به نام خدا

سابقه ،اقدامات و چشم انداز پاو

جهت آشنایی اعضای خانواده بزرگ پاو با نحوه شکلگیری  ،اقدامات صورت گرفته و افق پاو به صورت مختصر توضیحات ذیل در تقدیم
میگردد:
قسمت اول ) پاو 1396-1398
در سیر تاسیس پاو ،مجموعه اقدامات زیر صورت گرفت:
-1ضرورت تشکیل یک سازمان تخصصی حقوقی که بتواند به صورت خاص به جامعه حقوقی و به صورت عام به اتباع ایرانی داخل و خارج
کشور و در صورت نیاز و امکان به اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی نیز ارائه خدمت نماید (اردیبهشت.)1396
-2تشکیل اتاق فکر و جلسات متعدد (از خرداد تا شهریور )1396
-3دعوت از دوستان و همکاران قدیمی ( 7مهر )1396
-4تشکیل مجمع موسسین (آبان )1396
-5ثبت موسسه در اداره ثبت شرکتها ()1396/09/01
-6دعوت از سهامداران پاو (بهمن و اسفند )1396
-7انتخاب مدیران بخشها و دپارتمانهای تخصصی (بهمن و اسفند)1396
-8انتخاب محل و تجهیز امکانات (بهمن  1396تا خرداد)1397
-9آماده شدن محل و استقرار همکاران (از نیمه دوم خرداد )1397
-10تشکیل الیه اول همکاران پاو (تیر )1397
 -11تکنولوژی پاو (از مهر)1397
-12برندینگ پاو (از مهر )1397
 -13راهاندازی واحد آموزش و جذب تدریجی متقاضیان همکاری (بهمن )1397
-14شرکت همکاران پاو در اولین اجالس مدیران عامل ( 9اسفند)1397
 1000 -15ساعت آموزش حضوری رایگان برای  300وکیل ،کارآموز و کارشناس حقوقی (از اردیبهشت لغایت بهمن )1398
-16آغاز به کار برخی بخشها و دپارتمانهای تخصصی (تیر)1398
-17برگزاری اولین دوره آموزشی کارشناس حقوقی حرفهای (تیر)1398
-18برگزاری اولین دوره آموزشی مشاور حرفهای (بهمن)1398
-19برگزاری دو همایش تخصصی (دی و بهمن)1398
-20برگزاری سلسله وبینارهای آموزشی (از  12اسفند)1398
-21راهاندازی واحد زبان پاو (از  24اسفند )1398

قسمت دوم ) پاو 1399
-1رونمایی از تکنولوژی پاو
یک .سامانه جامع آنالین

دو .نرمافزار قرارداد

سه .اپلیکیشن پاو

چهار .سامانه مشاورینو (آموزش و مشاوره)

-2سلسله وبینارهای آموزشی ( 500ساعت)
-3فعال شدن تمام بخشها و دپارتمانهای تخصصی پاو ( 30بخش و دپارتمان تخصصی)
-4تولید محصوالت و ارائه خدمات پاو به صورت غیر حضوری (آنالین و آفالین)
 -5استفاده از زبان انگلیسی در مکالمه و تنظیم قراردادها
-6برگزاری همایشها و سمینارهای تخصصی فصلی
 -7برگزاری سه دوره آموزشی کارشناس حقوقی حرفهای
 -8برگزاری دوره دوم آموزشی مشاور حرفهای
 -9حذف تدریجی کاغذ از مکاتبات و مراسالت اداری
 -10تثبیت حس وفاداری سازمانی ،تعلق و دلبستگی ،تغییر نگرش ،کار تیمی،خرد جمعی و تخصصگرایی
 -11پذیرش و آموزش حداقل  500وکیل ،کارآموز و کارشناس حقوقی
 -12تولید و انتشار مجله خبری پاو
 -13ارتباط با موسسات آموزشی و حرفهای در حوزه علوم مشاوره ،مدیریت ،زبان خارجی و روانشناسی
 -14راهاندازی کارتهای اعتباری پاو و ارائه خدمات ویژه
-15شناسایی و جذب تدریجی وکالی سراسر کشور

قسمت سوم) پاو 1402
در مسیر چشمانداز پاو تا سال  ،1402پاو سازمانی است توسعهیافته ،الهام بخش ،قانون مدار و اخالقگرا ،برخوردار از دانش و مهارت ،مسئولیت
پذیر ،پاسخگو و دارای نیروی انسانی متعهد ،متخصص ،خالق و کارآمد .در این راستا ،هدف گذاری مطلوب پاو ،به شرح ذیل است:
 -1بزرگترین موسسه حقوقی در آسیای میانه
 -2برند برتر موسسات حقوقی در ایران
 -3سازمانی کامالً الکترونیک و توسعه یافته
 -4همکار با دهها موسسه حقوقی مطرح داخلی و بینالمللی
 -5حاضر در همایشها و رویدادهای منطقهای و بینالمللی
 -6همکار با دانشگاهها و موسسات معتبر آموزشی داخلی و بینالمللی
-7تولید کننده صدها مقاله و کتاب تخصصی کاربردی
 -8دارای دفاتر استانی در سراسر کشور با نیروی انسانی تربیتیافته ،توانمند و متخصص
 -9دارای پربازدیدترین و متفاوتترین وبسایت حقوقی در ایران
 -10صاحب برترین وب سایت خبری -تحلیلی حقوقی در ایران
 -11دارای حداقل  1000وکیل متخصص حرفهای در  30بخش و دپارتمان تخصصی
 -12همکار با حداقل 2000وکیل ،کارآموز و کارشناس حقوقی حرفهای در سراسر کشور
 -13دارای مجهزترین مرکز آموزشی -مهارتی برای وکال ،کارآموزان ،دانشجویان و فارغالتحصیالن حقوقی در ایران
 -14موثر در پذیرش و اجرای مسئولیت اجتماعی با رویکرد پیشگیرانه
 -15همکار با سازمانها ،کارخانجات ،شرکتها ،موسسات و صاحبان کسب و کار بزرگ

قسمت چهارم) خاتمه
بدون شک نیت و قصد موسسین و مدیران پاو ،ارتقاء تدریجی دانش و مهارت وکال و همکاران و در نهایت تعالی سازمانی پاو میباشد و چشم انداز
پاو  1402یک معیار و مالک معقول و قابل باور در همین مسیر مطلوب خواهد بود .از کلیه عزیزانی که عالقمند به همراهی و همکاری با این
مجموعه هستند ،دعوت میگرددتا از طریق لینک زیر نسبت به ثبتنام اقدام فرمایند.
به امید دیدار
موسسه حقوقی دادفران مهر پاو

