
 

 

 به نام خدا

یکاربرد یتخصص یآموزش یو  دوره ها  هاناریوب  یبرنامه هفتگ  

  (میان مدت –کوتاه مدت )

اسفند دوم هفته  

 

شهریه 

 )تومان(

 نوبت تاریخ ساعت

 جلسه

تعداد 

 جلسه

جمع 

 ساعت

 ردیف کد آموزشینام وبینار  مدرس

 1 258 عوامل سقوط مجازات ها دکتر علیرضا نوبهاری 4 2 1 09/12/1399 19ـ21 000/100

 

های آموزشی تخصصی دورهباشد. الزم به ذکر است ( برای مشترکان ماهیانه پاو رایگان میکوتاه مدتهای آموزشی )وبینار: کلیه 1توجه 

 پرداخت شهریه نخواهد بود.( مشمول معافیت از میان مدتکاربردی )

ل باشدکه این کدها مشمومی 205مانند  2یا پیش شماره  121مانند  1( با پیش شماره کوتاه مدتهای آموزشی )وبینار: کلیه 2توجه 

 میانهای آموزشی تخصصی کاربردی )همعافیت از پرداخت برای مشترکان ماهیانه پاو در طول همان ماه خواهند بود. همچنین کد دور

 مشمول معافیت از پرداخت شهریه نخواهند بود. 316یا کد  307مانند کد  3( با پیش شماره مدت
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 ه مشترکان واحدـبرگزار خواهد شد و کلی کوتاه مدت آموزشیوبینار  ساعت 500طبق لیست اعالم شده  1399در سال  -6

 های دروبینار) بدون امکان دانلود( به  آفالینو دسترسی آنالین آموزش با پرداخت حق اشتراک ماهیانه امکان مشاهده   -7

 همان ماه را در طول مدت اشتراک خواهند داشت.حال برگزاری و برگزار شده قبلی   -8
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