
تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهرشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)

روز 

برگزاری

تاریخ 

برگزاری

ساعت 

برگزاری

لينک 

ثبت نام 

اینترنتی
19-1402/01/1915شنبه

19-1402/01/2015یکشنبه

19-1402/01/2115دوشنبه

19-1402/01/2615شنبه

19-1402/01/2715یکشنبه

19-1402/01/2815دوشنبه
1402/01/299-13

20-1116ساعت

20-1402/01/2916سه شنبه
20-1402/01/3016چهارشنبه

9-13
16-20
9-13
16-20
9-13
16-20
9-13
16-20

1402/02/129-13
20-916ساعت

20-1402/02/1216سه شنبه
20-1402/02/1316چهارشنبه

20-1402/02/1516جمعه
20-1402/02/1916سه شنبه
20-1402/02/2016چهارشنبه

20-1402/02/2216جمعه
19-1402/02/2415یکشنبه
19-1402/02/2515دوشنبه

9-13
14-18
11-15
16-20
9-13
16-20
9-13
16-20

20-1402/02/2816پنج شنبه
20-1402/02/2916جمعه

21-1402/03/0317چهارشنبه
21-1402/03/0417پنج شنبه

9-13
16-20

21-1402/03/0617شنبه
21-1402/03/0717یکشنبه
20-1402/03/0816دوشنبه

20-1402/03/0916سه شنبه
9-13
16-20
9-13
16-20

1402/03/239-13

20-1116ساعت

9-13
16-20
9-13
16-20
9-13

16-20

20:30-1402/03/2216:30دوشنبه1401/03/29

20:30-1402/03/2416:30چهارشنبه9ساعت 

9-13

16-20

9-13

16-20

9-13

16-20
9-13
16-20
9-13
16-20
9-13
16-20

1

14

1402/03/24 چهارشنبه

1402/03/26

15

1402/02/26

1402/02/27

1402/03/11

چهارشنبه

پنج شنبه

1402/03/10

1402/03/11

1402/03/17

جمعه

چهارشنبه

8 1402/03/24 13

24
عمران و 

معماری

پنج شنبه

11402/03/17به2و2به3

24

عمران و 

معماری

 3پایه

وتمدید پایه
1402/03/111402/03/118

1402/03/19

پنج شنبه

11

1402/04/01پنج شنبه

جمعه

جمعه
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5

(اجرا)عمران و معماري  

2

4

1402/01/28

آقای دکتر سعيد فتوحیHSEمبانی سالمت، ایمنی و محيط زیست 
عمران و 

معماری

 3پایه

وتمدید پایه
جمعه

پنج شنبه 1402/02/12

جمعه11ساعت

1402/01/24 8

3

6

71402/02/24

آقای مهندس مهرداد 

همکار دوره اقای )راستی

مهندس محمد حسين  

(اجرایی

عمران و 

معماری

آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و 

قراردادهای ساخت

12

12ساعت

1402/02/22

مقررات و تدابير فنی سالمت ، ایمنی و محيط زیست 

HS E

9

10

824
1402/03/02

9ساعت

12ساعت

9ساعت

HSEمبانی سالمت،ایمنی ومحيط زیست 

12202: کد برگزاری دوره
آقای دکتر سعيد فتوحی

آقای مهندس احمد جم نژاد
نکات اجرایی در نماسازی و نازك کاری 

12200: کد برگزاری دوره 
1402/03/08

9ساعت 

1402/03/11
1402/03/22

عمران و 

معماری
نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه

روش های ساخت، فناوری های نوین اجرای ساختمان و 

جزئيات اجرایی
آقای مهندس مصطفی حبيب 

پور

عمران و 

معماری
1به2و2به3

1402/02/12

پنج شنبه1402/01/24

24

1402/01/31پنج شنبه
1402/02/06

1402/02/01جمعه

جمعه 1402/03/0724

1402/03/01
24

1402/02/01

9ساعت

1402/02/04

1402/01/19

نکات اجرایی در نماسازی و نازك کاری 
12175: کد برگزاری دوره 

عمران و 

معماری
آقای مهندس  مسعود انواری

HSEمبانی سالمت،ایمنی ومحيط زیست 

12173: کد برگزاری دوره 
آقای دکتر سعيد فتوحی

عمران و 

معماری

12ساعت

24 1402/01/29

عمران و 

معماری
1به2و2به3

اجرای ساختمان های بتنی
12182: کد برگزاری دوره 

آقای مهندس سروش 

فخرایی نژاد

 3پایه

وتمدید پایه
1402/01/24

1402/02/0816
1402/02/07

1402/02/08

آقای مهندس عطا نيک الهام
عمران و 

معماری
21402/02/261402/02/29به3

1به2و2به3

1402/03/01
1402/03/08

24

1402/02/08 1402/02/081402/02/088

24 1402/03/31
اجرای ساختمان های بتنی

12229:کد برگزاری دوره 
آقای دکتر سعيد فتوحی

عمران و 

معماری
1402/04/02

1402/04/06

9ساعت 

1به2و2به3

1402/03/18 پنج شنبه

1402/03/19

چهارشنبه

آقای دکترغالمحسين افتخاراجرای ساختمان های فوالدی

9ساعت 

1402/03/30

1به2و2به3

1402/02/26سه شنبه

1402/03/01دوشنبه

عمران و 

معماری

1402/04/02

1402/03/31

11402/03/03به2و2به3
1402/03/16

سه شنبه

چهارشنبه

1402/03/05

1به2و2به3

1402/03/23

1402/03/261402/03/25

1402/02/05:تاریخ تنظيم 

آقای دکتر احسان پاك نيت
عمران و 

معماری
1402/03/24

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های 

نگهبان

HSEمبانی سالمت،ایمنی ومحيط زیست 

12209: کد برگزاری دوره
آقای مهندس مهرداد راستی

عمران و 

معماری

 3پایه

وتمدید پایه
1402/03/22

   توسط سازمان نظام مهندسی تا قبل از تاریخ آزمون ابالغ گردد مابه التفاوت آن الزم است پرداخت گردد1402 می باشد،  چنانچه شهریه 1401شهریه های اعالمی بر  اساس شهریه :  توجه 

24

9ساعت 

آقای مهندس مرتضی 

گلشنی منش

روش ها و تکنيک های اجرای نظام سالمت، ایمنی و 

(HSE)محيط زیست 

1به2و2به3

1402/02/07
آقای مهندس

 حسين کاشی ها

عمران و 

معماری
1به2

https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=365190
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=588958
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629835
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629826
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629838
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=620897
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=620896
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=365182
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=349043
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629835
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=365190
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=365184
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=620896
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=620896
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=620896
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تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهرشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)

روز 

برگزاری

تاریخ 

برگزاری

ساعت 

برگزاری

لينک 

ثبت نام 

اینترنتی
19-1402/02/1115دوشنبه

19-1402/02/1215سه شنبه
9-13
15-19

20-1402/02/1617شنبه
20-1402/02/1717یکشنبه
20-1402/02/1817دوشنبه

20-1402/02/1917سه شنبه
20-1402/02/2317شنبه

20-1402/02/2417یکشنبه
20-1402/02/2517دوشنبه

20-1402/02/2617سه شنبه

تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهرشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)

روز 

برگزاری

تاریخ 

برگزاری

ساعت 

برگزاری

لينک 

ثبت نام 

اینترنتی
20-1402/01/2316سه شنبه

9-13
16-20

20-1402/01/2516جمعه
18-1402/02/1214سه شنبه

8-12
14-18

12-1402/02/148پنج شنبه
20-1402/02/3016شنبه

20-1402/02/3116یکشنبه
20-1402/03/0116دوشنبه

20-1402/03/0216سه شنبه
9-13
16-20
9-13
16-20
9-13
16-20
9-13
16-20

20-1402/03/2716شنبه
20-1402/03/2916دوشنبه

20-1402/03/3116چهارشنبه
20-1402/04/0316شنبه

تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهرشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)

روز 

برگزاری

تاریخ 

برگزاری

ساعت 

برگزاری

لينک 

ثبت نام 

اینترنتی
8-12
13-17
8-12
13-17

18-1402/02/0414دوشنبه
18-1402/02/0514سه شنبه
18-1402/02/0614چهارشنبه
18-1402/02/0714پنج شنبه

9-13
15-19
9-13
15-19

17:30-1402/02/2313:30شنبه
9-13
15-19

19-1402/02/2715چهارشنبه
9-13
15-19

19-1402/03/0715یکشنبه
19-1402/03/0915سه شنبه

9-13
16-20
9-13
16-20
9-13
15-19
9-13
15-19

تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهرشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)

روز 

برگزاری

تاریخ 

برگزاری

ساعت 

برگزاری

لينک ثبت 

نام اینترنتی

9-13
16-20
9-13
16-20

تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهرشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)

روز 

برگزاری

تاریخ 

برگزاری

ساعت 

برگزاری

لينک ثبت 

نام اینترنتی
9-13

16-20

9-13

16-20
1402/04/01

11402/03/311402/04/01 به 2نقشه برداریخانم دکتر نگهبانیتطبيق زمين با اسناد مالکيت و پياده کردن زمين و عناصر ساختمانی

1401/04/05

16

9ساعت 

1402/03/31چهارشنبه

7

1402/01/24پنج شنبه

1402/04/01پنج شنبه

6

معماری زمينه گرا در بافت ها
12190: کد برگزاری دوره

11402/03/051402/03/09به2معماریخانم دکتر مهری دهبان
1402/03/17

16
جمعه

عمران

آقای دکتر غالمحسين افتخار

معماری

1402/03/10

1402/03/11پنج شنبه

1402/03/04

16

1402/01/211402/01/28
1402/02/04

16

2به3

11ساعت 

چهارشنبه

9ساعت 

1402/03/03

16

1402/01/21

1402/01/28دوشنبه11ساعت

6

1402/02/07
1402/02/16

9ساعت 

دوشنبه

معماری آقای مهندس علی شکرالهی

سه شنبه

12ساعت

1402/03/25

عمران

1به2

معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در 

ساختمان

1402/02/23

5

11402/02/06به2معماریخانم دکتر مهری دهباناصول مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه

اصول حرفه ای، خدمات مهندسی ، مدیریت ،

12210: کد برگزاری دوره-  ایمنی و کيفيت ساخت
آقای مهندس مهرداد راستی

معماری زمينه گرا در بافت ها
12228: کد برگزاری دوره 

آقای دکتر  محمد پروا 1

(نظارت و طراحي)معماري 

مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان

1402/01/24

شهرسازي

1402/01/28
16

3

1402/03/18پنج شنبه

1402/03/05

1402/02/26
10ساعت 

1402/02/07

1402/03/31چهارشنبه

16
1402/02/06چهارشنبه

پنج شنبه

2

2

1 به 2 و 2 به 3شهرسازیآقای دکتر همایی فرانطباق شهری ساختمان ها1

پنج شنبه

جمعه11ساعت

1402/01/24

1402/01/25

نقشه برداري

1

پنج شنبه

چهارشنبه
11ساعت

پنج شنبه

- ویرایش چهارم آیين نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 

(برای ساختمان های بلند مرتبه) ایران 2800استاندارد

ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنایی و مقاوم 

سازی آن

1402/01/28

1402/02/111402/02/14
1402/02/18

عمران

8ساعت 

1402/02/14

1

آقای مهندس  مسعود انواری

(نظارت)عمران 

2

بکارگيری استانداردهای مقررات ملی و راهنمای 

طراحی در معماری
آقای دکتررضا فرمهينی 

فراهانی
2به3معماری

آقای مهندس عطا نيک الهام

2به3معماریآقای مهندس یوسف محمدی

1به 2 5

الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان

1402/03/25پنج شنبه

1402/01/25

1402/04/07
16

1402/03/29

1402/04/01 1به2معماریخانم دکتر مهری دهبان

1402/02/13

روش های توليد صنعتی ساختمان

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی4

21402/02/12به3

24عمراندکتر شایان پاك نيت

1402/03/02
1402/03/09

چهارشنبه

1

آقای دکترمحمد حاج 

محمدی توران پشتی
عمران

2به3عمرانآقای دکتر احسان پاك نيتمبانی گودبرداری ژئوتکنيک وسازه های نگهبان3

1402/02/27

1402/02/18

1402/03/101402/03/11
1402/03/22

1402/03/01

1402/03/03

1402/03/31

16

1402/04/03
1402/04/11

1به 2

1به2

9ساعت 

16

(محاسبه)عمران 

1402/02/14

4

1402/03/18

اصول حرفه ای، خدمات مهندسی ، مدیریت ،

12188:کد برگزاری دوره - ایمنی و کيفيت ساخت 

عمرانآقای دکتر عليرضا فاروقی

عمران

11ساعت 

1402/02/30

1402/02/041402/02/0716
11ساعت 

1402/02/17

9ساعت
1402/03/04

1402/03/09
16

16

روشهای اجرا وکنترل اتصاالت در سازه های فوالدی

2به3

1402/03/27

پنج شنبه

16

21402/02/161402/02/26به3

1402/03/01

1402/01/25 11402/01/22به2
9ساعت

16

9ساعت

11ساعت 
16

https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=345028
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=344987
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629834
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=620900
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629828
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=341075
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629824
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=349009
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629829
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=344987
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=391724
https://afra.navidedu.com/Site/BargozarihayeDore.aspx?did=627743
https://afra.navidedu.com/Site/BargozarihayeDore.aspx?did=627743
https://afra.navidedu.com/Site/BargozarihayeDore.aspx?did=629830
https://afra.navidedu.com/Site/BargozarihayeDore.aspx?did=345054
https://afra.navidedu.com/Site/BargozarihayeDore.aspx?did=341076
https://b2n.ir/s00309
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تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهرشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)

روز 

برگزاری

تاریخ 

برگزاری

ساعت 

برگزاری

لينک 

ثبت نام 

آشنایی با شرح وظایف پيمانکار
مهندس مهرداد راستی و 

مهندس محمد حسين اجرایی
19-1402/02/1216سه شنبه

مصالح ساختمانی و استاندارد های مربوطه
مهندس  یوسف محمدی 

چابکی
18-1402/02/1314چهارشنبه

9-13

16-19

9-13

15-18

19-1402/02/1616شنبه

19-1402/02/1716یکشنبه

19-1402/02/1816دوشنبه

19:30-1402/02/1916سه شنبهمهندس  عطا نيک الهام(*)مسایل اوليه کارگاهی و نکات اجرایی 

9-13

16-19:30

9-13

16-19:30

9-13

14-17

18-1402/02/2314شنبه

17:30-1402/02/2414یکشنبه

9-13

16-19:00

19-1402/02/2916جمعهمهندس احمدجم نژاد

19-1402/02/3116یکشنبهمهندس نادر منصوری

لينک ساعت تاریخ روز مدت تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهرشتهمدرسعنوان دورهردیف

آشنایی با شرح وظایف پيمانکار
مهندس مهرداد راستی و 

مهندس محمد حسين اجرایی
19-1402/03/1616سه شنبه

مصالح ساختمانی و استاندارد های مربوطه
مهندس  یوسف محمدی 

چابکی
18-1402/03/1714چهارشنبه

9-13

16-19

9-13

14-17:30

19-1402/03/2016شنبه

19-1402/03/2116یکشنبه

19-140203/2216دوشنبه

19:30-1402/03/2316سه شنبهمهندس  عطا نيک الهام(*)مسایل اوليه کارگاهی و نکات اجرایی 

9-13

16-19:30

9-13

16-19:30

9-13

15-19

19-1402/03/2715شنبه

18-1402/03/2815یکشنبه

9-13

16-19:00

12-9مهندس احمدجم نژاد

20-16مهندس نادر منصوری

1402/02/22جمعه

1402/02/15جمعه

آشنایی با شرح وظایف پيمانکار
مهندس مهرداد راستی و 

مهندس محمد حسين اجرایی

(*)نکات اجرایی پی های سطحی 

12205: کد برگزاري دوره / (ورود به حرفه اجرا)کار آموزي صالحيت اجرا 

1402/02/14 پنج شنبه

مهندس حميد ایران منش(*) (1)نکات اجرایی تاسيسات برقی ساختمان 

76 1402/02/12

چهارشنبه

مهندس مصطفی حبيب پور(*) (1)نکات اجرایی سازه های فوالدی 

(1)نکات اجرایی تاسيسات مکانيکی ساختمان 

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانيک خاك و 

(*)روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه های نگهبان 
1402/02/21پنج شنبهمهندس عطا نيک الهام

1402/02/20چهارشنبه مهندس عطا نيک الهام

(1)نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 

مهندس امين نيک الهام

1402/02/28
ورود به 

حرفه

11ساعت 

1402/02/27

مهندس عطا نيک الهام

(1)نکات اجرایی سازه های بتن مسلح 

پنج شنبه

1402/03/25پنج شنبه

1402/03/26جمعه

1402/03/31چهارشنبه

ورود به 

حرفه
1402/04/01

11ساعت 

مهندس مصطفی حبيب پور

مهندس مصطفی حبيب پور(*) (1)نکات اجرایی سازه های فوالدی 

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی ، دیوارچينی، سقف نازك 

(*)کاری و نماسازی 
مهندس احمد جم نژاد

1402/04/01پنج شنبهبازدید عملی

مهندس امين نيک الهام(1)نکات اجرایی تاسيسات مکانيکی ساختمان 

1402/03/19جمعهمهندس حميد ایران منش(*) (1)نکات اجرایی تاسيسات برقی ساختمان 

آشنایی با شرح وظایف پيمانکار
مهندس مهرداد راستی و 

مهندس محمد حسين اجرایی

1402/03/16

1402/04/06

76

1402/03/18

1402/03/24چهارشنبهمهندس عطا نيک الهام(*)نکات اجرایی پی های سطحی 

نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و آشنایی با مکانيک خاك و 

(*)روشهای متداول گودبرداری و نحوه اجرای سازه های نگهبان 

12194: کد برگزاري دوره / (ورود به حرفه اجرا)کار آموزي صالحيت اجرا 

1

مهندس مصطفی حبيب پور

نکات اجرایی سازه های مصالح بنایی ، دیوارچينی، سقف نازك 

(*)کاری و نماسازی 
مهندس احمد جم نژاد

بازدید عملی

عمران و 

معماری
1402/03/02

2
عمران و 

معماری

:توجه 

.ثبت نام کنندگان تعهد می دهند که در دروسی که روز و ساعت آن بنا به ضرورت حضور استاد تغيير یابد بر اساس ابالغ موسسه در هر روز و ساعتی حضور یابند و هيچگونه اعتراضی در این رابطه مسموع نخواهد بود (1 

.تکرار دوره الزامی می باشد(  ساعت38یعنی معادل ) درصد ساعات دوره بيشتر باشد 50 درصد آن مبحث می باشد و در صورتيکه غيبت بيش از این مقدار باشد می بایست آن مبحث مجددا تکرار شود و در صورتيکه جمع غيبتهای کل دوره از 25ميزان غيبت مجاز در هر مبحث  (2

.ثبت نام در دوره به معنای اطالع از کليه قوانين و مقررات دوره ها و آزمونهای آنالین بر اساس ابالغيه کميته آموزش نظام مهندسی ساختمان استان فارس می باشد (2

https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629814
https://afra.navidedu.com/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629814


وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

موسسه آموزش عالی آزاد نوید پارس

1402بهار  - دوره های ارتقاء پایه ویژه مهندسان 


