
 
 شهردانش پژوهشکده حقوقهاي آموزشی ها و دورهجدول کارگاه

 1401بهار 
طول کارگاه /  روز و ساعت تاریخ برگزاري مدرس نام کارگاه/ دوره ردیف

 دوره
 شهریه (ریال)

روش تحقیق در علوم  1
جنایی تجربی: مطالعات 
 کیفی (دوره پیشرفته)

آقاي دکتر محمد 
 فرجیها

16/01/1401 
23/01/1401 
30/01/1401 
06/02/1401 

 سه شنبه ها 
 18الی  16:30

 600.000 ساعت 6

از  يطرح و اداره دعو 2
 یاشخاص حقوق يسو

محمدرضا آقاي 
 یفتح

18/1/1401 
25/1/1401 

 پنج شنبه ها
 19الی  17

 3.100.000 ساعت 4

رویه عملی اجراي  3
 احکام حقوقی 

 20/1/1401 محمد زارعآقاي 
27/1/1401 
31/1/1401 
10/2/1401 
17/2/1401 

 شنبه ها
 19الی  17

 3.700.000 ساعت 10

4 
 

رویه حقوقی مطالبه 
 خسارت از بیت المال

مجید آقاي دکتر 
 جعفري

24/1/1401 
31/1/1401 

 چهار شنبه ها
 18الی  16

 3.100.000 ساعت 4

سرمایه گذاري خارجی  5
 به صورت کاربردي 

  خانم سارا اکبري
 مهربانی

1/2/1401 
8/2/1401 

22/2/1401 

 پنج شنبه ها
 20الی  17

 3.000.000 ساعت 9

پیش بینی و کنترل  6
 ریسک هاي قراردادي

خانم دکتر میترا 
 ضرابی

6/2/1401 
20/2/1401 
27/2/1401 

 سه شنبه ها
 19الی  17

 3.100.000 ساعت 6

مسائل کاربردي مباحث  7
 ارث و وصیت

آقاي دکتر حسن 
 فدایی

18/2/1401 
25/2/1401 

 یک شنبه ها
 20الی  18

 2.900.000 ساعت 4

مین خواسته و دستور تأ 8
 موقت

آقاي دکتر حسن 
 فضلی

19/2/1401 
 

 دو شنبه
 20الی  16

 2.700.000 ساعت 4

دعاوي کیفري مرتبط  9
 با ارزهاي دیجیتال

محمد صادق آقاي 
 امانی

21/2/1401 
28/2/1401 

 چهار شنبه ها
 20الی  18

 2.500.000 ساعت4

داوري در پرونده هاي  10
 حقوقی و کیفري

آقاي دکتر حسن 
 فضلی

26/2/1401 
29/2/1401 

 دو شنبه 
 پنج شنبه  

 19الی  16

 3.100.000 ساعت 6



نظام حقوقی حاکم بر  11
مناطق آزاد تجاري و 

 صنعتی

آقاي دکتر حمید 
 قهوه چیان

2/3/1401 
9/3/1401 

16/3/1401 
23/3/1401 

 دو شنبه ها
 20الی  18

 3.500.000 ساعت 8

چگونگی دفاع از  12
دعاوي مطروحه از 

طرف مشتري بانک در 
 اجراییه هاي ثبتی

حسین آقاي دکتر
 قربانیان

3/3/1401 
10/3/1401 

 سه شنبه ها 
 18الی  16

 2.500.000 ساعت 4

نکات کاربردي در نحوه  13
 نگارش و صدور چک

یاسر آقاي دکتر 
 مرادي

12/3/1401 
19/3/1401 

 ها پنج شنبه
 20الی  18

 3.000.000 ساعت 4

جنبه هاي کاربردي  14
 جرایم و تخلفات ارزي

حسین آقاي دکتر 
 قربانیان

24/3/1401 
31/3/1401 

 سه شنبه ها 
 18الی  16

 ساعت 4
 

2.600.000 

 توقیف کشتی 15

 
خانم دکتر فائزه 

 طباطبایی
29/3/1401 
30/3/1401 

 یک شنبه 
 دوشنبه

 17الی  14

 3.100.000 ساعت 6

 


