اسامی مدرسین واجد شرایط تدریس دوره های آموزشی تمدید و ارتقاءپایه پروانه اشتغال بکار مهندسی

تحصیالت

رشته

4

علیرضا ظریف دیلمانی



4

مرتضی صالح



8

جاماسب پیرکندی

0

مجید علیزاده



1

ایرج فصیحی



مکانیک



مکانیک

0

مازیار سیاح نژاد

كارشناسی ارشد

1

رامین قاسمی اصل

178740401

دكترا

ردیف

نام – نام خانوادگی

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

تحصیلی



مکانیک

عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفای حریق( - )814تأسیسات بهداشتی(-)814تأسیسات لوله کشی گاز
ساختمان ها ( -)814لوله کشی گاز با فشار بیشتر از  1/8پوند()844

مکانیک

تأسیسات گرمائی ،سرمایی ،تعویض هوا و تهویه مطبوع( -)811تدابیر الزم در صرفه جویی در مصرف انرژی در
ساختمانها(– )810()4سیستم های کنترل هوشمند تاسیسات مکانیکی ( –)847نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی
ساختمان )411-1(1

178747184

مکانیک

تأسیسات بهداشتی ساختمان ها(-)814لوله کشی گاز ساختمان ها( -)814تأسیسات مکانیکی ساختمان های بلند
مرتبه( –)841لوله کشی گاز با فشار بیشتر از  1/8پوند()844

178747404

مکانیک

تأسیسات گرمائی ،سرمائی تعویض هوا و تهویه مطبوع( -)811چیلر و برج های خنک کننده( -)814روش های تهویه گرم و سرد با هوا
و تاسیسات بهداشتی در فضاهای پر جمعیت( ،)844نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان )411-1(1

178748044

مکانیک

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها( -)814اصول کنترل  ،بازرسی  ،تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تاسیسات
مکانیکی(– )810عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفای حریق(،)814نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی()411-1

17814417

آسانسور و پله برقی

نظام البرز

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها ( –)814تدابیر الزم در صرفه جوئی در مصرف انرزی در ساختمانها -)818(1تاسیسات
بهداشتی(-)814لوله کشی گاز با فشار بیشتر از  1/8پوند()844

178741144



اسامی مدرسین واجد شرایط تدریس دوره های آموزشی تمدید و ارتقاءپایه پروانه اشتغال بکار مهندسی
تحصیالت
كارشناسی ارشد

دكترا

ردیف

نام – نام خانوادگی



رشته

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

مکانیک

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها( -)814تاسیسات گرمائی سرمائی تعویض هوا و تهویه مطبوع ( –)811سیستم های
کنترل هوشمند ( – )847لوله کشی گاز با فشار بیشتر از  1/8پوند()844

178714444

مکانیک

تاسیسات بهداشتی( – )814تاسیسات لوله کشی گاز( – )814تدابیر الزم در صرفه جویی در مصرف انرژی
ساختمانها(– )818()1نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی()411-1

178744044

مکانیک

تاسیسات گرمائی  ،سرمائی تعویض هوا و تهویه مطبوع ( –)811تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلند مرتبه و تفاوت آنها
با ساختمانهای معمولی( – )841چیلر و برج های خنک کن()814

178774004

مکانیک

تاسیسات گرمائی سرمائی تعویض هوا و تهویه مطبوع(– )811تاسیسات بهداشتی( – )814تدابیر الزم در صرفه جویی در
مصرف انرژی در ساختمانها  -)818(1نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی()411-1

178744414

مکانیک

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها( -)814نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان()411-1

178744414

تاسیسات گرمائی سرمائی تعویض هوا و تهویه مطبوع( _ )811نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان()411-1

1787710844

تحصیلی

4

نادر افشارزاده

4

علی میر محمدی

17

وحید سمالند

11

سید علی صدر واقفی

14

عباس شریفی درآباد



14

مصطفی مافی



مکانیک

18

پیمان ابراهیمی ناغانی



مکانیک

15

حبیب اله مهرجو



مکانیک







نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی( - )411-1روش های تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی در فضاهای پر

جمعیت( -)844چیلر و برج های خنک کن()814

نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان( – )411-1تاسیسات گرمایی  ،سرمائی تعویض هوا و تهویه مطبوع()811

نظام البرز

178744100

اسامی مدرسین واجد شرایط تدریس دوره های آموزشی تمدید و ارتقاءپایه پروانه اشتغال بکار مهندسی
تحصیالت
كارشناسی ارشد

دكترا

ردیف

نام – نام خانوادگی



رشته

دوره های مورد تأیید

شماره عضویت

مکانیک

تاسیسات گرمایی  ،سرمائی تعویض هوا و تهویه مطبوع( -)811نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان()411-1

178711404

مکانیک

تاسیسات بهداشتی( – )814تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها( – )814تدابیر الزم در صرفه جویی در مصرف انرژی در
ساختمان )818(1

178701144

مکانیک

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها( – )814نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی()411-1

178701448

تاسیسات گرمائی سرمائی تعویض هوا و تهویه مطبوع( -)811تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها( )814چیلر و برج های
خنک کن()814

نظام البرز

178711744

178747484

تحصیلی

16

علیرضا عابدینی

10

کوروش جواهرده

14

ارمان معروفی



14

رحمت اله یوسفی



مکانیک

47

احسان عبداله زاده شهر بابکی



مکانیک

تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها( -)814نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان()411-1

41

آرش میر عبداله لواسانی



مکانیک

تاسیسات گرمایی  ،سرمائی تعویض هوا و تهویه مطبوع( -)811تدابیر الزم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمان
-)818(1تاسیسات مکانیکی ساختمانهای بلند مرتبه و تفاوت آن ها با ساختمان های معمولی()841

44

رامین کرمی



مکانیک

44

امین نیک الهام





مکانیک

تاسیسات گرمایی  ،سرمائی تعویض هوا و تهویه مطبوع( -)811روش های تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی در

فضاهای پر جمعیت(-)844

تدابیر الزم در صرفه جویی در مصرف انرژی در ساختمانها()4

178784878

نظام البرز

