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مقدمه
مرکز همکاری های بین المللی آکسفورد (وابسته به دانشگاه آزاد اسالمی واحد آکسفورد) اینن دوره خصصصنی
را ویژه مهندسین عمران را برگزار می نمایند .این دوره خصصصی با کمن انممنن مهندسنین عمنران بریتانینا
طراحی شده خنا متصصصنان ایراننی بنا روشنهای ننوین و شیشنرو مندیریخ سنا خ عمنران آشننا نی شیندا کنرده و
بتواننند آزمننوده هننای ننود را بننرای شیشنندرد اهنندا حرفننه ای ننویو و بکننارگیری و مناسننت خننرین الگوهننای
سازگار با دموگرافی محلی در ایران بکار گیرند .محتوای این دوره با خوجه بنه نیازهنای متضاانیان طراحنی
شده و خوسط متصصصان با خمربه از دانشگاه ها و مراکز اجرا نی مندیریخ سنا تار هنای سنا تمانی انگلسنتان
ارا ه میشود .بازدید از شروژه های در حال اجرا و بهره برداری از مشصصات اینن دوره میداشند .ظرفینخ اینن
دوره حداکثر  20نفر می باشد.
ساختار دوره







دو هفته شامل روزهای ورود و روج به انگلستان
 02ساعخ آموزش شامل کالس های خصصصی ،سمینار ،کارگاه های خمربی خوسط متصصصین
برجسته ازمراکز علمی و خمربی انگلستان مانند انممن مهندسین عمران بریتانیا ،انیستیتو مدیریخ
سا خ و ساز ،مرکز بازیابی شایدار ،دانشگاه آکسفورد و لندن  ،کمپانی بالفور بیتی ،غیره
بازدید از شروژه های زنده در دو شهر انگلستان
اجرای بصشی از دوره در سالن های کنفرانس دانشگاه آکسفورد
ارا ه گواهینامه اخمام دوره از سوی مرکزهمکاری های بین المللی آکسفورد

مفاد دوره
 معیار های نوین مدیریت ساخت و ساز
 روشهای پیشرفته مدیریت پروژه
 سیستمهای بین المللی قرارداد و حکمیت ساختمانی
 برنامه ریزی پایدار و مسئولیت های اجتماعی





مدیریت ریسک
مدیریت سیستم و تکنولوژی یکپارچه
مدلهای مدیریتی در شرکت های ساختمانی بزرگ

هماهنگی های ویژه دوره








صدور دعوت نامه برای ا ذ ویزا
جلسه هماهنگی در خهران قدل از عزیمخ به لندن
رزرواسیون هتل محل اقامخ و خرانسفر از فرودگاه وبالعکس
دفترچه راهنما شامل کلیه نکات الزم برای سفر
دسترسی آنالین به کلیه شرزنتیشن ها و رفرنسها
صدحانه  ،نهار ،شام و شذیرا ی در طول دوره
بازدید از مراکز خاریصی و خوریستی لندن

هزینه دوره
وجه ثدخ نام این دوره برای هر شرکخ کننده  0022شوند میداشد که عالوه بر شهریه شامل  01شت اقامخ در
مهمانسرای واحد آکسفورد ،ایاب و ذهاب در طول دوره ،خرانسفر فرودگاهی ،شذیرا ی صدحانه ،نهارو شام ،
خور گردشی در شهر لندن و آکسفورد می باشد.
هزینه شرواز به فرودگاه هیترو لندن به عهده متضاای اسخ .در صورت شرواز قدل یا بعد از خاریخ های خعیین
شده هزینه سفر از فرودگاه به شهر آکسفورد و بالعکس نیز بعهده متضاای واهد بود.
نحوه ثبت نام
حداکثر ظرفیخ این دوره  20نفر می باشد .از متضاایان خضااا می شود با خکمیل فرم شیوسخ و ارسال آن به
آدرس ایمیل  admin@auo.org.ukآمادگی ود را برای شرکخ در دوره اعالم نمایند.
وجه ثدخ نام الزم اسخ قدل از صدور و ارسال دعوت نامه رسمی به حساب زیر واریز گردد.
Oxford Language College
Sort Code: 090129
Account Number: 19146315
IBAN: GB65ABBY09012919146315
Branch Identifier Code (BIC): ABBYGB2LXXX
Reference: Your surname
در صورت عدم صدور ویزا برای متضاای وجه ثدخ نام شس از کسر مدلغ  002شوند بابخ امور اداری عودت
واهد شد.
جهخ کست اطالعات بیشتر می خوانید با ایمیل  admin@auo.org.ukو یا شماره خلفن 09128024729
(آقای بی زاده) و یا ( 22110150111402دفتر آکسفورد) خماس حاصل فرمایید.

فرم ثبت نام
دوره تخصصی پیشرفته مدیریت ساخت -ویژه مهندسین عمران
Executive Training Programme: Advance Construction Management

برای هر متقاضی یک فرم جداگانه پر شود
نام متقاضی
سمت متقاضی
نام و آدرس محل کار

شماره تلفن دفتر کار
شماره تلفن همراه
آدرس ایمیل
نشانی پستی متقاضی

شماره و تاریخ اعتبار
پاسپورت متقاضی

لطفا فرم را پس از تکمیل بهمراه تصویر صفحه عکس دار گذرنامه خود از طریق ایمیل به
آدرس  admin@auo.org.ukارسال فرمایید.
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