
 

 

 مرکزآموزشهای آزاد و مجازی

 49ارتقاء پایه نظام مهندسی دی ،بهمن ، اسفند ماهدوره های 

 مراحل ثبت نام وشرکت دردوره ها:

 پیش ثبت نام درصورت وجودظرفیت خالیجهت   47842207400و 47878487888- 77774878 -77704888تماس با شماره 

 جهت قطعی شدن ثبت نام به شماره های اعالمیاعالم شماره سریال فیش واریزی شهریه دوره 

  بنام درآمدهای اختصاصی دانشگاه خوارزمی تجارتبانک      248840827واریزهزینه دوره به شماره حساب:  

 حضور دردوره ی آموزشی همراه مدارک ذیل:

 درروز شروع کالس اصل فیش واریزیتحویل 

 کپی پروانه اشتغال به کار نظام مهندسی

 یکارت مل

 حضورمستمردرکلیه ی ساعات آموزشی الزامی است

 به علت محدودیت پذیرش ، اولویت براساس زمان ثبت نام می باشد.

 مرکز آموزشهای آزاد و مجازی 7محل برگزاری دوره ها:خیابان حافظ خیابان رودسر پشت شرکت نفت پالک 

 

 

 

 



 عمران -مهندسی (نظام8جدول برگزاری دوره های ورود به حرفه صالحیت اجرا)پایه

 دوره آموزشی می باشند ساعت 78الزم به تذکر است که هریک ازداوطلبان ملزم به گذراندن 
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مدت  ساعت تاریخ روز

دوره 

)ساع

 ت(

 مدرس شهریه)ریال( عنوان دوره

پنج 

 شنبه

 (0نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان ) 8 01الی 8 01/01/49
111/721 

 شفیع زادهمهندس 

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان  8 01الی 8 00/01/49 جمعه

(0) 
 مهندس صالح 111/721

پنج 

 شنبه

 نکات اجرایی پی های سطحی 8 21الی 02 07/01/49
111/721 

 دکترغفارپور

 دکترغفارپور 111/721 نکات اجرایی درتخریب بناهای فرسوده و... 8 01الی 8 08/01/49 جمعه

پنج 

 شنبه

 01الی02 0/00/49

02 

مصالح ساختمانی واستانداردهای مربوطه 

 111/181/0 ونکات اجرایی سازه مصالح بنایی،دیوارچینی
 مهندس حسینی

 مهندس حسینی 01الی8 2/00/49 جمعه

پنج 

 شنبه

 0نکات اجرایی سازه های فوالدی  8 01الی8 8/00/49
111/721 

 دکترصاحبی

 دکترصاحبی 111/721 0نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 8 01الی8 4/00/49 جمعه

پنج 

 شنبه

 مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی 9 02الی8 01/00/49
111/011 

 دکترصبا

پنج 

 شنبه

 01الی02 01/00/49

 دکترصبا 111/181/0 آشنایی با شرح وظایف پیمانکار 02

 01الی8 01/00/49 جمعه

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عمران -برگزاری دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی جدول

 نظارت –رشته عمران 

 دوره الزامیست 2گذراندن  2به8برای ارتقاء پایه 
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 (2به

 ساعت تاریخ روز
مدت دوره 

 )ساعت(
 مدرس )لایر(شهریه عنوان دوره

 21الی 02 01/01/49 پنج شنبه
 دکترلواسانی 111/991/0 قالب بندی و قالب برداری 01

 01الی 8 00/01/49 جمعه

 21الی 02 07/01/49 پنج شنبه
 دکترلواسانی 111/991/0 مصالح و فناوری های نوین ساخت 01

 01الی 8 08/01/49 جمعه

 21الی 02 0/00/49 پنج شنبه
 دکترلواسانی 111/991/0 قالب بندی و قالب برداری 01

 01الی8 2/00/49 جمعه

 21الی 02 8/00/49 پنج شنبه
 دکترلواسانی 111/991/0 مصالح و فناوری های نوین ساخت 01

 01الی8 4/00/49 جمعه

 21الی 02 24/00/49 پنج شنبه
 دکترلواسانی 111/991/0 قالب بندی و قالب برداری 01

 01الی8 01/00/49 جمعه

 21الی 02 00/02/49 پنج شنبه
 دکترلواسانی 111/991/0 مصالح و فناوری های نوین ساخت 01

 01الی8 09/02/49 جمعه

 21الی 02 21/02/49 پنج شنبه
 دکترلواسانی 111/991/0 قالب بندی و قالب برداری 01

 01الی8 20/02/49 جمعه

 

 

 

 

 

 

 



 

 عمران -جدول برگزاری دوره های ارتقاء پایه نظام مهندسی

 صالحیت اجرا –رشته عمران 

 دوره ضروریست 0گذراندن  2به 0دوره وارتقا پایه  9گذراندن  0به2برای ارتقا پایه 
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مدت دوره  ساعت تاریخ روز

 )ساعت(

 عنوان دوره
 شهریه)ریال(

 مدرس

 21الی02 4/01/49 چهارشنبه

29 
روش های ساخت وفناوری نوین اجرای 

 ساختمان وجزئیات اجرایی
 21الی 02 01/01/49 پنج شنبه دکترجاویدروزی 111/011/2

 01الی 8 00/01/49 جمعه

 21الی02 01/01/49 چهارشنبه

29 

روش  2نکات اجرایی سازه های فوالدی 

 21الی 02 07/01/49 پنج شنبه دکتر شابختی 111/011/2 های تولید صنعتی

 01الی 8 08/01/49 جمعه

 21الی02 01/01/49 چهارشنبه

29 

       2نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 

 21الی02 0/00/49 پنج شنبه دکترغفارپور 111/011/2 وروش های نوین قالب بندی

 01الی8 2/00/49 جمعه

 21الی02 7/00/49 چهارشنبه

29 

آشنایی باروش های متداول گودبرداری 

 21الی02 8/00/49 پنج شنبه دکترغفارپور 111/011/2 2نگهبانونحوه اجرای سازه 

 01الی8 4/00/49 جمعه

 21الی02 1/02/49 چهارشنبه

29 

آشنایی باروش های متداول گودبرداری 

 21الی02 1/02/49 پنج شنبه دکترغفارپور 111/011/2 2ونحوه اجرای سازه نگهبان

 01الی8 7/02/49 جمعه

 21الی02 02/02/49 چهارشنبه

29 

       2نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 

 21الی02 00/02/49 پنج شنبه دکترغفارپور 111/011/2 وروش های نوین قالب بندی

 01الی8 09/02/49 جمعه

 21الی02 04/02/49 چهارشنبه

29 
روش های ساخت وفناوری نوین اجرای 

 اجراییساختمان وجزئیات 
 21الی02 21/02/49 پنج شنبه دکترجاویدروزی 111/011/2

 01الی8 20/02/49 جمعه

 

 


