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678131415202122272829456111213181920252627مهندس/ دکتر(ساعت)

811-116
مسایل اولیه +آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

(1-811) ساعت 16کارگاهی و نکات اجرایی 
9ساعت مهندس آرمانپور

811-216
نکات +مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی

(2-811) ساعت 16اجرایی پی های سطحی   
10ساعت دکتر عامل سخی

811-316

نکات +(1)نکات اجرایی ساختمانهای فوالدی 

 ساعت 16، (1)اجرایی سازه های بتن مسلح 

(811-3)

11ساعت مهندس کازرونیان

811-412

مصالح ساختمانی و استانداردهای 

نکات اجرایی سازه های بنایی، دیوار +مربوطه

(4-811)ساعت12... چینی و

12ساعت مهندس احمد جم نژاد

811-58
 8،  1نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 

(5-811)ساعت 
مهندس رمضانی

نکات اجرایی 

تاسیسات برقی 

 8،  1ساختمان 

(5-811)ساعت 

13ساعت 

811-68
، 1نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 

(6-811) ساعت 8
مهندس پیمان ابراهیمی

نکات اجرایی 

تاسیسات مکانیکی 

 8، 1ساختمان 

(6-811)ساعت 

14ساعت 

811-78
 ساعت 8مبانی سالمت ایمنی و محیط زیست، 

( 811-7)
 وحید بحرینی

مبانی سالمت 

ایمنی و محیط 

 ) ساعت 8زیست، 

811-7)

15ساعت 

امتحاندوره های ارتقاء اجرا

281824به3
مقررات و تدابیر فنی سالمت ، ایمنی و محیط 

( 818 ) ساعت ، 24 ( hse )زیست 
9ساعت  وحید بحرینی

182216به2 

روش ها و تکنیک های اجرای نظام سالمت ، 

 ساعت ، 16  ( hse )ایمنی و محیط زیست 

(822)

10ساعت غالمعباس صفرپور

 و2به3

181524به2 
 24نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری 

(815)ساعت 
11ساعت مهندس آرمانپور

امتحاندوره های ارتقاء پایه

231516 به 3
  ساعت 16آشنایی با مبانی پدافند غیرعامل 

(315)
9ساعت غالمعباس صفرپور

131916 به 2
روشهای اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های 

(319)  ساعت 16فوالدی 

سیدعلیرضا 

کازرونیان
10ساعت 

11ساعت  محسن دریس زاده(321) ساعت 24 بهسازی خاک 232124 به 3

132824 به 2
طراحی لرزه ای ساختمانهای فوالدی به روش 

LRFD 24 (328) ساعت

سید علیرضا 

کازرونیان
12ساعت 

معماری
طراحی و 

نظارت
211316به3

مصالح و فناوری های نوین در صنعت 

(113) ساعت 16ساختمان 
13ساعت مهردادیزدانپناه

41116
تاسیسات گرمایی،سرمایی،تعویض هوا و تهویه 

(411) 16مطبوع ساعت 
11ساعت عبداله آورا

41316
 16تاسیسات لوله  کشی گاز ساختمانها ساعت 

(413)
رحمت اله یوسفی

12ساعت پیمان ابراهیمی(419) 16چیلر و برج های خنک کن ساعت 41916

42216

 روشهای تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات 

 ساعت 16بهداشتی در فضاهای پرجمعیت 

(422)

13ساعت پیمان ابراهیمی

برق
طراحی و 

نظارت
151616 به 2

بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی 

(516) ساعت 16، 2الکتریکی ساختمانها 
9ساعت رمضانی

4هفته 

تاسیسات لوله  کشی گاز 

(413) 16ساختمانها ساعت 

بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف 

 16، 2انرژی الکتریکی ساختمانها 

(516)ساعت 

تاسیسات 

گرمایی،سرمایی،تعویض هوا 

 16و تهویه مطبوع ساعت 

چیلر و برج های خنک کن ساعت 

16 (419)

 روشهای تهویه گرم و سرد با 

هوا و تاسیسات بهداشتی در 

 ساعت 16فضاهای پرجمعیت 

روشهای اجرا و کنترل اتصاالت در 

  ساعت 16سازه های فوالدی 

(319)

3هفته 2هفته 

(815) ساعت 24نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری 

(321) ساعت 24 بهسازی خاک 

آزمون آنالین ، تاریخ متعاقبا 

اعالم می گردد

محاسبات

2 به 3

1 به 2

روش ها و تکنیک های اجرای نظام 

 )سالمت ، ایمنی و محیط زیست 

hse )  16 ، (822) ساعت

مکانیک
طراحی و 

نظارت

مسایل اولیه کارگاهی و نکات 

نکات اجرایی پی های +اجرایی

(2-811) ساعت 16سطحی   

نکات اجرایی ساختمانهای فوالدی 

نکات اجرایی سازه های بتن مسلح +(1)

(3-811) ساعت 16، (1)

عمران و 

معماری
ارتقاء اجرا

آشنایی با شرح وظایف 

مسایل اولیه کارگاهی و +پیمانکار

(1-811) ساعت 16نکات اجرایی 

ورود به 

حرفه اجرا

عمران و 

معماری

مصالح و فناوری های نوین در صنعت 

(113) ساعت 16ساختمان 

مصالح ساختمانی و استانداردهای 

نکات اجرایی سازه های +مربوطه

-811)ساعت12... بنایی، دیوار چینی و

4)

 )مقررات و تدابیر فنی سالمت ، ایمنی و محیط زیست 

hse ) 24 ، (818)  ساعت 

عمران

ارتقا پایه 

نظارت

آشنایی با مبانی پدافند 

(315)  ساعت 16غیرعامل 

طراحی لرزه ای ساختمانهای فوالدی به روش 

LRFD 24 (328) ساعت

عناوین دوره هاکدصالحیت پایهرشته

98برنامه کالسها و امتحانات دوره های نظام مهندسی پاییز 
 صبح8شروع کالسها از ساعت .  ، دوره برگزار خواهد شد (حداقل) نفر ثبت نام کننده 10 نفربوده و با  30ظرفیت کالسها 

دیآذر

1هفته 4هفته 3هفته 2هفته 1هفته 


