
ــا هــدف ارتقــای دانــش و  ــاو، ب ــا همــکاری موسســه حقوقــی دادفــران  مهــر پ ــی آزاد عــدل ب موسســه آمــوزش عال

ــع  ــن دوره جام ــص، اولی ــه ای و متخص ــانی حرف ــروی انس ــرورش نی ــت و پ ــی و تربی ــان حقوق ــارت فارغ التحصی مه

ــد: ــزار می نمای ــل برگ ــه شــرح ذی ــی دعــاوی تخصصــی  را ب آموزشــی و مهارت

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

دوم( شروع دوره: زمستان 1400

سوم( مدت و محتوای دوره آموزشی: 

چهــارم( نحــوه برگــزاری دوره: کاس هــای آموزشــی بــه صــورت غیــر حضــوری )آنایــن( توســط »مؤسســه آمــوزش 

عالــی آزاد عــدل« از طریــق ســامانه اختصاصــی »مشــاورینو« برگــزار مــی گــردد.

پنجم( روز و ساعت برگزاری دوره: روزهای یکشنبه و سه شنبه                ساعت: 15-21

ششم( شهریه دوره:

  نقدی: مبلغ 18/000/000 تومان        اقساطی:  مبلغ  20/000/000  تومان )ظرف 6 ماه  در 3 قسط(             

  بورسیه آموزشی به یکی از دو شکل ذیل قابل اجراست: 

1- تعهــد بــه 750 ســاعت ارائــه خدمــات حقوقــی )از مرحلــه مطالعــه پرونــده تــا قبــل از حضــور در مراجــع قضایــی، 

شــبه قضایــی و اداری( طبــق قــرارداد بورســیه آموزشــی.

2- تعهــد بــه 175 ســاعت ارائــه خدمــات وکالتــی )حضــور در مراجــع  قضایی،شــبه قضایــی و اداری بــدون پرداخــت 

هزینــه هــای دادرســی و مالیاتــی کــه بــر عهــده موسســه می باشــد( طبــق قــرارداد بورســیه آموزشــی.

اولین دوره جامع آموزشی  و مهارتی

دعـاوی تخصصـی

به نام خــدا



هفتم( مدارک مورد نیاز:

1. کپی شناسنامه +کپی کارت ملی + دو قطعه عکس رنگی 4×3

2.کپی پروانه وکالت یا کارآموزی 

3. نامه اشتغال به فعالیت به عنوان مدیر یا کارشناس حقوقی

4.فیش نقدی به مبلغ پانصد هزارتومان )برای مشموالن بورسیه آموزشی(

هشتم( توضیحات:

ــل  ــج در پروفای ــه تدری ــده و ب ــس ش ــن تدری ــورت آنای ــه ص ــاتید ب ــط اس ــوری«، توس ــر حض ــی »غی 1.دوره آموزش

ــت. ــد گرف ــرار خواه ــز ق ــران نی ــخصی دانش پذی ش

ــش  ــر بخ ــخیص مدی ــه تش ــد، ب ــتفاده می کن ــی« اس ــیه آموزش ــرارداد »بورس ــر« از ق ــه »دانش پذی 2.در صورتیک

»مدیریــت امورحقوقــی موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو « پــس از گذرانــدن کارآمــوزی عملــی )تــا100 ســاعت(، وارد 

مرحلــه » ارائــه خدمــات حقوقــی یــا وکالتــی « خواهــد شــد.

ــای  ــدا » راهنم ــا در ابت ــکاری ، لطف ــه هم ــدان ب ــی و عاقمن ــیه آموزش ــتفاده از بورس ــی اس ــپذیران متقاض 3.دانش

ــد. ــه فرماین ــایت مطالع ــکاری« را در وب س ــت و هم ــوه فعالی ــا نح ــنایی ب ــی « و » آش تکمیل

4.جهت کسب اطاعات بیشتر می توانید با شماره تلفـن 22651657-021 تمـاس حاصـل فرمایید.

 موفق باشید                                                                                                                                                                                       

واحد آموزش                                                                            

توجــه )1(: اگرهریــک اعضــای دوره هــای 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 )2(: همچنیــن 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.


