
 برنامه زمانبندی آزمون های پایان دوره)الکترونیکی(

 سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

 ساعت شروع آزمون تاریخ آزمون گروه نام مدرس عنوان درس کد درس

 HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 حبشی زاده

 عباس نژاد

 عطایی

 رسولی

 14 30/4/99 اول تا دوازدهم

 14 22/5/99 اول مسعود حاجی علیلوی بناب مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 311

 14 22/5/99 دوم مسعود حاجی علیلوی بناب مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 311

 14 22/5/99 اول قربان محبوبی مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 113

 14 22/5/99 اول پیمان سیدزائر مبانی طراحی بناهای بلندمرتبه اصول و 114

 14 22/5/99 اول حسن افشین بتن ویژه و روشهای خاص بتن ریزی 316

 14 22/5/99 دوم حسن افشین بتن ویژه و روشهای خاص بتن ریزی 316

 15:15 25/5/99 اول میرحیدر هاشمی نظام برنامه ریزی وکنترل پروژه 817

 15:15 25/5/99 دوم میرحیدر هاشمی نظام برنامه ریزی وکنترل پروژه 817

 14 25/5/99 اول حامد اختری شیشوان تاسیسات گرمایی ، سرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع 411

 14 25/5/99 اول مسعود حاجی علیلوی بناب گودبرداری ژئوتکنیک اجرای 813

 14 27/5/99 اول مسعود پوربابا ساختمانمصالح و فن آوریهای نوین در صنعت  314

 14 27/5/99 دوم مهدی رحیمی اصل مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 314

 16:30 27/5/99 اول حسن نیازی بـکارکـیری اسـتانـداردها 111

 16:30 27/5/99 اول امید عطائی معماری زمینه گرا در بافتها 115

 15 27/5/99 اول طالب مرادی شقاقی تقویت سازه ها روشهای تعمیر، مرمت و 317

 15 27/5/99 دوم طالب مرادی شقاقی روشهای تعمیر، مرمت و تقویت سازه ها 317



 14 29/5/99 اول جمشید صبوری بتنی ساختمانهای اجرای 812

 14 29/5/99 دوم محمد باقر مهدی زاده بتنی ساختمانهای اجرای 812

 14 01/6/99 اول حسین زنوزی مرند فناوری نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرائی -روشهای ساخت 814

 14 01/6/99 اول توحید ادیبی 1جوئی مصرف انرژی ساختمانها تدابیر الزم در صرفه 414

 14 03/6/99 اول رضا سرکن دیزجی معماری پایدار و روشهای صرفه جوئی در ساختمان 112

 14 03/6/99 اول اسحاق رسولی مدیریت و اجرای ساختمانالزامات هماهنگی و  116

 15 03/6/99 اول محمد حسین متین پور روشهای اجرا و کنترل اتصاالت سازه های فوالدی 319

 15 03/6/99 دوم محمد حسین متین پور روشهای اجرا و کنترل اتصاالت سازه های فوالدی 319

 15 05/6/99 اول متین پورمحمد حسین  اجرای ساختمان های فوالدی 811

 14 05/6/99 سیزدهم و مردودین علیرضا عباس نژاد HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 14 05/6/99 چهاردهم و مردودین اسحاق رسولی HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 14 05/6/99 مردودین امید عطایی HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 14 05/6/99 مردودین محمد حسین حبشی زاده HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 14 10/6/99 اول محمد حسین حبشی زاده HSEمقررات و تدابیر فنی سالمت و ایمنی محیط زیست   818

 14 10/6/99 دوم محمد حسین حبشی زاده HSEمقررات و تدابیر فنی سالمت و ایمنی محیط زیست   818

 15 10/6/99  مردودین حسن نیازی مردودین بکار گیری استاندارد 111

 15 10/6/99 اول امید عطائی HSEروش ها و تکنیک های اجرای نظام سالمت ، ایمنی محیط زیست   822

 16 10/6/99 اول 0 کارآموزی صالحیت اجرا 821

 16 10/6/99 دوم 0 کارآموزی صالحیت اجرا 821

 16 12/6/99 اول محمد حسین متین پور سیستم های ویژه جذب انرژی 327

 14 12/6/99 اول طاهر عابدین زاده ساختمانهای هوشمند 514

 14 12/6/99 اول سعید میر رضایی 2800آیین نامه  333

 14 15/6/99 اول و دوم مسعودحاجعلیلو  مردودین و جاماندگان گودبرداری 311

 14 15/6/99 اول و دوم حسن افشین مردودین و جاماندگان بتن ویژه  316



 15 15/6/99 15گروه  دکتر عباس نژاد HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 15 15/6/99  16گروه دکتر رسولی HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 14 22/6/99 اول یغمائیساسان  تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله 326

 14 22/6/99 اول امین حیدری طراحی لرزه ای ساختمانهای فوالدی 328

 14 24/6/99 اول و دوم 0 مردودین کارآموزی اجرا 821

 14 26/6/99 اول طالب مرادی شقاقی سیستم های مقاوم بتن آرمه 329

 14 26/6/99 سوم علیلوی بنابمسعود حاجی  مبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه های نگهبان 311

 15 26/6/99 17گروه  دکتر عباس نژاد HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 15 26/6/99 18گروه  دکتر عباس نژاد HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 14 29/6/99 اول علی زراعت پرور تاسیسات برقی ساختمانهای بلند مرتبه 517

 14 29/6/99 اول مسعود حسین زاده  مبانی مدلسازی رایانه ای 322

 16 29/6/99 اول دکتر نعیمی نقشه برداری 612

 14 31/6/99 سوم زمانی اهری مصالح و فن آوریهای نوین در صنعت ساختمان 314

 14 31/6/99 اول پرتونیا چیلر و برج خنک کن 419

 15 31/6/99 دوم دکتر رسولی ساختمانالزامات هماهنگی و مدیریت و اجرای  116

 14 05/7/99 اول فارسی بهینه سازی و صرفه جویی انرژی 516

 14 05/7/99 اول اختری روشهای تهویه گرم وسردباهواوتأسیسات بهداشتی درفضاهای پرجمعیت 422

 

 

 

 

 

 

 



 15 05/7/99 دوم غفاری معماری زمینه گرا در بافتها 115

 15 05/7/99 اول مسعود حسین زاده  2800ویرایش چهارم آیین نامه  334

 14 09/7/99 اول فارسی سیستم های کنترل هوشمند تأسیسات مکانیکی 420

 14 09/7/99 مردودین سعید میر رضایی 2800آیین نامه  333

 14 16/7/99 اول غفاری بندی صوتی و حرارتیعایق  418

 14 21/7/99 19 دکتر عباس نژاد HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 14 21/7/99 21 دکتر رسولی HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 14 21/7/99 20 دکتر حبشی زاده HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

 


