
دومین دوره جامع آموزشی و مهارتی

تنظیم رقارداداهی داخلی و بین المللیتنظیم رقارداداهی داخلی و بین المللی

ــت آموزشــی،  ــاو، در راســتای توســعه عدال ــر پ ــران مه ــی دادف ــا همــکاری موسســه حقوق ــدل ب ــی آزاد ع ــوزش عال موسســه آم
ــوزان  ــی، کارآم ــان حقوق ــارغ التحصی ــان و ف ــران، کارشناس ــارت مدی ــش و مه ــاء دان ــا، ارتق ــتعدادها و توانمندی ه ــف اس کش
ــی و  ــای داخل ــم قرارداده ــی تنظی ــی و مهارت ــن دوره آموزش ــزاری دومی ــه برگ ــدام ب ــتری اق ــک دادگس ــه ی و وکای پای

ــد: ــی نمای ــل م ــرح ذی ــه ش ــی ب بین الملل

اول( شرکت کنندگان دوره:  وکای پایه یک دادگستری، کارآموزان، مدیران، کارشناسان و فارغ التحصیان حقوقی

دوم( سرفصل های آموزشی:

ــی آزاد  ــوزش عال ــر حضــوری )مجــازی( توســط »مؤسســه آم ــه صــورت غی ســوم( نحــوه برگــزاری دوره: کارگاه هــای آموزشــی ب
عــدل« از طریــق ســامانه اختصاصــی »مشــاورینو« برگــزار مــی گــردد.

چهارم( شهریه دوره: به سه شکل قابل پرداخت می باشد:
یک. نقدی: 30/000/000 ریال )تخفیف 25 درصد(

دو. اقساطی: 40/000/000 ریال ظرف 12 ماه ) سه قسط(
 ســه. بورســیه آموزشــی: 200 ســاعت تعهــد بـــه ارائــه خدمــات پژوهشــی و حقوقــی )مشــاوره، تنظیــم، نظــارت و اصــاح قراردادهــا ( 

طبــق قــرارداد » بورســیه آموزشــی«.الزم بــه ذکــر اســت، متقاضیــان همــکاری مشــمول قــرارداد » بورســیه آموزشــی« خواهنــد بــود.

به نام خدا



هفتم(توضيحات:
1ـ دوره جامــع آموزشــي و مهارتــی  تنظیــم قــر اردادهــای داخلــی و بیــن المللــی در قالــب قــرارداد بورســیه آموزشــي ارائــه خواهــد 
شــد و متقاضیــان محتــرم وجهــي بابــت خدمــات آموزشــي پرداخــت نمي نماینــد لیکــن مبلــغ دویســت هــزار تومــان بابــت ثبــت نــام 

در طــرح و جهــت دسترســي بــه شــبکه آموزشــي، ســامانه و پشــتیباني فنــي پرداخــت خواهنــد نمــود. 
ــان دوره آموزشــی در  ــا پای ــزار می گــردد و ت ــن برگ ــه صــورت آنای ــق ســامانه مشــاورینو ب ــا و جلســات آموزشــی از طری 2ـ کاس ه

ــد . ــد ش ــره خواه ــران ذخی ــل شــخصی دانش پذی پروفای
ــم  ــی تنظی ــي و مهارت ــع آموزش ــان دوره جام ــس از پای ــد پ ــران موظفن ــک از دانش پذی ــي هری ــیه آموزش ــرارداد بورس ــق ق 3ـ طب
ــد  ــاعت تعه ــاه، 200 س ــدت 18 م ــرف م ــی، در ظ ــوزی عمل ــاعت  دوره کارآم ــدن 50 س ــی و گذران ــی و بین الملل ــای داخل قرارداده
خدمــت نســبت بــه ارائــه خدمــات مشــاوره، تنظیــم و نظــارت بــر قراردادهــا بــراي مؤسســه حقوقــي دادفــران مهــر پــاو، اقــدام نماینــد. 
ــق اپلیکیشــن  ــا از طری ــه صــورت حضــوری ی ــا اســتان محــل اقامــت متقاضــی ب ــات مذکــور در شــهر ی بدیهــی اســت خدم

ــد. ــد ش ــه خواه ــر حضــوری ارائ ــه صــورت غی ب
الزم بــه ذکــر اســت 200 ســاعت تعهــد خدمــت بــه تشــخیص موسســه در طــول 18 مــاه بــه تدریــج ارجــاع خواهــد شــد )بــه طــور 
میانگیــن در هــر مــاه، حــدود 12 ســاعت(. حــال اگــر در ظــرف مــدت 18 مــاه کار یــا وظیفــه ای بــه دانش پذیــر ارجــاع نگردیــد، تعهــد 

خدمــت بــدون پرداخــت هــر گونــه وجهــی منتفــی و موسســه هیــچ گونــه طلــب یــا ادعایــی نخواهــد داشــت.

پنجم(شروع دوره:
    اردیبهشت 1400

       
ششم(  مدارک مورد نياز )هنگام ثبت نام قطعی(:

1. دو قطعه عکس 4*3                                                                              
2.کپي کارت ملي و کپی شناسنامه

3. کپی آخرین مدرک تحصیلي یا کپی پروانه کارآموزی یا کپی پروانه وکالت پایه یک دادگستری             
4. فیش نقدی به مبلغ دویست هزار تومان )برای مشموالن بورسیه آموزشی(

  

ــی و  ــع آموزش ــی، از دوره جام ــیه آموزش ــرارداد بورس ــاد ق ــت مف ــا رعای ــه ب ــر مرحل ــد در ه ــر می توان ــر دانش پذی 4ـ ه
ــد. ــراف ده ــی انص ــی و بین الملل ــای داخل ــم قرارداده ــی تنظی مهارت

ــه صــورت  ــد ب ــران می توانن ــک از دانش پذی ــر از ی ــی، ه ــارت حاصــل از دوره آموزشــی و مهارت ــش و مه 5 ـ براســاس دان
ــی  ــی و بین الملل ــای داخل ــوزه قرارداده ــص در ح ــاور و متخص ــناس، مش ــوان کارش ــه عن ــاو« ب ــکار پ ــا »هم ــتقل« ی »مس

ــد. ــت نماین فعالی

  موفق باشید                                                                                                                                            
                                           
واحد آموزش                                                                            


