
تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

18-1397/01/2215چهارشنبه

15-18 و 9 -1397/01/2312پنجشنبه

12-1397/01/249جمعه

18-1397/01/2915چهارشنبه

15-18 و 9 -1397/01/3012پنجشنبه

12-1397/01/319جمعه

20-1397/01/2916چهارشنبه

13-1397/01/309پنجشنبه

20-1397/01/3016پنجشنبه

13-1397/01/319جمعه

8-12

15-19

8-12

13-17

18-97/2/514چهارشنبه

18-14و12-97/2/68پنجشنبه

18-14و12-97/2/78جمعه

18-97/2/914یکشنبه

20-1397/02/0516چهارشنبه

13-1397/02/069پنجشنبه

20-1397/02/0616پنجشنبه

1397جدول دوره های ورود به حرفه و  ارتقا پایه ویژه مهندسان در سال

چمعه

دانشکده فنی و 

حرفه ای شهید باهنر 

شیراز

دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز24 معماری/عمرانهادی بیاتیآشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان4

 

2 به 3

و

1 به 2

1397/02/051397/02/09
1397/02/23

11ساعت 

2 به 3عمران

مؤسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

1397/01/22

اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت3
مهندی مسعود 

صفا
2 به 3عمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/01/3097/01/31
مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز

مهندس علی 

عراقی
1 به 2عمران

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان

مؤسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای1
مهندس محمد 

بنان

97/01/30

97/01/31

پنجشنبه

جمعه

1397/02/07
1397/02/16    

 ظهر12ساعت 
16

16

24

1397/02/05

16

فروردین

روش های تولید صنعتی ساختمان5

1397/02/079-13




97/02/17

 صبح10ساعت 

اردیبهشت

موسسه گسترش علوم مهندسی

1397/01/291397/01/31
1397/02/09     

 ظهر12ساعت 
موسسه گسترش علوم مهندسی

1397/01/31
 ساعت  1397/02/10

12
محاسبه

نظارت

نظارت

اجرا

نظارت

روش های اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی2

مهندس 

غالمحسین 

هوشمند 

سروستانی

1 به 2عمران
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

9-12

16-19

9-12

13-16

9-12

16-19

9-12

13-16

1397/02/07جمعه
9-13

15-19

1397/02/08شنبه
8-12

14-18

13-1397/02/139پنجشنبه

20-1397/02/1316پنجشنبه

13-1397/02/149جمعه

20-1397/02/1416جمعه

8-12

15-19

8-12

13-17

18-14و 13-9 97/2/13پنجشنبه

18-14و 13-9 97/2/14جمعه

19-97/2/1515شنبه

19-97/2/1615یکشنبه

1397/02/08
 ساعت  1397/02/15

12
مؤسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب16 2 به 3عمرانمهندس یاسر زارعقالب بندی و قالب برداری7

مؤسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

1397/02/07

97/02/13پنجشنبه

97/02/14جمعه

97/02/17

 صبح11ساعت 

جمعه

دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز

1 به 2عمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

اجرای ساختمان های فوالدی
مهندس 

غالمحسین افتخار
عمران

 

2 به 3

و

1 به 2

97/2/1397/2/16

موسسه گسترش علوم مهندسی16

97/02/1424

97/02/06

97/02/07جمعه

97/02/13پنجشنبه

97/02/14
97/02/18

 صبح10ساعت 

مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز

پنجشنبه

بهسازی خاک6
دکتر آرش 

توتونچی
297/02/06 به 3عمران

97/02/13

2 به 3عمراندکتر یاسر زارعقالب بندی و قالب برداری8

97/02/14

16
مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز
روش های تولید صنعتی ساختمان9

مهندس شهرام 

زارع

نظارت

نظارت

نظارت

اجرا

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/02/131397/02/14

1397/02/24      

 ظهر12ساعت 

1397/02/23

12ساعت 
24

دانشکده فنی و 

حرفه ای شهید باهنر 

شیراز

10

محاسبه



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

20-1397/02/1516شنبه

20-1397/02/1616یکشنبه

20-1397/02/1816سه شنبه

20-1397/02/2216شنبه

20-1397/02/2316یکشنبه

20-1397/02/2516سه شنبه

20-1397/02/1517شنبه

20-1397/02/1717دوشنبه

20-1397/02/2217شنبه

20-139702.2417دوشنبه

20-1397/02/2917شنبه

20-1397/02/3117دوشنبه

20-1397/03/0517شنبه

20-1397/03/0717دوشنبه

8-12

15-19

8-12

15-19

8-12

13-17

13-1397/02/209پنجشنبه

20-1397/02/2016پنجشنبه

13-1397/02/219جمعه

20-1397/02/2116جمعه

2 به 3تاسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع14
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/02/20

مهندس هومان 

فرامرزی

24

97/02/19

97/02/20پنجشنبه

97/02/21جمعه

مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن12
مهندس علیرضا 

خاکزاد
موسسه گسترش علوم مهندسی 1397/03/07

                

1397/03/20    

 ظهر12ساعت 

چهارشنبه

97/02/19

24

97/02/21

اجرای ساختمان های بتنی11

    مهندس  

سروش     

فخرایی نژاد

معماری/عمران

 

2 به 3

و

1 به 2

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/02/151397/02/25

139702/31    

 صبح10ساعت 

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری13

مهندس شهرام 

مهندس / زارع

سیدعلی عبداله 

زاده

معماری/عمران

 

2 به 3

و

1 به 2

1397/02/21
 ساعت 1397/02/30

ظهر 12
موسسه گسترش علوم مهندسی16

موسسه گسترش علوم مهندسی24

2 به 3عمران
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/02/15

97/02/25

 صبح10ساعت 

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

مکانیک

اجرا

محاسبه

اجرا

طراحی و نظارت



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

13-1397/02/209پنجشنبه

20-1397/02/2016پنجشنبه

13-1397/02/219جمعه

20-1397/02/2116جمعه

20-1397/02/2316یکشنبه

20-1397/02/2516سه شنبه

20-1397/02/3016یکشنبه

20-1397/03/0116سه شنبه

13-1397/02/269چهارشنبه

20-1397/02/2616چهارشنبه

13-1397/02/279پنجشنبه

20-1397/02/2716پنجشنبه

13-1397/02/289جمعه

20-1397/02/2816جمعه

19-97/2/2615چهارشنبه

18-14و12-97/2/278پنجشنبه

18-14و12-97/2/288جمعه

19-97/02/3115دوشنبه

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان

1397/02/20

---- آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان18
مهندس بابک 

شهرستانی
عمران

دانشکده فنی و 

حرفه ای شهید باهنر 

شیراز

97/2/2697/02/31
1397/03/05

12ساعت 
دانشکده فنی و حرفه ای شهید باهنر شیراز24

اجرای ساختمان های فوالدی

مهندس 

غالمحسین 

هوشمند 

سروستانی

معماری/عمران

 

2 به 3

و

1 به 2

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
    مهندس      

شهرام زارع

موسسه گسترش علوم مهندسی

1397/03/06    

 ظهر12ساعت 

1397/03/01
1397/03/07    

 ظهر12ساعت 

139702/30     

 صبح10ساعت 
16 1397/02/21

17

موسسه گسترش علوم مهندسی216 به 3معماری16

موسسه گسترش علوم مهندسی1397/02/261397/02/2824 اجرا

طراحی و نظارت15

1397/02/23طراحی و نظارت

سیستم های جریان ضعیف
مهندس حسن 

انصاری
2 به 3برق

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان

----



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

13-1397/02/279پنجشنبه

20-1397/02/2716پنجشنبه

13-1397/02/289جمعه

20-1397/02/2816جمعه

8-12

13-17

8-12

13-17

8-12

14-18

19-97/02/3115دوشنبه

13-97/03/019سه شنبه

13-1397/03/029چهارشنبه

20-1397/03/0216چهارشنبه

13-1397/03/039پنجشنبه

20-1397/03/0316پنجشنبه

13-1397/03/049جمعه

20-1397/03/0416جمعه

20-1397/03/0216چهارشنبه

13-1397/03/039پنجشنبه

20-1397/03/0316پنجشنبه

13-1397/03/049جمعه

2 به 3

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

16
مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز

1397/03/07    

 صبح10ساعت 

 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان
دکتر منصور 

مصلی نژاد
عمران

موسسه گسترش علوم مهندسی16

97/02/29شنبه

مؤسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب1397/03/0116 1397/02/29

1397/02/27

20

روش های ساخت، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات 

اجرایی

روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها
مهندس ابوذر 

سلیمانی

موسسه گسترش علوم مهندسی16 19

23

1397/03/04
1397/03/21    

 ظهر12ساعت 
موسسه گسترش علوم مهندسی24 1397/03/02

مهندس علی 

عراقی
معماری/عمران

 

2 به 3

و

1 به 2

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
22

مهندس علی 

عراقی
1 به 2معماری

مؤسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

97/02/2797/02/28
97/03/08

 صبح10ساعت 

1397/03/09

 ظهر12ساعت 

1397/03/20    

 ظهر12ساعت 
1 به 2عمران

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/03/021397/03/04

الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان
مهندس شهرام 

زارع
1 به 2معماری

خرداد

97/02/27پنجشنبه

97/02/28جمعه

اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه21

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/02/28 طراحی و نظارت

نظارت

طراحی و نظارت

اجرا

نظارت



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

9-12

15-18

9-12

13-16

9-12

15-18

9-12

13-16

8-12

14-18

8-12

14-18

20-1397/03/0516شنبه

20-1397/03/0616یکشنبه

20-1397/03/0716دوشنبه

20-1397/03/0816سه شنبه

8-12

15-19

8-12

15-19

8-12

13-17

13-1397/03/109پنجشنبه

20-1397/03/1016پنجشنبه

13-1397/03/119جمعه

20-1397/03/1116جمعه

97/03/11

2 به 3عمران
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/03/051397/03/08

1397/03/28    

 ظهر12ساعت 
موسسه گسترش علوم مهندسی16

اجرا

موسسه گسترش علوم مهندسی16

97/03/03

97/03/04جمعه

97/03/10پنجشنبه

97/03/11جمعه

اجرای ساختمان های فوالدی27
مهندس 

غالمحسین افتخار
معماری/عمران

 

2 به 3

و

1 به 2

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/03/0997/03/11

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن24
مهندس سعید 

یزدانی
2 به 3عمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/03/0397/03/11

 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان26

24
مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز

97/03/09چهارشنبه

97/03/10پنجشنبه

شنبه

شنبه

97/03/05

97/03/12

جمعه

1397/03/27    

 ظهر12ساعت 

پنجشنبه

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها28
مهندس هومان 

فرامرزی
2 به 3مکانیک

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/03/101397/03/11

مؤسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب16
97/03/19

ظهر12ساعت 

97/03/22

 صبح10ساعت 

97/03/22

 صبح10ساعت 

شهرسازی

 

2 به 3

و

1 به 2

مؤسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

97/03/0597/03/12

دکتر هادی بیاتی

دکتر طاهره نصربازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری25

24
مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز

طراحی و نظارت

محاسبه

طراحی و نظارت

نظارت



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

13-1397/03/109پنجشنبه

20-1397/03/1016پنجشنبه

13-1397/03/119جمعه

20-1397/03/1116جمعه

20-1397/03/1916شنبه

20-1397/03/2016یکشنبه

20-1397/03/2116دوشنبه

20-1397/03/2216سه شنبه

20-1397/03/2316چهارشنبه

20-1397/03/2416پنج شنبه

18-1397/03/2115دوشنبه

18-1397/03/2315چهارشنبه

1397/03/24پنجشنبه
9-12

15-18
18-1397/03/2915سه شنبه

18-1397/03/3015چهارشنبه

1397/03/31پنجشنبه
9-12

15-18

3اجرامعماری/ عمرانگروه مدرسینکارآموزی صالحیت اجرا32

مؤسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

1397/03/211397/04/14
 ساعت  1397/04/20

11
مؤسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب76

20-97/03/2316چهارشنبه

8-12

15-19

13-97/03/259جمعه

8-12

15-19

8-12

13-17

1397/03/30چهارشنبه
8-12

14-18

1397/03/31پنجشنبه
8-12

14-18

مهندس ساناز 

نگهبانی
1 به 2نقشه برداری

مؤسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

1397/03/271397/03/28
 ساعت  1397/04/07

12
16

 طراحی اتصاالت در سازه های فوالدی31
مهندس علیرضا 

حکمت آرا
2 به 3عمران

مؤسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

1397/03/211397/03/31
 ساعت  1397/04/06

12

97/03/2397/03/25

روش های اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی34
دکتر علیرضا 

کازرونیان
1 به 2عمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

16

16
مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

مؤسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب

مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز

97/03/24پنجشنبه

موسسه گسترش علوم مهندسی24

97/03/24پنجشنبه

مؤسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب24

1397/03/1016
1397/03/21    

 ظهر12ساعت 
موسسه گسترش علوم مهندسی

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان

97/03/25جمعه

97/03/25

معماری زمینه گرا در بافت ها
دکتر کورش 

عطاریان
1 به 2معماری

----عمراندکتر حمید روستاآشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان30

مصالح و فناوری های نوین ساخت33
مهندس ابوالفضل 

ایمانی پور
2 به 3عمران

تطبیق زمین با اسناد مالکیت و پیاده کردن زمین و عناصر ساختمانی35

1397/03/11
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان

محاسبه

نظارت

نظارت

طراحی و نظارت

97/03/29

 صبح10ساعت 

97/03/29

 صبح10ساعت 

1397/03/191397/03/24
1397/04/03    

 ظهر12ساعت 

97/03/24

طراحی و نظارت29

----



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

8-12

15-19

8-12

13-17

8-12

13-17

8-12

15-19

8-12

15-19

8-12

13-17

اجرامعماری/عمراندکتر والی پور(جهرم)نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه 37

 

2 به 3

و

1 به 2

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/03/3097/04/01
97/04/07

 صبح11ساعت 
 دفتر نمایندگی شهرستان جهرم24

97/03/30چهارشنبه

97/03/31پنجشنبه

97/04/01جمعه

97/03/30چهارشنبه

97/03/31پنجشنبه

97/04/01جمعه

97/03/3097/04/0124
مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز
36

آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای 

ساخت
اجرا

مهندس مسعود 

مهرداد راستی/صفا
معماری/عمران

 

2 به 3

و

1 به 2

97/04/12

 صبح10ساعت 

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

9-13

16-19

(مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی)کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس علی 

عراقی
12:30-1397/03/319پنجشنبه

20-1397/03/3116پنجشنبه

12-1397/04/079پنجشنبه

9-13

16-19:30

9-13

16-19:30

(مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه)کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس شهرام 

زارع
20-1397/04/0716پنجشنبه

9-13

16-19

9-13

15-18

1397/04/0417-20

1397/04/1117-20

مهندس مهرداد 

راستی
1397/04/159-12

 همکار دوره)

(مهندس اجرایی
1397.041516-19

9-13

16-19:30

14-1397/04/218پنجشنبه(بازدید عملی)کارآموزی صالحیت اجرا 

9-12

15-18

9-12

13-16

9-12

15-18

9-12

13-16

 سیستم های سازه ای ساختمان های بلند38
مهندس 

غالمحسین افتخار
1 به 2عمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/03/3197/04/0824
مرکز آموزش های آزاد و -نبش قم آباد-خیابان قصردشت

تخصصی دانشگاه شیراز

97/03/31پنجشنبه

97/04/01جمعه

97/04/07پنجشنبه

97/04/08جمعه

دوشنبه

جمعه

1397/03/30چهارشنبه

1397/040/6

1397/04/08

1397/04/01

1397/04/13

1397/04/21

دکتر هادی بیاتی(نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده)کارآموزی صالحیت اجرا 

(1نکات اجرایی سازه های فوالدی )کارآموزی صالحیت اجرا 

مهندس 

غالمحسین 

هوشمند 

سروستانی

دکتر هادی بیاتی(نکات اجرایی پی های سطحی)کارآموزی صالحیت اجرا 

معماری/عمران

(نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی)کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس مهرداد 

خواجه پور

(1نکات اجرایی سازه های بتن مسلح )کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس سروش 

فخرایی نژاد

1397/03/31اجرا
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
3

محاسبه

آشنایی با شرح وظایف  پیمانکار

آشنایی با شرح وظایف  پیمانکار
مهندس مهرداد 

راستی

97/04/12

 صبح10ساعت 

37

(1نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان )کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس هومان 

فرامرزی

چهارشنبه (1نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان )کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس سید علی 

عبداهلل زاده

چهارشنبه

جمعه

جمعه

1397/04/14پنجشنبه

موسسه گسترش علوم مهندسی 76
1397/04/23    

 ظهر11ساعت 



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

20-1397/04/0216شنبه

20-1397/04/0316یکشنبه

20-1397/04/0516سه شنبه

20-1397/04/0916شنبه

20-1397/04/1016یکشنبه

20-1397/04/1216سه شنبه

20-97/04/0216شنبه97/04/12

20-97/04/0316یکشنبه

20-97/04/0416دوشنبه

20-97/04/0516سه شنبه

12-97/04/038یکشنبه97/04/16

18-97/04/0314یکشنبه

12-97/04/058سه شنبه

17-97/04/0513سه شنبه

12-97/04/079پنج شنبه

16-97/04/0713پنج شنبه

12-97/04/089جمعه

16-97/04/0813جمعه

12-97/04/149پنج شنبه

16-97/04/1413پنج شنبه

12-97/04/159جمعه

16-97/04/1513جمعه

20-1397/04/0716پنجشنبه

13-1397/04/089جمعه

20-1397/04/1416پنجشنبه

13-1397/04/159جمعه

تیر

اجرای ساختمان های بتنی39

    مهندس  

سروش     

فخرایی نژاد

اجرامعماری/عمران

2 به 3

و

1 به 2

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/021397/04/12

       1397/04/24   

 ظهر12        
موسسه گسترش علوم مهندسی24

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب16
12ساعت 

1 به 2نظارت و طراحیبرقی-تاسیساتدکترعلی رفیعی2ساختمان های هوشمند 41

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب97/04/0397/04/0516
12ساعت 

 مصالح و فن آوری نوین در صنعت ساختمان40
مهندس شهرام 

زارع
2 به 3  نظارت و طراحیمعماری

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

97/04/0297/04/05

97/04/26

نبش قم آباد-خیابان قصردشت24

 صبح11ساعت 

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی و راهنماهای طراحی در معماری43
دکتر امیرحسین 

جمشیدی
2 به 3طراحی و نظارتمعماری

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/071397/04/15

       1397/04/24   

 صبح10        
موسسه گسترش علوم مهندسی16

پدافند غیر عامل42
مهندس سید 

سعید یزدانی
2 به 3محاسبهعمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/04/0797/04/15



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

18-1397/04/0915شنبه

18-1397/04/1015یکشنبه

18-1397/04/1215سه شنبه

18-1397/04/1615شنبه

18-1397/04/1715یکشنبه

18-1397/04/1915سه شنبه

18-1397/04/2315شنبه

18-1397/04/2415یکشنبه

21-1397/04/0918شنبه

21-1397/04/1018یکشنبه

21-1397/04/1218سه شنبه

21-1397/04/1618شنبه

21-1397/04/1718یکشنبه

21-1397/04/1918سه شنبه

21-1397/04/2318شنبه

21-1397/04/2418یکشنبه

13-97/04/139چهار شنبه97/04/25

18-97/04/1314چهار شنبه

13-97/04/149پنج شنبه

18-97/04/1414پنج شنبه

13-97/04/159جمعه

18-97/04/1514جمعه

12-97/04/148پنج شنبه

19-97/04/1415پنج شنبه

12-97/04/158جمعه

17-97/04/1513جمعه

12-97/04/148پنج شنبه

19-97/04/1415پنج شنبه

12-97/04/158جمعه

17-97/04/1513جمعه

20-1397/040/1616شنبه

20-1397/04/2016چهارشنبه

20-1397/04/2316شنبه

20-1397/04/2716چهارشنبه

       1397/05/01   

 ظهر12     
موسسه گسترش علوم مهندسی24

1 به 2محاسبهعمراندکتر حمید روستاسیستم های مقاوم بتن آرمه45
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/091397/04/24

       1397/05/02   

 صبح11     
موسسه گسترش علوم مهندسی24

1 به 2محاسبهعمراندکتر امین فالمکیشالوده های عمیق44
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/091397/04/24

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب24
10ساعت 

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان47
مهندس خسرو 

خشنودی
2 به 3  نظارت و طراحیمکانیک

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/04/1497/04/15

97/04/27

نبش قم آباد-خیابان قصردشت16

 صبح10ساعت 

اجرامعماری/عمراندکتر هادی بیاتیآشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان46

2 به 3

و

1 به 2

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

97/04/1397/04/15

97/04/26

نبش قم آباد-خیابان قصردشت16

 صبح10ساعت 

1تدابیر الزم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 49
مهندس کاوس 

زارع
2 به 3طراحی و نظارتمکانیک

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/161397/04/27

       1397/05/06    

 ظهر12       
موسسه گسترش علوم مهندسی16

اصول حرفه ای ، خدمات مهندسی ، مدیریت ، ایمنی و کیفیت ساخت48
مهندی مسعود 

صفا
2 به 3نظارتعمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/04/1497/04/15



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

20-1397/040/1716یکشنبه

20-1397/04/1916سه شنبه

20-1397/04/2416یکشنبه

20-1397/04/2616سه شنبه

17-97/04/2014چهار شنبه97/05/08

12-97/04/219پنج شنبه

17-97/04/2114پنج شنبه

12-97/04/229جمعه

17-97/04/2714چهار شنبه

12-97/04/289پنج شنبه

17-97/04/2814پنج شنبه

12-97/04/299جمعه

13-1397/040/209چهارشنبه

20-1397/040/2016چهارشنبه

13-1397/04/219پنجشنبه

20-1397/04/2116پنجشنبه

13-1397/04/229جمعه

20-1397/04/2216جمعه

13-97/4/219پنج شنبه

18-97/4/2114پنج شنبه

13-97/4/229جمعه

18-97/4/2314شنبه

12-1397/04/299جمعه

14-1397/04/2913جمعه

13-97/4/219پنج شنبه

18-97/4/2114پنج شنبه

13-97/4/229جمعه

18-97/4/2314شنبه

12-97/04/218پنج شنبه

19-97/04/2115پنج شنبه

12-97/04/228جمعه

17-97/04/2213جمعه

       1397/05/08   

 ظهر12        
موسسه گسترش علوم مهندسی16

 سیستم های مقاوم فلزی و بتنی51
مهندس علیرضا 

حکمت آرا
2 به 3محاسبهعمران

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب97/04/2097/04/2924
9ساعت

2 به 3نظارتعمراندکتر هادی بیاتیمبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان50
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/171397/04/26

       1397/04/31   

 ظهر12        
موسسه گسترش علوم مهندسی24

53
استاندارد -ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله

 ایران برای ساختمان های بلندمرتبه2800

مهندس حسین 

یوسفی
1 به 2محاسبهعمران

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/211397/04/29

       1397/05/14   

 ظهر11        
موسسه گسترش علوم مهندسی16

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه52
دکتر علیرضا  

والی پور
اجرامعماری/عمران

2 به 3

و

1 به 2

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/201397/04/22

       1397/05/09   

 صبح12       
دانشکده فنی شهید باهنر16

سیستم های جریان ضعیف55
مهندس سیدعلی 

عبداله زاده
2 به 3  نظارت و طراحیبرق

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/04/2197/04/22

97/05/01

نبش قم آباد-خیابان قصردشت16

 صبح10ساعت 

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی54
دکتر

غالم حسین افتخار
1 به 2نظارتعمران

دانشکده فنی شهید 

باهنر
97/4/2197/4/23



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

17-97/04/2313شنبه97/05/10

17-97/04/2513دو شنبه

17-97/04/3013شنبه

17-97/05/0113دو شنبه

21-97/04/2517دو شنبه97/05/13

21-97/04/2817پنج شنبه

21-97/05/0117دو شنبه

21-97/05/0417پنج شنبه

13-1397/04/279چهارشنبه

20-1397/04/2716چهارشنبه

13-1397/04/289پنجشنبه

20-1397/04/2816پنجشنبه

13-1397/04/299جمعه

20-1397/04/2916جمعه

12-97/04/278چهارشنبه

19-97/04/2715چهارشنبه

12-97/04/288پنج شنبه

17-97/04/2813پنج شنبه

12-97/04/298جمعه

17-97/04/2913جمعه

20-1397/04/3016شنبه

20-1397/04/3116یکشنبه

20-1397/05/0116دوشنبه

20-1397/05/0216سه شنبه

20-1397/04/3016شنبه

20-1397/05/0116دوشنبه

20-1397/05/0616شنبه

20-1397/05/0816دوشنبه

19-97/4/3015شنبه

19-97/4/3115یکشنبه

19-97/5/115دوشنبه

19-97/5/215سه شنبه

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب16
12ساعت 

 روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها57
مهندس ابوذر 

سلیمانی شیری
1 به 2نظارتعمران

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب97/04/2597/05/0416
12ساعت 

 چیلر و برج های خنک کننده56
مهندس 

حمیدرضا خاک ره
1 به 2نظارت و طراحیمکانیک

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

97/04/2397/05/01

       1397/05/07   

 ظهر13        
موسسه گسترش علوم مهندسی24

آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان59
مهندس بابک 

شهرستانی
--------عمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/04/2797/04/29

97/05/17

نبش قم آباد-خیابان قصردشت24

 صبح10ساعت 

اجرامعماری/عمراندکتر هادی بیاتیآشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان58

2 به 3

و

1 به 2

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/271397/04/29

97/5/2

       1397/05/15   

 صبح10       
موسسه گسترش علوم مهندسی16

2تدابیر الزم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها 61
مهندس کاوس 

زارع
1 به 2طراحی و نظارتمکانیک

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/301397/05/08

       1397/05/21   

 ظهر12        
موسسه گسترش علوم مهندسی16

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی60
مهندس سروش 

فخرایی نژآد
1 به 2نظارتعمران

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/04/301397/05/02

       1397/05/09   

 صبح12       
دانشکده فنی شهید باهنر16 مبانی گودبرداری ، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان62

دکتر 

هادی بیاتی
2 به 3نظارتعمران

دانشکده فنی شهید 

باهنر
97/4/30



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

19-97/5/0315چهارشنبه

18-14و13-97/5/049پنج شنبه

18-14و13-97/5/059جمعه

18-97/5/0614شنبه

18-97/05/0315چهار شنبه97/05/20

12-97/05/049پنج شنبه

17-97/05/0414پنج شنبه

12-97/05/059جمعه

18-97/05/1015چهار شنبه

12-97/05/119پنج شنبه

17-97/05/1114پنج شنبه

12-97/05/129جمعه

13-1397/05/049پنجشنبه

20-1397/05/0416پنجشنبه

13-1397/05/059جمعه

12-97/05/048پنج شنبه

17-97/05/0413پنج شنبه

12-97/05/058جمعه

17-97/05/0513جمعه

13-1397/05/049پنجشنبه

20-1397/05/0416پنجشنبه

13-1397/05/059جمعه

20-1397/05/0516جمعه

18-97/05/0614شنبه97/05/27

18-97/05/0814دو شنبه

18-97/05/1314شنبه

18-97/05/1514دو شنبه

 سیستمهای مقاوم بتن آرمه
مهندس محمد 

بنان
1 به 2محاسبهعمران

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

97/05/0397/05/12

مرداد

اجرای سازه های فوالدی63
دکتر

غالم حسین افتخار
اجرامعماری/ عمران 

2 به 3

و

1 به 2

دانشکده فنی شهید 

باهنر
97/5/0397/5/06

       1397/05/22   

 ظهر12       
دانشکده فنی شهید باهنر24

20-1397/05/0516چمعه

معماری پایدار و روش های صرفه جویی در مصرف انژری66
مهندس حسین 

حمزوی
2 به 3 نظارت و طراحیمعماری

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/05/0497/05/05

97/05/17

نبش قم آباد-خیابان قصردشت16

 ظهر12ساعت 

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب24
12ساعت 

مصالح و فناوری نوین65
مهندس سینا 

سعادت
2 به 3 نظارتعمران

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/05/041397/05/05

       1397/05/14   

 صبح9       
موسسه گسترش علوم مهندسی16

64

       1397/05/15   

 ظهر12       
موسسه گسترش علوم مهندسی16

 الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان68
مهندس شهرام 

زارع
1 به 2نظارت و طراحیمعماری

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب97/05/0697/05/1516
12ساعت 

تاسیسات بهداشتی67
مهندس کاوس 

زارع
2 به 3 طراحی و نظارتمکانیک

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/05/041397/05/05



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

20-1397/05/0716یکشنبه

20-1397/05/0816دوشنبه

20-1397/05/0916سه شنبه

20-1397/05/1416یکشنبه

20-1397/05/1516دوشنبه

20-1397/05/1616سه شنبه

19-97/5/1015چهارشنبه

18-14و13-97/5/119پنج شنبه

18-14و13-97/5/129جمعه

19-97/5/1315شنبه

20-1397/05/1016چهارشنبه

13-1397/05/119پنجشنبه

20-1397/05/1116پنجشنبه

13-1397/05/129جمعه

12-97/05/119پنج شنبه

16-97/05/1113پنج شنبه

12-97/05/129جمعه

16-97/05/1213جمعه

12-97/05/189پنج شنبه

16-97/05/1813پنج شنبه

12-97/05/199جمعه

16-97/05/1913جمعه

12-97/05/178چهارشنبه

19-97/05/1715چهارشنبه

12-97/05/188پنج شنبه

19-97/05/1815پنج شنبه

12-97/05/198جمعه

17-97/05/1913جمعه

       1397/05/28   

 صبح10      
موسسه گسترش علوم مهندسی24

آشنایی با روش های گودبرداری واجرای سازه های نگهبان70
دکتر

هادی بیاتی
اجرامعماری/ عمران 

2 به 3

و

1 به 2

دانشکده فنی شهید 

باهنر
97/5/1097/5/13

       1397/05/22   

 صبح10       
دانشکده فنی شهید باهنر16

--------عمراندکتر حمید روستاآشنایی با فرآیند جوش و بازرسی جوش در ساختمان69
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/05/071397/05/16

       1397/05/20   

 صبح10       
موسسه گسترش علوم مهندسی16

بهسازی خاک72
دکتر آرش 

توتونچی
2 به 3محاسبهعمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/05/1197/05/19

97/05/27

نبش قم آباد-خیابان قصردشت24

 صبح10ساعت 

روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها71
مهندس ابوذر 

سلیمانی
1 به 2 نظارتعمران

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/05/101397/05/12

97/05/27

نبش قم آباد-خیابان قصردشت24

 صبح10ساعت 

اجرای ساختمان های فوالدی73
مهندس 

غالمحسین افتخار
اجرامعماری/عمران

2 به 3

و

1 به 2

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/05/1797/05/19



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

17-97/05/1714چهار شنبه

12-97/05/189پنج شنبه

17-97/05/1814پنج شنبه

12-97/05/199جمعه

17-97/05/2414چهارشنبه

12-97/05/259پنج شنبه

17-97/05/2514پنج شنبه

12-97/05/269جمعه

20-1397/05/1716چهارشنبه

13-1397/05/189پنجشنبه

20-1397/05/1816پنجشنبه

13-1397/05/199جمعه

13-1397/05/189پنجشنبه

20-1397/05/1816پنجشنبه

13-1397/05/199جمعه

20-1397/05/1916جمعه

21-97/05/2217دو  شنبه97/06/12

21-97/05/2517پنج شنبه

21-97/05/2917دو  شنبه

21-97/06/0117پنج  شنبه

13-1397/05/249چهارشنبه

20-1397/05/2416چهارشنبه

13-1397/05/259پنجشنبه

20-1397/05/2516پنجشنبه

13-1397/05/269جمعه

20-1397/05/2616جمعه

13-1397/05/259پنجشنبه

20-1397/05/2516پنجشنبه

13-1397/05/269جمعه

20-1397/05/2616جمعه

18-14و13-97/5/259پنج شنبه  97/6/3   

18-14و13-97/5/269جمعه صبح10ساعت 

 مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای74
مهندس محمد 

بنان
2 به 3محاسبهعمران

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب1224 ساعت 97/05/1797/05/2697/06/05

       1397/05/28   

 ظهر12       
موسسه گسترش علوم مهندسی16

مصالح و فناوری های نوین صنعت ساختمان76
    مهندس      

شهرام زارع
2 به 3 طراحی و نظارتمعماری

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/05/181397/05/19

       1397/05/30   

 ظهر12       
موسسه گسترش علوم مهندسی16

روش های اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی75

مهندس 

غالمحسین 

هوشمند 

سروستانی

1 به 2 نظارتعمران
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/05/171397/05/19

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب16
12ساعت 

78
آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای 

ساخت

مهندس مهرداد 

همکار )راستی 

دوره مهندس 

محمدحسین 

(اجرایی

اجرامعماری/عمران

2 به 3

و

1 به 2

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/05/241397/05/26

       1397/06/03    

 ظهر12      
موسسه گسترش علوم مهندسی24

 مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان77
مهندس احسان 

پاک نیت
2 به 3نظارتعمران

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

97/05/2297/06/01

       1397/06/04    

 ظهر12      
موسسه گسترش علوم مهندسی16

اصول حرفه ای خدمات مهندسی و مدیریت ایمنی80
مهندس

مسعود صفا
2به 3 نظارتعمران

دانشکده فنی شهید 

باهنر
دانشکده فنی شهید باهنر97/5/2597/5/2616

تاسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه79
مهندس اردوان 

اکبرپور
1 به 2 طراحی و نظارتبرق

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/05/251397/05/26



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

12-97/05/258پنج شنبه

19-97/05/2515پنج شنبه

12-97/05/268جمعه

17-97/05/2613جمعه

12-97/05/258پنج شنبه

17-97/05/2513پنج شنبه

12-97/05/268جمعه

17-97/05/2613جمعه

12-97/05/258پنج شنبه

19-97/05/2515پنج شنبه

12-97/05/268جمعه

17-97/05/2613جمعه

13-1397/06/019پنجشنبه

20-1397/06/0116پنجشنبه

13-1397/06/029جمعه

20-1397/06/0216جمعه

13-1397/06/019پنجشنبه

20-1397/06/0116پنجشنبه

13-1397/06/029جمعه

20-1397/06/0216جمعه

12-97/06/018پنج شنبه

19-97/06/0115پنج شنبه

12-97/06/028جمعه

17-97/06/0213جمعه

12-97/06/018پنج شنبه

17-97/06/0113پنج شنبه

12-97/06/028جمعه

17-97/06/0213جمعه

97/06/05

نبش قم آباد-خیابان قصردشت16

 صبح10ساعت 

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری82
مهندس حسین 

حمزوی
2 به 3نظارت و طراحیمعماری

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/05/2597/05/26

97/06/05

نبش قم آباد-خیابان قصردشت16

 صبح10ساعت 

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی81
مهندس 

غالمحسین افتخار
1 به 2نظارتعمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/05/2597/05/26

97/06/05

نبش قم آباد-خیابان قصردشت16

 صبح10ساعت 

شهریور

روش های تولید صنعتی ساختمان84
مهندس شهرام 

زارع
1 به 2نظارتعمران

دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/06/011397/06/02

       1397/06/10    

 ظهر12      
مؤسسه گسترش علوم مهندسی16

مصالح و فناوری های نوین ساخت83
مهندس سینا 

سعادت
2 به 3نظارتعمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/05/2597/05/26

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/06/0197/06/02

       1397/06/11    

 ظهر12      
موسسه گسترش علوم مهندسی16

تاسیسات گرمایی، سرمایی تعویض هوا و تهویه مطبوع86
مهندس هومان 

فرامرزی
2 به 3نظارت و طراحیمکانیک

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/06/0197/06/02

97/06/13

نبش قم آباد-خیابان قصردشت16

 صبح10ساعت 

2 به 3نظارتعمراندکتر یاسر زارعقالب بندی و قالب برداری85
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/06/011397/06/02

97/06/14

نبش قم آباد-خیابان قصردشت16

 صبح10ساعت 

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان87
مهندس حسین 

حمزوی
2 به 3نظارت و طراحیمعماری



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

12-97/06/019پنج شنبه

16-97/06/0113پنج شنبه

12-97/06/029جمعه

16-97/06/0213جمعه

12-97/06/079پنج شنبه

16-97/06/0713پنج شنبه

12-97/06/089جمعه

16-97/06/0813جمعه

18-97/06/0314شنبه97/06/17

18-97/06/0514دوشنبه

18-97/06/0714چهار شنبه

13-97/06/089پنج شنبه

18-97/06/0814پنج شنبه

13-97/06/099جمعه

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه89
دکتر علیرضا والی 

پور
3اجراعمران و معماری

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

97/06/0397/06/09

ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن88
مهندس سعید 

یزدانی
2 به 3محاسبهعمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/06/0197/06/08

97/06/19

نبش قم آباد-خیابان قصردشت24

 صبح10ساعت 

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب24
12ساعت 



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

20-1397/06/0516دوشنبه

19:30-1397/06/0616سه شنبه

9-13

16-19

20-1397/06/1316سه شنبه

19:30-1397/06/2016سه شنبه

1397/06/1217-20

1397/06/1917-20

9-12

16-19

9-13

16-19

(مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی)کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس علی 

عراقی
12:30-1397/06/159پنجشنبه

(مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه)کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس شهرام 

زارع
20-1397/06/1516پنجشنبه

9-13

16-19

9-13

16-19:30

9-13

16-19

14-1397/06/248شنبه(بازدید عملی)کارآموزی صالحیت اجرا 

19-97/6/715چهارشنبه

18-14و13-97/6/89پنج شنبه

18-14و13-97/6/99جمعه

19-97/6/1015شنبه

12-97/06/148چهارشنبه

19-97/06/1415چهارشنبه

12-97/06/158پنج شنبه

19-97/06/1515پنج شنبه

12-97/06/168جمعه

17-97/06/1613جمعه

1397/06/07چهارشنبه

دکتر هادی بیاتی(نکات اجرایی تخریب بناهای فرسوده)کارآموزی صالحیت اجرا 

(آشنایی با شرح وظایف  پیمانکار)کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس مهرداد 

راستی
دوشنبه

(آشنایی با شرح وظایف  پیمانکار)کارآموزی صالحیت اجرا 

مهندس مهرداد 

همکار )راستی 

دوره مهندس 

1397/06/23جمعه

90

(1نکات اجرایی سازه های بتن مسلح )کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس سروش 

فخرایی نژاد

3اجرامعماری/ عمران 
دانشگاه آزاد اسالمی 

واحد استهبان
1397/06/051397/06/23

       1397/07/02   

 صبح10      
مؤسسه گسترش علوم مهندسی76

دکتر هادی بیاتی(نکات اجرایی پی های سطحی)کارآموزی صالحیت اجرا 

(1نکات اجرایی سازه های فوالدی)کارآموزی صالحیت اجرا 

مهندس 

غالمحسین 

هوشمند 

(1نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان )کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس هومان 

فرامرزی
1397/06/22پنجشنبه

آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش در ساختمان91
مهندس 

بابک شهرستانی
--------عمران

دانشکده فنی شهید 

باهنر
97/6/797/6/10

       1397/06/17    

 صبح10      
دانشکده فنی شهید باهنر24

1397/06/14چهارشنبه

(نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی)کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس مهرداد 

خواجه پور
1397/06/16جمعه

(1نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان )کارآموزی صالحیت اجرا 
مهندس سید علی 

عبداهلل زاده
1397/06/21چهارشنبه

97/06/26

نبش قم آباد-خیابان قصردشت24

 صبح10ساعت 

نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری92

مهندس شهرام 

مهندس / زارع

سیدعلی عبداله 

زاده

اجرامعماری/عمران

2 به 3

و

1 به 2

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/06/1497/06/16



تاریخ آزمون دورهتاریخ پایانتاریخ شروعبرگزارکنندهپایهصالحیترشتهنام مدرسسمینار/ عنوان دوره ردیف

مدت زمان 

سمینار / دوره

(ساعت)

ساعت برگزاری دورهتاریخ برگزاری دورهروز برگزاری دورهمکان برگزاری

18-97/06/1414چهارشنبه97/06/21

13-97/06/159پنجشنبه

18-97/06/1514پنجشنبه

13-97/06/169جمعه

12-97/06/158پنج شنبه

17-97/06/1513پنج شنبه

12-97/06/168جمعه

17-97/06/1613جمعه

12-97/06/218چهارشنبه

19-97/06/2115چهارشنبه

12-97/06/228پنج شنبه

19-97/06/2215پنج شنبه

12-97/06/238جمعه

17-97/06/2313جمعه

18-97/06/2114چهار شنبه97/07/02

13-97/06/229پنج شنبه

18-97/06/2214پنج شنبه

13-97/06/239جمعه

97/06/23

97/07/03

نبش قم آباد-خیابان قصردشت24

 صبح10ساعت 

1 تدابیر الزم در صرفه جویی مصرف انرژی در ساختمان ها 93
مهندس کاووس 

زارع
2 به 3نظارت و طراحیمکانیک

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب97/06/1497/06/1616
12ساعت 

97/06/27

نبش قم آباد-خیابان قصردشت16

 صبح10ساعت 

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان94
دکتر احسان پاک 

نیت جهرمی
2 به 3نظارتعمران

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/06/1597/06/16

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس جنوب16
13ساعت 

 تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها96
مهندس 

محمودرضا الهیاری
2 به 3نظارت و طراحیمکانیک

موسسه آموزش 

عالی آزاد نوید پارس 

جنوب

97/06/2197/06/23

95
آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای 

ساخت

مهندس مسعود 

مهرداد راستی/صفا
اجرامعماری/عمران

2 به 3

و

1 به 2

مرکز آموزش های 

آزاد و تخصصی 

دانشگاه شیراز

97/06/21


