
 

 2به  3 صالحیت اجرا هاي ارتقاء پایه دوره هاي سرفصلعناوین و 

  آالت ساختمانی ریزي و کنترل پروژه و آشنایی با انواع ماشیننظام برنامه: عنوان دوره
  عمران و معماري : رشته

 )اجباري(

  اجرا : صالحیت
 2به  3پایه 

 :شماره دوره

812 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   ها هاي کاهش هزینه و کنترل هزینه و روش مالی و حسابداري پروژهاصول  1

افزارهاي  و نرم )و خطی cpm ،Pert(بندي مراحل پروژه  ریزي و تهیه جدول زمان هاي برنامه روش 2
  مربوطه

 

   گیري دهی و گزارش هاي کنترل، گزارش روش 3

   پروژهمتره و برآورد  4

   ....... کامیون، جرثقیل و لودر وآالت ساختمانی از جمله انواع  ماشینانواع  5

   بندي و کنترل پروژه جهدریزي، بواصول برنامه  6

   استانداردهاي مدیریت پروژه  7

   مدیریت منابع انسانی  8

  بازدید عملی  9

 16 جمع 

  
  جزئیات اجراییهاي نوین در اجراي ساختمان و هاي ساخت و فناوريروش: عنوان دوره

  عمران و معماري : رشته
 )اجباري(

  اجرا : صالحیت
 2به  3پایه 

 :شماره دوره

813 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   )مصالح(هاي نوین آوري آشنایی با انواع فن 1

   و اتصاالت آنها ) دیواري، قابی، ترکیبی(ساخته  آرمه پیش هاي بتن اجراي سازه 2

   اي پلیمرها و مصالح سبک جهت دیوارهاي تیغهکاربرد  3

   نانو موادها در اجراي ساختمانکاربرد  4

   (LSF)هاي با سیستم سبک فلزي  اجراي سازه 5

   ) 3D panel(ساخته سبک  بعدي پیش هاي با سیستم صفحات سه اجراي سازه  6

  (ICF)هاي با سیستم قالب عایق ماندگار  اجراي سازه  7

   (TSF) تونلیهاي با سیستم قالب  سازهاجراي   8

  هاآشنایی با مواد مقاوم در برابر حریق و نحوه اجراي آنها در ساختمان  9

  بازدید عملی  10

 16 جمع 



 
)2( نگهبان سازه اجراي نحوه گودبرداري متداول هايروش: عنوان دوره  

  عمران و معماري : رشته
 )اختیاري(

  اجرا : صالحیت
 2به  3پایه 

 :شماره دوره

814 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

  خاص  و شرایط ژئوتکنیکها آشنایی با انواع خاك 1

   اصول مهندسی تخریب  2

   هاي مجاورهاي دیواره و کف گود و ایمنی ساختمان بررسی علل تغییرشکل 3

   هاي صورت گرفته مروري بر ریزش 4

   از روش نیلینگآشنایی با گودبرداري با استفاده  5

   ها از رطوبتآشنایی با جزئیات اجرائی حفاظت ساختمان  6

  (Self Stabilized Structure)آشنایی با گودبرداري با استفاده از روش خود پایدار 7

  بازدید عملی 8

 16 جمع 

  

 

 هاي عمیقنکات اجرایی در پی: عنوان دوره

  عمران و معماري : رشته
 )اختیاري(

  اجرا : صالحیت
 2به  3پایه 

 :شماره دوره

815 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

  ها و نکات اجرایی حفاري شمع بتنی درجاآشنایی با روش 1

   نکات اجرایی میلگرد گذاري شمع بتنی درجا 2

   ریزي شمع بتنی درجانکات اجرایی بتن 3

   اجرایی آنهاهاي کوبشی و نکات آشنایی با انواع شمع 6

   ها و نکات اجرایی آن انواع ریز شمع  4

   اي هاي جعبه نکات اجرایی پی  5

  بازدید عملی 7

 16 جمع 

  

   



  هاي تولید صنعتی و روش) 2(هاي فوالدي نکات اجرایی سازه: عنوان دوره

  اجرا : صالحیت عمران و معماري : رشته
 2به  3پایه 

 :شماره دوره

816 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   در کارخانه و نحوه نصب آن در کارگاه فوالدينحوه ساخت ستون  1

   با اشکال مختلف فوالديي هاو نحوه اجراي آنها در ستوناي ضوابط لرزه 2

   در کارخانه و نحوه نصب آن در کارگاه فوالدينحوه ساخت تیرهاي  3

   فوالدياي و نحوه اجراي آنها در تیرهاي ضوابط لرزه 4

   در کارخانه و نحوه نصب آن در کارگاه فوالدينحوه ساخت مهاربندهاي  5

   فوالدياي و نحوه اجراي آنها در مهاربندهاي ضوابط لرزه  6

   فوالديضوابط ساخت و نصب دیوار برشی   7

  فوالديو نحوه اتصال آن به اجزاي  فوالديهاي ضوابط اجرایی دیوار برشی بتنی در ساختمان  8

  تولیدي به روش صنعتی فوالديهاي نحوه کنترل انواع رواداري در سازه  9

  بازدید عملی  10

 16 جمع 

  

  بنديهاي نوین قالبو روش) 2(هاي بتن مسلح نکات اجرایی سازه: عنوان دوره

  اجرا : صالحیت عمران و معماري : رشته
 2به  3پایه 

 :دورهشماره 

817 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   پذیر هاي شکل در سازه و عرضی طولی نحوه اجراي آرماتورهايضوابط و  1

   هاي مکانیکی در میلگردهاانواع وصلهنحوه اجراي ضوابط و  2

   و نحوه کاربرد آنهاهاي بتن  افزودنیانواع  3

   هاي بتنی نحوه اجراي تیرهاي کوپله در سازه 4

   هاي بتنی نحوه اجراي دیوارهاي برشی کوپله در سازه 5

   هاي مرزي در دیوارهاي برشیرماتورگذاري الماننحوه اجراي آ  6

   بندي و نکات اجرایی آنها هاي نوین قالبانواع روش  7

   اي هاي سبک و غیرسازه آشنایی با انواع بتن  8

  بازدید عملی  9

 16 جمع 

  .باشد اجباري می 817و  816هاي  دورهیکی از : توجه*

  



   فوالديهاي هاي ترمیم و تعمیر ساختمانسازي و روشمقاوم: عنوان دوره
  اجرا : صالحیت عمران و معماري : رشته

 2به  3پایه 

 :شماره دوره

818 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   پی و شالوده بهسازي راهکارهايها و آشنایی با روش 1

   دال و تیرچه بهسازي راهکارهايها و آشنایی با روش 2

   فوالدي روکش استفاده از بافلزي  تیرهاي تقویتنکات اجرایی  3

   تیر جان هب موازي ورقهاي نمودن اضافه استفاده از بافلزي  تیرهاي تقویتنکات اجرایی  4

   جان هايکننده سخت نمودن اضافه استفاده از با فوالدي تیرهاي تقویتنکات اجرایی  5

   ستون بال به پوششی هايورق نمودن ضافها استفاده از با فوالدي هايستون تقویتنکات اجرایی   6

 ستون جان با موازي هاي ورق کردن اضافه استفاده از با والديف هايستون تقویتنکات اجرایی   7
  اي جعبه شکل به مقطع وتبدیل

 

   بتنی غالف ازاستفاده  با فوالدي هايستون تقویتنکات اجرایی   8

   بتن با رنمودنپ استفاده از با فوالدي هايستون تقویتنکات اجرایی   9

  بازدید عملی  10

 16 جمع 

  هاي بتنی هاي ترمیم و تعمیر ساختمانسازي و روشمقاوم: عنوان دوره
  اجرا : صالحیت عمران و معماري : رشته

 2به  3پایه 

 :شماره دوره

819 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   پی و شالوده بهسازي راهکارهايها و آشنایی با روش 1

   دال و تیرچه بهسازي راهکارهايها و آشنایی با روش 2

   نکات اجرایی کاشت پیچ و میلگرد 3

   بتن مسلح روکش استفاده از بابتنی  تیرهاي تقویتنکات اجرایی  4

   فلزي روکش استفاده از بابتنی  تیرهاي تقویتنکات اجرایی  5

  FRPانواع مصالح  استفاده از بابتنی  تیرهاي تقویتنکات اجرایی   6

   بتن مسلح روکش استفاده از بابتنی  هايستون تقویتنکات اجرایی   7

   فلزي روکش استفاده از بابتنی  هايستون تقویتنکات اجرایی   8

  FRPمصالح  استفاده از بابتنی  هايستون تقویتنکات اجرایی   9

  بازدید عملی  10

 16 جمع 

  .باشد اجباري می 819و  818هاي  یکی از دوره: توجه*

  



  

  

   ی با شهرسازي اجرایییآشنا: عنوان دوره
  عمران و معماري : رشته

 )اختیاري(

  اجرا : صالحیت
 2به  3پایه 

 :شماره دوره

820 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   ضوابط و معیارهاي کاربري زمین شهري 1

   ها در طراحی و زیباسازي محیط و منظر شهري و نقش ساختمان دید 2

   ها  هاي جمعیتی و ساختمانی، سطح اشغال و طبقات ساختمان تراکم 3

   ها و سازمان فضایی شهري ها و ناسازگاري همجواري و سازگاري 4

   محیطی و حوادث غیرمترقبهنقش فضاهاي پر و خالی در طراحی  5

  ها در آرامش بخشی به محیط و کاهش عوارض جسمی و روانی نقش ساختمان  6

   هویت بخشی به محیط از طریق مهندسی عمران  7

هاي  هاي آب و فاضالب، گاز، راه شبکه( هاي شهري با تاسیسات ساختمانی پذیري زیرساخت ظرفیت  8
  ) ارتباطی، تلفن، برق و تاسیسات عمومی شهري

 

  پایداري محیط  9

 16 جمع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  )2(برقی ساختمان  نکات اجرایی تاسیسات: عنوان دوره
  عمران و معماري: رشته

 )اختیاري(

  اجرا : صالحیت
 2به  3پایه 

 :شماره دوره

821 

 برقی پله و آسانسور ردیف
 24: مدت

 )ساعت(

  آسانسور شامل هیدرولیک، حمل خودرو و حمل معلولین و الزامات هر کدام انواع 1

  آسانسورسیستم انتخاب  2

  طراحی و آماده سازي محل آسانسور 3

  گیري آسانسور آزمایش و تحویل 4

  حفاظت آسانسور در برابر حریق  5

  آشنایی با پله برقی، الزامات و مشخصات فنی آن  6

  پله برقی طراحی و انتخاب  7

  گیري پله برقی آزمایش و تحویل  8

  حفاظت پله برقی در برابر حریق  9

  الکتریکی انرژي توزیع هاي سیستم با آشنایی ردیف

  برق تابلوهاي

  )کنتور تابلوي(تابلوي تقسیم واحد، تابلوي عمومی و تابلوي اصلی: آشنایی با انواع تابلوهاي برق شامل 1

  آشنایی با تجهیزات تابلوهاي برق شامل انواع کلیدها و تجهیزات حفاظتی 2

  آشنایی با طرح تابلوهاي برق 3

  آشنایی با ملزومات نصب تابلوهاي برق  4

  روشنایی هاي سیستم

  روشنایی تجهیزات انواع با آشنایی 1

 روشنایی تجهیزات آرایش و تعداد نوع، انتخاب شامل روشنایی هاي سیستم طراحی با آشنایی 2
 نور میزان و روشنایی شدت براساس

 

  ها چراغ کشی سیم نحوه 3

  ارت چاه

  ارت چاه انواع 1

  ارت چاه از نوع هر کاربردهاي و الزامات 2

  ارت چاه سازي آماده 3

  کشی کابل

  کابل هاي کانال ابعاد و طرح 1

  کانال سازي آماده 2

  کشی کابل نحوه 3

   بازدید عملی  

  
  



  )2( ساختمان مکانیکی نکات اجرایی تاسیسات: عنوان دوره
  عمران و معماري: رشته

 )اختیاري(

  اجرا : صالحیت
 2به  3پایه 

 :شماره دوره

822 

 سرمایش و گرمایش هاي سیستم ردیف
 24: مدت

 )ساعت(

   مروري بر اجزاي موتورخانه شامل دیگ، چیلر، منبع آب گرم، پمپ سیرکوالتور و منبع انبساط 1

هاي فوالدي، تک  هاي آنها شامل لوله کشی گرمایش و سرمایش و محدودیت آشنایی با مصالح لوله 2
  الیه، پنج الیه و مسی

 

   هاي گرمایش و سرمایش دستگاهکشی  جانمایی و لوله 3

   چیدمان و اجراي موتورخانه  4

   تأمین هواي احتراق و دودکش  5

  فاضالب و آب ردیف

هاي گالونیزه، چدنی،  هاي آنها شامل لوله کشی آب و فاضالب و محدودیت آشنایی با مصالح لوله  1
PVC ،PE  وPP 

 

   کشی آب اجراي لوله  2

   کشی فاضالب و ونت اجراي لوله  3

   اجراي چاه جذبی و سپتیک تانک   4

  گازرسانی و حریق اطفاء ردیف

 و درزدار فوالدي هاي لوله شامل آنها هاي محدودیت و گاز و نشانی آتش کشی لوله مصالح با آشنایی  1
 درز بدون

 

  اسپرینکلر و تر و خشک رایزرهاي ها، جعبه اجراي  2

  آن عیوب و جوشکاري  3

  نیاز مورد فضاهاي حداقل و ها داکت ردیف

   نیاز مورد فضاهاي حداقل و ها داکت  1
    بازدید عملی  

 

 

 

  


