
  نظام مهندسي ساختمان استان آذربايجان غربي  دوره هاي آموزشي آنالين سازمان شركت در ضوابط

 )ساختمان استان مطابق با بخشنامه هاي ابالغي سازمان نظام مهندسي( 

 دانشگاه صنعتي اروميه  :مجري

نموده اند درخواست مي شود با دقت به موارد بدينوسيله از اعضاي محترمي كه در دوره هاي آنالين سازمان نظام مهندسي ثبت نام 

  :ذيل توجه فرمايند

و وبسايت نظام مهندسي ساختمان استان بخش آموزش  برنامه زمانبندي و ليست گروه بندي در سايت سازمان  .1

www.v.uut.ac.ir  )موجود مي باشد) اداره آموزشهاي آزاد و مجازي دانشگاه صنعتي اروميه. 

   .ود توجه نموده و برنامه زمانبندي متناسب با آن را دانلود و ذخيره فرماييدبه ليست گروه بندي خ .2

   .جابجايي گروهها با توجه به شرايط خاص دوره هاي آنالين به هيچ وجه امكان پذير نمي باشد .3

ت ضمن ارسال پيامك از طرف مجري، با هر يك از شركت كنندگان تماس تلفني نيز حاصل شده  و آموزشهاي الزم جه  .4

   .آماده سازي بستر و نحوه شركت در كالسهاي آنالين در اختيار ايشان قرار خواهد گرفت

بارگزاري اطالعات شركت كنندگان محترم جهت شركت در كالسهاي آنالين با اولويت برنامه زمانبندي از طرف مجري انجام  .5

  . خواهد گرفت

دوره ها مطابق با  و در صورت عدم رعايت ميزان شركت در حضور و غياب كالس هاي آنالين به صورت هوشمند انجام گرفته .6

ضوابط موجود از شركت در آزمون غايبين بيش از حد مجاز، جلوگيري به عمل آمده و اين امر مستلزم شركت مجدد ايشان در دوره ها 

 .خواهد بود

به عبارت ديگر ميزان غيبت مجاز در . باشد كل دوره ها مي) يك چهارم ( ساعته  24و  16و  8ميزان غيبت مجاز در دوره هاي.  1- 6

مي باشد و غيبت ) ساعته  2جلسه  3( ساعته  24و دوره ) ساعته  2جلسه  2( ساعته  16و دوره ) ساعته2جلسه  1(ساعته  8دوره 

  .مازاد بر آن موجب محروميت شركت كننده در آزمون پايان دوره خواهد شد

   .استرداد شهريه وجود نداردپس از شروع دوره به هيچ وجه امكان  .7

  .آزمون پايان دوره به صورت آنالين بوده و زمان آن متعاقباٌ به اطالع شركت كنندگان محترم خواهد رسيد .8

بعد انجام آزمون ليست نتايج و گواهينامه هاي پايان دوره توسط مجري استخراج و به سازمان نظام مهندسي ساختمان استان . 8-1

  .ارسال خواهد شد

   .برگزار خواهد شد  ir.ac.uut.lms://https: كليه دوره ها از سامانه الكترونيكي دانشگاه صنعتي اروميه به آدرس   .9

  در صورت هر گونه تغييرات در برنامه برگزاري كالس ها برنامه جديد از طريق سايت مجازي و كانال اطالع رساني خواهد شد .10

در صورت داشتن هر گونه سوالي مي توانيد با شماره هاي مستقيم و همراه دانشگاه صنعتي اروميه به : ادمين  با تماس نحوه .11

  : شرح ذيل تماس حاصل نموده يا در صورت مشغول بودن خطوط پيغام بگذاريد تا بالفاصله با شما تماس حاصل شود

  انشگاهشماره مستقيم د  شماره تلفن همراه  نام خانوادگي  رديف

  09351750527  تاجيك  1

  09928578782  جنگلي  2  31980234-044

  09141862857  ايالتي 3

 adobeافزار  نرم بايست مي  ir.ac.uut.lms://httpsجهت استفاده از سامانه مجازي دانشگاه صنعتي اروميه به آدرس  .12

connect نماييد را روي سيستم خود نصب.  

                                                     


