
 «اخذ مدارک و گواهينامه های دوره های آموزشی»
 

 تاريخ اخذ  نهاد يا سازمان صادر کننده عنوان گواهينامه رديف

 اجرا و نگهداری ،دوره آموزشی بتن 1
انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و 

 تاسيساتی خراسان رضوی
 1831آذر 

 (صرفه جويی انرژی)دوره آموزشی آشنايی با مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان  2
سازمان بهينه سازی مصرف سوخت 

 و سازمان نظام مهندسی کشور کشور
 31بهمن 

 (صرفه جويی انرژی)دوره آموزشی مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان  8
 یشرکت بهينه ساز-شرکت ملی نفت ايران

 مصرف سوخت و شهرداری مشهد
 38خرداد 

 های ساختمانی دوره آموزشی بررسی مسائل مالياتی شرکت 4
انجمن صنفی شرکت های ساختمانی و 

 تاسيساتی خراسان رضوی
 38خرداد 

1 
مديريت و بهينه سازی مصرف انرژی با استفاده از تجهيزات مناسب در صنعت و 

 ساختمان
سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی و شرکت 

 خش فرآورده های نفتی خراسان رضویپملی 
 38آبان 

8 
حث نوزده و صرفه جويی انرژی در ساختمان با تکيه بر مصالح نخستين همايش مب

 نوين ساختمانی
شهرداری , وزارت مسکن و شهرسازی

 ...شرکت ملی نفت و , تهران
 38خرداد 

 دوره آموزش تئوری مديريت انرژی در صنعت 8
سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان 

 رضوی
 38مهر ماه 

 38آبان  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران اد هاششمين کنفرانس ملی نظام پيشنه 3

 38آذر  ...دانشگاه تهران و , وزارت کشور دومين همايش ملی نظام پيشنهادها در سازمان های دولتی و موسسات خدماتی 9

11 
  19همايش ملی مديريت و بهينه سازی مصرف انرژی با نگرشی بر مبحث 

 مميزی انرژی و عايق کاری
 38آذر  ندسی خراسان رضویسازمان نظام مه

11 
و نقش آن در بهينه سازی مصرف ( BMS)سمينار مديريت هوشمند ساختمان 

 انرژی
 33تير  سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی

12 
مقاوم سازی و آشنايی با پدافند غير عامل در , يت بحرانرکارگاه آموزشی مدي

 صنعت ساختمان
مرکز پژوهشی بحران های طبيعی و 

 (اصفهان) ند غير عامل شاخص پژوهپداف
 39تير 

18 
دومين دوره همايش نقش فناوری های نوين در بهينه سازی مصرف سوخت در 

 ساختمان
سازمان بهينه سازی مصرف سوخت 

 کشور
 39دی 

 91خرداد  (رانته) سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انرژی فکاربردی عايق با رويکردی بر بهينه سازی مصر-سمينار اقتصادی 14

 91آذر  (استان خراسان رضوی)وزارت راه و شهرسازی  دومين همايش ملی فناوری های نوين صنعت ساختمان 11

 91آذر  (اصفهان)شرکت شاخص پژوه  سازه های زيرزمينی و شريان های حياتی, اولين همايش مديريت بحران در صنعت ساختمان 18

 91دی  مرکز تحقيقات ساختمان و مسکن ئوتکنيک و سازه نگهباندوره آموزشی مبانی گودبرداری ژ 18

 91بهمن  شرکت هوای پاک دومين سمينار تخصصی تهويه مطبوع و بهينه سازی مصرف انرژی 13

 91بهمن  سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی پله برقی و صنايع وابسته, دومين سمينار تخصصی آموزشی آسانسور 19

   91اسفند  سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی 19لی مديريت و بهينه سازی مصرف انرژی با نگرشی بر مبحث دومين همايش م 21

   91اسفند  سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی سمينار آموزشی ايمنی و محاسبات دودکش های ساختمانی 21

 91تير  مهندسين و موسسه دانش گسترسازمان بسيج  سمينار ماليات بر درآمد مشاغل مهندسی 22

 91تير  سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی اصول و مبانی ديناميک سازه ها، مهندسی زلزله و سيستم های کنترل سازهسمينار  28



 «اخذ مدارک و گواهينامه های دوره های آموزشی»
 

 تاريخ اخذ  نهاد يا سازمان صادر کننده عنوان گواهينامه رديف

 91مهر  موسسه جامعه متخصصان و دانشگاه امير کبير نخستين همايش ملی مهندسی تخريب در صنعت ساختمان 24

 91مهر  پژوهشکده مهندسی بحران شاخص پژوه همايش مديريت بحران در صنعت ساختمان، سازه های زير زمينی و شريان های حياتی 21

 92ارديبهشت  دبيرخانه مديريت پروژه و ساخت دانشگاه فردوسی پروژهدوره آموزشی مديريت قراردادها و دعاوی ها در  28

 92آبان  دبيرخانه مديريت پروژه و ساخت دانشگاه فردوسی اولين کنفرانس ملی مديريت پروژه های ساخت 28

 92اسفند  ان خراسان رضویسازمان نظام مهندسی ساختم 19سومين همايش سراسری مديريت و بهينه سازی مصرف انرژی با نگرشی بر مبحث  23

 92اسفند  دبيرخانه مديريت پروژه و ساخت دانشگاه فردوسی روز نخست يک پروژه بزرگ عمرانی 91سمينار  29

 98ارديبهشت  دانشگاه فردوسی مشهد  نخستين کنفرانس ملی ساختمان سبز 81

 98شهريور  (استان خراسان رضوی)ی وزارت راه و شهرساز سومين همايش ملی فناوری های نوين صنعت ساختمان 81

 98دی ماه  سازمان نظام مهندسی خراسان رضوی 19همايش راهکارهای بهينه سازی مصرف انرژی در ساختمان با رويکرد مبحث  82

 98بهمن  دانشگاه عالء الدين سمنانی گرمسار اولين کنفرانس مهندسی مديريت ساخت و پروژه 88

 98اسفند  انجمن بتن ايران شاخه خراسان ورششمين همايش بتن شرق کش 84

 98اسفند  اداره راه و شهرسازی استان فارس ششمين همايش مقررات ملی ساختمان 81

 94فروردين  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی عمليات ساختمانیساعته ايمنی در  41دوره آموزشی  88

 94بهمن  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی (ويژه مسئولين ايمنی کارگاه ها) رات و ارزيابی ريسکشناخت خطساعته  18دوره آموزشی  88

 94بهمن  مشهدانجمن صنفی سازندگان مسکن و ساختمان  سراسر کشور( مجری ذيصالح)سازندگان مسکن و ساختمان  ساعته 3دوره آموزشی  83

89 
تخصصی سيستم مديريت ايمنی کار، سالمت و محيط زيست  ساعته آموزش 21دوره آموزشی 

(HSE-MS) 
 94اسفند  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی

 91ارديبهشت  سازمان مديريت و برنامه ريزی خراسان رضوی ساعته مديريت دعاوی در قراردادهای پيمانکاری 3دوره آموزشی  41

 91شهريور  اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی ئول ايمنیگواهينامه تاييد صالحيت مس 41

 
 


