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 توسط صادرکننده چک امکیپ ارسال قیاز طر ،چک صدور ( ثبت1

و ارسال  ریبه شرح ز امپی ثبت به ملزم آن صدور منظوربه چک صادرکننده

 : است ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱به شماره  امکیپ قیآن از طر

 گذاری انجام شود:ذیل باید بدون فاصله اقالمورود 

 ۸) دیسررس خی*تاریادی*شناسه صکننده صادر یکد مل *شناسه/۳*

)کمتر از  الیرقم: چهاررقم سال، دو رقم ماه، دو رقم روز(*مبلغ به ر

 #چک رندهیگ ی(*شناسه/کد ملریال ۰۰۰/۰۰۰/۱۵۰

 صادر هاآن چک در وجهکه  یچنانچه در زمان ثبت چک، تعداد افراد

است  یباشند، ضرور یحقوق ایو  یقیشخص حق کیاز  ترشیب شودمی

 یشود: )*شناسه/کد مل دیبا درج عالمت * ق کیبه تفک نفعانیکد/شناسه ذ

  دوم . . .( نفعیذ یاول* شناسه/کد مل نفعیذ
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 ت صدور چک از طریق ارسال پیامکنحوه ثب

 کنندهتوسط دریافت امکیپ ارسال قیچک از طر افتی( تأیید در2

 یبرگه چک، الزم است اقالم اطالعات افتیچک همزمان با در کننده افتیدر

 تمامی دیقرار داده و در صورت تائ یشده به نفع خود را مورد بررسثبتچک 

با اطالعات مندرج در متن برگه چک،  ادیصشده در سامانه ثبتاطالعات 

اعالم کند. نحوه ثبت مراتب  امکیپ قیاز طر چک را افتیدر دیمراتب تائ

  است: ریچک به شرح ز دیتائ

 گذاری انجام شود.ذیل باید بدون فاصله اقالمورود 

 #یادی*شناسه صکننده صادر ی*شناسه/کد مل۵*
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 پیامکتأیید درسافت چک از طریق ارسال   نحوه

 امکیپ ارسال قیانتقال چک از طر ثبت(3

چک،  افتیدر تأییدِ اتیچک پس از انجام عمل کننده افتیکه فرد در یهنگام

انتقال از  ثبت یبرا ریرا دارد، از روش ز یگریقصد انتقال چک به فرد د

 :کند یاقدام م امکیپ قیطر

 گذاری انجام شود.ورود اقالم ذیل باید بدون فاصله

-انتقال ی*شناسه/کد ملیادیدهنده*شناسه صانتقال یه/کد مل*شناس۷*

 #چک رندهیگ
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 نحوه ثبت انتقال چک از طریق ارسال پیامک

 هاآن در وجه چککه  یانتقال چک، تعداد افراد ثبت در زمان چنانچه

باشند،  یحقوق ایو  یقیشخص حق کیاز  ترشیب شود،می داده انتقال

شود:  دیبا درج عالمت * ق کیبه تفک نفعانیاست کد/شناسه ذ یضرور

 دوم . . .  (. نفعیذ یاول*شناسه/کد مل نفعیذ ی)*شناسه/کد مل
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 های موجود برای اشخاص حقوقی راه 7-2

به دو روش حضوری و غیرحضوری  وقیاشخاص حق یدر حال حاضر دسترس

 :پذیر استامکان

 بانک ایو موبا بانک نترنتیاروش غیرحضوری از طریق  7-2-1

را از بانک خود  ادشدهیبه ابزار  یامکان دسترس دیصورت ابتدا کاربر با نیا در

تأیید »، «ثبت صدور» یهاابزار، فرآیند نیا قیدرخواست کند و از طر

ثبت صدور »را انجام دهد. البته،  ادیدر سامانه ص« انتقال چک»و  «افتیدر

متعلق به  بانک لیو موبا بانک نترنتیا قیاز طر فقط ،کننده صادرتوسط  «چک

 ریاست که سا یدر حال نیاست؛ ا ریپذ چک امکان کننده دستهارائهبانک 

چک دستهاز  «ثبت انتقال چک» ایو  «افتیثبت تأیید در» لیاز قب هافرآیند

 متعلق به بانکلیبانک و موبانترنتیها از ا از بانک کیشده توسط هر ارائه

-دسته زثبت صدور چک ا یصادرکننده برا نیاست. بنابرا سریم گریبانک د

 (الف)بانک  مربوط به بانکلیبانک و موبانترنتیصرفاً از ا (الف)چک بانک 

انک بلیچک( همان چک از هر موبا رندهی)گ نفعیاما ذ دکناستفاده  تواندیم

و  افتیثبت تأیید در یبرا تواندیخود فعال کرده م یکه برا یبانکنترنتیا ای

  .دکناستفاده  ،انتقال آن چک

 بانک هایهمراجعه حضوری نماینده شخص حقوقی به شعب 7-2-2

را دارند و  ادیارائه خدمات سامانه ص تیقابل یشبکه بانک هایهشعب یتمام

را  یرحضوریابزار غ استفاده ازکه امکان  یانیآن دسته از مشتر یبرا توانند یم

را از جانب جهت ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد الزم  یها اقدام، ندارند

از طریق مراجعه  ثبت صدور چک یصادرکننده برا شخصآنان انجام دهند. 

-ارائهبانک  هایهیکی از شعببه  تواند یم فقط، بانکهای هشعبحضوری به 

شخص  زیک نچ افتیچک خود مراجعه کند. در زمان تأیید در دسته دهنده
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که در آن  یبانک هایهیکی از شعببه  تواند با مراجعهمی( نفعی)ذ کننده تأیید

او توسط بانک انجام  یحساب فعال دارد مراجعه کند تا فرآیند تأیید از سو

 .شود

انتساب سند تجاری که در بسیاری از موارد ایجاد تعهد و با توجه به این

یش از یک نفر بر روی چک است، به مستلزم امضای ببه اشخاص حقوقی، 

منظور ثبت صدور و انتقال چک نیز که برای شخص حقوقی مسئولیت ایجاد 

د، ثبت اطالعات آن در سامانه توسط ترکیب مورد نیاز از صاحبان کنمی

جهت ایجاد تعهد و انتساب سند تجاری به شخص حقوقی  ،مجاز یامضا

 ،مجاز به یک نفر یوکالت صاحبان امضا اعطای ،اینوجود الزامی است. با 

های مربوطه در بانک فرمجهت ثبت اطالعات چک در سامانه در قالب تکمیل 

ثبت اطالعات چک  ،پذیر است. در این صورتامکانچک نیز دستهدهنده ارائه

شخص  در سامانه توسط شخص دارای وکالت از سایر صاحبان امضای مجازِ

کند و نیازی به ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد توسط  کفایت می ،قیحقو

 کنندگان چک نیست.تمامی امضا

 ادیشده در سامانه ص ثبت اطالعاتنحوه اصالح بند هشتم: 

 ریو غ یادیاعم از ص ،یمیقد یهامندرجات چک در خصوص چک اصالح

 یهاخصوص چکاما در  ،ردیگ یصورت م یسینوپشت لهیوسبه یادیص

)گیرنده چک( که  ذینفع تیو هو خی( مبلغ، تاررنگ )بنفش دیجد یادیص

 افتیاز تأیید در شیصرفاً پ ،ثبت شده ادیدر سامانه ص کننده صادرتوسط 

 :استقابل اصالح  لیذ فرضنفع(، در دو ی)ذ چک رندهیتوسط گ

 ؛نشده است ای)گیرنده چک( تحو اول: الشه چک به ذینفع فرض

و ارائه اصل  یتواند با مراجعه به شعب بانکیمصورت صادرکننده  نیا رد

چک، نسبت به  صدور لغو ثبت اتیر کردن فرم عملپُ نیالشه چک و همچن

بانک،  یچک توسط متصدصدور . پس از لغو ثبت دکنلغو ثبت چک اقدام 
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ن هما یچک( برا ذینفع تیو هو خیتار )مبلغ، دیجد امکان درج اطالعات

  .شودیفراهم م ادیدر سامانه ص هکنندچک توسط صادر

 ؛شده است ای)گیرنده چک( تحو دوم: الشه چک به ذینفع فرض

)گیرنده چک( نسبت به رد چک در سامانه  ذینفعباید صورت  نیا در

 جات چک توسط ذینفعرصحت ثبت مند عدم تأیید. پس از دیاقدام نما ادیص

قبل از  تیآن چک در سامانه به وضع تیوضع اد،یه ص)گیرنده چک( در سامان

 دیامکان درج اطالعات جد و گرددمی بازثبت مندرجات توسط صادرکننده 

توسط صادرکننده در  ،همان چک یچک( برا ذینفع تیو هو خیتار )مبلغ،

 شود.یفراهم م ادیسامانه ص

افت گفتار سوم: صدور چک و وظایف ذینفع )گیرنده چک( در زمان دری

 چک

در  ،انجام دهد بایداقداماتی که ذینفع )گیرنده چک( در زمان دریافت چک 

استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده چک  اولدو دسته قابل بررسی است: 

باید محل که فارغ از نوع چک و به منظور پیشگیری از دریافت چک بال

احراز اطمینان از صحت ثبت  دومو  ؛توسط ذینفع )گیرنده چک( انجام شود

های صیادی چک  اطالعات چک در سامانه صیاد که مختص ذینفع )گیرنده(

(، حقوقی اشخاص)ها شرکتاز چک  افتیدر زمان درجدید است. همچنین 

 نیدر آخر یاسناد تجار صدور و صاحبین امضای مجاز طیالزم است شرا

با چک  قیکنترل شده و پس از تطب یروزنامه رسم تیساشرکت در  یآگه

 .دشوچک اقدام  رشیصادره، نسبت به پذ

 بند اول: استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده چک صیادی جدید

 ی، صرفاً کسان(۱۳۹۷)الحاقی  چک صدور مکرر قانون (۲۱)ماده  به موجب
ویت اینان و ه )بنفش رنگ( را دارند دیجد یایص یها چک افتیه قصد درک
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کننده چک در سامانه صیاد ثبت شده  که توسط صادرکننده به عنوان دریافت
سقف اعتبار : چک شامل کننده صادر تیوضع نیامکان استعالم آخر است

 یها تعهدات چک زانیو م ریدر سه سال اخ یمجاز، سابقه چک برگشت
 دیجد یادیص یهاچکجا که ثبت صدور آن. از را خواهند داشت نشده هیتسو

صرفاً است،  یالزام و ریپذامکان ادیدر سامانه ص فقط ،کننده توسط صادر
 نشده قابل استعالم خواهد بود.هیتسو دیجد یادیص یهاتعهدات چک زانیم

 یسابقه قبلوضعیت اعتباری و از  اطالعات ارزشمندی ،استعالم نیا
حسابی امکان ارزیابی میزان خوشو  دهدمی شیصادرکننده را نما

  .کندیم فراهم چک کنندهافتیدرصادرکننده و ریسک معامله را برای 
 یبرگشت یها استعالم از مجموع مبلغ چک نیبا اخذ ا ،کننده چکدریافت

اثر شده و نشده(،  سوءرفع  یبرگشت یها در سه سال گذشته )شامل چک
که ثبت و تأیید  ییها چک یلغدر راه )مجموع مب یها چک یمجموع مبلغ

. شود ینشده است( متعلق به صادرکننده مطلع م هیتسووصول و  کنیشده، ل
تا با اخذ اطالعات شفاف از  کند یکمک م ککننده چافتیبه در سیسرو نیا

با دقت  چک افتیعدم در ایو  افتیسوابق صادرکننده چک نسبت به در
 .دکن یریگ میتصم بیشتری

 

 

 

 

 

 

 

 

 وه استعالم وضعیت اعتباری صادرکننده چک صیادی جدیدنح
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 است:  ذیلبه شرح  فوق اخذ استعالم روشدر حال حاضر 

 گذاری انجام شود:ذیل باید بدون فاصله اقالمورود 

 یادیچک*شناسه ص کنندهافتیدری کدمل *شناسه/۴*۱*

 کند،یم افتیکه چک را در یقانون صدور چک، شخص کیمطابق ماده 

 رندهی)گ نفعیاطالع ذ نیآن ندارد. بنابرای صادرکنندهجز اعتبار  ینیتضم

مانند سوابق  صادرکننده یاعتبار تیو وضع حسابیخوش زانیچک( از م

 ییباال تیچک، از اهم افتیاز انجام معامله و در شیپ یبرگشت هایچک

 ییدر شناساچک(  رندهی)گ نفعیذ ییکه توانا چرا ،است داربرخور

 افتیاز انجام معامله، مانع از در شیپ سکیرربدحساب و پُی صادرکننده

 .که احتمال برگشت خوردن آن باالست شودیم یچک

اثر  رفع سوء یبرگشت هایسوابق چک یحال حاضر امکان استعالم آن در

ط بانک توس دیو جد یمیاعم از قد ،یادینشده متعلق به صادرکننده چک ص

 .ردگییفراهم شده که نحوه انجام آن در ادامه مورد اشاره قرار م یمرکز

 قدیمی یادیصادرکننده چک ص یاعتبار تیدوم: استعالم وضع بند

سوابق شامل  صیادی قدیمی صادرکننده چک یاعتبار تیوضع استعالم

صاحب حساب در حال حاضر با استفاده  اثر نشده رفع سوء یبرگشت هایچک

وجود دارد که با استفاده  یمیقد یادیص هایچک یبرا یرقم ۱۶شناسه از 

 از دو روش قابل انجام است:

 یبانک مرکز تیسا 2-1

 یبانک مرکز یرسان اطالع گاهیبا مراجعه به پا تواند یچک( م رندهی)گ نفعیذ 

چک  یاعتبار تیاستعالم وضع نهیو انتخاب گز www.cbi.ir یبه نشان

ده و کررا وارد  یادیص یها چکمندرج در  یرقم ۱۶الم ، شناسه استعیادیص

صادرکننده چک از نظر تعداد و مبلغ  یکل یاعتبار تینسبت به وضع
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که  یبندرنگدر قالب  ،یاثر نشده نزد شبکه بانک رفع سوء یبرگشت یها چک

 شده مطلع شود.  فیتعر یتوسط بانک مرکز

 701701 یامکیسامانه پ  2-2

شخص  یکل یاعتبار تیامکان استعالم وضع زین ۷۰۱۷۰۱ یکامیپ سامانه

اثر نشده،  رفع سوء یبرگشت یها صادرکننده چک، از نظر تعداد و مبلغ چک

 ۱۶صورت که افراد با ارسال شناسه  نی. به اکند یرا فراهم م ینزد شبکه بانک

بانک  یامکیبه سامانه استعالم پ ،صیادی هایچک یمندرج در رو یرقم

 یمندرج بر رو یرقم ۱۶شناسه »در قالب متن  ۷۰۱۷۰۱ه شماره ب یمرکز

صادرکننده چک از  یکل یاعتبار تینسبت به وضعند نتوا می« ۱*۱چک*

در  یاثر نشده نزد شبکه بانک رفع سوء یبرگشت یها نظر تعداد و مبلغ چک

نکته  نیشده مطلع شود. به ا فیتعر یکه توسط بانک مرکز یبندرنگقالب 

د شوارسال  دیفاصله با ایحرف اضافه  گونهچیبدون ه متن نیکه ا دکنیتوجه 

 قیز طرا دایبقبل از استعالم  کهاست  الیر ۳۵۰۰هر استعالم موفق  نهیو هز

 استعالم شارژ شود. نهی، معادل هز"نگیریج"مانند  یکیف پول الکترونیک

 در سامانه صیادتایید ثبت مندرجات چک  بند سوم: 

 ذینفع تیو هو خیثبت مبلغ، تار ،شدشرح داده طور که در مطالب قبلی همان

در  توسط صادرکننده های صیادی جدید )بنفش رنگ( )گیرنده چک( چک

شده در سامانه ثبتالعات و مبنای وصول چک، اط است الزامی ادیسامانه ص

موجب عدم  ،صیاد است. همچنین عدم ثبت اطالعات مذکور در سامانه صیاد

 از چک خواهد شد. ییحقوق دارنده نها عییچک توسط بانک و تض پراخت

احراز اطمینان از صحت ثبت صدور یا انتقال چک در سامانه صیاد  این رو،

 چرا ،کننده چک بسیار اهمیت داردافتپیش از ارائه کاال و خدمات توسط دری

کننده از ثبت صدور یا ثبت انتقال چک، صادرکننده یا منتقلخودداری که با 

کننده متضرر خواهد شد. همچنین ممکن است با گذشت زمان از دریافت
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های دیگری که توسط صادرکننده صادر دریافت برگه چک، تعدادی از چک

تا زمان رفع اثر از  تواند میصادرکننده دیگر نو  هخوردبرگشت  ،شده

و بدین  کندهیچ چک دیگری در سامانه صیاد ثبت  های برگشت خورده چک

، که صادرکننده قصد ثبت صدور چک را در سامانه داردرغم اینترتیب علی

امکان ثبت صدور این چک را  ،هادن سایر چکورخبه دلیل برگشت  اما

 کننده چک متضرر شود.دریافتنداشته و 

شده در سامانه صیاد به نحوی است سازیپیادهکار وکه سازبا توجه به این

که نهایی شدن ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد، منوط به تأیید انطباق 

آن با مندرجات روی برگه کاغذی چک توسط ذینفع )گیرنده چک( و تأیید 

 داشتن دست در با )گیرنده چک( ذینفع انه مذکور است،دریافت آن در سام

 :های زیر را انجام دهد برگه کاغذی چک باید اقدام

 ستین ی)ضرور ادیبه سامانه ص یدسترس یاز ابزارها یکی به مراجعه  .1

 .باشد( کسانیچک  کننده که ابزار مورد استفاده توسط صادرکننده و تأیید

 :تیاحراز هو  .2

از مراحل  یکیحوزه پرداخت،  یلیموبا یها در برنامک تیاحراز هو -

یکی  ایورود اطالعات و رمز پو قیچک است و از طر افتیاستعالم و تأیید در

 .شود یانجام م نفعیهای بانکی متعلق به ذ از کارت

نام  افتیبانک، پس از دریلو برنامک موبا بانک نترنتیدر ا تیاحراز هو -

 .شود یم و رمز عبور انجام یکاربر

های بانکی های خودپرداز با ورود یکی از کارتدستگاهدر  تیاحراز هو -

و همچنین ورود  دهنده خدمات توسط دستگاه خودپردازارائهمتعلق به بانک 

 .شود یانجام م رمز اول کارت بانکی مذکور

توسط متصدی  موجود  عامل طبق روال یها در شعب بانک تیاحراز هو -

 .شود یجام مانبانکی 
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توسط  ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱احراز هویت از طریق ارسال پیامک به سرشماره  -

 شود.تطبیق هویت مالکیت سیم کارت با هویت گیرنده چک انجام می

 ،«دیسررس خیتار»مندرجات برگ چک شامل  قیاستعالم و تطب .۳

  .«نفعیذ یتیاطالعات هو»و « مبلغ»

برگ  منطبق نبودن مندرجات ایرد چک بر اساس انطباق  ایتأیید   .۴

 .شده در سامانهثبتچک با اطالعات 

دریافت  تأییدصحت ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد و در صورت   .۵

و  شود یم یتلق ییثبت نها تیچک در وضع )گیرنده چک(، توسط ذینفع

 را خواهد داشت. دینقد شدن در سررس تیقابل

)گیرنده چک( به علت مغایرت چک توسط ذینفع  در صورت رد .۶

شده در سامانه صیاد و یا منتفی شدن ثبتمندرجات برگه چک با اطالعات 

در سامانه، رد موجود  لیاز دال یکیدرست ضمن انتخاب  دیبا نفعیذ معامله،

 دهنده عودت دهد. انتقال چک را به صادرکننده/ کیزیف

چک در سامانه  رجاتمند استعالم صحت ثبت های روشبند چهارم: 

 صیاد 

 استعالم چک بر اساس اقالم اطالعاتی از طریق سایت بانک مرکزی 4-1

مندی از دسترسی به سامانه صیاد جهت بهرههای راه ،در مطالب قبلی

مورد  ،از جمله استعالم صحت ثبت اطالعات چک در سامانه ،خدمات آن

نیاز استعالم بود که راز هویت پیشاح ،هاآنی همهاشاره قرار گرفت. اما در 

روزمره و متعدد از چک ی استفادهکار را برای اشخاصی که  ،در برخی موارد

 نمود. دارند دشوار می

را در نظر بگیرید که در حال تحویل کاال به  ای فروشندهبه عنوان مثال 

 ،تنها راه ست. در چنین شرایطیمشتری و دریافت چک صیادی جدید از او

باال بردن سرعت فرآیند احراز صحت ثبت چک در سامانه صیاد، ارائه نام 
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ورود  ،بر بودنغیر از زمانبهکاربری و رمز عبور شرکت به ویزیتور است که 

 رسد. اطالعات و احراز هویت، عاقالنه به نظر نمی

شخصی د تا هر کربانک مرکزی سرویسی را راه اندازی  ،به همین منظور

به سادگی و بدون نیاز به احراز هویت بتواند  ،که برگه چک را در دست دارد

به صورت برخط از  ،با وارد کردن مندرجات چک در سایت بانک مرکزی

سنجی ادعای صحتصحت ثبت اطالعات چک در سامانه صیاد و به نوعی 

کافی است  ،سرویساین د. برای استفاده از کنصادرکننده اطمینان حاصل 

 مربوطه را باز کنید. ۱را اسکن نموده و لینکدو بعدی ذیل بارکد 

 

 

 

 

 

 4040701701ارسال پیامک به سرشماره   ۴-2

 نیز ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱شماره طریق ارسال پیامک به سرکننده چک از افتیدر

از صحت ثبت ده و کرخدمت فوق را دریافت تواند بدون نیاز به اینترنت، می

حاصل  نانیاطم ،توسط صادرکننده چک ادیالعات چک در سامانه صاط

 است:شرح این به  پیامکی روش استعالم .نماید

 گذاری انجام شود.ورود اقالم ذیل باید بدون فاصله

 8 خی*مبلغ*تاریادی*شناسه صنفعانیاز ذ یکی یکد مل *شناسه/3*1*

 م روز(دو رقم ماه، دو رق رقم سال، ارهچک )چ دیسررس یرقم

                                                
1
.  https://www.cbi.ir/EstelamPichak/22036.aspx. 
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سازی سرویس دریافت خودکار پیامک اطالع از ثبت چک در فعال 4-3

 سامانه صیاد

در  یچک کهنیاز ا موقعبه اطالع یبرا کار دارند،واشخاصی که با چک سر 

به شماره تلفن همراه خود را  توانند یمنتقل شده است، م ایصادر  شانیوجه ا

. با ندکندریافت خودکار پیامک را فعال  سامانه صیاد معرفی و سرویس

در وجه  ی، هر زمان چکسرویساین سازی فعالو  شماره تلفن همراه معرفی

 . شود یارسال م شیثبت چک برا امکیفرد صادر شود، پ

 امیپ افتیشماره تلفن همراه، به منظور در رییو تغ یجهت معرف

 توان یدر فرآیند ثبت و انتقال، م نفعیذیا  صادرکنندهتوسط  رسانیاطالع

 امید. نمونه پکراستفاده  نفعیذ از فرآیند استعالم صادرکننده/حسب مورد 

 :استشرح این به  یارسال
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 ایدر هنگام ثبت و  ادیچک از طرف سامانه ص نعیذ هب یارسال امینمونه پ

 :است ریزی نهنموبه شرح  وا در وجهانتقال چک 
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 مالحظات مهم

قابل  ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱شماره  قیصرفاً از طر ،مرتبط با چک یهافرآیند .۱

جز هب یگریاز هر شماره د امکیپ افتیخصوص در نیانجام است و در ا

 .یستمعتبر ن ادشدهیشماره 

را به  امیو پ دیه باشنداشت یادفوق را به  یها امیکه متن پ یدر صورت .۲

در پاسخ شما نحوه  ،دیارسال کن ۴۰۴۰۷۰۱۷۰۱به سرشماره  یشکل نادرست

راهنما،  نیبا استفاده از ا دیتوان یو م شود یمفرستاده  امیارسال پ حیصح

 .دیاقدام کن یدرخواست سیمتناسب با سرو امیپ حینسبت به درج صح



چرا باید در دوره جامع پرورش "مشاور حقوقى" آموزشگاه دادبانان دانا شرکت کنیم؟ 

 الف) هدف از برگزارى دوره مشاور حقوقى 

 ب) ویژگى هاى دوره مشاور حقوقى 

هدف اصلى از برگزارى دوره جامع پرورش مشاور حقوقى توسط آموزشگاه دادبانان دانا، پر کردن خألهاى نظام 
آموزش دانشگاهى است تا شرکت کنندگان در دوره مشاور حقوقى، بتوانند " مهارت هاى الزم جهت عهده دار 

شدن حرفه مشاور حقوقى " را کسب نمایند؛

1. عناوین درسى انتخاب شده کامًال کاربردى و مورد نیاز هر مشاور حقوقى است که در شرکت ها و بنگاه هاى 
اقتصادى فعالیت مى نماید که این عناوین دقیقا با سرفصل هاى کتاب آنچه مشاور حقوقى باید بداند منطبق است؛ 
البته الزم به ذکر است، مباحثى که اساتید محترم دوره، تدریس مى کنند محدود به مطالب کتاب نبوده و مطالعه 

کتاب در کنار شرکت در دوره آموزشى مکمل یکدیگر مى باشند.

2. کاربردى بودن محتوا و استفاده حداکثرى از زمان جهت انتقال موضوعات مبتالبه از ویژگى هاى دیگر دوره 
مشاور حقوقى دادبانان است؛ به عنوان مثال، یکى از نیازهاى مهم مشاوران حقوقى، آشنایى و تسلط بر قوانین و 
مقررات پرکاربرد است؛ گاهى قانون مشتمل بر سیصد ماده است ولى فقط پنج ماده آن در عمل، کاربرد فراوان 
دارد و تسلط بر همان تعداد ماده قانونى اندك به منزله تسلط بر هشتاد درصد آن قانون است؛ یکى از ویژگى هاى 
دوره پرورش مشاور حقوقى آشنا کردن مخاطبان با مواد قانونى پرکاربرد و تحلیل و بررسى کارکرد آن ها است؛ 
عالوه بر این، یکى از خالءهاى نظام آموزشى دانشگاهى، عدم توجه به مقررات در کنار قوانین است؛ به عبارت دیگر 
وضع  اجرایى  مقامات  توسط  که  مقررات  به  ولى  گردند  مى  بررسى  قوانین  معموال  دانشگاه  آموزشى  نظام  در 
مى گردند توجه چندانى نمى گردد در حالى که مقررات به لحاظ عملى اهمیت زیادى داشته و معموال مالك عمل 
مجریان قرار مى گیرد؛ به عنوان مثال در حوزه مالیات یا تامین اجتماعى یا حقوق کار، بسیارى از موضوعات در 
مقررات  با  مخاطبان  کردن  آشنا  حقوقى،  مشاوره  دوره   ویژگى هاى  از  یکى  هستند؛  بخشنامه  تابع  عمل، 
کاربردى در کنار قوانین است؛ توجه به آراى مراجع قضایى و شبه قضایى و بیان مثال هاى کاربردى نیز 

به غناى محتواى دوره مشاور حقوقى دادبانان کمک شایانى نموده است.

3. اساتیدى که براى تدریس هر عنوان درسى انتخاب شده اند جزو بهترین مدرسین حقوق کاربردى کشور 
بوده و اساتید برگزیده، مباحث اخیر را به صورت کاربردى و همراه با تجربیات عملى و پرونده هاى مطروحه در 

دادگاه ها و مراجع حل اختالف آموزش مى دهند؛ 

4. وجود کتاب آنچه مشاور حقوقى باید بداند به عنوان منبع آموزشى دوره ، این امکان را به عالقه مندان 
پیشرفت در حوزه مشاور حقوقى مى دهد تا پیش از برگزارى کارگاه هاى آموزشى، مهمترین مباحث کالس را پیش 

مطالعه نموده و با آمادگى بهترى در کارگاه جامع پرورش مشاور حقوقى شرکت نمایند .

5. تاکنون به تمام دانشپذیران شرکت کننده در دوره جامع پرورش مشاور حقوقى، مدرك معتبر و قابل ترجمه 
از دانشگاه تهران اعطا شده است که مى تواند در تقویت رزومه دانشپذیران و جذب به عنوان مشاور حقوقى در 

شرکت هاى متقاضى نقش به سزایى داشته باشد.

به عنوان مشاور  تا  دانشپذیران برتر دوره مشاور حقوقى، به شرکت هاى متقاضى معرفى مى گردند   .6
حقوقى در شرکت هاى مذکور جذب و مشغول به کار شوند.



دوره هاى کاربردى آموزشگاه دادبانان دانا

اطالعات تماس موسسه حقوقى دادبانان

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12

13

14

15

16
17

18

19

20

اصول قراردادنویسى
حقوق شرکت هاى تجارى

حقوق مالیاتى

حقوق اسناد تجارى

حقوق کار

حقوق بیمه تأمین اجتماعى

حقوق مالکیت فکرى و تجارت الکترونیکى

دادرسى مالیاتى، بیمه و کار

دادخواست نویسى

الیحه نویسى و فن دفاع
داورى

وکالت حرفه اى در دعاوى دیوان عدالت ادارى

پرونده خوانى

قراردادهاى مشارکت در ساخت

قراردادهاى اجاره امالك تجارى

قراردادهاى پیمانکارى

قراردادهاى بین المللى

دعاوى پرکاربرد قراردادى در رویه قضایى

حقوق بانکى و بخشنامه هاى پرکاربرد

حقوق گمرکى

دپارتمان آموزش و ثبت نام: 021-22585550
دپارتمان مشاوره حقوقی: 021-22580137

اینستاگرام:دپارتمان انتشارات: 021-22584900

www.dadbanan.com :وب سایت
dadbanandanalawfirm :تلگرام

 @dadbanan/@dadbananpub



انتشارات دادبانان دانا

تقریبا پنج هزار سال، تاریخچه اى است که کارشناسان براى قدمت کتاب برشمرده اند. در این مدت 
طوالنى، از نخستین کتاب ها که به صورت لوح هاى گلى بودند تا سال 1439 که یوهانس گوتنبرگ با 
اختراع نخستین ماشین چاپ تحول بزرگى در صنعت نشر کتاب ایجاد کرد؛ چه از زمانى که داستان 
سینوحه بر پاپیروس نقش بست، تا به امروز که کتاب ها به صورت صوتى تهیه و در اختیار مردم دنیا 
قرار گرفته است، نقطه اشتراك در تمام این سال هاى طوالنى، نیاز انسان به یادگیرى و انتقال درك 

و تجربیات خود از جهان مى باشد.
در دنیاى کنونى، سهولت دسترسى به عناوین متعدد کتب در کنار مزیت هاى خود، براى آن بخش از 
بارها  این جهت  از  است؛  گشته  عامل سردرگمى  تخصصى، خود  موضوعات  در  باالخص  عالقه مندان 
اساتید مجموعه دادبانان در برخورد با وکال و فارغ التحصیالن رشته حقوق با این پرسش مواجه شده اند 
که براى کسب دانش بیشتر در مورد موضوعات خاص و در میان انبوهى از کتب منتشر شده کدام کتاب 
را به عنوان منبعى کامل تر و کاربردى تر معرفى مى کنند؛ این پرسش نه تنها توسط حقوق خوانان، بلکه 
توسط افرادى که به واسطه شغل خود نیاز به داشتن اطالعات حقوقى در زمینه کارى خود داشته اند 

نیز مطرح گشته است.
که بود  داده  شکل  ساده  اما  مهم  ایده  این  با  را  خود  رویکرد  که  دادبانان  مجموعه  رو  این  از 
"فارغ التحصیالن رشته حقوق براى ورود به بازار کار به چه مهارت هایى نیاز دارند؟!" بر آن شد 

ضمن برگزارى کالس ها و دوره هاى آموزشى مهارت محور، توسط واحد انتشارات موسسه و با همکارى 
با جمع آورى و چاپ آن  بوده اند،  اساتید مجربى که سال ها مشاوران حقوقى کسب وکار هاى مختلف 

تجربیات ارزشمند به نیاز عالقه مندان به داشتن منابعى کاربردى پاسخ دهد. 
انتشارات دادبانان دانا در رویکرد جدید خود بنا دارد ضمن معرفى کتب اساتید مجموعه، با معرفى سایر 
سایر  و  کارآموزان  التحصیالن،  فارغ  وکال،  راهگشاى  متعدد،  عناوین  میان  از  کاربردى  و  مفید  کتب 

عالقه مندان به رشته حقوق جهت انتخاب کتب ارزشمند و کاربردى گردد.



آنچه مشاور حقوقى باید بداند

مختصر جرم شناسى

حقوق قراردادها

گزیده متون حقوقى

فرهنگ واژگان

شرح جامع قانون مدنىدرسنامه جامع حقوق تجارت

قراردادهاى پیمانکارى

بازرسى از دفاتر قانونى


