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 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان  ردیف

1 
افزار دیالوکس( آشنایی با سیستم روشنایی )آموزش نرم

 مازی نور
 تاسیسات برق شرکت مازی نور 95/02/28

 شهرسازی -معماری  مهندس درویش -آقایان دکتر جمشیدی   95/03/17 آشنایی با ضوابط معماری و شهرسازی طرح تفصیلی 2

 عمران آقای دکتر تابع بردبار 95/04/18 جلسه جوشکاران فنی 3

 عمران ترابی -آقایان دکتر آزرم  FRT 95/04/28های پلیمری کنترل کیفیت در اجرای الیاف 4

 معماری آقای دکتر جمشیدی 95/05/11 جلسه اول-آشنایی با ضوابط طراحی معماری مقررات ملی 5

 معماری آقای مهندس زنگنه 95/05/13 جلسه دوم-ضوابط طراحی معماری مقررات ملیآشنایی با  6

 عمران آقای دکتر مصلی نژاد 95/04/30 های شهریبررسی نکات ویژه در اجرای گودبرداری 7

 عمران آقای مهندس رضوان 95/05/20 های پیش تنیدهسقف 8

 هاکلیه رشته آقای دکتر مایکل لیندر  95/05/23 های نوین بازاریابی و فروشتکنیک 9

 عمران آراآقای مهندس حکمت 95/05/27 سقف های عرشه فوالدی 10

 معماری مهندس زنگنه -آقایان دکتر جمشیدی  95/06/01 جلسه اول -ضوابط طراحی معماری کرکسیون  11

 عمران فرفروزش -آقایان مهندس بنان  95/06/03 دارهای حفرهنکات اجرایی و نظارتی سقف 12

 معماری مهندس زنگنه -آقایان دکتر جمشیدی 95/06/08 جلسه دوم  -ضوابط طراحی معماری کرکسیون  13

 عمران شرکت سیکا 95/06/23 تکنولوژی بتن )مارکوس یان( 14

 معماری و چابکی-زادهآقایان مهندس علوی 95/07/29 کالس طراحی به همراه آزمون 15

 شهرسازی آقای مهندس نوذری 95/07/14 طرح هادی روستایی 16

 عمران آقای دکتر صفری 95/09/15 های فوالدی و بتنیسازی سازهمقاوم 17
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18 
های در طراحی ساختمان 4ویرایش  2800الزامات آئین نامه 

 بنایی
 عمران آقای دکتر صفری 95/09/16

 هاکلیه رشته آرین منش -آقایان دکتر درویش  95/09/18 بحران آب 19

 شرهسازی خانم دکتر نصر 95/09/22 بهبود سیما و منظر شهری با رویکرد ایمنی در شهر  20

 تاسیسات برق زادهآقای مهندس عبداله 95/09/28 آشنایی مهندسین با تاسیسات ساختمان 21

 عمران آقای دکتر صفری 95/09/29 های فوالدی و بتنیسازی سازهمقاوم 22

 عمران آقای دکتر صفری 95/09/30 های فوالدی و بتنیسازی سازهمقاوم 23

 عمران آقای دکتر صفری 95/10/07 های فوالدی و بتنیسازی سازهمقاوم 24

 عمران نژادآقای مهندس فخرایی 95/10/15 ریزی در هوای سردبتن 25

 تاسیسات مکانیک آقای مهندس کارگر 95/10/20 کارآموز دفتر گازآموزش مهندسان  26

 عمران آقای دکتر صفری 95/11/16 های بتنی موجودبرای تقویت سازه FRPطراحی مصالح  27

 هاکلیه رشته الدینآقای مهندس میر شرف 95/11/18 ترس مهندسان ناظر از حوادث ساختمانی 28

 عمران آقای دکتر صفری 95/11/23 های بتنی موجودبرای تقویت سازه FRPطراحی مصالح  29

 تاسیسات برق صفا -آقایان مهندس منصوری  95/11/27 آسانسور مقدماتی 30

 عمران آقای دکتر خیرالدین 95/11/27 های بتنی با مهاربند فوالدیسازی سازهمقاوم 31

 عمران آقای دکتر اسالمی 95/12/01 آمریکا و ژاپنای های طرح لرزهمروری بر پژوهش 32

 95/08/08 های محاسباتیجلسه توجیهی دفترچه 33
مهندس پاک  -آقایان دکتر نجفقلی پور 

 نیت
 عمران

 هاکلیه رشته آقای دکتر محمد عابدی 95/08/10 معرفی فناوری نانو در حوزه ساختمان 34

 عمران آقای دکتر صفری 95/10/13 بتنیهای فوالدی و سازی سازهمقاوم 35
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 عمران آقای دکتر صفری 95/10/14 های فوالدی و بتنیسازی سازهمقاوم 36

 عمران آقای دکتر کلهری 95/11/05 بررسی خرابی و ترمیم بتن 37

 95/11/20 ها با مصالح بناییطراحی ساختمان 38
مهندس  -زاده آقای مهندس علوی

 چابکی
 عمران

 عمران آقای دکترصفری 95/11/30 های بتنی موجودبرای تقویت سازه FRPطراحی مصالح  39

 95/12/04 های مسکونی و عمومی ویژه معلولینسازی ساختمانمناسب 40
 -اسالمی   -آقایان دکتر جمشیدی

 مهندس برجیان
 شهرسازی

 تاسیسات مکانیک علویانآقای مهندس  95/12/09 کشی فاضالب و هواکشمبانی طراحی لوله 41

 هاکلیه رشته آقای مهندس میررضوی 95/12/17 حقوق مهندسی 42

 هاکلیه رشته آقای مهندس  طهماسبی BIM 95/10/19سازی اطالعات ساختمان برداری بهینه از مدلبهره 43

44 
آشنایی مهندسین برق با نکات نظاتی در تاسیسات 

 ساختمانی
 تاسیسات برق تدینآقای مهندس  95/09/07

 هاکلیه رشته آقای ابراهیمی 95/11/09 های مستقیماصطالحات مواد قانون مالیات 45

 عمران آقای دکتر صفری 95/12/07 های بتنی موجودبرای تقویت سازه FRPطراحی مصالح  46

 هارشتهکلیه  آقای ابراهیمی 95/11/10 های مستقیماصطالحات مواد قانون مالیات 47

 


