بسوِ تعبلی
پژٍّطکذُ حفبظت ٍ هزهت آثبر بب ّوکبری پژٍّطکذُ ببستبى ضٌبسی در ًظز دارد کبرگبُ دٍ رٍسُ هقذهبتی در هَرد
طبقِ بٌذی ،طزاحی ،سبلیببی ٍ بزرسی ّبی آسهبیطگبّی سفبل بب ًگبُ تخصصی بِ کبربزد علن کبًی ضٌبسی ٍ پتزٍگزافی
هطبلعِ هقبطع ًبسک سفبل ،در تبریخ  11ٍ12آببى هبُ  ،2931بزگشار ًوبیذ.
ایي کبرگبُ بزای ببستبى ضٌبسبى ،هزهت گزاى ٍ کبرضٌبسبى ببستبى سٌج ٍ افزاد عالقِهٌذ بِ هبحث هطبلعِ آسهبیطگبّی
سفبل ،ارائِ هیضَد .بِ ّویي دلیل ًیبس هیببضذ کِ ضزکت کٌٌذگبى تب حذٍدی بب هبحث سهیي ضٌبسی ،سٌگ ضٌبسی ٍ
کبًیضٌبسی آضٌبیی داضتِ ببضذ .ایي دٍرُ اگزچِ بزای هطبلعِ سفبل کبربزد دارد ،اهب داًص آهَختگبى ایي دٍرُ هی
تَاًٌذ اس آى بزای هطبلعِ سٌگ  ،هالت ،آجز ٍ دیگز هَاد فزٌّگی بْزُ ببزًذ.
ایي کبرگبُ آهَسضی ضبهل دٍ بخص هیببضذ .بخص اٍل یب هقذهبتی ،ضبهل ارائِ دستِ بٌذی سفبل در دٍرُ ّبی هختلف ٍ
پزاکٌص آى در ایزاى ،رٍش ّبی تئَری طزاحی سفبل ،بزرسی هطکالت ٍ هَاًع ،هحذٍدیت ّبی رٍشّبی آًبلیش
دستگبّی ٍ سبلیببی ،دستِ بٌذی سٌگ ّب ،رٍش ّبی ضٌبسبیی کبًیْب ،تفسیز ًقطِ ّبی سهیي ضٌبسی ٍ تجشیِ ٍ تحلیل
هقبطع هیکزٍسکَپی سفبل است.
بخص دٍم یب پیطزفتِ  ،طی یک ببسدیذ یک رٍسُ اس سبیت ببستبًیً ،حَُ جوع آٍری ،دستِ بٌذی سفبل ٍ طزاحی  ،تْیِ
هقطع ًبسک بِ صَرت عولی ٍ سپس هطبلعِ هقبطع ًبسک تْیِ ضذُ در سیز هیکزٍسکَپ ٍ در ًْبیت تْیِ گشارش هزبَط
بِ ّز ًوًَِ است.
مدرسان:
طبقِ بٌذی سفبل :دکتز احوذ چبیچی اهیز خیش
سبلیببی ٍ هطبلعبت آسهبیطگبّی :دکتز فزاًک بحزالعلَهی – هَلَدسبدات عظیوی
طزاحی سفبل :هعصَهِ جبٍیذ خَاُ
پتزٍگزافی سفبل :سیذ ایزج بْطتی
هزینه:
ّشیٌِ کل دٍ دٍرُ ّوزاُ بب پذیزایی (ًبّبر ٍ هیبى ٍعذُ) هبلغ  0،666،666ریبل است .در صَرت ثبت ًبم کبهل 16
درصذ تخفیف دادُ هی ضَد.
ّشیٌِ دٍرُ هقذهبتی ضبهل پذیزایی ّوزاُ بب پک بِ هذت دٍ رٍس 1،666،666 ،ریبل است .تخفیف بزای داًطجَیبى ٍ
ّوکبراى  16درصذ.
بِ ضزکت کٌٌذگبى گَاّی ضزکت در کبرگبُ اس طزف پژٍّطگبُ اعطب هی گزدد.

