توجه :دورههای آموزشی و مهارتی ذیل برای مشترکان ماهیانه پاو رایگان می باشد.
کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

8

حقوق مدنی پیشرفته

 22خرداد 1400

 50ساعت

دکتر میترا ضرابی

شهریه
2/000/000تومان

سرفصل آموزشی

مالکیــت و توابــع آن ،وقــف ،اعمــال حقوقــی و وقایــع حقوقــی ،شــرایط صحــت و آثــار معامــات ،شــروط ،ســقوط تعهــدات ،اقســام
مســوولیت مدنــی و مبانــی آن ،ضمــان قهــری در قانــون مدنــی ایــران ،عقــود معیــن (بیــع  ،اجــاره  ،مشــارکت مدنــی ،صلــح،
ضمــان  ،رهــن و وکالــت) ،وصیــت (عهــدی ،تملیکــی) و آثــار آن ،شــفعه و ارث.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

9

آیین دادرسی کیفری کاربردی

 18خرداد 1400

 50ساعت

دکتر علیرضا نوبهاری طهرانی

شهریه
2/000/000تومان

کلیــات آییــن دادرســی کیفــری ،دعــوای خصوصــی ،مرحلــه کشــف جــرم ،انــواع دادســرا و تشــکیالت آنهــا ،جایگزیــن هــای
سرفصل آموزشی

تعقیــب ،جهــات شــروع بــه تعقیــب ،موانــع و عوامــل ســقوط آن ،مرجــع انجــام دهنــده تحقیقــات مقدماتــی و جهــات شــروع
بــه آن،قــرار نیابــت قضایــی ،قــرار توقــف تحقیقــات و ممنوعیــت تحقیــق در برخــی جرایــم ،حقــوق شــاکی و متهــم در مرحلــه
تحقیقــات مقدماتی،احضــار ،جلــب و بازجویــی از متهــم ،قــرار تأمیــن کیفــری و نظــارت قضایــی ،خاتمــه تحقیقــات مقدماتــی،
صالحیــت مقــام قضایــی ،صالحیــت ذاتــی مراجــع کیفــری ،صالحیــت محلــی و اســتثنائات آن ،نحــوه رســیدگی در محاکــم کیفــری،
طــرق عــادی اعتــراض بــه آراء محاکــم کیفــری ،طــرق فــوق العــاده اعتــراض بــه آراء محاکــم کیفــری ،ادلــه اثبــات دعــوی ،قواعــد
عمومــی و اجــرای آراء کیفــری.

کد
10

حقوق جزای عمومی و اختصاصی پیشرفته  17خرداد 1400

 40ساعت

دکتر بابک فرهی

1/600/000تومان

سرفصل آموزشی

تعدد جرم ،تخفیف مجازات ،اختالس ،ارتشاء  ،کالهبرداری و جرایم در حکم آن،جعل  ،ممانعت از حق ،تصرف عمرانی و ...

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

11

اصول تنظیم قراردادهای داخلی

 19خرداد 1400

20ساعت

دکتر شادی اویارحسین

سرفصل آموزشی

1

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

شهریه

شهریه
 800/000تومان

مبانــی حقوقــی قراردادهــا ،کلیــات قــرارداد نویســی ،ادبیــات قـــرارداد نویســی ،مذاکــره قــراردادی ،نــکات مهــم در
تنظیــم قــرارداد هــا ،نحــوه نــگارش و تنظیــم بندهــای قرارداد،تأمــل بیشــتر بــر روی بندهــای حقوقــی قــرارداد و
بررســی چنــد نمونــه قــرارداد.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

12

حقوق شهرداریها ،اراضی و امالک کاربردی

 2تیر 1400

30ساعت

دکتر سید محسن بهشتیان

شهریه
1/200/000تومان

سرفصل آموزشی

طــرح هــای شهرســازی(جامع و تفضیلــی) ،ســاخت و ســازهای شــهری ،کمیســیون مــاده ،100عــوارض ،کمیســیون مــاده ،77
باغــات ،تملــک اراضــی و دعــاوی علیــه شــهرداریها.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

13

حقوق کار و تأمین اجتماعی کاربردی

تابستان 1400

40ساعت

حسین زنجانی

شهریه
1/600/000تومان

سرفصل آموزشی

آشــنایی بــا :قانــون بیمــه بیــکاری ،نحــوه اجــرای مــاده  38قانــون تامیــن اجتماعــی درخصــوص پیمانــکاران و ضریــب حــق بیمــه
پیمان،انــواع قراردادهــای کار ،نحــوه بازنشســتگی ،کمیســیون هــای پزشــکی ،نحــوه بازرســی از کارگاههــای مشــمول قانــون و
اخــذ کدکارگاهــی ،منشــا ایجــاد بدهــی بــرای کارفرمایــان ،نحــوه اعتــراض بــه میــزان حــق بیمــه در هیــات تشــخیص مطالبــات
و تجدیدنظر،دادخواســت نویســی و الیحــه نویســی در مراجــع حــل اختــاف و تشــخیص اداره کار ،نحــوه حضــور و اقــدام در
دیــوان عدالــت اداری در خصــوص آراء اداره کار و هیــات هــای تشــخیص تامیــن اجتماعــی.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

14

حقوق مالیات کاربردی

 5تیر 1400

 30ساعت

دکتر سنجر فخری

شهریه
1/200/000تومان

کلیــات حقــوق مالیاتــی ،اشــخاص مشــمول مالیــات ،اشــخاص غیرمشــمول مالیــات ،کلیــات مالیــات بــر ارث و آثــار اظهارنامــه
مالیــات بــرارث ،مالیــات اجــاره امــاک ،مالیــات نقــل و انتقــال امــاک و حــق واگــذاری ،مالیــات بردرآمــد مشــاغل ،مشــمولین،
الزامــات مربــوط بــه نگهــداری مــدارک و دفاتــر ،اظهارنامــه مالیــات بــر مشــاغل و آثــار آن  ،نــرخ هــای مالیــات بــر درآمــد مشــاغل،
نــرخ هــای محاســبه مالیــات مشــاغل ،مقــررات تبصــره مــاده 100ق.م.م و اشــخاص مشــمول و نحــوه اســتفاده ،مقــررات حاکــم
سرفصل آموزشی

بــر تمبرمالیاتــی وکال ،مالیــات بــر درآمــد اشــخاص حقوقــی ،مشــمولین ،نــرخ مالیاتــی ،نحــوه اســتفاده از تخفیفــات مالیاتــی،
وظایــف مالیاتــی مدیــران تصفیــه در شــرکتهای در حــال انحــال  ،مالیــات بــر درآمــد اتفاقــی ،معافیــت هــای مالیاتــی ،مقــررات
حاکــم بــر هزینــه هــای قابــل قبــول مالیاتــی ،نحــوه تشــخیص هزینــه هــای قابــل قبــول ،مصادیــق هزینــه هــای قابــل قبــول
و آثــار آنهــا بــر مالیــات ،مــرور زمــان هــای مالیاتــی و آثــار آنهــا برمالیــات ،تکالیــف مودیــان درمــورد موضــوع مــواد 169و
169مکــرر ق .م.م ،مقــررات مربــوط بــه پایانــه هــای فروشــگاهی ،برخــی از وظایــف مودیــان در تســلیم اظهارنامــه مالیاتــی،
مقــررات حاکــم بــر تشــویقات و جرایــم مالیاتــی ،نحــوه رســیدگی بــه تراکنــش هــای بانکــی ،ســازمان تشــخیص مالیاتــی و نحــوه
عملکــرد آنهــا  ،مقــررات حاکــم بــر ابــاغ اوراق مالیاتــی ،مراجــع عــادی و فــوق العــاده حــل اختــاف مالیاتــی و نحــوه عملکــرد
مقــررات حاکــم بــر اجــرای احــکام مالیاتــی.

2

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

15

حقــوق بیمــه بازرگانی کاربردی

 7تیر 1400

 30ساعت

فرشید پورکاویان

شهریه
 1/200/000تومان

سرفصل آموزشی

تعریــف حقوقــی بیمــه ،تفــاوت بیمــه بازرگانــی بــا تامیــن اجتماعــی ،اصــول حاکــم بــر قراردادهــای بیمــه ،مــوارد منــع پرداخــت
خســارت ،ضمانــت اجراهــای بیمــه گــر و بیمــه گــذاردر قوانیــن و مقــررات بیمــه ،روشهــای حــل اختــاف در قــرارداد بیمــه،
داوری در بیمــه ،رویــه قضایــی درخصــوص قراردادهــای بیمــه ،مــرور زمــان در بیمــه ،دعــاوی مهــم در بیمــه بازرگانــی.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

16

پرسش و پاسخ حقوقی (بدون محدودیت)

تابستان 1400

 20ساعت

محمد شمس اشراق

شهریه
 1/000/000تومان

نحــوه نگــرش بــه مســتندات پرونــده ،توضیحــات مــوکل ،مدافعــات طــرف مقابــل و نــگاه دســتگاه قضاوتــی در مجمــوع نحــوه
سرفصل آموزشی

طــرح دعــاوی صحیــح کــه منتــج بــه نتایــج مبتنــی بــر احقــاق حــق مــوکل گــردد وجــه تمایــز بیــن وکالســت و موجبــات برتــری آنهــا
در دادرســی را فراهــم مــی نمایــد و ایــن مهــم در نــگاه عملــی بــه دعــاوی میســر مــی گــردد .بــه همیــن منظــور دوره پرســش و
پاســخ حقوقــی مبتنــی بــر موضوعــات حقیقــی بســتری را آمــاده مــی نمایــد کــه دانشــپذیران در یــک فضــای چالشــی ،موضوعــات
و مســایل مبتــا بــه کاربــردی را در فضــای شــبیه ســازی شــده عنــوان نمــوده و موجبــات ارتقــاء دانــش و افزایــش مهــارت
خویــش را فراهــم نماینــد.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

17

قراردادهای هوشمند

تابستان 1400

 12ساعت

دکتر میترا ضرابی

 500/000تومان

سرفصل آموزشی

مفهوم قرارداد هوشمند و اصطالحات آن ،شرایط صحت قراردادهوشمند ،ضمانت اجراهای قرارداد هوشمند بدون دخالت
عامل انسانی ،چالش های حقوقی قرارداد هوشمند در نظام حقوقی ایران.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

18

صفر تا صد قراردادهای پیمانکاری

تابستان 1400

 12ساعت

دکتر میترا ضرابی

سرفصل آموزشی

3

شهریه

شهریه
 500/000تومان

تعاریــف و کلیــات ،طرفیــن معاملــه ،عــوض و معــوض  ،تعهــدات کارفرمــا و پیمانــکار ،شــروط اقتــداری در قراردادپیمانــکاری،
ضمانــت اجراهــای قراردادپیمانــکاری و حــل و فصــل اختالفــات قــراردادی.

کد
19

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

پرکاربردترین اصطالحات د تنظیم
قراردادهای بین المللی به زبان انگلیسی تابستان 1400

مدت

مدرس

 10ساعت

دکتر میترا ضرابی

شهریه
 500/000تومان

سرفصل آموزشی

انــواع قراردادهــا از نظــر اعتبــار ،شــرایط صحــت قراردادهــا ،مــورد معاملــه ،انــواع پرداخــت هــا ،شــروط اساســی و فرعــی،
تضامیــن قــراردادی ،ضمانــت اجراهــای قــراردادی ،قانــون حاکــم و حــل و فصــل اختالفــات.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

20

قراردادهای توزیع ،تامین و خرید و فروش

شهریور 1400

 10ساعت

دکتر راحله سیدمرتضی حسینی

شهریه
 500/000تومان

سرفصل آموزشی

تعیین مفهوم و جایگاه ،کاربرد این نوع قراردادها ،بررسی شرایط و مفاد قراردادها.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

21

آیین دادرسی کیفری پیشرفته

پاییز 1400

30ساعت

دکتر بابک فرهی

شهریه
1/200/000تومان

سرفصل آموزشی

قرارهای تامین کیفری ،صالحیت کیفری،تحقیقات مقدماتی و اعتراض (واخواهی ،تجدید نظر و اعاده دادرسی)

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

22

حقوق جزا ی اختصاصی کاربردی

پاییز 1400

 50ساعت

علیرضا نوبهاری طهرانی

شهریه
2/000/000تومان

سرفصل آموزشی

حــدود ،عنصــر مــادی و معنــوی جنایــت ،قصــاص و قواعــد آن  ،دیــه و قواعــد آن،کالهبــرداری ،جرایــم شــبیه و در حکــم
کالهبــرداری ،خیانــت در امانــت و جرایــم شــبیه آن ،ســرقت ،تخریــب عمــدی ،صــدور چــک پرداخــت نشــدنی ،جعــل و جرایــم
مرتبــط بــا مســکوکات،جرایم مرتبــط بــا ســکه ،رشــوه ،جرایــم اختصــاری کتــاب تعزیــرات و جرایــم موضــوع قوانیــن خــاص.
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کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

24

داوری بین المللی در دعاوی بازرگانی

زمستان 1400

30ساعت

دکتر پیمان عبد غیور

شهریه
1/200/000تومان

سرفصل آموزشی

مقــررات عمومــی ،موافقتنامــه داوری ،ترکیــب هیــأت داوری ،صالحیــت داور ،نحــوه رســیدگی ،ختــم رســیدگی وصــدور رأی،
اعتــراض بــه رأی و اجــرای رأی.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

25

قانــون بیمه اجباری مســئولیت مدنی
دارندگان وســایل نقلیه موتوری

زمستان 1400

 20ساعت

دکتر پیمان عبدغیور

شهریه
 800/000تومان

سرفصل آموزشی

ارکان بیمه مسوولیت ،حق مستقیم زیاندیده بر بیمه گر  ،نحوه طرح دعوا در دعاوی بیمه مسوولیت ،بیمه اجباری مسوولیت و
خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث وسایل نقلیه.

کد

عنوان دوره آموزشی و مهارتی

شروع

مدت

مدرس

26

شروط و فورس ماژور در قراردادها

زمستان 1400

 10ساعت

دکتر پیمان عبدغیور

شهریه
 400/000تومان

سرفصل آموزشی

شروط باطل ،شروط باطل و مبطل ،شروط صحیح ،فورس ماژور و آثار آن.

توضیحات :
 -1دورههای آموزشــی و مهارتی فوق برای مشــترکان ماهیانه پاو رایگان میباشــد.
 -2کلیه دورههای آموزشی و مهارتی طبق برنامه واحد آموزش به صورت آنالین برگزار می گردد.
 3ـ پــس از  48ســاعت ،جلســه برگــزار شــده در پروفایــل شــخصی دانشــپذیران و مشــترکان ماهیانــه بارگــذاری و امــکان
مشــاهده آفالیــن آن نیــز امــکان پذیــر خواهــد بــود
 -4حــق اشــتراک ماهیانــه ســامانه آمــوزش آنالیــن و ســایر خدمــات اینترنتــی پــاو در صفحــه بعــدی بــه تفکیــک و در قالــب
بســته تشــویقی آمــده اســت .
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