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امتحاندوره هاي ارتقاء اجرا

81424245
آشنایی با روشهاي گودبرداري و اجراي سازه هاي 

نگهبان 24 ساعت (814)
10اشرفی حمیدرضا

امتحاندوره هاي ارتقاء پایه

331116181 به 2
 مبانی گودبرداري،ژئوتکنیک و سازه هاي نگهبان 

16 ساعت (311)
8/40کشاورز امین

10محمودي صاحبی موسیروشهاي تولید صنعتی ساختمان 16  ساعت (318)231816181 به 1

332324245 به 2
طراحی اتصاالت در سازه هاي فوالدي 24 ساعت 

(323)
11فاروقی علرضا

13/40کشاورز امینشالوده هاي عمیق 24 ساعت (331)33124245

15مقدم راد فرزامسیستم هاي مقاوم بتن آرمه 24 ساعت (329)32924245

311216181 به 2
معماري پایدار و روشهاي صرفه جوئی انرژي در ساختمان 

16 ساعت (112)
8/40دهبان مهري

10قنبري مطلق مهراناصول و مبانی طراحی بناهاي بلند مرتبه 16 ساعت (114)211416181 به 1

341316181 به 2
تاسیسات لوله  کشی گاز ساختمانها ساعت 16 

(413)
11قاسمی اصل رامین

242116181 به 1
 تاسیسات مکانیکی ساختمانهاي بلندمرتبه و 

تفاوت آنها با ساختمانهاي معمولی 16 ساعت (421)
13/40صالح کندزي صالح

15صدري منصورسیستمهاي جریان ضعیف 16 ساعت (512)351216181 به 2

251616181 به 1
بهینه سازي و صرفه جوئی مصرف انرژي الکتریکی 

ساختمانها 2، 16 ساعت (516)
11صدري منصور

هفته 7

شالوده هاي عمیق 24 ساعت 

(331)

 مبانی 

گودبرداري،ژئوتک

روشهاي تولید 

صنعتی ساختمان 

مکانیک
طراحی و 

نظارت

برق

محاسبات

عمران و 

معماري
ارتقاء اجرا

3به2 و 

2به1

معماري

عمران

طراحی و 

نظارت

سیستم هاي مقاوم بتن آرمه 

24 ساعت (329)

آشنایی با روشهاي گودبرداري 

و اجراي سازه هاي نگهبان 24 

عناوین دوره ها

هفته 5 هفته 4

سیستمهاي 

جریان ضعیف 16  طراحی و 

نظارت

2 به 1

ارتقا پایه 

نظارت

بهینه سازي و 

صرفه جوئی 

اصول و مبانی 

طراحی بناهاي بلند 

 تاسیسات 

مکانیکی 

برنامه کالسها و امتحانات دوره هاي نظام مهندسی
ظرفیت کالسها 30 نفربوده و با  10 نفر ثبت نام کننده (حداقل) ، دوره برگزار خواهد شد.  شروع کالسها از ساعت 8 صبح

در صورتیکه تعداد ثبت نام کنندگان کمتر از 30 و بیشتر از 10 نفر باشند، اعضاي دیگر نظام مهندسی میتوانند بطور رایگان و مستمع  آزاد در کالسها شرکت کنند؛ ولی گواهی براي آنان صادر نخواهد 

شد.
خرداداردیبهشتفروردین

هفته 8 هفته 6هفته 3هفته 2

تاسیسات لوله  

کشی گاز 

معماري پایدار و 

روشهاي صرفه 

طراحی اتصاالت در سازه هاي 

فوالدي 24 ساعت (323)


