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دكتر/مُىدس  ..........عضً محترم سازمان در رشتٍ عمران

با سالم ٍ احتزام
بِ استحضار هي رساًد ايي ساسهاى بِ هٌظَر استفادُ کلیِ اعضای هحتزم اس هحتَای دٍرُ ّای آهَسشي بزگشار
شدُ ٍ در راستای صیاًت اس سالهت جاهعِ هٌْدسي در سهاى شیَع ٍيزٍس کزًٍا ،شزايطي را فزاّن ًوَدُ تا اعضای
هحتزم بتَاًٌد پس اس ثبت ًام ،فیلن دٍرُ ّای آهَسش هجاسی "بزرسی ضوابط ههار هیلگزدها در هبحث نهن
ویزایش پنجن(آهوسش هجاسی) " ٍ "تغییزات ضوابط طزاحی دیوارهای بزشی بتنی در هبحث نهن ویزایش
پنجن" را هشاّدُ ًوايٌد.
الف) هشخصات دوره :
هذت

ردیف

عنوان

1

فیلن دٍرُ آهَسشي بزرسي ضَابط هْار هیلگزدّا در
هبحث ًْن ٍيزايش پٌجن

2ساعت

2

فیلن دٍرُ آهَسشي تغییزات ضَابط طزاحي
ديَارّای بزشي بتٌي در هبحث ًْن ٍيزايش پٌجن

2ساعت

دوره

هذرس

شهزیه

آلای دکتز هسعَد
حسیي سادُ اصل

 201/000ريال

آلای دکتز هسعَد
حسیي سادُ اصل

 430/000ريال

تذکز ههن :هجذدا تاکیذ هی گزدد دوره های فوق به صورت بزخط نبوده و صزفاً اهکان هشاهذه فیلن ضبط
شذه دوره ها بزای اعضا فزاهن شذه است.
ب)هزاحل ثبت نام :
هزحلِ اٍل :هزاجعِ بِ ساماوٍ سیىا (مىًي ديرٌ َاي آمًزشی -ثبت وام ديرٌ َا)
هزحلِ دٍمٍ :اريش شْزيِ دٍرُ اس طزيك درگاُ باًک در ساهاًِ فَق الذکز
تذکز هْن :در اًجام ثبت ًام دقت السم را بِ عول آٍرید .شْزیِ ٍاریشی بِ ّیچ عٌَاى قابل استزداد ًوی
باشد.

ج) نحوه استفاده اس فیلن دوره های آهوسشی :
حداکثز تا  84ساعت پس اس ثبت ًام لیٌک دٍرُ آهَسشی بِ ّوزاُ ًام کاربزی ٍ رهش عبَر اس طزیق پیاهکک
بزای ثبت ًام کٌٌدگاى ارسال هی گزدد.
پس اس ارسال لیٌک ٍ ٍرٍد بِ آى (تزجیحا با هزٍرگز  )Internet explorerهی تَاًید ًسبت بِ هشکاّدُ
فیلن دٍرُ آهَسشی ثبت ًام شدُ اقدام ًوایید.
تذکز هْن :کلیکِ ثبکت ًکام کٌٌکدگاًی ککِ بکزای اٍلکیي بکار در دٍرُ ّکای آهکَسش هجکاسی سکاسهاى،
شزکت هی ًوایٌد ،هکی تَاًٌکد نکوي هعالرکِ راٌّوکای شکزکت در دٍرُ آهکَسش هجکاسی هٌکدر در
هٌَی آهَسش سایت ساسهاى ًسبت بِ ًصب ًزم افشارّای هَرد ًیاس اقدام ًوایٌد.

غالمحسیه عسکري
رییس سازمان

رًٍَشت :
سزکارخاًن هٌْدس بْار عسکزی هسٍَل هحتزم ٍاحد اًفَرهاتیک جْت اطالع ٍ اقدام السم

