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سیدتاج الدین منصوری.اعالم می گردد16111بکارگیری استانداردها، مقررات ملی، راهنماهای طراحی در معماری

مهدی شریفی.اعالم می گردد16112معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان

مجتبی باقری.اعالم می گردد16113مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

رامین حیدری مقدم.اعالم می گردد16114اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

حسن سجادزاده.اعالم می گردد16115معماری زمینه گرا در بافت ها

حسن سجادزاده.اعالم می گردد16116الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان

محسن غیاثی نیا.اعالم می گردد16213انطباق کاربری اراضی شهری

محسن غیاثی نیا.اعالم می گردد16212انطباق شهری ساختمان ها

علی پروری.اعالم می گردد16311مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های نگهبان

میثم بیات.اعالم می گردد16314مصالح و فناوری های نوین ساخت

علی پروری.اعالم می گردد16316بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی

علی پروری.اعالم می گردد16317روش های تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها

امیرعباس کریمی.اعالم می گردد16318روش های تولید صنعتی ساختمان

امیر خوش خوی.اعالم می گردد24320ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن

واحد قیاسی.اعالم می گردد24321بهسازی خاک

مجتبی حسینی.اعالم می گردد24326تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله

امیرعباس کریمی.اعالم می گردد24327سیستم های ویژه جذاب انرژی در سازه های فوالدی

مجتبی حسینی.اعالم می گرددLRFD24328طراحی لرزه ای ساختمان های فوالدی به روش 

مجتبی حسینی.اعالم می گردد24329سیستم های مقاوم بتن آرمه

وحید رستمی.اعالم می گردد24331شالوده های عمیق

مظفر شکری راد.اعالم می گردد16411تأسیسات گرمائی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع

حمیدرضا رضائیان.اعالم می گردد16412تأسیسات بهداشتی

احمد نقی لو.اعالم می گردد116414-تدابیر الزم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها

 احمد نقی لو.اعالم می گردد216417-تدابیر الزم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان ها

مهراد پاک نژاد.اعالم می گردد16418عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق

مهراد پاک نژاد.اعالم می گردد16419چیلر و برج های خنک کن

حمیدرضا رضائیان.اعالم می گردد16421تاسیسات مکانیکی ساختمان های بلندمرتبه و تفاوت آن ها با ساختمان های معمولی

احمد نقی لو.اعالم می گردد16450اصول اولیه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان

مهراد پاک نژاد.اعالم می گردد16451اصول کنترل و بازرسی تاسیسات مکانیکی ساختمان

سامان همتی حسینی.اعالم می گردد16511آسانسور و پله برقی

اشکان محمدی.اعالم می گردد116513بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 

اشکان محمدی.اعالم می گردد216515ساختمان های هوشمند 

اشکان محمدی.اعالم می گردد216516بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها 

سامان همتی حسینی.اعالم می گردد16550مشخصات فنی، عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان

سامان همتی حسینی.اعالم می گردد16551نکات اجرایی معماری، عمران و تاسیسات مکانیکی

محمد عباسی.اعالم می گردد16613محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی1ب2پایه نظارت و طراحینقشه برداری

امیر خوش خوی.اعالم می گردد24813آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان

امیرعباس کریمی.اعالم می گردد24814روش های ساخت، فناوری نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرائی

سیدجمال جوادی.اعالم می گردد24816آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قرارداد های ساخت

عبداله قوامی.اعالم می گردد24817نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه و آشنایی با انواع ماشین آالت ساختمانی

پوریا رحمن پور.اعالم می گردد24818مقررات و تدابیر فنی سالمت، ایمنی و محیط زیست2ب3پایه 

سیدجمال جوادی.اعالم می گردد16822روش ها و تکنیک های اجرای نظام سالمت ایمنی و محیط زیست 1ب2پایه 

بهبود مرتضوی.اعالم می گردد1-16811آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت

وحید رستمی.اعالم می گردد2-16811و نکات اجرایی پی های سطحی... نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و

پوریا رحمن پور.اعالم می گردد3-16811(1)و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح (1)نکات اجرایی سازه های فوالدی 

آیت محمدی تبار.اعالم می گردد4-12811نکات اجرایی سازه مصالح بنایی، دیوار چینی و مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه

اشکان محمدی.اعالم می گردد5-8811(1)نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان 

مظفر شکری راد.اعالم می گردد6-8811(1)نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان 

سیدجمال جوادی.اعالم می گرددHSE8811-7-مبانی سالمت، ایمنی و محیط زیست

سیدجمال جوادی.اعالم می گرددHSE8811-7-مبانی سالمت، ایمنی و محیط زیستمعماری/عمران

حمیدرضا رضائیان.اعالم می گردد16413ویژه مجریان (17مبحث)تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها
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