
 بسمٍ تعالی

 بروامٍ زماوبىدی ديرٌ َا

 داوشگاٌ آزاد اسالمی ياحد چالًس – 85پاییس وظام مُىدسی پایٍی ارتقا 
 

 (48112817133)شمارٌ مُىدس زال پًرپرداخت َسیىٍ ديرٌ قبل از شريع ديرٌ ي ارسال تصًیر فیش ياریسی از طریق تلگرام-1

 (48112817133کار مُىدسی بٍ تلگرام)شمارٌ مُىدس زال پًر ارسال عکس از کارت عضًیت ي پرياوٍ اشتغال بٍ-1

 (5426881712544884)شمارٌ کارت تحًیل اصل فیش یا رسید ياریسی ديرٌ ي تکمیل فرایىد پرداخت در ريز شريع ديرٌ.-2

 السامیست.بٍ َمراٌ داشته کارت عضًیت وظام مُىدسی یا کارت شىاسایی معتبر عکس داردر تمام طًل ديرٌ ي آزمًن -3

 آزاد اسالمی ياحد چالًس شُریًر ريبريی مسجد امام حسیه )ع(داوشگاٌ 16محل برگساری ديرٌ َا 9 چالًس خیابان 

 

َسیىٍ  تاریخ برگساری صالحیترشتٍ ي  ساعت رشتٍ عىًان ديرٌ ردیف

 ديرٌ)ریال(

 5255555 55/8/96الی  22/7/96 يريدی 76 عمران ي  معماری يريد بٍ صالحیت اجرا 1

ي  2ب3ٍارتقای اجرای ) 56 عمران ي  معماری وکات اجرایی در ساختماوُای فًالدی 2

 (5ب2ٍ

 5755555 28/7/96الی  26/7/96

 5595555 5/8/96الی  4/8/96 )وظارت(5بٍ  2 56 عمران بته َای يیصٌ ي ريشُای خاص بته ریسی 3

 5755555 52/8/96الی  55/8/96 )طراحی(5بٍ  2 24 عمران    شالًدٌ َای عمیق 4

 5595555 57/8/96الی  56/8/96 )وظارت( 2بٍ  3 56 عمران  قالب بىذی ي قالب برداری 5

 5595555 23/8/96الی  22/8/96 )وظارت( 2بٍ 3 56 عمران مباوی گًد برداری ،شئًتکىیک ي سازٌ َای وگُبان 6

 5755555 26/8/96الی  24/8/96 )طراحی( 2ب3ٍ 24 عمران بُسازی خاک 7

 5595555 3/8/96الی  2/9/96 )وظارت( 5بٍ  2 56 عمران ريشُای اجرا ي کىترل اتصاالت در سازٌ َای فًالدی 8

 5755555 55/9/96الی  8/9/96 )طراحی( 2ب3ٍ 24 عمران طراحی اتصاالت در سازٌ َای فًالدی 9

 5595555 55/9/96الی  53/9/96 )طراحی(5بٍ  2 24 عمران مقايم سازی  سازٌ َای فًالدی ي بتىی 11

 5595555 23/9/96الی  22/9/96  2بٍ  3 56 برق آساوسًر ي پلٍ برقی 11

 5595555 23/9/96الی  22/9/96 5بٍ  2 56 برق تاسیسات برقی ساختماوُای بلىذ مرتبٍ 12

 5595555 24/9/96الی  23/9/96  2بٍ  3 56 مکاویک مذیریت تعمیر ي وگُذاری تاسیسات ساختماوُا 13

 5595555 27/9/96الی  26/9/96 5بٍ  2 56 شُرسازی آمادٌ سازی اراضی شُری 14

 5595555 28/9/96الی  27/9/96 5بٍ  2 56 وقشٍ برداری محاسبات ي ترسیمات کامپیًتری ي ورم افسارَای تخصصی 15

 5595555 29/9/96الی  28/9/96 5بٍ  2 56 مکاویک چیلر ي برجُای خىک که 16


