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موارد زیر دقت فرماییدبه های آموزشی فاً جهت شرکت در دورهلط  

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

 . کانکت است
 

اما پیشنهاد می گردد جهت بهره بیشتر از  ؛ آموزشی شرکت کنید ه هایتاپ یا گوشی موبایل هوشمند در دورلپ ، شما می توانید از طریق رایانه -2

 .  دوره های از لپ تاپ یا رایانه استفاده کنید

 

های اجتماعی خودداری لطفاً هنگام حضور در کلاس از دانلود همزمان یا حضور در شبکه می باشد .)  kbps 212مورد نیاز    حداقل سرعت اینترنت -3 

 ( کنید

 

قدام ا . . . .  امکان ورود به کلاس و ،  نسبت به تست میکروفون، شرکت کنندگان بایستی ضمن نصب نرم افزارهای لازم قبل از شروع دوره  -4 

 .  لازم را انجام دهند

 

 ، و فیلم های آموزشی در گروه تشکیل شدهها فایل  و جهت آموزش ؛  نام کاربری و رمز عبور ارسال می گردد، نام کنندگان ثبتبرای هر یک از  -2

 . ارسال می شود

 

دفتر 424/16۸31بخشنامه  ۸در غیر این صورت مطابق بند ، درصد زمان کلاس غیبت یا تاخیر داشته باشند  22شرکت کنندگان می توانند  -6 

) ورود و خروج شما توسط  . خواهد شد هباعث محرومیت دانشپذیر از دوربیش از حد مجاز  غیبت یا تاخیر ، مقررات ملی و کنترل ساختمان 

 نرم افزار ثبت می گردد (
 

 



نظرسنجی و آزمون مختصر توسط در مدت دوره چند ، دفتر مقررات ملی و کنترل ساختمان 424/16۸31بخشنامه  13و  2به منظور اجرای بند  -7 

 . به منزله غیبت در آن بازه زمانی می باشد ، عدم شرکت در نظرسنجی و آزمون . 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 اطلاع از جواب  :کرتذ 
 

حد نصاب قبولی آزمون  وبرگزار می گردد  کم وب به مجهز کامپیوتر یا و تاپ لپ با صرفا و آنلاینپایان دوره به صورت  آزمون -۸ 

 . از کل است 24کسب حداقل نمره ، 

 

و یا  کنندنچنانچه به هر دلیل اعم از قطعی اینترنت، برق و مشکلاتی از این قبیل شرکت کنندگان محترم امکان حضور در جلسات کلاسی را پیدا  -1

ن لینک به ) ایدر اختیار ثبت نام کنندگان در آن دوره، قرار خواهد گرفت.  جلسه هر انتهای در کلاس بازپخش لینکتمایل به بازبینی کلاس را داشتند، 

 (.در دسترس خواهد بود سه روز بعد از هر جلسهمدت 

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

 

 استاد یا مجری با مشکل مواجه گردید، جلسه جبرانی مربوطه برنامه ریزی و برگزار می گردد.  طرفچنانچه برگزاری تمام یا بخشی از هر جلسه از  -14

 

، شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت  0011تذکر مهم : با توجه به عدم اعلام شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 

 اری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد .اعلام شهریه دوره ها تا قبل از زمان برگز

 

 
 



       

 آشنایی با مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان
 نظارت 6به  6صلاحیت : عمران ارتقای پایه  

    
 مبلغ شهريه

( 99) علی الحساب بر مبنای شهریه سال    
 نام مدرس روزهای تشکيل کلاس ساعت تشکيل کلاس تاريخ برگزاری دوره

) اعضای استان فارس (ريال000/827/1  

) اعضای ساير استان ها (ريال  000/020/1  

60/60/0066 06الی  00  شنبه    

 دکتر احسان پاک نيت
60/60/0066 06الی  00   یک شنبه 

60/60/0066 06الی  00   دوشنبه 

69/60/0066 06الی  00   سه شنبه  

01ساعت   02/12/0011 سه شنبه تاریخ امتحان :  

 

 آشنایی با مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان
 نظارت 6به  6ارتقای پایه  معماریصلاحیت :  

    
 مبلغ شهريه

( 99) علی الحساب بر مبنای شهریه سال    
 نام مدرس روزهای تشکيل کلاس ساعت تشکيل کلاس تاريخ برگزاری دوره

) اعضای استان فارس (ريال000/827/1  

) اعضای ساير استان ها (ريال  000/020/1  

60/60/0066 06الی  00  شنبه    

 دکتر احسان پاک نيت
60/60/0066 06الی  00   یک شنبه 

60/60/0066 06الی  00   دوشنبه 

69/60/0066 06الی  00   سه شنبه  

 ساعت  02/12/0011 سه شنبه تاریخ امتحان :

، شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت  0011تذکر مهم : با توجه به عدم اعلام شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال 

 گردد . اعلام شهریه دوره ها تا قبل از زمان برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می



 

 روشهای اجرا و کنترل اتصالات در سازه های فولادی

 نظارت  0به  6صلاحیت : عمران ارتقای پایه 

 
 مبلغ شهريه

( 99) علی الحساب بر مبنای شهریه سال    
 نام مدرس روزهای تشکيل کلاس ساعت تشکيل کلاس تاريخ برگزاری دوره

) اعضای استان فارس (ريال000/827/1  

) اعضای ساير استان ها (ريال  000/020/1  

  01/60/0066 06الی  00   شنبه چهار 

 دکتر افشين سالاری
  00/60/0066 06الی  00   پنج شنبه 

  06/60/0066 06الی  00   چهارشنبه  

  00/60/0066 06الی  00   پنج شنبه 

01ساعت  62/10/0011 شنبهسه  تاریخ امتحان :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، شهریه اخذ شده در هنگام ثبت نام قطعی نمی باشد و در صورت  0011مهم : با توجه به عدم اعلام شهریه ی دوره های ارتقای پایه در سال  ذکرت

 اعلام شهریه دوره ها تا قبل از زمان برگزاری آزمون پایان دوره ، مابه التفاوت شهریه اخذ می گردد .
 



 یفولاد یساختمان ها یاجرانظارت بر 

 نظارت 6به  6صلاحیت : عمران ارتقای پایه 

 مبلغ شهريه
( 99) علی الحساب بر مبنای شهریه سال    

 نام مدرس روزهای تشکيل کلاس ساعت تشکيل کلاس تاريخ برگزاری دوره

استان فارس () اعضای ريال000/202/2  

) اعضای ساير استان ها (ريال  000/770/2  

00/60/0066 06الی  00   شنبه 

افتخار غلامحسين دکتر  

01/60/0066 06الی  00   یک شنبه 

00/60/0066 06الی  00   دوشنبه 

09/60/0066 06الی  00   شنبه 

06/60/0066 06الی  00   یک شنبه 

00/60/0066 06الی  00   دوشنبه 

   01ساعت  64/10/0011یک شنبه  آزمون دوره : تاریخ امتحان :

 

 ساختمان های بتنیاجرای نظارت بر
 نظارت 6به  6صلاحیت : عمران ارتقای پایه 

 مبلغ شهريه
( 99) علی الحساب بر مبنای شهریه سال    

 نام مدرس روزهای تشکيل کلاس ساعت تشکيل کلاس تاريخ برگزاری دوره

) اعضای استان فارس (ريال000/202/2  

) اعضای ساير استان ها (ريال  000/770/2  

00/60/0066 00الی  00   شنبهسه  

فخرايی نژاد مهندس  سروش  
01/60/0066 00الی  00   چهارشنبه 

00/60/0066 00الی  00   یک شنبه 

09/60/0066 00الی  00    سه شنبه 

60/60/0066 00الی  00   سه شنبه 

60/60/0066 00الی  00   چهارشنبه 

 01ساعت  06/10/0011شنبه  سه تاریخ امتحان :



 الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان

 نظارت   0به  6معماری ارتقای پایه  : صلاحیت

    
 مبلغ شهريه

( 99) علی الحساب بر مبنای شهریه سال    
تشکيل کلاسروزهای  ساعت تشکيل کلاس تاريخ برگزاری دوره  نام مدرس 

) اعضای استان فارس (ريال000/827/1  

) اعضای ساير استان ها (ريال  000/020/1  

60/60/0066 00الی  00   شنبه 
شهرام زارعمهندس   

 

 

60/60/0066 00الی  00  شنبه یک   

60/60/0066 00الی  00  شنبهدو   

69/60/0066 00الی  00  شنبه سه   

 01ساعت  00/12/0011شنبه یک تاریخ امتحان :                                                                                            

 

 لوله کشی گاز تاسیسات 
  نظارت  6به  6صلاحیت : مکانیک ارتقای پایه 

 
 مبلغ شهريه

( 99) علی الحساب بر مبنای شهریه سال    
 نام مدرس روزهای تشکيل کلاس ساعت تشکيل کلاس تاريخ برگزاری دوره

) اعضای استان فارس (ريال000/827/1  

) اعضای ساير استان ها (ريال  000/020/1  

61/60/0066 06الی  00   شنبهچهار 

 مهندس هوشنگ بهمنی
60/60/0066 06الی  00   پنج شنبه 

60/60/0066 01الی  9   جمعه 

60/60/0066 06الی  00   جمعه 

 06ساعت  10/12/0011شنبه دوتاریخ امتحان : 

 



 تاسیسات بهداشتی
  نظارت  6به  6صلاحیت : مکانیک ارتقای پایه 

 
 مبلغ شهريه

( 99) علی الحساب بر مبنای شهریه سال    
 نام مدرس روزهای تشکيل کلاس ساعت تشکيل کلاس تاريخ برگزاری دوره

) اعضای استان فارس (ريال000/827/1  

) اعضای ساير استان ها (ريال  000/020/1  

00/60/0066 06الی  00   شنبه 

هندس کاوس زارعم  
00/60/0066 06الی  00   دوشنبه 

01/60/0066 06الی  00   دوشنبه 

00/60/0066 06الی  00   شنبهچهار 

 01ساعت  10/12/0011شنبه دوتاریخ امتحان : 

 

  یدر مصرف انرژ ییلازم در صرفه جو ریتداب
  نظارت  6به  6صلاحیت : مکانیک ارتقای پایه 

 
 مبلغ شهريه

( 99) علی الحساب بر مبنای شهریه سال    
 نام مدرس روزهای تشکيل کلاس ساعت تشکيل کلاس تاريخ برگزاری دوره

) اعضای استان فارس (ريال000/827/1  

ساير استان ها () اعضای ريال  000/020/1  

16/60/0066 06الی  00   شنبه 

هندس کاوس زارعم  
60/60/0066 06الی  00   دوشنبه 

60/60/0066 06الی  00   شنبه 

60/60/0066 06الی  00   دوشنبه 

 06ساعت  02/12/0011 سه شنبهتاریخ امتحان : 

 



 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، وزشی در صورت ثبت نام و عدم شرکت در یک دوره آم -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 ، قبل از شروع دوره های آموزشی باشد کاری ساعت  4۸انصراف از دوره ها ی آموزشی باید به صورت کتبی و حداکثر  -3

  نمی باشد .اینصورت وجه ثبت نام قابل استرداد 

 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  42223/273۸4ساعت فرصت خواهند داشت با واریز مبلغ شهریه به شماره حساب  24همکاران محترم که از طریق سایت ثبت نام می کنند  -2

 شماره به فیش شماره تلفنی اعلام و هنرپروران علی بنام تجارت بانک 2۸21-۸314-3444-1۸74به 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 اعلام عدم :  1تذکر  

 10160042164در واتساپ به شماره مورد نظر جهت ثبت نام به همراه مشخصات فردی و نام دوره  شده فیش واریز، : لطفا پس از واریز شهریه کلاس  2تذکر 

 .ارسال گردد

اطلاعاتی از قبیل : تاریخ .را بنام موسسه گسترش علوم ذخیره کنید  10160042164شماره  لطفاهمکار محترم شما 

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


