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موارد زیر دقت فرماییدبه های آموزشی فاً جهت شرکت در دورهلط  

برگزار می گردد و نرم افزار مورد استفاده برای دوره ها ادوبی ( آنالین )کلیه دوره های تعریف شده به صورت مجازی  -1

. کانکت است  
 

اما پیشنهاد می گردد جهت بهره بیشتر از  ؛ تاپ یا گوشی موبایل هوشمند در دوران آموزشی شرکت کنیدلپ ، از طریق رایانهشما می توانید  -2

.  دوره های از لپ تاپ یا رایانه استفاده کنید  

 

های اجتماعی لطفاً هنگام حضور در کالس از دانلود همزمان یا حضور در شبکه می باشد .)  kbps 512مورد نیاز    حداقل سرعت اینترنت -3 

 ( خودداری کنید

 

دام الزم اق . . . .  امکان ورود به کالس و ،  شرکت کنندگان بایستی ضمن نصب نرم افزارهای الزم قبل از شروع دوره نسبت به تست میکروفون -4 

 .  را انجام دهند

 

 ، و فیلم های آموزشی در گروه تشکیل شدهها فایل  و جهت آموزش ؛  نام کنندگان نام کاربری و رمز عبور ارسال می گرددتبرای هر یک از ثب -5

 . ارسال می شود

 

دفتر 420/16۸39بخشنامه  ۸در غیر این صورت مطابق بند ، درصد زمان کالس غیبت یا تاخیر داشته باشند  25شرکت کنندگان می توانند  -6 

 . باعث محرومیت دانشپذیر از دور خواهد شدبیش از حد مجاز  غیبت یا تاخیر ، مقررات ملی و کنترل ساختمان 
 

 



در مدت دوره چند نظرسنجی و آزمون مختصر توسط ، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان 420/16۸39بخشنامه  13و  5به منظور اجرای بند  -7 

 . به منزله غیبت در آن بازه زمانی می باشد ، شرکت در نظرسنجی و آزمونعدم  . گردد مدرس برگزار می

 .را جواب دهیدم دانکلمه نمی،یک گزینه را انتخاب کنید یا در صورت پاسخ کوتاه بودن سوال ، لطفاً در صورت عدم اطالع از جواب  :کرتذ 
 

  

 و چنانچه به هر دلیل اعم از قطعی اینترنت، برق و مشکالتی از این قبیل شرکت کنندگان محترم امکان حضور در جلسات کالسی را پیدا ننمودند -۸

این لینک  )در اختیار ثبت نام کنندگان در آن دوره، قرار خواهد گرفت.  جلسه هر انتهای در کالس بازپخش لینکیا تمایل به بازبینی کالس را داشتند، 

 (.در دسترس خواهد بود سه روز بعد از هر جلسهبه مدت 

 توجه : بدیهی است حضور مهندسان در کالس الزامی است و دیدن بازپخش تاثیری در حضور و غیاب ندارد .

 

 دد. رچنانچه برگزاری تمام یا بخشی از هر جلسه از سمت استاد یا مجری با مشکل مواجه گردید، جلسه جبرانی مربوطه برنامه ریزی و برگزار می گ -10

 

 

 

 

 

 

 
 



جرای ساختمان های بتنینظارت بر ا  

  2به  3 نظارتارتقای پایه  -صالحیت :عمران 
تشکيل کالسساعت  تاريخ برگزاری دوره مبلغ شهريه  نام مدرس روزهای تشکيل کالس 

ريال 600/291/1  

15/06/99 20الی  16   شنبه 

 مهرداد خواجه پور
16/06/99 20الی  16  شنبهیک   

17/06/99 20الی  16   دوشنبه 

18/06/99 20الی  16   سه شنبه 

 19/06/99 20الی  16   چهارشنبه 

20/06/99 20الی  16   پنجشنبه 

. متعاقبا اعالم می گرددتاریخ امتحان :   
 

 مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان           

 نظارت 2به  3صالحیت : عمران ارتقای پایه  
    

 نام مدرس روزهای تشکيل کالس ساعت تشکيل کالس تاريخ برگزاری دوره مبلغ شهريه

ريال 600/291/1  

10/06/99 21الی  17   دوشنبه 

فالمکیدکتر   
11/06/99 21الی  17   سه شنبه 

17/06/99 21الی  17   دوشنبه 

18/06/99 21الی  17   سه شنبه 

 تاریخ امتحان : متعاقبا اعالم می گردد .

 

 



 بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی

 نظارت  1به  2صالحیت : عمران ارتقای پایه 

 

تشکيل کالسساعت  تاريخ برگزاری دوره مبلغ شهريه  نام مدرس روزهای تشکيل کالس 

ريال 600/291/1  

4/06/99 21الی  17  شنبهسه     

سروش فخرايی نژادمهندس   
5/06/99 21الی  17   چهارشنبه 

11/06/99 21الی  17  شنبهسه     

12/06/99 21الی  17   چهارشنبه 

 متعاقبا اعالم می گردد .تاریخ امتحان : 

 

 سازه های فوالدیکنترل اتصاالت در 

 نظارت  1به  2صالحیت : عمران ارتقای پایه 

 

 نام مدرس روزهای تشکيل کالس ساعت تشکيل کالس تاريخ برگزاری دوره مبلغ شهريه

ريال 600/291/1  

19/06/99 13الی  9   چهارشنبه 

فريدون پارسامهندس   
19/06/99 20الی  16   چهارشنبه 

20/06/99 13الی  9   پنج شنبه 

20/06/99 20الی  16   پنج شنبه 

 متعاقبا اعالم می گردد .تاریخ امتحان : 

 

 



 مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان           

 نظارت 2به  3ارتقای پایه  معماریصالحیت :  
    

 نام مدرس روزهای تشکيل کالس ساعت تشکيل کالس تاريخ برگزاری دوره مبلغ شهريه

ريال 600/291/1  

10/06/99 21الی  17   دوشنبه 

فالمکیدکتر   
11/06/99 21الی  17   سه شنبه 

17/06/99 21الی  17   دوشنبه 

18/06/99 21الی  17   سه شنبه 

 تاریخ امتحان : متعاقبا اعالم می گردد .

 

 عناصر و جزئیات معماری

 نظارت 2به  3ارتقای پایه  معماریصالحیت :  
    

 نام مدرس روزهای تشکيل کالس ساعت تشکيل کالس تاريخ برگزاری دوره مبلغ شهريه

ريال 600/291/1  

13/06/99 21الی  17   پنجشنبه 

توکلیدکتر   
14/06/99 13الی  9   جمعه 

51/06/99 21الی  17   شنبه 

61/06/99 21الی  17  شنبهیک   

 تاریخ امتحان : متعاقبا اعالم می گردد .

 
 



                            گاز تاسیسات لوله کشی

  نظارت 2به  3ارتقای پایه  مکانیکصالحیت : 
 

 نام مدرس روزهای تشکيل کالس ساعت تشکيل کالس تاريخ برگزاری دوره مبلغ شهريه

ريال 600/291/1  

01/06/99 21الی  17  شنبه    

 مهندس فرامرزی
02/06/99 21الی  17   یکشنبه 

03/06/99 21الی  17   دوشنبه 

04/06/99 21الی  17   سه شنبه 

متعاقبا اعالم می گردد .تاریخ امتحان :   

 

 صرفه جویی در مصرف انرژی 

 نظارت  2به  3ارتقای پایه  مکانیکصالحیت : 

 نام مدرس روزهای تشکيل کالس ساعت تشکيل کالس تاريخ برگزاری دوره مبلغ شهريه

ريال 600/291/1  

22/06/99 21الی  17     دوشنبه 

کاوس زارع مهندس  
23/06/99 21الی  17     سه شنبه 

24/06/99 21الی  17     چهارشنبه 

25/06/99 21الی  17     پنج شنبه 

متعاقبا اعالم می گردد . آزمون دوره :   

 

 

 



 

 لطفا جهت ثبت نام به نکات زیر دقت فرمایید : 

 . شد نخواهد منظور نیز مبلغ شهریه به هیچ عنوان قابل استرداد نبوده و برای دوره های بعد، در صورت ثبت نام و عدم شرکت در یک دوره آموزشی  -1

است و در صورت عدم کامل بودن مدارک ، مؤسسه هیچ تعهدی در  شهریهمبنای ثبت نام در یک دوره آموزشی تکمیل کامل فرم ثبت نام و پرداخت  -2

 رابطه با رزرو یا شرکت همکاران را در دوره آموزشی ندارد .

درغیر اینصورت وجه ثبت نام قابل استرداد ، ساعت قبل از شروع دوره های آموزشی باشد  4۸انصراف از دوره ها ی آموزشی باید به صورت کتبی و حداکثر  -3

  اشد .نمی ب

 از پس و نمایند شهریه دوره را دریافت ، رسید و واریزی فیش اصل ئهاباار داشت خواهند فرصت انصراف تاریخ از ماه 3 مدت به انصراف از پس افراد -4 

 . شود نمی بازپرداخت وجهی هیج شده مشخص مدت

بانک  45523/573۸0ساعت فرصت خواهند داشت با واریز مبلغ شهریه به شماره حساب  24همکاران محترم که از طریق سایت ثبت نام می کنند  -5

 شماره به فیش شماره تلفنی اعالم و هنرپروران علی بنام تجارت بانک 5۸59-۸310-3004-1۸74به شماره کارت واریز تجارت بنام علی هنرپروران یا 

  (Gostaresholum.com)آدرس سایت :  م خود را قطعی کنندنا ثبت 36334646

است نام ثبت از انصراف نشانه واریزی فیش شماره اعالم عدم :  1تذکر  

 09379062729در واتساپ به شماره مورد نظر جهت ثبت نام به همراه مشخصات فردی و نام دوره  شده فیش واریز، : لطفا پس از واریز شهریه کالس  2تذکر 

 .ارسال گردد



را بنام موسسه گسترش علوم ذخیره کنید اطالعاتی از قبیل :  09379062729همکار محترم شما می توانید شماره 

 .واتس آپ اعالم می گردد    statusشروع دوره ، تاریخ آزمون ، تغییرات احتمالی دوره و ... در قسمت تاریخ 


