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 رشته و صالحیت عنوان دوره 
ساعت شروع و 

 اتمام دوره
 استاد تاریخ  روز ساعت 

 هزینه دوره 

 (ریال)

 ( 69 – مهر) عمران ، معماری ، برق  

1 
معماری پایدار و روش های صرفه 

 جوئی انرژی در ساختمان

نظارت و طراحی  –معماری 

 2به  3

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11
11 

 شنبه 

 یکشنبه

22/10/01 

23/10/01 
* 191019111 

 اجرای ساختمان های بتنی 2
 اجرا  -عمران و معماری 

 1به  2و  2به  3

 11:11الی  10: 11

 10:11الی  10:11

 10:11الی  11:11

21 

 شنبهیک

 شنبهدو

 شنبهسه  

23/10/01 

21/10/01 

22/10/01 
* 190219111 

3 
گودبرداری و ژئوتکنیک و مبانی 

 سازه های نگهبان
 2به  3نظارت  -عمران 

 12:11الی  21:11

 10:11الی  11:11
11 

 شنبهیک

 شنبهدو

31/10/01 

11/10/01 
* 191019111 

 ( 69آبان ) معماری ، عمران ، شهرسازی ، مکانیک  

 آسانسور و پله برقی 1
 نظارت و طراحی –برق 

 2به  3 

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11
11 

 شنبهدو

 شنبهسه 

11/10/01 

12/10/01 
* 191019111 

 2به  3محاسبات  –عمران  بهسازی خاک  2

 12:11الی  21:11

 12:11الی  21:11

 10:11الی  11:11

21 

 سه شنبه 

 چهار شنبه

 شنبه

12/10/01 

13/10/01 

11/10/01 
* 190219111 

3 
بتن های ویژه و روش های خاص 

 بتن ریزی
 1به  2نظارت  –عمران 

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11
11 

 شنبه 

 یکشنبه

11/10/01 

10/10/01 
* 191019111 

2 
اصول و مبانی طراحی بناهای بلند 

 مرتبه

نظارت و طراحی  –معماری 

 1به  2

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11
11 

 شنبهپنج

 جمعه

11/10/01 

12/10/01 
* 191019111 

1 
بازسازی و بهسازی بافت های 

 فرسوده

نظارت و  –شهرسازی 

 1به  2و  2به  3طراحی 

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11
11 

 شنبه

 شنبهیک

13/10/01 

11/10/01 
* 191019111 

1 
تدابیر الزم در صرفه جوئی در 

 1مصرف انرژی 

 نظارت و طراحی –مکانیک 

 2به  3 

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11
11 

 شنبه

 شنبهیک

13/10/01 

11/10/01 
* 191019111 
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0 

آشنایی با شرح وظایف مجری ، 

ضوابط حقوقی مرتبط و 

 قراردادهای ساخت

 اجرا  -عمران و معماری 

 1به  2و  2به  3

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11

21 

 دوشنبه

 سه شنبه

 چهارشنبه

12/10/01 

11/10/01 

10/10/01 
* 190219111 

 2به  3نظارت  -عمران  مصالح و فناوری نوین ساخت 0
 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11
11 

 شنبه 

 شنبهیک

21/10/01 

21/10/01 
* 191019111 

0 
مصالح و فناوری های نوین در 

 صنعت ساختمان

نظارت و طراحی  –معماری 

 2به  3

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11
11 

 دوشنبه

 شنبهسه 

22/10/01 

23/10/01 
* 191019111 

11 
سیستم های ویژه جذب انرژی در 

 سازه های فوالدی
  1به  2محاسبات  –عمران 

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11

21 

 دوشنبه

 سه شنبه

 چهارشنبه

20/10/01 

31/10/01 

11/10/01 
* 190219111 

 ( 69آذر )     ، مکانیک ، برق ، معماری، عمران  3ورود به حرفه اجرا پایه  

 از شنبه 01  عمران و معماری ورود به حرفه اجرا 1
 11/10/01از 

 تا 
 292219111 

 مدرس دوره تاریخ مدرس دوره تاریخ

 * نکات اجرایی سازه های فوالدی 11/10/01 * آشنایی با شرح وظایف پیمانکار 12/10/01و  11

 * نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 11/10/01 * های سطحینکات اجرایی پی  11/10/01

 * نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی 12/10/01 * نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده 10/10/01

 * نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 13/10/01 * مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی 10/10/01

 * نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 11/10/01 * ساختمانی و استانداردهای مربوطهمصالح  10/10/01

 1به  2نظارت  –عمران  روش های تولید صنعتی ساختمان 2
 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11
11 

 شنبه 

 یکشنبه
 191019111 محمدی *

3 

تاسیسات مکانیکی ساختمان بلند 

ساختمان مرتبه و تفاوت آن ها با 

 معمولی

نظارت و طراحی  –مکانیک 

 1به  2

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11

11 
 دوشنبه 

 سه شنبه
 191019111 شکری *

1 
تاسیسات برقی ساختمانهای بلند 

 مرتبه

 نظارت و طراحی -برق  

 1به  2 

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11
11 

 سه شنبه

 چهارشنبه
 191019111 فیاض *

2 
ضوابط طراحی ساختمان های با 

 مصالح بنائی و مقاوم سازی آن
 2به  3محاسبات  –عمران 

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11

21 

 شنبه

 یکشنبه

 دوشنبه
 190219111 نعمتیان *

1 

آشنایی با روش های گودبرداری و 

 اجرای 

 سازه های نگهبان

 اجرا  -عمران و معماری 

 1به  2و  2به  3

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11

 10:11الی  10:11

21 

 دوشنبه

 سه شنبه

 چهارشنبه
 190219111 افضلی راد *

 


