
  1400برنامه زمانبندی دوره های آموزشی ورود به حرفه صالحیت اجرا بهمن ماه 

 )عمران و معماری(
 

 

 واحد آموزش به نشانی  سازمان پیشخوان متقاضیان جهت ثبت نام مدارک ذیل را بهpishkhan.sbceo.ir  .ارسال نمایند 

 مدارک ثبت نام :

نزد بانک تجارت )شماره کارت  بنام سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 2568432129به حساب ریال  000/000/15فیش واریزی به مبلغ  -1

 (5859-8370-0764-2651سازمان  یمجاز

 فایل عکس -2

 در آزمون ورود به حرفه مهندسان کارنامه قبولی -3

 یا شماره عضویتکپی شناسنامه و کارت عضویت  -4

  دیماه می باشد. 30مهلت ثبت نام تا تاریخ 

 قبولی در آزمون پایان دوره می باشد.آموزشی مربوطه منوط به حضور کامل در کالسها و اخذ نمره ن ذکر است گواهی شایا 

 مدرس دوره تاریخ آزمون ساعت برگزاری تاریخ برگزاری دوره روز مدت دوره عنوان دوره ردیف

 دکتر رضایی 02/12/1400 20الی  14 07/11/1400 پنجشنبه ساعت8 (HSEمبانی سالمت،ایمنی و محیط زیست) 1

 و مانکاریپ فیبا شرح وظا ییآشنا 2

 ییو نکات اجرا یکارگاه هیاول مسائل
 ساعت 16

 20 یال 14 09/11/1400 بهشن
 مهندس نیک الهام 02/12/1400

 20 یال 14 10/11/1400 یکشنبه 3

 با ییفرسوده و آشنا یبناها بیدر تخر یینکات اجرا 4

 یسطح یها یپ ییخاک و نکات اجرا کیمکان
 ساعت 16

 20 یال 14 12/11/1400 سه شنبه
 دکتر عامل سخی 03/12/1400

 20 یال 14 13/11/1400 چهارشنبه 5

 و ... ینیوارچید ،ییمصالح بنا یسازه ها یینکات اجرا 6

 مربوطه یو استانداردها یساختمان مصالح
 ساعت 12

 20 یال 14 16/11/1400 شنبه
 دکتر عبادی 04/12/1400

 20 یال 14 17/11/1400 یکشنبه 7

 ( و1) یفوالد یسازه ها یینکات اجرا 8

 (1تن مسلح )ب یسازه ها ییاجرا نکات
 ساعت 16

 15الی  8 18/11/1400 دوشنبه
 مهندس اسفندیار 04/11/1400

 15 یال 8 19/11/1400 سه شنبه 9

 دکتر فصیح 05/12/1400 20 یال 14 20/11/1400 چهارشنبه ساعت 8 (1)یبرق ساتیتأس یینکات اجرا 10

 دکتر ابراهیمی 05/12/1400 20 یال 14 25/11/1400 دوشنبه ساعت 8 (1) یکیمکان ساتیتأس یینکات اجرا 11

  ساعت 84 --- جمع

https://pishkhan.sbceo.ir/

