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 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان ردیف

 تاسیسات مکانیک آقایان مهندس بهمنی 97/02/08 17نکات اجرایی و نظارتی لوله کشی گاز مبحث  1

2 
سازی و داربست بندی و ایمنی الزامات ایمنی کار در ساختمان

 داربست
 عمران اجرایی -آقاین مهندس صفا  97/02/17

 97/02/18 مهندسی زلزلهاصول  3
خواجه  -مهندس حکمت آرا  -آقایان دکتر بنان 

 رئیس کریمیان -پور 
 عمران

 عمران مهندس خواجه پور -بنان  -آقاین دکتر رفیعی  97/02/18 کارگاه آموزشی ویژه شهرداران 4

 هاکلیه رشته آقای دکتر رحیمی 97/02/19 تغذیه و ورزش در سالمتی 5

 هاکلیه رشته آقای دکتر دهقان 97/02/23 استارتاپ موفق، مهمترین گام انتخاب ایده درست 6

 تاسیسات مکانیک آقای مهندس لطیفی 97/02/24 هاانواع پکیج 7

 خانم دکتر طاهره نصر 97/02/25 آوردگاه ملی هنر معماری 8
 -شهرسازی 

 معماری

 هاکلیه رشته مهندس کریمیان -دکتر فالح آقاین  97/02/26 اهداف توسعه پایدار 9

 هاکلیه رشته دری -آقایان مهندس ارجمند  97/03/21 اظهارنامه مالیاتی 10

 هاکلیه رشته مصالئی -آقایان مهندس ارجمند  97/03/20 اظهارنامه مالیاتی 11

 هارشتهکلیه  دری -آقایان مهندس ارجمند  97/03/24 اظهارنامه مالیاتی 12

 تاسیسات برق آقای مهندس آذر پیرا 97/03/30 تاثیر امواج الکترومغناطیس بر تجهیزات و انسان 13

14 ETABS-MATE 97/07/17 عمران آقای مهندس اسالمی زاده 
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15 
نکات اساسی در اقدامات مهندسی و قانونی قبل از اجرای 

 ساختمان
 عمران آقای مهندس رنجبر 97/07/24

16 
های های اطفاع حریق ساختماننکات طراحی و اجرای سیستم

 بلندمرتبه
 مکانیکتاسیسات  آقای مهندس فخارزادگان 97/07/25

 تاسیاست مکانیک آقای مهندس بهمنی 97/07/29 کشی گاز و نظارت و بازرسی گازانواع لوله 17

 عمران دکتر فراهانی 97/08/05 ها در برابر آتشمحافظت از سازه 18

 تاسیسات برق خالق پور -آقایان مهندس  رستم پور 97/08/15 هاسازی در ساختمانپتانسیلهمبندی و هم 19

 عمران آقای دکتر رحمتی 97/09/07 سنگدانه مورد مصرف در بتن  20

 تاسیاست مکانیک آقای مهندس بهمنی 97/09/18 های مسکونیها و مجتمعضوابط گازرسانی به محوطه 21

 عمران آقای دکتر رحمتی 97/09/21 سیمان در بتن 22

 عمران آقای دکتر رحمتی 97/10/05 های شیمیایی بتنافزودنی 23

 هاکلیه رشته آقای مهندس میر رضوی 97/10/06 حقوق مهندسی 24

 عمران دکتر حسنلوآقای  97/10/12 تحقیق و توسعه دیوارهای بنایی مسلح پیش تنیده 25

 تاسیسات برق آقای مهندس تبریا 97/10/18 های هوشمند ساختمانسیستم 26

 عمران آقای دکتر رحمتی 97/10/19 آزمایشات بتن تازه و سخت شده بتن و ظوابط رد و پذیرش بتن 27

 هاکلیه رشته عزیزخانی -برنایی  -آقایان مهندس الهوتی  97/09/26 ای انتظامیتخلفات حرفه 28

 عمران آقای دکتر رحمتی 97/11/03 روش ملی طرح مخلوط بتن 29

 عمران آقای دکتر رحمتی 97/11/04 های شیمیایی بتنافزودنی 30

31 
 های بنایی و بررسی سازی ساختمانتهیه دفترچه مقاوم

 های طرح تقویت آنهادیتایل
 عمران نیتپاک  -آقایان مهندس رادمان  97/11/09
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 عمران آقای دکتر قائدیان رونیزی 97/11/10 تفسیر نتایج آزمایشگاهی بتن 32

33 
 های بنایی و بررسی سازی ساختمانتهیه دفترچه مقاوم

 های طرح تقویت آنهادیتایل
 عمران پاک نیت -آقایان مهندس رادمان  97/11/15

 هاکلیه رشته آقای مهندس میر رضوی 97/11/16 حقوق مهندسی 34

 عمران آقای دکتر رحمتی 97/11/24 بتن، تولید و کنترل کیفیت 35

 عمران آقای دکتر رحمتی 97/11/25 بتن، تولید و کنترل کیفیت 36

 هاکلیه رشته رفعتی -آقایان مهندس دادخواه  97/11/29 افزار جامع خدمات مهندسینرم 37

 تاسیاست مکانیک آقای مهندس نامجو 97/11/30 طراحی فاضالب و هواکش )فاضالب پوش فیت(  38

   آقای مهندس حکیم الهی 97/12/06 و نقل پایدار حمل  39

 تاسیسات برق آقای مهندس ید الهی 97/12/07 های برق در طراحی و نظارت ساختمانحداقل  40

 تاسیسات برق آقایا مهندس پورعبداله 97/12/08 آشنایی با مفاهیم و استانداردهای سیم و کابل  41

 عمران آقای مهندس چابکی  97/12/15 های با اسکلت بنایینکات کلیدی در طراحی ساختمان  42

 


