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 رشته عمران و معماری - 3ورود به حرفه پایه 

 1برنامه شماره 

 

 

 

 تاریخ و زمان برگزاری مدرس کد دوره مدت دوره نام دوره ردیف

 12الی  11 11/4/66 پنجشنبه دکتر پیرکندی 811-6 ساعت 8 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 1

 16الی  8 16/4/66 جمعه مهندس ایرانمنش 811-1 ساعت 8 نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 8

8 
 1نکات اجرایی سازه های فوالدی 

 دکتر کرمی محمدی 811-3 ساعت 16
 12الی  11 11/4/66 پنجشنبه

 16الی  8 13/4/66 جمعه 1نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 

2 
 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده

 دکتر غفارپور جهرمی 811-1 ساعت 16
 12الی  11 16/4/66 پنجشنبه

 16الی  8 32/4/66 جمعه نکات اجرایی پی های سطحی

5 
 آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

 مهندس صائمیان 811-1 ساعت 16
 12الی  11 1/1/66 پنجشنبه

 16الی  8 6/1/66 جمعه نکات اجراییمسائل اولیه کارگاهی و 

6 
 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

 مهندس نصیری 811-4 ساعت 11
 18الی  11 11/1/66 پنجشنبه

 11الی  6 13/1/66 جمعه نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی
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 رشته عمران و معماری - 3ورود به حرفه پایه 

 2برنامه شماره 

 

 

 

 تاریخ و زمان برگزاری مدرس کد دوره مدت دوره نام دوره ردیف

 12الی  11 18/4/66 چهارشنبه ظریف دیلمانیمهندس  811-6 ساعت 8 (1)نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 0

8 
 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

 مهندس نصیری 811-4 ساعت 11
 18الی  11 16/4/66 پنجشنبه

 11الی  6 32/4/66 جمعه نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی

8 
 1نکات اجرایی سازه های فوالدی 

 دکتر کرمی محمدی 811-3 ساعت 16
 12الی  11 4/1/66 چهارشنبه

12الی  11 1/1/66 پنجشنبه 1نکات اجرایی سازه های بتن مسلح   

 16الی  8 6/1/66 جمعه مهندس ایرانمنش 811-1 ساعت 8 نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 2

5 
 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده

 مهندس مقدم راد 811-1 ساعت 16
12الی  11 11/1/66 پنجشنبه  

 16الی  8 13/1/66 جمعه نکات اجرایی پی های سطحی

6 
 آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

 مهندس منفرد 811-1 ساعت 16
 12الی  11 16/1/66 پنجشنبه

 16الی  8 12/1/66 جمعه مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی



 

 .مراجعه فرمایند( پرتال آموزشی نظام مهندسی) edu.tceo.irها جهت ثبت نام به آدرس  متقاضیان دوره

 دانشکده مهندسی عمران –های اسکان روبروی ساختمان–ونکباالتر از میدان –خیابان ولیعصر : ها محل برگزاری دوره

 ir.ac.kntu@civil-eng: پست الکترونیکی                    @engkntu: کانال تلگرام                     91988333321 -  33810288 : های تماس تلفن 

  

 

 رشته عمران و معماری - 3ورود به حرفه پایه 

 3برنامه شماره 

 

 

 

 تاریخ و زمان برگزاری مدرس کد دوره مدت دوره نام دوره ردیف

0 
 1نکات اجرایی سازه های فوالدی 

 محمدیدکتر کرمی  811-3 ساعت 16
 12الی  11 18/1/66 چهارشنبه

 12الی  11 16/1/66 پنجشنبه 1نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 

16الی  8 12/1/66 جمعه دکتر پیرکندی 811-6 ساعت 8 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 8  

12الی  11 11/1/66 چهارشنبه دکتر علمایی 811-1 ساعت 8 نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 8  

2 
 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده

 دکتر غفارپور جهرمی 811-1 ساعت 16
12الی  11 16/1/66 پنجشنبه  

16الی  8 12/1/66 جمعه نکات اجرایی پی های سطحی  

5 
 آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

 مهندس منفرد 811-1 ساعت 16
 12الی  11 1/6/66 پنجشنبه

 16الی  8 3/6/66 جمعه اولیه کارگاهی و نکات اجرایی مسائل

6 
 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

 مهندس دهبان 811-4 ساعت 11
 18الی  11 6/6/66 پنجشنبه

 11الی  6 12/6/66 جمعه نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی
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 معماریرشته عمران و  - 3ورود به حرفه پایه 

 4برنامه شماره 

 

 

 تاریخ و زمان برگزاری مدرس کد دوره مدت دوره نام دوره ردیف

0 
 1نکات اجرایی سازه های فوالدی 

 دکتر کرمی محمدی 811-3 ساعت 16
 12الی  11 1/6/66 پنجشنبه

 12الی  11 3/6/66 جمعه 1نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 

8 
 فرسوده نکات اجرایی در تخریب بناهای

 عامل سخیدکتر  811-1 ساعت 16
12الی  11 6/6/66 پنجشنبه  

16الی  8 12/6/66 جمعه نکات اجرایی پی های سطحی  

12الی  11 16/6/66 پنجشنبه مهندس ایرانمنش 811-1 ساعت 8 نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 8  

16الی  8 12/6/66 جمعه دکتر پیرکندی 811-6 ساعت 8 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 2  

5 
 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

 نصیری مهندس 811-4 ساعت 11
 18الی  11 13/6/66 پنجشنبه

 11الی  6 14/6/66 جمعه نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی

6 
 آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

 مهندس منفرد 811-1 ساعت 16
 12الی  11 32/6/66 پنجشنبه

 16الی  8 31/6/66 جمعه مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی
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 رشته عمران و معماری - 3ورود به حرفه پایه 

 5برنامه شماره 

 

 

 تاریخ و زمان برگزاری مدرس کد دوره مدت دوره نام دوره ردیف

 12الی  11 8/6/66 چهارشنبه مهندس ظریف دیلمانی 811-6 ساعت 8 نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 0

8 
 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

 مهندس دهبان 811-4 ساعت 11
21الی  21 6/6/66 پنجشنبه  

21الی  9 12/6/66 جمعه نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوارچینی  

8 
 آشنایی با شرح وظایف پیمانکار

 صائمیانمهندس  811-1 ساعت 16
 12الی  11 16/6/66 پنجشنبه

16الی  8 12/6/66 جمعه مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی  

2 
 نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده

 دکتر غفارپور جهرمی 811-1 ساعت 16
 12الی  11 13/6/66 پنجشنبه

16الی  8 14/6/66 جمعه نکات اجرایی پی های سطحی  

5 
 1اجرایی سازه های فوالدی نکات 

 دکتر کرمی محمدی 811-3 ساعت 16
 12الی  11 16/6/66 چهارشنبه

 12الی  11 32/6/66 پنجشنبه 1نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 

 16الی  8 31/6/66 جمعه مهندس ایرانمنش 811-1 ساعت 8 نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 6
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 محاسبات-رشته عمران

 تاریخ و زمان برگزاری مدرس کد دوره مدت دوره عنوان دوره پایه

 
 سه به دو

های با  ضوابط طراحی ساختمان

 مهندس مردانی 312 ساعت 14 مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

12الی  11 18/1/66 چهارشنبه  

 12الی  11 16/1/66 پنجشنبه

 16الی  8 12/1/66 جمعه

 دکتر کرمی محمدی 316 ساعت 14 اثر باد و زلزله تحلیل دینامیکی در

12الی  11 11/1/66 چهارشنبه  

 12الی  11 16/1/66 پنجشنبه

 16الی  8 12/1/66 جمعه

 ساعت 14 های مقاوم فلزی و بتنی سیستم

 

314 

 

 دکتر جاوید روزی

12الی  11 1/6/66 چهارشنبه  

12الی  11 1/6/66 پنجشنبه  

 16الی  8 3/6/66 جمعه
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 نظارت-رشته عمران

 تاریخ و زمان برگزاری مدرس کد دوره مدت دوره عنوان دوره پایه

 سه به دو

 دکتر امیری 313 ساعت 16 برداری قالببندی و  قالب
 12الی  11 1/1/66 پنجشنبه

 16الی  8 6/1/66 جمعه

های  مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه

 نگهبان
ساعت 16  مهندس صائمیان 311 

 12الی  11 11/1/66 پنجشنبه

 16الی  8 13/1/66 جمعه

 مصالح و فناوریهای نوین ساخت
ساعت 16  دکتر امیری 314 

 12الی  11 13/6/66 پنجشنبه

 16الی  8 14/6/66 جمعه

های  مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه

 نگهبان
ساعت 16  دکتر عامل سخی 311 

 12الی  11 32/6/66 پنجشنبه

 16الی  8 31/6/66 جمعه
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 نظارت و طراحی-معماریرشته 

 تاریخ و زمان برگزاری مدرس کد دوره مدت دوره عنوان دوره پایه

 سه به دو

بکارگیری استانداردها، مقررات ملی و 

 راهنماهای طراحی در معماری
 مهندس دهبان 111 ساعت 16

 12الی  11 1/6/66 پنجشنبه

 16الی  8 3/6/66 جمعه

های نوین در صنعت  مصالح و فناوری

 ساختمان
 مهندس نصیری 113 ساعت 16

 12الی  11 6/6/66 پنجشنبه

 16الی  8 12/6/66 جمعه

جویی  های صرفه معماری پایدار و روش

 مهندس دهبان 111 ساعت 16 انرژی در ساختمان
 12الی  11 16/6/66 پنجشنبه

 16الی  8 12/6/66 جمعه

 

 نظارت و طراحی -برق رشته 

 تاریخ و زمان برگزاری مدرس کد دوره مدت دوره عنوان دوره پایه

 

 سه به دو
 دکتر علمایی 111 ساعت 16 سیستم های جریان ضعیف

 12الی  11 1/1/66 پنجشنبه

 16الی  8 6/1/66 جمعه

 


