Seminar No. 5-2011

برگساری دوري آمىزشی عمران  /فىق تخصصی
رّشِای جلْگیری از لارچ در ضاختواى /آکْضتیک /چگًْگی تاهیي جاًی کارگراى ضاختواى در دال ضاخت
مذت دوري آمىزشی:

 8تا  11ژّئیَ  2011هیالدی

ضاعات روزاوً:

 9صبخ تا  4بؼذ از ظِر

محل برگساری:

هْضطَ آهْزشی ػالی برلیي با چِل ضال ضابمَ تذریص در رشتَ ُای تخصصی ّ فْق
تخصصی در برلیي

مىضىع ضمیىار:

-

بررضی ّشٌاخت ػلل کپک ّ لارچ در ضاختواى
بررضی رّشِای هتذاّل در جلْگیری از کپک ّ لارچ در لطوتِای بِذاشتی ضاختواى
ابذاع رّشِای هذرى برای جایگسیٌی رّشِای هتذاّل ّ ضٌتی در جلْگیری ّ هبارزٍ با پخش ضریغ
لارچ در ضاختواًِای در دال بِرٍ برداری
هرّری در ارزیابی ّ کوییت ضاختواى در التصاد ضاختواًی آلواى بطْر ػوْهی
آکْضتیک ّ ػایك بٌذی صذا در ضاختواى
تاهیي جاًی برای کارگراى ضاختواى ّ دفاظت ًوای شِر در زهاى ضاخت بٌا
آشٌائی با لْاًیي ضاختواًی در ارّپا ّ ارزیابی بٌاُا از ًظر کیفیت ّ کویت در آلواى
بازدیذ از بٌاُای هؼرّف هؼواراى ًاهی جِاى در برلیي

مخاطبیه ضمیىار:
 هذیراى ػاهل شرکتِای هرتبظ ( هشاّریي طرح ؛ هجریاى طرح ؛ هراکس تذمیماتی ّ پژُّشّ داًشجْیاى رشتَ ُای هرتبظ)
خذمات :
-

الاهت در اتالِای دّ تختَ درُتل چِار ضتارٍ با صبذاًَ
ُسیٌَ دّرٍ آهْزشی ؛ بازدیذ از بٌاُای تاریخی ّ هؼواری هذرى
هترجن ّ راٌُوای هذلی
ارائَ گْاُیٌاهَ دضْر در ضویٌارُا از کاًْى هٌِذضیي آلواى

قابل تىجً:
 دذاکثر شرکت کٌٌذگاى در ُر دّرٍ  /در ُر کالش ً 20فر کالضِا تْضظ اضاتیذ آلواًی بَ ُوراٍ هترجن رضوی فارضی زباى ّ اضاتیذ ایراًی همین آلواىتذریص خْاُذ شذ.

برای کطب اطالعات بیشتر لطفا" با ما تماش برقرار کىیذ
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بروامً ضفر تىر  9روزي آمىزشی
رّز اّل تراًطفراز فرّدگاٍ بَ ُتل اًتخاب شذٍ دربرلیي
رّز دّم ضاػت  9:00تراًطفر از ُتل بَ هذل ضویٌار ّ ضاػت 16برگشت بَ ُتل( شش ضاػت تذریص)

رّز ضْم ضاػت  9:00تراًطفر از ُتل بَ هذل ضویٌار ّ ضاػت 16برگشت بَ ُتل ( شش ضاػت تذریص)

رّز چِارم ضاػت  9:00تراًطفر از ُتل بَ هذل ضویٌار ّ ضاػت 16برگشت بَ ُتل ( شش ضاػت تذریص)

رّز پٌچن ضاػت  9:00تراًطفر از ُتل بَ هذل ضویٌار (چِار ضاػت تذریص +دّضاػت بازدیذ)
بؼذ از ظِر بازدیذ از بٌاُای تاریخی
رّز ششن ضاػت  9:00تراًطفر از ُتل بَ هذل ضویٌار (چِار ضاػت تذریص +دّضاػت بازدیذ)
بؼذ از ظِر بازدیذ از هؼواری هذرى برلیي بؼذ از هتذذ شذى دّ آلواى
رّز ُفتن تْر گردشی بَ هذت  8ضاػت در برلیي  +صرف ًِار .
درکت از جلْ درب ُتل راش ضاػت  9صبخ
درضذى

رّز ُشتن تْر گردشی یک رّزٍ ( اختیاری) بَ هذت  12ضاػت  :ضفر بَ زیباتریي شِر تاریخی آلواى بَ
ًام )( Dresden
درکت از جلْ درب ُتل راش ضاػت  9صبخ (لیوت تْر ًفری  90یْرّ کَ هی تْاى بَ لیوت پکج اضافَ
کرد ّ یا در هذل خریذاری کرد)
رّز ًِن تراًطفر از ُتل بَ فرّدگاٍ

فرصت ثبت نام تا  01آوریل 1100
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شرکت کٌٌذگاى در ایي دّرٍ ُا هی تْاًٌذ در صْرت توایل در تْر تفریذی پاریص کَ از بؼذ از پایاى ُر دّرٍ بَ هذت
چِار رّز برگسار هی گردد ًیس شرکت ًوایٌذ.
خذهات تْر گردشی شاهل پرّاز از برلیي بَ پاریص ؛ الاهت در ُتل چِار ضتارٍ با صبذاًَ ؛ یک تْر شِری در
پاریص؛ تراًطفر ّ راٌُوای فارضی زباى.

بروامً تىر چهار روزي پاریص
رّز اّل

تراًطفراز فرّدگاٍ بَ ُتل اًتخاب شذٍ درپاریص

رّز دّم

تْر گردشی بَ هذت  8ضاػت در پاریص با راٌُوای هذلی فارضی زباى  +صرف ًِار
درکت از جلْ درب ُتل راش ضاػت  9صبخ

رّز ضْم

تْر بازدیذ از شِر برّکطل /زّریخ ( اختیاری) بَ هذت  12ضاػت
درکت از جلْ درب ُتل راش ضاػت  8صبخ (لیوت تْر ًفری  140یْرّ کَ هی تْاى
بَ لیوت پکج اضافَ کرد ّ یا در هذل خریذاری کرد)

رّز چِارم

تراًطفر بَ فرّدگاٍ جِت برگشت بَ ایراى
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