
مؤسســه آمــوزش عالــی آزاد عــدل بــا همــکاری مؤسســه حقوقــی دادفران مهــر پــاو بــا هــدف ارتقــای دانــش و مهــارت 

ــع  ــص، دوره جام ــه ای و متخص ــانی حرف ــروی انس ــرورش نی ــت و پ ــوزان، تربی ــتری و کارآم ــک دادگس ــه ی وکالی پای

آموزشــی » وکالــت حرفــه ای » را بــه شــرح ذیــل برگــزار می نمایــد:

اول( شرکت کنندگان دوره: وکالی پایه یک دادگستری و کارآموزان 

دوم( شروع دوره: 2 بهمن 1399

سوم( مدت دوره: 260 ساعت کارگاه آموزشی 

چهارم( سرفصل های آموزشی:

ــار  ــب و رفت ــا مخاط ــر ب ــاط موث ــی، ارتب ــره حقوق ــگارش و مذاک ــای ن ــاعت(: مهارت ه ــه ای )5 س ــای حرف 1-مهارت ه

ــد. ــن کارگاه می باش ــث در ای ــورد بح ــات م ــه ای از موضوع حرف

2-مهارت هــای فــردی )10 ســاعت(: در ایــن کارگاه آموزشــی مباحثــی چــون تصمیم گیــری، تفکــر علمــی، برنامه ریــزی، 

رفتــار لغــات )کارکــرد صحیــح واژگان( و ... تدریــس می گردد.

3- تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی )100 ساعت(: محتوای این کارگاه عبارتست از:

اول(تنظیــم قرارداهــای داخلــی: کلیــات و اصــول حاکــم بــر تنظیــم قراردادهــا، اقدامــات پیــش از  تنظیــم قراردادها، 

مراحــل انعقــاد قراردادهــا، مفــاد اصلــی  و فرعــی قراردادهــا، شــروط قـــراردادی، ضمانــت اجـــراهای قــراردادی، 

مســئولیت قــراردادی و جبــران خســارت و حــل و فصــل اختالفــات.

دوم(تنظیــم قراردادهــای بین المللــی: معرفــی انــواع قراردادهــا، مراحــل انعقــاد قراردادهــا، مفادقراردادهــا، 

ــای  ــرارداد، روش ه ــراهای ق ــت اجـ ــی، ضمان ــای بین الملل ــت نامه ه ــواع ضمان ــت، ان ــن المللی پرداخ ــای بیــ روش ه

جبــران خســارت، حــل و فصــل اختالفــات، معرفــی کنوانســیون ها و قوانیــن نمونــه مرتبــط بــا قراردادهــای بین المللی.

ــه داوری،  ــواع داوری، موافقتنام ــرداوری، ان ــم ب ــول حاک ــات و اص ــراردادی: کلی ــات ق ــل اختالف ــوم(داوری در ح س

شــرایط صحــت و آثــار موافقتنامــه داوری ، ممنوعیت هــای داوری، نحــوه تعییــن داور، جــرح داور، قرارنامــه داوری ، 

ــال رای داوری. ــرای رای داوری و ابط ــدور رای داوری، اج ــط داور، ص ــیدگی توس رس

دومین دوره جـامع آموزشی و مهارتی
وکــالت حـــــرفه ای

ویژه وکالی پایه یک دادگستری و کارآموزان

به نام خــدا
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4-کلیات حقوق کیفری کاربردی )20 ساعت( : سر فصل های آموزشی این کارگاه عبارتست از : 

تشــریح مراحــل آییــن دادرســی کیفــری و فراینــد رســیدگی بــه جرایــم، تشــریح انواع مجــازات در نظــام کیفــری ایران، 

انــواع دادگاه هــای کیفــری و صالحیــت آنهــا، کیفیــات مســاعد در قانــون مجــازات اســالمی بــرای دفــاع از متهــم، بررســی 

و تشــریح جرایــم مبتــال بــه شــامل کالهبــرداری، خیانــت در امانــت ، اختــالس، جعــل و اســتفاده از ســند مجعــول و ... . 

5-جایــگاه دفــاع )20 ســاعت( : در ایــن کارگاه پذیــرش پرونــده، تهیــه گــزارش، کالبــد شــکافی، تنظیم دادخواســت، 

تکنیک هــای دفــاع در فراینــد دادرســی، قوانیــن و مقــررات انتظامــی و ... مــورد بحــث و بررســی قــرار می گیــرد.

6- تکنیک هــای دفــاع حرفــه ای )5 ســاعت(: مهارت هــای تحلیــل حقوقــی و خــود مدیریتــی وکیــل حرفــه ای و مهــارت 

حضــور در دادگاه از جملــه اســتدالل، فــن بیــان، ارتبــاط متقابــل بــا قاضی در ایــن کارگاه آموزشــی تدریــس می گردد.

7-داوری )30 ساعت(: محتوای این کارگاه عبارتست از:

ــان داوري ) از طــرح  ــه داوری، جری ــوم موافقت نام ــژه داوری، مفه ــه وی ــالف ب ــی و روش هــای حــل و فصــل اخت مبان

ادعــا تــا صــدور رأی (، انــواع، تعریــف، تاریخچــه، اهــداف و مزایــا، منابــع موافقت نامــه داوری و اقســام آن، قوانیــن 

ملــی داوری، قواعــد داوری، قــرارداد داوری، قوانیــن حاکــم بــرداوری، داوری ســازمانی و خــاص )ویژگــی هــاو 

ــتور  ــیدگی و دس ــد رس ــان، قواع ــف ایش ــوق و تکالی ــرح داور، حق ــاف و ج ــاب و اوص ــر داوری، انتخ ــا(، مق نمونه ه

موقــت، تجمیــع دعــاوی و ضــم و ورود اشــخاص ثالــث، جلســه اســتماع و ادلــه، هزینه هــای داوری وتأمیــن خســارت 

دادرســی، اســتقالل شــرط داوری، جلســه شــور، انــواع رأی داوری و ختــم رســیدگی و توقیــف داوری، طــواری داوری، 

طــرح دعــاوی طــاری درداوری، ختــم رســیدگی، انــواع رأی داوری، صــدور رأی تصحیحــی، گــزارش اصالحــی ، قواعــد 

عمومــی حاکــم بــر درخواســت های داوري از دادگاه، حــدود دخالــت دادگاه در مبحــث داوری، تعییــن داور، ابــالغ رأي 

داور، اجــراي رأی داور، اعتــراض بــه رأی داور، اعتــراض ثالــث بــه رأی داور، اعــاده دادرســی نســبت بــه رأی داوری 

و رفــع ابهــام از رأی داوری.

ــته ها و  ــب نوش ــی، ترکی ــته های حقوق ــدی نوش ــی، بخش بن ــازی و واژه گزین ــاعت(: واژه س ــی )5 س ــه نویس 8-الیح

ــد. ــن کارگاه می باش ــث در ای ــورد بح ــات م ــازی از موضوع فشرده س

9- حقــوق مالکیــت معنــوی و شــرکت های تجــاری کاربــردی )15 ســاعت(: در حــوزه مالکیــت صنعتــی مباحــث 

ــی و در حــوزه شــرکت های تجــاری مباحــث  ــدأ جغرافیای ــام تجــاری، اســم شــرکت و مب ــراع، ن طــرح صنعتــی، اخت

ــد. ــد ش ــس خواه ــرکت تدری ــه گانه ش ــدت و ارکان س ــوع، م ــرکت، موض ــم ش ــنامه ، اس اساس

10- دیــوان عدالــت اداری )10 ســاعت(: آشــنایی بــا ســاختار، صالحیت هــا، شــرح وظایــف و آییــن دادرســی دیــوان 

عدالــت اداری در ایــن کارگاه تدریــس خواهــد شــد.

11- حقــوق دفاتــر اســناد رســمی کاربــردی )5 ســاعت(: آشــنایی بــا ســاختار و تشــکیالت دفاتــر اســناد رســمی، اصــول 

و کلیــات تنظیــم اســناد و مهم تریــن اســناد تنظیمــی در دفاتــر اســناد رســمی در ایــن کارگاه تدریــس خواهــد شــد.

12- حقــوق ثبــت امــالک کاربــردی )10 ســاعت(: نحــوه ثبــت ملــک تــا مرحلــه صــدور ســند، افــراز، تفکیــک، تجمیــع، 
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اخــذ ســند المثنــی و ... از موضوعــات قابــل بررســی در ایــن کارگاه اســت. 

13- حقــوق اجــرای اســناد رســمی کاربــردی )10 ســاعت(: در ایــن کارگاه آموزشــی کلیــه تشــریفات عملیــات 

اجرایــی از مرحلــه صــدور اجراییــه تــا ختــم عملیــات طبــق آیین نامــه اجــرای مفــاد اســناد رســمی و الزم 

ــد. ــد ش ــان خواه ــراء بی الزم االج

14- حقــوق پولــی و بانکــی کاربــردی )15 ســاعت(: منابــع قانونــی، قراردادهــای بانکــی، ضمانت نامه هــای بانکــی و 

دعــاوی بانکــی در ایــن کارگاه آموزشــی مــورد بحــث و بررســی قــرار خواهــد گرفــت.

پنجــم( نحــوه برگــزاری دوره: کارگاه هــای آموزشــی بــه صــورت غیــر حضــوری )مجــازی( توســط »مؤسســه آمــوزش 

عالــی آزاد عــدل« از طریــق ســامانه اختصاصــی »مشــاورینو« برگــزار مــی گــردد.

ششم( روز و ساعت برگزاری دوره: روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 19-9 )طبق برنامه واحد آموزش(

هفتم( شهریه دوره: به سه شکل قابل پرداخت می باشد:

    یک. نقدی: 80/000/000 ریال )تخفیف 20 درصد(   

    دو. اقساطی: 100/000/000 ریال ظرف 12 ماه )در 3 قسط(

    ســه. بورســیه آموزشــی: 520 ســاعت تعهــد بــه ارائــه خدمــات پژوهشــی و حقوقــی ) مشــاوره، تنظیــم ،اصــالح و 

نظــارت بــر قراردادهــا، پشــتیبانی حقوقــی، داوری و ... ( طبــق قــرارداد »بورســیه آموزشــی«.

هشتم(مدارک مورد نیاز:

    یک. کپی شناسنامه +کپی کارت ملی + دو قطعه عکس رنگی 4×3

    دو. کپی پروانه وکالت یا کارآموزی 

نهم( توضیحات:

    یــک. دوره آموزشــی »غیــر حضــوری«، توســط اســاتید بــه صــورت آنالیــن تدریــس شــده و بــه تدریــج در پروفایــل 

شــخصی دانش پذیــران نیــز قــرار خواهــد گرفــت.

   دو. در صورتیکــه »دانش پذیــر« از قــرارداد »بورســیه آموزشــی« اســتفاده می کنــد، بــه تشــخیص مدیــران 

بخش هــای »مدیریــت امــور حقوقــی«، »دعاوی«،«قراردادهــا« و »داوری« پــس از گذرانــدن دوره کارآمــوزی عملــی 

)تــا ســقف 300 ســاعت( وارد مرحلــه »ارائــه خدمــات حقوقــی« خواهــد شــد.

   ســه. دانش پذیــران در صــورت عضویــت در بخش هــا و دپارتمان هــای تخصصــی پــاو، می تواننــد بــه عنــوان 

»وکیــل پایــه یــک دادگســتری«یا »کارآمــوز وکالــت« در مراجــع ذی صــالح قضایــی یــا اداری وکالــت یــا فعالیــت نمایند.

   چهــار. بــر اســاس دانــش و مهــارت حاصــل از دوره آموزشــی و مهارتــی، هریــک از دانش پذیــران می تواننــد بــه صــورت 

»مســتقل« یــا  »همــکار پــاو« بــه عنــوان مشــاور یــا وکیــل بــا شــرکت ها، مؤسســات و ســازمان ها همــکاری نماینــد.

   پنج. عالقمندان جهت کسب اطالعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 22651657-021 تماس حاصل فرمایند.        
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به امید دیدار
واحد آموزش


