اسامی مدرسین واجد شرایط تدریس دوره های آموزشی تمدید و ارتقاءپایه پروانه اشتغال بکار مهندسی
تحصیالت
نام – نام خانوادگی

رشته

هوشنگ کریمی



معماری

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان(-)111الزامات هماهنگی ،مدیریت و اجرای ساختمان()111

15-1-5-55112

معماری

معماری پایدار و روشهای صرفه جوئی انرژی در ساختمان( – )112بکارگیری استانداردها  ،مقررات ملی  ،راهنماهای
طراحی در معماری ( -)111اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه ()111

151552142

غالمرضا مقصودی



معماری

روش های ساخت  ،فناوری نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی ( – )411مصالح و فناوریهای نوین در صنعت
ساختمان()111

151521155

حسینعلی غفاری



معماری

معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرزی در ساختمان( – )112معماری زمنیه گرا در بافت ها( –)111بکارگیری
استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری()111

151551112

حیدر جهان بخش



معماری

اصول و مبانی طرحی بناهای بلند مرتبه( – )111معماری زمینه گرا در بافت ها ( –)111معماری پایدار و رش های صرفه
جویی انرژی در ساختمان( – )112مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی ازه مصالح بنایی و دیوار
چینی()411-1

151511251

فرشاد مفاخر



معماری

معماری زمینه گرا در بافت ها ( ، )111معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان( ، )112اصول و مبانی
طراحی بناهای بلند مرتبه( ، )111مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه  ،دیوارچینی ()411-1

151512121

معماری

مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان ( –)111اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه()111الزامات هماهنگی
مدیریت و اجرای ساختمان( –)111مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه مصالح بنایی و
دیوارچینی()411-1

151514111

كارشناسی ارشد

مهران قنبری مطلق



معماری

مصالح و فن آوری های نوین در صنعت ساختمان( -)111معماری زمینه گرا در بافت ها( -)111اصول و مبانی طراحی
بناهای بلند مرتبه(– )111روش های ساخت و فناوریهای نوین در اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی()411

.151521111



خسرو جنانی

مهدی خاکپور

دكترا

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت



تحصیلی

اسامی مدرسین واجد شرایط تدریس دوره های آموزشی تمدید و ارتقاءپایه پروانه اشتغال بکار مهندسی
تحصیالت
نام – نام خانوادگی

رشته

حسین بهجو



معماری

مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان( – )111بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در
معماری( – )111الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان()111

151555511

عباس عسگری



معماری

مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان( – )111الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان(– )111نکات اجرایی
در نماسازی و نازک کاری( – )411نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه()415

151550201

عبدالرسول نصیری



معماری

بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری(، )111مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان
( ،)111مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه مصالح بنایی  ،دیوارچینی()411-1

151515152

بهروز جانی پور



معماری

بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری(-)111معماری زمینه گرا در بافت ها()111

151525552

بابک فدوی انبیایی



معماری

بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری( ،)111معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرزی در
ساختمان( ، )112اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه()111

151514201

امیررضا روحی زاده



معماری

معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان( ، )112مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان(– )111
الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان()111

151511550

فرهام مقدم راد



معماری

مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان( ، )111بکارگیر ی استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در
معماری( ،) 111مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه مصالح بنایی  ،دیوارچینی()411-1

151511111

كارشناسی ارشد

امیر شجاع الدین فیضی



معماری

الزامات هماهنگی مدیریت و اجرای ساختمان()111

151511541

دكترا

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

تحصیلی

اسامی مدرسین واجد شرایط تدریس دوره های آموزشی تمدید و ارتقاءپایه پروانه اشتغال بکار مهندسی
تحصیالت
نام – نام خانوادگی

رشته

محمدرضا عرب زاده بحری



معماری

مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان( ،)111معماری زمینه گرا در بافت ها()111

151551451

افشین مسیح



معماری

معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان()112

151551141

حمیدرضا عظمتی



معماری

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه( _ )411-1مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان()111

151514110

انسیه قربانی نیا



معماری

بکارگیری استانداردها مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری( – )111معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی
در ساختمان()112

151511251

کوروش مومنی



معماری

بکارگیری استانداردها ،مقررات ملی ،راهنماهای طراحی در معماری( – )111معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی
در ساختمان( –)112مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه مصالح بنایی و دیوارچینی(– )411-1
مصالح و فناوریهای نوین در صنعت ساختمان()111

151510212

رضا خوانپایه



معماری

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه مصالح بنایی و دیوارچینی( - )411-1بکارگیری استانداردها
مقررات ملی راهنماهای طراحی در معماری()111

151511411

رحیم نور افکن طالش
عابدینی



معماری

معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان()112

151511414

كارشناسی ارشد

مرتضی مهدیزاده شیجانی



معماری

بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده( ، )211معماری زمینه گرا در بافت ها()111

151515111

دكترا

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

تحصیلی

اسامی مدرسین واجد شرایط تدریس دوره های آموزشی تمدید و ارتقاءپایه پروانه اشتغال بکار مهندسی
تحصیالت
نام – نام خانوادگی

فرشته نویدی مجد



معماری

معماری زمینه گرا در بافت ها()111

151511011

حمیدرضا طالچیان



معماری

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی()411-1

151511215

مرتضی ملکی چرکوانی



معماری

معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان( - )112آشنایی با شرح وظایف پیمانکار مسائل اولیه کارگاهی
و نکات اجرایی()411-1

151510501

كارشناسی ارشد

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

دكترا

131311101

رشته
تحصیلی

