دوره های آموزشی حقوق کاربردی(داخلی -بین المللی)

کد

جمع ساعت

عنوان و محتوای دوره

شهریه به تومان

بایسته های حقوق کاربردی :نحوه ی تنظیم قرارداد وکالت و مشاوره /تنظییم دادوواتیت و
0264

تایر اوراق قضایی/الیحه نویسی /آشنایی با مراجع قضایی و غیر قضایی /آیین نگیار قویوقی
/اوالق و آداب قرفه ای  /فن مذاکره  /فن دفاع  /تکنیک های روانشناتی /مسیوولیهاای وکیال
ومشاوران قووقی  /وکالت قرفه ای  /قووق و تکالیف مالی وکیل و موکل

04

000/000

آیین دادرسی مدنی کاربردی  :مراجع رتیدگی و صالقیت ها /دادوواتت /ابالغ /جلسه ی
0266

نخست دادرتی  ،آثار و تبعات آن /امور اتفاقی /دعاوی طاری /طرق عادی و فوق العاده شکایت
از رأی /اجرای اقکام مدنی  /اجرای اتناد الزم االجراء /ادله ی اثبات دعوا

04

000/000

حقوق قراردادها  :اصول و فنون مذاکره  /اصیول و فنیون بازارییابی قویوقی /کلییات قویوق
0266

قراردادها /نحوه ی عملی تنظیم قراردادها /آشنایی با بروی قراردادهای مام
(پیمانکاری ،پیش فرو تاوهمان  ، EPC ،مشارکت مدنی ،اجاره به شرط تملیک و
ترقفلی ،کار ،اجاره و واگذاری ترقفلی  ،قراردادهای ناقل مالکیت)

04

000/000

داوری  :آشنایی با نااد داوری /آشنایی با اصول قاکم بر داوری /شیوه های
0266

ارجاع به داوری  /فرآیند داوری و صدور رای توتی داور/داوری تیازمانی (مرکیا داوری اتیاق
بازرگییانی و مرکییا داوری منتوییه تاییران )/آشیینایی بییا موییررات بییین المللییی قییاکم بییر
داوری(آنسیهرال،کنوانسیون نیویورک ،ایکسید)/ابتال رای داور/اجرای رای داور

60

000/000

حقوق شرکت های تجاری کاربردی  :آشنایی با شرکت هیا و موتسیات(اعم از انهفیاعی ییا
0260

غیرانهفاعی )/ثبت شرکت و تغییرات  /ثبت عالئم تجاری درارتباط با شرکهاا  /دعاوی راجع بیه
شرکت ها و موتسات /قوانین و مویررات راجیع بیه بیورد /میدیریت شیرکت هیای تجیاری و
موتسات غیرتجاری/رابته ی شرکاء  ،مدیران و اشیخا ثالی در شیرکهاا و موتسیات غییر
تجاری

64

000/000

اسناد تجاری و مالی :آشنایی با قوانین و موررات مربوطه /بررتی انواع اتناد تجاری و بیانکی
0260

/دعاوی راجع به اتناد تجاری  /اجرای اتناد تجاری و نحوه ی وصول وجه آن /مااییای اتیناد
تجاری

64

000 /000

حقوقی بانکی  :قیوانین و مویررات قیاکم بیر بانکایا و موتسیات میالی و اعهبیاری /اتیناد
0262

بانکی/قراردادهای بانکی /دعاوی راجع به قراردادهاو اتناد بانکی/ورشکسهگی و انحالل بانک ها
و موتسات مالی و اعهباری

64

000 /000

حقوقی خانواده  :آشنایی با قوانین و موررات مربوطه  /روابی میالی زوجیین/رواب غیرمیالی
0266

زوجین/انواع نکاح/انحالل نکاح/دعاوی راجع به نکاح/اجرای اقکام در مراجع قضایی و ثبهی
احوال شخصیه  :تولد /تابعیت /قووق و تکالیف ولی وا

0266

04

000/000

و قیم /قیوانین قیاکم بیر وصییت

/فوت/توسیم ترکه /قوانین قاکم بر انحصار وراثت/ارث /دعاوی ناظر بر اقوال شخصیه

04

000/000

حقوق ثبت کاربردی :آشنایی با قوانین و موررات ثبهی /مراجع ثبهی /اجرای اتناد رتیمی و
0260

الزم االجراء/قووق اراضی و امالک/افراز ،تفکیک و ثبت اراضی و امالک/دعاوی ثبهی

0264

حقوق مالیاتی کاربردی  :کلیات قووق مالیاتی /درآمدهای مشیمول مالییات /معافییت هیای
مالیاتی /وظایف مودیان مالیاتی /موررات مربوط به ابالغ مالیاتی /تیازمان تشیخیو و مراجیع
مالیاتی /دادترا و دادگاه ویژه امور مالیاتی و صالقیت رتیدگی به امور مالیاتی

04
04

000/000
000/000

حقوق عمومی کاربردی :دیوان عدالت اداری /شارداری ها /دعاوی کارگر و کارفرمایی/بیمه و
0266

تامین اجهماعی /امور صنفی/آشنایی با هیات های قل اوهالف/قووق شیاروندی /قراردادهیای
اداری/مسوولیت مدنی دولت

04

000/000

حقوق کیفری کاربردی :مراجیع رتییدگی و صیالقیهاا /قویوق میهام در فراینید دادرتیی
0266

0266
0260

/قووق شاکی در فرایند دادرتی /قرارهای مرقله تحویوات مویدماتی /طیرق اعهیراه بیه آراء
/قواعد ناظر بر اجرای اقکام کیفری /ادله اثبات دعوای کیفری /عنصر معنیوی جیرایم /عوامیل
موجاه ی جرم/عوامل رافع مسوولیت کیفری /کیفیات مشدده /کیفیات مساعد به قال مهام /
کالهبرداری /جعل و اتهفاده از تیند مجعول/ویانیت در امانت/تیرقت /کیک کیفری/ارتشیاء
واوهالد

24

000/000

حقوق مالکیت معنوی کاربردی :کپی رایت /عالمت تجاری /نشیان هیای جغرافییایی /طیرح

04

000/000

حقوق حمل و نقل کاربردی  :قدود مسوولیت مهصیدی قمیل /قویوق درییایی /دمیورا و

04

000/000

صنعهی /اوهراع /معاهدات وایپو /دعاوی نوض
دیسپچ /بیمه های قمل و نول
حقوق فن آوری اطالعات و تجارت الکترونیک کاربردی  :مدل های تجیارت الکهرونییک/

0260

نکات کاربردی در راه اندازی تجارت الکهرونیک /قراردادهای آنالین /پرداوت های الکهرونییک/
قریم شخصی ،امنیت و مسوولیت/امضای الکهرونیک /قمایت از مصرف کنندگان

04

000/000

حقوق ورزشی کاربردی  :تاوهار قووقی تازماناا و فدراتیوناای ورزشی جاانی /مویررات و
0262

0266
0266

آیین نامه های مربوط به ورز /رو های قووقی قل و فصل اوهالفات ورزشی /مراجع قیل
و فصل اوهالفات ورزشی  /قراردادهای ورزشی  /پشهیبانی مالی(اتپانسیرین)) /نویل و انهویال
ورزشکاران /صدمات ناشی از ورز  /قق پخش رویدادهای ورزشی  /موررات انضباطی /آشنایی
با موررات مربوط ممنوعیت اتهفاده از مواد نیروزا (ضد دوپین))
حقوقی گمرکی کاربردی  :قوانین گمرکی /قیوانین صیادرات و واردات /منیاطق آزاد /منیاطق
ویژه اقهصادی /دعاوی گمرکی
حقوق انرژی کاربردی  :مدل های قراردادی انر ی (مشارکت ،ودمات ،بای بک ،قیق امهییاز
و /)...کنوانسیون های بین المللی قوزه ی انر ی /قل و فصیل اوهالفیات قراردادهیای انیر ی/
انر ی های تجدید پذیر

24

000/000

04

000/000

04

000/000

حقوق سرمایه گذاری بین المللی کااربردی  :اهیداف و موضیوعات تیرمایه گیذاری بیین
0260

المللی /انواع قراردادهای ترمایه گیذاری بیین المللیی /شیروط اتیهاندارد معاهیدات دوجانبیه
ترمایه گذاری /قل و فصل اوهالفات ترمایه گذاری /جبران وسارت ترمایه گذار

04

000/000

0204

حقوق کسب و کار بین المللی کاربردی :شیرکت هیای کنید ملیهیی /اتیناد تجیاری بیین

64

000/000

المللی /ریسک های ترمایه گذاری
توضیحات:
 -1دوره های فوق برای دانشجویان ،فارغ التحصیالن،کارآموزان و صاحبان مشاغل حقوقی تعریف شده است.

 -2درصورت درخواست سازمان ها ،نهادها یا بخش دولتی و غیر دولتی ،دوره ها به صورت ویژه در محل متقاضی یاموسسه برگزار خواهد شد.برگزاری
کالس ها به صورت ویدئو کنفرانس نیز امکانپذیر است.
 -3درپایان دوره  ،گواهی آموزشی شرکت در دوره  ،تقدیم خواهد شد.
نشانی :تهران ،خیابان فلسطین ،پایین تر از بلوار کشاورز ،خیابان شهید حجت دوست ،پالک92
66286888-4

www.tnovin.com

66268988-6

