دوره آموزشی و مهارتی

ارتقاء دانش و مهارت ازفایی

بورسیه آموزشی (بدون تعهد خدمت)
ویژه اساتیــد و اعضای هیأتعلمی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور

دانش+مهارت=اشتغال پایدار
نیــروی انســانی آمــوزش دیــده و پــرورش یافتــه یکــی از ارکان مهــم توســعه و ترقــی هــر کشــور اســت کــه بــا پیشــرفت ســریع
تکنولــوژی ،اهمیــت آن بیــش از گذشــته نمایــان میشــود.
موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو (تحــت نظــارت کانــون وکالی دادگســتری مرکــز) در راســتای توســعه عدالــت آموزشــی ،کشــف
اســتعدادها و توانمندیهــا ،ارتقــاء دانــش و افزایــش مهــارت حرفــهای اســاتید و اعضــای هیــات علمــی دانشــگاه هــا و موسســات
آمــوزش عالــی کشــور ،اقــدام بــه ارائــه خدمــات در قالــب طــرح بورســیه آموزشــی بــه شــرح ذیــل مینمایــد:

توضيحات:
1ـ اســاتید و اعضــای هیــات علمــی محتــرم ،وجهــي بابــت ثبــت نــام دریافــت خدمــات آموزشــي پرداخــت نمينماينــد لیکــن جهــت
دسترســي بــه شــبکه آموزشــي ،ســامانه و پشــتيباني 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:
يــک .روش آناليــن :کالسهــا و کارگاههــا 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 پروفايــل شــخصي ذخیــره خواهــد شــد .
دو .روش آفاليــن :کليــه فيلمهــاي آموزشــي کالسهــا و وبینارهــای تخصصــی بــه صــورت ضبــط شــده تــا پایــان ارتبــاط بــا مــا در
پروفايــل شــخصي قــرار خواهــد گرفــت.
ســه .روش الکترونيکــي :کليــه بســتهها ،قوانیــن ،کتــب و جــزوات آموزشــي بــه صــورت الکترونيکــي (غيــر قابــل دانلــود) تــا پایــان
ارتبــاط بــا مــا در پروفايــل شــخصي قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
چهــار .روش گــروه واتســاپ :آمــوزش مکالمــه زبــان انگلیســی بــه صــورت روزانــه از طریــق گــروه واتســاپ تحــت نظــارت اســتاد
مربوطــه اجــرا خواهــد شــد.

3ـ نحوه پيشثبت نام:
از تاريخ  1399/08/21لغايت  1399/11/12در وب سايت www.pav.legal
4ـ مدارک مورد نياز ( هنگام ثبت نام قطعی):
يک .دو قطعه عکس 3*4
دو .کپي کارت ملي و کپی شناسنامه
سه .گواهي اشتغال به تدریس در دانشگاه یا موسسه آموزش عالی یا کپی آخرین حکم کارگزینی
توجــه( :)1هــر یــک از اســاتید و اعضــای هیــات علمــی محتــرم کــه در زمینــه آموزشهــای تخصصــی و کاربــردی حقوقــی ،دانــش
و مهــارت ویــژهای دارنــد ،در صــورت تمایــل میتواننــد بــا موسســه همــکاری نماینــد .متقاضیــان محتــرم ،لطفــا در فــرم ثبــت نــام
قســمت توضیحــات ،عناویــن مــورد نظــر خــود را اظهــار فرماینــد تــا پیگیــری الزم ،بــه عمــل آیــد.
توجــه( :)2اگــر هــر یــک از اســاتید و اعضــای هیــات علمــی محتــرم یــا اعضــای خانــواده شــان (فرزند،خواهــر و بــرادر) متقاضــی شــرکت
در آزمــون وکالــت  1400هســتند ،میتواننــد از طــرح مربوطــه کــه در وب ســایت  www.pav.legalآمــده 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 آنهــا هســتند تــا از مزایــای ویــژه برخــوردار گردنــد.
توجــه ( :)3دانشــجویان مقطــع کارشناســی حقــوق قضایــی کلیــه دانشــگاهها و مراکــز آمــوزش عالــی (تــرم پنــج و باالتــر)،
فارغالتحصیــان حقوقــی متقاضــی شــرکت در آزمــون وکالــت  1400و همچنیــن مدیــران  ،کارشناســان حقوقــی  ،کار آمــوزان و وکالی
پایــه یــک دادگســتری میتواننــد در طرحهــای بورســیه آموزشــی (ویــژه دانشــجویان رشــته حقــوق قضایــی ،داوطلبــان آزمــون
وکالــت  1400یــا مدیــران ،کارشناســان حقوقــی و  )...شــرکت نماینــد .اطالعــات بیشــتر در خصــوص ایــن دورههــا بــه صــورت جداگانــه
در وب ســایت  www.pav.legalآمــده اســت.

				

موفق باشید
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