باسمه تعالي

فراخوان برگزاري دوره آموزش مجازي )دوره دوم(
سركار خانم
جناب آقاي

دكتر/مهندس  ..........عضو محترم سازمان

باسﻼم و احترام؛
باستحضار مي رساند اين سازمان در نظر دارد در راستاي سياست هاي آموزشي ،ارتقا عدالت آموزشي و دسترسي همه

اعضا در سطح استان به دوره هاي آموزشي و به منظور ارتقاء سطح علمي اعضاي محترم ،براي اولين بار دوره آموزش
مجازي را تحت عنوان " ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي و حركتي " با مشخصات
زير برگزار نمايد.

الف( مشخصات دوره :



نام دوره  :ضوابط و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسمي و حركتي )آموزش مجازي(
شامل مباحث :

-



ضوابط شهرسازي براي افراد معلول
ضوابط طراحي شهري )پياده رو ،پل هاي ارتباطي ،رامپ جداول ،محل عبور پياده و سواره ،توقفگاه و تجهيزات شهري(
ضوابط مناسب سازي فضاي شهري موجود
ضوابط توصيه اي مناسب سازي محيط شهري موجود براي افراد معلول
ضوابط طراحي ساختمان هاي عمومي  -مسكوني

مدرس  :جناب آقاي مهندس محمدرضا اسماعيلي )رياست اسبق گروه تخصصي معماري شوراي مركزي(



مدت دوره  ٥ :ساعت



زمان برگزاري دوره:

-

شنبه  ٩٧/٧/١٤از ساعت  ١٦الي ١٩
يك شنبه  ٩٧/٧/١٥از ساعت  ١٦الي ١٨

ب(مراحل ثبت نام :
ثبت نام از طريق سامانه غيرحضوري از روز يكشنبه  ٩٧/٧/٨لغايت جمعه  ٩٧/٧/١٣امكان پذير است.
شهريه دوره  ٥٤٥.٠٠٠ريال براي عضو ) ٥٠٠.٠٠٠ريال شهريه دوره  ٤٥.٠٠٠ +ريال ماليات بر ارزش افـزوده( و ٨١٧.٥٠٠
ريال براي غيرعضو )٧٥٠.٠٠٠ريال شهريه دوره  ٦٧.٥٠٠ +ريال ماليـات بـر ارزش افـزوده( تعيـين گرديـده ،كـه از طريـق
درگاه الكترونيكي سامانه غير حضوري قابل واريز مي باشد.

تذكر مهم :در انجام ثبت نام دقت ﻻزم را به عمل آوريد .شهريه واريزي به هيچ عنوان قابل استرداد نمي باشد.
چگونگي شركت دوره آموزش مجازي:
ثبت نام كنندگان مي توانند در زمان برگزاري دوره )مندرج در بند الف اين فراخوان( ،به سـايت سـازمان بـه
نشاني  www.esfceo.irمراجعه نموده ،سپس از طريق منوي آموزش )منوي سمت راست در صـفحه اصـلي
سايت سازمان( به قسمت آموزش مجازي سايت وارد شده و با ) user nameشماره عضـويت )قسـمت آخـر
شماره عضويت(بدون صفر /صفرهاي اول( و ) passwordكد ملي( به سامانه آموزش مجازي وارد شوند.

ثبت نام كنندگان محترم مي توانند در زمان برگزاري كﻼس ،به صورت مجازي و از طريق رايانه در منزل ،محل
كار و ،...اسﻼيدها و صوت استاد را به صورت زنده دريافت نمايند.
تذكرات مهم:
-١

كليه ثبت نام كنندگاني كه براي اولين بار در دوره هاي آموزش مجازي سازمان ،شركت مي نمايند ،مي توانند
ضمن مطالعه راهنماي شركت در دوره آموزش مجازي مندرج در منوي آموزش سايت سازمان )سـمت راسـت
صفحه سايت( ،نسبت به نصب نرم افزارهاي مورد نياز جهت شركت در دوره كه در بخش راهنما قرار داده شده
اقدام نمايند.

 -٢ثبــت نــام كننــدگان مــي تواننــد ســواﻻت و يــا ابهامــات خــود را از طريــق پســت الكترونيــك بــه آدرس
 amoozesh.majazi.nezam@gmail.comارسال نمايند تا در اسرع وقت پاسخ ﻻزم ارائه شود.
 -٣كليه ثبت نام كنندگان محترم مي توانند در صورت تمايل جهت تست سيستم خود در تاريخ شـنبه ٩٧/٧/١٤
از ساعت  ١١:٣٠الي  ١٢به صفحه آموزش مجازي وارد شوند.

شايان ذكر است:





ثبت نام نهايي بعد از پرداخت هزينه دوره از طريق درگاه الكترونيكي سامانه امكان پذير مي باشد.



به علت ظرفيت محدود دوره ،الويت با افرادي است كه زودتر ثبت نام نمايند.



كﻼس در صورتي كه تعداد ثبت نام كنندگان به حد نصاب نرسد ،به افراد ثبت كننده اعﻼم خواهد شد.

ثبت نام صرفاً از طريق سامانه غيرحضوري مطابق بند )ب( فراخوان صورت گرفته لذا خواهشمند است از مراجعـه ويـا
تماس با ساير تلفن هاي سازمان اكيداً خودداري فرمائيد.

رييس سازمان
اكبر ربانيفرد

