
روز برگزاری(ساعت)مدت تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهرشتهمدرسعنوان دوره
تاریخ 

برگزاری

ساعت 

برگزاری

لينک ثبت 

نام اینترنتی

20-1401/11/1616یک شنبهدکتر غالمحسین افتخار(1)نكات اجرایی سازه های بتن مسلح 

آشنایی با شرح وظایف پيمانكار
مهندس مهرداد راستی و 

مهندس محمد حسین 
19-1401/11/1716دوشنبه

19-1401/11/1816سه شنبهدکتر غالمحسین افتخار(1)نكات اجرایی سازه های بتن مسلح 

آشنایی با شرح وظایف پيمانكار
مهندس مهرداد راستی و 

مهندس محمد حسین 
19-1401/11/1916چهارشنبه

9-13

16-19:30

9-13

16-19:30

9-13

16-19:30

19:30-1401/11/2316یک شنبهمهندس  عطا نیک الهام(*)مسایل اوليه كارگاهی و نكات اجرایی 

19-1401/11/2416دوشنبه

19-1401/11/2516سه شنبه

9-13

16-19

مصالح ساختمانی و استاندارد های مربوطه
مهندس  یوسف محمدی 

چابکی
18-1401/11/2714پنج شنبه

9-13

16-19

20-1401/12/0116دوشنبه

19-1401/12/0216سه شنبه

20-1401/12/0316چهارشنبهمهندس احمد جم نژاد

12-1401/12/049پنج شنبهدکتر غالمحسین افتخار

:توجه 

.ثبت نام كنندگان تعهد می دهند كه در دروسی كه روز و ساعت آن بنا به ضرورت حضور استاد تغيير یابد بر اساس ابالغ موسسه در هر روز و ساعتی حضور یابند و هيچگونه اعتراضی در این رابطه مسموع نخواهد بود (1 

.تكرار دوره الزامی می باشد(  ساعت38یعنی معادل ) درصد ساعات دوره بيشتر باشد 50 درصد آن مبحث می باشد و در صورتيكه غيبت بيش از این مقدار باشد می بایست آن مبحث مجددا تكرار شود و در صورتيكه جمع غيبتهای كل دوره از 25ميزان غيبت مجاز در هر مبحث  (2

.ثبت نام در دوره به معنای اطالع از كليه قوانين و مقررات دوره ها و آزمونهای آنالین بر اساس ابالغيه كميته آموزش نظام مهندسی ساختمان استان فارس می باشد (2

آشنایی با شرح وظایف پيمانكار

(1)نكات اجرایی تاسيسات مكانيكی ساختمان 

1401/12/04

1401/12/09

10ساعت

مهندس مهرداد راستی و 

مهندس محمد حسین 

اجرایی

مهندس امین نیک الهام

76 1401/11/16ورود به حرفه

1401/11/26چهارشنبه

مهندس  ایمان بهرامعلی(*) (1)نكات اجرایی سازه های فوالدی 

بازدید عملی

1401/11/20پنج شنبهمهندس علی عبداله زاده(*) (1)نكات اجرایی تاسيسات برقی ساختمان 

نكات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مكانيک خاك و 

(*)روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه های نگهبان 

(ورود به حرفه اجرا)کار آموزي صالحيت اجرا

1

1401/11/11:تاریخ تنظيم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس

1401زمستان  - دوره های ارتقاء پایه ویژه مهندسان 

1401/11/21جمعهمهندس عطا نیک الهام

1401/11/22شنبهمهندس عطا نیک الهام(*)نكات اجرایی پی های سطحی 

عمران و 

معماری

نكات اجرایی سازه های مصالح بنایی ، دیوارچينی، سقف نازك كاری و 

(*)نماسازی 
1401/11/28جمعهمهندس احمد جم نژآد

https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629814

