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 ندارد

9103/911/00 

 « مهارت آموزی  امروز، راهی برای اشتغال فردا »

 مدير محترم آموزشگاه عمران
باسالم و صلوات بر محمد و آل محمد)ص(

 به شرح جدول ذیل جهت اجرا ارسال می گردد . رشته عمرانمربوط به حرفه های   0921احتراما , بدینوسیله شهریه مصوب سال        

 ساعت تئوری کد استاندارد حرفه رديف
ساعت 

 عملی

ساعت 

 کارورزی
 ( )ريال شهريه  جمع

 1,900,000 40 - 12 28 2164110501 بازساز و بهسازی بافت های فرسوده شهری ) عمران ( 1

 1,850,000 40 - 15 25 2123120501 بکارگیری اصول عمومی خدمات مهندسی ) عمران ( 2

 3,600,000 147 - 100 47 74/41/1/3/1-9 * 4اسکلت ساز درجه  3

 STAAD111 0-22/17/1/2 48 64 - 112 4,000,000ی تحلیلگر و طراح سازه های بتنی و فلز 4

 ETABS 0-22/18/1/3 53 59 - 112 3,750,000تحلیلگر و طراح سازه های سه بعدی با برنامه  5

 5,700,000 176 - 146 30 21/28/1/2-0 تزیین کننده فضای داخلی * 6

 ARCHICAD 0-32/54/2/2/4 28 52 - 80 2,600,000طراحی معماری به کمک  7

 2,200,000 144 - 98 46 52/25/1/4/1-9 * 4قالب بند و کفراژ بند درجه  8

 2,640,000 16 - 8 8 1-001-30-7131 (3کارگر عمومی نقاش ساختمان )درجه  9

 GPS 0-31/29/2/1 40 45 - 100 1,700,000کارور  10

 1,700,000 70 - 42 28 31/28/2/1-0 3درجه  SDR MAPکارور  11

 GIS  0-31/28/1/2 32 16 - 48 1,600,000ور سیستم اطالعات جغرافیایی کار 12

 3,000,000 174 - 118 56 51/23/2/4/1-9 * 3کمک بنای سفت کار درجه  13

/1/3 نقاشی ساختمان 14 2-90/92ب/  330 1215 - 1545 5,000,000 

 Autocad 3.1183E+14 102 200 - 322 4,500,000نقشه کش ساختمان با  15

 5,000,000 402 - 266 136 32/54/2/4-0 نقشه کش عمومی ساختمان 16

 5,500,000 404 - 254 150 32/56/1/1-0 نقشه کشی سازه 17

 5,000,000 419 - 271 148 32/54/1/5-0 نقشه کشی معماری 18

 713120300080001 31 79 40 150 15,500,000 (3Dفضاساز یکپارچه دکوراتیو )پوشش 19

 

 نکات ضروری:

 دریافت هرگونه وجــه اضافی از کارآموزان  تحت هر عنوان اکیداً ممنوع می باشد . :4توجه 

 نام نموده باشند  ثبت01/0/0921: نرخ شهریه های جدید شامل کارآموزانی میباشد که ازتاریخ 3توجه 

 اه در طول سال الزامی می باشد : نصب این فرم برای اطالع کارآموزان در تابلو اعالنات آموزشگ 3توجه 

 . به عهده کارآموزان میباشد (   نیز ,آزمون و هزینه صدورگواهینامهمشاوره)ثبت نام درپورتال,: عالوه بر شهریه، هزینه های  1توجه 

 :  : مبالغ به ریال میباشد .4توجه 
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