
الف) هدف از بر�زاری �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی چیست؟
�ردن  پر  دانا،  دادبانان  آموزش�اه  توسط  حقوقی  مشاور  پرورش  جامع  �ار�اه  بر�زاری  از  اصلی  هدف 
خألهای نظام آموزش دانش�اهی است تا شر�ت  �نند�ان در دوره   مشاور حقوقی، بتوانند "مهارت  های 

الزم برای عهده  دار شدن حرفه   مشاور حقوقی" را �سب نمایند.

ب) ویژ�ی  های �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی دادبانان چیست؟
١. استفاده از عناوین  و محتواهای �امالً �اربردی

و  شر�ت  ها  در  �ه  است  حقوقی  مشاور  هر  نیاز  مورد  و  �اربردی  �امالً  شده  انتخاب  دریس  عناوین 
بن�اه  های اقتصادی فعالیت می  نمایند. این عناوین با توجه به منابع غین اساتید حرفه ای دادبانان انتخاب

شده اند.
 

٢. استفاده   حدا�ثری از زمان
حقوقی  مشاور  دوره    دی�ر  ویژ�ی  های  از  مبتالبه،  موضوعات  انتقال  برای  زمان،  از  حدا�ثری  استفاده   
دادبانان است؛ به عنوان مثال، ی�ی از نیازهای مهم مشاوران حقوقی، آشنایی و تسلط بر قوانین و مقررات 
پر�اربرد است؛ �اهی قانون مشتمل بر سیصد ماده است ولی فقط پنج ماده   آن در عمل، �اربرد فراوان 

دارد و تسلط بر همان تعداد ماده   قانونی اند� به منزله   تسلط بر هشتاد درصد آن قانون است. 

٣. آشنا �ردن مخاطبان با مقررات �اربردی در �نار قوانین
ی�ی از خالءهای نظام آموزیش دانش�اهی، عدم توجه به مقررات در �نار قوانین است؛ به عبارت دی�ر در 
نظام آموزیش دانش�اه معموالً قوانین برریس می  �ردند، ولی به مقررات �ه توسط مقامات اجرایی وضع 
می  �ردند توجه چندانی نمی  �ردد در حالی  �ه مقررات به لحاظ عملی اهمیت زیادی داشته و معموالً 
مال� عمل مجریان قرار می  �یرد؛ به عنوان مثال در حوزه   مالیات یا تأمین اجتماعی یا حقوق �ار، بسیاری از 

موضوعات در عمل، تابع بخش نامه هستند.

٤. توجه به آرای مراجع قضایی و شبه  قضایی و بیان مثال  های �اربردی
توجه به آرای مراجع قضایی و شبه  قضایی و بیان مثال  های �اربردی  در دادبانان  به غنای محتوای دوره  ی 

مشاور حقوقی دادبانان �م� شایانی نموده است.



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

در داد�اه ها و مراجع حل اختالف آموزش می دهند.

٦. وجود �تاب آنچه مشاور حقوقی باید بداند.
را به عالقمندان  وجود �تاب آنچه مشاور حقوقی باید بداند به عنوان منبع آموزیش دوره، این ام�ان 
مباحث  مهم  ترین  آموزیش،  �ار�اه  های  بر�زاری  از  پیش  تا  می  دهد  حقوقی  مشاور  حوزه    در  پیشرفت 
�الس را پیش مطالعه نموده و با آماد�ی بهتری در �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی شر�ت نمایند ؛ 
البته الزم به ذ�ر است، مباحیث �ه اساتید محترم دوره، تدریس می  �نند محدود به مطالب �تاب نبوده 

و مطالعه   �تاب در �نار شر�ت در دوره   آموزیش م�مل ی�دی�ر هستند.

٧. ارائه �واهی پایان دوره  از آموزش�اه دادبانان دانا
 به تمام دانش پذیران شر�ت  �ننده در �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی، مدر� معتبر از آموزش�اه 
در  حقوقی  مشاور  عنوان  به  جذب  و  دانش پذیران  رزومه    تقویت  در  �ه  می شود  اعطا  دانا   دادبانان 

شر�ت  های متقایض نقش به سزایی دارد.

٨. معرفی دانش پذیران برتر به شر�ت های متقایض
دادبانان دانش پذیران برتر دوره   مشاور حقوقی، را به شر�ت  های متقایض معرفی نموده تا به عنوان مشاور 
حقوقی 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 برتر دادبانان پس از اتمام �ار�اه بر�زار می شود.



ج) مدرسین دهمین �ار�اه جامع پرورش مشاور حقوقی چه �سانی می  باشند؟

- مدیرعامل مؤسسه   حقوقی دادبانان
- متخصص و مدرس �ار�اه  های قراردادنوییس
- مدرس حقوق �سب و �ار دانش�اه تهران
- و�یل پایه ی� داد�ستری
- مؤلف �تب «شرح جامع قانون مدنی»،
 «صفر تا صد حقوق �سب و �ار به زبان ساده و �اربردی»،
 «اصول و مهارت  های قراردادنوییس»

د�تر فرهاد بیات

- متخصص و مدرس �ار�اه  های حقوق شر�ت  های تجاری
- مدرس حقوق تجارت دانش�اه شهید بهشیت
- مؤلف �تب «درسنامه جامع حقوق تجارت»، «روش تفسیر در حقوق تجارت»
- مشاور حقوقی شر�ت  های تجاری
- مجری و �ارشناس تلویزیون

د�تر جواد معتمدی

- مدیر دپارتمان و�الت دعاوی مؤسسه   حقوقی دادبانان
- متخصص و مدرس �ار�اه  های حقوق اسناد تجاری
- مدرس حقوق �سب و �ار
- و�یل پایه ی� داد�ستری

هادی خسروسرش�ی
 (خسروی)

د�تر جواد معتمدی

هادی خسروسرش�ی

- مشاور حقوقی وزارت بهداشت
-مشاور حقوقی سازمان فناوری اطالعات
- و�یل پایه ی� داد�ستری

د�تر حامد هوشیاران د�تر حامد هوشیاران د�تر حامد هوشیاران 



- متخصص و مدرس �ار�اه  های حقوق بیمه تأمین اجتماعی
- مدرس دانش�اه
- �ارشناس حوزه   تأمین اجتماعی

د�تر محسن ریایض

-  مدیرعامل ثبت یار
- متخصص و مدرس ثبت شر�ت ها
- �ارشناس ارشد حقوق

حسین خواجه محمودآباد

- متخصص و مدرس �ار�اه  های حقوق مالیاتی
- تدوين ١١ جلد از مجموعه آموزش  های مالياتی

- مؤلف �تب «مجموعه سؤاالت آزمون تعيين سطح مميزان مالياتی»، «آيين 
دادریس مالياتی»
- عضو و رئيس هيئت اول مستشاری امور مالياتی مر�ز عالی دادخواهی مالياتی 
ايران
- معاون رسيد�ی و حسابریس اداره   �ل امور مالياتی مؤديان بزر�

استاد احمد غفارزاده

- متخصص و مدرس �ار�اه  های حقوق مالیاتی 
- مؤلف �تاب «حقوق مالیاتی تحلیلی و �اربردی»
- مشاور دیوان عدالت اداری در دعاوی مالیاتی
- هیئت علمی دانش�اه شاهد تهران

د�تر حسین عبداللهی

د�تر محسن ریایض

حسین خواجه محمودآباد

د�تر حسین عبداللهی



-  مدیر �ل دفتر برنامه ریزی و حمایت از مال�یت صنعیت وزارت داد�ستری
- متخصص و مدرس �ار�اه  های حقوق قراردادهای مال�یت ف�ری
- مدرس دوره های حقوق �سب و �ار در دانش�اه شهید بهشیت
- استاد مدعو دانش�اه عالمه طباطبایی

د�تر محمد صادق آزمندیان

-  پژوهش�ر حقوق مال�یت ف�ری
- مدرس دانش�اه
-سردفتر اسناد رسمی
-متخصص ثبت عالمت تجاری

د�تر حمید عزیزی مرادپور

د�تر محمد صادق آزمندیان

د�تر حمید عزیزی مرادپور



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

با ارائه گواهى پایان دوره  از آموزشگاه دادبانان دانا


