
دوره آموزشی و مهارتی
ارتقاء دانش و مهارت  ازفایی

ویژه اساتیــد و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی کشور

ــا پیشــرفت ســریع  ــه ب ــر کشــور اســت ک ــی ه ــم توســعه و ترق ــه یکــی از ارکان مه ــرورش یافت ــده و پ ــوزش دی ــروی انســانی آم نی
ــود.  ــان می ش ــته نمای ــش از گذش ــت آن بی ــوژی، اهمی تکنول

موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو )تحــت نظــارت کانــون وکالی دادگســتری مرکــز( در راســتای توســعه عدالــت آموزشــی، کشــف 
ــات  ــا و موسس ــگاه ه ــی دانش ــات علم ــای هی ــاتید و اعض ــه ای اس ــارت حرف ــش مه ــش و افزای ــاء دان ــا، ارتق ــتعدادها و توانمندی ه اس

ــد: ــه شــرح ذیــل می نمای ــه خدمــات در قالــب طــرح بورســیه آموزشــی ب ــه ارائ ــی کشــور، اقــدام ب آمــوزش عال

توضيحات:

1ـ اســاتید و اعضــای هیــات علمــی محتــرم، وجهــي بابــت ثبــت نــام دریافــت خدمــات آموزشــي پرداخــت نمي نماینــد لیکــن جهــت 
دسترســي بــه شــبکه آموزشــي، ســامانه و پشــتیباني فنــي از تاریــخ دسترســی بــه شــبکه تــا روز ارتبــاط بــا مــا ماهیانــه دویســت هــزار 

تومــان پرداخــت خواهنــد  نمــود. 
2ـ کلیه خدمات از طریق سامانه جامع مشاورینو، به چهار روش ذیل ارائه خواهد شد:

یــک. روش آنالیــن: کالس هــا و کارگاه هــا طبــق برنامــه واحــد آمــوزش در روز و ســاعت مقــرر برگــزار خواهــد شــد و پــس از برگــزاري 
تــا پایــان دوره آموزشــی و ارتبــاط بــا مــا در پروفایــل شــخصي ذخیــره خواهــد شــد .

ــا مــا در  ــا پایــان ارتبــاط ب دو. روش آفالیــن: کلیــه فیلم هــاي آموزشــي کالس هــا و وبینارهــای تخصصــی بــه صــورت ضبــط شــده ت
پروفایــل شــخصي قــرار خواهــد گرفــت.

ــان  ــا پای ــود( ت ــل دانل ــه صــورت الکترونیکــي )غیــر قاب ســه. روش الکترونیکــي: کلیــه بســته ها، قوانیــن، کتــب و جــزوات آموزشــي ب
ارتبــاط بــا مــا در پروفایــل شــخصي قابــل اســتفاده خواهــد بــود.

ــروه واتســاپ تحــت نظــارت اســتاد  ــق گ ــه از طری ــه صــورت روزان ــان انگلیســی ب ــه زب ــوزش مکالم ــروه واتســاپ: آم ــار. روش گ چه
مربوطــه اجــرا خواهــد شــد. 



3ـ نحوه پیش ثبت نام:
www.pav.legal از تاریخ 1399/11/25 در وب سایت

4ـ مدارک مورد نیاز ) هنگام ثبت نام قطعی(:
یک. دو قطعه عکس 4*3                                       

دو. کپي کارت ملي و کپی شناسنامه    
سه. گواهي اشتغال به تدریس در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا کپی آخرین حکم کارگزینی

ــردی حقوقــی، دانــش  توجــه)1(: هــر یــک از اســاتید و اعضــای هیــات علمــی محتــرم کــه در زمینــه آموزش هــای تخصصــی و کارب
ــام  ــا موسســه همــکاری نماینــد. متقاضیــان محتــرم، لطفــا در فــرم ثبــت ن و مهــارت ویــژه ای دارنــد، در صــورت تمایــل می تواننــد ب

قســمت توضیحــات، عناویــن مــورد نظــر خــود را اظهــار فرماینــد تــا پیگیــری الزم، بــه عمــل آیــد.

توجــه)2(: اگــر هــر یــک از اســاتید و اعضــای هیــات علمــی محتــرم یــا اعضــای خانــواده شــان )فرزند،خواهــر و بــرادر( متقاضــی شــرکت 
در آزمــون وکالــت 1400 هســتند، می تواننــد از طــرح مربوطــه کــه در وب ســایت www.pav.legal آمــده اســت، اســتفاده نماینــد. 
در اینصــورت حتمــا در قســمت توضیحــات قیــد فرماینــد کــه از اســاتید و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــا و موسســات آمــوزش 

عالــی کشــور یــا خانــواده آن هــا هســتند تــا از مزایــای ویــژه برخــوردار گردنــد.

ــر(،  ــج و باالت ــرم پن ــی )ت ــوزش عال ــز آم ــگاه ها و مراک ــه دانش ــی کلی ــوق قضای ــی حق ــع کارشناس ــجویان مقط ــه )3(: دانش توج
فارغ التحصیــالن حقوقــی متقاضــی شــرکت در آزمــون  وکالــت 1400 و همچنیــن مدیــران ، کارشناســان حقوقــی ، کار آمــوزان و وکالی 
ــون  ــان آزم ــی، داوطلب ــوق قضای ــته  حق ــجویان رش ــژه دانش ــی )وی ــیه آموزش ــای بورس ــد در طرح ه ــتری می توانن ــک دادگس ــه ی پای
وکالــت 1400 یــا مدیــران، کارشناســان حقوقــی و ...( شــرکت نماینــد. اطالعــات بیشــتر در خصــوص ایــن دوره هــا بــه صــورت جداگانــه 

ــده اســت. ــایت www.pav.legal آم در وب س

                                                                                                         موفق باشید
                                                                                                                                                                                        
واحد آموزش                                                                            


