
 

 به نام خدا   

سلسله وبینارهای آموزشیبرنامه   

 

 ساعت زمان مدرس عنوان وبینار آموزشی ردیف
 هزینه فنی

 )به تومان(

 000/50 20:15 – 21 12/12/1398 دکتر رضا ایازی (1)گیری با مخاطب سختهای ارتباطتکنیک 1

 - 20:15 – 21 13/12/1398 دکتر رضا ایازی (2)گیری با مخاطب سختهای ارتباطتکنیک 2

 000/10 18 - 19:45 14/12/1398 دکتر میترا ضرابی (1نکاتی در تنظیم موافقتنامه داوری) 3

 - 20:15 – 21 14/12/1398 دکتر رضا ایازی (3)گیری با مخاطب سختهای ارتباطتکنیک 4

 - 18 - 19:45 15/12/1398 دکتر میترا ضرابی (2نکاتی در تنظیم موافقتنامه داوری) 5

 - 20:15 – 21 15/12/1398 دکتر رضا ایازی (4)گیری با مخاطب سختهای ارتباطتکنیک 6

 000/5 18 - 19:30 16/12/1398 بخشمهدی چای تضامین در قراردادها 7

 - 20:15 – 21 16/12/1398 دکتر رضا ایازی (5)سختگیری با مخاطب های ارتباطتکنیک 8

 000/5 18 - 19:45 17/12/1398 دکتر امیرعباس بزرگمهر آشنایی با قانون حذف سود مرکب بانکی 9

 000/5 18 – 19:45 18/12/1398 حسین زنجانی آشنایی با قراردادهای کار)کارگر و کارفرما( 1۰

11 
نوجوانان           پیشگیری در جرایم اطفال و 

 در رویه عملی محاکم
 000/5 18 – 19:45 19/12/1398 فرددکتر عباس عنصری

 000/5 20:15 – 21 19/12/1398 محمد شمس اشراق تأثیر فورس ماژور در قراردادها 12

 000/5 18 – 19 20/12/1398 دکتر شاهپور دولتشاهی قراردادهای محرمانگی اطالعات 13

 000/5 19:30 – 21 20/12/1398 دکتر علیرضا نوبهاری مراجع کیفریصالحیت  14

 000/5 18:30 – 20 21/12/1398 دکتر علیرضا نوبهاری آراء قابل اعتراض دادسرا و تشریفات آن 15

 000/5 20 - 21 21/12/1398 دکتر عبدالرضا سیری کارکرد زبان انگلیسی حقوقی 16

 000/5 15 - 16 22/12/1398 محمد فرجی تحقق تدریجی یک رویا 17

 000/5 18 - 19:30 22/12/1398 دکتر میترا ضرابی شروط قراردادی 18

19 
نکات و اصطالحات نگارش قرارداد                 

 (1به زبان انگلیسی)
 000/5 18 - 19 24/12/1398 دکتر میترا ضرابی

 000/5 19:30 – 21 24/12/1398 دکتر علیرضا نوبهاری (2صالحیت مراجع کیفری ) 2۰

 000/5 18 - 19:30 25/12/1398 حسن خزائی مرور اجمالی قانون برگزاری مناقصات 21

 000/5 20 - 21 25/12/1398 دکتر رضا ایازی ایتغییر در مسیر حرفه 22

23 
نکات و اصطالحات نگارش قرارداد                 

 (2به زبان انگلیسی)
 000/5 18 - 19 26/12/1398 دکتر میترا ضرابی



 

 000/5 20 - 21 26/12/1398 محمد شمس اشراق ماژور بر تعهداتتاثیر فورس 24

 000/5 18 – 20 28/12/1398 دکتر علیرضا نوبهاری صالحیت محلی مراجع کیفری 25

26 
نکات و اصطالحات نگارش قرارداد                 

 (3به زبان انگلیسی)
 000/5 18 - 19 3/1/1399 دکتر میترا ضرابی

 000/5 19:30 – 21 3/1/1399 حسین زنجانی (1دیده از کرونا )های زیانکارگاه 27

28 
های خاص مشاوره و وکالت در آشنایی با تکنیک

 (1دعاوی خانوادگی )
 000/5 18 - 19 4/1/1399 فرددکتر نازنین کیانی

 000/5 19:30 – 21 4/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (1آن)آراء قابل اعتراض محاکم کیفری و تشریفات  29

3۰ 
نکات و اصطالحات نگارش قرارداد                 

 (4به زبان انگلیسی)
 000/5 18 - 19 5/1/1399 دکتر میترا ضرابی

 000/5 19:30 – 21 5/1/1399 حسین زنجانی (2دیده از کرونا )های زیانکارگاه 31

32 
های خاص مشاوره و وکالت در تکنیکآشنایی با 

 (2دعاوی خانوادگی )
 000/5 18 - 19 6/1/1399 فردنین کیانیدکتر ناز

 000/5 19:30 – 21 6/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (2آراء قابل اعتراض محاکم کیفری و تشریفات آن) 33

34 
نکات و اصطالحات نگارش قرارداد                 

 (5انگلیسی)به زبان 
 000/5 18 - 19 9/1/1399 دکتر میترا ضرابی

35 
 های مستقیمقانون مالیات 192جرایم ماده 

 های غیر واقعی و درآمدهای کتمان شدههزینه
 000/5 19:30 – 21 9/1/1399 سنجر فخریدکتر 

36 
 نکات کاربردی در دعوای

 شدهابطال عالمت تجاری ثبت
 000/5 18 - 19 10/1/1399 فرزانه گوشه

 000/5 19:30 – 21 10/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (3عتراض محاکم کیفری و تشریفات آن)آراء قابل ا 37

38 
نکات و اصطالحات نگارش قرارداد                 

 (6به زبان انگلیسی)
 000/5 14 - 15 11/1/1399 دکتر میترا ضرابی

 000/5 20 – 21 11/1/1399 بهشتیاندکتر سید محسن  کاربری و نحوه تغییر آن 39

4۰ 
 های کلیقانون اجرای سیاست

 قانون اساسی 44اصل 
 000/5 18 - 19 14/1/1399 دکتر داود زارع شیبانی

 000/5 19:30 – 20:30 14/1/1399 مهدی نیکو آشنایی با حقوق گردشگری 41

 000/5 18:30 – 20 15/1/1399 نوبهاریدکتر علیرضا  (4عتراض محاکم کیفری و تشریفات آن)آراء قابل ا 42

43 
نکات و اصطالحات نگارش قرارداد                 

 (7به زبان انگلیسی)
 000/5 18 – 19 16/1/1399 دکتر میترا ضرابی



 

 000/5 19:15 – 20:15 16/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (1حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری) 44

 - 18 – 19:30 17/1/1399 دکتر میترا ضرابی بخش قراردادهاجلسه هماهنگی  45

46 
 نامه ها در آییننوآوری

 (1)المشاوره جدید الوکاله و حق تعرفه حق
 000/5 20 - 21 17/1/1399 محمد شمس اشراق

47 
نکات و اصطالحات نگارش قرارداد                 

 (8به زبان انگلیسی)
 000/5 18 - 19 18/1/1399 دکتر میترا ضرابی

 000/5 19:30 – 21 18/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (2حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری) 48

49 
 بررسی مجوزهای کسب وکار

 قانون 7و 6و 1در قانون اصالح مواد 

 قانون اساسی 44های کلی اصل اجرای سیاست
 000/5 18 - 19:30 19/1/1399 رضا ستارزاده هاشمی

5۰ 
 نقش انجمن حمایت و غرامت 

 در حمل و نقل دریایی
 000/5 20 - 21 19/1/1399 مالدکتر حسین تقی

 000/5 18 - 20 20/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (1نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسالمی) 51

52 
 نامه ها در آییننوآوری

 (2المشاوره جدید)الوکاله و حق تعرفه حق 
 000/5 20:15 – 21 20/1/1399 محمد شمس اشراق

 000/5 18 – 20 21/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (2نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسالمی) 53

 000/5 18 - 20 22/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (3نهادهای ارفاقی در قانون مجازات اسالمی) 54

55 
              نکات و اصطالحات نگارش قرارداد   

 (9به زبان انگلیسی)
 000/5 18 - 19 23/1/1399 دکتر میترا ضرابی

56 
 نامه ها در آییننوآوری

 (3المشاوره جدید)الوکاله و حق ق تعرفه ح
 000/5 20 - 21 23/1/1399 محمد شمس اشراق

57 
نکات و اصطالحات نگارش قرارداد                 

 (10به زبان انگلیسی)
 000/5 18 - 19 25/1/1399 میترا ضرابی دکتر

 000/5 19:30 – 21 25/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (3حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری) 58

59 
نکات و اصطالحات نگارش قرارداد                 

 (11به زبان انگلیسی)
 000/5 18 - 19 27/1/1399 دکتر میترا ضرابی

 000/5 19:30 – 21 27/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (1در حقوق جزای ایران)انواع مجازات  6۰

 000/5 19:30 – 21 29/1/1399 دکتر علیرضا نوبهاری (2انواع مجازات در حقوق جزای ایران) 61

 



 

 

 توضیحات: 

 مراجعه فرمایید. www.pav.legalنام اینترنتی به وب سایت لطفا جهت ثبت -1

 به صورت آفالین در پروفایل قرار خواهد گرفت. صوت وبینارعالوه بر آموزش آنالین،  -2

 شرکت در وبینارهای آموزشی برای عموم وکال، کارآموزان و کارشناسان حقوقی آزاد است. -3

باند، پشتیبانی و ارائه  کنندگان بابت هزینه پهنایمبلغی است که شرکت ،هزینه فنیاست و منظور از  رایگان برگزاری وبینارهای آموزشی -4

 پردازند.خدمات فنی می

 ادامه خواهد داشت. 31/1/1399سله وبینارهای آموزشی تا تاریخ سل -5

                                                                                             آموزشی متعاقباً اعالم خواهد شد. برنامه ادامه وبینارهای -6

موفق باشید                                                                                                     

 واحد آموزش

 


