
 سازمان بسیج مُىدسیه استان البرز برگسار می وماید:

 با حضًر اساتید مجرب تُران در کرج، با ظرفیت محديد                       

 (3پايٍ  عمران )محاسباتيريد بٍ حرفٍ مُىدسيه بروامٍ زماوبىدی ديرٌ آمادگی آزمًن 

ف
دي

ر
 

 وام درس / مدرس  تاريد برگساری ريزَای برگساری 
مدت 

 ساعت()

 برگساری ساعت

1 

 مُس 14 یکشىبٍ 

 20 / دکتس ممیص(6)مبحثبازگرازی

 16-20یکشىبٍ 

 16-20پىجشىبٍ  مُس 11 پىجشىبٍ 

 8-14جمعٍ َا  آذز  1 -مُس  12 جمعٍ َا

 پىجشىبٍ َا 2
 مُس 18،25

 آبان 2،9،16،30 
 40 مصالح بىایی، بته / مُىدس افساسیابی

15-8 

 (8-13آبان: )30

 یکشىبٍ َا 3
 آبان 5،12،19،26

 آذز 3،10،17 
 15-21 40 ( 10فًالد)مبحث

 پىجشىبٍ َا 4
 آبان 30

 آذز 14، 7 

 

 خاک ي پیي تحلیل ساشٌ 

 /مُىدس ازٌ پىاَی
  

16+ 8 
  (13-21آبان: )30

16-8 

  124 جمع

 دفتر بسیج مُىدسیه. : کرج، مُريیال، درختی، سازمان وظام مُىدسی ساختمان استان البرز، طبقٍ َفتم،آدرس *

 124داذلی  -33507530، 33502089، 33506941، 33503345 شمارٌ تماس:

 کرج، خ شُيد بُشتی)خ قسييه(، ابتدای خ فريغی، وبش کًچٍ شُيد حسيىی ذًاٌ، اوجمه رياضی استان البرز.**محل برگساری کالسُا:



 

 (3عمران )وظارت پايٍ يريد بٍ حرفٍ مُىدسيه  بروامٍ زماوبىدی ديرٌ آمادگی آزمًن                       

ف
دي

ر
 

 وام درس / مدرس تاريد برگساری ريزَای برگساری
مدت 

 )ساعت(
 ساعت برگساری

 16-20 8 بازگرازی/ دکتس ممیص مُس 28، 21 یکشىبٍ َا 1

 چُاز شىبٍ َا 2

 مُس 17،24

 آبان 1،8،15،29

 آذز 6

 ساعت 2+ 

 17-21 30 مصالح بىایی، بته / مُىدس افساسیابی

 سٍ شىبٍ َا 3
 مُس 16،23،30

 آبان 7،14،21
 17-21 24 ( 10فًالد)مبحث

 پىجشىبٍ َا 4
 آبان 16، 9 

 ساعت 1+ 

 

 خاک ي پی

 تحلیل ساشٌ /مُىدس ازٌ پىاَی

 

8 

5 
21- 15  

  75 جمع

 مان استان البرز، طبقٍ َفتم، دفتر بسیج مُىدسیه.: کرج، مُريیال، درختی، سازمان وظام مُىدسی ساختآدرس *

 124داذلی  -33507530، 33502089، 33506941، 33503345 شمارٌ تماس:

 

 )خ قسييه(، ابتدای خ فريغی، وبش کًچٍ شُيد حسيىی ذًاٌ، اوجمه رياضی استان البرز.کرج، خ شُيد بُشتی**محل برگساری کالسُا:



 سازمان بسیج مُىدسیه استان البرز برگسار می وماید:

 (3مکاويک )پايٍ بروامٍ زماوبىدی ديرٌ آمادگی آزمًن يريد بٍ حرفٍ مُىدسيه 

ف
دي

ر
 

 ساعت برگساری مدت )ساعت( وام درس / مدرس برگساریتاريد  ريزَای برگساری

 15-21 60 مُىدس َادی شادٌ مُس 11 پىجشىبٍ َا 1

 

 (3برق )پايٍ بروامٍ زماوبىدی ديرٌ آمادگی آزمًن يريد بٍ حرفٍ مُىدسيه 

ف
دي

ر
 

 ساعت برگساری مدت )ساعت( وام درس / مدرس تاريد برگساری ريزَای برگساری

 15-21 45 مُىدس زمضاوی  مُس 14 یکشىبٍ َا 1

 

 (3طراحی )پايٍ -معماریبروامٍ زماوبىدی ديرٌ آمادگی آزمًن يريد بٍ حرفٍ مُىدسيه 

ف
دي

ر
 

 ساعت برگساری مدت )ساعت( وام درس / مدرس تاريد برگساری ريزَای برگساری

 13-16 20 مُىدس صمصام مُس 16 سٍ شىبٍ َا 1

 )خ قسييه(، ابتدای خ فريغی، وبش کًچٍ شُيد حسيىی ذًاٌ، اوجمه رياضی استان البرز.کرج، خ شُيد بُشتی**محل برگساری کالسُا:


