
 

 
 

 به نام خدا  

 
 گانیرا ی تخصصیآموزش یهاکارگاه نیعناو

 ویژه وکالی پایه یک دادگستری و کارآموزان
 

 

 بخش/دپارتمان تخصصی سخنران مدت عنوان کارگاه آموزشی انتخاب ردیف

 حقوق ورزشی دکتر غالمرضا رفیعی ساعت 3 المللی ورزشیقراردادهای داخلی و بین  1

 قراردادها دکتر میترا ضرابی ساعت 3 فروش ساختمانو پیش قراردادهای مشارکت  2

 قراردادها دکتر نگار عقیقی ساعت EPCF 3قراردادهای   3

 قراردادها مالدکتر حسین تقی ساعت 3 مدیریت پیمان  4

 داوری دکتر نوبان فشندی ساعت 3 المللیداوری بین  5

 داوری فضلیدکتر حسن  ساعت 3 آئین اعتراض به رأی داور  6

 دعاوی عمومی محمد شمس اشراق ساعت 3 های پیچیده حقوقیکالبدشکافی پرونده  7

 مسئولیت مدنی علی صابری ساعت 3 نگاهی نو به دعوای جبران خسارت  8

 ایمهارت حرفه دکتر امیرعباس بزرگمهر ساعت 3 ایهای دفاع حرفهتکنیک  9

 ایمهارت حرفه سهیل نظری ساعت 3 با موکلمدیریت جلسه انعقاد قرارداد مالی   10

 ایمهارت حرفه دکتر رضا ایازی ساعت 3 ای وکالتاخالق و آداب حرفه  11

مفهوم، گستره و آثار تقلب در اعتبارات اسنادی با تأکید بر حقوق   12

 اشخاص ثالث با حسن نیت در پرتو رویه قضایی

 حقوق بانکی دکتر سجاد مظلومی ساعت 3

 حقوق بانکی  زادهدکتر حیدر حسن ساعت 3 1397ها، مزایا و معایب قانون اصالحی جدید چک نوآوری  13

 کیفری اصغر مهابادیدکتر علی ساعت 3 بررسی قرارهای جدید در قانون آئین دادرسی کیفری  14

 اراضی و امالک زادهمحمد قلی ساعت 3 قانون زمین شهری 12کمیسیون ماده   15

 هامالکیت فکری و شرکت فرزانه گوشه ساعت 3 های تجاریهای حقوقی مدیران شرکتمالکیت صنعتی و بایسته  16

 امور حقوقی بخشمهدی چای ساعت 3 مدیریت امور حقوقی کسب و کارها  17

 ادهخانو فرددکتر نازنین کیانی ساعت 3 های مشاوره در حل و فصل اختالفات خانوادگیآشنایی با تکنیک  18

 فناوری اطالعات و ارتباطات حسن خزایی  ساعت 3 های حقوق فناوری اطالعات و ارتباطاتبایسته  19

 حمل و نقل هوایی و توریسم مهدی نیکو ساعت 3 آشنایی با قوانین و مقررات حمل و نقل هوایی و توریسم  20

 انرژی زارع شیبانیدکتر داود  ساعت IPC 3آشنایی با قرارداد جدید نفتی ایران   21

 اصناف و تعزیرات حکومتی رضا ستارزاده هاشمی ساعت 3 آشنایی با قوانین و مقررات اصناف و تعزیرات حکومتی  22

 حقوق پزشکی فردکتر علیرضا میالنی ساعت 3 آشنایی با انواع دعاوی پزشکی و مراجع صالح به رسیدگی  23

 ایمهارت حرفه دکتر علیرضا کریمی الریمی ساعت 3 ایرادات در آئین دادرسی مدنی  24

 توجه: 

 فرمائید.مراجعه  www.pav.legalسایت به وب  12/11/1398لغایت  29/10/1398از تاریخ  نام اینترنتیثبت لطفاً جهت -1

 خواهد شد. به تدریج برگزار 13/11/1398 ها از تاریخکارگاه -2

 شد. ها متعاقباً اعالم خواهدتاریخ دقیق و محل برگزاری کارگاه -3

 

 به امید دیدار

 واحد آموزش
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