
 بسمه تعالی

به واحد آموزش سازمان روزهای فرد  گواهینامه دوره های زیر آماده می باشد . لطفا جهت دریافت آن فقط در

 مراجعه نمایید .

 ردیف نام دوره تاریخ دوره

آبان 23و22 (اول گروه) فرسوده بناهای تخریب در اجرایی نکات   1 

آبان24  HSE 811-7 کد  2 

آبان25و24 (اول گروه. . . ) پیمانکار وظایف شرح   3 

آبان26 (اول گروه) برقی تاسیسات اجرایی نکات   4 

آبان26 برقی تاسیسات اجرایی نکات   5 

آبان28و27 (دوم گروه. . . ) پیمانکار وظایف شرح   6 

آبان29و28 . . . مربوطه استانداردهای و ساختمانی مصالح   7 

آبان29 (اول گروه) مکانیکی تاسیسات اجرایی نکات   8 

آبان30 (دوم گروه) مکانیکی تاسیسات اجرایی نکات   9 

آذر1 (دوم گروه) برقی تاسیسات اجرایی نکات   10 

آذر3و2 (دوم گروه) فرسوده بناهای تخریب در اجرایی نکات   11 

آذر6و5 (سوم گروه) فرسوده بناهای تخریب در اجرایی نکات   12 

آذر7 (سوم گروه) مکانیکی تاسیسات اجرایی نکات   13 

آذر9و8 (اول گروه) مسلح بتن و فوالدی های سازه اجرایی نکات   14 

آذر10 (سوم گروه) برقی تاسیسات اجرایی نکات   15 

آذر12و11 (دوم گروه) مسلح بتن و فوالدی های سازه اجرایی نکات   16 

آذر14و13 (سوم گروه) مسلح بتن و فوالدی های سازه اجرایی نکات   17 

آذر16و15 (سوم گروه. . . ) پیمانکار وظایف شرح   18 

آذر18و17 (اول گروه. . . ) مربوطه استانداردهای و ساختمانی مصالح   19 

آذر20و19 (دوم گروه. . . ) مربوطه استانداردهای و ساختمانی مصالح   20 

آذر22و21 (سوم گروه. . . ) مربوطه استانداردهای و ساختمانی مصالح   21 

آذر30و29 بلند ساختمانهای مکانیکی تاسیسات   22 

دی6  HSE 811-7 کد  23 



دی10  HSE 811-7 کد  24 

دی12و11و10 گودبرداری روشهای با آشنایی   25 

دی15و14و13 بتنی ساختمانهای اجرای   26 

دی19و18و17  HSE 818 کد  27 

دی20  HSE 811-7 کد  28 

دی22و21 فلزی های سازه در اتصاالت کنترل و اجرا روشهای   29 

دی24و23 مرتبه بلند بناهای مبانی و اصول   30 

دی24  HSE 811-7 کد  31 

دی26و25 ها سازه تقویت و مرمت تعمیر،   32 

دی30و29  HSE 822 کد  33 

بهمن2و1 ریزی بتن خاص روشهای و ویژه های بتن   34 

بهمن2و1 برداری قالب و بندی قالب   35 

بهمن6و5و4 فوالدی ساختمانهای اجرای   36 

بهمن7  HSE 811-7 کد  37 

بهمن9و8 ساختمان اجرای و مدیریت هماهنگی، الزامات   38 

بهمن12و11 نگهبان های سازه و ژئوتکنیک گودبرداری، مبانی   39 

بهمن14و13 بافتها زمینه در گرا زمینه معماری   40 

بهمن18  HSE 811-7 کد  41 

بهمن27و26و25 مدرس دوره : مهندس حق شناس   مجری وظایف شرح با آشنایی   24  

بهمن30و29 ها سازه تقویت و مرمت و تعمیر های روش   43 

 

 

 

 

 

 

 

 


