کالسهای مجازی(آنالین)
آزمون کانون وکالی دادگستری 7931 -
جْت ساٌّوایی هتماضیاى ٍ عاللوٌذاى تِ هجوَعِ خذهات هجاصی (غیشحضَسی)ً ،کات ٍ هَاسد ریل تمذین هی گشدد:
 -1کالسْای هجاصی اص ًیوِ ی تْوي  1396آغاص هی گشدد.
 -2اساتیذ هحتشم طثك سشفصل ّای هْن آهَصضی ٍ دس چاسجَب سَاالت آصهَى ّای حمَلی تذسیس هی ًوایٌذ .آهَصش ًکات  ،لَاًیي ،همشسات ٍ آساء ٍحذت سٍیِ
هْن ّوشاُ تا پاسخگَیی تِ سَاالت داًطپزیشاى هحتَای اصلی کالسْا سا تطکیل هی دّذ.
ّ -3ش داٍطلة تش اساس ًیاص خَد یکی اص کذّای ( )600-606سا ثثت ًام هی ًوایذ.
 -4کذّای ( )600-605اختصاظ تِ تذسیس دسٍس اصلی آصهَى ٍکالت داسد .الثتِ ًحَُ ی تذسیس هطالة تِ گًَِ ایست کِ داًطپزیشاى تشای سایش آصهَى ّای
حمَلی (لضاٍت،هطاٍساى حمَلی ،کاسضٌاسی اسضذ ٍ دکتشی) هطکلی ًخَاٌّذ داضت .
 - 5کذ ( )606اختصاظ تِ کاسگاُ ًکتِ ٍ تست داسد .دس ایي کاسگاُ حذٍد سِ ّضاسًکتِ ٍ تست تشسسی خَاّذ ضذ .صهاى تشگضاسی کاسگاُ ّا ،آتاى  1397هی تاضذ.
 -6عالٍُ تش پخص صًذُ کالسْای هجاصی ّ ،ش داًطپزیش هی تَاًذ چْاس تاس دیگش  ،اص هطالة کالس استفادُ ًوایذ .الصم تِ رکش است  ،پس اص استفادُ ی چْاسم  ،کالس
هشتَطِ دس پشٍفایل داٍطلة هسذٍد ٍ ّیچگًَِ ادعا یا اعتشاضی هسوَع ًخَاّذ تَد.
 -7کذّای ( )608-618اختصاظ تِ هجوَعِ خذهات تشکیثی داسد کِ ّش داٍطلة هی تَاًذ تش اساس عاللِ ٍ اهکاًات خَد دس یکی اص کذّای هزکَس ثثت ًام کٌذ.
 -8هجوَعِ خذهات تشکیثی عثاستست اص:
الف) کلیِ درٍس هجازی آًالیي ّوشاُ تا کاسگاُ ًکتِ ٍ تست (کذّای  )600-606کِ دس هجوَع  540ساعت تذسیس خَاّذ تَد.
ب) ( )33+4هرحلِ آزهَى آزهایشی ایٌترًتی کِ عالٍُ تش دفتشچِ سَاالت ،خذهات پاسخٌاهِ ی تطشیحی 90 ،ساعت کاسگاُ تحلیل سَاالت (صَتی)،کاسًاهِ ی
تحلیلی ،پشٍفایل داٍطلثی ،تشًاهِ سیضی دسسی ،پشسص ٍ پاسخ ،پطتیثاًی آهَصضی ٍ  60ساعت کاسگاُ آهَصضی آلای دکتش اهیش یعمَتی سا دس تش هی گیشد.
ج) بستِ ی آهَزشی هَفقیت دس سِ جلد تمذین هی گشدد:
جلد اٍل :حذٍد ّفت ّضاس ًکتِ هْن دسٍس حمَق هذًی  ،آییي دادسسی هذًی ،حمَق تجاست  ،حمَق جضا ،آییي دادسسی کیفشی ٍ اصَل فمِ.
جلد دٍم :هجوَعِ ی سَاالت آصهَى ّای آصهایطی ٍکالت1394هَسسِ( 3600تستً +کات هْن دس پاسخٌاهِ ی تطشیحی)
جلد سَم :هجوَعِ ی سَاالت آصهَى ّای آصهایطی ٍکالت 1395هَسسِ (3600تستً +کات هْن دس پاسخٌاهِ ی تطشیحی)
د) هجوَعِ ًرم افسارّای آهَزشی ،هشکة اص ً 14شم افضاسآهَصضی کِ تِ ضشح ریل هی تاضذ:
 -1هجوَعِ ًرم افسارقاًَى :هتطکل اص ً5شم افضاس(لَاًیي هذًی ،تجاست ،آییي دادسسی هذًی  ،آییي دادسسی کیفشی ٍ هجاصات اسالهی) کِ کلوات ٍ عثاسات هْن
عالهتگزاسی ضذُ است.
 -2هجوَعِ ًرم افسار ًکتِ :حذٍد ّ7ضاس ًکتِ هْن ٍ آهَصضی دس لالة 6دسس (حمَق هذًی ،حمَق تجاست ،آییي دادسسی هذًی ٍ کیفشی ،حمَق جضا ٍ اصَل فمِ).
 -3هجوَعِ ًرم افسار تست90 :هشحلِ آصهَى ّای آصهایطی ٍکالت هَسسِ ( 10800تست ً +کات هْن دس پاسخٌاهِ ی تطشیحی  +کاسگاُ تحلیل سَاالت(صَتی) +
صذٍس کاسًاهِ).
تَجِ:هجوَعِ ًشم افضاسّای آهَصضی لاتل ًصة دس تلفي ّوشاُ تا سیستن ّای  windows – android - iosهی تاضذ.
ُ) فیلن ّای آهَزشی :ضاهل  500ساعت تذسیس ًکات هْن  ،کاسگاُ ًکتِ ٍ خالصِ دسس ،کاسگاُ تست صًی  ،کاسگاُ هشٍس ٍ جوع تٌذی ٍ کاسگاُ تثثیت ٍ تسلط.
تَجِ :تذٍى ضک ّشیک اص کذّای ( ) 600-618تش اساس ًیاص ٍ ضشایط داٍطلثاى هطلَب ٍ هفیذ خَاّذ تَد لیکي تِ طَس کلی پیطٌْاد اًتخاب تِ تشتیة اٍلَیت
عثاستست اص :پیطٌْاد اٍل :کد 816

پیطٌْاد دٍم :کد 814

پیطٌْاد سَم :کد 812

پیطٌْاد چْاسم :کد 836

-------------------------------------------------------------120 – 88822142
120- 88381328
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بروامه کالسهای مجازی (آوالیه)
آزمًن کاوًن يکالی دادگستری 0381 -
کذ

ًام دسس

سٍص

ساعت

جوع ساعت

ًام استاد

ضْشیِ تِ تَهاى

600

اصَل فمِ

ضٌثِ

14-20

48

آلای دکتش هحوذ تخطی

145/000

601

آییي دادسسی کیفشی

ضٌثِ

14-20

48

آلای دکتش علیشضا ًَتْاسی طْشاًی

145/000

602

حمَق تجاست

یکطٌثِ

14-20

54

آلای هحوذ کشیوی

160/000

603

آییي دادسسی هذًی

یکطٌثِ

14-20

48

آلای دکتش هْذی احوذصادُ

145/000

604

حمَق هذًی

دٍضٌثِ

14-20

110

خاًن دکتش هیتشا ضشاتی -آلای دکتش عثذغیَس

330/000

605

حمَق جضا

سِ ضٌثِ

14-20

110

آلای دکتش علیشضا ًَتْاسی طْشاًی

330/000

606

کاسگاُ ًکتِ ٍ تست

120

گشٍُ اساتیذ

360/000

12سٍص(آتاى )1397

607

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي(تا تخفیف 10دسصذ)

1/450/000

608

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي +تستِ ی آهَصضی هَفمیت(تا تخفیف 15دسصذ)

1/585/000

609

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي )30+4(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی (تا تخفیف 25دسصذ)

1/660/000

610

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي+هجوَعِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا تخفیف 25دسصذ)

1/780/000

611

540ساعت کالس ٍکاسگاُ هجاصی آًالیي +تستِ ی آهَصضی هَفمیت+هجوَعِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا تخفیف 30دسصذ)

1/840/000

612

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي)30+4(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی +تستِ ی آهَصضی هَفمیت (تا تخفیف 25دسصذ)

1/850/000

613

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي  ) 30+4(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی)  +هجوَعِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا تخفیف 30دسصذ)

2/085/000

614

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی  500 +ساعت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ)(تا تخفیف
27/5دسصذ)

2/115/000

615

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي)30+4(+هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی +تستِ ی آهَصضی هَفمیت+هجوَعِ ًشم افضاسّای آهَصضی(تا
تخفیف  30دسصذ)

2/260/000

616

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی  +تستِ ی آهَصضی هَفمیت 500 +ساعت فیلن آهَصضی (کالس ٍ
کاسگاُ)(تا تخفیف 27/5دسصذ)

2/295/000

617

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی +هجوَعِ ًشم افضاسّای آهَصضی 500 +ساعت فیلن آهَصضی
(کالس ٍ کاسگاُ)(تا تخفیف 30دسصذ)

2/575/000

618

540ساعت کالس ٍ کاسگاُ هجاصی آًالیي  )30+4( +هشحلِ آصهَى آصهایطی ایٌتشًتی  +تستِ ی آهَصضی هَفمیت +هجوَعِ ًشم افضاسّای آهَصضی +
500ساعت فیلن آهَصضی (کالس ٍ کاسگاُ)(تا تخفیف 31دسصذ)

2/710/000

توضیحات:

 -1دٍسُ ی اٍل آهادگی ٍیژُ ی آصهَى ٍکالت1397تِ صَست هجاصی(آًالیي) اص ًیوِ ی تْوي  1396تشگضاس خَاّذ ضذ.
 -2جلسِ ی اٍل ّش کالس هجاصی ،سایگاى هی تاضذ.
 -3کذّای ( ) 602-603 ( ٍ ) 600-601تِ صَست یک ّفتِ دسهیاى تشگضاس خَاّذ ضذ.
 -4داضتي حذالل ایٌتشًت پش سشعت  2mbالضاهی است .تِ اصای ّش 50دلیمِ تذسیس 10 ،دلیمِ استشاحت هحاسثِ هی گشدد.
 -5تا تَجِ تِ ضشایط هتفاٍت داًطپزیشاى هحتشم ،عالٍُ تش پخص صًذُّ ،ش جلسِ دسس حذاکثش اهکاى چْاس تاس هطاّذُ ی تعذی دس پشٍفایل سا خَاّذ داضت.
 -6آزهَى ّای آزهایشی :اص تاسیخ 1396/11/13تِ صَست ایٌتشًتی تشگضاس خَاّذ ضذ.
 -7بستِ ی آهَزشی هَفقیت :حاٍی حذٍد تیست ّضاس ًکتِ ٍ تست تالیفی کِ دسسِ جلذ(جلذ اٍلً ،کتِ ٍ جلذّای دٍم ٍ سَم ،آصهَى) تمذین خَاّذ ضذ.
 -8فیلن ّای آهَزشی  :ضاهل تذسیس سشفصل ّای هْن آهَصضی ،کاسگاُ ًکتِ ٍ تست ،کاسگاُ هشٍس ٍ جوع تٌذی ٍ کاسگاُ تثثیت ٍ تسلط هی تاضذ.
 -9هجوَعِ ًرم افسارّای آهَزشی :چْاسدُ ًشم افضاس آهَصضی هطتول تش ضص ًشم افضاس ًکتِ +پٌج ًشم افضاس لاًَى +سِ ًشم افضاس تست(90هشحلِ آصهَى آصهایطی ٍکالت) کِ لاتل ًصة
دس تلفي ّوشاُ تا سیستن ّای  windows -android -iosاست.
 -13جْت کسة اطالعات تیطتش تا ضواسُ تلفي ّای  021- 88390368 ٍ 88962042 ، 22025736 ، 22025740تواس حاصل فشهاییذ.

مىتظر شما هستیم

