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 «مهندسی آب»آموزشی اعطای صالحیت رشته  یهادورهاطالعیه برگزاری 

 

 با سالم و احترام
هههههاو    ااههه  ا  ههههاو سسههها دو هوس    « هندسهههه    »اطههههالر ناساناسههها  شرا هههه  ساهههت   بههه 

 ا ه. جااو برشزاس    ص ستب صالحیتو   ابق بر ا   ذیل 
 تذکرات:

ههههاو  رب طههه  هههها و لیههه آ  هس  ا   نالسبهههراو  تیانهههیا  ایهههش صهههالحیتو اهههرنت هس  .1

 یههااو اآزا هه  اسههت. سههایر اههرایت ایههش صههالحیتو  ا نههد اسا هه  سهه ابق    هه  و  ن ا  پیشبهه 

ها برسسهه  تجربهه   ههیار یهها نههاس   اوو ت سههت ن یبههی   و   ههابق یههدو  ا  ههاو صههالحیت

 ی اهد اد.

رایت الام بهههراو ههههاو    ااههه و  الهههد اهههناساناسههها   متر ههه  نههه  هس ا ههها  برشهههزاسو هوس  .2

ههها اههرنت نننههد و هس صهه ست لیهه آ  ت ا نههد هس هوس ایههش صههالحیت  هه سه نر هبههتند  یههز   

 یههس سهها اههدشا  ایههت اههد  و لیهه آ    ههها تهها هس  ا هه    رب طهه و  ههام   ههها هس  هرسههت لی  

ت ا نههد بعههد اا تههاسیگ برشههزاسو  ا هه   ا تیههاس ی اهههد هااههت. ایههل ا ههراه تهها یههس سهها   ینههد    

ام نبههش اههرایت الام بههراو ایههش صههالحیتو هسی اسههت یهه ه سا هس ات  اسههی   اسسهها  هس هنگهه

  اینههد تهها هس صهه ست تمییههد ن یبههی   صههالحیت ساههت و صههالحیت  هه سه نر بهه  ای هها  ا  هها  

 شرهه.

  تعالیاً ب  اطالر ی اهد سسید. ها ا   بر ا    .3

اههه ه.   صههه ست ی هنهههاس ا جهههام هس هنگهههام ح ههه س هس نهههالس  جهههااوو ح ههه سو یا  ب  .4

اسهههتهاه  اا اینتر هههت پرسهههر ت بهههراو پی هههگیرو اا   ههه الت احت هههاآ و نهههروسو اسهههت. هس 

سوا  هس سهها ات اهاسو بهها های هه  صهه ست بههروا   هه ل بههراو وسوه بهه  نههالس  جههااوو ه هه 

 سرناس یا م هاا   ت اس بگیرید. 183

 

 

 

 

 رئیس هیات مدیره

 فرهاد طاهریون اصفهانی
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مجازی )آنالین( برای اعطای صالحیت یهاکالسجدول زمانی برگزاری   

«مهندسی آب»رشته    

 

 ردیف

 صالحیت
صالحیتعنوان   ساعت تاریخ روز مدرس عنوان دوره 

8 

بررسی چگونگی 

به  هاآبآلودگی 

تشخیص و  لحاظ

تعیین بار آالیش و 

تأثیر سوء آن بر 

صالحیت مصرف و 

ستیزطیمح  

بررسی اثرات 

آب  کیفیت

آبیاری بر روی 

 خاک و گیاه

جناب آقای 

مهندس 

 هوشنگ یزدانی

11/11/1011 دوشنبه 01:11تا  18:11   

تشخیص و 

اندازه گیری 

آلودگی 

 میکروبی آب

سرکار خانم 

دکتر هستی 

نژادیهاشم  

00/11/1011 یکشنبه 13:51تا  13:51   

11 

رسیدگی به 

اختالفات میان 

کارفرمایان، 

مهندسین مشاور و 

پیمانکاران در امور 

تخصصی 

های صالحیت

 مربوط

رسیدگی به 

اختالفات میان 

کارفرمایان، 

مشاوران و 

 پیمانکاران

جناب آقای 

مهندس فرهاد 

 طاهریون

02/18/1011 چهارشنبه  برگزار شده است. 

15/10/1011 چهارشنبه  برگزار شده است. 

10 

تشخیص بستر و 

حریم در جایگاه 

قرضه گیری و 

و  از مخازن برداشت

ذخایر شن و ماسه و 

 رس

تعیین حریم 

ی هاشبکه

آبیاری و 

یکشزه  

جناب آقای 

مهندس 

عبدالرسول 

 مأمن پوش

10/11/1011 دوشنبه 13:51تا  13:51   

11/11/1011 دوشنبه 13:51تا  13:51   

تعیین حریم و 

بستر 

هارودخانه  

جناب آقای 

مهندس سید 

علوی سعید  

10/11/1011 دوشنبه 10:51تا  13:51   

 


