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 مدرس دوره/ نام کارگاه ردیف
تاریخ 

 برگزاری
 روز و ساعت

طول 

/ کارگاه 

 دوره

    (ریال)شهریه 

 شرایط عمومی پیمان 9

آقای مهندس 

عبدالکریم 

 _کریمیان 

 آقای نادر همایونی

 پنجشنبه 31/40/89

 31تا  8
 ساعت 9

300330333 

008830333 *30/30/18 

000030333* 

0 
دوده اراضی و امالک واقع در مح

 قانونی و حریم شهرها

آقای عباس 

 بشیری
39/40/89 

 سه شنبه 

 04تا  31
 ساعت 0

900330333 

903030333 *99/30/18 

900830333* 

3 
بررسی حقوقی کالهبرداری و جرایم 

 مالی در فضای مجازی

آقای سجاد نعیم 

 -وفا 

خانم سیده مریم 

 اعتماد

04/40/89 
 پنجشنبه 

 31تا  8

 ساعت0

 

908330333 

900030333 *93/30/18 

900330333* 

0 

آشنایی با رویه اجرایی شبکه بانکی 

 درخصوص قانون جدید چک 

 

آقای دکتر یاسر 

 مرادی
01/40/89 

 چهارشنبه

 31تا  30
 ساعت 1

900330333 

903830333 *91/30/18 

903030333* 

0 

 المللی های تجاری بینقرارداد

ونچر، تأمین کاال، لیسانس،  جوینت)

ری، نمایندگی، فرانشیز، گ واسطه

 (...توزیع و 

آقای دکتر مجتبی 

 اصغریان
 جمعه  09/40/89

 31تا  8
 ساعت  9 

000330333 

000330333 *09/30/18 

003330333* 

 های قراردادی وجه التزام و خسارت 0
آقای دکتر فضل 

 اله دالوند
 دوشنبه  13/40/89

 38تا  31
 ساعت  0

900030333 

900330333 *00/30/18 

903030333* 

0 
داوری داخلی از نصب داور تا اجرا و 

 ابطال رأی داور

آقای دکتر محمد 

 مهدی توکلی

40/41/89 

41/41/89 

 چهار شنبه 

 پنجشنبه

 31تا  34

 

 ساعت34

300330333 

008830333 *00/30/18 

000030333* 
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8 
ها در زمان اقامه دعوا و دفاع  اولین

 از دعوا

آقای دکتر حسن 

 فضلی
 دوشنبه  41/41/89

 38:14تا  30:14
 ساعت  1

908330333 

900030333 *39/30/18 

900330333* 

1 
های وصول مطالبات و اجرای  روش

 ها اسناد رهنی بانک

آقای دکتر نصیر 

 مشایخ
48/41/89 

 چهارشنبه

 31تا  8
 ساعت 9

000330333 

009030333 *30/30/18 

003030333* 

 اظهارنامه و نحوه نگارش آن  93
دکتر نور  آقای

 محمد صبری
34/41/89 

 پنجشنبه 

 39تا  30
 ساعت0

003330333 

908330333 *33/30/18 

900330333* 

 حقوق بیمه دریایی 99
خانم فائزه 

 طباطبایی

31/41/89 

30/41/89 

 یکشنبه 

 دوشنبه 

 39تا  30

 ساعت9

900330333 

900030333 *30/30/18 

903030333* 

90 

نحوه طرح و دفاع عملی دعاوی 

 ملکی

 

آقای حسین 

 اقدامی
31/41/89 

 پنجشنبه 

 31تا  8
 ساعت 0

908330333 

900030333 *93/30/18 

900330333* 

 بررسی عقود و معامالت بانکی 93
 آقای دکتر

 علیرضا مسعودی 
00/41/89 

 پنجشنبه 

 31تا  8
 ساعت 0

908330333 

900030333 *90/30/18 

900330333* 

90 
ابعاد حقوقی و کیفری معامالت 

 معارض

آقای دکتر سجاد 

 مظلومی
41/41/89 

 

 پنجشنبه 

 31تا  8

 ساعت 9

908330333 

900030333 *39/30/18 

900330333* 

90 
( EPC)های طرح و ساخت  قرارداد

 در نظام فنی و حقوقی 

آقای مهندس 

عبدالکریم 

 _کریمیان 

 آقای نادر همایونی

41/41/89 

 

 پنجشنبه 

 31تا  8

 ساعت 9

300330333 

008830333 *39/30/18 

000030333* 



 
 دانش شهر پژوهشکده حقوقموزشی های آ ها و دوره جدول کارگاه

 9318  تابستان
  

3 

 

 

 

90 
عمومی و  قراردادهای مشارکت

 (BOT) خصوصی

آقای دکتر عرفان 

 الجوردی

33/41/89 

30/41/89 

 دوشنبه 

 سه شنبه

 31تا  8

 ساعت 31

003330333 

300330333 *30/30/18 

300330333* 

90 
ابعاد حقوقی معامالت سهام در 

 بورس

دکتر مریم خانم 

 ابراهیمی

30/ 

41/89 

 پنجشنبه

 31تا  8
 ساعت0

901330333 

900930333 *30/30/18 

900030333* 

 ایرادات در دعاوی حقوقی 98
آقای دکتر حسن 

 فضلی
 دوشنبه  01/41/89

 38:14تا  30:14
 ساعت  1

908330333 

900030333 *98/30/18 

900330333* 

 دادرسی مالیاتی در ایران  91
ر آقای دکت

 وحیدآگاه
09/41/89 

 پنجشنبه 

 31تا  8
 ساعت 0

900330333 

903030333 *09/30/18 

900830333* 

03 
 قراردادهای کاربردی نفتی

  

آقای دکتر مجتبی 

 اصغریان
09/41/89 

 پنجشنبه

 31تا  8
 ساعت 9

000330333 

000330333 *09/30/18 

003330333* 


