" تقویم آموزشی پاییز " 9316
سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران
ردیف

9

نام دوره  /نام رسته
 Datamineاکتشاف
"رسته پی جوئی و اکتشاف"

2

 Gisمقدماتی و پیشرفته
"رسته مشترک"

3

آقای دکتر بابک رجبی نسب

آقای مهندس کورش عزیزی

آقای مهندس امین ابراهیمی

مراحل مختلف اکتشاف طال همراه با بازدید
"رسته پی جوئی و اکتشاف"

5

16/70/95

 33ساعت

93:37- 91:37

تئوری  -عملی

اصول بازرسی در معادن

16/70/95

 33ساعت

16/70/96

 33ساعت

16/70/96

33ساعت

آقای دکتر سید احمد مشکانی
آقای مهندس اسماعیل پاپایی

0

حفاظت و بهداشت کار در معادن

16/70/96

16/70/90

33ساعت

آقای دکتر محمدرضا سلطانی
آقای مهندس بهمن غالمپور

"رسته استخراج "
1

"رسته مشترک"

16/70/90

33ساعت

97

"رسته مشترک"
99

اصول تهیه گزارش پایان عملیات اکتشاف

92

16/70/91

"رسته استخراج"

2577777

یکشنبه

2577777

دوشنبه

33ساعت
93:37- 91:37

16/70/91

2577777

دوشنبه

سه شنبه

تئوری

تئوری  -عملی

هزینه عملیات صحرایی متعاقبا اعالم خواهد شد

سه شنبه

2577777
93:37- 91:37

16/70/91

تئوری

33ساعت

ْآقای مهندس اسماعیل توتونچی

آقای دکتر نیما کریم

هزینه بازدید متعاقبا اعالم خواهد شد

یکشنبه

2577777
93:37- 91:37

"رسته پی جوئی و اکتشاف"

Datamine

تئوری

33ساعت

آقای دکتر اشکان محمدی

استخراج

یکشنبه

2577777
93:37- 91:37

16/70/91

آقای دکتر مهربان اردشیریان شریف آبادی

تئوری همراه با بازدید

33ساعت

آقای مهندس حمیدرضا ایزدی

طراحی جاده و رمپ

3777777

93:37- 91:37

16/70/91

نقشه برداری عمومی همراه با کار با دوربین Total Station

تئوری  -عملی

تئوری

93:37- 91:37

مسئولین فنی استخراج

تئوری  -عملی

2577777

شنبه

2577777

33ساعت

"رسته استخراج"
1

93:37- 91:37

93:37- 91:37

بررسی های فنی و اقتصادی در معادن
"رسته مشترک"

93:37- 91:37

93:37- 91:37

"رسته استخراج"
6

2577777

شنبه

نرم افزار کامفار
"رسته مشترک"

3

مدرس

تاریخ شروع دوره

مدت دوره

ساعت شروع و پایان

نوع دوره

هزینه ثبت نام (ریال)

روز برگزاری دوره

تئوری

تئوری

33ساعت

چهارشنبه

2577777

چهارشنبه

2577777
93:37- 91:37

تئوری  -عملی

چهارشنبه

تقویم آموزشی پاییز  9316سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران

مقررات و شرایط ثبت نام در دوره های آموزشی:
.1

حداقل شرکت کنندگان در هر دوره  15نفر است .در صورتیکه تعداد شرکت کنندگان کمتر از  15نفر برای هر دوره باشد ،دوره مورد نظر لغو و تاریخ جدید برگزاری دوره به شرکت کنندگان اطالع داده خواهد شد.

 .2تمام اساتید دوره ها ،دارای مجوز از سازمان نظام مهندسی معدن ایران و تأییدیه از سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران میباشند.
.3

گواهینامه های صادره با لوگوی سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران صادر خواهد شد.

 .4شرکت در دوره های آموزشی فوق برای کلیه عالقمندان آزاد میباشد.
 .5دوره های فوق جهت ارتقای پایه دارندگان پروانه اشتغال محسوب می شود.
 .6آزمون در روز پایانی دور ه برگزار خواهد شد .طبق مقررات بر اساس نمره کسب شده ،امتیاز هر دوره جهت ارتقای پایه پروانه اشتغال عضو ،تعیین و اعالم خواهد شد.
 .7اعضایی که فقط مایل به شرکت در آزمون هر دوره میباشند ،میبایستی مدارکی دال بر گذراندن دوره مورد نظر به بخش آموزش سازمان ارائه دهند  .بخش آموزش پس از بررسی و تأیید معرفی نامه جهت شرکت در آزمون ( بدون طی دوره آموزشی ) برای متقاضی صادر خواهد کرد .در اینصورت متقاضی میبایستی  55درصد هزینه ثبت نام را جهت ثبت نام
در آزمون پرداخت نماید.
.8

هزینه های ثبت نام به شماره حسابهای سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران که درسایت  tehran.ime.org.irمیباشد ،واریز شود.

 .9محل برگزاری :تهران – خیابان طالقانی  -بین خیابان مفتح و بهار  -روبروی بیمارستان  552ارتش  -شماره  - 154ساختمان تهیه و تولید مواد معدنی ایران ،طبقه ،4واحد آموزش.
تلفن – 88141555 - 88353555 :داخلی  – 4سرکار خانم فرهمند  -دورنگار.88831245 :

" امورآموزش سازمان نظام مهندسی معدن استان تهران "

