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   آقای دکتر حسین زاده اصل 1399/10/08 افزاریبا نکات محاسباتی و نرم  5تغیرات مبحث نهم ویرایش  1

 هارشتهکلیه  آقای مهندس ناصری جهرمی revitelectrical 1399/10/09در صنعت ساختمان و  bim baseافزار آشنایی با نرم 2

 تاسیسات برق آقای دکتر سریری آجیلی 1399/10/10  13نظارت تاسیسات الکتریکی بر اساس آخرین ویرایش مبحث  3

4 
)ویرایش 2800ها در برابر زلزله  استاندارد نامه طراحی ساختمانپیوست ششم آیین

 چهارم(
1399/10/11 

 آقای دکتر محمدی

 آقای مهندس فعال عراقی
 عمران

 ترافیک آقای دکتر قائمی 1399/10/14 الزامات ترافیکی ساختمان وآشنایی با نقش مهندسی ترافیک در ساختمان 5

 آقای مهندس نوروزی 1399/10/16 4-1آشنایی با مصالح استاندارد در لوله کشی گاز  6
تاسیسات 

 مکانیک

 1399/10/18 نامهمعرفی و ضوابط آیین -ای اجزای غیره سازه 7
 آقای دکتر بنان

 آقای مهندس دهقان
 عمران

8 
 افزارهایدر نرم 360ها بر اساس نشریه تحلیل غیره خطی سازه

 etabs وsap 
 عمران آقای دکتر صفری 1399/10/20

 تاسیسات برق آقای دکتر شجاعیان 1399/10/22 های اتصال زمینمسائل کاربردی در سیستم 9

10 
 ای جزئیات و نکات اجراییسازهاجزای غیره 

 برای محاسبین و ناظرین
 عمران آقای مهندس دهقان بنادکی 1399/10/23
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11 
 مقررات ملی ساختمان 19آشنایی با ویرایش جدید مبحث 

 جویی در مصرف انرژی()صرفه
 معماری آقای مهندس محمدکاری 1399/10/24

 آقای مهندس بهمنی 1399/10/24 کشی گازلولهآموزش مباحث جدید در تاییدیه سیستم  12
تاسیسات 

 مکانیک

 تاسیسات برق آقای مهندس حکیم آذری 1399/10/30 سازی انرژی ، نور و استاندارد های مرتبطآشنایی با اصول و مبانی شبیه 13

 معماری آقای دکتر طاهری اصل 1399/10/30 مدیریت انرژی و مدیریت سبز در ساختمان 14

 آقای مهندس بهمنی 1399/11/01 های ایمنی و نشتیتشریح دستورالعمل بازرسی 15
تاسیسات 

 مکانیک

16 
مقررات ملی ساختمان )طرح و اجرای  8بررسی تغییرات ویرایش سوم مبحث 

 های با مصالح بنایی(ساختمان
1399/11/01 

 آقای دکتر ماهری

 پورآقای دکتر نجفقلی
 عمران

 آقای مهندس طباطبایی فر psi 1399/11/06 2-60بازآموزی مجریان گاز 17
تاسیسات 

 مکانیک

 معماری خانم مهندس حسنلی 1399/11/04 افزار رویت معماری آموزش نر 18

 آقای مهندس فرامرزی 1399/11/05 بازآزموزی جوشکاران فنی 19
تاسیسات 

 مکانیک

 شاهیآقای مهندس حسن 1399/11/06 افزار کریرآموزش نرم 20
تاسیسات 

 مکانیک

 آقای مهندس فرامرزی psi 1/4 1399/11/07بازرسی چشمی جوش در محدوده  21
تاسیسات 

 مکانیک



 عنوان ردیف
تاریخ 

 برگزاری 
 رشته ارائه دهنده 

 تاسیسات برق آقای مهندس ناصری جهرمی  1399/11/19 صفر تا صد  dialux evoافزار آموزش نرم 22

 معماری خانم مهندس حسنلی 1399/11/21 افزار فتوشاپآموزش نرم 23

 آقای مهندس خشنودی 1399/11/25 مسائل حقوقی مرتبط با نظارت گاز 24
تاسیسات 

 مکانیک

 آقای مهندس طباطبایی فر 1399/11/27 های پلی اتیلن گازیبازآموزی جوشکاران لوله 25
تاسیسات 

 مکانیک

 1399/11/28 مقررات ملی ساختمان 6نکات و مفاهیم مبحث  26
 آقای دکتر آقاکوچک

 آقای دکتر باستانی پاریزی
  

 آقای مهندس محکمی 1399/11/29 اصول طراحی و اجرای گرمایش کفی 27
تاسیسات 

 مکانیک

28 
 دوره  الزامات ترافیکی ساختمان وآشنایی با نقش  

 مهندسی ترافیک در ساختمان
1399/12/03 

 آقای مهندس  قائمی

 آقای مهندس حامدی
 ترافیک

 آقای مهندس کاووس زارع 1399/12/04 های مسکونیهای اطفاء حریق در ساختمانطراحی سیستم 29
تاسیسات 

 مکانیک

 عمران آقای دکتر محرر 1399/12/04 )بتن آماده( 6044مطابق با آخرین ویرایش استانداردالزامات و شرایط بتن  30

 عمران پورآقای دکتر نجفقلی 1399/12/05 های موجودای ساختمانمروری بر بهسازی لرزه 31

32 
 ها و آشنایی با الزامات ترافیکی ساختمان

 هانقش مهندسی ترافیک در ساختمان 
 ترافیک آقای مهندس حامدی 1399/12/05
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 معماری آقای مهندس قشقایی 1399/12/06 معماری نور 33

 1399/12/06 ویرایش پنجم مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 1کارگاه شماره   34

 آقای دکتر بنان

 آقای دکترجوانمردی

 آقای مهندس شمسی نژاد

 عمران

35 
 ضوابط پذیرش بتن و میلگرد براساس آخرین ویرایش 

 مقررات ملی ساختمان 9مبحث 
 عمران آقای دکتر خیرالدین 1399/12/10

 1399/12/13 9ویرایش پنجم مبحث  کارگاه شماره دو 36

 آقای دکترصفری

 آقای دکتر قائدیان

 آقای دکتر رحیمی

 عمران

 آقای مهندس حسینی 1399/12/16 پوند 2-60بازآزموزی نکات الزم در طراحی گاز  37
تاسیاست 

 مکانیک

38 
 ای اتصاالت مهاربندهای هم محورآشنایی با ضوابط لرزه

 فوالدی و نکات ویژه اتصال تیر به ستون در آنها
 عمران آقای مهندس فاروقی 1399/12/19

 1399/12/20 9ویرایش پنجم مبحث  هکارگاه شماره س 39

 آقای مهندس حکمت آرا

 آقای دکتر دهقان

 آقای دکترجوانمردی

 آقای مهندس فاطمی

 عمران

40 
 جلسه پرسش پرسش و پاسخ با بازبین ها در خصوص

 9ویرایش پنجم مبحث  
1399/12/23 

آقای مهندس باقری  -جمعی از اساتید 

 نسب
 عمران
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 معماری آقای دکتر جوانمردی 1399/12/24 های معماریآشنایی با ضوابط جدید مبحث نهم و تاثیر آن بر طرح 41

 


