
     

      

 

 به نام خدا                                               

 هفتگیاطالعیه 

 

  (20-2)حقوقی مدیریت امورگروههاي  محترم با سالم به اعضاي

 به شرح ذیل می باشد: دراین هفته برنامه کالسهای گروههای مختلف -1

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  (:2)یک. گروه مدیریت امور حقوقی 

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه (: 3)دو. گروه مدیریت امور حقوقی 

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  :(4)گروه مدیریت امور حقوقی  .سه

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  :(5)گروه مدیریت امور حقوقی  .چهار

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  :(6)گروه مدیریت امور حقوقی  .پنج

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  (:7)گروه مدیریت امور حقوقی  شش.

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  (:8)گروه مدیریت امور حقوقی .هفت

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  (:9). گروه مدیریت امور حقوقیهشت

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه   (:10). گروه مدیریت امور حقوقی نه

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  :(11).گروه مدیریت امورحقوقیده

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  :(12)یازده.گروه مدیریت امورحقوقی

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  :(13)ه. گروه مدیریت امور حقوقیزددوا

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه (: 14)سیزده.گروه مدیریت امور حقوقی

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  (:15)چهارده.گروه مدیریت امور حقوقی

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه (: 16)پانزده.گروه مدیریت امور حقوقی

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  (:17)شانزده.گروه مدیریت امور حقوقی

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  (:18)هفده.گروه مدیریت امور حقوقی

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  (:19گروه مدیریت امور حقوقی)هجده.

 )نوبت صبح( 28/2/1402پنج شنبه  (:20گروه مدیریت امور حقوقی)نوزده.

 

رگزار می مهم:کالس هاي تنظیم قراردادهاي داخلی و حقوق دفاتر اسناد رسمی کاربردي،براي برخی گروه ها به صورت تکراري ب توجه

گردد. عزیزانی که عالقمند به حضور آنالین هستند می توانند در ساعت مقرر شرکت نمایند و در غیر اینصورت،در پروفایل آنها،بارگذاري 

صالحات یا تغییرات روز آشنا شوند.خواهد شد تا با آخرین ا  

 مراجعه فرمایید. www.pav.legal لطفا جهت آگاهی از اخبار،اطالعیه ها و برنامه هاي آموزشی پاو به صورت مستمر به پروفایل و سایت -2

فایل شخصی،لطفا از لینک ورود به کالس ها در گروه واتساپ و پروفایل شخصی شما قرار خواهد گرفت.براي دسترسی از طریق پرو -3

 قسمت دوره هاي من و سپس برنامه روز )لینک ورود(اقدام فرمایید.

کالس هاي تعالی،مکالمه زبان، حقوق مدنی پیشرفته،توانمندسازي و کوچینگ در قراردادنویسی طبق روال برگزار خواهد -4

 شد.در صورت عدم برگزاري،اطالع رسانی خواهد شد.

 

 موفق باشید                                                                                                                                                                        

 واحد آموزش                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                       25/2/1402 
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