دوره آمادگی نظام مهنذسی رشته عمران (محاسبه)
روز تشکیل

نام درس

گروه

استاد

طزاحی ساسه های فوالدی

A

دکتر رحیمی

بارگذاری

A

دکتر رحیمی

جمعه

طزاحی ساسه های بتنی

A

دکتر رحیمی

جمعه

پنج شنبه

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

مباحث تدریسی

41-02

9911/5/91

712/222

فوالد  +تحلیل ساسه  +مصالح بنایی

8-40

9911/5/02

692/222

بارگذاری  +خاک  +پی و پی ساسی  +آیین نامه  0822سلشله

41-02

9911/5/02

712/222

بتن

* کالسها در روسهای تعطیل بزقزار است
*احتمال وجود دو جلسه جبزانی وجود دارد.

نحوه پرداخت شهریه
درصذ تخفیف در صورت پرداخت اقساطی

درصذ تخفیف در صورت پرداخت نقذی
پلکاى اول( اخذ تک درس):

هیچگونه تخفیفی نذارد.

پلکاى اول( اخذ تک درس):

پزداخت فقط بصورت نقذی اهکانپذیز است.

پلکاى دوم ( اخذ  2درس):

 % 10تخفیف .

پلکاى دوم ( اخذ  2درس):

هیچگونه تخفیفی نذارد .قابل پزداخت در سه قسط.

پلکاى سوم ( اخذ  3درس):

کل شهزیه  1/784/000توهاى با اعوال تخفیف .

پلکاى سوم ( اخذ 3درس) :کل شهزیه پزداختی  1/980/000هی باشذ (.پزداخت در سه قسط هز قسط  660/000 :توهاى )

دانشجویاى هزیک اس دوره های قبل هوسسه فاضل در صورت ثبت نام در طزح عادی اس  %10تخفیف عالوه بز هوارد فوق بزخوردار خواهنذ بود.
تکزار دوره شاهل  %50تخفیف هی باشذ.

دوره آمادگی نظام مهنذسی رشته عمران (نظارت

یا اجرا)

نام درس

گروه

استاد

روز تشکیل

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

مباحث تدریسی

نظارت و اجزا – فوالد

C

استاد جمالی

جمعه

8 -40

9911/5/02

572/222

فوالد  +اجزای صنعتی  +ایمنی+جوشکاری

نظارت و اجزا – بارگذاری

C

استاد جمالی

جمعه

41 -47

9911/5/02

532/222

بارگذاری+پی و پی ساسی+گودبزداری+آیین نامه0822سلشله

نظارت و اجزا – بتن

C

استاد جمالی

جمعه

47 -04

9911/5/02

532/222

مصالح و فزاورده های ساختمانی+بتن +مصالح بنایی

نام درس

گروه

استاد

روز تشکیل

ساعت تشکیل

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

مباحث تدریسی

نظارت و اجزا – فوالد

B

استاد جمالی

شنبه

41 -02

9911/5/91

572/222

فوالد  +اجزای صنعتی  +ایمنی+جوشکاری

نظارت و اجزا – بارگذاری

B

استاد جمالی

یک شنبه

41 -02

9911/5/95

532/222

بارگذاری+پی و پی ساسی+گودبزداری+آیین نامه0822سلشله

نظارت و اجزا – بتن

B

استاد جمالی

چهارشنبه

41 -02

9911/5/91

532/222

مصالح و فزاورده های ساختمانی+بتن +مصالح بنایی

* کالسها در روسهای تعطیل بزقزار است
* گزوه Cنیاس به  3جلسه جبزانی دارد که با اعالم قبلی انجام خواهذ شذ.

نحوه پرداخت شهریه
درصذ تخفیف در صورت پرداخت اقساطی

درصذ تخفیف در صورت پرداخت نقذی
پلکان اول( اخذ تک درس) :
پلکان دوم ( اخذ  2درس) :

هیچگونه تخفیفی نذارد.
 %10تخفیف.

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

پلکان سوم ( اخذ  3درس):

کل شهزیه  1/365/000تومان می باشذ.

پلکان سوم ( اخذ 3درس):

پزداخت فقط بصورت نقذی امکانپذیز است.
هیچگونه تخفیفی نذارد .قابل پزداخت در دو قسط است.
کل شهزیه پزداختی  1/470/000می باشذ (.قابل پزداخت در سه قسط هز قسط  490/000 :تومان )

دانشجویاى هزیک اس دوره های قبل هوسسه فاضل در صورت ثبت نام در طزح عادی اس  %10تخفیف عالوه بز هوارد فوق بزخوردار خواهنذ بود.
تکزار دوره شاهل  %50تخفیف هی باشذ.

دوره آمادگی نظام مهنذسی رشته مکانیک – تاسیسات مکانیکی
نام درس

گروه

استاد

تاسیسات مکانیکی

A

استاد بهمنی

تاسیسات مکانیکی

B

استاد بهمنی

روز تشکیل

ساعت تشکیل

پنجشنبه

91-09

جمعه

1-99

جمعه

91-02

شنبه

91-09

تاریخ شروع

شهریه (تومان)

9911/1/95

1/280/000

9911/1/91

1/280/000

مباحث تدریسی
کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان+
تاسیسات مکانیکی+آسانسور و پله برقی +
تاسیسات بهداشتی+لوله کشی گاز طبیعی
کلیه مباحث مقررات ملی ساختمان+
تاسیسات مکانیکی+آسانسور و پله برقی +
تاسیسات بهداشتی+لوله کشی گاز طبیعی

 -1دانشجویاى قبلی فاضل هیتواننذ اس  10 %تخفیف در اخذ طزح عادی استفاده نواینذ .
 -2در صورت پزداخت نقذی ،اس  %10تخفیف در اخذ طزح عادی بهزه هنذ خواهیذ شذ .
 -3هشینه خزیذ کتاب و جشوات بز عهذه دانشجو هی باشذ.
 -4کالسها در ایام تعطیل هن بزگشار هیگزدد.

دوره آمادگی نظام مهنذسی رشته مهنذسی برق – تاسیسات برقی
نام درس

گروه

استاد

تاسیسات بزقی

A

مرتضی رضایی

روز تشکیل

ساعت تشکیل

پنجشنبه

95-09

جمعه

 1-99و 91-91

-1دانشجویاى قبلی فاضل هیتواننذ اس  10 %تخفیف در اخذ طزح عادی استفاده نواینذ .
-2در صورت پزداخت نقذی ،اس  %10تخفیف در اخذ طزح عادی بهزه هنذ خواهیذ شذ .
-3هشینه خزیذ کتاب و جشوات بز عهذه دانشجو هی باشذ.
-4کالسها در ایام تعطیل هن بزگشار هیگزدد.

تاریخ شروع

هسینه (تومان)

مباحث تدریسی

9911/1/01

4/362/222

کلیه مباحث

