
 
 شهردانش پژوهشکده حقوقهای آموزشی ها و دورهجدول کارگاه

 1401 پاییز
 شهریه )ریال( طول کارگاه  روز و ساعت تاریخ برگزاری مدرس نام کارگاه/ دوره ردیف

چالش های حقوقی و مالی  1

 قراردادهای  انتقال سهام

دکتر آقای 

 احمدلومحمود 

 سه شنبه 19/7/1401

 20الی  17

 2.500.000 ساعت 3

دعوای کیفری معامله معارض  2

 و تبانی برای بردن مال غیر

 دکترآقای 

سید حسن  

 جعفریان

20/7/1401 

 

 چهارشنبه

 19:30الی 18

ساعت و  1

 دقیقه 30

2.000.000 

قراردادهای تجاری بین  3

 المللی )مقدماتی(

آقای دکتر 

 مجتبی اصغریان 

 شنبه  23/7/1401

 20الی  18

 3.100.000 ساعت 2

مسئولیت مدنی ناشی از  4

 حوادث رانندگی

 محمددکترآقای 

 عابدی

27/7/1401 

11/8/1401 

18/8/1401 

 چهارشنبه ها

 20الی 18

 3.500.000 ساعت 6

قراردادخوانی و تمرین  5

 الحات حقوقی قرارداداص

آقای خسرو 

 صالحی

30/7/401 

1/8/1401 

 شنبه

 یک شنبه 

 20الی  18

 3.000.000 ساعت 4

با  تیکنر هینظر قیتلف 6

 یدر شرکت سهام یندگینما

دکتر آقای 

 احمدلومحمود 

 چهارشنبه 4/8/1401

 20الی  17

 2.500.000 ساعت 3

جلسه  نیهنر وکالت در اول 7

 یدادرس

دکتر حسن آقای 

 فضلی

 سه شنبه 10/8/1401

 20الی  16

 3.000.000 ساعت 4

8  

دادرسی مالیاتی در مراجع 

 شبه قضایی و قضایی

 

 وحید دکترآقای 

 آگاه

 پنج شنبه 12/8/1401

 20الی  16

 3.500.000 ساعت 4

وضعیت حقوقی پرداخت و  9

 تقویم خسارت معنوی

 رسولآقای دکتر 

 ملکوتی 

 شنبه  14/8/1401

 20الی  18

 3.000.000 ساعت  2



 شهریه )ریال( طول کارگاه  روز و ساعت تاریخ برگزاری مدرس نام کارگاه/ دوره ردیف

و اختالفات  یدعاو تیریمد 10

بر  دیدر قراردادها )با تاک

 نفت و گاز( یپروژه ها

دکتر ناصر آقای 

 خداپرست

24/8/1401 

25/8/1401 

26/8/1401 

 سه شنبه

 چهار شنبه  

 پنج شنبه

 18تا  16

 ساعت ۶

3.500.000 

قراردادهای پیمانکاری در  11

 صنعت نفت و گاز

آقای دکتر 

 مجتبی اصغریان

 شنبه 28/08/1401

 20تا  18

 ساعت 2

3.100.000 

12 
 نیتام یحقوق یاصول و مبان

 ینفت یپروژه ها یمال

 یمهددکتر آقای 

 آذرنژاد

2/9/1401 

9/9/1401 

16/9/1401 

 چهارشنبه ها

 20الی  18

 ساعت 6

 

3.500.000 

نحوه قراردادنویسی داخلی  13

 و بین المللی

یونس آقای 

 حسن زاده 

5/9/1401 

12/9/1401 

19/9/1401 

26/9/1401 

28/9/1401 

 شنبه 

 20الی  18

 

 

 دوشنبه

 20الی 18

 4.000.000 ساعت 10

شیوه قرارداد نویسی در  14

 معامالت امالک و خودرو

دکتر آقای 

 محمود براتی نیا

6/9/1401 

13/9/1401 

20/9/1401 

22/9/1401 

27/9/1401 

 شنبه یک

 20الی 18

 

 سه شنبه

 20الی 18

 4.000.000 ساعت 10

آثار قوه قاهره بر رفع تعهدات  15

ارزی وارد کنندگان و صادر 

 خدماتکنندگان کاال و 

دکتر آقای 

 قربانیانحسین 

8/9/1401 

15/9/1401 

 سه شنبه ها

 18الی 16

 3.500.000 ساعت 4

در  حیدادخواست و لوا میتنظ 16

 یالمللنیب یداور

آقای دکتر اویس 

 رضوانیان

 دوشنبه 21/09/1401

 20تا  16ساعت 

 2،800،000 عت سا4 

 


