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اسفندماه روز مهندس مبارک باد5



اعضای هیات رییسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

نظام مهندسی ساختمان استانمدیره سازمان اعضای هیات 



سمتنام ونام خانوادگیردیف

مدیر آموزشصمد دهقان1

کارشناس مسئول آموزشاحد بشیری2

کارشناس آموزشفاطمه نقی زاده3

کارشناس آموزشفریبا یزدچی4

نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقیهمکاران واحد آموزش سازمان 



یاعضای کمیته آموزش و ترویج سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرق

سمتنام ونام خانوادگیردیف

رییسپرویز شهبازی روشتی1

عضوشبنم اکبری نامدار2

عضومهسا فرامرزی اصلی3

عضوانمحمد علی توکلی قاضی جه4

نایب رییسنادر بقایی مهر5

عضو مدعوشهرام کاشانی اصل6

نماینده اداره کل
محمدصادق آسایش

(نماینده اداره کل)

رییس اداره نظام مهندسی راه و 

شهرسازی

مدیر آموزشصمد دهقاننماینده رییس سازمان

نماینده سازمان

عضو هیات مدیرهشهاب آدم نوسی

عضو هیات مدیرهمهدی نوری



سمتنام ونام خانوادگیردیفسمتنام ونام خانوادگیردیف

رییسمهدی علیلو7عضوبابک احمدی1

احد محمودی8عضوآرش ثقفی2
عضو

احمد ملکی9عضوکیومرث روشنگر3
عضو

رضا میکائیلی10عضوبهارک شرق4
عضو

مدیر پژوهشپیمان سیدزایر11عضوزادهاسداله شفیع5

مدیر آموزشصمد دهقان12نایب رییسرضا صالح اهری6

نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقیکمیسیون آموزش و پژوهش سازمان اعضای 



استانلیست مدرسین دارای صالحیت آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان
رشته عمران

عنوان دوره هانام و نام خانوادگیردیف

334-333-322مسعود حسین زاده اصل1

331-311-813عزیز رنجبری2

316-812محمد باقر مهدی زاده3

329-812-314پرویز شهبازی4

327-330-314احمد ملکی5

315-313-817رسول جانی6

314-330-317غالمرضا زمانی اهری7

331-312-311علیرضا عباس نژاد8

314-311احمد فهمی9

316حسن افشین10

816-328محمد حسین حبشی زاده11

329-327-319محمد حسین متین پور12

317-320-327سامان باقری13

322-319-317مسعود پوربابا14



استانلیست مدرسین دارای صالحیت آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان
رشته عمران

عنوان دوره هانام و نام خانوادگیردیف

317-314-814عبداله کیوانی15

330-324-329طالب مرادی شقاقی16

814-314-313مهدی رحیمی اصل17

329-324-320بهنام جعفری18

323-328-814حسین زنوزی مرند19

332-326-322یاشار یثربی نیا20

328-324-323یوسف حسین زاده21

326-324-315سید سینا کورهلی22

327-324-323مصطفی علیزاده23

311عبداله بابائی24

326-324-323سامان یغمایی25

332-326-322جواد کاتبی26

116-817اسحاق رسولی27

317حسین غفارزاده28

816-812-811یونس بقائی اسکوئی29

311مسعود حاجی علیلوی بناب30



استانلیست مدرسین دارای صالحیت آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان
رشته عمران

عنوان دوره هانام و نام خانوادگیردیف

817میرحیدر هاشمی31

812جمشید صبوری32

319-330-816محمد محمدی33

811-328-324امین حیدری فسقندیس34

814-314-320علی ابراهیم زاده35

311حسین سلطانی جیقه36

813-311کامبیز مشک آبادی37

321روزبه دبیری38

311فریبا بهروز سرند39

333سعید میررضایی40

812-314-313رضا صالح اهری41

811حامد حق کیش42

821مسعود بدری بنام43

328-327-323نادر هویدایی44

328-327-323مهدی نوری45

330-324-323احمد تجلیل46

331-315-311سیامک زادکریم47



استانلیست مدرسین دارای صالحیت آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان
رشته معماری

صالحیت تدریسعنوان دوره های دارای نام و نام خانوادگیردیف

115-113بابک خبازی1

111غالمرضا ایرانی2

816-815-113-115امید عطائی3

115-114-111مهروش کاظمی4

115-111شهاب آدم نوه سی5

111حسن نیازی6

116-114-111پیمان سیدزائر7

116-113-112بیتا باقری8

115-113-111قربان محبوبی9



استانلیست مدرسین دارای صالحیت آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان
رشته معماری

صالحیت تدریسعنوان دوره های دارای نام و نام خانوادگیردیف

111مسعود حق لسان10

113-111خداوردی جعفری11

115-113-112عباس غفاری12

314-113رعنا آقاجانی13

115-114-111اسداهلل شفیع زاده14

112-111رضا سرکن دیزج15

114-113علی اکرمی16

115-111اسالم کرمی17

112علی صالحی پور18



استانلیست مدرسین دارای صالحیت آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان
رشته مکانیک

عنوان دوره ها دارای صالحیت تدریسنام و نام خانوادگیردیف

412-419-421عبدالناصر عمرانی1

413یداله بلغند2

414نوریه سالک3

415-419-417-414علی پرتونیا4

413-412-411حامد اختری شیشوان5

418عباس غفاری6

413شروین حیدرپور7

414-413-411توحید ادیبی8

417-414-412وحید صادقی نهر9

413جعفر قنبری10

420علی فارسی11



استانلیست مدرسین دارای صالحیت آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان
رشته برق

عنوان دوره ها دارای صالحیت تدریسنام و نام خانوادگیردیف

513-516-420علی فارسی1

514-515-517نوید تقی زادگان2

512-513-517علی زراعت پرور3

515-513-512محمد علی توکلی قاضی جهان4

514-513-512جابر پوالدی5

514-512طاهر عابدین زاده6

517-512-511کامران خفافی7



عنوان دوره هانام و نام خانوادگیردیف

613-612-611یونس نعیمی1

613-612-611اصغر راست بود2

613-612-611ابوالفضل رنجبر3

استانلیست مدرسین دارای صالحیت آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان
رشته نقشه برداری



استانلیست مدرسین دارای صالحیت آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان
رشته شهرسازی

عنوان دوره هانام و نام خانوادگیردیف

212-211محمد عزتی1

817-212-211نادر بقائی مهر2

213-212-211آرش ثقفی3

215-213-211مصطفی بصیری4

215-214-213مهدی علیلو5

213-212-211رسول وظیفه شناس6

215-213-212اکبر عبداله زاده طرف7



استانلیست مدرسین دارای صالحیت آموزشی سازمان نظام مهندسی ساختمان
HSEدوره های 

صالحیتنام و نام خانوادگیردیف

822-818-8117امید عطائی1

822-818-8117علیرضا عباس نژاد2

822-818-8117محمد حسین حبشی زاده3

822-818-8117اسحاق رسولی4

822-818-8117یونس بقائی اسکوئی5

822-818-8117محمد محمدی6



آموزش و ترویج گامی به سوی ارتقاء کیفیت ساخت و ساز  

عرصةدرهاآوریفنوعلومدانش،سریعتوسعهوحاضرقرندرنوینهایتکنولوژیظهوررشدبهروروند

کردهروبروشگرفیبسیارتغییراتباراآنهاودادهقرارخودتأثیرتحتراهاسازمانتوسعةوبقاءجهانی،

اینبهتوجهباهاسازمانتوسعهوارتقاءسازگاری،درکهسازمانیمؤلفهترینمهمواصلیکلید.است

محسوبپیشروهاییسازمانامروزه.باشدمیهاآنانسانیسرمایهیادانشیسرمایهدارد،وجودتغییرات

اصلدوبهآموزشیهایفعالیتدرودارنداهتماموتأکیدانسانیمنابعآموزشوتوسعهامربهکهشوندمی

وآموزشحوزةدراستراتژیکرویکردایناتخاذبا.دارندتوجهترویجوآموزشکارآییواثربخشیارتقاء

.شدخواهدتسهیلهاسازمانبرایسازمانیاهدافوهامأموریتانداز،چشمتحققترویج،



آموزش و ترویج گامی به سوی ارتقاء کیفیت ساخت و ساز 

برقراریوفراگیرهماهنگیایجادبراساسخودترویجوآموزشفرآیندتوسعهپیدر،هاسازمانروایناز

دیگرسویازترویجیوآموزشیکارکردهایواهدافویکسوازسازمانیهایسیاستواهدافاینارتباط

.هستند

بهبودوارتقاءدررامهمیبسیارنقشتواندمیکاربردیهایآموزشمقولهبهتوجهساختمانصنعتحوزهدر

ویفندانشواطالعاتافزایشهمچنین.نمایدایفاساختمانملیمقرراتترویجوسازوساختکیفیت

رگذارتأثیساختماناجرایونظارتطراحی،مراحلدرمستقیمبطورمهندساناطالعاتبه روزرسانیوحرفه ای

هزمیندرمؤثرتریومناسب تربطور،مهندسیروزمسائلمداومآموزشهایباافراداینزیرا.بودخواهد

.نمودخواهندعملخودحرفه ایفعالیت



آموزش های مجازیتوسعه ;آموزشیطرح تحول و نوآوری 

اصلیوظایفازیکیصراحتبهساختمانکنترلومهندسینظامقانون15مادهاز3بنداستنادبه

خشهایبدرشاغلمهندسینکارکیفیتوفنیدانشارتقایوآموزشساختمان؛مهندسینظامسازمانهای

ساختمانمهندسانجامعهفنیدانشرسانیروزبهوارتقاءجهتدرراستاهمیندر.باشدمیعمرانی

صورتزیرشرحبه99سالدرساختمانملیمقرراتترویجوآموزشحوزهدرسازماناقداماتاستان،

:استپذیرفته

ساختمانکنترلوملیمقرراتدفتر99/2/26مورخ420/16839شمارهابالغیدستورالعملمطابق

راستایدرو19کویدبیماریشیوعبامواجههدرکشورخاصشرایطدلیلبهشهرسازی،وراهوزارت

دماتخارائهبهمربوطمراحلکلیهنمودنالکترونیکیوکاغذیحذفمنظوربهسازمانکالنهایسیاست

نبهشروزازالکترونیکیصورتبهمهندسیپایهارتقاءوتمدیدصدور،ارتقاهایدورهبرگزاریآموزشی،

.گردیدآغاز1399خرداد24



وسوممآموزشیخدماتارائهبهمربوطسامانهتکمیلوتوسعهبااقداماولیندر

وهیهتآموزشی،فرآیندهایمدیریتبهمربوطامورکلیهاکنونهم،"تندیس"به

ودیدتمصدور،هایدورهدرکلیهنامثبتها،دورهساالنهآموزشیتقویمتنظیم

دونبوالکترونیکیوآنالینصورتبهمالیهایپرداختهمچنینوپایهارتقاء

.پذیردمیصورتسازماندرمحترماعضایحضوربهنیاز

توسعه آموزش های مجازی;طرح تحول و نوآوری آموزشی



هایدورهازبرخیماندنتمامنیمهو98سالاواخردر19کویدبیماریشیوعدلیلبه

یمجرعنوانبهتبریزدانشگاههماهنگیباسازماناینگامدومیندراجرا،حالدرآموزشی

هبمذکورهایدورهتکمیلبرایجدیدزمانیجدولارائهوریزیبرنامهبهنسبتآموزشی،

راساسبکهنموداقدامحضوریغیردورهپایانآزمونبرگزاریامکانباآفالینوآنالینصورت

کارنحوهآموزشیهایفیلموفلوچارتهاها،دستورالعملارائهازپسوجدیدزمانبندیجدول

بامربوطههایدوره24/03/99مورخشنبهروزاز،الکترونیکیهایآموزشهایسامانهبا

گزاربرالکترونیکیصورتبهمختلفاستانهایوشهرهاازکنندهشرکت600ازبیشحضور

.گردید

توسعه آموزش های مجازی;طرح تحول و نوآوری آموزشی



برایزی،شهرساوراهکلادارهتاییدوترویجوآموزشکمیتهتصویبوکارشناسیهایبررسیانجامازپس،سومگامدر

پذیر،انشداطالعاتاخذونامثبتسهولتسرور،مجازظرفیتاینترنتی،بسترلحاظازمناسبمجازیسامانهازگیریبهره

ختسوافزارینرمهایساختزیروامکاناتنمودنفراهمهمچنینوصوتیوویدئوییتصاویرکیفیتاطالعات،امنیت

تقویم)جدیدهایدورهریزیبرنامهبهنسبتالکترونیکیهایآموزشجدیدمجریانتخابباسازماناینمناسب،افزاری

داریبرنقشهومکانیکبرق،شهرسازی،معماری،عمران،هایرشتهبهمربوطمختلفهایصالحیتبرای(99سالآموزشی

والینآنصورتبههدستورالعملارائهازپسوسازمانرسمیسایتدرمندرجزمانبندیجدولبراساسکهنموداهتمام

وزشآمهایسامانهباکارنحوهآموزشیهایفیلموفلوچارتها،احضوریغیردورهپایانآزمونبرگزاریامکانباآفالین

شهرها،ازکنندهشرکت4000ازبیشحضوربامربوطههایدوره99/03/25مورخیکشنبهروزاز،الکترونیکیهای

.گردیدآغازالکترونیکیصورتبهدنیامختلفکشورهایواستانها

توسعه آموزش های مجازی;طرح تحول و نوآوری آموزشی



وملیمقرراتدفترنمایندگاندسترسیامکانها،دورهارزیابیوسنجشبرایوراستاایندر

ناظرانعنوانبهاستانشهرسازیوراهکلادارهوشهرسازیوراهوزارتساختمانکنترل

.یدهگردفراهمآموزشیکالسهایکلیهبهناظرعنوانبهسازماندسترسیهمچنینوعالیه

درجبرایهادادهپایگاهدارایسازمان،مجازیهایآموزشسامانهباشدمیذکربهالزم

هاسکالکلیهضبطامکانوبودهدرسی،کمکابزارعنوانبهدورهآموزشیهایفیلموجزوات

ردشرکتوغیابوحضورهمچنین.باشدمیفراهمبرگزاریازپسهادورهفیلمانتشارو

.پذیردمیصورتهوشمندصورتبهآنالین،هایدوره

توسعه آموزش های مجازی;طرح تحول و نوآوری آموزشی



هدورپایانهایآزمونسالمتوشفافیتضریبافزایشبرایگرفتهصورتهایریزیبرنامهبراساسهمچنین

گامدرودگردبرگزارکنندگانشرکتبیندرغیرهمسانومتنوعسواالتتوزیعباآزمونگردیدمقررالکترونیکی،

ورتصدردوره،کارنامهارائهوهاکالسبرخیازتصادفیبصورتالکترونیکیهاینظرسنجیانجامازپسونهایی

وراهوزارتتاییدموردفرمتباالکترونیکیگواهینامهوقتاسرعدرآموزشی،هایدورهگذراندندرموفقیت

بهاعضابهیآموزشخدماتارائهمراحلکلیهصورتبدینتاگیردقرارکنندهشرکتالکترونیکیکارتابلدرشهرسازی

.گرددارائهسازماناینتوسطمجازیکامال100تاصفرصورت

ووییپاسخگسازی،آگاهموضوعبهویژهتوجهلزوموآموزشیجدیدهایشیوهازگیریبهرهجهتبهاستذکرشایان

سانیراطالعبرایراخودتوانتمامسازماناینآموزشی،هایدورهدرکنندگانشرکتومدرسانازفنیپشتیبانی

ظرفیتازیگیربهرهپیامک،ارسالوبسایت،طریقازیکپارچهشکلبهضروریدستورالعملهایوهااطالعیهاخبار،موثر

.استبستهکاربه(...وتلگرامیکانالاینستاگرام،)سازمانمجازیهایشبکه

توسعه آموزش های مجازی;طرح تحول و نوآوری آموزشی



سازمانعلمیمنشورتدوین

اخذنام،ثبترسانی،اطالعمراحلصدتاصفرانجام)ترویجوآموزشبخشدرسازمانالکترونیکیخدماتتوسعه

تاییدیهارائهوگواهینامهصدورنتایج،اعالمها،نظرسنجیانجامآزمونها،برگزاریها،دورهبرگزاریهزینه،

(الکترونیکیکامالصورتبهمهندسیپایهارتقاءوتمدیدصدور،برایآموزشی

وزشیآمسمینارهایوهادورهدرکنندگانشرکتبرایآموزشیمتعددهایفیلموالکترونیکیبروشورهایارائه

تاکنونعبوررمزوکدکاربریهزار18ازبیشصدورومجازیآموزشهایمحیطباکاروحضورنحوهباآشناییجهت

سازماناعضایازنفرهزار18برای

وراهزارتوتوسطساختمانصنعتحوزهدرکشورآنالینسمیناربزرگترینازمیزبانیافتخارکسب

کشوراستان30ازکنندهشرکتنفر1750ازبیشبا:سازمانتوسطشهرسازی

اقدامات شاخص سازمان در حوزه آموزش و ترویج 



عنوان1399:140سالدرالکترونیکیصورتبهشدهبرگزارپایهارتقاوتمدیدصدور،هایدورهتعداد

نفر13450:آنالینآموزشیهایدورهدرکنندگانشرکتتعداد

ساعت1980:سازمانتوسطشدهارائهآنالینآموزشیهایدورهساعاتتعداد

کشور5واستان6:آنالینآموزشیهایدورهدرکنندهنامثبتکشورهایواستانهاتعداد

نفر100ازبیش:استانهاسایرازآنالینآموزشیهایدورهدرمیهمانکنندگانشرکتتعداد

عنوان10:شدهبرگزارآنالینآموزشینشستهایووبینارهاتعداد

نفر5500:آنالینآموزشینشستهایووبینارهادرکنندگانشرکتتعداد

استان30:آموزشیوبینارهایدرکنندهنامثبتاستانهایتعداد

آزمون140ازبیش:الکترونیکیبصورتشدهبرگزارهایآزمونتعداد

اقدامات شاخص سازمان در حوزه آموزش و ترویج 



رشته7درصالحیتدارایمدرس99:آنالینهایدورهدرمجوزدارایفعالمدرسینتعداد

دقیقه5000ازبیشمدتبهفیلم180:سازمانسایتدرشدهمنتشرآموزشیهایفیلمتعداد

سوال5000ازبیشبارگذاریباسواالتالکترونیکیبانکاندازیراهوایجاد

آموزشیمنبعوجزوهعنوان200بارگذاریباهادادهعلمیپایگاهایجاد

اقدامات شاخص سازمان در حوزه آموزش و ترویج 



رایبالکترونیکیهایآموزشهایزیرساختتوسعهوافزارینرموافزاریسختملزوماتکاملتامینوخریداری

سازمانمتخصصعضوهزار33ازبیشبهآموزشیخدماتارائه

مرکزیشورایوساختمانملیمقرراتدفتربامستمرهمکاریوتعاملافزایش

استانفنیشورایآموزشکارگروهبامستمرهمکاریوتعاملافزایش

ارزندهتجربیاتتبادلواستانهاساختمانهایمهندسینظامکلیهباتعاملافزایش

پیامکواینستاگرامتلگرامی،کانالسایت،طریقازهمزمانومناسبرسانیاطالع

اقدامات شاخص سازمان در حوزه آموزش و ترویج 



آمار عملکرد حوزه آموزش و ترویج سازمان در یک نگاه

تعداد ساعات آموزشیانتعداد شرکت کنندگتعداد برگزاریعنوان عملکرد

115500150کارگاههای تخصصی و سمینار های آموزشی آنالین

140134501980دوره های ورود، تمدید و ارتقا پایه اشتغال به کار مهندسی آنالین 

151189502130جمع کل آمار در سطح استان و کشور

نفرHSE  :4200تعداد شرکت کنندگان در دوره 



وبینارهای 
برگزار شده 
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