
 
 

 نام خدابه

 

 مدتمیان های آموزشی تخصصیفهرست کارگاه

 حقوقی کارشناسانو، مدیرانویژه وکال، کارآموزان 

 1398 ماهدی: شروع

 

 

 شهریه به تومان جمع ساعات مدرس عنوان کارگاه آموزشی کد

ای و آئین نگارش حقوقیآداب حرفه 201  000/750 15 دکتر رضا ایازی 

تأمین اجتماعی کاربردیحقوق کار و  202  000/750 15 حسین زنجانی 

 000/750 15 دکتر سنجر فخری حقوق مالیاتی کاربردی 203

های تجاری کاربردیحقوق مالکیت فکری و شرکت 204  000/750 15 فرزانه گوشه 

 000/750/1 35 دکتر میترا ضرابی قراردادنویسی 205

کاربردیها، اراضی و امالک حقوق شهرداری 206  000/500 10 دکتر سیدمحسن بهشتیان 

حقوق اصناف و تعزیرات حکومتی کاربردی  207  000/500 10 رضا ستارزاده هاشمی 

 000/750 15 دکتر پروین محمدی حقوق بیمه بازرگانی کاربردی 208

نویسی و فن دفاعالیحه 209  000/500 10 دکتر علی صابری 

کاربردیحقوق دفاتر اسنادرسمی  210  000/250 5 محمد فرجی 

ایهای دفاع حرفهتکنیک 211 عباس بزرگمهرامیردکتر    20 000/000/1 

 000/000/1 20 محمد شمس اشراق دفاع تخصصی در دعاوی 213

بخشمهدی چای مدیریت امور حقوقی کسب و کار 214  15 000/750 

مدیریت ماهانگروه آموزشی  مشاوره حرفه ای )با گرایش مشاوره( 215  20 000/000/1 

 000/900 30 دکتر عبدالرضا سیری مکالمه به زبان انگلیسی)فشرده( 216

 توضیحات: 

مراجعه  "ایکارشناس حقوقی حرفه" دوره جامع آموزشیبه  کلینام گردد. لطفاً جهت ثبتنام میثبت درستکیا  کلیبه صورت  الذکرهای فوقکارگاه -1

 فرمائید.

 استفاده نمایند.  "قرارداد بورسیه آموزشی"توانند از نمایند، درصورت تمایل و موفقیت در مصاحبه شفاهی مینام میثبت کلیاشخاصی که به صورت  -2

 برگزار خواهد شد. غیرحضوریصورت ها بهبرخی از ساعات کارگاه -3

 ر در موارد خاص و استثنایی.برگزار خواهد شد، مگ 9-19جمعه ساعت های مذکور روزهای کارگاه -4

 ها متعاقباً اعالم خواهد شد.تاریخ دقیق و محل برگزاری کارگاه -5

 نام فرمائید.ثبتپیش  www.pav.legalسایت نام، لطفاً از طریق وبدرصورت تمایل به ثبت -6

نام و ثبتدرصد  15از  نامه معتبر حداکثرها و مؤسسات دولتی و غیردولتی با ارائه معرفیها شرکتسازمانها، همکاران واحدهای حقوقی وزارتخانه -7

 تخفیف برخوردار خواهند بود.درصد  20نامه معتبر( حداکثر از با معرفی نفر 5گروهی)حداقل 

 پیامک فرمایند. 30007957953865 را به سامانه( 5)عدد توانند کسب اطالعات بیشتر می عالقمندان جهت -8

 به امید دیدار                                                                                                                                                  

 واحد آموزش                                                                                                                                                 

http://www.pav.legal/
http://www.pav.legal/

