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باسمٍ تعالي

فراخًان برگساری ديرٌ آمًزش مجازی
سركار خاوم
جىاب آقای

دكتر/مهىدس  ..........عضً محترم سازمان در رشتٍ عمران ي معماری

با سالم و احتزام
بٍ استحضار مي رساوذ ايه ساسمان در وظز دارد بٍ مىظًر صیاوت اس سالمت مُىذسان ي در راستاي ارتقا عذالت
آمًسضي ي افشايص سطح علمي اعضاي محتزم ساسمان " ،ديرٌ آمًزشی آشىایی با کلیات ضًابط آییه وامٍ بیه
المللی ) "NFPA101- 2018 (Life Safety Codeرا بٍ صًرت آهوسشی هجاسی با مطخصات سيز بزگشار
ومايذ.
الف) مشخصات ديرٌ :


وام ديرٌ  :آمًزش مجازی آشىایی با کلیات ضًابط آییه وامٍ بیه المللی NFPA101- 2018
)(Life Safety Code



سرفصل ديرٌ:
 وحًٌ مطالعٍ ي استفادٌ اس آيیه وامٍ بزرسي فصًل ي سزفصل َاي آيیه وامٍ ضًابط عمًمي -ضًابط اختصاصي تصزف َا



مذرس  :آقاي مُىذس حمیذرضا حیذري



مذت ديرٌ  8 :ساعت



زمان برگساری ديرٌ :چُارضىبٍ  1000/5/20ي پىج ضىبٍ 1000/5/21

 ساعت برگساری  11 :الي 20

ب)مراحل ثبت وام :
ثبت وام اس طزيق ساماوٍ سیىا (سایت سازمان) اس ريس ديضىبٍ  1000/5/0آغاس مي ضًد و به شزط دارا بودى
ظزفیت تا ريس ديضىبٍ  1000/5/18امكان پذيز است.
ضُزيٍ ديرٌ  808/500ريال (با احتساب مالیات بز ارسش افشيدٌ) مي باضذ كٍ اس طزيقق درگاه الكتزونیكی سااهانه
سینا قابل ياريش مي باضذ.

تذکز ههن :در انجام ثبت نام دقت السم را به عول آورید .شهزیه واریشی به هیچ عنواى قابل استزداد نوی
باشد.
چگًوگی شرکت ديرٌ آمًزش مجازی:
جشییات و نحوه شزکت در دوره به صورت پیاهک به اطالع ثبت نام کنندگاى خواهد رسید.

شایان رکر است:


به علت ظزفیت هحدود دوره ،اولویت با افزادی است که سودتز ثبت نام نوایند.



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



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

غالمحسیه عسکری
رییس سازمان

