دوره آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (محاسبه)
ویژه آزمون اسفند 99
نام درس

دوره آمادگی آزمون و
جمع بندی نکات مهم

گروه

استاد

روز تشکیل

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

A

دکتر رحیمی

پنجشنبه و جمعه

21 -12

59/44/41

1/180/000

مباحث تذریسی
بارگذاری  +خاک  +پی و پی ساسی  +آیین نامه  1022سلشله

کالسها تا تاریخ  55/12/12ادامه خواهذ داشت
عالوه بر پنجشنبه و جمعه ،در هفته آخر کالس در روزهای دوشنبه تا جهارشنبه ( 5تا  11اسفنذ) صبح و عصر برقرار است.
جمعه ها صبح  3مرحله آزمون آزمایشی برگسار خواهذ شذ.
شهریه فوق با احتساب تخفیف نقذی بوده و امکان اقساط نذارد
دانشجویان هریک از دوره های قبل موسسه فاضل در صورت ثبت نام از  %10تخفیف برخوردار خواهنذ بود

فوالد  +تحلیل ساسه  +مصالح بنایی
بتن

دوره آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (نظارت

یا اجرا)

ویژه آزمون اسفند 99
نام درس

دوره آمادگی آزمون و
جمع بندی نکات مهم

گروه

استاد

استاد جمالی

روز تشکیل
پنجشنبه
جمعه

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

فوالد  +اجزای صنعتی  +ایمنی+جوشکاری

21 -12

بارگذاری+پی و پی ساسی+گودبزداری+آیین نامه1022سلشله

59/44/41

A

دکتر سعادت

جمعه

شهریه (تومان)

مباحث تذریسی

870/000

0-21

کالسها تا تاریخ  55/12/12ادامه خواهذ داشت
پنجشنبه ها صبح  3مرحله آزمون آزمایشی برگسار خواهذ شذ.
شهریه فوق با احتساب تخفیف نقذی بوده و امکان اقساط نذارد
دانشجویان هریک از دوره های قبل موسسه فاضل در صورت ثبت نام از  %10تخفیف برخوردار خواهنذ بود

مصالح و فزاورده های ساختمانی+بتن+قالب بندی بتن+مصالح بنایی

دوره آمادگی نظام مهندسی رشته عمران (نظارت

یا اجرا)

ویژه آزمون اسفند 99

نام درس

دوره آمادگی آزمون و
جمع بندی نکات مهم

گروه

استاد

B

استاد جمالی

روز تشکیل

ساعت تشکیل

اس شنبه تا

0-21

پنج شنبه

21 -21

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

59/44/32

870/000

مباحث تذریسی
فوالد  +اجزای صنعتی  +ایمنی+جوشکاری

کالسها تا تاریخ  55/12/4ادامه خواهذ داشت
پنجشنبه ها عصر  3مرحله آزمون آزمایشی برگسار خواهذ شذ.
شهریه فوق با احتساب تخفیف نقذی بوده و امکان اقساط نذارد
دانشجویان هریک از دوره های قبل موسسه فاضل در صورت ثبت نام از  %10تخفیف برخوردار خواهنذ بود
درصورت تمایل به رزرو هتل و سایر امکانات رفاهی برای دانشجو موسسه قادر به همکاری می باشذ

بارگذاری+پی و پی ساسی+گودبزداری+آیین نامه1022سلشله
مصالح و فزاورده های ساختمانی+بتن+قالب بندی بتن+مصالح بنایی

دوره آمادگی نظام مهندسی رشته مکانیک – تاسیسات مکانیکی
ویژه آزمون اسفند 99
نام درس

گروه

استاد

روز تشکیل

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

تاسیسات مکانیکی

A

استاد بهمنی

جمعه

21-12

59/22/21

102/222

مباحث تذریسی
تاسیسات مکانیکی+آسانسور و پله برقی +
تاسیسات بهذاشتی+لوله کشی گاز طبیعی

 -1اهکاى ارائه کالس جبرانی در عصر پنجشنبه وجود ارد
 -2دانشجویاى قبلی فاضل هیتواننذ از  11 %تخفیف استفاده نواینذ .
 -3هسینه خریذ کتاب و جسوات بر عهذه دانشجو هی باشذ.
 -4کالسها در ایام تعطیل هن برگسار هیگردد.

دوره آمادگی نظام مهندسی رشته مهندسی برق – تاسیسات برقی
ویژه آزمون اسفند 99
نام درس

گروه

استاد

تاسیسات برقی

A

مرتضی رضایی

-1دانشجویاى قبلی فاضل هیتواننذ از  11 %تخفیف استفاده نواینذ .
-2هسینه خریذ کتاب و جسوات بر عهذه دانشجو هی باشذ.
-3آزهوى آزهایشی در روز جوعه  12اسفنذ برگسار خواهذ شذ.

روز تشکیل

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

پنجشنبه

8-12

59/21/9

جمعه

8-12

59/21/6

هسینه (تومان)

مباحث تذریسی

102/222

کلیه مباحث محاسباتی

