
   (3)گروه  3ورود به حرفه مهندسان پایه  کارآموزی صالحیت اجرا ویژه صدور hse برنامه زمان بندی دوره مجازی

 

 صبح 01 ساعت راس اسفند   7 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 
 مدت

 دوره
 ردیف تاریخ

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

 افشین موفقی

 پیمانکار وظایف شرح با آشنایی

1-111  
11 

11/11/1011  9 

* * 10/11-11/11 10-11 پیمانکار وظایف شرح با آشنایی   11/11/1011  5 

اجرایی نکات و کارگاهی اولیه مسایل * * 11/11-11/11 11/01-11  0 11/11/1011  1 

91-54:02 91-94:02 92-94:02 91-90:02 
 سلیمان رحمان زاد

 (9)فوالدی های سازه اجرایی نکات
0-111 

1 10/11/1011  0 

11/11/1011 1 ( 9)بتنی های سازه اجرایی نکات 91-90:02 92-94:02 91-94:02 91-54:02  2 

9)ساختمان مکانیکی تاسیسات اجرایی نکات حسن زهی سعادت 91-90:02 92-94:02 91-94:02 91-54:02 ) 4-499  1 11/11/1011  4 

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

 امین ایرجی

 و خاک مکانیک با آشنایی و فرسوده بناهای تخریب در اجرایی

 )نگهبان سازه اجرای نحوه و گودبرداری متداول روشهای
5-499 

1 10/11/1011  1 

11-01/11 11/11/1011 1 نکات  اجرایی پی های سطحی * * 11-11   4 

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

 آرام خضرلو

 نازک سقف، چینی، دیوار بنایی، مصالح های سازه اجرایی نکات

نماسازی و کاری  
0-499 

1 11/11/1011  1 

11/11/1011 0 مصالح ساختمانی و استانداردهای مربوطه 91-90:02 92-94:02 91-94:02 91-54:02  94 

HSE 1-499 1 01/11/1011مبانی سالمت ، ایمنی و محیط زیست  آرام خضرلو 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 



   (3)گروه  3ورود به حرفه مهندسان پایه  کارآموزی صالحیت اجرا ویژه صدور hse برنامه زمان بندی دوره مجازی

(3لیست شرکت کنندگان کارآموزی صالحیت اجرا )گروه  

 

 

 ردیف نام نام خانوادگی ردیف نام نام خانوادگی

پور ابراهیم 54 مژگان نظری  9 هوشنگ 

گنگچین نوروزی  5 سیروان ابراهیمی 51 هادی 

شورگل  پناه یزدان پرست اسالم 54 سوسن   1 اکبر 

زارابادی یوسفی تبار اسالمی 51 محمد   0 آرش 

ساریجالوئی اصغروند 14 بفرین بابامیری  2 علی 

میالن اوموئی 19    4 حسین 

 1 سمکو جهانگیری 15  

قهرمانلو دوست حق 11    4 مهدی 

باغی قره زاده رحیم 10    1 اکبر 

 94 شیدا رضائی 12  

گوی ره 14    99 اعظم 

کسیانی زینالی 11    95 بابک 

باغ قره سعادت 14    91 حمزه 

اهرنجانی سلطانی 11    90 آریا 

گرمرودی عبدالهی 04    92 مهیار 

جوانمرد پور عزت 09    94 سمیعه 

پور علیقلی 05    91 محرم 

 94 حسین فرامرزی 01  

آذر فرجامی 00    91 حمید 

 54 منیره فرخی 02  

 59 مجتبی قلیزاده 04  

 55 طاهر کامیاب 01  

 51 سعید محمودزاده 04  

باغ قره معزز 01   مهسا سیده   50 

یواالر میرزائی 24    52 محمدرضا 


