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 های تخصصی پاوها و دپارتمانبا سالم به اعضای محترم گروهها، بخش

این هفته اعالم خواهد شد، لذا  های تخصصی توسط مدیران محترم پاو تا پایانها و دپارتماننظر به اینکه فهرست نهایی اعضای بخش -1

 گردد به استثنای :های تخصصی برگزار نمیها و دپارتمانجلسات بخش 19/4/1399لغایت  14/4/1399از تاریخ 

 )به صورت آنالین(  14-16ساعت  15/4/1399ها(                             روز یکشنبه یک. جایگاه دفاع )گروه سه شنبه

 )به صورت آنالین(  18-20ساعت  16/4/1399حقوقی )کارشناسان حقوقی یک(            روز دوشنبه دو. مدیریت امور 

 )به صورت حضوری(  14:30- 16:30ساعت 17/4/1399شنبه ها(                              روز سهسه.جایگاه دفاع )گروه سه شنبه

حضوری در طبقه چهارم پاو برگزار خواهد شد. کاندیداها روز یکشنبه، گزینش و  این جلسه برای انتخاب نهایی اعضاء به صورت (:1توجه )

 معرفی خواهند شد.

 )به صورت آنالین(   18-20ساعت  18/4/1399(                                                 روز چهارشنبه  2چهار. قراردادها)

( انتخاب و اعالم و از این پس، جلسات بخش قراردادها به صورت 2(  و )1ن گروه قراردادهای )اعضای نهایی بخش قراردادها نیز از میا (:2توجه )

 کاربردی و آنالین برگزار خواهد شد. 

ها صرفاً اختصاص به اسامی ها و دپارتماندر جلسات بخش های تخصصی، حق شرکتها و دپارتمانپس از اعالم اسامی قطعی اعضای بخش -2

 های آموزشی پاو شرکت نمایند. توانند در وبینارهای کوتاه مدت یا میان مدت یا دورهشت و سایرین در صورت تمایل فقط میاعالمی خواهد دا

 در سایت اعالم شده است . )هفته سوم تیر ماه(های آموزشی برنامه هفتگی وبینارها و دوره -3

ها، گردد، به اطالعیههای آموزشی اعالم میشرکت در وبینارها  و دوره های تخصصی و نیز متقاضیانها و دپارتمانبه کلیه اعضای بخش-4

 ها و وب سایت توجه و دقت فرمایید. ها و بنرهای موجود در گروهپیام

ها و وبینارهای آموزشی، قطع خواهد شد. لذا به منظور جلوگیری از قطع ها و دپارتمانحق دسترسی به جلسات بخش 24فردا شب ساعت -5

                                                                                                               اقدام فرمایید. در وب سایت پاو نسبت به پرداخت حق اشتراک تیر ماهشدن 

 

 موفق باشید           

  آموزش پاوواحد                                                                                                                           

           15/04/1399 


