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 39و بهار  39زمستان  -برنامه زمانبندی دوره آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

 عنوان دوره

 سبعت

 قیمت)ریبل(

روسهبی 

 ثزگشاری
 سبعت س / مذرسنبم در

سبعت 

 ثزگشاری

 قیمت)ریبل(

  %20 ثیش اس ثب تخفیف

 ماٌ بهمهعرح يیژٌ 

 محبسجبت-عمزان

 سبعت 140

(000/000/14) 

 پنجشنجه
)مذرس سزی عمزان مهنذس ثشرگی(/ 0822و8و 6)مبحث

 ومولف کتت ثبرگذاری و سبسه هبی ثتنی سزی عمزان(
40 21:00-15:00 

 000/000/11اقسبط 

 222/222/52 نقذی%

 15:00-21:00 36 مهنذس ثشرگی(/ 9سازه های بتنی)مبحث  جمعه

 چهبرشنجه
 دکتز حقگو(/ 02سازه های فوالدی)مبحث

 )مذرس انذیشه شزیف، ارشذ و دکتزی در مذرسبن شزیف(
36 22:00-18:00 

 دکتز اره پنبهی( ، تحلیل سازه/ 7خاک و پی)مبحث پنجشنجه
 در مذرسبن شزیف(مذرس ثزتز دکتزی )مولف کتت و 

28 
22:00-18:00 

 8:00-14:00 جمعه

 نظبرت-عمزان

 سبعت 88

(000/750/10) 

 16:00-21:00 16 مهنذس ثشرگی (/6مبحثو  0822بارگذاری) پنج شنجه

 000/500/8اقسبط 

 222/222/8 نقذی%

 چهبرشنجه
)مذرس خبنه عمزان، مهنذس افزاسیبثی(/8ومبحث 9)مبحث

 کتت مذرسبن شزیف(انذیشه شزیف ومولف 
4+24 22:00-18:00 

 جمعه
 دکتز حقگو(/00و  02سازه های فوالدی)جوش، مبحث

 )مذرس انذیشه شزیف، ارشذ و دکتزی در مذرسبن شزیف(
24 18:00-14:00 

 پنج شنجه
 دکتز اره پنبهی(/ 7خاک و پی)مبحث

 مذرس دکتزی در مذرسبن شزیف()مولف کتت و 
8 20:00-16:00 

 - 12 00، 00، 00، 5، 0و نکته کتاب قانون، مبحث تست  جمعه

 تبسیسبت مکبنیکی

(000/200/8) 
 جمعه هب

)مذرس ثزتز مکبنیک در ایزان، تهزان، مهنذس هبدی ساده

 (3پبیه،مولف کتت مزجع تبسیسبت و انذیشه شزیف
8+60 14:00-8:00 

 000/500/6اقسبط 

 222/222/6نقذی %

 تبسیسبت ثزقی

(000/000/7) 
 جمعه هب

)مذرس ثزتز و مجزة تهزان، خبنه عمزان و دکتز رمضبنی

 عضو هیئت علمی دانشگبه(
8+42 22:00-16:00 

 000/500/5اقسبط 

 222/222/1نقذی %

 طزاحی–معمبری 

(000/000/4) 
 جمعه هب

 مهنذس صمصبم

 (و ارشذ مذرسبن شزیف )مذرس ثزتز تهزان و خبنه عمزان
20 20:00-15:00 

 000/200/3اقسبط 

 222/222/0%نقذی 

 نظبرت–معمبری 

(000/500/9) 
 16:00-21:00 75+10 مهنذس صمصبم هب یکشنجه

 000/500/7اقسبط 

 222/222/7%نقذی 

 نقشه ثزداری

(000/500/9) 
 جمعه هب

 هبشمیمهنذس محمذی 
 مذرس ثزتز کشور،خبنه عمزان و موسسبت معتجز تهزان(

5+70 22:00-15:00 
 000/500/7اقسبط 

 222/222/7%نقذی 

 222/122/4%نقذی  15:00-21:00 30 )مذرس موسسبت معتجز تهزان(مهنذس رحمبنی جمعه هب تزافیک

 متری کاج،ريبريی مسجذ الجًاد)ع(، مجتمغ فىی ي تخصصی مهىذسیه البرز 41محل ثبت وام يبرگساری کالسها:کرج،سٍ راٌ ػظیمیٍ،

 حاجی محمدی(مُىدس  33333863360) تلفه ثبت وام غیرحضًری:         35835553623تلفه تماس: 



 رزومه برخی از  اساتید
ویژه آمبدگی آسمون  (9مذرس سبسه هبی ثتنی)مجحث کبرشنبس ارشذ سبسه اس دانشگبه صنعتی شزیف و مهنذس ثشرگی *

ف کتبة ثبنک جبمع سواالت محبسجبت مولف کتبة سبسه هبی ثتنی و کتبة ثبرگذاری و مذیز تبلیمحبسجبت در موسسه سزی عمزان و 

 می ثبشنذ. ویژه نظبم مهنذسی انتشبرات سزی عمزان

 



دارای پزوانه اشتغبل ثه کبر پبیه یک تبسیسبت مکبنیکی، کبرشنبس رسمی قوه قضبییه، کبرشنبس رسمی  ** مهنذس هبدیشاده

و مولف کتبثهبی مزجع کبمل تأسیسبت  یک صذ دوره()ثیش اس دادگستزی، مذرس دوره هبی ارتقبء، مذرس دوره هبی آمبدگی آسمون

نکبت  در دو جلذ، چک لیست هبی تأسیسبت مکبنیکی سبختمبن، مجموعه آسمون هبی نظبم مهنذسی و کبرشنبسی رسمی ثب پبسخ و

 می ثبشنذ. بم مهنذسی(ظن3ثه پبیه  دثزتز در تأسیسبت مکبنیکی ) ویژه متقبضیبن ورو

 

 

  ***دکتز رمضبنی
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