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

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

103080301

تحصیلی

حمیدرضا اشرفی



عمران

قالب بندی و قالب برداری( ، )313اجرای ساختمانهای بتنی( ، )218آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های
نگهبان(، )213نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی پی های سطحی()211-8

سعید غفارپور جهرمی



عمران0

قالب بندی و قالب برداری(-)313شالوده های عمیق( -)331آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های
نگهبان( -)213نکات اجرای در تخریب بناهای فرسوده ،نکات اجرایی پی های سطحی()211-8

103081228

موسی مظلوم



عمران

اجرای ساختمان های فوالدی ( )211اجرای ساختمانهای بتنی( ، )218آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه
کارگاهی ( ، )211-1مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه مصالح بنایی()211-4

103014108

موسی محمودی صاحبی



عمران

نکات اجرایی سازه های فوالدی  1و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح،)211-3(1روش های تولید صنعتی ساختمان (–)312
طراحی لرزه ای ساختمان های فوالدی به روش  –)382( LRFDاجرای ساختمان های فوالدی ()211

1030003083

سید عظیم حسینی



عمران

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی( – )310آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل (–)310نکات اجرایی سازه های
فوالدی  1و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح  -)211-3(1نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه()211

.103010133

فرزاد حاتمی برق



عمران

سیستم های سازه ای ساختمان های بلند( -)338روش های ترمیم و تعمیر ساختمانهای بتنی پیشرفته( – )280اجرای
ساختمانهای بتنی( – )218نکات اجرایی سازه های فوالدی و بتنی()211-3

103033080

مهیار جاویدروزی



عمران

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی ( -)423روش های ساخت و فناوری نوین در اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی()214
– آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی()211-1

103010013

عمران

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی(– )310اجرای ساختمان های بتنی( – )218نکات اجرایی سازه های فوالدی
 1و بتن مسلح )211-3(1

103008131

شهرام وثوق

ارشد

دكترا

نام – نام خانوادگی

رشته



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

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

103000410

تحصیلی



عمران

بهسازی خاک( -)381آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی ( -)211-1مبانی گودبرداری ژئوتکنیک
سازه های نگهبان( -)311شالوده های عمیق()331

عمران

مبانی گودبرداری ،ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( -)311قالب بندی و قالب برداری()313

103008801

عمران

 اصول حرفه ای خدمات مهندسی مدیریت ایمنی کیفیت ساخت( – )318آشنایی با شرح وظایف مجری ،ضوابط حقوقزمرتبط و قراردادهای ساخت( – )210آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه نگهبان( – )213آشنایی با شرح
وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی()211-1

103000180

عمران

بتن های ویژه و رشهای خاص بتن ریزی( -)310مصالح و فناوریهای نوین ساخت( – )314روش های اجرا و کنترل
اتصاالت در سازه های فوالدی( – )313نکات اجرایی سازه های فوالدی  1و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 1
()211-3

103001382

علی مزروعی



عمران

روشهای اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی( – )313روش های تولید صنعتی ساختمان( – )312مصالح و
فناوریهای نوین ساخت(– )314اجرای ساختمان های فوالدی()211

103003308

پژمان وهاب کاشی



عمران

سیستم های مقاوم بتن آرمه(، )383اجرای ساختمان های بتنی(، )218آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه
های نگهبان( ، )213نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی پی های سطحی()211-8

103080181



عمران

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک  .سازه های نگهبان( -(311بهسازی خاک( -)381شالوده های عمیق– ( – )331نکات
اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی پی های سطحی()211-8

103082814

عمران

روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها( -)311تحلیل دینامیکی در اثر باد وزلزله ( –)380ضوابط طراحی ساختمانهایی
با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن( ، )380نکات اجرایی در تخریب بناهای فر سوده و نکات اجرایی پی های سطحی
سطحی ()211-8

103081020

ارشد

دكترا

نام – نام خانوادگی

رشته

حمیدرضا صبا

علی اصغر برگی





محمدرضا عطرچیان

محمدرضا صالحی



مسعود عامل سخی

بابک نصراله بیگی



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

رشته

عمران

ضوابط طراحی ساختمانهای با مصالح بنائی و مقاوم سازی آن( ،)380مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات
اجرایی سازه مصالح بنایی و دیوارچینی( ،)211-4تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله()380

103088302

عمران

مقاوم سازی سازه های فوالدی و بتنی( – )330مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای()388

103010120

آیت اله ممیز



عمران

روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها ( –)311مصالح و فناوریهای نوین ساخت ( –)314بتن های ویژه و روش های
خاص بتن ریزی(– )310اجرای ساختمان های بتنی()218

103032231

قاسم دهقانی اشکذری



عمران

آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل( ، )310پدافند غیر عامل( ، )380سیستم های مقاوم بتن آرمه( ، )383اجرای
ساختمان های بتنی()218

1030012134

علی گلصورت پهلویانی



عمران

سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند( – )338روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها( – )311طراحی لرزه ای
ساختمانهای فوالدی به روش  – )382( LRFDنکات اجرایی سازه های های فوالدی و روش های تولید صنعتی()210

103081004

عمران

مصالح و فناوریهای نوین ساخت( – )314اجرای ساختمانهای بتنی ()218

103030440

ارشد

مهدی ابراهیمی



عمران

بهسازی خاک( – )311مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( – )381آشنایی با روش های گودبرداری و
اجرای سازه های نگهبان()213

103080104

كارشناسی

سیدمجیدرضا صهری



عمران

طراحی اتصاالت در سازه های فوالدی( – )383سیستم های مقاوم فلزی و بتنی (–)384روش های اجرا و کنترل
اتصاالت در سازه های فوالدی(– )313اجرای ساختمان های فوالدی()211

103080303



فرنوش باسلیقه

بهروز ملک

پیمان شادمان حیدری

دكترا

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت





تحصیلی

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

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

103080033

تحصیلی

امیر حسین خلوتی



عمران

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی()384نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی پی های سطحی(-8
)211ویرایش چهارم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله -استاندارد  8200ایران برای ساختمانهای متداول(-)333
روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها()311

ابوالفضل اسالمی



عمران

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( – )311بهسازی خاک( – )381شالوده های عمیق( – )331آشنایی با
روش های گودبرداری()213

103013380

عمران

روش های اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی( – )313قالب بندی و قالب برداری( – )313نکات اجرایی در
نماسازی و نازک کاری ( – )210آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی ()211-1

1030103320

عمران

تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله( –)380مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای ( –)388ضوابط طراحی ساختمانهایی با
مصالح بنایی و مقاوم سازی آن (-)380

103044210

عمران

پدافند غیر عامل ( –)380آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل()310

103080438

ناصر شابختی



عمران

اجرای ساختمان های فوالدی ( - )211سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های فوالدی( – )381سیستم های مقاوم
فلزی و بتنی( -)384نکات اجرایی سازه های فوالدی  1و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح )211-3(1

103011408

سعید فدایی



عمران

اجرای ساختمان های بتنی( – )218اجرای ساختمان های فوالدی ( –)211نکات اجرایی سازه های فوالدی و بتن مسلح
()211-3

103041414

علی رضویان امرئی



عمران

اجرای ساختمانهای بتنی( -)218روش های ساخت و فناوری های نوین در اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی (– )214مصالح و فناورهای نوین
ساخت( –)314مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه مصالح بنایی  ،دیوارچینی ()211-4

103048311

علی مسعود انواری

ارشد

دكترا

نام – نام خانوادگی

رشته





بیت اله بدرلو

مهرداد مرادی مظهری



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

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

103088004

تحصیلی

غالمرضا قدرتی امیری



عمران

روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها ( –)311سیستم های مقاوم فلزی و بتنی( – )384مقاوم سازی سازه های فوالدی و بتنی
( –)330نکات اجرایی سازه های فوالدی 1و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح )211-3(1

افشین فیروزی بویاغچی



عمران

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه ( –)211اصول حرفه ای خدمات مهندسی مدیریت ایمنی و کیفیت ساخت( – )318نکات اجرایی
سازه های فوالدی  1و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح()211-3

103008002

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی( – )211-1نکات اجرایی در نما سازی و نازک
کاری( – )210اصول حرفه ای خدمات مهندسی ،مدیریت  ،ایمنی و کیفیت ساخت()318

103043130

ارشد

دكترا

نام – نام خانوادگی

رشته



عمران

امیر حسام الدین
آرمان پور

عمران


پرویز عبادی


مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه – نکات اجرایی سازه مصالح بنایی دیوار چینی()211-4

103032214

عمران

جمال احمدی

مصالح و فناوریهای نوین ساخت()314



103031001

عمران

کامبیز مظاهری


عمران

رضا کرمی محمدی
عمران
مهدی روانشادنیا

طراحی لرزه ای ساختمانهای فوالدی به روش  – )382( LRFDمقاوم سازی سازه های فوالدی و بتنی(– )330



مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای()388

103000430

روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها( – )311ضوابط طراحی ساختمانهایی با مصالح بنایی(– )380تحلیل دینامیکی در اثر باد و
زلزله(– )380نکات اجرایی سازه های فوالدی  1و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح )211-3(1

103002002

اصول حرفه ای خدمات مهندسی مدیریت ایمنی و کیفیت ساخت( ، )318مصالح و فناوریهای نوین ساخت(، )314
آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی( – )211-1آشنایی با شرح وظایف مجری ،ضوابط حقوقی مرتبط
و قراردادهای ساخت()210

103001313

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

كارشناسی

دكترا

نام – نام خانوادگی



رشته
تحصیلی

عمران

محمد میثم فدایی
عمران


حمزه شکیب


دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان( ، )213نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و نکات
اجرایی پی های سطحی( ، )211-8مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( ، )311شالوده های عمیق()331

1030008821

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و مسائل اولیه کارگاهی( ، )211-8ضوابط طراحی ساختمانهایی با مصالح بنایی و
مقاوم سازی آن( ، )380مقاوم سازی سازه های فوالدی و بتنی( ، )330نکات اجرایی سازه های فوالدی  1و نکات اجرایی
سازه های بتن مسلح )211-3(1

1030002200

عمران

محمد خرم ابادی


عمران

روح اله اسفندیار

آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل()310

103010000

طراحی اتصاالت در سازه های فوالدی(، )383اجرای ساختمانهای فوالدی( ، )211نکات اجرایی سازه های فوالدی  1و
بتن مسلح )211-3(1

103041211

عمران


مسعود پالسی


عمران



عمران

مهدی وکیل زاده
دیزجی
حمیدرضا رضائی
بارونقی

عمران
محمد مهدی امیری



مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( )311آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان()213

103081031

مصالح و فناوریهای نوین ساخت( ، )314مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( – )311آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و
مسائل اولیه حقوقی()211-1

103012003

آشنایی با مبانی پدافند غیر عامل()310

103000121

قالب بندی و قالب برداری( ، )313مصالح و فناوریهای نوین ساخت( – )314سیستم های مقاوم فلزی و بتنی( – )384ویرایش چهارم
آیین نامه اجرائی طراحی ساختمانها در برابر زلزله()333

103041001

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

كارشناسی

دكترا

نام – نام خانوادگی



رشته
تحصیلی

عمران

ایرج رحمانی


عمران

فرزام مقدم راد


عمران

علی نبی زاده


مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( -)311بهسازی خاک()381

103011830

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و پی های سطحی( ، )211-8سیستم های مقاوم بتن آرمه( ، )383ضوابط طراحی
ساختمانهایی با مصالح بنایی و مقاوم سازی آن()380

103042001

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان(– )311آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان( -)213بهسازی
خاک()381

103020233

عمران

بصیر فرهادی

سیستم های مقاوم فلزی و بتنی()384



103004034

عمران

روح اله احمدی جزنی


عمران

مهدی پنجی


طراحی اتصاالت در سازه های فوالدی( – )383اجرای ساختمان های فوالدی()211

103033203

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( – )311نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و نکات اجرایی پی های سطحی
()211-8

103040284

عمران

نادر شریعتمداری
عمران
علیرضا فاروقی

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت



مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( – )311بهسازی خاک()381

103080231

طراحی اتصاالت در سازه های فوالدی( – )383مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای( -)388ویرایش چهارم آئین نامه طراحی
ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمانهای بلند مرتبه()334

103038011

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

كارشناسی



دكترا

نام – نام خانوادگی

رشته
تحصیلی

عمران

محمد رضا راهدان

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه حقوقی()211-1



نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه( – )211آشنایی با شرح وظایف پیمانکار()211-1


مهدی بیرونی کاشانی

حامد میرزائی فر

احمد رضا حسینی

نوید گنجیان

1030088210

عمران

پرهام حیاتی

قالب بندی و قالب برداری()313



103041040

عمران
مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( – )311بهسازی خاک( – )381شالوده های عمیق()331



1030013223

عمران
مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان( – )311بهسازی خاک()381



103081401

عمران
مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان()311



103042831

عمران
روش های اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی( – )313نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده()211-8



103001813

عمران

علی طالقانی

مهدی مقاریان

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

1030003410

عمران
نکات اجرایی سازه های فوالدی  1و بتن مسلح ( -)211-3قالب بندی و قالب برداری()313

103081030

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

كارشناسی

دكترا

نام – نام خانوادگی



رشته
تحصیلی

عمران
قالب بندی و قالب برداری( – )313ضوابط طراحی ساختمانهایی با مصالح بنایی()380

محسن اسماعیلی


عمران
علی مجید پور خوئی



عباسعلی تسنیمی



عمران



عمران



عمران

سید علی زاده ختمی
مآب

شهرام طالش عابدینی
عمران


ابوذر صالح


103030300

عمران

محمدرضا تجلیل
تبریزی

حسین پرستش

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

مبانی گودبرداری( – )311بهسازی خاک( – )381شالوده های عمیق()331

103001308

مبانی گودبرداری( - )311مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه مصالح بنایی و دیوارچینی
()211-4

103010802

سیستم های مقاوم بتن آرمه( – )383اجرای ساختمان های بتنی( – )218سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند( – )338نکات
اجرایی سازه های فوالدی 1و نکات اجرایی سازه های بتن مسلح )211-3(1

10330001040

آشنایی با شرح وظایف پیمانکار و مسائل اولیه کارگاهی ( – )211-1روش های ساخت  ،فناوری نوین اجرایی ساختمان و جزئیات
اجرایی()214

103040330

مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه مصالح بنایی ،دیوارچینی( -)211-4قالب بندی و قالب برداری()313

103048200

طراحی لرزه ای ساختمانهای فوالدی به روش  - )382(LRFDنکات اجرایی سازه های فوالدی  1و نکات اجرایی سازه های بتن
مسلح )211-3(1

103044383

عمران
سیستم های سازه ای ساختمانهای بلند( – )338سیستم های مقاوم بتن آرمه( – )383روش های تولید صنعتی ساختمان()312

103044000

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

كارشناسی

دكترا

نام – نام خانوادگی



رشته
تحصیلی

عمران

مجید محمدی


عمران

نصراله امینی


ضوابط طراحی ساختمانها با مصالح بنائی و مقاوم سازی ان( - )380مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای( - )388تحلیل دینامیکی
در اثر باد و زلزله()380

103083430

ضوابط طراحی ساختمانها با مصالح بنائی و مقاوم سازی ان( – )380مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه و نکات اجرایی سازه
مصالح بنایی ،دیوارچینی()211-4

103004003

عمران

حمیدرضا ایرانی
عمران

حمیدرضا عباسیان
جهرمی

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت




عمران

شیما طاهری


روش های تعمیر مرمت و تقویت سازه ها( – )311طراحی اتصاالت در سازه های فوالدی()383

103001208

اصول حرفه ای خدمات مهندسی مدیریت ایمنی وکیفیت ساخت( – )318مصالح و فناوری های نوین ساخت( – )314آشنایی با شرح
وظایف پیمانکار مسائل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی ()211-1

103028138

ضوابط طراحی ساختمانها با مصالح بنائی و مقاوم سازی ان( – )380مبانی مدل سازی و طراحی رایانه ای( – )388سیستم های مقاوم
فلزی و بتنی()384

103000031

عمران

نیک نام شاکر منتظر

مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان()311

103010184

عمران
مسعود ذبیحی سامانی



حسین مشکی



طراحی اتصاالت در سازه های فوالدی( -)383مصالح و فناوریهای نوین ساخت()314

103013103

عمران
تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله(()380طراحی اتصاالت در سازه های فوالدی()383

103043231

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

امیدرضا ریاحی

كارشناسی



دكترا

نام – نام خانوادگی

رشته
تحصیلی

عمران

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

آشنایی با شرح وظایف مجری ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت( – )210نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و نکات
اجایی پی های سطحی()211-8

103043401

