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 1400/01/23 راهنمای پایان کار ساختمان 1
آقایان مهندس باقری نسب 

 و مهندس جعفری
 عمران

 عمران آقای دکتر قائدیان رونیزی 1400/02/06 مروری بر ضوابط طراحی دیوارها مبحث نهم 2

 عمران آقای دکتر سلطانی 1400/02/06 منظر شهرسازیدستورالعمل ساخت و سازدر پهنه گسلی از  3

 برق آقای دکتر گران 1400/02/07 ارزیابی ریسک و مدیریت ریسک صاعقه بر پایه استاندارد 4

 هاکلیه رشته آقای مهندس ایزدجو msp 1400/02/09افزار ریزی و کنتری پروژه با استفاده از نرمبرنامه 5

 هاکلیه رشته آقای مهندس ایزدجو pmbok 1400/02/09آشنایی با مدیریت پروژه مطابق با استاندارد  6

 1400/02/11 هاای سازههای کنترل لرزهآشنایی با روش 7
آقایان مهندس علیپور و 

 مهندس امیریان
 عمران

 آقای مهندس اسالمی esup 1400/02/25-سیستم یکپارچه شهرسازی و معماری  8
 -شهرسازی 

 معماری

 مکانیک آقای مهندس بهمنی  1400/02/27 تجاری -های مسکونی ها و مجتمعضوابط گازرسانی به محوطه 9

 1400/03/03 اندازی و استفادهآشنایی با آسانسور و الزامات قانونی تهیه، نصب، راه 10
آقای مهندس منصوری 

 قالتی
 برق

11 
  5مروری بر ضوابط مبحث نهم ویرایش 

 نکات کاربردی نظارت )ناظرین عالیه(
1400/03/10 

 -آقایان دکتر)انصاری 

 قائدیان رونیزی(

-مهندس )شمسی نژاد

 یزدانی(-خاکزاد

 عمران

 معماری شهرام زارعآقای مهندس  1400/03/17 های ناظرین معماریمهارت 12
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 عمران آقای مهندس یزدانی 1400/03/18 های اسکلت بناییپله در ساختماناجرای راه 13

 هاکلیه رشته آقای اصغر موالیی 1400/03/23 نحوه تکمیل اظهارنامه مالیاتی 14

15 
 های برق رسانیمقررات ایمنی صنعت برق و خطرات شبکه

 های در حال احداثمجاور با ساختمان 
 برق آقای دکتر نگهداری 1400/03/26

 مکانیک آقای مهندس  طباطبایی فر 1400/03/26 های گازجوشکاری نفوذی لوله 16

 مکانیک آقای دکتر اسالمی 1400/04/10 بام انرژی 17

18 
 های مسکونینکات طراحی و اجرایی تاسیسات ساختمان

 دارای موتورخانه مرکزی 
1400/04/15 

 -آقایان دکتر اسالمی 

 مهندس فخارزادگان
 مکانیک

 معماری خانم مهندس حسنلی 1400/04/20 رویت پیشرفته  19

 هاکلیه رشته آقای دکتر ماندگار 1400/04/20 نکات کاربردی داوری مقدماتی در قراردادها 20

 1400/04/27 ماهواره مرکزیهای آنتن و نکات اجرایی سیستم 21
آقای مهندس صادق زاده 

 مهارلویی
 برق

 1400/04/31 های بتن آرمهتحلیل غیرخطی به روش فایبر در سازه 22
آقای مهندس  قدرتی 

 ینگجه
 عمران

23 
گروه  -های مسکونی و تجاری ها و مجتمعضوابط گازرسانی به محوطه

 دوم
 مکانیک آقای مهندس بهمنی  1400/04/01

24 
مروری بر ضوابط مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )نکات کاربردی 

 نظارت ویژه ناظرین(
1400/03/10 

 -آقایان دکتر)انصاری 

 قائدیان رونیزی(

-مهندس )شمسی نژاد

 یزدانی(-خاکزاد

 عمران

 مکانیک آقای مهندس حسن شاهی Carrier 1400/05/04آموزش نرم افزار  25
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 هاکلیه رشته آقای مهندس برنایی 1400/05/18 های مترتب بر آنشیوه نگارش و تنظیم گزارش کارشناسی و مسئولیت 26

27 
ریزی با تاکید بر نحوه عمل در های برنامهبررسی سیر تحول پارادایم

 های متاخرپارادایم
1400/05/19 

پور آقای مهندس بهمن

 خالصی
 شهرسازی

28 
آموزش وحدت رویه بازدید پیش از اجرا ویژه مهندسین ناظر گاز و 

 های فارسمجریان گاز ناحیه چهار شهرستان
 مکانیک آقای مهندس بهمنی  1400/05/19

29 
های خمشی در مناطق زلزله خیز مطابق با پیش نویس اتصاالت قاب

 جدید مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
 عمران فاروقیآقای مهندس  1400/05/31

30 
آموزش وحدت رویه بازدید پیش از اجرا ویژه مهندسین ناظر گاز و 

 های فارسمجریان گاز ناحیه سه شهرستان
 مکانیک آقای مهندس بهمنی  1400/06/06

 1400/04/08 های آتش نشانی و اطفاء حریقسیستم 31
 -آقایان مهندس اسالمی 

 مهندس فخارزادگان
 مکانیک

32 
آموزش وحدت رویه بازدید پیش از اجرا ویژه مهندسین ناظر گاز و 

 های فارسمجریان گاز ناحیه دو شهرستان
 مکانیک آقای مهندس خشنودی 1400/06/10

 عمران آقای مهندس یزدانی 1400/07/04 های بنایی کالفدارساختماننکات کلیدی طراحی، نظارت و اجرا در  33

34 
آموزش وحدت رویه بازدید پیش از اجرا ویژه مهندسین ناظر و مجریان 

 های فسا، داراب، زرین دشتگاز شهرستان
 مکانیک آقای مهندس جاهدی 1400/07/06

 1400/06/21 صفر تا صد – Revit MEPافزار آموزش نرم 35
آقای مهندس ناصری 

 جهرمی
 برق

36 
آموزش وحدت رویه  پیش از اجرا ویژه مهندسین ناظر و مجریان گاز 

 ناحیه شش شهرستان
 مکانیک آقای مهندس خشنودی 1400/07/07

37 
سازی برای افراد دارای معلولیت جهت ضوابط و مقررات پایش و مناسب

 طراحان و ناظران
 معماری آقای مهندس عراقی 1400/07/18
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 مکانیک آقای مهندس محکمی 1400/07/20 اصول ساخت استخرهای خانگی 38

39 
و  2نظارت تاسیسات برقی با رویکرد قانون نظام مهندسی، مبحث 

 گزارش نویسی
 برق آقای مهندس مومن 1400/07/21

40 
نکات اجرایی در تاسیسات بهداشتی ساختمان مطابق با مبحث شانزدهم 

 مقررات ملی ساختمان
 مکانیک آقای مهندس طباطبایی فر 1400/07/27

41 
آموزش وحدت رویه پیش از اجرا ویژه مهندسین ناظر و مجریان تجربی 

 گاز ناحیه یک
 مکانیک آقای مهندس جاهدی 1400/07/28

 معماری -عمران  آقای مهندس فاروقی Autocad 1400/08/05آموزش نرم افزار  42

 معماری خانم مهندس حسنلی 1400/08/18 افزار فوتوشاپ ویژه معماراننرم 43

44 
آموزش وحدت رویه پیش از اجرا ویژه مهندسین ناظر و مجریان گاز 

 مرحله دوم -شهرستان  6ناحیه 
 مکانیک آقای مهندس خشنودی 1400/08/12

 معماری آقای مهندس علی پوریان 1400/08/16 نویسی در نظارت معماریاصول گزارش 45

46 
کشی گاز رعایت نکات فنی در بازدیدهای پیش از اجرای سیستم لوله

 جهت مجریان فعال در شیراز
 مکانیک آقای مهندس بهمنی  1400/08/16

 مکانیک آقای مهندس بهمنی  1400/08/18 الر و المرد - 4ایمنی و نشتی گاز جهت مجریان تجربی گاز ناحیه  47

48 
رعایت نکات فنی در بازدیدهای پیش از اجرای سیستم لوله کشی گاز 

 جهت مجریان فعال در شیراز
 مکانیک آقای مهندس جاهدی 1400/08/23

49 
آموزش وحدت رویه پیش از اجرا ویژه مهندسین ناظر و مجریان گاز در 

 کل استان
 عمران آقای مهندس خشنودی 1400/10/06

50 
های بنائی کالفدار بر اساس ویرایش اصول طراحی و نظارت بر ساختمان

 مقررات ملی ساختمان 8سوم مبحث 
1400/10/08 

 -آقایان دکتر نجفقلی پور 

 پورمهندس خواجه 
 عمران
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 مکانیک آقای دکتر افتخار 1400/10/09 ریزی در هوای سرداصول و ضوابط بتن 51

52 
آموزش وحدت رویه پیش از اجرا ویژه مهندسین ناظر و مجریان گاز در 

 استانکل 
 مکانیک آقای مهندس خشنودی 1400/10/13

 1400/10/14 چگونگی  کارکرد سیستم ارجاع نظارت 53
خانم  -آقای مهندس زارع 

 مهندس بهشتی نژاد
 هاکلیه رشته

54 
مقررات ملی ساختمان در نظارت و اجرای  9بررسی ضوابط جدید مبحث 

 های بتنیساختمان
 عمران جوانمردیآقای دکتر  1400/10/26

 مکانیک آقای مهندس فخارزادگان 1400/10/02 های اطفاء حریقسامانه 55

   آقای مهندس فاطمی نیا 1400/10/04 مقدماتی - civil 3Dآموزش نرم افزار  56

57 
های پیچی مطابق با آخرین تغییرات مبحث نکات نظارتی و اجرایی سازه

 مقررات ملی ساختمان 10
 عمران آقای مهندس حکمت آرا 1400/10/06

 معماری -عمران  آقای مهندس وریا فاروقی 3D MAX 1400/11/03نرم افزار  58

 1400/11/11 پوند بر اینچ مربع 60تا  2آموزش ویژه مجریان گاز با فشار  59
فر آقایان مهندس طباطبائی

 دکتر الهیاری -
 مکانیک

60 
مقررات ملی ساختمان بر اساس آخرین ویرایش  6تغییرات مهم مبحث 

 1398سال 
 عمران آقای دکتر بنان 1400/11/13

61 
نسبت به ویرایش چهارم  2800بررسی رویکرد ویرایش پنجم استاندارد 

 ASCE 7بر اساس استاندارد 
 عمران آقای دکتر بنان 1400/11/14

 هاکلیه رشته آقای مهندس زنهاری 1400/11/17 اکسل جامع )مقدماتی تا پیشرفته( 62

 1400/11/30 کارآموزان جدید دفتر کنترل و نظارت گاز 63
 -آقای مهندس جاهدی 

 دکتر الهیاری
 مکانیک

 


