
الف) هدف از بر�زاری �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی بین المللی چیست؟
هدف اصلی از بر�زاری �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی بین المللی توسط آموزش�اه دادبانان دانا
دوره در  شر�ت  �نند�ان  تا  است  دانش�اهی  آموزش  نظام  خألهای  �ردن  پر  ساعت،   ٨٠ مدت  به 

مشاور حقوقی بین المللی، بتوانند "مهارت  های الزم برای عهده  دار شدن حرفه   مشاور حقوقی در سطح 
بین المللی" را �سب نمایند.

ب) ویژ�ی  های �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی بین المللی دادبانان چیست؟
١. مهارت افزایی فرا�یران در حوزه های زبان تخصیص ومهارت های ارتباطی

آشنایی فرا�یران با مبانی �اربردی و تخصیص حقوقی- قرارادی مورد نیاز ی� مشاور حقوقی در امور   .٢
بین المللی

٣. آشنایی فرا�یران با مبانی �اربردی و تخصیص حقوقی – بازر�انی مورد نیاز ی� مشاور حقوقی در امور 
بین المللی

امور در  حقوقی  مشاور  ی�  نیاز  مورد  مالی   – حقوقی  تخصیص  و  �اربردی  مبانی  با  فرا�یران  آشنایی   .٤
بین المللی

٥. حضور بهترین اساتید
اساتیدی �ه برای تدریس هر عنوان دریس انتخاب شده  اند، جزء اساتید بر�زیده و بهترین مدرسین حقوق 
پرونده  های  و  آراء  عملی،  تجربیات  با  همراه  و  �اربردی  صورت  به  را  اخیر  مباحث  و  بوده  �شور  �اربردی 

مطروحه در داد�اه ها آموزش می دهند.
٦. اعطای مدر� به زبان ان�لییس از انجمن آموزش اروپا

 به تمام دانش پذیران شر�ت  �ننده در �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی بین المللی، �واهینامه به 
�ه  می شود  اعطا   (European Association for Education) اروپا  آموزش  انجمن  از  ان�لییس  زبان 
و  شر�ت ها   در  المللی  بین  حقوقی  مشاور  عنوان  به  جذب  و  دانش پذیران  رزومه    تقویت  در  بی ش� 

بن�اه های اقتصادی متقایض نقش به سزایی دارد.
٧. معرفی دانش پذیران برتر به شر�ت های متقایض

دادبانان دانش پذیران برتر دوره   مشاور حقوقی بین المللی ، را به شر�ت  های متقایض معرفی نموده تا 
به عنوان مشاور حقوقی در حوزه بین المللی در شر�ت های مذ�ور جذب و مشغول به �ار شوند. معموالً 
در همین راستا برای شناسایی نفرات برتر، آزمونی تحت عنوان آزمون مشاور حقوقی بین المللی برتر دادبانان 

پس از اتمام �ار�اه بر�زار می شود.



ج) دوره های آموزیش این �ار�اه شامل چه مباحیث است؟
بایسته های ی� مشاور بین المللی و زبان تخصیص �اربردی حقوقی

• زبان تخصیص حقوقی
• مدیریت پرونده های بین المللی (بازر�انی – صنعیت – ساختمانی – اشخاص حقیقی - ... ) 

• مدیریت ثبت شر�ت و نمایند�ی برای اشخاص خارجی در ایران
• مدیریت ثبت شر�ت و نمایند�ی برای اشخاص ایرانی در خارج 

• مدیریت عضویت و تعامل حقوقی در سازمان های بازر�انی (اتاق بازر�انی و اتاق های مشتر�)
اصول مذا�ره ، م�اتبه و مدیریت پرونده

• مدیریت پرونده
• مذا�ره

• م�اتبه (نامه – �زارش- صورتجلسه) 
• �ارِ تیمی 

• اصول ارائه مطلب
• شر�ت و مدیریت در جلسات 

• استفاده از وسایل ارتباط جمعی 
• مهارت های ارتباط موثر

قراردادها و حل و فصل اختالف
• انواع قراردادهای بین المللی در تئوری و عمل  

• مدیریت قراردادهای بین المللی بر اساس استاندارد "پی�ره دانش مدیریت قرارداد"  
• مدیریت قرارداد �ار با اتباع خارجی

• ن�ات �اربردی حقوق بین الملل خصویص برای مشاوران حقوقی در امور بین المللی (تابعیت/ اقامت�اه/ 
تعارض قوانین/ تعارض داد�اه ها/ ... )  

• مدیریت ادعاهای قراردادهای بین المللی (زمان / مبلغ / خدمات / �اال)
• مدیریت حل و فصل اختالفات در قراردادهای بین المللی (سازش/ هیات �ارشنایس/ داوری)

بازر�انی بین المللی
• ن�ات �اربردی حقوقی در واردات و صادرات �اال و خدمات 

• ن�ات �اربردی حقوقی در حمل و نقل 
• ن�ات �اربردی در �مر� و ترخیص �اال 

• این�وترمز 



د) مدرسین اولین �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی بین المللی چه �سانی می  باشند؟

- مدرس، مشاور و مؤلف حوزه قراردادهای بین المللی
 -دانش آموخته حقوق، مدیریت و مهندیس
(registered:CMC) مشاور مدیریت تأیید صالحیت شده بین المللی- 

د�تر جواد حداد

- فارغ التحصیل دانش�اه تهران
- مدرس دانش�اه
- مؤلف �تاب های �زیده متون حقوقی، فرهن� واژ�ان حقوقی، 
شرح جامع قانون مدنی

د�تر شیرین بیات

- عضو هیئت علمی دانش�اه تهران
- و�یل پایه ی� داد�ستری

د�تر مجتیب
 اشراقی آرانی

د�تر شیرین بیات



- عضو هیئت علمی دانش�اه خوارزمی د�تر مجتیب اصغریان

- و�یل پایه ی� داد�ستری
- مدرس دانش�اه

د�تر زهرا فریور

- مدرس و مؤلف �تب حوزه بازر�انی بین المللی د�تر رحیم محترم 



د)  برنامه   بر�زاری اولین �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی بین المللی چ�ونه است؟

 اولین �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی بین المللی
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بایسته های 
ی� مشاور بین المللی

زبان تخصیص
 �اربردی حقوقی

(٢٠ ساعت)

اصول مذا�ره ، م�اتبه 
و مدیریت پرونده
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قراردادها و
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د�تر زهرا فریور
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