به نام خدا
دوره ی آموزشی حقوق کاربردی
ویژه ی وکال ،کارآموزان و همکاران موسسات و دفاتر حقوقی

روز/ساعت

15-21

شنبه

15-21

ی شنبه

کد

عنوان دوره آموزشی

سرفصل دوره آموزشی

جمع ساعت

نام استاد

شهریه

71

بای ته هاآ وکالت

آیین رفتارآ وکالت آیین نگارش وپیشگیرآ

5

آطاآ عنصرآ فرد

51/111

72

حروق تامین اجتماعی

آشنایی با طوانین و مرررات سازمان تامین اجتماعی

5

آطاآ زنجانی

51/111

73

حروق طراردادها

ک یات طرارداد و ساختارآن

21

خانم دکتر ضرابی

211/111

74

حروق ثبت امالک

ک یات حروق ثبت امالک

21

آطاآ نایبی

211/111

75

حروق بیمه بازرگانی

اصو و ک یات حروق بیمه بازرگانی

21

آطاآ پورکاویان

211/111

حروق گمرکی

آشنایی با امور گمرکی و ترخیص کاال

21

آطاآ پارسا

211/111

77

حروق بان ی

اصو و ک یات بان دارآ

15

آطاآ اشرفی

151/111

78

حروق اصناف

نحوه آ صدور پروانه آ ک ب

21

آطاآ هاشمی

211/111

79

حروق مالیاتی

ک یات حروق مالیاتی

21

آطاآ دکتر فخرآ

211/111

-5شرکت در ترم هااآ دوم و ساوم اختیاارآ اسات و دانشاپذیران در
صورت تمایل می توانند در کالسهاآ ت می ی و پیشرفته ماورد عالطاه
خود ثبت نام نمایند.

81

حروق شرکت هاآ تجارآ

ک یات حروق شرکت هاآ تجارآ

15

آطاآ دکتر پاشایی

151/111

 -6محتواآ دوره تدریس کاربردآ و مهارتی دروس است.

81

حروق ورزشی

ک یات حروق ورزشی

11

آطاآ وثوق احمدآ

111/111

 -7هزینه تهیه کتب و جزوات آموزشی بر عهده آ دانشپذیران است.

82

بورس

اصو و ک یات سرمایه گذارآ در بازار بورس

11

آطاآ دکتر واشرانی

111/111

83

حروق شهردارآ

ک یات حروق شهردارآ

15

آطاآ دکتر بهشتیان

151/111

84

حروق اراضی

ک یات حروق اراضی

15

آطاآ دکتر بهشتیان

151/111

85

نحوه آ تنظیم اسنادرسمی

ک یات حروق ثبت اسناد

11

آطاآ محمد فرجی

111/111

76

توضیحات
 -1دوره هاااآ آموزشاای درسااه سااتی مراادماتی ترم او
ترم دوم و پیشرفته ترم سوم برگزار می گردد .

ت می اای

 -2دوره آ آموزشی مردماتی ترم او از نیمه مرداد آغاز می گاردد و
تا دو ماه و نیم ادامه خواهد داشت.
 -3شهریه مجموعه کامل ترم آموزشی ترم او با تخفیف ویژه مب غ
یک می یون و پانصد هزارتومان می باشد کاه در ههاار ط ار دریافات
می گردد.

15-21

دوشنبه

 -4با پایان ترم او آموزشی دانشپذیران آمادگی حضور بازار کاار را
خواهند داشت.

15-21

سه شنبه

15-21

ههارشنبه

15-21

پنج شنبه

 -8اولویت ثبت نام با ک یه دروس است لی ن در صورت وجود ظرفیات
ثبت نام ت درس نیز ام انپذیر خواهد بود.
 -9تعارض در برگزارآ کالسها وجود نادارد و هارکالس قبار برناماه
اعالمی به ترتیب روز برگزار خواهد شد.
 -11دانشپذیران م تعد و توانمند به موس ات و دفاتر حروطی هم اار
معرفی خواهند شد.

