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 مدرس نام کارگاه/ دوره ردیف
تاریخ 
 برگزاري

 روز و ساعت
طول 

کارگاه / 
 دوره

    شهریه (ریال)

1 
هاي جدید آشنایی با اصول و شیوه

 امهال مطالبات بانکی

دکترسیدعباس آقاي 
 موسویان

دکتر یاسر آقاي 
 مرادي

دکتر نعیم آقاي 
 پورعبداله

03/10/98 
 سه شنبه 

 18تا  13

 
 
 

ساعت 5   
1,900,000 

1,710,000 *26/9/98 

1,620,000* 

2 
دوره فشرده و کاربردي حقوق 

 المللتجارت بین
قاي دکتر مجتبی آ

 اصغریان

05/10/98 

06/10/98 

 پنجشنبه
 جمعه

 17تا  9

16  
 ساعت

5,000,000 
4,500,000 *28/9/98 

4,250,000* 
 تخفیف ویژه دانشجویی50%

 ابعاد حقوقی دعاوي ورشکستگی 3
مهدي  آقاي دکتر

 توکلی
11/10/98 

 هار شنبه چ
 18تا  14

 ساعت 4
2,000,000 

1,800,000 *4/10/98 
1,700,000* 

4 
حضور شخص ثالث در صحنه 

 دادرسی و اجرا
آقاي دکتر حسن 

 فضلی 
12/10/98 

 پنجشنبه
 17تا  9

 ساعت8  
1,800,000 
1,620,000 *5/10/98 
1,530,000* 

5 
حقوق بانکداري الکترونیک 

 پرداخت الکترونیک هايونظام

آقاي سید محسن 
 موسوي

آقاي محمد حسین 
 دٌري

17/10/98 
 سه شنبه 

 18تا  14
 ساعت 4

1,700,000 
1,530,000 *10/10/98 

1,450,000* 

6 
قواعد حاکم بر انتقال املاك و 

 اراضی
آقاي دکتر نصیر 

 مشایخ
 پنجشنبه 19/10/98

 17تا  9
 ساعت8 

2,400,000 
2,160,000 *12/10/98 

2,040,000* 

7 
قراردادهاي مشارکت عمومی و 

 (BOT,BOO,BLT)خصوصی 

 آقاي نادر همایونی
مهندس امیر  آقاي

 امیري دیبا

19/10/98 
20/10/98 

 پنجشنبه 
 جمعه 

 17تا  9

 
16 

 ساعت

4,000,000 
3,600,000 *12/10/98 

3,400,000* 
 تخفیف ویژه دانشجویی50%



 
 دانش شهر پژوهشکده حقوقهاي آموزشی ها و دورهجدول کارگاه

 1398  زمستان
  

2 
 

8 
نفع و البررسی دعاوي ناشی از عدم

 رویه قضایی آن 
اله آقاي دکتر فضل

 دالوند
 سه شنبه  24/10/98

 19تا  15
 ساعت 4

1,500,000 

1,350,000 *17/10/98 
1,280,000* 

 هاحقوق کاربردي ثبت شرکت 9
دکتر بهرام حسن آقاي 

 زاده

25 /10/98 

26/10/98 

 شنبه رچها
 19تا  14

 جشنبهنپ
  15تا  10

10 
 ساعت 

3,000,000 

2,700,000 *18/10/98 
2,550,000* 

 نویسینکات کاربردي لایحه 10
آقاي دکتر نور محمد 

 صبري
 چهارشنبه  02/11/98

 18تا  14
 ساعت 4

2,000,000 

1,800,000 *25/10/98 
1,700,000* 

11 
هاي صندوق خسارتدعاوي علیه 

هاي بیمه در حوادث بدنی و شرکت
 رانندگی

آقاي دکتر مجید 
 صرفی

03/11/98 
 پنجشنبه

 13تا  9
 ساعت4

1,500,000 
1,350,000 *26/10/98 

1,280,000* 

12 
فصل اختلافات وي حلهاروش

 ورزشی
آقاي محمد علی 

 عبدالهی
03/11/98 

 پنجشنبه
 15تا  9

 ساعت6
2,700,000 

2,430,000 *26/10/98 

2,300,000* 

13 
 شهري،ی، بین اراضی ملتداخل رفع 

، موات و موقوفه، یمستحدث ساحل
 منابع طبیعی و کشت موقت

 15/11/98 آقاي عباس بشیري
 سه شنبه 

 20تا  16
 ساعت4

2,000,000 
1,800,000 *8/11/98 

1,700,000* 

14 
شکایت نسبت به آراي دادگاه 

 حقوقی
آقاي دکتر حسن 

 فضلی
 پنجشنبه 17/11/98

 17تا  9
 ساعت8 

2,700,000 
2,430,000 *10/11/98 

2,300,000* 

15 
المللی (دوره ي تجاري بینهاقرارداد

 پیشرفته)
قاي دکتر مجتبی آ

 اصغریان

18/11/98 

 

 جمعه
 17تا  9

 ساعت 8
2,700,000 

2,430,000 *11/11/98 
2,300,000* 
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 2020 اینکوترمز 16
دکتر حسین آقاي 

 قربانیان
27/11/98 

 یکشنبه 
 19تا  15

 ساعت 4
1,800,000 

1,620,000 *20/11/98 
1,530,000* 

 بانکی حقوق 17
آقاي دکتر یاسر 

 مرادي
28/11/98 
05/12/98 

 دوشنبه ها 
 18تا  14

 ساعت 8

3,000,000 
2,700,000 *28/11/98 

2,550,000* 
 تخفیف ویژه دانشجویی50%

 داوري داخلی (دوره مقدماتی) 18
خانم دکترمائده چینی 

 ساز
01/12/98 

 پنجشنبه
 13تا  9

 ساعت4
1,800,000 

1,620,000 *24/11/98 

1,530,000* 

 داوري دریایی 19
( Marine Arbitration) 

آقاي دکتر مجتبی 
 اصغریان

02/12/98 

 

 جمعه
 17تا  9

 ساعت 8
2,700,000 

2,430,000 *25/11/98 

2,300,000* 

20 
بررسی روند رسیدگی به جرایم 

 کارکنان دولت
 آقاي محمد عرفان

06/12/98 
07/12/98 

 سه شنبه 
 چهارشنبه 

 18تا  14

 
 

ساعت8  

2,000,000 
1,800,000 *29/11/98 

1,700,000* 

21 
ي تنطیم قرارداد به زبان هامهارت

 انگلیسی 
 08/12/98 خانم دکتر نگار عقیقی 

 پنجشنبه
 13تا  9

 ساعت4
1,500,000 

1,350,000 *1/12/98 
1,280,000* 

22 
موات  بررسی اراضی منابع طبیعی و

و شیوه اعتراض به برگه تشخیص در 
 این خصوص

آقاي دکتر نصیر 
 مشایخ

 دو شنبه 12/12/98
 18تا  14

 ساعت4 
1,500,000 

1,350,000 *5/12/98 

1,280,000 


