
مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/171400/01/26784-16491400/01/16نظارت3به2عمران314مصالح و فناوريهاي نوين ساخت1

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/191400/01/26896-16561400/01/18نظارت3به2عمران311مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان2

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/171400/01/26832-16521400/01/16نظارت3به2عمران314مصالح و فناوريهاي نوين ساخت3

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/191400/01/26752-16471400/01/18نظارت3به2عمران311مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان4

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/171400/01/261072-16671400/01/16نظارت2به1عمران316بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي5

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/191400/01/261056-16661400/01/18نظارت2به1عمران319روش هاي اجرا وكنترل اتصاالت در سازه هاي فوالدي6

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/211400/01/261040-16651400/01/20نظارت2به1عمران317روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه ها7

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/241400/02/04432-1400/01/23-24181400/01/22محاسبات3به2عمران322مباني مدل سازي و طراحي رايانه اي8

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/271400/02/04432-1400/01/26-24181400/01/25محاسبات3به2عمران323طراحي اتصاالت در سازه هاي فوالدي9

10
ضوابط طراحي ساختمانهاي با مصالح بنايي و مقاوم سازي 

آن
دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/301400/02/04432-1400/01/29-24181400/01/28محاسبات3به2عمران320

11LRFDدانشگاه صنعتي اروميه1400/01/241400/02/06600-1400/01/23-24251400/01/22محاسبات2به1عمران328طراحي لرزه اي ساختمانهاي فوالدي به روش

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/271400/02/06600-1400/01/26-24251400/01/25محاسبات2به1عمران330مقاوم سازي سازه هاي فوالدي و بتني12

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/301400/02/06600-1400/01/29-24251400/01/28محاسبات2به1عمران332سيستم هاي سازه اي ساختمانهاي بلند13

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

14

شالوده هاي عميق

دانشگاه صنعتي اروميه1400/02/021400/02/06600-1400/02/01-24251400/01/31محاسبات2به1عمران331

15
بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي 

در معماري
دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/171400/01/26704-316441400/01/16به2معماري111

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/221400/01/26672-316421400/01/18به2معماري112معماري پايدار و روشهاي صرفه جوئي انرژي در ساختمان16

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/211400/01/26608-316381400/01/20به2معماري113مصالح و فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان17

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/231400/2/07736-216461400/01/22به1معماري116الزامات هماهنگي ، مديريت و اجراي ساختمان18

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01251400/02/07736-216461400/01/24به1معماري115معماري زمينه گرا در بافتها19

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/271400/02/07736-216461400/01/26به1معماري114اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه20

21
روش هاي ساخت ، فناوريهاي نوين اجراي ساختمان و 

جزئيات اجرايي
دانشگاه صنعتي اروميه1400/02/061400/02/301512-1400/02/05-24631400/02/04اجرا2به1عمران و معماري814

دانشگاه صنعتي اروميه1400/02/091400/02/301512-1400/02/08-24631400/02/07اجرا2به1عمران و معماري811اجراي ساختمان هاي فوالدي22

دانشگاه صنعتي اروميه1400/02/191400/02/301488-1400/02/18-24621400/02/11اجرا2به1عمران و معماري812اجراي ساختمان هاي بتني23

دانشگاه صنعتي اروميه1400/02/221400/02/301488-1400/02/21-24621400/02/20اجرا2به1عمران و معماري817نظام برنامه ريزي و كنترل پروزه24

25
نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده و آشنايي با 

مكانيك خاك و روشهاي
متداول گودبرداري و نحوه اجراي سازه نگهبان (1)

دانشگاه صنعتي اروميه38381400/01/161400/02/07304عمران و معماري811-2

دانشگاه صنعتي اروميه38381400/01/171400/02/07304عمران و معماري2-811نكات اجرايي پي هاي سطحي26



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

دانشگاه صنعتي اروميه1400/01/191400/02/07456-312381400/01/18عمران و معماري1-811آشنايي با شرح وظايف پيمانكار27

دانشگاه صنعتي اروميه34381400/01/191400/02/07152عمران و معماري1-811مسائل اوليه كارگاهي و نكات اجرائي28

دانشگاه صنعتي اروميه38381400/01/201400/02/07304عمران و معماري5-811نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان (1)29

دانشگاه صنعتي اروميه38381400/01/211400/02/07304عمران و معماري6-811نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان (1)30

31
نكات اجرايي سازه هاي مصالح بنايي، ديوار چيني، 

سقف، نازك كاري و نماسازي
دانشگاه صنعتي اروميه38381400/01/221400/02/07304عمران و معماري811-4

دانشگاه صنعتي اروميه34381400/01/231400/02/07152عمران و معماري4-811مصالح ساختماني و استاندارد هاي مربوطه32

دانشگاه صنعتي اروميه38381400/01/251400/02/07304عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي فوالدي (1)33

دانشگاه صنعتي اروميه38381400/01/271400/02/07304عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي بتن مسلح(1)34

1400/01/19-316251400/01/18به2مكانيك413تأسيسات لوله كشي گاز ساختمانها35
دانشگاه صنعتي-
1400/02/27

دانشگاه صنعتي اروميه400

36
نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده و آشنايي با 

مكانيك خاك و روشهاي
متداول گودبرداري و نحوه اجراي سازه نگهبان (1)

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/081400/04/26368عمران و معماري811-2

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/091400/04/26368عمران و معماري2-811نكات اجرايي پي هاي سطحي37

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/111400/04/26552-312461400/04/10عمران و معماري1-811آشنايي با شرح وظايف پيمانكار38

دانشگاه صنعتي اروميه34461400/04/111400/04/26184عمران و معماري1-811مسائل اوليه كارگاهي و نكات اجرائي39



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/131400/04/26368عمران و معماري5-811نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان (1)40

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/181400/04/26368عمران و معماري6-811نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان (1)41

42
نكات اجرايي سازه هاي مصالح بنايي، ديوار چيني، 

سقف، نازك كاري و نماسازي
دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/141400/04/26368عمران و معماري811-4

دانشگاه صنعتي اروميه34461400/04/151400/04/26184عمران و معماري4-811مصالح ساختماني و استاندارد هاي مربوطه43

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/231400/04/26368عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي فوالدي (1)44

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/26368 38461400/04/17عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي بتن مسلح(1)45

46(HSE) 38381400/04/05عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست
1400/04/10-
1400/04/13

دانشگاه صنعتي اروميه304

47(HSE) 38401400/04/07عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست
1400/04/10-
1400/04/13

دانشگاه صنعتي اروميه320

48(HSE) 38391400/04/05عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست
1400/04/10-
1400/04/13

دانشگاه صنعتي اروميه312

49(HSE) 38391400/04/06عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست
1400/04/10-
1400/04/13

دانشگاه صنعتي اروميه312

50(HSE) دانشگاه صنعتي اروميه38411400/04/181400/04/22328عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست

51(HSE) دانشگاه صنعتي اروميه38441400/05/181400/05/21352عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/091400/04/27720-16451400/04/08نظارت2به1عمران316بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي52



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/201400/04/27720-16451400/04/19نظارت2به1عمران319روش هاي اجرا وكنترل اتصاالت در سازه هاي فوالدي53

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/111400/04/27720-16451400/04/10نظارت2به1عمران317روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه ها54

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/101400/04/27720-16451400/04/09نظارت3به2عمران314مصالح و فناوريهاي نوين ساخت55

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/201400/04/27720-16451400/04/19نظارت3به2عمران311مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان56

57
مقررات و تدابير فني سالمت، ايمني ومحيط زيست  

(HSE)
دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/071400/04/10960-1400/04/06-324401400/04/05به2عمران و معماري818

58
مقررات و تدابير فني سالمت، ايمني ومحيط زيست  

(HSE)
دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/071400/04/101008-1400/04/06-324421400/04/05به2عمران و معماري818

59
مقررات و تدابير فني سالمت، ايمني ومحيط زيست  

(HSE)
دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/281400/05/021104-1400/04/27-324461400/04/26به2عمران و معماري818

60
روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سالمت، ايمني و 

(HSE)  محيط زيست
دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/061400/04/10704-216441400/04/05به1عمران و معماري822

دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/031400/05/05752-316471400/05/02به2برق512سيستم هاي جريان ضعيف61

62
آشنايي با روش هاي گودبرداري واجراي سازه هاي 

نگهبان
دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/231400/05/101104-1400/04/14-24461400/04/13اجرا3به2عمران و معماري813

63
آشنايي با شرح وظايف مجري، ضوابط حقوقي مرتبط 

وقراردادهاي ساخت
دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/011400/05/101104-1400/04/31-24461400/04/30اجرا3به2عمران و معماري816

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/171400/05/101104-1400/04/16-24461400/04/15اجرا3به2عمران و معماري815نكات اجرايي در نماسازي و نازك كاري64

65
آشنايي با روش هاي گودبرداري واجراي سازه هاي 

نگهبان
دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/171400/05/101080-1400/04/16-24451400/04/15اجرا3به2عمران و معماري813



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

66
آشنايي با شرح وظايف مجري، ضوابط حقوقي مرتبط 

وقراردادهاي ساخت
دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/011400/05/101080-1400/04/31-24451400/04/30اجرا3به2عمران و معماري816

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/181400/05/101080-1400/04/14-24451400/04/13اجرا3به2عمران و معماري815نكات اجرايي در نماسازي و نازك كاري67

68
روش هاي ساخت ، فناوريهاي نوين اجراي ساختمان و 

جزئيات اجرايي
دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/291400/05/091056-1400/04/27-24441400/04/26اجرا2به1عمران و معماري814

دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/041400/05/091056-1400/05/03-24441400/05/02اجرا2به1عمران و معماري811اجراي ساختمان هاي فوالدي69

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/231400/050/091032-1400/04/22-24431400/04/21اجرا2به1عمران و معماري812اجراي ساختمان هاي بتني70

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/281400/05/091032-1400/04/25-24431400/04/24اجرا2به1عمران و معماري817نظام برنامه ريزي و كنترل پروزه71

72
آشنايي با روش هاي گودبرداري واجراي سازه هاي 

نگهبان
دانشگاه صنعتي اروميه14/05/211400/05/301080-1400/05/20-24451400/05/19اجرا3به2عمران و معماري813

73
آشنايي با شرح وظايف مجري، ضوابط حقوقي مرتبط 

وقراردادهاي ساخت
دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/181400/05/301080-1400/05/17-24451400/05/16اجرا3به2عمران و معماري816

دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/251400/05/301080-1400/05/24-24451400/05/23اجرا3به2عمران و معماري815نكات اجرايي در نماسازي و نازك كاري74

75
آشنايي با روش هاي گودبرداري واجراي سازه هاي 

نگهبان
دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/211400/05/301200-1400/05/20-24501400/05/19اجرا3به2عمران و معماري813

76
آشنايي با شرح وظايف مجري، ضوابط حقوقي مرتبط 

وقراردادهاي ساخت
دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/071400/05/301200-1400/05/06-24501400/05/05اجرا3به2عمران و معماري816

دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/251400/05/301200-1400/05/24-24501400/05/23اجرا3به2عمران و معماري815نكات اجرايي در نماسازي و نازك كاري77

78
بهينه سازي و صرفه جوئي مصرف انرژي الكتريكي 

ساختمانها 2
دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/251400/06/02576-216361400/05/23به1برق516



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/301400/06/02576-216361400/05/26به1برق515ساختمانهاي هوشمند 792

1400/01/19-1400/01/18 31615به2مكانيك413تأسيسات لوله كشي گاز ساختمانها80
1400/03/20 
جهاددانشگاهي

دانشگاه صنعتي اروميه240

دانشگاه صنعتي اروميه1400/04/111400/04/26552-312461400/04/10عمران و معماري1-811آشنايي با شرح وظايف پيمانكار81

دانشگاه صنعتي اروميه34461400/04/111400/04/26184عمران و معماري1-811مسائل اوليه كارگاهي و نكات اجرائي82

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/131400/04/26368عمران و معماري5-811نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان (1)83

84
نكات اجرايي سازه هاي مصالح بنايي، ديوار چيني، 

سقف، نازك كاري و نماسازي
دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/141400/04/26368عمران و معماري811-4

دانشگاه صنعتي اروميه34461400/04/151400/04/26184عمران و معماري4-811مصالح ساختماني و استاندارد هاي مربوطه85

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/181400/04/26368عمران و معماري6-811نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان (1)86

87
نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده و آشنايي با 

مكانيك خاك و روشهاي
متداول گودبرداري و نحوه اجراي سازه نگهبان (1)

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/081400/04/26368عمران و معماري811-2

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/091400/04/26368عمران و معماري2-811نكات اجرايي پي هاي سطحي88

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/231400/04/26368عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي فوالدي (1)89

دانشگاه صنعتي اروميه38461400/04/171400/04/26368عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي بتن مسلح(1)90

دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/031400/05/18312-312261400/05/02عمران و معماري1-811آشنايي با شرح وظايف پيمانكار91



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

دانشگاه صنعتي اروميه34261400/05/031400/05/18104عمران و معماري1-811مسائل اوليه كارگاهي و نكات اجرائي92

دانشگاه صنعتي اروميه38261400/05/051400/05/18208عمران و معماري5-811نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان (1)93

94
نكات اجرايي سازه هاي مصالح بنايي، ديوار چيني، 

سقف، نازك كاري و نماسازي
دانشگاه صنعتي اروميه38261400/05/061400/05/18208عمران و معماري811-4

دانشگاه صنعتي اروميه34261400/05/091400/05/18104عمران و معماري4-811مصالح ساختماني و استاندارد هاي مربوطه95

دانشگاه صنعتي اروميه38261400/05/111400/05/18208عمران و معماري6-811نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان (1)96

97
نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده و آشنايي با 

مكانيك خاك و روشهاي
متداول گودبرداري و نحوه اجراي سازه نگهبان (1)

دانشگاه صنعتي اروميه38261400/04/311400/05/18208عمران و معماري811-2

دانشگاه صنعتي اروميه38261400/05/011400/05/18208عمران و معماري2-811نكات اجرايي پي هاي سطحي98

دانشگاه صنعتي اروميه38261400/05/101400/05/18208عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي فوالدي (1)99

دانشگاه صنعتي اروميه38261400/05/041400/05/18208عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي بتن مسلح(1)100

101
مقررات و تدابير فني سالمت، ايمني ومحيط زيست  

(HSE)
دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/111400/05/171080-1400/05/10-324451400/05/09به2عمران و معماري818

102
روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سالمت، ايمني و 

(HSE)  محيط زيست
دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/101400/05/17640-216401400/05/09به1عمران و معماري822

103
روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سالمت، ايمني و 

(HSE)  محيط زيست
دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/111400/05/17608-216381400/05/09به1عمران و معماري822

دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/311400/06/06736-16461400/05/30نظارت3به2عمران314مصالح و فناوريهاي نوين ساخت104



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/021400/06/06736-16461400/06/01نظارت3به2عمران311مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان105

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/011400/06/13736-16461400/05/30نظارت2به1عمران316بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي106

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/071400/06/13736-16461400/06/06نظارت2به1عمران319روش هاي اجرا وكنترل اتصاالت در سازه هاي فوالدي107

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/031400/06/13736-16461400/06/02نظارت2به1عمران317روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه ها108

109
تدابير الزم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمانها 

2
دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/111400/06/18720-216451400/06/10به1مكانيك417

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/141400/06/18720-216451400/06/13به1مكانيك418عايق بندي صوتي و حرارتي و سيستمهاي اطفاي حريق110

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/071400/06/18720-216451400/06/06به1مكانيك419چيلر و برج هاي خنك كن111

112
تأسيسات مكانيكي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها 

با ساختمانهاي معمولي
دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/151400/06/18720-216451400/06/09به1مكانيك421

113
تدابير الزم درصرفه جويي در مصرف انرژي 

درساختمانها 1
دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/011400/06/10560-316351400/05/31به2مكانيك414

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/031400/06/10544-316341400/06/02به2مكانيك411تأسيسات گرمايي، سرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع114

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/051400/06/10544-316341400/06/04به2مكانيك412تاسيسات بهداشتي115

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/071400/06/10704-216441400/06/02به1معماري116الزامات هماهنگي ، مديريت و اجراي ساختمان116

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/041400/06/10704-216441400/06/03به1معماري115معماري زمينه گرا در بافتها117



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

دانشگاه صنعتي اروميه1400/05/311400/06/10704-216441400/05/30به1معماري114اصول و مباني طراحي بناهاي بلندمرتبه118

119
بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي 

در معماري
دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/071400/06/16752-316471400/06/06به2معماري111

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/091400/06/16752-316471400/06/08به2معماري112معماري پايدار و روشهاي صرفه جوئي انرژي در ساختمان120

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/111400/06/16752-316471400/06/10به2معماري113مصالح و فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان121

122
روش هاي ساخت ، فناوريهاي نوين اجراي ساختمان و 

جزئيات اجرايي
دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/251400/06/311176-1400/06/24-24491400/06/23اجرا2به1عمران و معماري814

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/151400/06/311176-1400/06/14-24491400/06/13اجرا2به1عمران و معماري811اجراي ساختمان هاي فوالدي123

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/221400/06/311176-1400/06/21-24491400/06/20اجرا2به1عمران و معماري812اجراي ساختمان هاي بتني124

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/181400/06/311176-1400/06/17-24491400/06/16اجرا2به1عمران و معماري817نظام برنامه ريزي و كنترل پروزه125

126
روش هاي ساخت ، فناوريهاي نوين اجراي ساختمان و 

جزئيات اجرايي
دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/221400/06/311056-1400/06/21-24441400/06/20اجرا2به1عمران و معماري814

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/251400/06/311056-1400/06/24-24441400/06/23اجرا2به1عمران و معماري811اجراي ساختمان هاي فوالدي127

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/111400/06/311056-1400/06/10-24441400/06/09اجرا2به1عمران و معماري812اجراي ساختمان هاي بتني128

دانشگاه صنعتي اروميه1400/06/181400/06/311056-1400/06/17-24441400/06/16اجرا2به1عمران و معماري817نظام برنامه ريزي و كنترل پروزه129

1400/06/16-1400/06/15 31633به2مكانيك413تأسيسات لوله كشي گاز ساختمانها130
1400/09/04 
جهاددانشگاهي

دانشگاه صنعتي اروميه528



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

2417محاسبات3به2عمران321بهسازي خاك131
1400/09/25-1400/09/27-1400/09/29-

1400/10/01
دانشگاه صنعتي اروميه1400/10/23408

2417محاسبات3به2عمران323طراحي اتصاالت در سازه هاي فوالدي132
1400/10/02-1400/10/04-1400/10/06-

1400/10/08
دانشگاه صنعتي اروميه1400/10/23408

133
ضوابط طراحي ساختمانهاي با مصالح بنايي و مقاوم سازي 

آن
2416محاسبات3به2عمران320

1400/09/18-1400/09/20-1400/09/22-
1400/09/24

دانشگاه صنعتي اروميه1400/10/23384

134LRFD2441محاسبات2به1عمران328طراحي لرزه اي ساختمانهاي فوالدي به روش
1400/09/18-1400/09/20-1400/09/22-

1400/09/24
دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/07984

دانشگاه صنعتي اروميه1400/10/111400/11/071008لغايت24421400/10/15محاسبات2به1عمران329سيستم هاي مقاوم بتن آرمه135

2442محاسبات2به1عمران332سيستم هاي سازه اي ساختمانهاي بلند136
1400/09/25-1400/09/27-1400/09/29-

1400/10/01
دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/071008

137
 ويرايش چهارم آيين نامه طراحي ساختمان ها در برابر 

زلزله- استاندارد 2800 ايران براي ساختمان هاي 
بلند مرتبه

2446محاسبات2به1عمران334
1400/10/20-1400/10/21-1400/10/22-

1400/10/23
دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/071104

138(HSE) دانشگاه صنعتي اروميه38411400/11/091400/11/16328عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست

139(HSE) دانشگاه صنعتي اروميه38451400/11/101400/11/16360عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست

140(HSE) دانشگاه صنعتي اروميه38351400/11/091400/11/16280عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست

1400/11/211400/11/28320-16201400/11/20نظارت3به2عمران314مصالح و فناوريهاي نوين ساخت141
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

1400/11/191400/11/28320-16201400/11/18نظارت3به2عمران311مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان142
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

143(HSE) 38371400/11/161400/11/22296عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

144(HSE) 1400/11/131400/11/16176-38221400/11/12عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

عمران311مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان145
 49نظارت

عمرات
16251400/11/20-1400/11/211400/11/28400

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

عمران314مصالح و فناوريهاي نوين ساخت146
 48نظارت

عمران
16241400/11/20-1400/11/211400/11/28384

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

عمران311مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان147
 48نظارت

عمران
16241400/11/18-1400/11/191400/11/28384

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

148
آشنايي با روش هاي گودبرداري واجراي سازه هاي 

نگهبان
1400/12/121400/12/19672-1400/12/11-4824281400/12/10اجراعمران و معماري813

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

149
آشنايي با شرح وظايف مجري، ضوابط حقوقي مرتبط 

وقراردادهاي ساخت
1400/12/19672 1400/12/15-1400/12/14-4824281400/12/13اجراعمران و معماري816

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

150
آشنايي با شرح وظايف مجري، ضوابط حقوقي مرتبط 

وقراردادهاي ساخت
1400/12/19504 1400/12/15-1400/12/14-4924211400/12/13اجراعمران و معماري816

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

1400/11/131400/12/12408-312341400/11/12عمران و معماري1-811آشنايي با شرح وظايف پيمانكار151
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

34341400/11/141400/12/12136عمران و معماري1-811مسائل اوليه كارگاهي و نكات اجرائي152
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

38341400/12/041400/12/12272عمران و معماري5-811نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان (1)153
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

154
نكات اجرايي سازه هاي مصالح بنايي، ديوار چيني، 

سقف، نازك كاري و نماسازي
38341400/12/031400/12/12272عمران و معماري811-4

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

34341400/12/021400/12/12136عمران و معماري4-811مصالح ساختماني و استاندارد هاي مربوطه155
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

38341400/12/051400/12/12272عمران و معماري6-811نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان (1)156
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

157
نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده و آشنايي با 

مكانيك خاك و روشهاي
متداول گودبرداري و نحوه اجراي سازه نگهبان (1)

38341400/11/201400/12/12272عمران و معماري811-2
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

38341400/11/211400/12/12272عمران و معماري2-811نكات اجرايي پي هاي سطحي158
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

38341400/11/271400/12/12272عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي فوالدي (1)159
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

38341400/11/281400/12/12272عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي بتن مسلح(1)160
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

161
مقررات و تدابير فني سالمت، ايمني ومحيط زيست  

(HSE)
1400/12/081400/12/15840-1400/12/07-324351400/12/05به2عمران و معماري818

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

162(HSE) 38401400/11/151400/11/23320عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

خوي

163
آشنايي با روش هاي گودبرداري واجراي سازه هاي 

نگهبان
1400/12/191401/01/19888-1400/12/18-24371400/12/17اجرا3به2عمران و معماري813

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

164
آشنايي با شرح وظايف مجري، ضوابط حقوقي مرتبط 

وقراردادهاي ساخت
1400/11/301401/01/19888-1400/11/29-24371400/11/28اجرا3به2عمران و معماري816

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

1400/11/141401/01/19888-1400/11/13-24371400/11/12اجرا3به2عمران و معماري815نكات اجرايي در نماسازي و نازك كاري165
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مياندوآب

166
مبحث 17 مقررات ملي ساختمان (تاسيسات لوله كشي 

گاز ساختمان)
1400/12/16336-316211400/12/15به2مكانيك413

 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مياندوآب

167
روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سالمت، ايمني و 

(HSE)  محيط زيست
1400/12/191400/12/23688-216431400/12/12به1عمران و معماري822

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
خوي

1400/12/171401/02/26912-1400/12/16-24381400/12/15اجرا2به1عمران و معماري811اجراي ساختمان هاي فوالدي168
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

خوي

1400/12/201401/02/31432-16271400/12/18نظارت2به1عمران319روش هاي اجرا وكنترل اتصاالت در سازه هاي فوالدي169
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

خوي



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

170
بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي 

در معماري
111

معماري و 48و49نظارت ورود 
به حرفه مرداد1400

1400/12/051400/12/14592-316371400/11/29به2
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

112معماري پايدار و روشهاي صرفه جوئي انرژي در ساختمان171
معماري و 48نظارت ورود به 

حرفه مرداد1400
1400/11/251400/12/14432-316271400/11/24به2

   دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد خوي

1400/11/161400/12/14320-316201400/11/13به2معماري113مصالح و فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان172
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

173
تدابير الزم درصرفه جويي در مصرف انرژي 

درساختمانها 1
1400/11/281400/12/14448-316281400/11/27به2مكانيك414

    دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد خوي

1400/11/211400/12/14464-1400/11/20-316291400/11/19به2مكانيك411تأسيسات گرمايي، سرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع174
    دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

1400/12/061400/12/14480-316301400/12/05به2مكانيك و49طراحي412تاسيسات بهداشتي175
    دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

176
تدابير الزم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمانها 

2
1400/11/211400/12/21480-216301400/11/20به1مكانيك417

     دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد خوي

1400/11/151400/12/21480-1400/11/13-216301400/11/12به1مكانيك418عايق بندي صوتي و حرارتي و سيستمهاي اطفاي حريق177
     دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

1400/12/131400/12/21480-1400/12/12-216301400/12/11به1مكانيك419چيلر و برج هاي خنك كن178
     دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

179
تأسيسات مكانيكي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها 

با ساختمانهاي معمولي
1400/12/061400/12/21480-216301400/12/05به1مكانيك421

     دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد خوي

1400/12/201400/12/24276-312231400/12/19عمران و معماري1-811آشنايي با شرح وظايف پيمانكار180
      دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

34231400/12/201400/12/2492عمران و معماري1-811مسائل اوليه كارگاهي و نكات اجرائي181
      دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

1400/12/24184 38231400/12/03عمران و معماري5-811نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان (1)182
      دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

183
نكات اجرايي سازه هاي مصالح بنايي، ديوار چيني، 

سقف، نازك كاري و نماسازي
1400/12/24184 38231400/12/05عمران و معماري811-4

      دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد خوي

1400/12/2492 34231400/12/06عمران و معماري4-811مصالح ساختماني و استاندارد هاي مربوطه184
      دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

1400/12/24184 38231400/12/04عمران و معماري6-811نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان (1)185
      دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

186
نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده و آشنايي با 

مكانيك خاك و روشهاي
متداول گودبرداري و نحوه اجراي سازه نگهبان (1)

1400/12/24184 38231400/12/11عمران و معماري811-2
      دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

1400/12/24184 38231400/12/12عمران و معماري2-811نكات اجرايي پي هاي سطحي187
      دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

1400/12/24184 38231400/11/20عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي فوالدي (1)188
      دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

1400/12/24184 38231400/11/21عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي بتن مسلح(1)189
      دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد خوي

دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/181400/11/24720-1400/11/14-316451400/11/13عمران311مباني گودبرداري ،ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان190

دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/161400/11/24704-316441400/11/15عمران314مصالح و فناوريهاي نوين ساخت191

دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/151401/2/08720-216451400/12/14عمران319روشهاي اجرا و كنترل اتصاالت در سازه هاي فوالدي192

دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/171401/2/08720-216451400/12/16عمران316بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي193

دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/211401/01/31416-1400/11/20-216261400/11/19مكانيك419چيلر و برج هاي خنك كن194

دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/281401/01/31416-1400/11/27-216261400/11/26مكانيك418عايق بندي صوتي و حرارتي و سيستمهاي اطفاي حريق195



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

196
تدابير الزم در صرفه جوئي مصرف انرژي در ساختمانها 

2
دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/071401/01/31416-1400/12/05-216261400/12/04مكانيك417

197
تأسيسات مكانيكي ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها 

با ساختمانهاي معمولي
دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/131401/01/31416-216261400/12/12مكانيك421

دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/191401/2/19800-216501400/12/18معماري116الزامات هماهنگي، مديريت و اجراي ساختمان198

دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/111400/12/03444-312371400/11/10عمران و  معماري1-811آشنايي با شرح وظايف پيمانكار199

دانشگاه صنعتي اروميه34371400/11/111400/12/03148عمران و  معماري1-811مسايل اوليه كارگاهي و نكات اجرايي200

201
نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده و آشنايي با 
مكانيك خاك و روشهاي متداول گودبرداري و نحوه 

اجراي سازه نگهبان
دانشگاه صنعتي اروميه38371400/11/121400/12/03296عمران و  معماري811-2

دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/251400/12/03296-38371400/11/13عمران و  معماري2-811نكات  اجرايي پي هاي سطحي202

دانشگاه صنعتي اروميه38371400/11/141400/12/03296عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي فوالدي(1)203

دانشگاه صنعتي اروميه38371400/11/161400/12/03296عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي بتن مسلح(1)204

دانشگاه صنعتي اروميه38371400/11/191400/12/03296عمران و معماري6-811نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان(1)205

206
نكات اجرايي سازه هاي مصالح بنايي، ديوار چيني، 

سقف، نازك كاري و نماسازي
دانشگاه صنعتي اروميه38371400/11/271400/12/03296عمران و معماري811-4

دانشگاه صنعتي اروميه34371400/11/281400/12/03148عمران و معماري4-811مصالح ساختماني و استانداردهاي مربوطه207

دانشگاه صنعتي اروميه38371400/11/201400/12/03296عمران و معماري5-811نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان(1)208



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

209HSE دانشگاه صنعتي اروميه38441400/12/051400/12/09352عمران و معماري7-811مباني سالمت ، ايمني و محيط زيست

دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/111400/12/03480-312401400/11/10عمران و  معماري1-811آشنايي با شرح وظايف پيمانكار210

دانشگاه صنعتي اروميه34401400/11/111400/12/03160عمران و  معماري1-811مسايل اوليه كارگاهي و نكات اجرايي211

212
نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده و آشنايي با 
مكانيك خاك و روشهاي متداول گودبرداري و نحوه 

اجراي سازه نگهبان
دانشگاه صنعتي اروميه38401400/11/121400/12/03320عمران و  معماري811-2

دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/251400/12/03320-38401400/11/13عمران و  معماري2-811نكات  اجرايي پي هاي سطحي213

دانشگاه صنعتي اروميه38401400/11/161400/12/03320عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي فوالدي(1)214

دانشگاه صنعتي اروميه38401400/11/171400/12/03320عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي بتن مسلح(1)215

دانشگاه صنعتي اروميه38401400/11/191400/12/03320عمران و معماري6-811نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان1))216

217
نكات اجرايي سازه هاي مصالح بنايي، ديوار چيني، 

سقف، نازك كاري و نماسازي
دانشگاه صنعتي اروميه38401400/11/171400/12/03320عمران و معماري811-4

دانشگاه صنعتي اروميه34401400/11/181400/12/03160عمران و معماري4-811مصالح ساختماني و استانداردهاي مربوطه218

دانشگاه صنعتي اروميه38401400/11/261400/12/03320عمران و معماري5-811نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان(1)219

220HSE دانشگاه صنعتي اروميه38421400/11/231400/11/30336عمران و معماري7-811مباني سالمت ، ايمني و محيط زيست

دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/111400/12/0996-31281400/11/10عمران و  معماري1-811آشنايي با شرح وظايف پيمانكار221



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

دانشگاه صنعتي اروميه34311400/11/111400/12/09124عمران و  معماري1-811مسايل اوليه كارگاهي و نكات اجرايي222

223
نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده و آشنايي با 
مكانيك خاك و روشهاي متداول گودبرداري و نحوه 

اجراي سازه نگهبان
دانشگاه صنعتي اروميه38311400/11/241400/12/09248عمران و  معماري811-2

دانشگاه صنعتي اروميه38311400/11/251400/12/09248عمران و  معماري2-811نكات  اجرايي پي هاي سطحي224

دانشگاه صنعتي اروميه38311400/11/151400/12/09248عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي فوالدي(1)225

دانشگاه صنعتي اروميه38311400/11/161400/12/09248عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي بتن مسلح(1)226

دانشگاه صنعتي اروميه38311400/11/211400/12/09248عمران و معماري6-811نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان(1)227

228
نكات اجرايي سازه هاي مصالح بنايي، ديوار چيني، 

سقف، نازك كاري و نماسازي
دانشگاه صنعتي اروميه38311400/11/271400/12/09248عمران و معماري811-4

دانشگاه صنعتي اروميه34311400/11/281400/12/09124عمران و معماري4-811مصالح ساختماني و استانداردهاي مربوطه229

دانشگاه صنعتي اروميه38311400/12/011400/12/09248عمران و معماري5-811نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان(1)230

231HSE دانشگاه صنعتي اروميه38321400/11/301400/12/07256عمران و معماري7-811مباني سالمت ، ايمني و محيط زيست

دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/201400/11/24480-316301400/11/19به2ارتقا پايه برق و نمرات48و31149سيستم هاي جريان ضعيف232

دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/101401/1/18400-216251400/12/9به1برق516بهينه سازي مصرف انرژي الكتريكي ساختمانها 2332

دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/241401/1/18400-216251400/12/23به1برق517تأسيسات برقي ساختمانهاي بلند مرتبه234



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

235
مقررات و تدابير فني سالمت، ايمني ومحيط زيست  

(HSE)
دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/131400/11/21888-1400/11/12-324371400/11/11به2عمران و معماري818

236
آشنايي با شرح وظايف مجري ،ضوابط حقوقي مرتبط و 

قراردادهاي ساخت
 دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/211400/12/12912-1400/11/20-324381400/11/19به2عمران و معماري816

 دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/041400/12/12936-1400/12/03-324391400/11/25به2عمران و معماري815نكات اجرايي در نماسازي و نازك كاري (گروه1)237

238
آشنايي با روش هاي گودبرداري و اجراي سازه هاي 

نگهبان
 دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/281400/12/12984-1400/11/27-324411400/11/26به2عمران و معماري813

239
مقررات و تدابير فني سالمت، ايمني ومحيط زيست  

(HSE)
دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/191400/12/011032-1400/11/18-324431400/11/17به2عمران و معماري818

240
آشنايي با شرح وظايف مجري ،ضوابط حقوقي مرتبط و 

قراردادهاي ساخت
 دانشگاه صنعتي اروميه1400/11/291400/12/191080-1400/11/28-324451400/11/27به2عمران و معماري816

 دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/131400/12/191032-1400/12/12-224431400/12/11به1عمران و معماري815نكات اجرايي در نماسازي و نازك كاري241

242
آشنايي با روش هاي گودبرداري و اجراي سازه هاي 

نگهبان
 دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/051400/12/191056-1400/12/04-324441400/12/03به2عمران و معماري813

243
مقررات و تدابير فني سالمت، ايمني ومحيط زيست  

(HSE)
دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/011400/12/071056-1400/11/21-324441400/11/20به2عمران و معماري818

244
آشنايي با شرح وظايف مجري ،ضوابط حقوقي مرتبط و 

قراردادهاي ساخت
 دانشگاه صنعتي اروميه1401/01/251128 1400/12/06-1400/12/05-324471400/12/04به2عمران و معماري816

 دانشگاه صنعتي اروميه1401/01/251128 1400/11/29-1400/11/28-324471400/11/27به2عمران و معماري815نكات اجرايي در نماسازي و نازك كاري245

246
آشنايي با روش هاي گودبرداري و اجراي سازه هاي 

نگهبان
 دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/231401/01/251128-1400/12/22-324471400/12/21به2عمران و معماري813

247
روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سالمت، ايمني و 

(HSE)  محيط زيست
دانشگاه صنعتي اروميه216401400/12/04/1400/12/051400/12/14640به1عمران و معماري822



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

22455به1عمران و معماري812اجراي ساختمانهاي بتني248
1400/11/25-1400/11/27-1400/11/29-

1400/11/30
دانشگاه صنعتي اروميه1401/01/201320

دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/031401/01/201320-1400/12/02-224551400/12/01به1عمران و معماري811اجراي ساختمانهاي  فوالدي249

250
 روشهاي ساخت، فناوريهاي نوين اجراي ساختمان و 

جزئيات اجرايي
دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/161401/01/201320-1400/12/14-224551400/12/10به1عمران و معماري814

دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/211401/01/201320-1400/12/20-224551400/12/19به1عمران و معماري817نظام برنامه ريزي و كنترل پروژه251

252
روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سالمت، ايمني و 

(HSE)  محيط زيست
دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/271401/1/21752/-216471400/12/26به1عمران و معماري822

253HSE  دانشگاه صنعتي اروميه1400/12/081400/12/15344-38431400/12/07عمران و معماري7-811مباني سالمت، ايمني و محيط زيست

254HSE 1400/11/131400/11/19312-38391400/11/12عمران و معماري7-811مباني سالمت ، ايمني و محيط زيست
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مهاباد

255
بكارگيري استانداردها، مقررات ملي، راهنماهاي طراحي 

در معماري
1400/11/281400/12/04336-316211400/11/27به2معماري111

دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مهاباد

1400/11/301400/12/04336-316211400/11/29به2معماري112معماري پايدار و روشهاي صرفه جوئي انرژي در ساختمان256
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مهاباد

1400/11/261400/12/04336-316211400/11/25به2معماري113مصالح و فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان257
دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مهاباد

1400/11/261400/12/04320-16201400/11/25نظارت3به2عمران314مصالح و فناوريهاي نوين ساخت258
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مهاباد

1400/11/241400/12/04320-16201400/11/23نظارت3به2عمران311مباني گودبرداري، ژئوتكنيك و سازه هاي نگهبان259
 دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مهاباد

1400/12/211401/02/05984-1400/12/20-224411400/12/19به1عمران و معماري812اجراي ساختمانهاي بتني260
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مهاباد



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

1400/12/241401/02/05984-1400/12/23-224411400/12/22به1عمران و معماري811اجراي ساختمانهاي  فوالدي261
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مهاباد

262
روش ها و تكنيك هاي اجراي نظام سالمت، ايمني و 

(HSE)  محيط زيست
1400/12/181401/02/05656-216411400/12/17به1عمران و معماري822

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مهاباد

263
مقررات و تدابير فني سالمت، ايمني ومحيط زيست  

(HSE)
1400/12/141401/02/071080-1400/12/13-324451400/12/12به2عمران و معماري818

   دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مهاباد

264
آشنايي با شرح وظايف مجري ،ضوابط حقوقي مرتبط و 

قراردادهاي ساخت
1400/12/091401/02/071080-1400/12/08-324451400/12/07به2عمران و معماري816

   دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مهاباد

1400/12/031401/02/071080-1400/12/02-324451400/12/01به2عمران و معماري815نكات اجرايي در نماسازي و نازك كاري265
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد

266HSE 38351400/12/151400/12/18280عمران و معماري7-811مباني سالمت ، ايمني و محيط زيست
    دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد

1400/11/241400/12/05448-16281400/11/23نظارت2به1عمران316بتن هاي ويژه و روشهاي خاص بتن ريزي267
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مهاباد

1400/11/281400/12/05448-16281400/11/27نظارت2به1عمران319روش هاي اجرا وكنترل اتصاالت در سازه هاي فوالدي268
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مهاباد

1400/11/261400/12/05448-16281400/11/25نظارت2به1عمران317روشهاي تعمير، مرمت و تقويت سازه ها269
  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 

مهاباد

270
بهينه سازي و صرفه جويي مصرف انرژي الكتريكي 

ساختمان ها1
1400/11/181400/11/27512-316321400/11/17به2برق و نمرات489و51349

  دانشگاه آزاد اسالمي واحد 
مهاباد

1400/11/171400/12/06288-312241400/11/16عمران و  معماري1-811آشنايي با شرح وظايف پيمانكار271
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد

34241400/11/171400/12/0696عمران و  معماري1-811مسايل اوليه كارگاهي و نكات اجرايي272
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد

273
نكات اجرايي در تخريب بناهاي فرسوده و آشنايي با 
مكانيك خاك و روشهاي متداول گودبرداري و نحوه 

اجراي سازه نگهبان
38241400/11/181400/12/06192عمران و  معماري811-2

   دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مهاباد



مدت دورهپايهرشته كد دورهنام دورهرديف
تعداد شركت 

كننده
مجري آموزشينفر ساعتتاريخ آزمون اصليتاريخ  برگزاري دوره ها

ليست دوره هاي صدور و تمديد و ارتقا پايه سازمان نظام مهندسي و كارآموزي صالحيت اجرا- سال 1400

38241400/11/191400/12/06192عمران و  معماري2-811نكات  اجرايي پي هاي سطحي274
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد

38241400/11/231400/12/06192عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي فوالدي(1)275
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد

38241400/11/241400/12/06192عمران و معماري3-811نكات اجرايي سازه هاي بتن مسلح(1)276
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد

38241400/11/211400/12/06192عمران و معماري6-811نكات اجرايي تاسيسات مكانيكي ساختمان1))277
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد

278
نكات اجرايي سازه هاي مصالح بنايي، ديوار چيني، 

سقف، نازك كاري و نماسازي
38241400/11/301400/12/06192عمران و معماري811-4

   دانشگاه آزاد اسالمي 
واحد مهاباد

34241400/11/291400/12/0696عمران و معماري4-811مصالح ساختماني و استانداردهاي مربوطه279
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد

38241400/11/271400/12/06192عمران و معماري5-811نكات اجرايي تاسيسات برقي ساختمان(1)280
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد

281HSE 38241400/11/281400/12/03192عمران و معماري7-811مباني سالمت ، ايمني و محيط زيست
   دانشگاه آزاد اسالمي 

واحد مهاباد


