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اولین دوره جامع آموزشی و مهارتی
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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 مهــارت مدیــران،
کارشناســان و فــارغ التحصیــان حقوقــی ،کارآمــوزان و وکالی پایــه یــک دادگســتری اقــدام بــه برگــزاری دوره جامــع آموزشــی و
مهارتــی تنظیــم قراردادهــای داخلــی و بیــن المللــی بــه شــرح ذیــل مــی نمایــد:
اول) شرکت کنندگان دوره :وکالی پایه یک دادگستری ،کارآموزان ،مدیران ،کارشناسان و فارغالتحصیالن حقوقی
دوم) سرفصلهای آموزشی(  100ساعت):

ســوم) نحــوه برگــزاری دوره :کارگاههــای آموزشــی بــه صــورت غیــر حضــوری (مجــازی) توســط «مؤسســه آمــوزش عالــی آزاد
عــدل» از طریــق ســامانه اختصاصــی «مشــاورینو» برگــزار مــی گــردد.
چهارم) شهریه دوره :به سه شکل قابل پرداخت میباشد:
یک .نقدی 30/000/000 :ریال (تخفیف  25درصد)
دو .اقساطی 40/000/000 :ریال ظرف  12ماه ( 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.

پنجم)شروع دوره:
 10بهمن 1399

روز :جمعه ( طبق برنامه واحد آموزش)

ششم) نحوه پیش ثبت نام:
از تاريخ  1399/09/12در وب سايت www.pav.legal

هفتم) مدارک مورد نياز (هنگام ثبت نام قطعی):
يک .دو قطعه عکس 3*4
دو .کپي کارت ملي و کپی شناسنامه
سه .کپی آخرين مدرک تحصيلي يا کپی پروانه کارآموزی یا کپی پروانه وکالت پایه یک دادگستری
چهار .فیش نقدی به مبلغ دویست هزار تومان
		
هشتم)توضيحات:
1ـ دوره جامــع آموزشــي و مهارتــی تنظیــم قــر اردادهــای داخلــی و بیــن المللــی در قالــب قــرارداد بورســيه آموزشــي ارائــه خواهــد
شــد و متقاضيــان محتــرم وجهــي بابــت خدمــات آموزشــي پرداخــت نمينماينــد لیکــن مبلــغ دویســت هــزار تومــان بابــت ثبــت نــام
در طــرح و جهــت دسترســي بــه شــبکه آموزشــي ،ســامانه و پشــتيباني فنــي پرداخــت خواهنــد نمــود.
2ـ کالسهــا و جلســات آموزشــی از طریــق ســامانه مشــاورینو بــه صــورت آنالیــن برگــزار میگــردد و تــا پایــان دوره آموزشــی در
پروفایــل شــخصی دانشپذیــران ذخیــره خواهــد شــد .
3ـ طبــق قــرارداد بورســيه آموزشــي هريــک از دانشپذیــران موظفنــد پــس از پايــان دوره جامــع آموزشــي و مهارتــی تنظیــم
قراردادهــای داخلــی و بینالمللــی و گذرانــدن  50ســاعت دوره کارآمــوزی عملــی ،در ظــرف مــدت  18مــاه 200 ،ســاعت تعهــد
خدمــت نســبت بــه ارائــه خدمــات مشــاوره ،تنظیــم و نظــارت بــر قراردادهــا بــراي مؤسســه حقوقــي دادفــران مهــر پــاو ،اقــدام نماينــد.
بدیهــی اســت خدمــات مذکــور در شــهر یــا اســتان محــل اقامــت متقاضــی بــه صــورت حضــوری یــا از طریــق اپلیکیشــن
پــاو بــه صــورت غیــر حضــوری ارائــه خواهــد شــد.
الزم بــه ذکــر اســت  200ســاعت تعهــد خدمــت بــه تشــخیص موسســه در طــول  18مــاه بــه تدریــج ارجــاع خواهــد شــد (بــه طــور
میانگیــن در هــر مــاه ،حــدود  12ســاعت) .حــال اگــر در ظــرف مــدت  18مــاه کار یــا وظیفـهای بــه دانشپذیــر ارجــاع نگردیــد ،تعهــد
خدمــت بــدون پرداخــت هــر گونــه وجهــی منتفــی و موسســه هیــچ گونــه طلــب یــا ادعایــی نخواهــد داشــت.
4ـ هــر دانشپذیــر میتوانــد در هــر مرحلــه بــا رعایــت مفــاد قــرارداد بورســیه آموزشــی ،از دوره جامــع آموزشــی و
مهارتــی تنظیــم قراردادهــای داخلــی و بینالمللــی انصــراف دهــد.
 5ـ براســاس دانــش و مهــارت حاصــل از دوره آموزشــی و مهارتــی ،هــر از یــک از دانشپذیــران میتواننــد بــه صــورت
«مســتقل» یــا «همــکار پــاو» بــه عنــوان کارشــناس ،مشــاور و متخصــص در حــوزه قراردادهــای داخلــی و بینالمللــی
فعالیــت نماینــد.
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