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فراخًان برگساری ديرٌ آمًزش مجازی
سركار خاوم
جىاب آقای

دكتر/مُىدس  ..........عضً محترم سازمان در رشتٍ َای (عمران ،معماری ،برق ي مکاویک)

با سالم ٍ احتزام
بٍ استحضار مي رساوذ ايه ساسمان در وظز دارد بٍ مىظًر صیاوت اس سالمت مُىذسان ي در راستاي ارتقا عذالت
آمًسشي ي افشايش سطح علمي اعضاي محتزم ساسمان" ،دوره آموزشی عمومی طراحی و اجرای سیستم های
خورشیذی (ویژه رشته های عمران ،معماری ،برق و مکانیک)" را بٍ صًرت آهَسشی هجاسی با مشخصات سيز
بزگشار ومايذ.
تذکز :بز اساس هصَبِ بٌد  2کویسیَى هادُ پٌج ،استفادُ اس آبگزهکي ّای خَرشیدی بزای ساختواى ّای
گزٍُ ج ٍ د ال شاهی ٍ بزای گزٍُ ّای ساختواًی الف ٍ ب تَصیِ گزدیدُ ٍ ّوچٌیي استفادُ اس ساهاًِ ّای
فتٍَلتائیک بزای تواهی گزٍُ ّای ساختواى تَصیِ شدُ است لذا عزاحی ٍ ًظارت سیستن ّای
خَرشیدی ساختواى ّای فَق تَسظ هٌْدساى پایِ یک الشاهی هی باشد ٍ حضَر بزای هٌْدساى پایِ
رشتِ ّای عوزاى هعواری بزق ٍ هکاًیک ضزٍری است.
الف) مشخصات دوره :


نام دوره  :دوره آموزشی عمومی طراحی و اجرای سیستم های خورشیذی (ویژه رشته های عمران،
معماری ،برق و مکانیک)( -آموزش مجازی)



مذرس  :گزيٌ اساتیذ



مذت دوره  6 :ساعت



زمان برگساری دوره:
 -دٍشٌبِ  ٍ 1000/02/20سِ شٌبِ 1000/02/21

 ساعت برگساری  16 :الي 11

ب)مراحل ثبت نام :
ثبت وام اس طزيق ساماوٍ سیىا (سایت سازمان) اس ريس ديشىبٍ  1400/02/13آغاس مي شًد ٍ بِ شزط دارا بَدى
ظزفیت تا ريس يکشىبٍ  1400/02/11امکان پذيز است.

شُزيٍ ديرٌ  400/000ريال مي باشذ كٍ اس طزيق درگاُ الکتزًٍیکی ساهاًِ سیٌا قابل ياريش مي باشذ.
تذکز هْن :در اًجام ثبت ًام دقت السم را بِ عول آٍرید .شْزیِ ٍاریشی بِ ّیچ عٌَاى قابل استزداد ًوی
باشد.
چگونگی شرکت دوره آموزش مجازی:
جشییات ٍ ًحَُ شزکت در دٍرُ بِ صَرت پیاهک بِ اعالع ثبت ًام کٌٌدگاى خَاّد رسید.

شایان رکر است:


بِ شزکت کٌٌدگاى در دٍرُ گَاّیٌاهِ حضَر در دٍرُ اعغا خَاّد شد.



بِ علت ظزفیت هحدٍد دٍرُ ،اٍلَیت با افزادی است کِ سٍدتز ثبت ًام ًوایٌد.



كالس در صًرتي كٍ تعذاد ثبت وام كىىذگان بٍ حذ وصاب ًزسد ،بٍ افزاد ثبت كىىذٌ اعالم خًاَذ شذ.



ثبت وام صزفاً اس طزيق ساماوٍ سیىا مطابق بىذ (ب) فزاخًان صًرت گزفتٍ لذا خًاَشمىذ است اس مزاجعٍ ي يا تماس با
سايز تلفه َاي ساسمان اكیذاً خًدداري فزمائیذ.

غالمحسیه عسکری
رییس سازمان

