
مدت عنوان دورهكد دورهصالحيترشته
تاريخ روزدوره

تاريخ نام استادبرگزاري
آزمون

ساعت 
منابع آموزشيهزينه دورهمحل برگزاري آزمونآزمون

20-91/07/0614پنجشنبه

20-1214-91/07/078جمعه

20-91/07/1314پنجشنبه

20-1214-91/07/148جمعه

20-91/08/0313چهارشنبه

20-91/08/0414پنجشنبه

20-1213-91/08/058جمعه

20-1213-91/07/208پنجشنبه

20-1213-91/07/218جمعه

20-1213-91/07/278پنجشنبه

20-1213-91/07/288جمعه

مدت عنوان دورهكد دورهصالحيترشته
تاريخ نام استادتاريخروزدوره

آزمون
ساعت 
منابع آموزشيهزينه دورهمحل برگزاري آزمونآزمون

20-91/08/1814پنجشنبه

20-1214-91/08/198جمعه

20-91/09/0914پنجشنبه

20-1214-91/09/108جمعه

ساعت برگزاري

پايه 3 به 2عمران (نظارت) گروه دوم

مباني گودبرداري، ژئو تكنيك و سازه هاي نگهبان 311

قالب بندي و قالب برداري313

تاريخ برگزاري دوره ها قطعي نمي باشد و در صورت رسيدن به حد نصاب برگزار خواهند شد.
خواهشمند است، حداقل يكسال قبل از فرارسيدن زمان ارتقا، پايه خود براي گذراندن دوره هاي مورد نياز اقدام نماييد.

به همراه داشتن كارت عضويت نظام مهندسي يا كارت ملي در جلسه آزمون الزامي مي باشد.

18:30

18:30

دانشگاه هنر-دانشكده 
معماري و شهرسازي

دانشگاه هنر-دانشكده 
معماري و شهرسازي

اولويت ثبت نام در دوره ها با كساني است كه با مراجعه به سايت سازمان بخش آموزش پيش ثبت نام نموده اند.

ساعت برگزاري

پايه 3 به 2عمران (نظارت) گروه اول

مباني گودبرداري، ژئو تكنيك و سازه هاي نگهبان311
16 
ساعت

آقاي 
مهندس 
صائميان

ريال 720،000جهاد دانشگاهي91/07/1016

قالب بندي و قالب برداري313
16 
ساعت

آقاي دكتر 
دانشگاه هنر-دانشكده 91/07/1718:30اشرفي

ريال 720،000معماري و شهرسازي
كتاب:راهنماي قالب بندي ساختمانهاي بتن آرمه 

نويسنده:شاپور طاهوني

پايه 3 به 2عمران (محاسبات)

ضوابط طراحي و ساختمانهاي با مصالح بنايي و مقاوم سازي آن320
24 
ساعت

آقاي دكتر 
اشرفي

تحليل ديناميكي در اثر باد و زلزله326
24 
ساعت

آقاي دكتر 
پورمحمد

بهسازي خاك321
24 
ساعت

آقاي 
مهندس 
صائميان

91/07/2419:30

دانشگاه هنر-دانشكده 91/08/0119:30
مهندسي زلزله تاليف دكتر مقدمريال 1،080،000معماري و شهرسازي

دانشگاه هنر-دانشكده 91/08/0819:30
ريال 1،080،000معماري و شهرسازي

 _          مبحث 18 مقررات ملي ساختمان _
استاندارد 2800 ايران

دانشگاه هنر-دانشكده 
ريال 1،080،000معماري و شهرسازي

كتاب:راهنماي قالب بندي ساختمانهاي بتن آرمه 
نويسنده:شاپور طاهوني 720،000 ريال

720،000 ريال

91/09/13

91/08/22

آقاي دكتر 
اشرفي

آقاي دكتر 
اشرفي

 16
ساعت

 16
ساعت



مدت عنوان دورهكد دورهصالحيترشته
تاريخ روزدوره

تاريخ نام استادبرگزاري
آزمون

ساعت 
منابع آموزشيهزينه دورهمحل برگزاري آزمونآزمون

20-14پنجشنبه

20-1214-8جمعه

20-91/07/0614پنجشنبه

20-1214-91/07/078جمعه

20-91/07/1314پنجشنبه

20-1214-91/07/148جمعه

20-14پنجشنبه

20-1214-8جمعه

20-1214-91/07/058چهارشنبه

14-91/07/068پنجشنبه

20-91/07/1814سه شنبه

20-1214-91/07/218جمعه

مدت عنوان دورهكد دورهصالحيترشته
تاريخ نام استادتاريخروزدوره

آزمون
ساعت 
منابع آموزشيهزينه دورهمحل برگزاري آزمونآزمون

20-14دي ماهپنجشنبه
20-1214-8دي ماهجمعه

20-14دي ماهپنجشنبه
20-1214-8دي ماهجمعه

20-91/10/0714پنجشنبه

20-1214-91/10/088جمعه

پايه 2 به 1عمران (نظارت) گروه سوم

بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي316

روش هاي اجرا و كنترل اتصاالت در سازه هاي فوالدي319

 16
ساعت

پايه 2 به 1عمران (نظارت) گروه اول

بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي316
 16
ساعت

زمانبندي 
اين دوره 
متعاقبا

روش هاي تعمير، مرمت و تقويت سازه ها317
 16
ساعت

آقاي دكتر 
91/10/11رضائيان

 16
ساعت

 16
ساعت

روش هاي تعمير، مرمت و تقويت سازه ها317

دانشگاه هنر-دانشكده 18:30
معماري و شهرسازي

ساعت برگزاري

آقاي دكتر 
دانشگاه هنر-دانشكده 91/07/1016مظلوم

720،000 ريالمعماري و شهرسازي

روش هاي اجرا و كنترل اتصاالت در سازه هاي فوالدي319
 16
ساعت

پايه 2 به 1عمران (نظارت) گروه دوم

بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي316
 16
ساعت

زمانبندي 
اين دوره 
متعاقبا

روش هاي اجرا و كنترل اتصاالت در سازه هاي فوالدي319
 16
ساعت

آقاي دكتر 
دانشگاه هنر-دانشكده 91/07/2418:30رضائيان

معماري و شهرسازي

روش هاي تعمير، مرمت و تقويت سازه ها317
 16
ساعت

720،000 ريال

720،000 ريال

720،000 ريال

720،000 ريال

ساعت برگزاري

720،000 ريال

720،000 ريالجهاد دانشگاهي

آقاي دكتر 
دانشگاه هنر-دانشكده 91/07/2418:30رضائيان

720،000 ريالمعماري و شهرسازي

720،000 ريال

آقاي دكتر 
91/07/1016مظلوم

تاريخ برگزاري دوره ها قطعي نمي باشد و در صورت رسيدن به حد نصاب برگزار خواهند شد.
خواهشمند است، حداقل يكسال قبل از فرارسيدن زمان ارتقا، پايه خود براي گذراندن دوره هاي مورد نياز اقدام نماييد.

اولويت ثبت نام در دوره ها با كساني است كه با مراجعه به سايت سازمان بخش آموزش پيش ثبت نام نموده اند.
به همراه داشتن كارت عضويت نظام مهندسي يا كارت ملي در جلسه آزمون الزامي مي باشد.



مدت عنوان دورهكد دورهصالحيترشته
تاريخ نام استادتاريخروزدوره

آزمون
ساعت 
منابع آموزشيهزينه دورهمحل برگزاري آزمونآزمون

20-1213-91/07/138پنجشنبه

20-1213-91/07/148جمعه

20-91/08/0314چهارشنبه

20-91/08/0414پنجشنبه

20-1213-91/08/058جمعه

20-1213-91/08/118پنجشنبه

20-1213-91/08/128جمعه

20-1213-91/07/208پنجشنبه

20-1213-91/07/218جمعه

مدت عنوان دورهكد دورهصالحيترشته
تاريخ نام استادتاريخروزدوره

آزمون
ساعت 
منابع آموزشيهزينه دورهمحل برگزاري آزمونآزمون

20-91/07/2714پنجشنبه

20-1214-91/07/288جمعه

20-91/08/1114پنجشنبه

20-1214-91/08/128جمعه

20-91/08/0414پنجشنبه

20-1214-91/08/058جمعه

 16
ساعت

 16
ساعت

 16
ساعت

بكارگيري استانداردها ، مقررات ملي ، راهنماهاي طراحي در معماري

مصالح و فناوريهاي نوين در صنعت ساختمان113

آقاي دكتر 
شريعت 
رضوي

91/08/01

آقاي دكتر 
شريعت 
رضوي

91/08/08

معماري پايدار و روشهاي صرفه جويي انرژي در ساختمان112

720،000 ريال

آقاي 
720،000 ريال91/08/15دكترجناني

خواهشمند است، حداقل يكسال قبل از فرارسيدن زمان ارتقا، پايه خود براي گذراندن دوره هاي مورد نياز اقدام نماييد.

به همراه داشتن كارت عضويت نظام مهندسي يا كارت ملي در جلسه آزمون الزامي مي باشد.

تاريخ برگزاري دوره ها قطعي نمي باشد و در صورت رسيدن به حد نصاب برگزار خواهند شد.

تاريخ برگزاري دوره ها قطعي نمي باشد و در صورت رسيدن به حد نصاب برگزار خواهند شد.
خواهشمند است، حداقل يكسال قبل از فرارسيدن زمان ارتقا، پايه خود براي گذراندن دوره هاي مورد نياز اقدام نماييد.

720،000 ريال

پايه 3 به 2معماري

دانشگاه هنر-دانشكده 11118:30
معماري و شهرسازي

دانشگاه هنر-دانشكده 18:30
معماري و شهرسازي

دانشگاه هنر-دانشكده 18:30
معماري و شهرسازي

دانشگاه هنر-دانشكده 
1،080،000 ريالمعماري و شهرسازي

اولويت ثبت نام در دوره ها با كساني است كه با مراجعه به سايت سازمان بخش آموزش پيش ثبت نام نموده اند.

اولويت ثبت نام در دوره ها با كساني است كه با مراجعه به سايت سازمان بخش آموزش پيش ثبت نام نموده اند.

ساعت برگزاري

دانشگاه هنر-دانشكده 19:30
1،080،000 ريالمعماري و شهرسازي

دانشگاه هنر-دانشكده 91/07/1719:30
1،080،000 ريالمعماري و شهرسازي

سيستم هاي اتالف انرژي غير فعال در مهندسي 
سازه ترجمه:بابك كريم خاني

91/08/1519:30

91/08/08
آقاي دكتر 
محمودي 
صاحبي

سيستم هاي سازه اي ساختمانهاي بلند332
 24
ساعت

آقاي دكتر 
پورمحمد

مقاوم سازي سازه هاي فوالدي و بتني330
 24
ساعت

آقاي دكتر 
محمودي 
صاحبي

دانشگاه هنر-دانشكده 91/07/2419:30
1،080،000 ريالمعماري و شهرسازي

آناليز و طراحي سازه هاي بلند مترجم:حسن 
حاجي كاظمي

ساعت برگزاري

پايه 2 به 1عمران (محاسبات)

سيستمهاي ويژه جذب انرژي درسازه هاي فوالدي327
 24
ساعت

آقاي دكتر 
پورمحمد

سيستمهاي مقاوم بتن آرمه329
 24
ساعت



مدت عنوان دورهكد دورهصالحيترشته
تاريخ نام استادتاريخروزدوره

آزمون
ساعت 
منابع آموزشيهزينه دورهمحل برگزاري آزمونآزمون

21-91/08/1016چهارشنبه

21-91/08/1216جمعه

21-91/08/1316شنبه

21-91/08/2416چهارشنبه

20-1213-91/08/258پنجشنبه

21/30-91/08/1616سه شنبه

21/30-91/08/1716چهارشنبه

21/30-91/08/1816پنجشنبه

مدت عنوان دورهكد دورهصالحيترشته
تاريخ نام استادتاريخروزدوره

آزمون
ساعت 
منابع آموزشيهزينه دورهمحل برگزاري آزمونآزمون

20-14بهمن ماهپنجشنبه

20-1214-8بهمن ماهجمعه

20-14بهمن ماهپنجشنبه

20-1214-8بهمن ماهجمعه

20-14بهمن ماهپنجشنبه

20-1214-8بهمن ماهجمعه

20-14بهمن ماهپنجشنبه

20-1214-8بهمن ماهجمعه

آقاي 
مهندس 
صالح

720،000 ريال

روش هاي تهويه گرم و سرد با هوا و تاسيسات در فضا هاي پر جمعيت422
آقاي 

مهندس 
ابراهيمي

720،000 ريال

 16
ساعت

 16
ساعت

تاسيسات مكانيكي ساختمان هاي بلند مرتبه

آقاي 
مهندس 
ظريف

720،000 ريال

چيلر و برج هاي خنك كننده419
آقاي 

مهندس 
يوسفي

720،000 ريال

 16
ساعت

 16
ساعت

ساعت برگزاري

ساعت برگزاري

417

تاريخ برگزاري دوره ها قطعي نمي باشد و در صورت رسيدن به حد نصاب برگزار خواهند شد.

 16
ساعت

آقاي 
مهندس 
ابراهيمي

91/08/2918:30 پايه 3 به 2مكانيك (گروه اول)

تاسيسات گرمايي ، سرمايي ، تعويض هوا و تهويه مطبوع411
 16
ساعت

آقاي 
مهندس 
ابراهيمي

دانشگاه هنر-دانشكده 91/08/1518:30
معماري و شهرسازي

پايه 2 به 1مكانيك

تدابير الزم در صرفه جويي در مصرف انرژي در ساختمانها 2

421

مبحث چهاردهم720،000 ريال

به همراه داشتن كارت عضويت نظام مهندسي يا كارت ملي در جلسه آزمون الزامي مي باشد.

دانشگاه هنر-دانشكده 
720،000 ريالمعماري و شهرسازي تاسيسات بهداشتي412

تاريخ برگزاري دوره ها قطعي نمي باشد و در صورت رسيدن به حد نصاب برگزار خواهند شد.
خواهشمند است، حداقل يكسال قبل از فرارسيدن زمان ارتقا، پايه خود براي گذراندن دوره هاي مورد نياز اقدام نماييد.

اولويت ثبت نام در دوره ها با كساني است كه با مراجعه به سايت سازمان بخش آموزش پيش ثبت نام نموده اند.
به همراه داشتن كارت عضويت نظام مهندسي يا كارت ملي در جلسه آزمون الزامي مي باشد.

 16
ساعت

آقاي 
مهندس 
يوسفي

دانشگاه هنر-دانشكده 91/08/2218:30
720،000 ريالمعماري و شهرسازي تاسيسات لوله كشي گاز ساختمانها413



مدت عنوان دورهكد دورهصالحيترشته
تاريخ نام استادتاريخروزدوره

آزمون
ساعت 
منابع آموزشيهزينه دورهمحل برگزاري آزمونآزمون

20-91/09/0214پنجشنبه

20-1214-91/09/038جمعه

20-91/09/1614پنجشنبه

20-1214-91/09/178جمعه

20-91/09/0914پنجشنبه

20-1214-91/09/108جمعه

مدت عنوان دورهكد دورهصالحيترشته
تاريخ نام استادتاريخروزدوره

آزمون
ساعت 
منابع آموزشيهزينه دورهمحل برگزاري آزمونآزمون

20-91/09/0214پنجشنبه

20-1214-91/09/038جمعه
نقشه برداري 

آقاي دكتر   
 بيات 
مختاري

720،000 ريال91/09/20

تاسيسات برقي ساختمانهاي بلند مرتبه517
آقاي دكتر   

بيات 
مختاري

720،000 ريال91/09/13

دانشگاه هنر-دانشكده 18:30
معماري و شهرسازي

دانشگاه هنر-دانشكده 18:30
معماري و شهرسازي

پايه 2 به 1برق

ساختمانهاي هوشمند 5152
 16
ساعت

 16
ساعت

آقاي دكتر   
 بيات 
مختاري

سيستمهاي جريان ضعيف512
 16
720،000 ريالساعت دانشگاه هنر-دانشكده 91/09/0618:30

معماري و شهرسازي

خواهشمند است، حداقل يكسال قبل از فرارسيدن زمان ارتقا، پايه خود براي گذراندن دوره هاي مورد نياز اقدام نماييد.

به همراه داشتن كارت عضويت نظام مهندسي يا كارت ملي در جلسه آزمون الزامي مي باشد.

پايه 3 به 2برق

تاريخ برگزاري دوره ها قطعي نمي باشد و در صورت رسيدن به حد نصاب برگزار خواهند شد.
خواهشمند است، حداقل يكسال قبل از فرارسيدن زمان ارتقا، پايه خود براي گذراندن دوره هاي مورد نياز اقدام نماييد.

به همراه داشتن كارت عضويت نظام مهندسي يا كارت ملي در جلسه آزمون الزامي مي باشد.

اولويت ثبت نام در دوره ها با كساني است كه با مراجعه به سايت سازمان بخش آموزش پيش ثبت نام نموده اند.

اولويت ثبت نام در دوره ها با كساني است كه با مراجعه به سايت سازمان بخش آموزش پيش ثبت نام نموده اند.

ساعت برگزاري

پايه 2 به 1
آقاي دكتر   
سيد يوسف 
سجادي

دانشگاه هنر-دانشكده 91/09/0618:30
720،000 ريالمعماري و شهرسازي

   نقشه برداري مدرن و ژئوماتيك                 
مولف : دكتر  يوسف سجادي                      

انتشارات علم و صنعت

ساعت برگزاري

تهيه  نقشه هاي مسطحاتي و رقومي عمليات خاكي611


