دوره آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (نظارت یا اجرا) ویژه آزمون دوم سال 98
نام درس

گروه

استاد

روز تشکیل

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

مباحث تدریسی

نظارت و اجرا – فوالد

A

استاد جمالی

پنج شنبه

15 -21

1398/10/5

740/000

فوالد  +اجرای صنعتی  +ایمنی+جوشکاری

نظارت و اجرا – بارگذاری

A

استاد جمالی

جمعه

9 -13

1398/10/6

780/000

بارگذاری+پی و پی سازی+گودبرداری+آیین نامه2800زلزله

نظارت و اجرا – بتن

A

استاد جمالی

جمعه

15 -21

1398/10/6

780/000

*  2جلسه اضافه در تاریخ های  9و  22بهمن  98به کالسها اضافه می شود.

* کالسها در روزهای تعطیل برقرار است

مصالح و فراورده های ساختمانی+بتن +مصالح بنایی

* درصورت نیازتا  3جلسه جبرانی به کالسها اضافه می گردد که با اعالم قبلی انجام خواهد شد.

شرایط طرح های مختلف
طرح عادی

شامل  150ساعت کالس آموزشی درس+نکته+تست

برنامه کالسی طبق جدول فوق

طرح طالیی

*شامل  150ساعت کالس آموزشی درس+نکته+تست
* 30ساعت کارگاه جمع بندی و حل تست های احتمالی
*3مرحله آزمون آزمایشی رایگان

برنامه کالسی طبق جدول فوق

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی طرح عادی

کارگاه جمع بندی در انتهای دوره
زمان آزمونهای آزمایشی متناسب با زمان آزمون اصلی اعالم خواهد شد

درصد تخفیف در صورت پرداخت اقساطی طرح عادی

پلکان اول( اخذ تک درس) :
پلکان دوم ( اخذ  2درس) :

هیچگونه تخفیفی ندارد.
 %10تخفیف.

پلکان اول( اخذ تک درس) :
پلکان دوم ( اخذ  2درس) :

پلکان سوم ( اخذ  3درس):

کل شهریه  1/770/000تومان می باشد.

پلکان سوم ( اخذ 3درس):

پرداخت فقط بصورت نقدی امکانپذیر است.
هیچگونه تخفیفی ندارد .قابل پرداخت در دو قسط است.
کل شهریه پرداختی  1/980/000می باشد (.قابل پرداخت در سه قسط هر قسط  660/000 :تومان )

دانشجویان هریک از دوره های قبل موسسه فاضل از  %10تخفیف عالوه بر موارد فوق برخوردار خواهند بود.

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی طرح طالیی

درصد تخفیف در صورت پرداخت اقساطی طرح طالیی

کل شهریه  1/990/000تومان می باشد.

کل شهریه پرداختی  2/250/000می باشد (.قابل پرداخت در سه قسط هر قسط  750/000 :تومان )

* در صورت عدم اخذ دروس ،شهریه کارگاه حل تست و آزمون آزمایشی به تنهایی  5/000/000ریال می باشد

دوره آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (محاسبه) ویژه آزمون دوم سال 98
روز

نام درس

گروه

استاد

طراحی سازه های فوالدی

A

دکتر کشاورز

پنجشنبه

بارگذاری

A

دکتر کشاورز

جمعه

13-9

طراحی سازه های بتنی

A

دکتر کشاورز

جمعه

21-15

تشکیل

*  2جلسه اضافه در تاریخ های  9و  22بهمن  98به کالسها اضافه می شود.

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

مباحث تدریسی

21-15

1398/10/5

880/000

فوالد  +تحلیل سازه  +مصالح بنایی

1398/10/6

790/000

بارگذاری  +خاک  +پی و پی سازی  +آیین نامه  2800زلزله

1398/10/6

880/000

بتن

* درصورت نیازتا  3جلسه جبرانی به کالسها اضافه می گردد که با اعالم قبلی انجام خواهد شد.

* کالسها در روزهای تعطیل برقرار است

شرایط طرح های مختلف
طرح عادی

شامل  150ساعت کالس آموزشی درس+نکته+تست

برنامه کالسی طبق جدول فوق

طرح طالیی

*شامل  150ساعت کالس آموزشی درس+نکته+تست
* 30ساعت کارگاه جمع بندی و حل تست های احتمالی
*3مرحله آزمون آزمایشی رایگان

برنامه کالسی طبق جدول فوق

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی طرح عادی

کارگاه جمع بندی در انتهای دوره
زمان آزمونهای آزمایشی متناسب با زمان آزمون اصلی اعالم خواهد شد

درصد تخفیف در صورت پرداخت اقساطی طرح عادی

پلکان اول( اخذ تک درس) :
پلکان دوم ( اخذ  2درس) :

هیچگونه تخفیفی ندارد.
 %10تخفیف.

پلکان اول( اخذ تک درس) :
پلکان دوم ( اخذ  2درس) :

پلکان سوم ( اخذ  3درس):

کل شهریه  1/980/000تومان می باشد.

پلکان سوم ( اخذ 3درس):

پرداخت فقط بصورت نقدی امکانپذیر است.
هیچگونه تخفیفی ندارد .قابل پرداخت در دو قسط است.
کل شهریه پرداختی  2/280/000می باشد (.قابل پرداخت در سه قسط هر قسط  760/000 :تومان )

دانشجویان هریک از دوره های قبل موسسه فاضل از  %10تخفیف عالوه بر موارد فوق برخوردار خواهند بود.

درصد تخفیف در صورت پرداخت نقدی طرح طالیی

درصد تخفیف در صورت پرداخت اقساطی طرح طالیی

کل شهریه  2/200/000تومان می باشد.

کل شهریه پرداختی  2/520/000می باشد (.قابل پرداخت در سه قسط هر قسط  840/000 :تومان )

* در صورت عدم اخذ دروس ،شهریه کارگاه حل تست و آزمون آزمایشی به تنهایی  5/000/000ریال می باشد

دوره آمادگی نظام مهندسی رشته مهندسی برق – تاسیسات برقی ویژه آزمون دوم سال 98
نام درس

تاسیسات برقی

گروه

A

استاد

روز تشکیل

ساعت تشکیل

استاد مرتضی

پنجشنبه

21-15

رضایی

جمعه

 13-8و 15-21

تاریخ شروع

هزینه (تومان)

مباحث تدریسی

1398/10/12

1/980/000

کلیه مباحث همراه با آزمون آزمایشی رایگان

 -1مدت زمان برگزاری کالسها حداقل  60ساعت آموزشی خواهد بود.
 -2دانشجویان قبلی فاضل میتوانند از  10 %تخفیف استفاده نمایند .
 -3در صورت پرداخت نقدی ،از  %10تخفیف بهره مند خواهید شد( .شرایط اقساط نصف مبلغ نقد و نصف دیگر چک یک ماهه)
 -4هزینه خرید کتاب و جزوات بر عهده دانشجو می باشد.
 -5کالسها در ایام تعطیل هم برگزار میگردد.

دوره آمادگی نظام مهندسی رشته مکانیک – تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون دوم سال 98

نام درس

گروه

استاد

تاسیسات مکانیکی

A

استاد فالحی

روز تشکیل

ساعت تشکیل

پنجشنبه

21-15

جمعه

13-8

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

مباحث تدریسی
کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان+

1398/10/19

21-15
* مدت زمان برگزاری کالسها حداقل  80ساعت آموزشی خواهد بود.
* کالسها در روزهای تعطیل برقرار است
* درصورت نیازتا  3جلسه جبرانی به کالسها اضافه می گردد که با اعالم قبلی انجام خواهد شد.
* در صورت پرداخت نقدی ،از  %10تخفیف بهره مند خواهید شد( .شرایط اقساط نصف مبلغ نقد و نصف دیگر چک یک ماهه)

1/980/000

تاسیسات مکانیکی+آسانسور و پله برقی +
تاسیسات بهداشتی+لوله کشی گاز طبیعی +آزمون آزمایشی
رایگان

