
دوره آموزشی و مهارتی

 دستیار وکیل و مشاور حقوقی
ویژه دانشجویان مقطع کارشناسی حقوق قضایی

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 
اســتعدادها و توانمندی هــا، ارتقــاء دانــش و مهــارت حرفــه ای دانشــجویان مقطــع کارشناســی حقــوق قضایــی اقــدام بــه ارائــه خدمــات 

در قالــب طــرح بورســیه آموزشــی بــه شــرح ذیــل می نمایــد:

ــا هــدف فعالیــت در  توجــه )1(: در دوره آموزشــی دســتیار وکیــل و مشــاور حقوقــی، حداقــل مهارت هــا و توانمندی هــای حقوقــی ب
ــا اســتفاده از مهارت هــای کســب شــده و  ــد ب ــر می توان ــس خواهــد شــد و هــر دانش پذی ــی تدری ــا موسســات حقوق ــت ی ــر وکال دفات

گذرانــدن دوره کارآمــوزی عملــی بــه عنــوان دســتیار وکیــل و مشــاور حقوقــی ارائــه خدمــت نمایــد. 
توجــه )2(: برخــی از عناویــن دوره آموزشــی دســتیار وکیــل و مشــاور حقوقــی، عبارتســت از: آداب حرفــه ای، نحــوه ی بایگانــی، تهیــه 
گــزارش، اصــول تنظیــم قراردادهــا، پیــش نویــس دادخواســت، شــکواییه، لوایــح و پیگیــری امــور مربوطــه از طریــق ســامانه ها، آشــنایی 
ــا مراجــع ذی صــالح و صالحیت هــا، کلیــات حقــوق کیفــری، ثبــت اســناد و امــالک، کار و تامیــن اجتماعــی، شــهرداری، مالیــات،  ب
ــی، مالکیــت معنــوی، شــرکت ها، مجتمع هــای تجــاری، مهار ت هــای فــردی و حرفــه ای.  ــرات حکومتــی، بیمــه بازرگان اصنــاف، تعزی



توضيحات:

ــان  ــزار توم ــغ دویســت ه ــن مبل ــد لیک ــات آموزشــي پرداخــت نمي نماین ــت خدم ــي باب ــرم وجه ــان محت ــران و متقاضی 1ـ دانش پذی
بابــت ثبــت نــام در طــرح و جهــت دسترســي بــه شــبکه آموزشــي، ســامانه و پشــتیباني فنــي از مــاه دوم تــا روز ارتبــاط بــا مــا ماهیانــه 

یکصــد هــزار تومــان پرداخــت خواهنــد نمــود. 

2ـ کلیه خدمات از طریق سامانه جامع مشاورینو، به چهار روش ذیل ارائه خواهد شد:
یــک. روش آنالیــن: کالســها، کارگاههــا و جلســات مشــاوره، برنامــه ریــزی و پشــتیبانی 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 .

دو. روش آفالیــن: کلیــه فیلم هــاي آموزشــي )کالس و کارگاه( بــه صــورت ضبــط شــده تــا پایــان ارتبــاط بــا مــا در پروفایــل شــخصي 
قــرار خواهــد گرفــت.

ســه. روش الکترونیکــي : کلیــه بســته ها، قوانیــن، کتــب و جــزوات آموزشــي بــه صــورت الکترونیکــي )غیــر قابــل دانلــود( تــا پایــان 
ارتبــاط بــا مــا در پروفایــل 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. 

توجــه )3( : اگــر فــرد، متقاضــي خریــد فیلــم، کتــاب یــا بســته آموزشــي بــه صــورت فیزیکــي باشــد می توانــد بــه صــورت جداگانــه 
خریــداري نمایــد.

3ـ طبــق فــرم ثبــت نــام هریــک از متقاضیــان می تواننــد پــس از پایــان دوره آموزشــي دســتیار وکیــل و مشــاور حقوقــی و گذرانــدن 
300 ســاعت دوره کارآمــوزی عملــی و تاییــد مدیــر بخــش مربوطــه بــه عنــوان همــکار نســبت بــه ارائــه خدمــات اداری، پژوهشــی و 
حقوقــي بــراي مؤسســه حقوقــي دادفــران مهــر پــاو، اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت خدمــات مذکــور در شــهر یــا اســتان محــل اقامــت 
متقاضــی بــه صــورت حضــوری یــا از طریــق اپلیکیشــن بــه صــورت غیــر حضــوری ارائــه خواهــد شــد. بــه عبــارت دیگــر، دانش پذیــران 

الزامــی بــه تعهــد خدمــت یــا پرداخــت شــهریه آمــوزش ندارنــد و همــکاری بــا پــاو ، اختیــاری اســت.

4ـ  نحوه پیش ثبت نام:
www.pav.legal از تاریخ 1399/11/25 در وب سایت

توجه )4(: پس از بررسي فرم پیش ثبت نام و گزینش اولیه متقاضیان، از آنها جهت ثبت نام دعوت به عمل خواهد آمد.

5 ـ مدارک مورد نیاز )هنگام ثبت نام قطعی(:
یک. دو قطعه عکس 4*3                                                            دو. کپي کارت ملي و کپی شناسنامه         

سه. گواهي اشتغال به تحصیل )ترم 5 و باالتر(                                   چهار. فیش نقدی به مبلغ دویست هزار تومان
توجه )5(: هر دانش پذیر می تواند در هر زمان از طرح بورسیه آموزشی و بدون انجام تعهد خدمت انصراف دهد.

توجــه )6(: ایــن طــرح بــرای حمایــت و پشــتیبانی علمــی و ارتقــاء مهــارت دانشــجویان و ارتبــاط آنهــا بــا فضــای اشــتغال حرفــه ای و 
تخصصــی حقوقــی تعریــف شــده اســت. لــذا هدفمنــد بــودن، اشــتیاق و انگیــزه یادگیــری، تعهــد، نظــم و انضبــاط و انعطــاف پذیــری  

ــد.  ــرد می باش ــر ف ــم ه ــا و شــاخص های مه از ویژگی ه
توجــه )7(:فارغ التحصیــالن مقطــع کارشناســی کلیــه دانشــگا ه هــا و موسســات آمــوزش عالــی کشــور کــه متقاضــی شــرکت در آزمــون 
وکالــت هســتند می تواننــد در طــرح بورســیه آموزشــی )ویــژه داوطلبــان آزمــون   وکالــت 1400( شــرکت نماینــد. اطالعــات بیشــتر در 

خصــوص ایــن دوره در وب ســایت www.pav.legal آمــده اســت.
توجــه)8(: مدیــران، کارشناســان حقوقــی، کارآمــوزان و وکالی پایــه یــک دادگســتری نیــز در صــورت تمایــل می تواننــد در دوره جامــع 
آموزشــی مدیریــت امــور حقوقــی )بــه مــدت 400 ســاعت( در قالــب طــرح بورســیه آموزشــی یــا آزاد شــرکت نماینــد. اطالعــات بیشــتر 

در خصــوص ایــن دوره نیــز در وب ســایت  www.pav.legal آمــده اســت.
ــش و  ــاء دان ــز طــرح ارتق ــی کشــور نی ــوزش عال ــات علمــی دانشــگاه ها و موسســات آم ــرای اســاتید و اعضــای هی توجــه )9(: ب

ــف شــده اســت.                                                                                                ــی در وب ســایت www.pav.legal تعری مهــارت افزای
      موفق باشید                                                                                                                                                                                   
واحد آموزش           


