
 در کاشان برنامه برگزاری دوره های ارتقاء پایه
 

 نظارت

سه به دو 

 عمران

 زمان برگساری مدرس مدت دوره عنوان دوره

مباوی گًدبرداری، 

شئًتکىیک ي سازٌ 

 َای وگُبان

 وادی دکتر ساعت 16

 27/07/96پىجشىبٍ 
 صبح 12تا  8

 عصر 7تا  3

 28/07/96جمعٍ  
 صبح 12تا  8

 عصر 7تا  3

مصالح ي فه آيریُای 

 ساخت وًیه
 مُىدض جان وثاری ساعت 16

 عصر 7تا  3 04/08/96پىجشىبٍ 

 05/08/96جمعٍ  
 صبح 12تا  8

 عصر 7تا  3

 دبیرستان تیسهوشان شهید بهشتی واقع در خیابان زیارتی کوی مهرگان نهم: مکان 

  قبلی برگسار می گرددآزمون کلیه دوره ها بعداز ایام اربعین حسینی و با اعالم. 

 

 نظارت

 یکبه  دو

 عمران

 مکان زمان برگساری مدرس مدت دوره عنوان دوره

ريشُای تعمیر، 

مرمت ي تقًیت 

 سازٌ َا

 دکتر ثابت ساعت 16

 28/07/96جمعٍ  
 صبح 12تا  8

 عصر 6تا  3
1 

 2 عصر 9تا  6 29/07/96شىبٍ  

 2 عصر 9تا  6 01/08/96ديشىبٍ  

 2 عصر 9تا  6 02/08/96شىبٍ   سٍ

ريشُای اجرا ي 

کىترل اتصاالت در 

 سازٌ َای فًالدی

 دکتر ثابت ساعت 16

 05/08/96جمعٍ  
 صبح 12تا  8

 عصر 6تا  3
2 

 2 عصر 9تا  6 06/08/96شىبٍ  

 2 عصر 9تا  6 08/08/96ديشىبٍ  

 2 عصر 9تا  6 09/08/96سٍ شىبٍ  

 بته َای يیصٌ ي

ريشُای خاص بته 

 ریسی

 مُىدض مصلحی ساعت 16

 11/08/96پىجشىبٍ 
 صبح 12تا  8

 عصر 7تا  3
1 

 12/08/96جمعٍ  
 صبح 12تا  8

 عصر 7تا  3
1 

 دبیرستان تیسهوشان شهید بهشتی واقع در خیابان زیارتی کوی مهرگان نهم :  1مکان 
 

 هفتمکوی مهرگان نبش  ،واقع در خیابان زیارتی نظام مهندسی 2ساختمان شماره :  2 مکان

 آزمون کلیه دوره ها بعداز ایام اربعین حسینی و با اعالم قبلی برگسار می گردد. 

 



 

 برنامه برگزاری دوره های ارتقاء پایه در کاشان

 محاسبات

سه به دو 

 عمران

 زمان برگساری مدرس مدت دوره عنوان دوره

تحلیل دیىامیکی در 

 ي زلسلٍاثر باد 
 ساعت 24

 ازَری دکتر
 04/08/96پىجشىبٍ 

 صبح 1تا  9

 عصر 7تا  3

 صبح 12تا  8 05/08/96جمعٍ  

 دکتر مستًفی وصاد

 11/08/96پىجشىبٍ 
 صبح 12تا  8

 عصر 7تا  3

 12/08/96جمعٍ  
 صبح 12تا  8

 عصر 7تا  3

 زیارتی کوی مهرگان نهمدبیرستان تیسهوشان شهید بهشتی واقع در خیابان : مکان 

 

 سایر دوره های سه به دو محاسبات بعد از ایام اربعین حسینی و با اعالم قبلی برگسار می گردد. 

 


