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 آشنایی با نحوه فعالیت و همکاری

 
 

ای خود از وکال، های حرفهتحت نظارت کانون وکالی دادگستری مرکز( در راستای گسترش و توسعه فعالیت) مؤسسه حقوقی دادفران مهرپاو 

 گردد:موارد ذیل تقدیم مینماید. جهت آشنایی عالقمندان گرامی کارآموزان و فارغ التحصیالن حقوقی دعوت به همکاری می

های کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدتی در هیأت مدیره تعریف و مصوب شده در راستای تحقق چشم انداز پاو، برنامهاول( برنامه و اهداف: 

 مراجعه فرمایید.  www.pav.legal (  می توانید به سایت پاو 1402انداز ) پاو است. جهت آگاهی از چشم

عالوه بر مجمع عمومی، هیأت مدیره، شورای مدیران و ... که طبق اساسنامه و دستورالعمل نحوه همکاری، وظایف و اختیارات دوم( ساختار: 

 :شود بهتقسیم می پاوهرکدام مشخص و تعریف شده است، 

دپارتمان  24) مشاوره، قراردادها، مدیریت امورحقوقی، کیفری، دعاوی عمومی و داوری ( و  بخش 6از که متشکل تخصصی:  قسمتیک. 

باشد و ..... ( می ، ورزش، بورس، تامین اجتماعی، اصنافها، انرژی، ثبت اسناد و امالکتخصصی )مالکیت معنوی، مالیات، بیمه بازرگانی، شهرداری

 گردد.از همکاران تشکیل میو هر بخش و دپارتمان از یک مدیر و تعدادی 

نماید. واحد آموزش، منابع انسانی، در راستای برنامه، اهداف، ساختار و ..... سازمان پاو انجام وظیفه می قسمتاین عمومی:   قسمتدو. 

 .گیردین بخش  قرار میانفورماتیک، تشریفات، روابط عمومی و ... در ا

 ها، نرم افزارها و ...( است.سازمان )سامانه فنی هاینسانی و ظرفیتاز تکنولوژی منابع ا منظورسوم( تکنولوژی: 

 نمایند:همکاران سازمانی هستند که در سطوح مختلف همکاری می عبارت ازیک. منابع انسانی: 

 های تخصصیها و دپارتمانمدیران بخش -1

 آنها به تأیید مدیر مربوطه رسیده است.های تخصصی که ظرفیت و توانایی ها و دپارتماناعضاء و همکاران بخش -2

ای قرار های آموزشی )کسانی که با رعایت تشریفات برای مدت مشخص به موجب قرارداد بورسیه تحت آموزش و پرورش حرفهبورسیه-3

بر مکالمه  نسبی آنالین و آفالین و تسلط وبینار آموزشی تخصصی ساعت 500آنالین و  دوره جامع آموزشیساعت  400گیرند و پس از می

 . (زبان انگلیسی به عنوان همکار انتخاب خواهند شد

 نمایند(.همکاران مدعو )که در موارد خاص با اعالم سازمان ، با مجموعه همکاری می -4

ان، ارباب ئه خدمات حقوقی به همکاریل و تسریع در اراسازمان پاو در راستای ارتقاء دانش و مهارت همکاران و تسهدو. ظرفیت های فنی: 

 های فنی به شرح ذیل تعریف و ایجاد نموده است:ماه گذشته ظرفیت 24 رجوع و مخاطبان خود در

همکاران تحت نظارت  حقوقی ها و اقداماتبارگذاری اخبار، اطالعات و گزارشهای مجموعه فعالیتبا امکان   :سامانه جامع تخصصی پاو-1

 .مدیران مربوطه

 نیز گیرد و قابل ذخیره سازیای در این سامانه انجام میسیستم آموزش به صورت کامالً حرفه :آنالین( سامانه مشاورینو ) آموزش-2

 باشد.می

 المشاوره.با امکان پرداخت حق ارتباط موکل با وکالی خود در هر نقطه از دنیا :سامانه مشاورینو ) مشاوره آنالین(-3

 .قراردادها و دعاوی مربوطه و اصالح با هدف توسعه و گسترش و تسهیل مدیریت تنظیم :و دعاوی قراردادها و تنظیم سامانه و مدیریت-4

 ای کامل از خدمات حقوقی و غیر حقوقیمجموعه :اپلیکیشن پاو-5

 باشد.می فرد منحصر بهو در نوع خود در ایران،  باشندکه هر کدام از آنها، در اعتالء و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات سازمان مهم و تأثیرگذار می

این دوره با هدف ارتقاء دانش و مهارت، منابع انسانی سازمان پاو اجرا  :مدیریت امور حقوقی های دوره جامع آموزشیچهارم( ویژگی

شود. طول تعریف شده است که براساس نیازهای روز جامعه و توانمندسازی همکاران ارائه میساعت  400های آموزشی در گردد. سرفصلمی

http://www.pav.legal/
http://www.pav.legal/


)محتوای دوره در سایت پاو  تدریس خواهد شد شنبه و جمعه )صبح وعصر(پنجدر روزهای  پنجمدوره است که ماه  12 حداکثر دوره این

  آمده است(.

مندرج در سایت  تخصصی تعریف شدهعنوان  140کوتاه مدت در حدود  آموزشی وبینارساعت  500، آموزشی دوره جامعساعت  400عالوه بر 

 قرار خواهند گرفت. مکالمه به زبان انگلیسیو در طول یکسال برگزار و اجرا خواهد شد. ضمناً کلیه اعضا تحت آموزش  پاو

یکسال اجرا خواهد شد و همکاران محترم  حدود کل دوره جامع آموزشی، وبینارهای تخصصی و مکالمه به زبان انگلیسی در مدت ( :1توجه )

ردازند لیکن بابت خدمات پشتیبانی فنی ) ایجاد و دسترسی به پروفایل شخصی، اتصال به شبکه، نگهداری و پهیچ وجهی را بابت آموزش نمی

پس از پایان دوره جامع و برگزاری نمایند. ماهیانه حق اشتراک پرداخت می هزار تومان 200ها در پروفایل شخصی و ...( مبلغ مراقبت از فیلم

 باشد.اعضاء می و اراده به اختیار و دسترسی به شبکه پرداخت حق اشتراکوبینارها و آموزش دوره مکالمه، 

 شوند: به دو گروه تقسیم می آموزشی همکاران حاضر در دوره جامعدو. نحوه همکاری: 

بوطه حسب تشخیص مدیر بخش یا دپارتمان تخصصی مر ای دارند که با شناسایی وتوانمندی ویژه های خاص،احتماالً در حوزه :گروه اول-1

  د دعوت به کار خواهند شد.مور

کسب دانش و  رسانند و پس ازرا به پایان ب (ساعت 400) مدیریت امور حقوقی کسانی که حتماً الزم است دوره جامع آموزشی:گروه دوم-2

 از ظرفیت و توانایی آنها استفاده خواهد شد. و ... قراردادها ،مدیریت امورحقوقی ، مشاوره تأیید مدیران بخش مهارت کافی و

  باشد.میایشان لویت پاو در ابتدا آموزش و ارتقاء مهارت همکاران و سپس اشتغال و اجرای تعهد به خدمت وا ( :2توجه )

 نقشه راه و نحوه همکاری: پنجم(

در  مهمان صورتبه سه هفته، آنها به مدت و پذیرش اولیه پس از شرکت در جلسه معارفه و آشنایی با ظرفیت و توانایی متقاضیان محترم -1

نمایند و در صورت تمایل از آنها دعوت خواهد شد تا جهت امضای فرمهای ثبت نام، قرارداد شرکت می مدیریت امور حقوقی دوره جامع آموزشی

د. بدیهی است پس از امضای موارد فوق حقوق و تعهدات های پاو به واحد آموزش مراجعه فرمایننامهبورسیه، دستورالعمل نحوه همکاری و آیین

 طرفین نسبت به یکدیگر جاری خواهد شد. 

وبینار آموزشی تخصصی کوتاه مدت و آموزش ساعت  500دوره جامع آموزشی و  ساعت 400تعهد مالی متقاضیان محترم در خصوص  -2

ساعت  800ماه با ارائه خدمات وکالتی معادل آن یا  24میلیون تومان است که ظرف  14میلیون ریال معادل  140مکالمه به زبان انگلیلسی، 

 .ها متعاقبا اعالم خواهد شد() دستورالعمل نحوه همکاری و آیین نامهر پژوهشی و .... تسویه خواهد شدارائه خدمات مشاوره، قرارداد نویسی، کا

ی نتواند کار یا فرصت شلغی مناسبی را ارائه نماید یا به هر نحوی تشخیص دهد دانشپذیر از پایان دوره جامع آموزش پس ماه 24اگر پاو ظرف  -3

ا ارائه قرارداد بورسیه بدون پرداخت وجه یمحترم، ظرفیت و توانایی همکاری با مجموعه را ندارد از حق خود اعراض خواهد نمود و بدین ترتیب، 

 ید )عدم همکاری و عدم پذیرش امور ارجاعی به همکار از این بند مستثناست(.رایگان به پایان خواهد رس صورت بهحقوقی، خدمات

 ایفعالیت حرفهبا رعایت دستورالعمل نحوه همکاری های کسب شده توانند به صورت مستقل و با توجه به مهارتهر یک از اعضاء می -4

 نمایند. جداگانه

ای های حرفهها و قابلیتآنچه در پاو مهم است ظرفیت و توانمندی همکاران است زیرا کسب درآمد منوط و موکول به ظرفیت ( :3توجه )

ای مشغول به کار نخواهند شد و جمع های حرفهها و قابلیتاعضا است. بنابراین، کلیه متقاضیان مطمئن باشند تا قبل از حصول به ظرفیت

  برای اجرای تعهد خدمت(.ماه  24 برای دوره جامع آموزشی +ماه  12به طول خواهد انجامید )اه م 36 حداکثرمدت پروژه 

تالش و پشتکار فراوان و .... باید از  صبر و شکیبایی انعطاف پذیری، پذیری، اعتقاد به کار تیمی،باط، تعهد، مسئولیتنظم، انض ( :4توجه )

هی بیشتر لطفاً به وب سایت پاو مراجعه نموده و فصل اول از سلسله مباحث آموزشی صوتی با های عالقمندان محترم باشد ) جهت آگاویژگی

 را استماع فرمایید(. اصل کار تیمی  17عنوان 

 موفق باشید                                                                                                                                        

 مؤسسه حقوقی دادفران مهر پاو                                                                                                                                                


