
  
  مرکز آموزشهاي الکترونیکی و آزاد 

  

  1398سه ماه آخر سال  ساختمان نظام مهندسی سازمان،  HSEها، ورود به حرفه صالحیت اجرا و کلیه پایهدوره هاي ارتقاء  

  دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییمحل برگزاري دوره ها: 

 محل برگزاري کالس ها : دانشکده مکانیک

.باشدها به داخل پارکینگ دانشگاه مجاز میورود خودرو دانش پژوهان در زمان برگزاري کالس

  22970058و    22970016 : هاي دورهشماره تماس مسئول اجرا

  edu.tceo.irآدرس سایت جهت ثبت نام در دوره ها : 

  

  

  

  



  :دسترسی به دانشگاه

  



  

  مسیرها :

  رجاییشهیددانشگاهمقصدبهونهاياکسیت–فدكایستگاه-فرهنگسرابهصادقیهمترو -1

لوشعبانخیابان-آبادحسینخروجی-شمالعلیاماماتوبان) شرقبهغربهمت (اتوبان -2

لوشعبانخیابان-آبادحسینخروجیشمال–علیاماماتوبان)شرقبهغرب( رسالتاتوبان -3

شعبانلوخیابان–آبادحسینخروجی-شعبانلوایستگاه–علیاماماتوبان- BRT هاياتوبوسطریقاز -4

رجاییشهیددانشگاه–لویزانشیانخروجی–شمالعلیامامتقاطعازبعد–بنیادنوازبعد-صدرتوبانا -5

  رجاییشهیددانشگاه- هاي لویزان تاکسی – حسین آباد ایستگاه–تهران3خطمترو -6

                  



98ماه  دوره هاي صالحیت ورود به حرفه و ارتقاء پایه دي        

استادتعداد ساعترشتهعنوان دورهساعتتاریخ و روز

نکات اجرایی تاسیسات برقی شب9الی 13از 11/10/98چهار شنبه

ساختمان

  عمران و معماري

بدون صالحیت–اجرا 

مهندس شهروي8

  11/10/98چهار شنبه

  12/10/98پنجشنبه 

13/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

–مقررات وتدابیرفنی سالمت 

HSE

  عمران و معماري

پایه سه به دو –اجرا 

  دکتر دهقانی24

  11/10/98چهار شنبه

  12/10/98پنجشنبه 

  13/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

  بعداز ظهر4صبح تا 8از 

با روش هاي  آشنایی

گودبرداري واجراي سازه هاي 

  نگهبان

  دکتر عطرچیان  24  پایه سه به دو ودو به یک–اجرا  -عمران و معماري 

  12/10/98پنجشنبه 

13/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  –اصول حرفه اي 

ایمنی–خدمات مهندسی 

  نظارت–عمران 

سه به دو 

دکتر جابر نصیري16

  12/10/98پنجشنبه 

13/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعد از ظهر 4صبح تا 8از 

مصالح وفناوري هاي نوین در 

صنعت ساختمان

  نظارت–معماري 

سه به دو

دکتر روحی زاده16

  18/10/98چهارشنبه  

  19/10/98پنجشنبه 

20/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

امه ریزي کنترل نظام برن

پروژه

  عمران و معماري

پایه سه به دو ودوبه یک–اجرا 

دکتر حسینی24

ایمنی محیط –مبانی سالمت   بعداز ظهر4صبح تا 8از 20/10/98جمعه 

hseزیست 

  معماري–عمران 

  پایه سه به دو ودو به یک-اجرا 

و بدون صالحیت

دکتر رضایی 8

بارونقی

  19/10/98پنجشنبه 

20/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

بهینه سازي وصرفه جویی 

1مصرف انرژي 

  نظارت وطراحی -برق

پایه سه به دو 

مهندس شهروي16



  19/10/98پنجشنبه 

20/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

روش هاي تعمیر ومرمت 

وتقویت سازه ها

  نظارت-عمران 

  پایه دو به یک

دکتر نصراله بیگی16

  19/10/98پنجشنبه 

  20/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  بعداز ظهر4صبح تا 8از 

تاسیسات لوله کشی گاز 

  ساختمان ها

  نظارت وطراحی–مکانیک

  پایه سه به دو ودوبه یک

  

  دکتر میر محمدي  16

  19/10/98پنجشنبه 

20/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

برقی ساختمان هاي تاسیسات 

بلند مرتبه

  نظارت وطراحی–برق 

ودو به یک

منصور صدري16

  25/10/98چهارشنبه  

  26/10/98پنجشنبه 

27/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

اجراي ساختمان هاي 

فوالدي

  عمران و معماري

پایه سه به دو ودوبه یک–اجرا 

دکتر مظلوم24

اجراي تاسیسات مکانیکی شب9الی 13از 25/10/98ارشنبه چه

ساختمان

  معماري–عمران 

و بدون صالحیت -اجرا 

دکتر میر محمدي8

  26/10/98پنجشنبه 

27/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

بهینه سازي وصرفه جویی 

  2 مصرف انرژي

  نظارت وطراحی -برق

پایه دو به یک 

رانی بیديدکتر عم16

  26/10/98پنجشنبه 

27/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  نظارت-عمران قالب بندي وقالب برداري

  پایه  سه به دو 

دکتر امیري16

  26/10/98پنجشنبه 

27/10/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  نظارت وطراحی–برقآسانسور وپله برقی

ه دو پایه سه ب

دکترفصیحی16

  

                              



  98دوره هاي صالحیت ورود به حرفه و ارتقاء پایه بهمن  ماه 

تعداد رشتهعنوان دورهساعتتاریخ و روز

ساعت
استاد

  2/11/98چهار شنبه 

  3/11/98پنجشنبه 

4/11/98جمعه 

  21الی 13از 

  21الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  محاسبات –عمران   نه ايیامدل سازي وطراحی را مبانی

پایه سه به دو

دکتر فاروقی 24

  2/11/98چهار شنبه 

  3/11/98پنجشنبه 

4/11/98جمعه 

  21الی 13از 

  21الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  عمران و معمارياجراي ساختمان هاي بتنی 

دوبه یک-سه به دو–اجرا 

مهندس اسفندیار24

  3/11/98به پنجشن

4/11/98جمعه 

  21الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  عمران و معماري1نکات اجرایی سازه هاي فوالدي وبتن مسلح 

بدون صالحیت–اجرا 

مهندس وثوق16

  3/11/98پنجشنبه 

4/11/98جمعه 

  21الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  تنظار-عمران بتن هاي ویژه وروش هاي خاص بتن ریزي

پایه دو به یک

حسینیدکتر 16

  3/11/98پنجشنبه 

  

  21الی 13از 

  

  دوبه یک-سه به دو–اجرا - عمران و معماريHSEایمنی محیط زیست –مبانی سالمت 

  وبدون صلاحیت

  یی بارونقیضادکتر ر  8

  3/11/98پنجشنبه 

  4/11/98جمعه 

  21الی 13از 

  بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  نظارت وطراحی–مکانیک   تاسیسات لوله کشی گاز

  دوبه یک–سه به دو 

  صالح کندزي  16

تعداد رشتهعنوان دورهساعتتاریخ و روز

ساعت
استاد



  10/11/98پنجشنبه 

11/11/98جمعه 

  21الی13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  عمران و معمارينکات اجرایی در تخریب بناهاي فرسوده

بدون صالحیت–اجرا 

  یگیدکتر نصراله ب16

  10/11/98پنجشنبه 

11/11/98جمعه 

  21الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  نظارت وطراحی-مکانیکتدابیر الزم در صرفه جویی در انرژي

پایه سه به دو

دکتر لواسانی16

  10/11/98پنجشنبه 

11/11/98جمعه 

  21الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  نظارت  - عمران ایمنی   -خدمات مهندسی –اصول حرفه اي  

سه به دو

دکتر جابر نصیري16

  معماري -عمران   نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی  ساختمان  شب9الی 13از   15/11/98سه شنبه 

  سه به دو–اجرا 

  دکتر صدر واقفی  8

  16/11/98چهارشنبه 

  11/98/ 17پنجشنبه 

  11/98/ 18جمعه 

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

  بعداز ظهر4صبح تا 8از 

مقررات وتدابیرفنی سالمت ،ایمنی ومحیط زیست 

HSE

  معماري -عمران 

  سه به دو–اجرا 

  دکتر دهقانی  24

  معماري -عمران   نکات اجرایی تاسیسات برقی  ساختمان  شب9الی 13از   16/11/98چهارشنبه 

  بدون صالحیت–اجرا 

  مهندس شهروي  8

  16/11/98چهارشنبه 

  11/98/ 17پنجشنبه 

  11/98/ 18عه جم

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

  بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  معماري -عمران   آشنایی با روش هاي گودبرداري

  سه به دو ودوبه یک–اجرا 

  دکتر غفار پور  24

  11/98/ 17پنجشنبه 

11/98/ 18جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  ایمنی محیط زیست

HSE

  معماري -عمران 

دو به یک–اجرا 

دکتر باسلیقه16

  11/98/ 17پنجشنبه 

  11/98/ 18جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  نظارت  -عمران روش هاي تعمیر،مرمت وتقویت سازه ها

به یک دو

دکترنصراله بیگی16

  11/98/ 17پنجشنبه 

  11/98/ 18جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  نظارت وطراحی -برقساختمان هاي بلندمرتبه   تاسیسات برقی

به یک دو 

دکتر صدري16



  23/11/98چهارشنبه 

  24/11/98پنجشنبه 

25/11/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  عمران و معمارياجراي ساختمان هاي فوالدي

پایه سه به دو ودوبه یک–اجرا 

مظلومدکتر 24

  24/11/98 پنجشنبه

25/11/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمان ها در 

ایران براي ساختمان 2800برابر زلزله استاندارد

هاي بلند مرتبه

  محاسبات–عمران 

پایه دو به یک

فاروقیدکتر 16

  24/11/98پنجشنبه 

25/11/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4بح تا ص8از 

  نظارت وطراحی–مکانیک   تاسیسات بهداشتی

پایه سه به دو

میر محمديدکتر 16

  24/11/98پنجشنبه 

  25/11/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  نظارت –عمران    قالب بندي وقالب برداري

  پایه سه به دو

  دکتر امیري  16



  98ماه   اسفندتقاء پایه دوره هاي صالحیت ورود به حرفه و ار

تعداد رشتهعنوان دورهساعتتاریخ و روز

ساعت
استاد

پایه سه به دو ودوبه –اجرا -عمران و معماريhseمبانی سالمت ، ایمنی ومحیط زیست   شب9الی 13از   7/12/98چهارشنبه 

  بدون صالحیتو یک

دکتر دهقانی8

  7/12/98چهارشنبه 

  8/12/98پنجشنبه 

9/12/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  عمران و معماري hseمقررات وتدابیر فنی سالمت ، 

سه به دو–اجرا 

دکتر محمودي  24

  8/12/98پنجشنبه 

9/12/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  عمران و معمارينکات اجرایی در تخریب بناهاي فرسوده

صالحیت بدون–اجرا 

دکتر نصراله بیگی16

  8/12/98پنجشنبه 

9/12/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

بهینه سازي وصرفه جویی مصرف انرژي الکتریکی 

)2ساختمان ها(

  نظارت وطراحی –برق 

پایه دو به یک

دکتر عمرانی بیدي16

  8/12/98پنجشنبه 

  9/12/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  نظارت وطراحی -مکانیک   )2در ساختمان ها (تدابیر الزم در مصرف انرژي

  پایه دو به یک

  دکتر ظریف دیلمانی  16

  معماري -عمران )1نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی  ساختمان (شب9الی 13از 13/12/98سه شنبه 

بدون صالحیت–اجرا 

دکترصدرواقفی8

  - معماري  -عمران)1نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی  برقی (  شب9الی 13از   14/12/98چهارشنبه 

بدون صالحیت–اجرا 

دکتر صدري8



  14/12/98چهارشنبه 

  15/12/98پنجشنبه 

16/12/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  اجرا-معماري–عمران اجراي ساختمان هاي فوالدي

به یکپایه سه به دو ودو

دکتر مظلوم24

  14/12/98چهارشنبه 

  15/12/98پنجشنبه 

16/12/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  اجرا-معماري–عمران نظام برنامه ریزي کنترل پروژه

پایه سه به دو ودوبه یک

دکتر حسینی24

  15/12/98پنجشنبه 

16/12/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4تا  صبح8از 

  تاسیسات لوله کشی گاز 

ساختمان ها

  نظارت وطراحی -مکانیک 

ویکپایه سه به  دو ودو به یک 

دکتر میرمحمدي16

  21/12/98چهارشنبه 

  22/12/98پنجشنبه 

23/12/98جمعه 

  شب9الی 13از 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

آشــنایی بــا روش هــاي گــودبرداري واجــراي     

ي نگهبانسازه ها

  اجرا -معماري–عمران 

پایه سه به دو ودوبه یک  

دکترغفار پور  24

  22/12/98پنجشنبه 

23/12/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  اجرا -معماري  -عمرانآشنایی با شرح وظایف پیمانکار

بدون صالحیت

دکتر طالچیان16

  22/12/98پنجشنبه 

23/12/98جمعه 

  شب9ی ال13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  روش ها وتکنیک هاي اجراي

hseنظام سالمت 

  اجرا-معماري–عمران 

پایه دوبه یک

  دکتر دهقانی16

  22/12/98پنجشنبه 

23/12/98جمعه 

  شب9الی 13از 

بعداز ظهر4صبح تا 8از 

  اجرا-معماري–عمران مصالح ساختمانی واستانداردهاي مربوطه

بدون صالحیت

ر نصیريدکت12


