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 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان ردیف

 عمران آقای دکتر میرفندرسک 98/02/07 مدیریت ریسک سیالب 1

 هاکلیه رشته آقای مصالیی 98/03/20 نحوه تکمیل کردن اظهارنامه مالیاتی 2

 هاکلیه رشته آقای مصالیی 98/03/21 نحوه تکمیل کردن اظهارنامه مالیاتی 3

 هاکلیه رشته آقای مصالیی 98/03/22 نحوه تکمیل کردن اظهارنامه مالیاتی 4

 هاکلیه رشته آقای مصالیی 98/03/23 نحوه تکمیل کردن اظهارنامه مالیاتی 5

 تاسیسات برق  گروه اساتید 98/03/28 1های ارزیابی ساختمان سبز معرفی و مقایسه مدل 6

 تاسیسات برق  گروه اساتید 98/04/04 2ساختمان سبز های ارزیابی معرفی و مقایسه مدل 7

 عمران پروین -آقای مهندس یزدانی 98/04/09 های اجرا و طراحی سقف وافلمعرفی روش 8

 هاکلیه رشته آقای مهندس قربانی 98/05/15 دیجیتال مارکتینگ 9

 تاسیسات مکانیک آقای مهندس نوری 98/05/16 سایزینگ شیرآالت شیرآالت کنترلی 10

 تاسیسات مکانیک آقای دکتر اسالمی 98/05/18 مروری بر مطالعات مهندسی آتش در آمریکا 11

 هاکلیه رشته آقای مهندس اجرایی 05/23//98 نکات کلیدی رعایت ایمنی در کارگاه 12

13 
 نکات کلیدی در طراحی و نظارت تاسیسات الکتریکی

 بر اساس مبحث سیزدهم 
 تاسیسات برق ساسانفرآقای مهندس  98/06/28

14 
سازی فضاهای معماری و شهری برای افراد کم مناسب

 توان جسمی و حرکتی
 شهرسازی -معماری  آقای مهندس عراقی 98/07/15

 تاسیسات مکانیک آقای مهندس فخارزادگان 98/07/16 نکات کلیدی در طراحی و نظارت تأسیسات مکانیکی 15

 تاسیسات مکانیک بهمنی -آقایان مهندس جعفرپور  98/07/18 کالس بازرسی گاز 16



 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان ردیف

 هاکلیه رشته فرآقای دکتر هادیان 98/08/13 پدافند غیرعامل 17

18 

های نکات اجرایی و کاربردی در طراحی و نظارت سیستم 

ماهواره  -آنتن مرکزی  -جریان ضعیف )اعالم حریق 

 بخش اول -دوربین مداربسته(  -صوت  -شبکه  -مرکزی 

 تاسیسات برق آقای مهندس صادقی 98/08/29

19 
بازآموزی ناظرین عالیه )نکات کلیدی در طراحی و اجرای 

 ای تیرچه بلوک(سقف 
 عمران زرنانی -کریمیان آقایان مهندس رئیس 98/09/18

20 
و  BSاطفاء حریق در ساختمان بر اساس استاندارد 

 M22تقاضای آب مصرفی ساختمان بر اساس 
 تاسیاست مکانیک زارع -آقایان مهندس فخارزادگان  98/09/20

 عمران آقای مهندس زرنانی 98/09/25 های تیرچه بلوکنکات کلیدی در طراحی و اجرای سقف 21

 تاسیاست مکانیک آقای مهندس بهمنی 98/09/26 4گاز فشار قوی  22

 تاسیاست مکانیک آقای مهندس طباطبایی 98/09/27 5گاز فشار قوی  23

 عمران آقای مهندس تدین 11/08/98 فناوری بتن )انجمن بتن( 24

 تاسیسات مکانیک آقای مهندس نامجو 98/10/03 های نوین در سیستم فاضالب سوپر درینراه حل 25

26 
های نکات اجرایی و کاربردی در طراحی و نظارت سیستم

 جریان ضعیف 
 تاسیاست برق زادهآقای مهندس صادق 98/10/09

 تاسیاست برق آقای مهندس مومنی 98/10/11 و همبندی TNارتینگ در سیستم نیروی   27

 شهرسازی -معماری  آقای مهندس کاشف حقیقی 98/10/17 طراحی سایبان 28

 شهرسازی -معماری  آقای مهندس کاشف حقیقی 98/10/22 طراحی سایبان 29

 عمران آقای دکتر سعادت 98/11/02 تفسیر نتایج آزمایشگاهی میلگرد 30

 تاسیاست مکانیک پورآقای مهندس رستم 98/11/14 نشانیهای آتشکنترل و حفاظت موتور پمپ 31



 رشته ارائه دهنده  تاریخ برگزاری  عنوان ردیف

نوزادی - هندس سحابی روشنقایان مآ 98/11/16 برداری نقشه GNSSو  GPSهای کار با گیرنده 32  بردارینقشه 

 


