
 

 

 به نام خدا

یکاربرد یتخصص یآموزش یو  دوره ها  هاناریوب  یبرنامه هفتگ  

  (میان مدت –کوتاه مدت )

مهر سوم هفته  

 

شهریه 

 )تومان(

 نوبت تاریخ ساعت

 جلسه

تعداد 

 جلسه

جمع 

 ساعت

 ردیف کد نام وبینار آموزشی مدرس

تعهدات کوتاه مدت در قانون سازمان  حسین زنجانی 3 2 1 14/7/1399 19ـ21 75,000

تامین اجتماعی، غرامت دستمزد در ایام 

 بیماری و کمک بارداری

187 1 

 2 126 دعاوی خانوادگی محمد شمس اشراق 6 3 2 16/7/1399 14ـ16 150,000

 3 164 آیین اعتراض به اجرای مفاد اسناد رسمی فضلیدکتر حسن  4 2 1 16/7/1399 18ـ20 100,000

 

 

 

 

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 )

باشدکه این کدها مشمول می 205مانند  2یا پیش شماره  121مانند  1( با پیش شماره کوتاه مدتآموزشی ) هایوبینار: کلیه 2توجه 

( مدت 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  3با پیش شماره 

 

 

 



 

 

 

 توضیحات :      

 باشد و ارتباطی به تعداد جلسات ندارد.میهر وبینار  ساعات کاملشهریه مندرج در جدول بر اساس جمع  -1

 باشد.در پروفایل شخصی قابل دسترسی می آفالینو  آنالین به صورتهای آموزشی  دورهو  هاوبینار -2

 هایدورهاست. الزم به ذکر است رایگان ) طبق لیست اعالمی( برای مشترکان پاو  کوتاه مدتهای آموزشی وبینارکلیه  -3

 باشد.نمی معافیتمشمول این  بلند مدتو  میان مدتآموزشی   -4

 است.  سیصد هزار تومانمبلغ  اعضاء و همکاران پاو  غیربرای  1399ماهیانه واحد آموزش پاو برای سال  حق اشتراک  -5

 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

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

 سایت به وب  لطفاً  ی ـآموزش های وبینار  تک درس ام ــآموزش و ثبت ن واحد   ق اشتراک ماهیانهــپرداخت ح جهت  -9

   www.pav.legal  .مراجعه فرمایید 

 طبق  روزهای پنجشنبه و جمعهمیان مدت های آموزشی دورهروزهای شنبه تا چهارشنبه و مدت کوتاههای آموزشی وبینار -10

 برنامه واحد آموزش برگزار خواهد شد. -11

 

 
 

 موفق باشید                                                                                                    

 واحد آموزش مؤسسه حقوقی دادفران مهر پاو                                                                                            
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