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 «تأسیسات ساختمانی»اعطای صالحیت رشته آموزشی  یهادورهاطالعیه برگزاری 

 

 با سالم و احترام
ههههام زهی سههه  ا  هههام اسههها دو هوا ه  «تأسیسهههاا سههها ت ا  »اطهههالا شااسااسهههای رراهههه  اسهههت   بههه 

 سیه.هجا م بررزاا ه  صیااب صالحیتو ه ابق بر اه  ذیل 
 تذکرات:

ههههام هربیطههه  هههها و لیهههیآ  ها ز هییسهههرشت ها شال  بهههرام هتیانهههیای ا ههه  صهههالحیتو .1

 یهها و اآزاههه  اسههت. سههایر سههرایت ا هه  صههالحیتو ها اههد ااا هه  سههیابق    هه  و  ایای پیشبهه 

ها براسهه  تجربهه  هههیار یهها شههاازهی مو تیسههت ش یسههییی و ه ههابق یههدو  ا  ههام صههالحیت

  یاهد سد.

 و فالههد سههرایت ب م بههرام ا هه  هههام زهی سههشااسااسههای هرترههه  شهه  ها  هههای بررههزاام هوا  .2

هههها سهههرشت شااهههد و ها صهههیاا لیهههیآ  ها تیا اهههد ها هوا صهههالحیت ههههیاه نر هسهههتاد  یهههز ه 

بعههد  یههس سهها سههدرای ایههت سههد  و لیههیآ  ز فهها تهها ز هههیی هربیطهه و  ههام ز فهها ها ففرسههت لیی 

اههد ها تیا ا  تههاایب بررههزاام ز هههیی ا تیههاا  یاهههد هاسههت. ایههس افههراه تهها یههس سهها  زیاههد  ه 

هاگهههام شسهههط سهههرایت ب م بهههرام ا ههه  صهههالحیتو ها یاسهههت  هههیه اا ها اتیهاسهههییی ااسههها  

  ایاههد تهها ها صههیاا تأییههد ش یسههییی صههالحیت اسههت و صههالحیت هههیاه نر بهه  ای ههای ا  هها  

 ررهه.

 هتعالیاً ب  اطالا  یاهد اسید. هاز هییبر اه   .3

سهههیه. اا ا جهههام ه صهههیاا  یهشهههها هاگهههام ح هههیا ها شهههال  هجههها مو ح هههیاو یا  ب  .4

اسهههتهاه  ا  ایاتر هههت پرسهههر ت بهههرام پی هههگیرم ا  ه ههه الا احت هههاآ و نهههروام اسهههت. ها 

او   ها سهها اا اهاام بهها ها  هه  صههیاا بههرو  ه هه ل بههرام واوه بهه  شههال  هجهها مو ه هه 

 سرشاا  ا م هاس   ت ا  بگیرید. 183

 

 

 رئیس هیات مدیره 

 فرهاد طاهریون اصفهانی
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زمانی برگزاری کالسهای مجازی )آنالین( برای اعطای صالحیتجدول   

«تأسیسات ساختمانی»رشته    

 

 ردیف

 صالحیت
 مدرس عنوان دوره

تعداد 

ساعت 

 آموزشی

روز 

 برگزاری
 ساعت تاریخ

2 

رسیدگی و ارزیابی تأسیسات 

حرارتی و برودتی در 

ی ویژههاساختمان  

جناب آقای مهندس 

الحسینیوحید هاشم  
8 

شنبهسه  30/22/2033 20:33تا  23:03   

30/22/2033 چهارشنبه 20:33تا  23:03   

3 

رسیدگی و 

ارزیابی 

ی اعالم هاستمیس

و اطفاء حریق در 

ی هاساختمان

 ویژه

رسیدگی و 

ارزیابی 

ی هاستمیس

 اعالم حریق

جناب آقای مهندس 

 بهروز نادری
8 

23/22/2033 یکشنبه 20:33تا  23:03   

21/22/2033 یکشنبه 20:33تا  23:03   

رسیدگی و 

ارزیابی 

ی هاستمیس

 اطفاء حریق

جناب آقای مهندس 

الحسینیوحید هاشم  
8 

شنبهسه  31/23/2033 23:33تا  28:33   

شنبهسه  20/23/2033 21:03تا 23:03   

23/23/2033 چهارشنبه 20:33تا  23:03   

6 

رسیدگی و ارزیابی 

ی هاساختمانهای موتورخانه

 ویژه

جناب آقای مهندس 

الحسینیوحید هاشم  
8 

شنبهسه  21/22/2033 20:33تا  23:03   

28/22/2033 چهارشنبه 20:33تا  23:03   

8 

و  المثلاجرتو  بهااجارهتعیین 

االمتیاز در امور خسارت و حق

 تخصصی مربوط

جناب آقای مهندس 

سپارمهدی پی  
20/30/2033 چهارشنبه 2  

برگزار شده 

 است.

0 

 نیمابیفرسیدگی به اختالفات 

پیمانکاران و مشاوران و 

کارفرمایان در امور تخصصی 

 مربوطه

جناب آقای مهندس 

 فرهاد طاهریون
8 

26/38/2033 چهارشنبه  
برگزار شده 

 است.

30/30/2033 چهارشنبه  
برگزار شده 

 است.

  

 


