
 

 به نام خدا 

 )آنالین( برنامه جلسات بخش ها و دپارتمان تخصصی 

 30/1/1399شروع 

 

 

 

 21-20 20-19 19-18 18-17 17-16 16-15 15-14 14-13 روز

  (1)هازبان قرارداد (1قراردادها)   خانواده کیفری  شنبه

 قل دریاییونحمل انرژی   پولی و بانکی دعاوی عمومی  یکشنبه

 مالیات مدیریت امور حقوقی  داوری  مسئولیت مدنی مشاوره دوشنبه

 شنبهسه
  گذاری خارجیسرمایه شهرداری  اصناف و تعزیرات بیمه بازرگانی جایگاه دفاع

 چهارشنبه
  (2زبان قراردادها ) (2قراردادها) مالکیت معنوی  حمل و نقل هوایی  

 10-11 11-12 12-13 13-14     

 شنبهپنج
       فناوری اطالعات کار و تامین اجتماعی
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 گردد.ها و دپارتمان تخصصی به شرح ذیل دعوت میی پایه یک دادگستری و کارآموزان محترم جهت انتخاب بخشاز کلیه وکال -1

 انتخاب خواهد داشت. 8بخش و دپارتمان تخصصی را انتخاب کند. بنابراین هر فرد حداکثر  6تواند عالوه بر قراردادها، زبان قراردادها و جایگاه دفاع، هر فردی می -2

 ( یعنی آموزش حقوق قراردادها به زبان فارسی از سطح پایه.1منظور از قراردادها ) -3

 ردادها به زبان انگلیسی از سطح پایه.( یعنی آموزش قرا1منظور از زبان قراردادها ) -4

 ( یعنی آموزش قراردادهای کاربردی به زبان فارسی.2منظور از قراردادها ) -5

 ( یعنی آموزش به زبان انگلیسی در سطح متوسط.2منظور از زبان قراردادهای ) -6

 ها محاسبه نخواهد شد و اختیاری است.(، در تعداد انتخاب2( و )1زبان قراردادهای ) -7

 های تخصصی پاو ) به استثنای اعضای بخش دعاوی عمومی ( تعریف شده است.ها و دپارتماناه دفاع، برای کلیه اعضای بخشجایگ -8

 خاب کنید.مال اخیراً اضافه شده است. در صورت تمایل انتهای مسئولیت مدنی با مدیریت آقای دکتر علی صابری و حمل و نقل دریایی با مدیریت آقای دکتر حسین تقیدپارتمان -9

 های تخصصی اراضی و امالک، ثبت اسناد و امالک، ورزش و پزشکی نیز متعاقباً اعالم خواهد شد.برنامه دپارتمان  -10

 باشد.نحوه برگزاری جلسات آنالین همانند وبینارهای آموزشی می  -11

 شد. طبق برنامه برگزار خواهد 30/01/1399های تخصصی از تاریخ ها و دپارتمانکلیه جلسات بخش  -12

 های تخصصی، اعضای نهایی تیم خود را انتخاب خواهند نمود.ها و دپارتمانجلسه )به استثنای قراردادها و جایگاه دفاع( مدیران بخش 3پس از گذشت   -13
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