
1635فرهاد بروشکی313قالب بندی و قالب برداریسه به دونظارتعمران1
1401/08/16     

1401/08/17
nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریحضوری17-211401/08/1817-211401/08/131401/08/2115:40 .ir

1635عماد جوادزاده314مصالح و فناوری های نوین ساختسه به دونظارتعمران2
1401/08/07    

1401/08/08
حضوریحضوری17-211401/08/0917-211401/08/041401/08/1115:40

nkhceoدانشگاه دارالفنون .ir

1635احسان وکیلی316بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزیدو به یکنظارتعمران3
1401/09/19    

1401/09/20
nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریحضوری17-211401/09/2117-211401/09/161401/09/2415:40 .ir

1635فرهاد بروشکی319روش های اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدیدو به یکنظارتعمران4
1401/08/30    

1401/09/01
nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریحضوری17-211401/09/0217-211401/08/271401/09/0515:40 .ir

نظارت و طراحیمعماری5
سه به دو

111بکارگیری استاندارها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری
1635سمیه رمضان زاده

1401/09/26    

1401/09/27
nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریحضوری17-211401/09/2817-211401/09/241401/09/3015:40 .ir

نظارت و طراحیمعماری6
سه به دو

112معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان 
211401/08/19-16351401/08/1717آرش صدری

10-14                

17-211401/08/151401/08/22
nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریحضوری15:40 .ir

نظارت و طراحیمعماری7
سه به دو

113مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان
211401/09/03-16351401/09/0117آرش صدری

10-14                

17-211401/08/281401/09/0615:40
nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریحضوری .ir

811اجرای ساختمان های فوالدی سه به دو و دو به یکاجراعمران و معماری8
2435فرهاد بروشکی

1401/09/14    

1401/09/1517-21

1401/09/16    

1401/09/1717-211401/09/111401/09/20
حضوریحضوری15:40

nkhceoدانشگاه دارالفنون .ir

812اجرای ساختمان های بتنیسه به دو و دو به یکاجراعمران و معماری9
2435سید احسان وکیلی

1401/09/05    

1401/09/0617-21

1401/09/07    

1401/09/0817-211401/09/021401/09/12
حضوریحضوری15:40

nkhceoدانشگاه دارالفنون .ir

813آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبانسه به دو و دو به یکاجراعمران و معماری10
2435عماد جوادزاده

1401/08/21    

1401/08/2217-21

1401/08/23    

1401/08/2417-211401/08/181401/08/28
حضوریحضوری15:40

nkhceoدانشگاه دارالفنون .ir

12
818(HSE)مقررات و تدابیر فنی سالمت، ایمنی و محیط زیستسه به دواجراعمران و معماری

    24351401/08/25حمید عظیمی روئین

1401/08/26

17-21          

     10--

14

1401/18/28    

1401/08/2917-211401/07/231401/09/02
حضوریحضوری15:40

nkhceoدانشگاه دارالفنون .ir

822(HSE)روش ها و تکنیک های اجرای نظام سالمت، ایمنی و محیط زیستدو به یکاجراعمران و معماری13
1635حمید عظیمی روئین

1401/09/29    

1401/09/3017-21 1401/10/0110--141401/09/271401/10/03
حضوریحضوری15:40

nkhceoدانشگاه دارالفنون .ir

422روش های تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی در فضاهای پرجمعیتدو به یکنظارت و طراحیمکانیک14
1635امیرضا معموری

1401/07/30       

1401/08/0117-211401/08/0510--141401/07/271401/08/05
حضوریحضوری14:30

nkhceoدانشگاه دارالفنون .ir

nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریحضوری211401/08/081401/08/1415:40-211401/08/1117-8351401/08/1017حمید عظیمی روئین811/7(HSE)مبانی سالمت، ایمنی و محی زیستصدور و تمدیداجراعمران و معماری15 .ir

nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریحضوری1635امیررضا معموری411تاسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوعسه به دونظارت و طراحیمکانیک16 .ir

nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریمجازی1635دکتر تقی آبادی1514ساختمان های هوشمندسه به دونظارت و طراحیبرق17 .ir

nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریمجازی1635دکتر تقی آبادی515 2ساختمان های هوشمنددو به یکنظارت و طراحیبرق18 .ir

nkhceoدانشگاه دارالفنونحضوریمجازی1635احمد باران چشمه2516بهینه سازی و صرفه جوئی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها دو به یکنظارت و طراحیبرق19 .ir

1635امیررضا معموری413تاسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها سه به دونظارت و طراحیمکانیک20
1401/08/21    

otcدانشگاه پیام نورمجازیمجازی1401/08/2217-211401/08/2617-211401/08/181401/08/2915:40 .pnu .ac .ir

1635امین جودت412تاسیسات بهداشتیسه به دونظارت و طراحیمکانیک21
1401/09/22   

1401/09/2317-211401/09/2410--141401/09/201401/09/27
مجازیمجازی15:40

otcدانشگاه پیام نور .pnu .ac .ir

1635امین جودت1414تدابیر الزم در صرفه جوئی در مصرف انرژی در ساختمان هاسه به دونظارت و طراحیمکانیک22
1401/09/29    

1401/09/3017-211401/10/0110--141401/09/271401/10/03
مجازیمجازی15:40

otcدانشگاه پیام نور .pnu .ac .ir

:مهندس محترم

09151867703خانم داوودی:شماره پشتیبان دانشگاه پیام نور

بعد از به حد نصاب رسیدن متعاقبا اعالم می گردد

محل برگزاری ساعت آزمونظرفیتمدتخارج استانی/مدرس استانیعنوان دورهارتقا پایهصالحیترشتهردیف تاریخ آزموناز تاریخ

1401پاییز /ارتقاء پایه/تقویم دوره های آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

آدرس سایت ثبت نام

. ساعت قبل از شروع دوره طی نامه رسمی به سازمان استان اعالم گردد در غیر اینصورت عودت مبلغ مقدور نمی باشد48لطفا در ثبت نام خود در دوره مورد نظر دقت کافی داشته باشید، در صورت انصراف از دوره به هر دلیل فقط تا 

09159164651آقای رئوف پناه : شماره پشتیبان دانشگاه فنی و حرفه ای

 مراجعه فرماییدotc.pnu.acجهت ثبت نام در دوره های پیام نور به آدرس روی عکس کلیک کرده و دوره مورد نظر را ثبت نام نمایید/سامانه های ثبت نام/ مراجعه و در قسمت  آموزشNKHCEO.IRجهت ثبت نام در دوره های دانشگاه فنی و حرفه ای به سایت سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی

بعد از به حد نصاب رسیدن متعاقبا اعالم می گردد

بعد از به حد نصاب رسیدن متعاقبا اعالم می گردد

بعد از به حد نصاب رسیدن متعاقبا اعالم می گردد

مهلت ثبت نام کد دوره

ساعت 

برگزاری 

دوره

تا تاریخ
ساعت برگزاری 

دوره
ازمونکالس


