
دوره اهی آموزشیتخصصی و  کارربدی حقوقی
ویـــــژه: دانشجویــــان حقوق قضایی               داوطبـــــان آزمـــــون وکــــــالت 1400

                                 مدیـــــران و کـــارشناســـان حقوقـــی            کارآموزان و وکالی پایه یک دادگستری    
اساتیـــد و اعضـــــای هیأت علمـــی دانشگــاه ها و موسسات آمـــوزش عالــی کشـــور

ــی،  ــت آموزش ــعه عدال ــتای توس ــز ( در راس ــتری مرک ــون وکالی دادگس ــارت کان ــت نظ ــاو ) تح ــر پ ــران مه ــی دادف ــه حقوق مؤسس
ــی،  ــران، کارشناســان حقوق ــی، مدی ــش و مهــارت دانشــجویان و فارغ التحصیــالن حقوق ــاء دان ــا، ارتق کشــف اســتعدادها و توانمندی ه
کارآمــوزان، وکالی پایــه یــک دادگســتری، اســاتید و اعضــای هیــأت علمــی دانشــگاه ها و مؤسســات آمــوزش عالــی کشــور اقــدام بــه 

ــد: ــل می نمای ــه شــرح ذی ــی ب ــردی حقوق ــزاری دوره هــای آموزشــی تخصصــی و کارب برگ

عنوان دوره آموزشی: در مسیر حرفه وکالت
مخاطبـان: داوطلبـــان آزمــون وکالت ۱۴۰۰ 

مدت دوره: ۸۵۰ ساعت 
روش برگزاری: آنالین / آفالین
کارآموزی عملی: 3۰۰ ساعت

شهریه: بورسیه آموزشی ) با تعهد خدمت ( 

عنوان دوره آموزشی: ارتقاء دانش و مهارت افزایی
مخاطبان: اساتید  و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها  و مؤسسات آموزش عالی کشور 

مدت دوره: ۲۰۰ ساعت
روش برگزاری: آنالین / آفالین

کارآموزی عملی: ندارد. 
شهریه : بورسیه آموزشی )بدون تعهد خدمت(   

عنوان دوره آموزشی: دستیار وکیل و مشاور حقوقی
مخاطبـان :  دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق قضایی ) ترم ۵ و  باالتر (

مدت دوره: ۲۰۰ ساعت 
روش برگزاری: آنالین/ آفالین 

کارآموزی عملی:3۰۰ ساعت
شهریه: بورسیه آموزشی )بدون تعهد خدمت(

عنوان دوره آموزشی:  دوره جامع مدیریت امور حقوقی
مخاطبان:  وکالی پایه یک دادگستری ،کارآموزان،  مدیران، کارشناسان و  فارغ التحصیالن حقوقی

مدت دوره: ۴۰۰ ساعت                
روش برگزاری:  آنالین / آفالین 

کارآموزی عملی:3۰۰ ساعت
شهریه: بورسیه آموزشی ) با تعهد خدمت(

عنوان دوره آموزشی: وکالت حرفه ای
مخاطبان: وکالی پایه یک دادگستری و کارآموزان 

مدت دوره: ۲6۰ ساعت  
روش برگزاری:  آنالین / آفالین 

کارآموزی عملی: ۲۰۰ ساعت
شهریه: بورسیه آموزشی ) با تعهد خدمت(

عنوان دوره آموزشی: تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی
مخاطبان: وکالی پایه یک دادگستری ،کارآموزان،  مدیران، کارشناسان و  فارغ التحصیالن حقوقی 

مدت دوره: ۱۰۰ ساعت 
روش برگزاری:  آنالین / آفالین 

کارآموزی عملی: ۵۰ ساعت
شهریه: بورسیه آموزشی ) با تعهد خدمت(

عنوان دوره آموزشی: داوری
مخاطبان: وکالی پایه یک دادگستری ،کارآموزان،  مدیران، کارشناسان و  فارغ التحصیالن حقوقی 

مدت دوره: 3۰ ساعت  
 روش برگزاری:  آنالین / آفالین 

کارآموزی عملی: 3۰ ساعت
شهریه: بورسیه آموزشی ) با تعهد خدمت(

 موارد ذیل حسب مورد در تمام یا بعضی از دوره ها وجود دارد:

  ۵۰۰ ساعت وبینــــار آمــوزشـــی                      مکالمه به زبـــان انگلیسی

  ۵۰۰ ساعت فیلم و کالس آموزشی                     منــابع و کتـب آمـوزشی 

 عناوین و شرح دوره های آموزشی

موارد مشترک

   کـــارآموزی عملــی                                     حق اشتـــراک ماهیــانه

متقاضیان جهت کسب اطالعات بیشتــر و ثبت نــام در دوره هاي آموزشي می تواننـد
بـه سایت www.pav.legal مراجعه فرمایند.           

نشــانی: تهــران، خیابــان ولیعصــــر)عج(، باالتر از چهـــارراه پارک وی، پالک 
۲7۸۸ ، طبقــه چهارم                

 @pav.legal :تلفن:۲۲6۵۱6۵7                            آدرس اینستاگرام

سایر اطالعات و ثبت نام

موفق باشید
واحد آموزش


