برنامه شش ماهه اول سال  9317دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان همدان
ردیف

تاریخ دٍرُ

ًام دٍرُ آهَسضی

صالحیت ٍ رضتِ

1

آضٌایی با رٍش ّای گَدبزداری ٍ اجزای ساسُ ّای ًگْباى  24ساعت ()813

اجزا  3بِ  2 ٍ 2بِ
 1عوزاى ٍ هعواری

97/1/17ٍ16ٍ15

2

هبحث(17بخص دٍم)-اصَل طزاحی ٍ ًظارت ٍ اجزای هطتزکیي عوذُ

هٌْذسیي هکاًیک
پایِ 1اصلی
ٍاجذ ضزایط السم

97/1/30ٍ29

3

ساختواًْای َّضوٌذ 16 -1ساعت ()514

 3بِ  2بزق

97/1/31ٍ30

4

هعواری پایذار ٍ رٍضْای صزفِ جَیی اًزصی در ساختواى  16ساعت ()112

 3بِ  2هعواری

97/2/7ٍ6

5

تاسیسات بزلی ساختواًْای بلٌذ هزتبِ  16ساعت ()517

 2بِ  1بزق

97/2/7ٍ6

6

سیستن ّای هماٍم فلشی ٍ بتٌی  24ساعت ()324

طزاحی  3بِ 2
عوزاى

97/2/21ٍ20ٍ19

7

چیلز ٍ بزجْای خٌک کي  16ساعت ()419

 2بِ  1هکاًیک

97/2/21ٍ20

8

هذیزیت تعویز ٍ ًگْذاری تاسیسات ساختواًْا  16ساعت ()416

 3بِ  2هکاًیک

97/2/28ٍ27

9

هماٍم ساسی ساسُ ّای فَالدی ٍ بتٌی  24ساعت ()330

طزاحی  2بِ 1
عوزاى

97/2/28ٍ27ٍ26

10

اصَل کٌتزل،باسرسی،تحَیل ٍ هذیزیت تعویز ٍ ًگْذاری تاسیسات هکاًیکی  16ساعت ()415

 3بِ  2هکاًیک

97/3/4ٍ3

11

طزاحی لزسُ ای ساختواًْای فَالدی بِ رٍش  24 – LRFDساعت ()328

طزاحی  2بِ 1
عوزاى

97/3/4ٍ3ٍ2

12

سیستن ّای هماٍم بتي آرهِ 24ساعت ((329

طزاحی  2بِ 1
عوزاى

97/3/11ٍ10ٍ9

13

ضَابط طزاحی ساختواًْای با هصالح بٌائی ٍ هماٍم ساسی آى  24ساعت ((320

طزاحی  3بِ 2
عوزاى

97/3/11ٍ10ٍ9

ردیف

ًام دٍرُ آهَسضی

صالحیت ٍ رضتِ

14

سیستن ّای جذب اًزصی در ساختواًْای فلشی ()327

طزاحی  2بِ 1
عوزاى

97/3/25ٍ24ٍ23

15

اًطباق کاربزی اراضی ضْزی  16ساعت ()213

 3بِ  2 ٍ 2بِ 1
ضْزساسی

97/3/25ٍ24

16

هحاسبات ٍ تزسیوات کاهپیَتزی ٍ ًزم افشارّای تخصصی  16ساعت()613

 2بِ ً 1مطِ
بزداری

97/4/1ٍ /3/31

17

آضٌایی با طزاحی ٍ هحاسبات سزدخاًِّا

هٌْذسیي هکاًیک

97/4/1ٍ /3/31

18

الشاهات ّواٌّگی،هذیزیت ٍ اجزای ساختواى  16ساعت ()116

 2بِ  1هعواری

97/4/8ٍ7

19

تاسیسات هکاًیکی ساختواى ّای بلٌذهزتبِ ٍ تفاٍت آًْا با ساختواًْای هعوَلی  16ساعت ()421

 2بِ  1هکاًیک

97/4/8ٍ7

20

هعواری سهیٌِ گزا در بافت ّا  16ساعت ()115

 2بِ  1هعواری

97/4/15ٍ14

21

بْیٌِ ساسی ٍ صزفِ جَیی هصزف اًزصی الکتزیکی ساختواى ّا 16 -2ساعت ()516

 2بِ  1بزق

97/4/15ٍ14

22

عایك بٌذی صَتی ٍ حزاراتی ٍ سیستن ّای اطفای حزیك  16ساعت ()418

 2بِ  1هکاًیک

97/4/15ٍ14

23

رٍضْای تَلیذ صٌعتی ساختواى  16ساعت ()318

ًظارت  2بِ 1
عوزاى

97/4/22ٍ21

24

بکارگیزی استاًذاردّا ،همزرات هلی راٌّواّای طزاحی در هعواری  16ساعت ()111

 3بِ  2هعواری

97/4/22ٍ21

25

اصَل ٍ هباًی طزاحی بٌاّای بلٌذهزتبِ  16ساعت ()114

 2بِ  1هعواری

97/4/29ٍ28

26

هباًی هذل ساسی ٍ طزاحی رایاًِ ای  24ساعت ()322

طزاحی  3بِ 2
عوزاى

97/4/29ٍ28ٍ27

27

تذابیز السم در صزفِ جَیی در هصزف اًزصی در ساختواًْا)417( 2

 2بِ  1هکاًیک

97/4/29ٍ28

ًام دٍرُ آهَسضی

صالحیت ٍ رضتِ

تاریخ دٍرُ

ردیف

تاریخ دٍرُ

28

آضٌایی با فزآیٌذ جَضکاری ٍ باسرسی جَش  16ساعت

3بِ2ٍ2بًِ 1ظارت
عوزاى

97/5/5ٍ4

29

تاسیسات لَلِ کطی گاس ساختواًْا  16ساعت ()413

 3بِ  2هکاًیک ٍ
هجزیاى گاس

97/5/5ٍ4

30

رٍضْای اجزا ٍ کٌتزل اتصاالت در ساسُ ّای فَالدی  16ساعت ()319

ًظارت  2بِ 1
عوزاى

97/5/12ٍ11

31

هصالح ٍ في آٍریْای ًَیي ساخت  16ساعت ()314

ًظارت  3بِ 2
عوزاى

97/5/12ٍ11

32

هباًی گَدبزداری ،صئَتکٌیک ٍ ساسُ ّای ًگْباى  16ساعت ()311

ًظارت  3بِ 2
عوزاى

97/5/19ٍ18

33

رٍضْای تعویز ٍ هزهت ٍ تمَیت ساسُ ّا  16ساعت ()317

ًظارت  2بِ 1
عوزاى

97/5/19ٍ18

34

هصالح ٍ في آٍریْای ًَیي در صٌعت ساختواى  16ساعت ()113

 3بِ  2هعواری

97/5/26ٍ25

35

اًطباق ضْزی ساختواى ّا  16ساعت ()212

 3بِ  2 ٍ 2بِ 1
ضْزساسی

97/5/26ٍ25

36

اجزای ساختواى ّای فَالدی  24ساعت ()811

اجزا  3بِ  2 ٍ 2بِ
 1عوزاى ٍ هعواری

97/6/2ٍ1ٍ5/31

37

اجزای ساختواى ّای بتٌی  24ساعت ()812

اجزا  3بِ  2 ٍ 2بِ
 1عوزاى ٍ هعواری

97/6/16ٍ15ٍ14

38

آضٌایی با ضزح ٍظایف هجزی،ضَابط حمَلی هزتبط ٍ لزاردادّای ساخت  24ساعت ()816

اجزا  3بِ  2 ٍ 2بِ
 1عوزاى ٍ هعواری

97/6/23ٍ22ٍ21

39

( ETABSدٍرُ غیز هصَب)  48ساعت

عوزاى

هتعالباً اعالم هی
گزدد.

