بسته ی شگفت اوگیس طرح وًیه ( مجازی )
آزمًن کاوًن يکالی دادگستری ،مشايران حقًقی
ي سردفتری اسىاد رسمی7931 -
کد

شْریِ بِ تَهاى

هحتَای بستِ ی شگفت اًگیس طرح ًَیي

840/000

1021

گٌجیٌِ ی طشح ًَیي ً +شم افضاس تست( ( )3تا تخفیف ّ + ) %30ذیِ ٍیژُ(سایگاى)

1022

گٌجیٌِ ی طشح ًَیي ً +شم افضاس تست ( + )3اسدٍی آهَصشی ایٌتشًتی(تا تخفیف ّ + ) %35ذیِ ٍیژُ(سایگاى)

1/000/000

1023

( )30+4هشحلِ آصهَى آصهایشی ایٌتشًتی  +گٌجیٌِ ی طشح ًَیي ً +شم افضاس تست( + )3اسدٍی آهَصشی ایٌتشًتی (تا
تخفیف ّ + ) %40ذیِ ٍیژُ(سایگاى)

1/300/000

1024

( )30+4هشحلِ آصهَى آصهایشی ایٌتشًتی  500 +ساعت فیلن آهَصشی  +هجوَعِ ًشم افضاسّای آهَصشی  +اسدٍی آهَصشی
ایٌتشًتی (تا تخفیف ّ + ) %40ذیِ ٍیژُ(سایگاى)

1/340/000

1025

 500ساعت فیلن آهَصشی  +گٌجیٌِ ی طشح ًَیي  +هجوَعِ ًشم افضاسّای آهَصشی  +اسدٍی آهَصشی ایٌتشًتی (تا تخفیف
ّ + ) %45ذیِ ٍیژُ(سایگاى)

1/450/000

1026

( )30+4هشحلِ آصهَى آصهایشی ایٌتشًتی  500 +ساعت فیلن آهَصشی  +گٌجیٌِ ی طشح ًَیي  +هجوَعِ ًشم افضاسّای
آهَصشی  +اسدٍی آهَصشی ایٌتشًتی (تا تخفیف ّ +) %50ذیِ ٍیژُ(سایگاى)

1/600/000

تَجِ( :)1هحتَای ّش یک اص خذهات تِ ششح ریل هی تاشذ:
 -1گٌجیٌِ ی طرح ًَیي :هجوَعِ جضٍات خَدآهَص ( 6جلذ)  +هجوَعِ کتة آساى خَاى (6جلذ)  +هجوَعِ کتة ّوشاُ (5جلذ)  +هجوَعِ کتة هختصش ( 7جلذ)
 +تستِ ی آهَصشی هَفقیت ( 3جلذ ًکتِ ٍ تست)  +تستِ ی جوع تٌذی ٍکالت (یک جلذ)  +کتاب قَاًیي خاص (یک جلذ)  +کتاب ًگاّی ًَ تِ آییي دادسسی
هذًی(یک جلذ)  +کتاب جاهع حقَق ثثت (یک جلذ)  +کتاب تست حقَق هذًی(یک جلذ) +کتاب تست حقَق جضای عوَهی(یک جلذ)  +کتاب تست اصَل فقِ(یک
جلذ) (هجوَعاً  34جلذ تِ قیوت یک هیلیَى ٍ پٌجاُ ّضاس تَهاى).
ّ -2دیِ ٍیژُ :کتاب جاهع حقَق ثثت  +کتاب گضیذُ ی آکسفَسد  +کتاب ًکات طالیی هتَى فقِ(ٍیژُ آصهَى ّای هشاٍساى حقَقی ٍ تحصیالت تکویلی)
 -3آزهَى آزهایشی ایٌترًتی :دفتشچِ ی سَاالت +پاسخٌاهِ ی تششیحی 90 +ساعت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)+کاسًاهِ ی تحلیلی +پشٍفایل داٍطلثی +تشًاهِ سیضی
دسسی +پشسش ٍ پاسخ +پشتیثاًی آهَصشی  60 +ساعت کاسگاُ آهَصشی آقای دکتش اهیش یعقَتی .الثتِ کاستشاى دس صَست توایل هی تَاًٌذ دس یکی اص دفاتش هَسسِ دس سشاسش کشَس دس
آصهَى ّای حضَسی ششکت ًوایٌذ(قیوت ّ 600ضاس تَهاى).
 555 -4ساعت فیلن آهَزشی :تذسیس ًکات هْن  +کاسگاُ ًکتِ ٍ خالصِ دسس +کاسگاُ تست صًی  +کاسگاُ هشٍس ٍ جوع تٌذی  +کاسگاُ تثثیت ٍ تسلط( قیوت ّ 700ضاس تَهاى).
 -5هجوَعِ ًرم افسارّای آهَزشی :هشکة اص ً 14شم افضاسآهَصشی(قیوت ّ 570ضاس تَهاى) کِ تِ ششح ریل هی تاشذ:
الف)هجوَعِ ًرم افسارقاًَىً 5 :شم افضاس(قَاًیي هذًی ،تجاست ،آییي دادسسی هذًی  ،آییي دادسسی کیفشی ٍ هجاصات اسالهی) کِ کلوات ٍ عثاسات هْن عالهتگزاسی شذُ است.
ب)هجوَعِ ًرم افسار ًکتِ :حذٍد ّ7ضاس ًکتِ هْن ٍ آهَصشی دس قالة 6دسس (حقَق هذًی ،حقَق تجاست ،آییي دادسسی هذًی ٍ کیفشی ،حقَق جضا ٍ اصَل فقِ).
ج) هجوَعِ ًرم افسار تست90 :هشحلِ آصهَى آصهایشی ٍکالت هَسسِ ( 10800تست ً +کات هْن دس پاسخٌاهِ ی تششیحی  +کاسگاُ تحلیل سَاالت صَتی  +صذٍس کاسًاهِ).
تَجِ:هجوَعِ ًشم افضاسّای آهَصشی قاتل ًصة دس تلفي ّوشاُ تا سیستن ّای  windows – android - iosهی تاشذ.
ً -6رم افسار تست ( 30 :)3هشحلِ آصهَى آصهایشی ٍکالت +پاسخٌاهِ ی تششیحی  +صذٍس کاسًاهِ +کاسگاُ تحلیل سَاالت صَتی ( قیوت ّ 200ضاس تَهاى).
 -7اردٍی آهَزشی ایٌترًتی 120 :ساعت کاسگاُ ًکتِ ٍ تست کِ دس آتاى  1397تشگضاس خَاّذ شذ (قیوت ّ 360ضاستَهاى).
تَجِ( 20 :)2هشحلِ آصهَى آصهَى آصهایشی ایٌتشًتی ٍیژُ ی آصهَى سشدفتشی اسٌاد سسوی اص تاسیخ  1397/4/15آغاص خَاّذ شذ.
تَجِ( 20 :)3ساعت فیلن آهَصشی حقَق ثثت اسٌاد ٍ اهالک ٍ کتاب هختصش حقَق ثثت(تألیف هحوذ فشجی) دس اسدیثْشت ٍ خشداد  1397آهادُ ٍ ّضیٌِ ی آى ًیض جذاگاًِ
هحاسثِ ٍ دسیافت خَاّذ شذ.

منتظر شما هستیم

