
  1به  2 صالحیت اجرا هاي ارتقاء پایه دوره هاي سرفصلعناوین و 

  گودهاپیشرفته سازي گودبرداري و پایدارو ساختمان هاي تخریبروش: عنوان دوره

  عمران و معماري : رشته
 )اختیاري(

  اجرا : صالحیت
 1به  2پایه 

 :شماره دوره

823 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   (TECOREP)از جمله روش طبقه به طبقه یا  پیشرفتههاي تخریب روش 1

   )Braced wall using wale struts(مایل و افقی المانهايپایدارسازي گود با استفاده از  2

   )Soldier beam& lagging(کششی المانهايپایدارسازي گود با استفاده از  3

   )Braced sheet pile(سپرکوبیپایدارسازي گود با استفاده از   4

   )Bored pile walls(درجا شمعهايپایدارسازي گود با استفاده از   5

   )Diaphragm walls-Slurry wall(دیافراگمی دیوارپایدارسازي گود با استفاده از   6

  بازدید عملی  7

 16 جمع 

  

  )پیشرفته(فوالدي هاي هاي ترمیم و تعمیر ساختمانسازي و روشمقاوم: عنوان دوره

  عمران و معماري : رشته
 

  اجرا : صالحیت
 1به  2پایه 

 :شماره دوره

824 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   گیردار و مفصلی جوشی فوالدي تاتصاال تقویت راهکارهاي 1

   گیردار و مفصلی پیچی فوالدي تاتصاال تقویت راهکارهاي 2

همگرا و واگرا  فوالديبا استفاده از اضافه نمودن مهاربندهاي  فوالديهاي اي ساختمانبهسازي لرزه 3
  و جزئیات اجرایی آنها

 

با استفاده از اضافه نمودن دیوار برشی بتنی و جزئیات اجرایی  فوالديهاي اي ساختمانبهسازي لرزه 4
  آنها

 

با استفاده از اضافه نمودن دیوار برشی فوالدي و جزئیات  فوالديهاي اي ساختمانبهسازي لرزه  5
  اجرایی آنها

 

و جزئیات  فوالديبا استفاده از اضافه نمودن قاب خمشی  فوالديهاي اي ساختمانبهسازي لرزه 6
  اجرایی آنها

 

  بازدید عملی  7

 16 جمع 

  



  )پیشرفته( بتنی هايساختمان تعمیر و ترمیم هايروش و سازيمقاوم: عنوان دوره
  عمران و معماري : رشته

 

  اجرا : صالحیت
 1به  2پایه 

 :شماره دوره

825 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   تیر و ستون بتنی اتصال تقویت راهکارهاي 1

هاي بتنی با استفاده از اضافه نمودن مهاربندهاي فلزي همگرا و واگرا و اي ساختمانبهسازي لرزه 2
  اجرایی آنهاجزئیات 

 

هاي بتنی با استفاده از اضافه نمودن دیوار برشی بتنی و جزئیات اجرایی اي ساختمانبهسازي لرزه 3
  آنها

 

هاي بتنی با استفاده از اضافه نمودن قاب خمشی بتنی و جزئیات اجرایی اي ساختمانبهسازي لرزه 4
  آنها

 

  بازدید عملی  5

 16 جمع 

 .باشد اجباري می 825و  824هاي  یکی از دوره: توجه*

 

  ايهاي نوین کنترل لرزهکاربرد و نحوه اجراي سیستم: عنوان دوره
  عمران و معماري : رشته

 )اختیاري(

  اجرا : صالحیت
 1به  2پایه 

 :شماره دوره

826 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

   و جزئیات اجرایی آنها...) اصطکاکی، هسته سربی و الستیکی، (اي انواع جداگرهاي لرزه 1

   و جزئیات اجرایی آنها...) ویسکوز، تسلیمی، اصطکاکی و (اي انواع میراگرهاي لرزه 2

   و جزئیات اجرایی آنها تابمهاربندهاي کمانش  3

   اصول میراگرهاي جرمی و جزئیات اجرایی آنها 4

   و نیمه فعال اي فعالهاي کنترل لرزهاصول سیستم  5

  بازدید عملی  6

 16 جمع 

  

   



  پیشرفتههاي ضوابط و نحوه اجراي انواع سقف: عنوان دوره
  عمران و معماري : رشته

 )اجباري(

  اجرا : صالحیت
 1به  2پایه 

 :شماره دوره

827 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

شناخت  سقف پیش تنیده بتنی و  هماهنگی جزئیات اجرایی آن با کف سازي معماري و بخشهاي  1
  تاسیساتی 

 

شناخت  سقف پس کشیده بتنی و  هماهنگی جزئیات اجرایی آن با کف سازي معماري و بخشهاي  2
  تاسیساتی

 

   و بتنی فوالديهاي و جزئیات اجرایی آنها در سازه فوالديهاي عرشه سقف 3

   هاي بلندهاي فضاکار و جزئیات اجرایی آنها جهت پوشش دهانهسازه 4

   هاي بلندهاي توخالی و پر بتنی جهت پوشش دهانهانواع سقف  5

  بازدید عملی  6

 16 جمع 

  هاي ساخت و جزئیات نوین اجراي ساختمان روش: عنوان دوره
  عمران و معماري : رشته

 )اجباري(

  اجرا : صالحیت
 1به  2پایه 

 :شماره دوره

828 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

    هاي بلند انواع نماها و نحوه اجراي آن در ساختمان 1

   ها و ارتباط آن با مصرف انرژي در ساختمان انواع پوسته 2

   هاي مدوالر تولید صنعتی و ساختمان 3

   ساخت و ساز خشک 4

   هاي بلند ساختمانکاري در  مصالح سبک و اجراي نازك  5

  هاي بلند اي ساختمان هاي سازه هاي اجرایی در ساخت سیستم روش  6

   هاي بلند هاي موقت در ساختمان اجراي داربست و سازه  7

   هاي بلند پیشگیري از حوادث احتمالی در ساختمان  8

 24 جمع 

  مباحث ویژه: عنوان دوره
  عمران و معماري : رشته

 )اجباري(

  اجرا : صالحیت
 1به  2پایه 

 :شماره دوره

829 

 )ساعت: (مدت : ها سرفصل ردیف

هاي این دوره با توجه به شرایط اقلیمی و ساخت و ساز هر استان توسط کمیته آموزش  سرفصل 1
  . شود تعیین می استان سازمان نظام مهندسی ساختمان

 

 24 جمع 

  



  
  )3(ساختمان نکات اجرایی تاسیسات برقی : عنوان دوره

  عمران و معماري: رشته
 )اختیاري(

  اجرا : صالحیت
 1به  2پایه 

 :شماره دوره

830 

 
 :ها سرفصل

 16: مدت
 )ساعت(

  )BMS( هوشمند هاي ساختمان ردیف

 و اعالم روشنایی، کنترل سرما، و گرما کنترل هاي سامانه شامل هوشمند هاي سامانه انواع و مبانی 1
 دوربین تلفن، و اطالعات توزیع لرزه، اخباري اضطراري، برق کنترل آسانسور، کنترل حریق، اطفاء
 . . .  و سرقت دهنده هشدار تلویزیونی، يها سیگنال توزیع بسته، مدار

 

 هاي سیستم استانداردهاي و ارتباطی هاي پروتکل ها، تکنولوژي انواع تجهیزات، زیرساختها، با آشنایی 2
 هوشمند

 

  آنها سازي پیاده نحوه و ساختمان هوشمند مدیریت هاي سیستم هاي نقشه با آشنایی 3

  خورشیدي هاي سلول ردیف

  ها پنل انواع با آشنایی 1

  نیاز مورد تجهیزات 2

  خورشیدي پمپ و گرمایشی روشنایی، نیروگاهی، شامل کاربردها، 3

  کاربرد هر فنی الزامات  4

  روشنایی نوین تجهیزات ردیف

  ...هاي پر بازده و کم مصرف، باالست هاي هوشمند و  استفاده از المپ 1

  ...)و  مادون قرمز، آلتراسونیک و ترکیبی(آشنایی با انواع حسگرهاي نوري و حضوري  2

  هاي مدیریت روشنایی و کنترل آن  آشنایی با سامانه 3
سنسورهاي روشنایی روز و تنظیم میزان نور چراغها و  حضوراستفاده از سنسورهاي تشخیص شامل 

 )نور طبیعی محیط(متناسب با نور روز 

 

  هاي مدیریت روشنایی  کشی سامانه نحوه اجرا و سیم  4

  الکتریکی انرژي توزیع هاي سیستم ردیف

  هاي توزیع انواع روشهاي زمین کردن سیستم 1

  آشنایی با مدارهاي همبندي الکتریکیها و  انواع روشهاي همبندي هادي 2

رسانی به  در صنایع و کارخانجات جهت برقآن کاربردهاي آشنایی با سیستم باس داکت، انواع آن و  3
 .رسان ساختمانهاي بلند و نیمه بلند در رایزر برقو  برقی تاسیسات

 

  ترانسفورماتور ردیف

  گیري و مشخصات آن آشنایی با ترانسفورماتور توزیع، ابعاد، جهت 1

ها،  ها و سیم ملزومات اطاق ترانسفورماتور شامل ابعاد، مصالح ساختمانی، مسیرهاي عبور لوله 2
 ...سازي فضاي زیر ترانسفورماتور و  آماده

 

  حفاظت الکتریکی ترانسفورماتور 3



  انرژي تامین کمکی هاي سیستم ردیف

  و موارد کاربرد آن) ژنراتوردیزل (آشنایی با سیستم برق اضطراري  1

  نحوه محاسبه و انتخاب دیزل ژنراتور مناسب 2

  و موارد کاربرد آن (UPS)آشنایی با سیستم برق ایمن  3

  کشی سیستم برق ایمن آشنایی با انتخاب، نصب و سیم  4

   بازدید عملی  

  
  )3( ساختمان مکانیکینکات اجرایی تاسیسات : عنوان دوره

  و معماري عمران: رشته
 )اختیاري(

  اجرا : صالحیت
 1به  2پایه 

 :شماره دوره

831 

 
 :ها سرفصل

 16: مدت
 )ساعت(

  مرتبه بلند هاي ساختمان در تأسیسات اجراي ردیف

  هاي بلند مرتبه آشنایی با ضوابط کلی ساختمان 1

  میانی موتورخانه و ساختمان بندي منطقه 2

  سرمایش و گرمایش هاي سیستم اجراي ضوابط 3

  دودکش اجراي ضوابط  4

  فاضالب آوري جمع سیستم اجراي ضوابط  5

  حریق اطفاء سیستم اجراي ضوابط  6

  گازرسانی سیستم اجراي ضوابط  7

   مرتبه بلند هاي ساختمان در هوا باالنس و تازه هواي تأمین هوا، تخلیه اصول  8

  یمکانیک تأسیسات نوین هاي سیستم با آشنایی ردیف

  (Free Cooling) رایگان  سرمایش 1

  انرژي هاي بازیاب 2

  خاکستري فاضالب بازیابی 3

  سبز هاي ساختمان  4

   بازدید عملی  

  


