
 دوره ھای آموزشی سازمان نظام مھندسی ساختمان استان ھمدان ١٣٩٧شش ماھھ اول سال برنامھ 

  تاریخ دوره  صالحیت و رشتھ  نام دوره آموزشی  ردیف

  )٨١٣(ساعت  ٢٤آشنایی با روش ھای گودبرداری و اجرای سازه ھای نگھبان  ١
 ٢و  ٢بھ  ٣ اجرا

و  عمران ١بھ 
  معماری

  ١٧/١/٩٧و١٦و١٥

  اصول طراحی و نظارت و اجرای مشترکین عمده- )بخش دوم(١٧مبحث  ٢
مھندسین مکانیک 

  اصلی ١پایھ
  واجد شرایط الزم

  ٣٠/١/٩٧و٢٩

  ٣١/١/٩٧و٣٠  برق ٢بھ  ٣  )٥١٤(ساعت  ١٦ -١ساختمانھای ھوشمند  ٣

  ٧/٢/٩٧و٦  معماری ٢بھ  ٣  )١١٢(ساعت  ١٦معماری پایدار و روشھای صرفھ جویی انرژی در ساختمان  ٤

  ٧/٢/٩٧و٦  برق ١بھ  ٢  )٥١٧(ساعت  ١٦تاسیسات برقی ساختمانھای بلند مرتبھ  ٥

 ٢بھ  ٣طراحی   )٣٢٤(ساعت  24  سیستم ھای مقاوم فلزی و بتنی ٦
  ٢١/٢/٩٧و٢٠و١٩  عمران

  ٢١/٢/٩٧و٢٠  مکانیک ١بھ  ٢  )٤١٩(ساعت  ١٦چیلر و برجھای خنک کن  ٧

  ٢٨/٢/٩٧و٢٧    مکانیک ٢بھ  ٣  )٤١٦(ساعت  ١٦ساختمانھا مدیریت تعمیر و نگھداری تاسیسات  ٨

 ١بھ  ٢طراحی   )٣٣٠(ساعت  ٢٤مقاوم سازی سازه ھای فوالدی و بتنی  ٩
  ٢٨/٢/٩٧و٢٧و٢٦  عمران

  ٤/٣/٩٧و٣    مکانیک ٢بھ  ٣  )٤١٥(ساعت  ١٦اصول کنترل،بازرسی،تحویل و مدیریت تعمیر و نگھداری تاسیسات مکانیکی  ١٠

 ١بھ  ٢طراحی   )٣٢٨(ساعت  ٢۴ – LRFDطراحی لرزه ای ساختمانھای فوالدی بھ روش  ١١
  ٤/٣/٩٧و٣و٢  عمران

 ١بھ  ٢طراحی   )٣٢٩(ساعت  24سیستم ھای مقاوم بتن آرمھ   ١٢
  ١١/٣/٩٧و١٠و٩  عمران

 ٢بھ  ٣طراحی   )٣٢٠(ساعت  ٢٤ضوابط طراحی ساختمانھای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن   ١٣
  ١١/٣/٩٧و١٠و٩  عمران



  تاریخ دوره  صالحیت و رشتھ  نام دوره آموزشی  ردیف

 ١بھ  ٢طراحی   )٣٢٧(سیستم ھای جذب انرژی در ساختمانھای فلزی  ١٤
  ٢٥/٣/٩٧و٢٤و٢٣  عمران

 ١بھ  ٢و  ٢بھ  ٣  )٢١٣(ساعت  ١٦انطباق کاربری اراضی شھری  ١٥
  ٢٥/٣/٩٧و٢٤  شھرسازی

نقشھ  ١بھ  ٢  )۶١٣(ساعت ١۶نرم افزارھای تخصصی محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و   ١٦
  ١/٤/٩٧و/ ٣١/٣  برداری

  ١/٤/٩٧و/ ٣١/٣  مھندسین مکانیک  ھا آشنایی با طراحی و محاسبات سردخانھ ١٧

  ٨/٤/٩٧و٧  معماری ١بھ  ٢  )١١٦(ساعت  ١٦الزامات ھماھنگی،مدیریت و اجرای ساختمان   ١٨

  ٨/٤/٩٧و٧  مکانیک ١بھ  ٢  )٤٢١(ساعت  ١٦و تفاوت آنھا با ساختمانھای معمولی  تاسیسات مکانیکی ساختمان ھای بلندمرتبھ  ١٩

  ١٥/٤/٩٧و١٤  معماری ١بھ  ٢  )١١٥(ساعت  ١٦معماری زمینھ گرا در بافت ھا   ٢٠

  ١٥/٤/٩٧و١٤  برق ١بھ  ٢  )٥١٦(ساعت  ١٦ - ٢بھینھ سازی و صرفھ جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ھا  ٢١

  ١٥/٤/٩٧و١٤  مکانیک ١بھ  ٢  )٤١٨(ساعت  ١٦صوتی و حراراتی و سیستم ھای اطفای حریق عایق بندی   ٢٢

 ١بھ  ٢نظارت   )٣١٨(ساعت  ١٦روشھای تولید صنعتی ساختمان   ٢٣
  ٢٢/٤/٩٧و٢١  عمران

  ٢٢/٤/٩٧و٢١  معماری ٢بھ  ٣  )١١١(ساعت  ١٦بکارگیری استانداردھا، مقررات ملی راھنماھای طراحی در معماری   ٢٤

  ٢٩/٤/٩٧و٢٨  معماری ١بھ  ٢  )١١٤(ساعت  ١٦اصول و مبانی طراحی بناھای بلندمرتبھ   ٢٥

 ٢بھ  ٣طراحی   )٣٢٢(ساعت  ٢٤مبانی مدل سازی و طراحی رایانھ ای   ٢٦
  ٢٩/٤/٩٧و٢٨و٢٧  عمران

  ٢٩/٤/٩٧و٢٨  مکانیک ١بھ  ٢  )٤١٧( ٢تدابیر الزم در صرفھ جویی در مصرف انرژی در ساختمانھا  ٢٧



  تاریخ دوره  صالحیت و رشتھ  نام دوره آموزشی  ردیف

 ١بھ٢و٢بھ٣  ساعت ١٦آشنایی با فرآیند جوشکاری و بازرسی جوش   ٢٨
  ٥/٥/٩٧و٤  نظارت عمران

  مکانیک ٢بھ  ٣  )٤١٣(ساعت  ١٦تاسیسات لولھ کشی گاز ساختمانھا   ٢٩
  ٥/٥/٩٧و٤  و مجریان گاز

 ١بھ  ٢نظارت   )٣١٩(ساعت  ١٦فوالدی روشھای اجرا و کنترل اتصاالت در سازه ھای   ٣٠
  ١٢/٥/٩٧و١١  عمران

 ٢بھ  ٣نظارت   )٣١٤(ساعت  ١٦مصالح و فن آوریھای نوین ساخت   ٣١
  ١٢/٥/٩٧و١١  عمران

 ٢بھ  ٣نظارت   )٣١١(ساعت  ١٦مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه ھای نگھبان   ٣٢
  ١٩/٥/٩٧و١٨  عمران

 ١بھ  ٢نظارت   )٣١٧(ساعت  ١٦ھا  روشھای تعمیر و مرمت و تقویت سازه  ٣٣
  ١٩/٥/٩٧و١٨  عمران

  ٢٦/٥/٩٧و٢٥  معماری ٢بھ  ٣  )١١٣(ساعت  ١٦مصالح و فن آوریھای نوین در صنعت ساختمان   ٣٤

 ١بھ  ٢و  ٢بھ  ٣  )٢١٢(ساعت  ١٦انطباق شھری ساختمان ھا   ٣٥
  ٢٦/٥/٩٧و٢٥  شھرسازی

  )٨١١(ساعت  ٢٤اجرای ساختمان ھای فوالدی   ٣٦
 ٢و  ٢بھ  ٣ اجرا

و  عمران ١بھ 
  معماری

  ٢/٦/٩٧و١و٣١/٥

  )٨١٢(ساعت  ٢٤اجرای ساختمان ھای بتنی   ٣٧
 ٢و  ٢بھ  ٣ اجرا

و  عمران ١بھ 
  معماری

  ١٦/٦/٩٧و١٥و١٤

  )٨١٦(ساعت  ٢٤آشنایی با شرح وظایف مجری،ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادھای ساخت   ٣٨
 ٢و  ٢بھ  ٣ اجرا

و  عمران ١بھ 
  معماری

  ٢٣/٦/٩٧و٢٢و٢١

٣٩  ETABS )متعاقبًا اعالم می   عمران ساعت ٤٨) بودوره غیر مص
  .گردد

 


