
 
 شهردانش پژوهشکده حقوقهای آموزشی ها و دورهجدول کارگاه

 0011 تابستان
تاریخ  مدرس نام کارگاه/ دوره ردیف

 برگزاری

روز و 

 ساعت

طول 

کارگاه / 

 دوره

شهریه 

 )ریال(

 ین دادرسی دعاوی ابطالیآ 0

 اسناد رسمی

آقای دکتر 

مجید جعفری 

 افتخار

10/10/0011 

10/10/0011 

 هاچهارشنبه

 01الی  01

 

 ساعت 0

 

0.011.111 

وقضایی در  های بانکیرویه 0

رفع تعهدات ارزی 

 کنندگان کاال و خدماتوارد

آقای دکتر 

حسین 

 قربانیان

10/10/0011 

10/10/0011 

 شنبه 

 چهارشنبه

 01الی  01

 ساعت 0

 
0.111.111 

آیین دادرسی مطالبه دیه از  3

المال و صندوق تأمین بیت

 های بدنیخسارت

قای دکتر آ

مجید جعفری 

 افتخار

13/10/0011 

01/10/0011 

 هایکشنبه

 01الی  01

 

 0.111.111 ساعت 0

0  

 حقوق ثبت شرکتها

دکتر آقای 

بهرام 

 زادهحسن

10/10/0011 

00/10/0011 

01/10/0011 

00/10/0011 

 هادوشنبه

 01الی  01

 3.011.111 ساعت 1

قلمرو حمایت و نظارت قضایی  0

 بر آرای داوری

آقای دکتر 

 یداهلل عسگری

 شنبهسه 10/10/0011

 01الی  01

 

 111.111 ساعت 0

ی رسیدگی به مالیات نحوه 0

 های بانکیتراکنش

آقای فرشید 

 رستگار

10/10/0011 

 

 شنبه

 01الی  01

 0.111.111 ساعت 3

 دعاوی حوزه بیمه 1

بیمه بازنشستگی و بیمه ) 

 تأمین اجتماعی(

دکتر  آقای

 وحید آگاه

00/10/0011 

03/10/0011 

00/10 /0011 

 شنبهسه

 چهارشنبه

 پنجشنبه

 01الی  01

 3.111.111 ساعت 0

قراردادهای نقل و انتقال  1

 عالمت تجاری

آقای دکتر 

 زادهتورج تقی

00/10/0011 

00/10/0011 

00/10/0011 

10/10/0011 

11/10/0011 

00/10/0011 

00/10/0011 

 شنبهسه

 شنبهسه

 شنبهسه

 دوشنبه

 دوشنبه

 دوشنبه

 دوشنبه

 01الی  01

 3.011.111 ساعت 00



مدیریت دعاوی قبل و پس از  0

 انعقاد قرارداد پیمانکاری

آقای مهندس 

عبدالکریم 

 کریمیان

00/10/0011 

00/10/0011 

03/10/0011 

 شنبه

 پنجشنبه

 شنبه

 01الی 01:31

 3.011.111 ساعت 0/1

روش تحقیق در علوم جنایی  01

کیفی )دوره  تجربی: مطالعات

 پیشرفته(

دکتر آقای 

 محمد فرجیها

10/10/0011 

00/10/0011 

31/10/0011 

01/11/0011 

10/11/0011 

 هاشنبهسه

 01:31 الی  00

 011.111 ساعت 0/1

هنر وکالت در اقامه دعوا و  00

 دفاع از دعوا

آقای دکتر 

 حسن فضلی 

10/10/0011 

03/10/0011 

01/10/0011 

 هاشنبه

 01الی  01

 3.011.111 ساعت 0

های کیفری فن دفاع در پرونده 00

 های نوعاً کشنده()قتل

 محمدآقای 

 صادق امانی

01/10/0011 

00/10/0011 

30/10/0011 

 هاچهارشنبه

 01الی  01

 3.111.111 ساعت 0

 


