
ــون وکالی  ــط کان ــق ضواب ــی 14007224600، طب ــت 43321 و شناســه مل ــه شــماره ثب ــاو ب ــران مهرپ ــی دادف مؤسســه حقوق
ــکاری و اســتفاده از بورســیه آموزشــی،  ــت و هم ــاو، نحــوه فعالی ــا پ ــنایی ب ــت آش ــد. جه ــی نمای ــت م ــز فعالی دادگســتری مرک

ــردد:  ــی گ ــم م ــل تقدی توضیحــات ذی
اول( برنامــه و اهــداف: در راســتای تحقــق چشــم انــداز پــاو، برنامه هــای کوتــاه مــدت، میــان مــدت و بلنــد مدتــی در هیــأت مدیــره تعریــف 

و مصــوب شــده اســت. جهــت آگاهــی از چشــم انداز ) پــاو 1402(  مــی توانیــد بــه ســایت پــاو www.pav.legal  مراجعــه فرماییــد. 
دوم( ســاختار: عــالوه بــر مجمــع عمومــی، هیــأت مدیــره، شــورای مدیــران و ... کــه طبــق اساســنامه و دســتورالعمل نحــوه همــکاری، 

وظایــف و اختیــارات هرکــدام مشــخص و تعریــف شــده اســت، پــاو تقســیم می شــود بــه:
یــک. قســمت تخصصــی: کــه متشــکل از 6 بخــش ) مشــاوره، قراردادهــا، مدیریــت امورحقوقــی، کیفــری، دعــاوی عمومــی و داوری ( 
و 24 دپارتمــان تخصصــی )مالکیــت معنــوی، مالیــات، بیمــه بازرگانــی، شــهرداری ها، انــرژی، ثبــت اســناد و امــالک، ورزش، بــورس، 
ــر و مجموعــه ای از همــکاران تشــکیل می گــردد. تامیــن اجتماعــی، اصنــاف و ..... ( می باشــد و هــر بخــش و دپارتمــان از یــک مدی

دو. قســمت عمومــی:  ایــن قســمت در راســتای برنامــه، اهــداف، ســاختار و ... ســازمان پــاو انجــام وظیفــه می نمایــد. واحــد آمــوزش، 
پژوهــش ،تشــریفات، بازایابــی، روابــط عمومــی، انفورماتیــک و ... در ایــن بخــش  قــرار می گیــرد.

سوم( تکنولوژی: منظور از تکنولوژی، منابع انسانی و ظرفیت های فنی سازمان )سامانه ها، نرم افزارها و ...( است.
یک. منابع انسانی: عبارت از همکاران سازمانی هستند که در سطوح مختلف همکاری می نمایند:

1ـ  مدیران بخش ها و دپارتمان های تخصصی
2 ـ  اعضاء و همکاران بخش ها و دپارتمان های تخصصی که ظرفیت و توانایی آنها به تأیید مدیر مربوطه رسیده است.

ــرارداد بورســیه تحــت آمــوزش  ــه موجــب ق ــرای مــدت مشــخص ب ــت تشــریفات ب ــا رعای 3 ـ بورســیه های آموزشــی )کســانی کــه ب
تخصصــی و  حرفــه ای قــرار می گیرنــد و پــس از گذرانــدن دوره هــای آموزشــی مختلــف و کارآمــوزی عملــی فعالیــت خواهنــد نمــود(. 

4 ـ همکاران مدعو )که در موارد خاص با اعالم سازمان ، با مجموعه همکاری می نمایند(.
دو. ظرفیــت هــای فنــی: ســازمان پــاو در راســتای ارتقــاء دانــش و مهــارت همــکاران و تســهیل و تســریع در ارائــه خدمــات حقوقــی بــه 

همــکاران، اربــاب رجــوع و مخاطبــان خــود ظرفیت هــای فنــی بــه شــرح ذیــل تعریــف و ایجــاد نمــوده اســت:
ــی  ــات حقوق ــا و اقدام ــه فعالیت ه ــات و گزارشــهای مجموع ــار، اطالع ــذاری اخب ــکان بارگ ــا ام ــاو:  ب ــع تخصصــی پ ــامانه جام 1 ـ  س

ــران مربوطــه. ــکاران تحــت نظــارت مدی هم
2ـ  ســامانه مشــاورینو ) آمــوزش آنالیــن(: سیســتم آمــوزش آنالیــن بــه صــورت کامــاًل حرفــه ای در ایــن ســامانه انجــام می گیــرد و قابــل 

ذخیــره ســازی نیز می باشــد.
3ـ  سامانه مشاورینو ) مشاوره آنالیـن(: ارتباط وکال با موکلین و مخاطبان خود در هر نقطه از دنیا با امکان پرداخت حق المشاوره

ــالح  ــم و اص ــت تنظی ــهیل مدیری ــترش و تس ــعه و گس ــدف توس ــا ه ــاوی: ب ــا و دع ــم قرارداده ــت و تنظی ــامانه مدیری 4 ـ س
ــه ــاوی مربوط ــا و دع قرارداده

5 ـ اپلیکیشــن پــاو: مجموعــه ای کامــل از خدمــات حقوقــی و غیــر حقوقــی کــه هــر کــدام از آنهــا، در اعتــالء و ارتقــاء کیفیــت ارائــه 
خدمــات ســازمان مهــم و تأثیرگــذار اســت و در نــوع خــود در ایــران، منحصــر بــه فــرد می باشــد.

توجــه:  آنچــه کــه پــاو را از ســایر موسســات و دفاتــر حقوقــی متمایــز می کنــد، تکنولــوژی آن اســت. بــا اعتقــاد و بــاور کامــل می تــوان 
گفــت تکنولــوژی پــاو، نظــام حقوقــی ایــران، حرفــه وکالــت و مشــاغل وابســته  را بــه نحــو چشــم گیری تحــت تاثیــر قــرار خواهــد داد 

و اهمیــت آمــوزش و تربیــت  نیــروی انســانی متخصــص و کارآمــد در همیــن راســتا می باشــد.
ــت 1400 ،  ــی وکال ــیه آموزش ــای بورس ــرح ه ــه ط ــه مجموع ــرو ارائ ــی: پی ــیه آموزش ــای بورس ــرح ه ــه ط ــارم( مجموع چه
مدیریــت امــور حقوقــی ، کارشــناس امــور حقوقــی و دعــاوی )عمومــی و تخصصــی( و فراخــوان فــارغ التحصیــالن حقوقــی، وکالی پایــه 

یــک دادگســتری،کارآموزان، مدیــران و کارشناســان حقوقــی مشــاغل نقشــه راه بــه شــرح ذیــل مــی باشــد:

 به نام خدا
راهنمای تکمیلی بورسیه های آموزشی



یــک. مجموعــه خدمــات آموزشــی و مهارتــی  ارائــه شــده در قالــب طــرح بورســیه آموزشــی اســت. بنابرایــن، اعضــای محتــرم بابــت 
مجموعــه خدمــات  آموزشــی و مهارتــی مذکــور مبلغــی پرداخــت نخواهنــد نمــود. بــا ایــن تفــاوت:

ــه  ــل دسترســی ب ــک دادگســتری در مقاب ــه ی ــوزان و وکالی پای ــی، کارآم ــران، کارشناســان حقوق ــت، مدی ــون وکال ــان آزم 1ـ داوطلب
خدمــات جامــع آموزشــی، حســب مــورد متعهــد بــه  ارائــه خدمــات اداری، پژوهشــی، حقوقــی )مشــاوره، قراردادهــا، پشــتیبانی و ...( و 

وکالتــی بــه صــورت حضــوری یــا غیــر حضــوری خواهنــد بــود.
دو.  ســاعات کارآمــوزی عملــی  در هــر دوره بــه تشــخیص موسســه صــورت مــی گیــرد. بنابرایــن ممکــن اســت ســاعات کارآمــوزی 

عملــی بــرای برخــی از اعضــاء کمتــر باشــد و یــا حتــی برخــی بــی نیــاز از کارآمــوزی عملــی باشــند.
ســه. تعهــد بــه خدمــت یــا کارآمــوزی عملــی بــه صــورت غیــر حضــوری یــا حضــوری در شــهر یــا اســتان محــل اقامــت اعضــاء صــورت 

مــی گیــرد و نیــازی بــه انتقــال یــا جابجایــی افــراد نخواهــد بــود.
چهــار. پرداخــت حــق اشــتراک ماهیانــه اعالمــی بابــت خدمــات آموزشــی مســتقیم نیســت بلکــه بابــت دسترســی بــه مجموعــه فیلــم 
هــای آموزشــی، وبینارهــای آموزشــی تخصصــی کوتــاه مــدت، منابــع آموزشــی، کتــب و ســایر خدمــات مربوطــه و همچنیــن پشــتیبانی 
فنــی و نگهــداری از آمــوزش هــای موجــود و ذخیــره ســازی در پروفایــل شــخصی اعضــاء اســت. بدیهــی اســت، از زمــان قطــع ارتبــاط 

عضــو بــا مجموعــه، پرداخــت اشــتراک ماهیانــه نیــز منتفــی خواهــد شــد.
پنــج. طبــق قــرارداد بورســیه آموزشــی: مدیــران، کارشناســان و فــارغ التحصیــالن حقوقــی ، کارآمــوزان و وکالی پایــه یــک دادگســتری 
در هــر یــک از مراحــل مــی تواننــد از طــرح خــارج شــوند. بنابرایــن مــی تواننــد بــا پرداخــت شــهریه آمــوزش )طبــق فــرم ثبــت نــام( 

یــا  حداکثــر تــا دو برابــر ســاعات آموزشــی برگــزار شــده طبــق قــرارداد بورســیه آموزشــی، تعهــد بــه خدمــت داشــته باشــند.
شــش. آنچــه کــه مــالک محاســبه قــرار مــی گیــرد، ســاعات برگــزاری دوره اســت و غیبــت یــا عــدم حضــور دانــش پذیــران گرامــی 

تاثیــری در ایــن خصــوص نخواهــد داشــت.
هفت. پرداخت هرگونه وجه )بابت ثبت نام یا حق اشتراک( منوط به پذیرش اولیه است.

هشــت. هــدف پــاو از ارائــه طــرح هــای بورســیه آموزشــی، ایجــاد فرصــت هــای آموزشــی و شــغلی برابــر بــرای 
عالقمنــدان محتــرم مــی باشــد. بدیــن ترتیــب، هیــچ الــزام یــا اجبــاری بــرای ورود و ثبــت نــام بــه طــرح یــا باقــی مانــدن 
ــات  ــدا توضیح ــردد در ابت ــی گ ــت م ــرم، درخواس ــان محت ــدان و متقاضی ــه عالقمن ــن، از کلی ــدارد. بنابرای ــود ن در آن وج
ــام  ــت ن ــه ثب ــه و ســپس نســبت ب ــت مطالع ــا دق ــر طــرح را ب ــدرج در ه ــات من ــوای خدم ــا و محت ــن راهنم موجــود در ای

ــود. ــد نم ــل خواهن ــوق عم ــط ف ــق ضواب ــز طب ــراف نی ــورت انص ــد و در ص ــدام فرماین ــی اق ــیه آموزش ــرح بورس در ط
نــه. پــس از ثبــت نــام اولیــه متقاضیــان، جلســه پرســش و پاســخ بــه صــورت آنالیــن برگــزار خواهــد شــد تــا بــه ســایر ســواالت یــا 

ابهامــات احتمالــی ایشــان، پاســخ مناســب ارائــه شــود و بــا آگاهــی و اطالعــات کامــل نســبت بــه ثبــت نــام قطعــی اقــدام نماینــد.
ده. طبیعــی اســت هــر ایــده یــا طــرح یــا برنامــه آموزشــی موافقــان یــا مخالفانــی دارد کــه نســبت بــه آن ابــراز عقیــده نمــوده 
و نقطــه نظــرات خــود را بــه اشــتراک مــی گذارنــد لیکــن آنچــه از نظــر مدیــران موسســه مهــم اســت ارتقــاء و بهبــود کیفیــت 

آمــوزش هــای تخصصــی و کاربــردی در جامعــه حقوقــی اســت کــه امــری ضــروری و اجتنــاب ناپذیرمــی باشــد .
خاتمــه : موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو، پــس از برگــزاری 1000 ســاعت کارگاه هــای آموزشــی تخصصــی و کاربــردی رایــگان و آمــوزش 
بیــش از پانصــد نفــر از وکال، کارآمــوزان و فــارغ التحصیــالن حقوقــی در ســال 1398، از اردیبهشــت 1399 تــا تیرمــاه 1400 حــدود 500 نفــر 
دیگــر را تحــت آمــوزش هــای تخصصــی و کاربــردی قــرارداده و پیــش بینــی مــی گــردد در ســال 1400 حداقــل 1000 نفــر دیگــر از وکال، 
کارآمــوزان، فــارغ التحصیــالن و دانشــجویان حقوقــی را از طریــق ســامانه اختصاصــی مشــاورینو تحــت آمــوزش هــای تخصصــی و کاربــردی 
حقوقــی قــرار دهد.تاکیــد مــی گــردد، جامعــه حقوقــی، نیازمنــد افــراد آمــوزش دیــده، مجــرب و حرفه ایســت و پــاو بــا افتخــار و بــا تمــام تــوان 

در ایــن مســیر، خدمتگــزاری خواهــد نمــود.
                                                                                                             به امید دیدار

                                                                                                           موسسه حقوقی دادفران مهر پاو
                                                                                                   


