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 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان  ردیف

 96/02/12 مدیریت ترافیک و ایمنی  1
 -آقایان دکتر زور بخش 

 مهندس اجرایی
 ترافیک

 ترافیک -عمران  آقای مهندس حسن زاده 96/02/18 های قانونی مهندسان ناظرمسئولیت 2

 ترافیک -عمران  آقای مهندس حسن زاده 96/02/19 های قانونی مهندسان ناظرمسئولیت 3

 96/03/21 تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی 4
 -آقایان مهندس ارجمند 

 دری
 هاکلیه رشته

 تاسیسات برق آقای مهندس دهقانپور 96/02/26 آشنایی با ژنراتورهای برق اضطراری 5

 96/03/21 تکمیل و ارائه اظهارنامه مالیاتی 6
 -آقایان مهندس ارجمند 

 دری
 هاکلیه رشته

 تاسیسات برق زادهآقای مهندس عبداهلل 96/04/11 نکات نظارتی و اجرایی در تاسیسات ساختمان 7

 تاسیسات برق آقای مهندس تدین 96/04/18 ساختماننکات نظارتی و اجرایی در تاسیسات  8

 عمران آبادیآقای مهندس فیض 96/04/21 مدیریت ساخت و پروژه 9

 تاسیسات برق آقای مهندس کیانی 96/05/01 آشنایی مهندسین برق با نکات اجرایی و نظارت تاسیسات ساختمان 10

 معماری آقای مهندس بهمنی 96/05/10 های معماریبررسی و کنترل ضوابط گاز درنقشه 11

 تاسیسات برق آقای مهندس یدالهی 96/05/11 هاکاربرد انرژی خورشیدی در ساختمان 12

 تاسیسات برق زادهآقای مهندس عبداهلل 96/05/22 آشنایی مهندسین برق با نکات اجرایی و نظارت تاسیسات ساختمان 13

 تاسیسات برق زادهآقای مهندس عبداهلل 96/05/29 اجرایی و نظارت تاسیسات ساختمانآشنایی مهندسین برق با نکات  14

 تاسیسات برق آقای مهندس روزیطلب 96/06/05 ها نوانرژی 15



 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان  ردیف

 آقای مهندس کاووس زارع 96/06/15 سازی انرژیآشنایی با مقررات ملی در تاسیسات و بهینه 16
 -تاسیسات برق 

 تاسیسات مکانیک

 عمران آقای دکتر محرر 96/06/21 ریزی در هوای گرمبتن 17

 عمران خانم مهندس کریمی 96/06/28 هابند کردن ساختمانآتش 18

19 
دوره آموزشی ویژه اعضای دفاتر و ناظران فنی روستایی بنیاد مسکن 

 انقالب اسالمی استان فارس
 عمران پور آقای مهندس خواجه 96/07/17

 هاکلیه رشته آقای دکتر مشکسار  96/07/18 انرژیاقلیم و  20

 شهرسازی آقای متیو راف 96/08/02 های محرک توسعهخلق مکان، توریسم شهری و پروژه 21

 هاکلیه رشته آقای مهندس آقایی 96/08/03 ها(ها و فرصتآموزش و توسعه منابع انسانی)چالش 22

 معماری آقای مهندس شهرام زارع 96/08/10 آوری نوین در صنعت ساختمانیفن 23

24 
های سانتریفیوژ و بوستر آشنایی با عملکرد و نحوه صحیح انتخاب پمپ

 هاپمپ
 مکانیکتاسیسات  آقای مهندس  ابوطالبی 96/08/24

 معماری -عمران  آقای مهندس پوررضا 96/08/30 آشنایی با نکات تأسیساتی ساختمان ویژه مهندسان عمران و معماری 25

 96/09/01 نکات عمومی نظارت بر تأسیسات برقی و مکانیکی  26
 -آقایان مهندس روزیطلب 

 زارع

 -تاسیسات برق 

 تاسیسات مکانیک

 96/09/20 ت اول(ستخصصی اعزامی از زلزله کرمانشاه )نشگزارش مقدماتی تیم  27
 -آرا آقایان مهندس حکمت

 پورخواجه
 عمران

 96/09/25 ت دوم(سگزارش مقدماتی تیم تخصصی اعزامی از زلزله کرمانشاه )نش 28
 -آرا آقایان مهندس حکمت

 پورخواجه
 عمران

 96/09/28 (BIMکارگاه تخصصی فناوری مدیریت اطالعات ساختمان )نرم افزار  29
 -فر آقایان مهندس شجاعی

 یوآنا آلساسوآ -پیتر رایچر
 هاکلیه رشته
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 عمران نژادآقای مهندس فخرایی 96/10/03 ریزی در هوای سردبتن 30

31 
ها و ضوابط طراحی در میانقابای و ای اجزای غیر سازهمبانی رفتار لرزه

 2800استاندارد 
96/10/05 

 -دهقانی  -آقایان دکتر بنان 

 پورنجفقلی
 عمران

 هاکلیه رشته آقای مهندس قریب 96/10/06 ن ساختمانآهای های پنهان در بیمه مسئولیتبیمه، ایمنی و چالش 32

 تاسیسات برق مهندس خالق پورآقای  96/10/11 محاسبه سیستم ارتینگ و ارت موقت 33

 هاکلیه رشته آقای دهقان منشادی 96/10/14 پولشویی 34

 تاسیسات مکانیک آقای مهندس عالمی 96/10/18 های مسکونیهای آبرسان ساختمانپمپ و سیستم  35

36 FTTH 96/10/20 
  -آقایان دکتر خورشیدی 

 اکبرپور
  

 هاکلیه رشته آقای دکتر ماندگار 96/10/26 داوری مقدماتی 37

 96/10/27 گودهای شهری به روش نیلینگ و انکرینگ 38
پاک  -آقایان دکتر مصلی نژاد 

 نیت
 عمران

 شهرسازی خانم دکتر نصر 96/10/30 مبلمان شهری 39

40 
های غیررسمی و گاههای فرسوده شهری و سکونتمدیریت بحران در بافت

 دارهای مسئلهمحیط
 شهرسازی آقای مهندس شکیبا 96/11/02

 هاکلیه رشته آقای دکتر ماندگار 96/11/03 داوری مقدماتی 41

 تاسیسات مکانیک آقای مهندس سمسامی 96/11/03 بازرسی فنی گاز  42

 معماری آقای مهندس زنگنه 96/11/08 اندیشی معمارانهم 43

 تاسیسات مکانیک آقای مهندس سمسامی 96/11/09 بازرسی فنی گاز  44

 تاسیسات مکانیک آقای مهندس سمسامی 96/11/10 بازرسی فنی گاز  45
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 هاکلیه رشته آقای دکتر ماندگار 96/11/10 داوری پیشرفته 46

 تاسیسات مکانیک مهندس سمسامی 96/11/11 بازرسی فنی گاز  47

 تاسیسات مکانیک مهندس بهمنی 96/11/13 بازرسی فنی گاز  48

 هاکلیه رشته دکتر ماندگار 96/11/13 داوری پیشرفته 49

 عمران زادهآقای مهندس علوی 96/11/14 افزار ارجاع خدمات مهندسینرم 50

51 
های بنایی با مروری بر برخی نکات ویژه در طراحی و نظارت ساختمان

 های بم و کرمانشاهزلزلهنگاهی به 
 عمران پورآقای مهندس خواجه 96/11/16

 عمران پورآقای مهندس خالق 96/11/18 ها در برابر صاعقه و اضافه ولتاژحفاظت ابنیه و ساختمان 52

53 
ها و ای دیوارها و سقفآشنایی با تاثیر بازشوها در رفتار سازه

 های موجودمحدودیت
96/11/23 

نجفقلی  -دکتر آزرم آقایان 

 پور
 عمران

 96/11/24 هاو الزامات ترافیکی ساختمان 23نویس مبحث آشنایی با پیش 54
 -آقایان دکتر زور بخش 

 مهندس شیران
 ترافیک

 هاکلیه رشته آقای دکتر ماندگار 96/11/27 داوری پیشرفته 55

 تاسیسات برق زادهآقای مهندس صادق 96/12/13 های آنتن مرکزی و ماهوارهطراحی واجرای سیستم 56

 96/12/14 غیره استاندارد )بتن(مخاطرات استفاده از مصالح  57
 -آقایان مهندس همت 

 خواجه پور
 عمران

58 pmbok 96/12/14 هاکلیه رشته آقای مهندس ایزدی 

 تاسیسات مکانیک آقای مهندس محکمی 96/12/15 استخر سونا جکوزی 59

 عمران آقای مهندس رضوان 96/11/11 های پیش تنیدهسقف 60

 هاکلیه رشته آقای دکتر ماندگار 96/11/17 داوری پیشرفته 61
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62 DISK 96/02/01 هاکلیه رشته سالن خیام 

 


