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جهاد دانشگاهی 18 مرداد30 (2به3)اجراء  مرداد24و23و22 معماری-عمران HSE  818کد 1

جهاد دانشگاهی 18 شهریور5 (1به2)نظارت  مرداد28و27 عمران تعمیر و مرمت و تقویت سازه ها 2

جهاد دانشگاهی 18 شهریور6 (1به2)اجراء  مرداد31و30 معماری-عمران HSE  822کد 3

جهاد دانشگاهی 18 شهریور11 (2به3)اجراء  شهریور4و3و2 معماری-عمران HSE  818کد 4

جهاد دانشگاهی 17 شهریور12 (2به3)نظارت  شهریور6و5 عمران مبانی گودبرداری 5

رازی 18 شهریور14 ورود به حرفه اجراء شهریور8و7 معماری-عمران . . .مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه  6

جهاد دانشگاهی 17 شهریور16 (1به2)طراحی  شهریور11و10و9 عمران سیستم های مقاوم بتن آرمه  7

رازی 18 شهریور23 (2به3)نظارت و طراحی  شهریور13و12 معماری مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان 8

رازی 18 شهریور24 (2به3)نظارت  شهریور15و14 عمران قالب بندی و قالب برداری 9

رازی 18 شهریور28 شهریور23 ورود به حرفه اجراء معماری-عمران نکات اجرایی تاسیسات برقی 10

رازی 18 مهر3 (1به2 و 2به3)اجراء  شهریور26و25و24 معماری-عمران اجرای ساختمانهای فوالدی 11

رازی 18 مهر5 ورود به حرفه اجراء شهریور28و27 معماری-عمران آشنایی با شرح وظایف پیمانکار 12

رازی 18 مهر10 ورود به حرفه اجراء مهر4و3 معماری-عمران نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده 13

رازی 18 مهر11 (2به3)نظارت و طراحی  مهر5و4 مکانیک تاسیسات گرمایی 14

جهاد دانشگاهی 17 مهر13 (2به3)طراحی  مهر8و7و6 عمران سیستم های مقاوم فلزی و بتنی  15

رازی 18 مهر16 ورود به حرفه اجراء مهر10و9 معماری-عمران بتن مسلح-نکات اجرایی سازه های فوالدی 16

رازی 18 مهر18 (2به3)نظارت و طراحی  مهر12و11 معماری معماری پایدار 17

رازی 18 مهر19 مهر12 ورود به حرفه اجراء معماری-عمران نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی 18

رازی 18 مهر24 (2به3)نظارت و طراحی  مهر16و15 معماری بکارگیری استانداردها 19



رازی 18 مهر26 (1به2 و 2به3)اجراء  مهر19و18و17 معماری-عمران آشنایی با روشهای گودبرداری 20

جهاد دانشگاهی 17 مهر28 (1به2)نظارت  مهر21و20 عمران روشهای تولید صنعتی ساختمان 21

جهاد دانشگاهی 17 مهر29 (1به2)نظارت و طراحی  مهر25و24 برق 2ساختمانهای هوشمند  22

رازی 18 آبان2 (1به2)نظارت و طراحی  مهر26و25 مکانیک عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم اطفای حریق 23

رازی 18 آبان8 (1به2 و 2به3)اجراء  مهر30و29و28 معماری-عمران نماسازی و نازک کاری 24

جهاد دانشگاهی 17 آبان19 (2به3)نظارت و طراحی  مهر30و29 برق سیستم های جریان ضعیف 25

رازی 17 آبان8 (1به2)نظارت و طراحی  آبان3و2 برق تاسیسات برقی ساختمانهای بلند 26


