
پایهصالحیترشتهعنوان دوره
مکان 

برگزاری
تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروع

مکان برگزاری 

آزمون
لینک ثبت نامساعت برگزاریتاریخ برگزاریروز برگزاریمدرس

20-1401/08/2316دوشنبهدکتر غالمحسین افتخار(1)نكات اجرايي سازه های بتن مسلح 

آشنايي با شرح وظايف پیمانكار
مهندس مهرداد راستي و 

مهندس محمد حسین اجرايي
19-1401/08/2416سه شنبه

9-13

16-19

9-13

16-19:30

9-13

16-19:30

20-1401/08/2816:30شنبهمهندس  عطا نیک الهام(*)مسايل اولیه کارگاهي و نكات اجرايي 

21-1401/08/2918يكشنبه

19-1401/09/0116سه شنبه

18-1401/09/0214چهارشنبهمهندس  يوسف محمدی چابكيمصالح ساختماني و استاندارد های مربوطه

9-13

16-19

9-13

16-19:30

آشنايي با شرح وظايف پیمانكار
مهندس مهرداد راستي و 

مهندس محمد حسین اجرايي
19-1401/09/0516شنبه

17-1401/09/0614يكشنبهدکتر افشین ساالری(*) (1)نكات اجرايي سازه های فوالدی 

19-1401/09/0716دوشنبهدکتر غالمحسین افتخار(1)نكات اجرايي سازه های بتن مسلح 

20-1401/09/0816سه شنبهدکتر افشین ساالری(*) (1)نكات اجرايي سازه های فوالدی 

19-1401/09/0916چهارشنبهدکتر غالمحسین افتخاربازديد عملي

19-1401/09/1016پنج شنبهمهندس احمد جم نژادبازديد عملي

جمعه

مهندس عطا نیک الهام

1401/09/03پنج شنبه

آشنايي با شرح وظايف پیمانكار
مهندس مهرداد راستي و 

مهندس محمد حسین اجرايي

نكات اجرايي سازه های مصالح بنايي ، ديوارچیني، 

(*)سقف نازك کاری و نماسازی 
مهندس جم نژاد

دانشگاه جامع علمی کاربردی-وزارت علوم تحقیقات فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد نویدپارس

(1401پاییز   )برنامه زمانبندی دوره کارآموزی صالحیت اجرا  

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید 

پارس جنوب

عمران و معماری

مهندس امین نیک الهام (1)نكات اجرايي تاسیسات مكانیكي ساختمان 

1401/08/26

1401/08/27

1401/09/21

12ساعت 

مهندس عطا نیک الهام

پنج شنبه

1401/09/04جمعهمهندس علي عبداله زاده(*) (1)نكات اجرايي تاسیسات برقي ساختمان 

:توجه 

.چنانچه شهريه دوره طبق ابالغ سازمان نظام مهندسي تا قبل از تاريخ آزمون تغییر يابد مابه التفاوت آن الزم است پرداخت گردد (1 

.ثبت نام کنندگان تعهد مي دهند که در دروسي که روز و ساعت آن بنا به ضرورت حضور استاد تغییر يابد بر اساس ابالغ موسسه در هر روز و ساعتي حضور يابند و هیچگونه اعتراضي در اين رابطه مسموع نخواهد بود (2 

.تكرار دوره الزامي مي باشد(  ساعت38يعني معادل ) درصد ساعات دوره بیشتر باشد 50 درصد آن مبحث مي باشد و در صورتیكه غیبت بیش از اين مقدار باشد مي بايست آن مبحث مجددا تكرار شود و در صورتیكه جمع غیبتهای کل دوره از 25میزان غیبت مجاز در هر مبحث  (3

.ثبت نام در دوره به معنای اطالع از کلیه قوانین و مقررات دوره ها و آزمونهای آنالين بر اساس ابالغیه کمیته آموزش نظام مهندسي ساختمان استان فارس مي باشد (4

اجرا1
ورود به حرفه

موسسه 

آموزش عالی 

آزاد نوید 

پارس جنوب

1401/08/23

1401/08/25چهارشنبه

نكات اجرايي در تخريب بناهای فرسوده و آشنايي 

با مكانیک خاك و روشهای متداول گودبرداری و 

(*)نحوه اجرای سازه های نگهبان 

1401/09/10

(*)نكات اجرايي پي های سطحي 

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

