به نام خــدا

اولین دوره جامع آموزشی و مهارتی

ـاوی عمومی و تخصصی
دعـ

موسســه آمــوزش عالــی آزاد عــدل بــا همــکاری موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو ،بــا هــدف ارتقــای دانــش و
مهــارت فارغالتحصیــان حقوقــی و تربیــت و پــرورش نیــروی انســانی حرفــهای و متخصــص ،اولیــن دوره جامــع
آموزشــی و مهارتــی دعــاوی عمومــی و تخصصــی را بــه شــرح ذیــل برگــزار مینمایــد:
اول) شرکتکنندگان دوره :وکالی پایه یک دادگستری ،کارآموزان وکالت ،مدیران و کارشناسان حقوقی شاغل
دوم) شروع دوره :خرداد 1400
سوم) مدت و محتوای دوره آموزشی:

چهــارم) نحــوه برگــزاری دوره :کالسهــای آموزشــی بــه صــورت غیــر حضــوری (آنالیــن) توســط «مؤسســه آمــوزش
عالــی آزاد عــدل» از طریــق ســامانه اختصاصــی «مشــاورینو» برگــزار مــی گــردد.
پنجم) روز و ساعت برگزاری دوره :روزهای یکشنبه و سهشنبه

ساعت15-21 :

ششم) شهریه دوره:
نقدی :مبلغ  25/000/000تومان

اقساطی :مبلغ  32/000/000تومان (ظرف 12ماه در  4قسط)

بورسیه آموزشی به یکی از دو شکل ذیل قابل اجراست:
 -1تعهــد بــه  900ســاعت ارائــه خدمــات حقوقــی (از مرحلــه مطالعــه پرونــده تــا قبــل از حضــور در مراجــع قضایــی،
شــبه قضایــی و اداری) طبــق قــرارداد بورســیه آموزشــی.
 -2تعهــد بــه  250ســاعت ارائــه خدمــات وکالتــی (حضــور در مراجــع قضایی،شــبه قضایــی و اداری بــدون پرداخــت
هزینــه هــای دادرســی و مالیاتــی کــه بــر عهــده موسســه میباشــد) طبــق قــرارداد بورســیه آموزشــی.

توجــه (  :)1اگرهریــک اعضــای دورههــای جامــع آموزشــی و مهارتــی « مدیریــت امورحقوقــی » یــا « کارشــناس
امــور حقوقــی » بخواهنــد در یکــی از دوره هــای «دعــاوی عمومــی و تخصصــی» « ،عمومــی دعــاوی» یــا « دعــاوی
تخصصــی » هــم شــرکت نماینــد ،تعهــد بــه خدمــت دوره دوم آنهــا « ،نصــف» خواهــد بــود.
توجــه ( :)2همچنیــن اگریکــی از اعضــای دوره هــای جامــع آموزشــی و مهارتــی« دعــاوی عمومــی و تخصصــی»  «،دعــاوی
عمومــی» یــا « دعــاوی تخصصــی» بخواهنــد در یکــی از دوره هــای جامــع آموزشــی و مهارتــی « مدیریــت امــور حقوقــی»
یــا « کارشــناس امــور حقوقــی» شــرکت نماینــد تعهــد خدمــت دوره دوم آنهــا نیــز « ،نصــف» خواهــد بــود.
هفتم) مدارک مورد نیاز:
 .1کپی شناسنامه +کپی کارت ملی  +دو قطعه عکس رنگی 3×4
.2کپی پروانه وکالت یا کارآموزی
 .3نامه اشتغال به فعالیت به عنوان مدیر یا کارشناس حقوقی
.4فیش نقدی به مبلغ پانصد هزارتومان (برای مشموالن بورسیه آموزشی)
هشتم) توضیحات:
.1دوره آموزشــی «غیــر حضــوری» ،توســط اســاتید بــه صــورت آنالیــن تدریــس شــده و بــه تدریــج در پروفایــل
شــخصی دانشپذیــران نیــز قــرار خواهــد گرفــت.
.2در صورتیکــه «دانشپذیــر» از قــرارداد «بورســیه آموزشــی» اســتفاده میکنــد ،بــه تشــخیص مدیــر بخــش
«مدیریــت امورحقوقــی موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو » پــس از گذرانــدن کارآمــوزی عملی (تــا  200ســاعت) ،وارد
مرحلــه « ارائــه خدمــات حقوقــی یــا وکالتــی » خواهــد شــد.
.3دانشــپذیران متقاضــی اســتفاده از بورســیه آموزشــی و عالقمنــدان بــه همــکاری  ،لطفــا در ابتــدا « راهنمــای
تکمیلــی » و « آشــنایی بــا نحــوه فعالیــت و همــکاری» را در وب ســایت مطالعــه فرماینــد.
.4جهت کسب اطالعات بیشتر میتوانید با شماره تلفـن  021-22651657تمـاس حاصـل فرمایید.

موفق باشید
واحد آموزش

