
  

    معماري رشته   2به   3  دروس

  زمان و محل برگزاري آزمون  محل برگزاري کالس                 ساعت  تاریخ برگزاري کالس  نام مدرس  نام درس  نام موسسه  صالحیت  رشته  ردیف

  نظارت  معماري  1
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

بکارگیري استانداردها، 

مقررات ملی، راهنماهاي 

  طراحی در معاري 

  سمهند

  مومن آبادي

02/05/99پنج شنبه   20 – 16  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه 

  

03/05/99جمعه    20 – 16  

09/05/99پنج شنبه   20 – 16  

10/05/99جمعه    20 – 16  

  نظارت  معماري  2
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

-معماري پایدار و روش

هاي صرفه جویی انرژي 

  در ساختمان

  دکتر مداحی

02/05/99پنج شنبه   12 – 8  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه 

  

03/05/99جمعه    12 – 8  

09/05/99پنج شنبه   12 – 8  

10/05/99جمعه    12 – 8  

  نظارت  معماري  3
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

مصالح و فناوري هاي 

نوین در صنعت 

  ساختمان

  دکتر مداحی

04/05/99به شن  20 – 16  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه 

  

  

05/05/99  یکشنبه  20 – 16  

06/05/99شنبه دو  20 – 16  

07/05/99  سه شنبه  20 – 16  

  



  

  

  رشته  معماري    1به   2  دروس

  صالحیت  رشته  ردیف
زمان و محل برگزاري   محل برگزاري کالس                 ساعت  تاریخ برگزاري کالس  نام مدرس  نام درس  نام موسسه

  آزمون

  نظارت  معماري  1
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

معماري زمینه گرا در 

  بافت ها
  دکتر موسی نژاد

02/05/99پنج شنبه   12 – 8  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه 

  

03/05/99جمعه    12 – 8  

09/05/99پنج شنبه   12 – 8  

10/05/99جمعه    12 – 8  

  نظارت  معماري  2
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

اصول مبانی طراحی بنا 

  هاي بلندمرتبه

رضويدکتر  08/05/99شنبه چهار   20 – 16  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه 

  

09/05/99پنج شنبه  دکتر مداحی  20 – 16  

15/05/99شنبه چهار مهندس محدث  20 – 16  

آباد دکتر موسوي تقی 16/05/99  پنج شنبه   20 – 16  

  نظارت  معماري  3
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

الزامات هماهنگی 

مدیریت و اجرا 

  ساختمان

  حیدکتر مدا

11/05/99به شن  20 – 16  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه 

  

  

12/05/99  یکشنبه  20 – 16  

13/05/99شنبه دو  20 – 16  

14/05/99  سه شنبه  20 – 16  



  

    برق رشته   2به   3  دروس

  زمان و محل برگزاري آزمون  محل برگزاري کالس                 ساعت  تاریخ برگزاري کالس  نام مدرس  نام درس  نام موسسه  صالحیت  رشته  ردیف

  نظارت  برق  1
دانشگاه 

  فردوسی مشهد
  1هاي هوشمند ساختمان

  دکتر

  آبادموسوي تقی

02/05/99پنج شنبه   12 – 8  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیگاه دانش

  

03/05/99جمعه    12 – 8  

09/05/99پنج شنبه   12 – 8  

10/05/99جمعه    12 – 8  

  نظارت  برق  2
دانشگاه 

  فردوسی مشهد
  آسانسور و پله برقی

  دکتر

  آبادموسوي تقی

04/05/99شنبه   20 – 16  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه 

  

05/05/99  یکشنبه  20 – 16  

07/05/99شنبه سه   20 – 16  

08/05/99 چهارشنبه  20 – 16  

  



  

    برق رشته   1به   2  دروس

  زمان و محل برگزاري آزمون  محل برگزاري کالس                 ساعت  تاریخ برگزاري کالس  نام مدرس  نام درس  نام موسسه  صالحیت  رشته  ردیف

  نظارت  برق  1
دانشگاه 

  فردوسی مشهد
  2هاي هوشمند ساختمان

  دکتر

  آبادموسوي تقی

02/05/99پنج شنبه   20 – 16  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیشگاه دان

  

03/05/99جمعه    20 – 16  

09/05/99پنج شنبه   20 – 16  

10/05/99جمعه    20 – 16  

  نظارت  برق  2
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

تأسیسات برقی 

  ساختمانهاي بلند مرتبه

  دکتر

  عیدیانی

06/05/99شنبه دو   20 – 16  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه 

  

08/05/99  شنبهچهار  20 – 16  

13/05/99شنبه دو   20 – 16  

15/05/99  چهارشنبه  20 – 16  

  



  

    مکانیک رشته   2به   3  دروس

  زمان و محل برگزاري آزمون  محل برگزاري کالس                 ساعت  تاریخ برگزاري کالس  نام مدرس  نام درس  نام موسسه  صالحیت  رشته  ردیف

  نظارت  مکانیک  1
دانشگاه 

  فردوسی مشهد
  مهندس سپهر  تاسیسات بهداشتی

02/05/99پنج شنبه   12 – 8  
  سی مشهد، دانشکده مهندسیفردودانشگاه 

  
  

03/05/99جمعه    12 – 8  

09/05/99پنج شنبه   12 – 8  

10/05/99جمعه    12 – 8  

  نظارت  مکانیک  2
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

تاسیسات گرمایی، 

سرمایی، تعویض هوا و 

  تهویه مطبوع

  مهندس محدث

02/05/99پنج شنبه    فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه   16 – 20 

  

  

03/05/99جمعه    20 – 16  

09/05/99پنج شنبه   20 – 16  

10/05/99جمعه    20 – 16  

  نظارت  مکانیک  3
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

تدابیر الزم در صرفه 

جویی انرژي در 

  ساختمان ها

  مهندس کاوه

  ی مشهد، دانشکده مهندسیفردوسدانشگاه   16 – 20 04/05/99شنبه 

  

  

  16 – 20  05/05/99 شنبهیک

  16 – 20 11/05/99شنبه 

  16 – 20  12/05/99 شنبهیک

  



  

  

    مکانیکرشته    1به   2  دروس

  زمان و محل برگزاري آزمون  محل برگزاري کالس                 ساعت  تاریخ برگزاري کالس  نام مدرس  نام درس  نام موسسه  صالحیت  رشته  ردیف

  نظارت  مکانیک  1
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

  چیلر و برج هاي

  خنک کن
  مهندس محدث

02/05/99پنج شنبه   12 – 8  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیه دانشگا

  

03/05/99جمعه    12 – 8  

09/05/99پنج شنبه   12 – 8  

10/05/99جمعه    12 – 8  

  نظارت  مکانیک  2
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

تدابیر الزم در صرفه 

جویی انرژي در 

  ساختمان ها

  فر کیانیدکتر 

02/05/99پنج شنبه   20 – 16  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه 

  

03/05/99جمعه    20 – 16  

09/05/99شنبه چهار  20 – 16  

10/05/99  پنج شنبه  20 – 16  

  نظارت  مکانیک  3
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

روش هاي تهویه گرم و 

سرد با هوا و تاسیسات 

بهداشتی در فضاي 

  پرجمعیت

  مهندس محدث

04/05/99به شن  20 – 16  

  فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه 

  

  

05/05/99  یکشنبه  20 – 16  

11/05/99نبه ش  20 – 16  

13/05/99  شنبهدو  20 – 16  

  نظارت  مکانیک  3
دانشگاه 

  فردوسی مشهد

تاسیسات مکانیکی 

ساختمان هاي بلندمرتبه 

و تفاوت انها با 

  ساختماهاي معمولی

  تر فرشیدیان فردک

12/05/99به شنیک  20 – 16   فردوسی مشهد، دانشکده مهندسیدانشگاه  

14/05/99  شنبهسه   20 – 16  

16/05/99شنبه پنج   20 – 16  

17/05/99جمعه   20 – 16  
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