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17 بهمن 4 دانشگاه رازی دی28و27 دکتر زاهدی اصول حرفه ای خدمات مهندسی مدیریت ایمنی و کیفیت ساخت 1

18 بهمن 18 دانشگاه رازی بهمن12و11 دکتر شریفی پور بتن های ویژه و روشهای خاص بتن ریزی 2

17 بهمن 26 دانشگاه رازی بهمن16الی14 مهندس رضایی نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه 3

17 بهمن 25 جهاد دانشگاهی بهمن19و18 مهندس رضایی تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه 4

17 بهمن 28 دانشگاه رازی بهمن19و18 مهندس گردینی قالب بندی و قالب برداری 5

18 اسفند 4 دانشگاه رازی بهمن26الی24 دکتر بیدمشکی روشهای ساخت و فناوریهای نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی 6

17 اسفند 6 جهاد دانشگاهی بهمن28و27 مهندس محمدی تبار بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری 7

17 اسفند 5 جهاد دانشگاهی بهمن30و29 دکتر صمیمی مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی-اشنایی با شرح وظایف پیمانکار 8

17 اسفند 10 دانشگاه رازی اسفند3الی1 مهندس حیدری نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری 9

18 اسفند 7 دانشگاه آزاد اسفند3و2 دکتر کارگر نکات اجرایی سازه مصالح بنایی-مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه 10

18 اسفند 9 دانشگاه آزاد اسفند5و4 مهندس سلطانی مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 11

18 اسفند 17 دانشگاه رازی اسفند8و7 دکتر کاووسی معماری زمینه گرا در بافتها 12

18 اسفند 16 دانشگاه آزاد اسفند9الی7 دکتر موحدنیا اجرای ساختمانهای فوالدی 13

17 اسفند 18 اسفند 8 دانشگاه رازی مهندس حسینس همتی 1نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان  14

17 اسفند 23 جهاد دانشگاهی اسفند10و9 دکتر شیرزادی آسانسور و پله های برقی 15

17 اسفند 21 اسفند 10 دانشگاه رازی مهندس مهدی پور 1نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان  16

18 اسفند 19 دانشگاه آزاد اسفند15و14 دکتر امیری روشهای اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی 17

18 اسفند 19 دانشگاه آزاد اسفند17و16 دکتر عقابی 1نکات اجرایی سازه های بتن مسلح -1نکات اجرایی سازه های فوالدی  18

17 اسفند 23 جهاد دانشگاهی اسفند17و16 مهندس عباسی تاسیسات بهداشتی 19


