
 
 شهردانش پژوهشکده حقوقهاي آموزشی ها و دورهجدول کارگاه

 1400 زمستان
طول کارگاه /  روز و ساعت تاریخ برگزاري مدرس نام کارگاه/ دوره ردیف

 دوره
 شهریه (ریال)

آشـنایی بـا مراجـع ذي  1
 الحیت هاح و صالصـ

 4/10/1400 محمد زارعآقاي 
11/10/1400 
18/10/1400 
25/10/1400 
02/11/1400 

 شنبه ها
 20الی  18

 3.000.000 ساعت 10

فائزه  دکتر خانم دعاوي عملی حقوق دریایی 2
 طباطبایی

5/10/1400 
7/10/1400 

 

 یک شنبه
 سه شنبه

 18 الی 14

 3.000.000 ساعت 8

 مدیریت پرونده هاي حقوقی 3
 ثبت پرونده(

 )بایگانی پرونده

دکتر مجید آقاي 
 جعفري

5/10/1400 
8/10/1400 

 

یک شنبه 
 چهارشنبه

 18الی  16

 2.000.000 ساعت 4

اجراي رأي داوري بین  4
 المللی در ایران

 مجتبی دکترآقاي 
 اصغریان

9/10/1400 
 

 پنج شنبه
 20الی  18

 2.000.000 ساعت 2

و  جزادر حقوق فن وکالت  5
 جرم شناسی

 علی اصغر دکترآقاي 
 مهابادي

13/10/1400 
20/10/1400 
27/10/1400 

  ها دوشنبه
 18الی  16

 4.000.000 ساعت 6

 فرایند اجراي رأي 6
 

آقاي دکتر حسن 
 فضلی

14/10/1400 
21/10/1400 
28/10/1400 

 شنبه ها سه
 19الی  16

 3.500.000 ساعت 9

امـور  لوایح و سایر پیگیـري 7
  مربوطـه از طریـق سـامانه

دکتر مجید آقاي 
 جعفري

22/10/1400 
26/10/1400 

 

 چهارشنبه
 یک شنبه

 18الی  16

 2.000.000 ساعت 4

 آداب و آیین نگارش حقوقی 8
دادخواست ،الیحه نویسی(

 )اظهار نامه نویسی،نویسی

نورمحمد آقاي دکتر 
 صبري

23/10/1400 
30/10/1400 
7/11/1400 

 پنج شنبه ها
 20الی  17

 3.000.000 ساعت 9

تملک اراضی و امالك براي  9
و  اجراي طرح هاي دولت

 شهرداري ها

دکتر غالمرضا آقاي 
 کامیار

4/11/1400 
11/11/1400 
18/11/1400 
25/11/1400 
2/12/1400 

 دو شنبه ها
 17الی  15

 4.000.000 ساعت 10

 قواعد عمومی و نحوه 10
 تنظیم قراردادها

 5/11/1400 خسرو صالحیآقاي 
7/11/1400 
9/11/1400 

 

 سه شنبه
 پنج شنبه

 20الی  17
 شنبه

 20الی  16

 3.500.000 ساعت 10



دکتر محمود آقاي  حقوق جزاي پزشکی 11
 عباسی

6/11/1400 
13/11/1400 
20/11/1400 

 

 چهارشنبه ها
 19الی  16

 آخرجلسه 
 20الی  16

 4.000.000 ساعت 10

پیش فروش آپارتمان ها در  12
 نظام حقوقی کنونی

 12/11/1400 حسین اقدامیآقاي 
 

 سه شنبه
 20الی  16

 2.500.000 ساعت 4

13           
 رفتار داور

آقاي دکتر مجتبی 
 اصغریان

14/11/1400 
 

 پنج شنبه
 20الی  18

 2.000.000 ساعت 2

 يقراردادها مینحوه تنظ 14
 یسرقفل

 1/12/1400 مهدي زینالیآقاي 
 

 یک شنبه
 19الی  16

 3.500.000 ساعت 3

دعاوي الزام به تنظیم سند و  15
 دعاوي مرتبط با آن

 3/12/1400 حسین اقدامیآقاي 
 

 سه شنبه
 20الی  16

 2.500.000 ساعت 4

 


