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 صبح 03 ساعت راس بهمن33 صدور HSE آزمون زمان: آزمون برگزاری زمان

شد خواهد اعالم متعاقبا اجرا صالحیت کارآموزی آزمون زمان  

 

چهارم جلسه دوم جلسه  جلسه سوم   کددوره عنوان دوره استاد مربوطه جلسه اول 
ساعت 

 دوره
 ردیف تاریخ

91-54:02 91-94:02 92-94:02 91-90:02 

 داود آقازاده

 پیمانکار وظایف شرح با آشنایی

9-499  
21 

21/22/2011  9 

* * 20/21-21/21 20-21 پیمانکار وظایف شرح با آشنایی   22/22/2011  5 

اجرایی نکات و کارگاهی اولیه مسایل * * 21/11-21/11 21/01-11  0 22/22/2011  1 

91-54:02 91-94:02 92-94:02 91-90:02 
 امین ارثی زاد

 و خاک مکانیک با آشنایی و فرسوده بناهای تخریب در اجرایی

499-5 )نگهبان سازه اجرای نحوه و گودبرداری متداول روشهای  
1 21/22/2011  0 

20/22/2011 1 نکات  اجرایی پی های سطحی 91-90:02 92-94:02 91-94:02 91-54:02  2 

91-54:02 91-94:02 92-94:02 91-90:02 
 فرهاد ریاحی

 (9)فوالدی های سازه اجرایی نکات
1-499  

1 20/22/2011  4 

21/22/2011 1 ( 9)بتنی های سازه اجرایی نکات 91-90:02 92-94:02 91-94:02 91-54:02  1 

91-54:02 91-94:02 92-94:02 91-90:02 

 قدرت اله زارع

 سقف، ،ینیچ وارید ،ییبنا مصالح یها سازه ییاجرا نکات

ینماساز و یکار نازک  
0-499  

1 21/22/2011  4 

21-01/21 21/22/2011 0 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه * * 21-21   1 

11/22/2011 1 499-4 (9)ساختمان مکانیکی تاسیسات اجرایی نکات حسن زهی سعادت 91-90:02 92-94:02 91-94:02 91-54:02  94 

HSE 1-499 1 10/22/2011مبانی سالمت ، ایمنی و محیط زیست  نوبخت بختیاری 91-90:02 92-94:02 91-94:02 91-54:02  99 

91-54:02 91-94:02 92-94:02 91-90:02 
متعاقبا اعالم خواهد 

 شد
(9)ساختمان برقی تاسیسات اجرایی نکات  2-499 1 

متعاقبا اعالم 

 خواهد شد
95 
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(2لیست شرکت کنندگان کارآموزی صالحیت اجرا)گروه  

 ردیف نام نام خانوادگی ردیف نام نام خانوادگی

پاره آتش 54 جعفر علیزاده  9 پریا 

چالن فضلی  5 مینا استادی 51 مریم 

انگنه امینی 54 افسر کرد  1 مهدی 

ازاد بخش 51 هیمن کیامهر  0 هانیه 

گلمانخانه گنجی  2 پویا برزگر 14 رویا 

بیگی مردان آبادی محمود بزرگی 19 خسرو   4 افسانه 

 1 فرشید بهنمون 15 مصطفی مطهرنیا

قوشجی پورتقی 11 مینا ملکی  4 رضا 

 1 مرتضی جاوید 10 گویا موالئی

تبت جهانگشای 12 کریم نصیری  94 حمید 

بابالو حاجی 14 فرانک نمدیان  99 رعنا 

ممکانی حسینی 11 کیوان نوبخت  95 افشار 

اطهرنیا هاشمی طلب حق 14 ماجده   91 آرش 

رضائی دوستی 11 توحید واحد  90 علی 

 92 رضا رجبی 04  

حصار رزاقی 09    94 احسان 

 91 فرناز زمانی 05  

خضرآباد دل زنده 01    94 فاطمه 

 91 الهام شادی 00  

برهان شمس 02    54 رسول 

 59 مولود شیرازی 04  

 55 محمد صمدی 01  

قرالر طالبی 04    51 یاسین 

پور علی 01    50 فرشاد 

عسگرپوررندی علی 24    52 حسین 
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