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مکان برگزاری 

آزمون
ساعت برگزاریتاریخ برگزاریروز برگزاری

9-13

16-19

9-13
16:30-19

9-13

14-18

مصالح ساختماني و استاندارد هاي مربوطه
مهندس  یوسف محمدي 

چابکي
18-1401/09/2114دوشنبه

13-1401/09/239چهارشنبهمهندس عطا نيک الهامآشنایي با شرح وظایف پيمانکار

20-1401/09/2316:30چهارشنبهمهندس عطا نيک الهام(*)مسایل اوليه كارگاهي و نکات اجرایي 

9-13

16-19:30

9-13

16-19:30

20-1401/09/2616شنبه

19-1401/09/2716یکشبه

9-13

16-19

9-13

16-19:30

12-9دكتر غالمحسين افتخار

19-16مهندس احمد جم نژاد

1

1401/0916چهارشنبهمهندس امين نيک الهام(1)نکات اجرایي تاسيسات مکانيکي ساختمان 

اجراعمران و معماري

موسسه 

آموزش عالي 

آزاد نوید 

پارس جنوب

1401/09/161401/10/02

1401/10/12

موسسه آموزش 

عالي آزاد نوید 

پارس جنوب

76

1401/09/25مهندس عطا نيک الهام

مهندس احمد جم نژاد

12ساعت 

1401/09/30دكترغالمحسين افتخار

جمعه

1401/10/02

1401/09/24

نکات اجرایي در تخریب بناهاي فرسوده و 

آشنایي با مکانيک خاك و روشهاي متداول 

دانشگاه جامع علمی کاربردی-وزارت علوم تحقیقات فناوری

موسسه آموزش عالی آزاد نویدپارس

(1401پاییز   )برنامه زمانبندی دوره کارآموزی صالحیت اجرا  

پنج شنبه(*)نکات اجرایي پي هاي سطحي  مهندس عطا نيک الهام

بازدید عملي

نکات اجرایي سازه هاي مصالح بنایي ، 

(*)دیوارچيني، سقف نازك كاري و نماسازي 

چهارشنبه(1)نکات اجرایي سازه هاي بتن مسلح 

:توجه 

.چنانچه شهریه دوره طبق ابالغ سازمان نظام مهندسي تا قبل از تاریخ آزمون تغيير یابد مابه التفاوت آن الزم است پرداخت گردد (1 

.ثبت نام كنندگان تعهد مي دهند كه در دروسي كه روز و ساعت آن بنا به ضرورت حضور استاد تغيير یابد بر اساس ابالغ موسسه در هر روز و ساعتي حضور یابند و هيچگونه اعتراضي در این رابطه مسموع نخواهد بود (2 

.تکرار دوره الزامي مي باشد(  ساعت38یعني معادل ) درصد ساعات دوره بيشتر باشد 50 درصد آن مبحث مي باشد و در صورتيکه غيبت بيش از این مقدار باشد مي بایست آن مبحث مجددا تکرار شود و در صورتيکه جمع غيبتهاي كل دوره از 25ميزان غيبت مجاز در هر مبحث  (3

.ثبت نام در دوره به معناي اطالع از كليه قوانين و مقررات دوره ها و آزمونهاي آنالین بر اساس ابالغيه كميته آموزش نظام مهندسي ساختمان استان فارس مي باشد (4

1401/09/17پنج شنبهدكترافشين ساالري(*) (1)نکات اجرایي سازه هاي فوالدي 

1401/09/18جمعهمهندس عطا نيک الهامآشنایي با شرح وظایف پيمانکار

1401/10/01پنج شنبهمهندس علي عبداله زاده(*) (1)نکات اجرایي تاسيسات برقي ساختمان 

جمعه


