برنامه آموزشی دوره هاو سمینارها وکارگاههای امورآموزش وپژوهش نظام
مهندسی ساختمان استان کردستان
گــروه معمــاری

دٍرُ یب کبرگبُ

هَضَع دٍرُ -کبرگبُ-سویٌبر

هذرسیي

هببحج حریك -بررسی ضَابظ عرح تفضیلی

هٌْذس هْراى حیذری-هٌْذس
سَراى هتَسل

کبرگبُ آهَزضی حراین فرٍدگبُ ٍلیف پرٍازی

سویٌبر

-

فرآیٌذ عراحی هعوبری

دکتر لبدر ببیسیذی

اًرشی در سبختوبى

دکتر هحوذ رضبرضَی

اصَل پبراهتریک عراحی ًوب در همیبس ضْری

دکتر بختیبر بْراهی

هذیریت حرفِ ای HSEدر کبرگبّْبی سبختوبًی

-

(تَسعِ صالحیتْبی هٌْذسیي ًبظر ٍاجرادر صٌعت
سبختوبى)

دٍرُ ّبی هربَط بِ

ببزدیذ ٍبرگساری دٍرُ در هراکس فٌی ٍحرفِ ای

-

کبرگبّْبی فٌی ٍحرفِ ای
دٍرُ ًظبرت

ببزدیذ ازپرٍشُ ّبی در حبل احذاث سغح استبى

-

گــروه بــرق
دٍرُ یب کبرگبُ

هَضَع دٍرُ -کبرگبُ-سویٌبر

هذرسیي

عراحی تببلَّبی فطبرضعیف

هٌْذس عبیذ علی هحوذی

عراحی آًتي هرکسی

هٌْذس ّیَا لًَْیبى

عراحی سیستوْبی برق اضغراری

هٌْذس بْساد ادّوی

سویٌبر

سویٌبر آهَزضی ًرم افسار Dig silent

هٌْذس فَاد گل اٍر هحوذی

سویٌبر آهَزضی اًرشیْبی ًَ

هٌْذس ّیَا سیذ یًَسی

هذیریت حرفِ ای HSEدر کبرگبّْبی سبختوبًی

-

(تَسعِ صالحیتْبی هٌْذسیي ًبظر ٍاجرادر صٌعت
سبختوبى)

دٍرُ ّبی هربَط بِ

ببزدیذ ٍبرگساری دٍرُ ّب درهراکس فٌی ٍحرفِ ای

-

کبرگبّْبی فٌی ٍحرفِ ای
دٍرُ ًظبرت

ببزدیذ ازپرٍشُ ّبی در حبل احذاث سغح استبى

-

گــروه عمـــران

دٍرُ یب کبرگبُ

هَضَع دٍرُ -کبرگبُ-سویٌبر

هذرسیي

تحلیل ٍعراحی دیَارّبی برضی بتي آرهِ

دکتر َّضٌگ دببغ

عراحی لرزُ ای سبزُ ّبی فَالدی

دکتر جوطیذ کرهی

عرح لرزُ ای سبزُ ّبی فَالدی بب رٍش LRFD

دکتر سبالر هٌیعی

آضٌبیی بب هببًی همبٍم سبزی ٍبْسبزی لرزُ ای

دکتر جوطیذ کرهی

عراحی لرزُ ای اجسای غیر سبزُ ای

دکتر سبالر هٌیعی

بررسی ضَابظ آییي ًبهِ ّبی عراحی ٍ اجرای

دکتر بْرام رضبعلبی

سبختوبى ّبی بتٌی درهمببل زلسلِ
ًرم افسار ETABS 5102

سویٌبر

سویٌبرتغییرات ٍ ٍیرایص آییي ًبهِ 5011

دکتر سبالر هٌیعی
دکتر سرٍلذهمذم -دکتر فبرٍلی
از اًجوي هٌْذسبى زلسلِ ایراى

سویٌبر هبحج 9همررات هلی سبختوبى

دکتر َّضٌگ دببغ

همبٍم سبزی ٍ چبلص ّب ٍ راّکبرّب

کویتِ همبٍم سبزی

هذیریت حرفِ ای HSEدر کبرگبّْبی سبختوبًی

-

(تَسعِ صالحیتْبی هٌْذسیي ًبظر ٍاجرادر صٌعت
سبختوبى)

دٍرُ ّبی هربَط بِ
کبرگبّْبی فٌی ٍحرفِ ای

ببزدیذ ٍبرگساری دٍرُ در هراکس فٌی ٍحرفِ ای

-

دٍرُ ًظبرت

ببزدیذ ازپرٍشُ ّبی در حبل احذاث سغح استبى

-

گــروه مکــانیـــک

دٍرُ یب کبرگبُ

هَضَع دٍرُ -کبرگبُ-سویٌبر

هذرسیي

اجرا ًٍظبرت آسبًسَر

هٌْذس اهیذ هحوَدی

عراحی هَتَرخبًِ ٍجبًوبیی تجْیسات آى

هٌْذس علی حرٍت یبری

اجرای کبًبل کَلر ٍتَْیِ سبختوبى ٍببزضَّب ٍدٍدکص

هٌْذس علی حرٍت یبری

چیلر ٍبرد ّبی خٌک کي

هٌْذس اهیذ هحوَدی

پوپ ٍکبربردّبی آى

دکتر هسعَد ابراّیوی

دٍرُ عراحی ًٍمطِ کطی 3بعذی تبسیسبت

هذرس ازآهَزضگبُ تْراى

بب REVIT MEP

سویٌبر

اًرشی خَرضیذی ٍاًرشیْبی ًَیي

دکتر هٌصَر لًَْیبى

هذیریت حرفِ ای  HSEدرکبرگبّْبی سبختوبًی

-

(تَسعِ صالحیتْبی هٌْذسیي ًبظر ٍاجرادر صٌعت
سبختوبى)

دٍرُ ّبی هربَط بِ
کبرگبّْبی فٌی ٍحرفِ ای
دٍرُ ًظبرت

ببزدیذ ٍبرگساری دٍرُ ّب در هراکس فٌی ٍحرفِ ای

-

ببزدیذ ازپرٍشُ ّبی در حبل احذاث سغح استبى

-

واحــد مجـــریان
هَضَع دٍرُ -کبرگبُ-سویٌبر

هذرسیي

بیوِ ٍهسئَلیت هجری

جوطیذ علیرهبیی(رئیس بیوِ
البرزضعبِ سٌٌذد)

گَدبرداری ٍسبزُ ًگْببى

هٌْذس اهیر حسي ًَرری

سویٌبر هذیریت حرفِ ای HSEدر کبرگبّْبی

-

سبختوبًی (تَسعِ صالحیتْبی هٌْذسیي ًبظر ٍاجرادر

دکتر علی رضیذی-هٌْذس جوبل

صٌعت سبختوبى)

لٌبعت

لراردادّب هجریبى سبختوبى
هٌْذس جوبل لٌبعت-هٌْذس
فرزام فبرٍلی

دٍرُ ّبی ًظبرتی

هببحج بٌیبدی اجرای سبختوبى ّبی فَالدی

دکتر بْرام رضبعلبی

هببحج بٌیبدی اجرای سبختوبى ّبی بتٌی

دکتر بْرام رضبعلبی

ببزدیذ ازپرٍشُ ّبی در حبل احذاث سغح استبى

-

ببزدیذ هربَط بِ کبرگبّْبی فٌی
ٍحرفِ ای

ببزدیذ ٍبرگساری دٍرُ ّب در هراکس فٌی ٍحرفِ ای

-

گـــروه شهرســـازی
دٍرُ یب کبرگبُ

سویٌبر

هَضَع دٍرُ -کبرگبُ-سویٌبر

هذرسیي

عرح اًغببق کبربری اراضی ضْرسبزی

دکتر علیسادُ-هٌْذس فرّبد
لطکری

عرح اًغببق ضْری سبختوبى

هٌْذس ضبَّ کطبٍرزی

GISدر ضْرسبزی

هٌْذس کوبلی

کبرگبُ آهَزضی حراین فرٍدگبُ ٍلیف پرٍازی

-

هذیریت حرفِ ای HSEدر کبرگبّْبی سبختوبًی

-

(تَسعِ صالحیتْبی هٌْذسیي ًبظر ٍاجرادر صٌعت
سبختوبى)

گـــروه نقشــه برداری
ًبم دٍرُ یب کبرگبُ

هَضَع دٍرُ -کبرگبُ-سویٌبر

هذرسیي

کبرگبُ هعرفی تجْیسات ًَیي ًمطِ برداری در صٌعت

-

سبختوبى
کبرگبُ آهَزضی ًرم افسارّبی کبربردی در هٌْذسی

هٌْذس سْراة ضٌْبزی

ًمطِ برداری(بِ عٌَاى هخبل )civil
کبرگبُ آهَزضی  GISدر صٌعت سبختوبى

دکتر هسگری

کبرگبُ کبر بب دستگبّْبی ًٍGPSرم افسارّبی هربَعِ

هٌْذس کرین لبدرهرزی

کبرگبُ کبربرد فتَگراهتری بردکَتبُ ٍهیکرٍشئَدزی

دکتر سلوبى احوذی-هٌْذس کرین

در صٌعت سبختوبى

لبدرهرزی

سویٌبر

هذیریت حرفِ ای HSEدر کبرگبّْبی سبختوبًی
(تَسعِ صالحیتْبی هٌْذسیي ًبظر ٍاجرادر صٌعت سبختوبى)
تَضیحبت :هٌْذسیي در ضْرستبًْب جْت حبت ًبم بب هذیر ضْرستبًْب ّوبٌّگ فرهبیٌذ.
در صَرت بِ حذ ًصبة رسیذى تعذادًفرات دٍرُ ّبٍکبرگبّْب ٍسویٌبرّب برگسار هی گردد.

-

