
 به نام خدا

 سری چهارم دوره های نظام مهندسی اطالعیه برگزاری
 

مطالب ذیل، نسبت به  مطالعه کامل و دقیق میگردد. لذا درخواست میشود بابرگزار  مطابق جدول ذیل" ارتقاء پایه" و "ارتقاء اجرا"  های دوره پنجمسری  به اطالع اعضاء محترم سازمان میرساند

 :اقدام فرمایند ها ثبت نام دوره

 

 میشود.بت نام و پرداخت شهریه بصورت الکترونیکی انجام ث -1

 .دانشگاه خلیج فارس می باشد واقع در مرکز آموزشهای پیشرفتهدر محل برگزاری دوره ها  -2

دوره ای به دلیل غیبت، وجه ثبت نام عودت داده  خواهد گردید. در صورت حذف عضو ازها درصد در یک درس موجب حذف دوره 22 حضور در کالسها الزامی بوده و غیبت بیش از -3

 .نخواهد شد

 .ساختمان معتبر میباشد ، صورتجلسات مربوطه بوده و تنها امضاء ثبت شده اعضاء در سازمان نظام مهندسیها و آزمون پایان دوره ها مالک حضور اعضاء در دوره -4

زیرا تغییر زمان کالس یا برگزاری آزمون مجدد امکان  ت برگزاری کالس درس و آزمون مربوطه دقت الزم انجام پذیرد، الزمست در خصوص ساعاها در هنگام انتخاب و ثبت نام در دوره -2

 .پذیر نمیباشد

 .برگزار می گردند 13:31الی  13:31و بعد از ظهرها از ساعت 12الی  8کالسها بر اساس برنامه مندرج در جدول ذیل صبحها از ساعت   -6

 هزار تومان می باشد. 183 ارتقاء ساعته 16هزار تومان و دوره های  236 ارتقاء ساعته 24هزار تومان، دوره های  011( برابر ساعت36)اجرا  ورود به حرفه هایدوره  برایهزینه برگزاری  -3

 .همراه داشتن کارت شناسایی عکس دار معتبر جهت شرکت در دوره و آزمون پایان دوره الزامیست -8

 

 ینفر باشند، اعضا 11از  شتریو ب 31تعداد ثبت نام کنندگان کمتر از  کهینفر ثبت نام کننده )حداقل( ، دوره برگزار خواهد شد.   در صورت 11نفربوده و با   31کالسها  تیظرفتوجه: 

 آنان صادر نخواهد شد. یبرا یگواه یولو مستمع  آزاد در کالسها شرکت کنند؛  گانیبطور را توانندیم ینظام مهندس گرید

 
 

 .تماس حاصل فرمایید 31222261با شماره   در صورت بروز هرگونه مشکل در ثبت نام در ساعات اداری

 

 

 

 

 

  



 .برگزار می گردند 13:31الی  13:31و بعد از ظهرها از ساعت 12الی  8کالسها بر اساس برنامه مندرج در جدول ذیل صبحها از ساعت کلیه 

 

  
 


