
(23/10/1400ویرایشی تاریخ )   49 و 48 و کسری نمره های 2 به 3تقویم آموزشی ویژه دوره های ارتقاء پایه 

از تاریخظرفیتمدتمدرس پیشنهادیعنوان دورهویژه صالحیترشتهردیف
ساعت 

برگزاری دوره
ساعت آزمونتاریخ آزمونمهلت ثبت نامساعت برگزاری دورهتا تاریخ

نظارتعمران
                                     و 49 و 48کسری نمره های 

2 به 3ارتقاء پایه  
1635بروشکیقالب بندی و قالب برداری

1400/10/28            

1400/10/29
17-211400/10/3017-211400/10/261400/11/0115:40

نظارتعمران
                                     و 49 و 48کسری نمره های 

2 به 3ارتقاء پایه  
1635عماد جوادزادهمبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

1400/11/16             

1400/11/17
17-211400/11/1817-211400/11/141400/11/2015:40

محاسباتعمران
                                     و 49 و 48کسری نمره های 

2 به 3ارتقاء پایه  
2435یاشار حجازیضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

1400/11/29             

1400/11/30
17-21

1400/12/01    

1400/12/02
17-211400/11/171400/12/0515:40

اجراعمران و معماری
                                     و 49 و 48کسری نمره های 

2 به 3ارتقاء پایه  
2435ساعدیرو ش های ساخت، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی

1400/11/02              

1400/11/03
17-21

1400/11/04   

1400/11/05
17-211400/10/301400/11/0715:40

اجراعمران و معماری
                                     و 49 و 48کسری نمره های 

2 به 3ارتقاء پایه  
2435فرهاد بروشکیاجرای ساختمان های فوالدی

1400/12/10             

1400/12/11
17-21

1400/12/12       

1400/12/13
17-211400/12/081400/12/1515:40

نظارت و طراحیمعماری
                                     و 49 و 48کسری نمره های 

2 به 3ارتقاء پایه  
1400/11/28        1635ارش صدریبکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری

10-14      

17-21
1400/11/2910--141400/11/261400/11/3015:40

نظارت و طراحیمکانیک
                                     و 49 و 48کسری نمره های 

2 به 3ارتقاء پایه  
1635امین جودتتاسیسات بهداشتی

1400/11/16             

1400/11/17
17-211400/11/1817-211400/11/141400/11/2015:40

نظارت و طراحیمکانیک
                                     و 49 و 48کسری نمره های 

3 به 3ارتقاء پایه  
1635معموریتاسیسات گرمائی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

1400/11/19              

1400/11/20
17-211400/11/21   17-211400/11/171400/11/2415:40

نظارت و طراحیبرق
                                     و 49 و 48کسری نمره های 

2 به 3ارتقاء پایه  
1635یوسفی طیری1ساختمان های هوشمند

1400/11/10               

1400/11/11
17-211400/11/1217-211400/11/081400/11/1515:40

نظارت و طراحیبرق
                                     و 49 و 48کسری نمره های 

2 به 3ارتقاء پایه  
1635حسن مرادیسیستم های جریان ضعیف

1400/11/13              

1400/11/14
17-211400/11/1517-211400/11/111400/11/1715:40

:      سایت ثبت نام دوره ها  .                                                                           بعد از پایان مهلت ثبت نام در هر دوره ، امکان ثبت نام ممکن نمی باشد. تمام اطالعات جدول را با دقت مطالعه بفرمایید:               توضیح مهم

otc.pnu.ac.ir       خانم غالمی09303039491:   شماره تماس پشتیبان ثبت نام ها    

تعداددوره های موردنیاز، توضیحات قبل از ثبت نام، راهنمای ثبت نام و دسترسی سریع به سامانه های ثبت نام، دوره و آزمون در سایت اصلی نظام مهندسی استان،منوی آموزش، قسمت سامانه های آموزشی موجود  :خیلی مهم

.لطفا مواردگفته شده حتما حتما مطالعه شود .می باشد

   خانم اصغری09151881600: شماره تماس پشتیبان برگزاری دوره ها و آزمونها https://bojnurd.viannacloud.ir:سایت برگزاری دوره ها و آزمونهای پایان دوره 

 حداکثر نیم ساعت قبل از هر دوره و آزمون ورود خود به سامانه را چک بفرمایید و در صورت وجود مشکل با لطفا.     توجه داشته باشید کیبورد در حالت انگلیسی باشد12345678کد ملی بدون صفر ابتدایی و بدون خط تیره ها    و رمز ورود  : نام کاربری 

.پشتیبان مربوطه تماس حاصل نمایید

.لطفا جهت شرکت در دوره ها و آزمونهای پایان دوره، فقط به برنامه زمانبندی اعالم شده در سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان استان توجه فرمایید

.لطفا هنگام ثبت نام ، در انتخاب دروس و رشته دقت فرمایید ، در صورت اشتباه ، امکان تغییر وجود ندارد: مهم 

 نمی باشد49 و 48ضمنا درس مقاوم سازی سازه های فوالدی و بتنی مربوط به کسری نمره های 


