
تاریخ پایانتاریخ شروعپایهصالحیترشتهمدرسعنوان دورهردیف
تاریخ 

آزمون

مدت 

(ساعت)

روز 

برگزاری

تاریخ 

برگزاری

ساعت 

برگزاری

لینک ثبت نام 

اینترنتی
20-1401/09/2616شنبه

20-1401/10/0316شنبه

9-13

16-20

تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهصالحیترشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)
ساعت برگزاریتاریخ برگزاریروز برگزاری

لینک ثبت نام 

اینترنتی

9-12

16-19

19-1401/07/2316شنبه

9-12

16-20

20-1401/09/1217شنبه

20-1401/09/1317یکشنبه

20-1401/09/1517سه شنبه

20-1401/09/1617چهارشنبه

10-13

17-20

20-1401/09/1917شنبه

20-1401/09/2017یکشنبه

مکانیک

محاسبه

پنج شنبه

آقای دکتر داود 

صفری
11401/09/121401/09/20به 2محاسبهعمران

1به 2نظارت و طراحیمکانیکدکتر حمیدرضا خاکرهروش های تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی در فضاهای پرجمعیت1

LRFDطراحی لرزه ای ساختمان های فوالدی  به روش 

1
برای  ) ایران2800استاندارد- ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 

(ساختمان های بلند مرتبه
1به2محاسبهعمراندکترعلیرضا فاروقی

2

1401/09/26

1401/07/21

1401/10/18

1401/10/26

16

12ساعت 

1401/07/28

1401/07/28

16

1401/07/21پنج شنبه

1401/10/18یکشنبه

1401/08/08

10ساعت 

24

پنج شنبه

1401/09/28

1401/09/17

12ساعت 
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تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهصالحیترشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)
ساعت برگزاریتاریخ برگزاریروز برگزاری

لینک ثبت نام 

اینترنتی

1401/07/189-13

20-1216ساعت 

9-13

16-20

9-13

16-20

9-13

16-20

20-1401/07/1616شنبه
20-1401/07/1716یکشنبه
20-1401/07/1816دوشنبه
20-1401/07/2316شنبه

20-1401/07/2416یکشنبه

20-1401/07/2616سه شنبه

9-13

16-20

9-13

16-20

9-13

16-20

20-1401/07/2516دوشنبه

9-13

16-20

20-1401/08/0316سه شنبه

9-13

16-20

1401/08/089-13

20-1216ساعت 

20-1401/07/3016شنبه

20-1401/08/0116یکشنبه

20-1401/08/0216دوشنبه

20-1401/08/0716شنبه

20-1401/08/0816یکشنبه

20-1401/08/0916دوشنبه

(اجرا)عمران و معماري  

4

6

10ساعت 

HSEمبانی سالمت،ایمنی ومحیط زیست 

12ساعت 

8

24

اجرا
 وتمدید3پایه

 پایه ها

1401/08/02

1401/07/251401/08/05

1401/07/20

1401/07/291401/07/29

 مهندس مسعود صفاآشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت7

آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان
آقای دکتر احسان 

پاک نیت
1به2و2به3اجراعمران و معماري

1401/08/16

1به2و2به3

HSEمبانی سالمت،ایمنی ومحیط زیست 
آقایدکتر سینا 

سعادت
اجراعمران و معماري

 وتمدید3پایه

 پایه ها
1401/07/08جمعه1401/07/081401/07/088

1401/07/25

24

اجرای ساختمان های بتنی
 مهندس سروش 

فخرایی نژاد
عمران و معماري

1401/08/02

1به2و2به3اجرا

1401/07/29جمعه

24 1401/07/301401/08/09

12ساعت 

چهارشنبه

1401/07/15

1401/07/21پنج شنبه

1401/07/22جمعه

1401/07/28پنج شنبه

 دکترغالمحسین 

افتخار
11401/07/131401/07/15به2و2به3عمران و معماري

عمران و معماريدکتر سینا سعادت

1401/07/16

اجرا

اجراعمران و معماري

5

اجرای ساختمان های فوالدی 2

1

2به3اجراعمران و معماريــــــــــHSEمقررات و تدابیر فنی سالمت ، ایمنی و محیط زیست 

3

جمعه

1401/07/13

10ساعت 

پنج شنبه

1401/08/16

1401/07/14

1401/07/26

1401/07/22

1401/08/05پنج شنبه

1401/07/20چهارشنبه

24

12ساعت 

24
 در مرحله

پیش ثبت نام است

https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=588935
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=365182
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=365189
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=349043
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=588935
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629826
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تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهصالحیترشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)
ساعت برگزاریتاریخ برگزاریروز برگزاری

لینک ثبت نام 

اینترنتی

20-1401/08/1016سه شنبه

9-13

16-20

20-1401/08/1716سه شنبه

9-13

16-20

20-1401/08/2816شنبه1401/09/07

20-1401/08/2916یکشنبه12ساعت 
20-1401/08/3016دوشنبه
20-1401/09/0116سه شنبه

9-13

16-20

9-13

16-20

9-13

16-20

20-1401/09/0916چهارشنبه

13-1401/09/119جمعه

9-13

16-20

20-1401/09/1216شنبه

20-1401/09/1316یکشنبه

20-1401/09/1416دوشنبه

20-1401/09/1916شنبه

20-1401/09/2016یکشنبه

20-1401/09/2216سه شنبه

9-13

16-20

9-13

16-20

9-13

16-20
20-1401/09/2116دوشنبه
20-1401/09/2216سه شنبه

9-13

16-20

1401/10/059-13

20-1016ساعت 

20-1401/09/2616شنبه

20-1401/09/2716یکشنبه

20-1401/09/2816دوشنبه

20-1401/09/2916سه شنبه

9-13

16-20

(اجرا)عمران و معماري  

24

1401/09/16چهارشنبه

12ساعت 

10ساعت 

1401/09/16 1401/09/08

سه شنبه

پنج شنبه

10ساعت 

1401/09/03

1401/09/07

1401/09/22

24

1401/09/29

1401/09/29

اجرای ساختمان های بتنی
آقای مهندس سروش 

فخرایی نژاد
12

11401/08/30به2و2به3

11401/09/15به2و2به3 نكات اجرایی در نماسازی و نازک کاری13
آقای مهندس سعید 

یزدانی
اجراعمران و معماري

نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه 16

1به2و2به3اجراعمران و معماري

اجرا آشنایی با روش های گودبرداری و اجرای سازه های نگهبان10

11

1به2و2به3اجراعمران و معماريــــــــــ

12ساعت 

1401/08/101401/08/19نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه8

9

عمران و معماري
آقای دکتر احسان 

پاک نیت

1به2و2به3 اجرا

1401/08/30

عمران و معماري
آقای مهندس علی 

عراقی
روش های ساخت ، فناوری های نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرایی

1401/08/19پنج شنبه

1401/09/03پنج شنبه

24

1401/10/01پنج شنبه

24

101401/09/18ساعت  جمعه

1401/09/02چهارشنبه

1401/09/08سه شنبه

1401/08/12پنج شنبه

اجراعمران و معماريــــــــــHSEمبانی سالمت،ایمنی ومحیط زیست 
 وتمدید3پایه

 پایه ها
1401/08/281401/08/298

1401/09/121401/09/2224

1401/10/12

24

12ساعت 

12ساعت 

14

HSEمبانی سالمت،ایمنی ومحیط زیست 
آقای دکتر سینا 

سعادت
اجراعمران و معماري

 وتمدید3پایه

 پایه ها
1401/09/251401/09/258 15

116به 2اجراعمران و معماريــــــــــ(HSE)روش ها و تكنیک های اجرای نظام سالمت ،ایمنی و محیط زیست 1401/09/211401/09/24

1401/10/05

11401/09/261401/10/01به2و2به3اجراعمران و معماريــــــــــ

1401/09/18

در مرحله

پیش ثبت نام است

 در مرحله

پیش ثبت نام است

در مرحله

 پیش ثبت نام است

در مرحله

پیش ثبت نام است 1401/09/24

1401/09/25جمعه

پنج شنبه

1401/09/15

1401/09/17

https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=349043
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629838
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629835
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=365190
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=588935
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تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهصالحیترشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)
ساعت برگزاریتاریخ برگزاریروز برگزاری

لینک ثبت نام 

اینترنتی

9-13

16-20

9-13

16-20

20-1401/08/1416شنبه

20-1401/08/1516یکشنبه
20-1401/08/2116شنبه

20-1401/08/2216یکشنبه

20-1401/08/2116شنبه

20-1401/08/2216یکشنبه
20-1401/08/2316دوشنبه
20-1401/08/2416سه شنبه

20-1401/09/0516شنبه
20-1401/09/0616یکشنبه

20-1401/09/0716دوشنبه

20-1401/09/0816سه شنبه

21-1401/09/1217شنبه

21-1401/09/1317یکشنبه

21-1401/09/1417دوشنبه

21-1401/09/1517سه شنبه

تاریخ آزمونتاریخ پایانتاریخ شروعپایهصالحیترشتهمدرسعنوان دورهردیف
مدت 

(ساعت)
ساعت برگزاریتاریخ برگزاریروز برگزاری

لینک ثبت نام 

اینترنتی
21-1401/07/1617شنبه

21-1401/07/1717یکشنبه
21-1401/07/1817دوشنبه
21-1401/07/1917سه شنبه
19-1401/08/0115یکشنبه
19-1401/08/0315سه شنبه

9-13
15-19

21-1401/08/1417شنبه
21-1401/08/1517یکشنبه
21-1401/08/1617دوشنبه

21-1401/08/1817چهارشنبه
19-1401/08/1515یکشنبه
19-1401/08/1715سه شنبه

9-13
15-19

19-1401/09/0615یکشنبه
19-1401/09/0815سه شنبه

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

(نظارت)عمران 

(نظارت و طراحي)معماري 

4

3

2به3

10ساعت 
معماري دکتر  محمد پروااصول مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه 2

1401/08/16

10ساعت 

روش های تعمیر ،مرمت و تقویت سازه ها1
 مهندس ابوذر 

سلیمانی
نظارتعمران

5

3

نظارت4

معماري مهندس شهرام زارعمصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان1

6

5

آقای دکتر  محمد پروا بكارگیری استانداردهای مقررات ملی وراهنمای طراحی در معماری

1به2نظارت و طراحی

معماری پایدار و روش های صرفه جویی انرژی در ساختمان
آقای مهندس علی 

شكرالهی
2به3نظارت و طراحیمعماري

1401/08/05

الزامات هماهنگی ، مدیریت و اجرای ساختمان
آقای مهندس شهرام 

زارع
1به2نظارت و طراحیمعماري

11401/09/061401/09/10به2نظارت و طراحیمعماريآقای دکتر محمد پروامعماری زمینه گرا در بافت ها

1401/08/19

1401/09/10

1401/09/10پنج شنبه

1401/09/17

1401/08/14

16

1401/08/30

1401/09/21

1401/08/18
1401/08/25

16
12ساعت 

1401/09/10

10ساعت 

16
پنج شنبه 1401/09/28

1401/07/06

1به 2

12ساعت 

12ساعت 

1401/09/15

12ساعت 

1به 2

1401/09/22

16

16

12ساعت 

1401/08/24

1401/08/01

1401/08/15

1401/09/12

12ساعت 

پنج شنبه10ساعت 
1401/09/17

16

روش های تولید صنعتی ساختمان
آقای مهندس شهرام 

زارع
نظارتعمران

بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی
آقای مهندس سروش 

فخرایی نژاد
نظارتعمران

مبانی گودبرداری ژئوتكنیک وسازه های نگهبان
آقای دکتر احسان 

پاک نیت
عمران

2به3نظارت و طراحی

1401/08/30

10ساعت 

1401/08/21

16

اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت2
آقای مهندس مسعود 

صفا
2به3نظارتعمران

1401/07/07

1401/08/05

1401/07/06چهارشنبه

نظارت و طراحیمعماري

1به 2

16

1401/08/1416 1401/08/22

1401/07/161401/07/19
1401/07/25

16

21401/09/05به3

پنج شنبه

1401/09/02

1401/09/08

1401/09/14

1401/07/07

1401/07/18

16

1401/08/19پنج شنبه

پنج شنبه

https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=345023
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=344987
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629834
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=620900
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629829
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629827
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=341075
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=345054
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629830
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=627743
https://afra.navidedu.ir/Site/DoreDetail.aspx?bid=0&did=629824
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