
بورسیه آموزشی
 

ویژه داوطلبان آزمونویژه داوطلبان آزمون وکالت  وکالت 14001400

ــا پیشــرفت ســریع  ــه ب ــر کشــور اســت ک ــی ه ــم توســعه و ترق ــه یکــی از ارکان مه ــرورش یافت ــده و پ ــوزش دی ــروی انســانی آم نی
ــود. ــان می ش ــته نمای ــش از گذش ــت آن بی ــوژی، اهمی تکنول

 موسســه حقوقــی دادفــران مهــر پــاو در راســتای توســعه عدالــت آموزشــی، کشــف اســتعدادها و توانمندی هــا، ارتقــاء دانــش و مهــارت 
فارغ التحصیــان مقطــع کارشناســی حقــوق و باالتــر و آمــاده ســازی آنهــا بــرای ورود بــه حرفــه وکالــت، اقــدام بــه ارائــه خدمــات در 

قالــب طــرح بورســیه آموزشــی بــه شــرح ذیــل می نمایــد:

گام اول( دوره آمادگی آزمون وکالت 1400 



گام دوم( دوره آموزشی کارشناس امور حقوقی

توجــه )1(: دوره آموزشــی کارشــناس امــور حقوقــی)گام دوم(، پــس از برگــزاری آزمــون وکالــت 1400 برگــزار خواهــد شــد. در ایــن 
دوره، حداقــل مهارت هــا و توانمندی هــای حقوقــی بــا هــدف امــکان فعالیــت در دفاتــر وکالــت و موسســات حقوقــی تدریــس خواهــد 
ــتیار  ــوان دس ــه عن ــی ب ــوزی عمل ــدن دوره کارآم ــای کســب شــده و گذران ــتفاده از مهارت ه ــا اس ــد ب ــر می توان ــر دانش پذی شــد و ه

وکیــل یــا کارشــناس امورحقوقــی ارائــه خدمــت نمایــد.
توجــه)2(: برخــی از عناویــن دوره آموزشــی دســتیار وکیــل وکارشــناس امــور حقوقــی، عبارتســت از: تنظیــم قراردادهــای داخلی،  آشــنایی 
بــا مراجــع ذی صــاح و صاحیت هــا، کلیــات حقــوق کیفــری،کار و تامیــن اجتماعــی، شــهرداری، مالیــات، اصنــاف، تعزیــرات حکومتــی،  

ــه ای. مالکیــت معنــوی، شــرکت ها، شــهرداری ها و مهارت هــای فــردی و حرف
 

توضيحات:

1ـ  مجموعــه خدمــات در قالــب قــرارداد بورســیه آموزشــي ارائــه خواهــد شــد و متقاضیــان محتــرم وجهــي بابــت خدمــات آموزشــي 
ــام در طــرح و جهــت دسترســي بــه شــبکه آموزشــي، ســامانه و  پرداخــت نمي نماینــد لیکــن مبلــغ 500 هــزار تومــان بابــت ثبــت ن

پشــتیباني فنــي از مــاه دوم تــا روز ارتبــاط بــا مــا ماهیانــه دویســت هــزار تومــان پرداخــت خواهنــد نمــود .
2ـ  کلیه خدمات از طریق سامانه مشاورینو، به چهار روش ذیل ارائه خواهد شد:

یــک. روش آنایــن: کاس هــا ، کارگاه هــا و جلســات مشــاوره، برنامــه ریــزی و پشــتیبانی طبــق برنامــه واحــد آمــوزش در روز و ســاعت 
مقــرر برگــزار خواهــد شــد و پــس از برگــزاري بــه شــکل ذیــل در پروفایــل شــخصي ذخیــره خواهــد شــد:

الف.دوره گام اول: تا آزمون وکالت 1400                                            ب. دوره گام دوم: تا پایان ارتباط با ما
دو. روش آفایــن: کلیــه فیلم هــاي آموزشــي )کاس و کارگاه( بــه صــورت آفایــن تــا پایــان ارتبــاط بــا مــا در پروفایــل شــخصي قــرار 

خواهــد گرفــت.
ســه. روش الکترونیکــي : کلیــه بســته ها، قوانیــن، کتــب و جــزوات آموزشــي بــه صــورت الکترونیکــي )غیــر قابــل دانلــود( تــا پایــان 

ارتبــاط بــا مــا در پروفایــل شــخصي قابــل اســتفاده خواهــد بــود.
چهــار.روش گــروه واتســاپ: آمــوزش مکالمــه زبــان انگلیســی بــه صــورت روزانــه از طریــق گــروه واتســاپ تحــت نظــارت اســتاد مربوطــه 

اجــرا خواهد شــد.
ــه صــورت   ــد ب ــه صــورت فیزیکــي باشــد مــی توان ــا بســته آموزشــي ب ــم، کتــاب ی ــد فیل ــر، متقاضــي خری توجــه )3(: اگــر دانش پذی

ــد. ــداري نمای ــه خری جداگان
ــی و  ــور حقوق ــناس ام ــي کارش ــان دوره آموزش ــس از پای ــد پ ــران موظفن ــک از دانش پذی ــي هری ــیه آموزش ــرارداد بورس ــق ق 3 ـ طب
گذرانــدن دوره کارآمــوزی عملــی از تاریــخ 1401/07/01 لغایــت 1403/07/01، مــدت 800 ســاعت تعهــد خدمــت نســبت بــه ارائــه 
خدمــات اداری، پژوهشــی و حقوقــي بــراي مؤسســه حقوقــي دادفــران مهــر پــاو، اقــدام نماینــد. بدیهــی اســت خدمــات مذکــور در شــهر 
یــا اســتان محــل اقامــت متقاضــی بــه صــورت حضــوری یــا از طریــق اپلیکیشــن بــه صــورت غیــر حضــوری ارائــه خواهــد شــد. الزم بــه 
ذکــر اســت 800 ســاعت تعهــد خدمــت بــه تشــخیص موسســه در طــول 24 مــاه بــه تدریــج ارجــاع خواهــد شــد )بــه طــور میانگیــن 
ــد، تعهــد  ــر ارجــاع نگردی ــه دانش پذی ــا وظیفــه ای ب در هــر مــاه، حــدود 35 ســاعت کار(. حــال اگــر در ظــرف مــدت 24 مــاه کار ی



خدمــت بــدون پرداخــت هــر گونــه وجهــی منتفــی خواهــد شــد و موسســه هیــچ گونــه طلــب یــا ادعایــی نخواهــد داشــت. 
توجــه )4(: اگــر دانش پذیــر در آزمــون وکالــت 1400 پذیرفتــه نشــود و عاقمنــد بــه شــرکت مجــدد در آزمــون وکالــت ســال 1401 
باشــد، ارائــه تعهــد خدمــت از تاریــخ 1402/02/01 بــه مــدت 24 مــاه خواهــد بــود. الزم بــه ذکــر اســت بابــت اســتفاده از خدمــات 
ــار  ــر ب ــر دانش پذی ــدی ب ــد جدی ــف و تعه ــود و تکلی ــد ب ــی خواه ــت قبل ــد خدم ــان 800 ســاعت تعه ــر هم ــد دانش پذی مجــدد، تعه

نخواهــد شــد.

4 ـ دانش پذیــران پــس از پایــان ایــن دوره، مي تواننــد در دوره جامــع آموزشــي مدیریــت امــور حقوقــي )بــه مــدت 400 ســاعت( بــه 
صــورت بورســیه آموزشــی یــا آزاد شــرکت نماینــد. محتــوا و نحــوه همــکاری در وب ســایت www.moshaverino.net  آمــده اســت.

5 ـ نحوه پیش ثبت نام:
 www.moshaverino.net از تاریخ 1399/11/25 در وب سایت

توجــه )5(: پــس از بررســي فــرم پیش ثبــت نــام، موفقیــت در آزمــون تعییــن ســطح و انتخــاب اولیــه متقاضیــان، از آنهــا جهــت ثبــت 
نــام دعــوت بــه عمــل خواهــد آمــد.

توجه )6(: آزمون تعیین سطح، روز جمعه 1400/1/27 به صورت آناین برگزار خواهد شد.
توجه )7(: به تشــخیص مؤسســه ، افراد ذیل از شــرکت در آزمون تعیین ســطح معاف هســتد:

ــا  ــی ب ــگاه های دولت ــر دانش ــت و باالت ــرم هف ــجویان ت ــا دانش ــی ی ــوق قضای ــی حق ــع کارشناس ــان مقط ــک. فارغ التحصی ی
ــر 16 و باالت معــدل 

و  دانشــگاه ها  ســایر  باالتــر  و  هفــت  تــرم  دانشــجویان  یــا  قضایــی  حقــوق  کارشناســی  مقطــع  فارغ التحصیــان  دو. 
ــر 17 و باالت ــدل  ــا مع ــی ب ــوزش عال ــات آم موسس

سه. دانشجویان و فارغ  التحصیان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکتری حقوق یا فقه و مبانی حقوق اسامی
توجــه )8(: فــارغ التحصیــان مقطــع کارشناســی فقــه و مبانــی حقــوق اســامی یــا دانشــجویان تــرم هفــت و باالتر)دولتــی، آزاد، پیــام 

نــور و .. ( بایــد در آزمــون تعییــن ســطح شــرکت نماینــد.
توجــه )9(: محتــوای آزمــون تعییــن ســطح عبارتســت از: قانــون مدنــی، قانــون تجــارت، قانــون آییــن دادرســی مدنــی، قانــون آییــن 

دادرســی کیفــری و قانــون مجــازات اســامی.
توجــه )10(: نمــره پذیــرش در آزمــون تعییــن ســطح، کســب نمــره هشــت از بیســت یــا میانگیــن چهــل درصــد از مجمــوع ســواالت 

تســتی می باشــد.

6 ـ  مدارک مورد نیاز ) هنگام ثبت نام قطعی(:
یک. دو قطعه عکس 4*3                                                                دو. کپي کارت ملي و کپی شناسنامه

سه. آخرین مدرک تحصیلي یا گواهي اشتغال به تحصیل ترم 7 و باالتر         چهار. فیش نقدی به مبلغ 500 هزار تومان
توجه )11(: هر دانش پذیر می تواند در طول هر یک از مراحل دوره )اول یا دوم( طبق قرارداد بورسیه آموزشی انصراف دهد.

توجــه )12(: مدیــران، کارشناســان امورحقوقــی، کارآمــوزان و وکای پایــه یــک دادگســتری نیــز در صــورت تمایــل می تواننــد در دوره 
جامــع آموزشــی مدیریــت امــور حقوقــی )بــه مــدت 400 ســاعت( در قالــب طــرح بورســیه آموزشــی یــا آزاد شــرکت نماینــد. اطاعــات 

بیشــتر در خصــوص ایــن دوره در وب ســایت www.moshaverino.net آمــده اســت.
                                                                                                                                                  
 موفق باشید  
                                                                                                                                                                                       
واحدآموزش                                                                                                                                                 


