
عناوین و سرفصلهاي دوره هاي آموزشی براي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی 

  رشته معماري
  

  بکارگیري استانداردها، مقررات ملّی و راهنماهاي طراحی در معماري: عنوان دوره 
  

 :شماره دوره
 )پایه سه به دو(  معماري:رشته 

 طراحی و :صالحیت 
 111 نظارت

 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  هاي طراحی شهري راهنماي طراحی معماري در پروژه 1
  نحوه هماهنگی هماهنگی با ضوابط شهري 2

3 
 - آسانسور-الزامات عمومی( بکارگیري مقررات ملّی ساختمان در طراحی معماري بناها

 . . . ) و 2800نامه آئین
 

  بکارگیري استانداردهاي معماري در طراحی ساختمان 4
 16 جمع

  
  
  
  

  جوئی انرژي در ساختمان معماري پایدار و روشهاي صرفه: عنوان دوره 
  

 :شماره دوره
 112  طراحی و نظارت:صالحیت  )پایه سه به دو(  معماري:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  روشهاي محاسبات مصرف انرژي 1
  روشهاي طراحی مبتنی بر معماري پایدار 2
  ث نور و صدامباح 3
  معماري هوشمند 4

 16 جمع
  
  
  
  



  
  آوریهاي نوین در صنعت ساختمان مصالح و فن: عنوان دوره 

  
 :شماره دوره

 113  طراحی و نظارت:صالحیت  )پایه سه به دو(  معماري:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  آشنائی با مصالح نوین 1
  اي مدرن  و فرمهاي سازهآشنائی با سیستمهاي ساختمانی 2
  طراحی جزئیات و نحوه بکارگیري مصالح 3
  آشنائی با روشهاي طراحی سیستمهاي ساختمانی 4

 16 جمع
  
  
  
  
  

  اصول و مبانی طراحی بناهاي بلند مرتبه: عنوان دوره 
  

 :شماره دوره
 114  طراحی و نظارت:صالحیت  )پایه دو به یک(  معماري:رشته 
 )ساعت(: مدت  : ها سرفصل ردیف

  هاي مرتبط سازه 1
  تأسیسات و زیرساختها 2
  ایمنی 3
  نیروهاي جانبی 4
  مصالح 5

 16 جمع
  
  
  
  
  
  
  



  معماري زمینه گرا در بافتها: عنوان دوره 
  

 :شماره دوره
 115  طراحی و نظارت:صالحیت  )پایه دو به یک (  معماري:رشته 
 )عتسا(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  آشنائی با روشهاي طراحی معماري در بافتهاي تاریخی شهرها 1

2 
آشنائی با روشهاي نوسازي بناها در بافتهاي غیرتاریخی شهرها و سکونتگاههاي 

 غیررسمی
 

  آشنائی با عوامل هماهنگ کننده معماري با بافت شهري زمینه آن 3

4 
ه به معماري منظر، عوامل زیست با توج( مرمت، بهسازي و نوسازي از دیدگاه معماري

 . . .محیطی و 
 

 16 جمع
  
  
  
  
  
  
  

  الزامات هماهنگی، مدیریت و اجراي ساختمان: عنوان دوره 
  

 :شماره دوره
 116  طراحی و نظارت:صالحیت  )پایه دو به یک(  معماري:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  مدیریت ساخت 1
  اي و تأسیسات هماهنگی سیستمهاي سازه 2
  انبوه سازي 3
  پیش ساختگی 4
  آشنائی با مدارك فنی اجرائی ساختمان 5

 16 جمع
  
  
  
  



عناوین و سرفصلهاي دوره هاي آموزشی براي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی 

  رشته عمران

  مبانی گودبرداري، ژئوتکنیک و سازه هاي نگهبان: نوان دوره ع
  

 :شماره دوره
 311  نظارت:صالحیت  )پایه سه به دو( ران عم:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  تعریف گودبرداري، شناخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالی ناشی از گودبرداري غیراصولی 1
  )در موارد خاص، فشارهاي رو به باال( بررسی پایداري دیواره گود و کف گود  2
پذیري ساختمانهاي مجاور ناشی از این تغییر   شکلهاي دیواره گود و آسیبریبررسی تغی 3

 شکلها
 

  آشنایی با روشهاي مختلف پایدارسازي دیواره گود 4
حضور آب در . . . توزیع تنشها،  گسیختگی، نشستها و : یادآوري از مبانی علم خاك درخصوص 5

 العمل خاك ول عکسخاك و اثرات آن، فشارهاي جانبی در دیواره گود و مد
 

  نحوه شناسایی پارامترهاي ژئوتکنیکی مرتبط با گودبرداري و انجام آزمایشات مربوطه 6
  . .  ) و سازه نگهبان خرپایی، روش مهار متقابل، شمع( مبانی طراحی روشهاي پایدارسازي گود  7
  مبانی طرح و اجراي دیوارهاي دیافراگمی 8
  اجراي مهارهاي مختلف 9
  ضوابط ایمنی مرتبط با گودبرداري 10
  ضوابط حقوقی مرتبط با گودبرداري 11
  آشنایی با روشهاي مطالعات ژئوتکنیک 12

 16 جمع
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  اي، خدمات مهندسی، مدیریت، ایمنی و کیفیت ساخت اصول حرفه: عنوان دوره 

 :شماره دوره
 312  نظارت:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  مسئولیتها، وظایف و اختیارات اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با ساختمان 1
  گردش کار و نحوه اجراي پروژه و ارتباط بین عوامل اجرایی 2
  هاي خصوصی نحوه ارجاع کار در پروژه 3
  اخالق مهندسی 4
  ط با مسئولیت مهندسین ساختمانآشنایی با قوانین و ضوابط حقوقی مرتب 5
  آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان 6
  آشنایی با انواع قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها 7
  آشنایی با ضوابط مالیاتی 8
  ایمنی و بهداشت صنعتی 9
  حفاظت و بهداشت کار و محیط زیست 10
  گیري بررسی علل ایجاد سوانح و روشهاي پیش 11
 16 جمع

  
  برداري بندي و قالب قالب: عنوان دوره 

 :شماره دوره
 313  نظارت:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  شناخت انواع قالبها از لحاظ نوع جنس و مصالح و موارد کاربرد هر یک از آنها 1
  )قائم، بارهاي جانبی، بارهاي ویژهبارهاي ( شناخت بارهاي وارد بر قالب  2
  . . . )ها، درجه حرارت و  نوع سیمان، افزودنی( عوامل تأثیرگذار در بارهاي وارد بر قالب  3
بدنه اصلی، سفت کننده ها، افقی و مایل نگهدارنده، پایه ( شناخت اجزاي قالبهاي افقی و قائم 4

 . . . )ها و شمعها و 
 

  قالب با توجه به عوامل مربوطهانتخاب سیستم مناسب  5
  )تیر، دال، ستون و دیوار(طراحی اجزاي قالبهاي افقی و قائم 6
  ضوابط مربوط به زمان قالب برداري 7
  )میزي، متحرك، یکپارچه و لغزان(قالبهاي ویژه 8
  نکات ویژه قالب برداري 9
 16 جمع



  
  مصالح و فن آوریهاي نوین ساخت: عنوان دوره 

  
 :شماره دوره

 314  نظارت:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:ته رش
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
کاربرد مواد کامپوزیت به منظور استفاده در اسکلت ساختمانهاي متعارف و آثار آن در  1

 اسکلت سازي ساختمانها
 

 سیمانی، سنگی و ارتفاع با توجه به نوع نماهاي آجري،( سیستم تمیز کاري نماي ساختمانها 2
 ...)ساختمانها و

 

  )مصالح و ساخت(آشنایی با انواع فن آوریهاي نوین  3
  اي کاربرد پلیمرها و مصالح سبک جهت دیوارهاي تیغه 4
  ها با در نظر گرفتن عملکرد دیافراگمی بررسی مصالح و تکنولوژي جدید اجراي سقف 5
  اي و شیشههاي کابلی و پارچه اي  معرفی سازه 6
  )LSF(سیستم سبک فلزي  7
  )3D(نظام صفحات ساندویچی  8
 16 جمع

  
  
  

  آشنایی با مبانی پدافند غیرعامل: عنوان دوره 
  

 :شماره دوره
 315  نظارت:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  کلیات و تعاریف 1
  مل و اهداف آناهمیت دفاع غیر عا 2
  تاریخچه پدافند غیر عامل 3
  مالحظات مربوط به سازه، معماري، تاسیسات مکانیکی و برقی در دفاع غیر عامل 4
  بارهاي ناشی از انفجار 5
 16 جمع

  
  
  



  
  ریزي هاي ویژه و روشهاي خاص بتن بتن: عنوان دوره 

  
 :ه دورهشمار

 316  نظارت:صالحیت  )پایه دو به یک(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  )ها و وسایل کار مصالح و نسبتها، ویژگی( بتن پمپی 1
  )ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی مصالح و نسبتها و ویژگی( ریزي زیرآب  بتن 2
  )ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی مصالح و نسبتها و ویژگی( بتن پیش آکنده 3
  )ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی مصالح و نسبتها و ویژگی( هبتن مکید 4
  )ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی مصالح و نسبتها و ویژگی( بتن پاشیدنی 5
  بتن الیافی 6
  هاي با دوام باال بتن 7
  )هاي با کیفیت باال بتن( هاي توانمند  بتن 8
  هاي سبک بتن 9
  بتن خودتراکم 10
  خودترازبتن  11
  ریزي در هواي سرد، گرم، ساحلی و خلیج فارس ضوابط بتن 12
 16 جمع

  
  ها روشهاي تعمیر، مرمت و تقویت سازه: عنوان دوره 

  
 :شماره دوره

 317  نظارت:صالحیت  )پایه دو به یک(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  راي تهیه مدارك فنیب)ازبیلت(روشهاي تهیه نقشه چون ساخت 1
  )بندي آنها ها و طبقه بازدید، انجام آزمایشات سریع، نارسایی(معرفی اقدامات اولیه وتشخیصی  2
هاي مشهود بتن و فوالد، گسیختگی  تغییر شکلها، حرکات غیرمتقارن، خرابی( ها دیدگی آسیب 3

 )و لطمات موضعی
 

   آنارزیابی وضع موجود سازه و باقیمانده مقاومت 4
  انتخاب روش و مصالح مناسب براي تقویت 5
  باز طراحی و ارائه طرح تقویت 6
مراحل تخریب، اصالح، استفاده از مصالح جانشین و ( ریزي عملیات تعمیر و تقویت  برنامه 7

 )مراقبت از مصالح جانشین
 

 16 جمع



  
  روشهاي تولید صنعتی ساختمان: عنوان دوره 

  
 :شماره دوره

 318  نظارت:صالحیت  )ه دو به یکپای(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  تعریف اصول تولید و اجراي صنعتی 1
  جایگاه طراحی در تولید صنعتی 2
  مشخصات خط تولید و سیستم هاي حمل و نقل و تولید 3
  اتصاالت سیستم هاي پیش ساخته و اتصاالت خشک و تر 4
   براي کنترل اجزاي مختلف ساختمانضوابط خاص 5
  آشنایی با موارد بازرسی، آزمایشات الزم ، رواداریها، معایب و روشهاي اصالح آن 6
  آشنایی با مصالح مورد مصرف و قطعات اتصاالت مربوطه 7
  مقاطع پیش ساخته، سیستم قاب خمشی، دوگانه و سیستم با صفحات بزرگ پیش ساخته 8
  هاي سازه اي براي تولید صنعتی ساختمان با استفاده از فن آوریهاي نوینانواع سیستم  9
  روشهاي تولید صنعتی 10
 16 جمع

  
  
  
  

  هاي فوالدي روشهاي اجرا و کنترل اتصاالت در سازه: عنوان دوره 
  

 :شماره دوره
 319  نظارت:صالحیت  )پایه دو به یک(  عمران:رشته 
 )اعتس(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  آشنایی با جوش و روشهاي بازرسی 1
  آشنایی با انواع اتصاالت پاي ستون، وصله تیر و ستون، خرپایی و بادبندها 2
  )جوش ،پرچ و پیچ(آشنایی با انواع اتصاالت  3
  آشنایی با انواع الکترود مصرفی و ترانزیستور 4
  ري و روشهاي رفع عیوبآشنایی با انواع عیوب جوشکاري، آزمایشات الزم جوشکا 5
 16 جمع

  
  
  



  
  ضوابط طراحی ساختمانهاي با مصالح بنایی و مقاوم سازي آن: عنوان دوره 

  
 :شماره دوره

 320  محاسبات:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

قاومت فشاري و برش مالت، مقاومت م( ها و آزمایشات مربوط به مقاومت آنها  مالتها و اندود 1
 ....فشاري و خمشی آجر و 

 

  نحوه اجراي صحیح کرسی چینی و آجر چینی 2
یکپارچگی توزیع (هاي سقف درساختمانها با مصالح بنایی و تمهیدات الزم براي آنها سیستم 3

 ...)بارو 
 

  بنایی تحت اثر زلزلهقطعات الحاقی و تمهیدات الزم براي آنها در ساختمانهاي با مصالح  4
  دیوار هاي مسلح و غیر مسلح 5
  مشخصات و نحوه تعبیه کالفهاي قائم و افقی 6
  ارزیابی عملکرد و مقاوم سازي ساختمانهاي با مصالح بنایی موجود 7
 24 جمع

  
  
  
  

  بهسازي خاك: عنوان دوره 
  

 :شماره دوره
 321  محاسبات:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  ضرورتهاي بهسازي خاك 1
  شناخت انواع روشها 2
  ...)گرمایش، انجماد و( بهسازي فیزیکی خاك 3
  ...)سیلیکاتها، تزریقهاي پلیمري، تبادل یونی،(بهسازي شیمیایی خاك  4
  و انواع آن) تراکم(بهسازي مکانیکی 5
  )اي و ریز برش برش و تراکم دینامیکی، لرزه( امیکیبهسازي مکانیکی و دین 6
  )مرطوب کردن، پایین بودن سفره آب زیرزمینی، الکترو اسمز( بهسازي هیدرولیکی 7

 24 جمع

  



  
  اي مبانی مدلسازي و طراحی رایانه: عنوان دوره 

  
 :شماره دوره

 322  محاسبات:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :رفصل ها س ردیف

  اي هاي مختلف سازه سیستم 1
  اصول تحلیل خطی ، تحلیل غیرخطی، هندسی و مصالحی 2
  SAFE و SAP ،  ETABSافزارهاي متعارف  آشنایی با نرم 3
  )…سه گرهی، چهارگرهی، هشت گرهی و( المانهاي مورد استفاده 4
  . . . و Shell , Frameخواص المانهاي  5
  مدل سازي سیستم قاب خمشی 6
  )سیستم دوگانه(مدل سازي دیوار برشی  7
  مدل سازي صفحه پی و دال 8
  مدل سازي اندرکنش سازه وخاك 9
  -Pاثر  10
  ETABS, SAPهاي  تحلیل غیرخطی در برنامه 11
با مقادیر کنترل نیروهاي داخلی و تغییر شکلها با استفاده از نتایج تحلیل و تطبیق آنها  12

 استاندارد
 

  طراحی مقاطع با توجه به رفتار مصالح و اجزاء 13
  شناخت محدودیتها و متغیرهاي طرح و بهینه سازي طرح 14

 24 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  هاي فوالدي طراحی اتصاالت در سازه: عنوان دوره 

 :شماره دوره
 323  محاسبات:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  هاي مربوطه آشنایی با طراحی جوش و آیین نامه 1
  آشنایی با طراحی اتصاالت پیچی از نوع اتکایی و اصطکاکی 2
  طراحی اتصاالت ساده پیچی و جوشی 2
  طراحی اتصاالت صلب پیچی و جوشی 3
  طراحی وصله هاي پیچی و جوشی 4
  طراحی کف ستونها 5
  هاي مهاربندي پیچی و جوشی هاي اتصال در سیستم طراحی ورق 6
  آشنایی با ضوابط طرح لرزه اي در طراحی اتصاالت 7
  روشهاي جوشکاري و انواع آزمایشات مربوطه 8

 24 جمع

  
  سیستمهاي مقاوم  فلزي و بتنی: عنوان دوره 

 :هشماره دور
 324  محاسبات:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت :سرفصل ها  ردیف

  )معمولی، متوسط، ویژه(قاب خمشی فلزي
 1  الزامات طراحی تیر، ستون و کف ستون

سیستم هاي مقاوم 
 فلزي

  ضوابط طراحی ناحیه اتصال

  مهاربندهاي واگرا
 مهاربندهاي همگرا

  
 
 2 

انواع مهاربندها، 
مشخصات و شکل 

  . . .، ضوابط طراحی المان انواع بادبند پذیري
  هاي قاب صلب خمشی سیستم
  هاي قاب خمشی و دیوار برشی سیستم

  دیوار برشی با المانهاي مرزي
  ضوابط طراحی رفتارخمشی و برشی قابها

3 
سیستم هاي مقاوم بتن 

 آرمه

  ضوابط کنترل رفتارخمشی و برشی دیوار

 24 جمع



  
   غیرعاملپدافند: عنوان دوره 

  
 :شماره دوره

 325  محاسبات:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  کلیات و تعاریف 1
  بارهاي ناشی از انفجار 3
  مشخصات مکانیکی و دینامیکی مصالح 4
  اي مناسب و مقاوم در برابر انفجار معرفی سیستمهاي سازه 5
  یل و طراحیروشهاي تحل 6
  انهدام پیش رونده 7
 24 جمع

  
  
  
  
  

  تحلیل دینامیکی در اثر باد و زلزله: عنوان دوره 
  

 :شماره دوره
 326  محاسبات:صالحیت  )پایه سه به دو(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  ...) باد، حرارت، انفجار ومرده، زنده، زلزله،( شناخت انواع بارهاي وارده محتمل بر ساختمان 1
  شرایط همزمانی بارهاي وارده و تحلیل ریسک براي آنها 2
  شناخت بارگذاري نامساعد و بحرانی 3
  )استاتیکی، دینامیکی، خطی و غیر خطی از لحاظ مصالح و هندسه( روشهاي مختلف تحلیل 4
  لی اعضاشناخت اثرات پارامترهاي طراحی بر روي تحلیل و نیروهاي داخ 5
  فشار باد ونیروي باد و تغییرات آن در ارتفاع 6
  شتاب نگاشت و طیف 7
  تحلیل طیفی و تحلیل تاریخچه زمانی 8
  -Pاثر  9
 24 جمع

  
  



  
  هاي فوالدي هاي ویژه جذب انرژي در سازه سیستم: عنوان دوره 

  
 :شماره دوره

 327  محاسبات:صالحیت  )پایه دو به یک(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  آشنایی با انواع مختلف سیستم هاي مستهلک کننده انرژي در ساختمان 1
  اي آشنایی با مفاهیم طرح لرزه 2
  )کنترل فعال، غیر فعال، دوگانه( آشنایی با انواع کنترل در سازه  3
  آشنایی با مفاهیم میرایی و انواع میراگرها 4
  هاي جداگر لرزه اي  با سیستمآشنایی 5
  آشنایی با سیستم هاي مهاربندي  اصطکاکی 6
 24 جمع

  
  
  

  LRFDاي ساختمانهاي فوالدي به روش طراحی لرزه: عنوان دوره 
  

 :شماره دوره
 328  محاسبات:صالحیت  )پایه دو به یک(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  )روش ضرائب بار و مقاومت( LRFD ی و اصول روشاي بر مبان مقدمه 1
مانند ضریب اضافه مقاومت، لنگر پالستیک، ( اي به طرح لرزه اي و آشنایی با مفاهیم مقدمه 2

 ......)برش پالستیک، لنگر پالستیک مورد انتظارو
 

اعضاي کششی، فشاري، خمشی،  (LRFD به روش ،تیر و ستونطراحی اجزا ساختمان 3
 ...)کب وبرشی، مر

 

  آشنایی با سیستمهاي باربر جانبی 4
  طراحی دیوارهاي برشی فوالدي 5
  LRFD آشنایی با ضوابط طراحی لرزه اي ساختمانهاي فوالدي به روش  6
  طراحی اتصاالت جوشی و پیچی 7
 24 جمع

  
  
  
  



  
  آرمه هاي مقاوم بتن سیستم: عنوان دوره 

  
 :شماره دوره

 329  محاسبات:الحیت ص )پایه دو به یک(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  پذیري سطوح و ضوابط شکل 1

2 
  سیستم قاب خمشی

  شرایط سختی و مشخصات فوالد گذاري تیر و ستون       )١
 شرایط اتصاالت گوشه، کناري و میانی       )٢

 

3 
  سیستم دیوار برشی

  وتاهتحلیل و طراحی دیوارهاي ک       )١
 تحلیل و طراحی دیوارهاي بلند       )٢

 

   دیوار-اندرکنش قاب 4

5 
  )گشایش( دیوار با بازشو

  بازشوهاي کوچک، بزرگ و متوسط       )١
 فوالدگذاري قطعات دیوار و تیر همبند       )٢

 

  عملکرد دیوار تحت بار رفت و برگشتی 6
  آشنایی با ضوابط طرح لرزه اي 8
 24 جمع

  
  

  اي ساختمانهاي بلند سیستم هاي سازه: وان دوره عن
  

 :شماره دوره
 332  محاسبات:صالحیت  )پایه دو به یک(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  (Tubular System & Tube in Tube)آشنایی با سیستم سازه اي لوله اي  1
  آشنایی با سیستم سازه اي با خرپاي کمربندي 2
  آشنایی با اندرکنش سیستم هاي خمشی با دیوار برشی و یا مهاربندي 3
  آشنایی با سیستم هاي خمشی فوالدي همراه با دیوار برشی 4
  آشنایی با سیستم هاي سازه اي فوالدي با مهاربندي بیرونی 5
  آشنایی با سیستم هاي سازه اي بلند مرکب 6
 24 جمع

  



  هاي فوالدي و بتنی ازهمقاوم سازي س: عنوان دوره 

 :شماره دوره
 330  محاسبات:صالحیت  )پایه دو به یک(  عمران:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  مبانی طراحی براساس عملکرد 1
  سطوح عملکرد 2
  زلزله سطح طراحی 3
  دینامیکی) 2استاتیکی ) 1:  روش تحلیل 4
  )غیرخطیتحلیل استاتیکی ( روش بار افزون 5
   منحنی تقاضا و نقطه عملکرد–منحنی ظرفیت  6
  هاي فوالدي اصول مدلسازي سیستم 7
  آرمه هاي بتن اصول مدلسازي سیستم 8
  آرمه هاي بتن مقاوم سازي سازه 9
  سازي سازه هاي فوالدي مقاوم 10
  )ه مهاربنديآرمه یا فوالدي یا هست  بتن-دیوار برشی( تعبیه هسته مقاوم در اسکلت 11
  طراحی ژاکت فوالدي، بتنی و کامپوزیت 12
  اصول طراحی سیستم هاي مقاوم 13
 24 جمع

  
  هاي عمیق شالوده: عنوان دوره 

 331  محاسبات:صالحیت  )پایه دو به یک(  عمران:رشته  :شماره دوره

 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  هاي عمیق انواع پی 1
  ل استفاده از شمعهاشرایط و عل 2
  هاي مختلف شمعها بندي و ویژگی طبقه 3
  )قائم، جانبی، استاتیکی و دینامیکی( عملکرد شمع و خاك اطراف تحت بارهاي مختلف 4
  ظرفیت باربري شمع براساس روشهاي استاتیکی، دینامیکی و صحرایی 5
  شمع تحت بار جانبی، اندرکنش خاك و شمع 6
  )فیت باربري، توزیع بار و شکستظر( گروه شمع 7
  آزمایشهاي شناسایی پارامترهاي ژئوتکنیکی مرتبط با طراحی شمع 8
  طراحی شمع، کالهک و اتصاالت مربوطه 9
  اصطکاك منفی و کشش به سمت باال 10
 24 جمع



  
ی عناوین و سرفصلهاي دوره هاي آموزشی براي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندس

  رشته شهرسازي
  
  

  تفکیک اراضی شهري: عنوان دوره

 :شماره دوره
 211  طراحی و نظارت:صالحیت   شهرسازي:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  کلیاتی از قوانین مربوط به زمین و مالکیت آن و چگونگی بررسی اسناد مالکین زمین 1
  آن در تهیه طرحهاي تفکیکیبررسی آخرین ضوابط شهرسازي و نحوه اعمال  2

3 
روشهاي تحلیل سایت شامل جهت شیب عمومی اراضی و نحوه دفع آبهاي سطحی، 

 عوارض طبیعی و تحلیل فضایی سایت و تعیین ابعاد و جهت قطعات تفکیکی
 

4 
بررسی وضعیت خدمات زیربنایی و عمومی در منطقه و میزان برخورداري زمین از 

 این خدمات
 

5 
یت و سلسله مراتب شبکه حمل و نقل در منطقه و ضوابط و بررسی وضع

استانداردهاي طراحی شبکه حمل و نقل شامل عرض معابر، قوسها، مقاطع طولی و 
 عرضی گذربندیها

 

6 
هاي  معیارها و روش تعیین سلسله مراتب خدمات شهري و الگوي استقرار کاربري

  خدماتی در مناطق مسکونی

   نیاز و چگونگی تعیین موقعیت ملکهاي مورد انواع نقشه 7
  نحوه تهیه و ارائه گزارش توجیهی 8
  کارگاه عملی تفکیک اراضی شهري 9
 16 جمع

  
  
  
  
  

  
  



  انطباق شهري ساختمانها: عنوان دوره

 :شماره دوره
 212  طراحی و نظارت:صالحیت   شهرسازي:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

هاي شهري شامل برداشت ابعاد، سطوح اشغال،  اي ممیزي بافتآشنایی با روشه 1
  عرض معابر و غیره

  آوري اطالعات و بررسی ضوابط شهرسازي مصوب نحوه گرد 2
سازي به  بحث پیرامون روش محاسبه تراکم جمعیتی و ساختمانی و نحوه معادل 3

بافتهاي منظور حفظ ضوابط مصوب شهرسازي و در عین حال انطباق ساختمان با 
 شهري

 

  در احداث بناهاي شهري) حقوق مالکین و همسایگان(هاي حقوقی آشنایی با بررسی 4
  آشنایی با معیارهاي هویتی در آرایش سیما و منظر شهري 5
  نحوه تهیه گزارش توجیهی 6
  ها ن کارگاه عملی انطباق شهري ساختما 7

 16 جمع
  
  

  ريانطباق کاربري اراضی شه: عنوان دوره

 :شماره دوره
 213  طراحی و نظارت:صالحیت  شهرسازي :رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  هاي انطباق کاربري شهري آشنایی با اساس طرحهاي جامع و تعیین حوزه 1
  هاي طرح جامع هاي میدانی در زمینه تحلیل منطقه و مقایسه وضع موجود با ایده بررسی 2
محیطی حذف کاربري  اي اقتصادي، اجتماعی، کالبدي و زیستبررسی بازتابه 3

 پیشنهادي در منطقه
 

بررسی عوامل مکانی، اقتصادي، اجتماعی و زیست محیطی زمین به منظور تعیین  4
  هاي پیشنهادي در راستاي مصالح جمعی و برنامه توسعه شهر گزینه

 و تعیین درجات ناسازگاري هاي پیشنهادي بررسی میزان سازگاري و ناسازگاري گزینه 5
  با بافت شهري و انتخاب گزینه مناسب

  نحوه تهیه گزارش توجیهی 6
   و جایگزینی در طرح تفصیلی5هاي مورد نیاز براي ارائه در کمیسیون ماده ارائه نقشه 7
  کارگاه عملی انطباق کاربري اراضی شهري 8

 16 جمع



  سازي اراضی شهري آماده: عنوان دوره

 :شماره دوره
 214  طراحی و نظارت:صالحیت   شهرسازي:ه رشت

 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  ریزي شهري آشنایی با مبانی برنامه 1
  نقش مدیریت شهري در هدایت توسعه شهر 2
  هاي شهري و اولویت بندي توسعه اراضی روشهاي تحلیل سایت 3
  ایی و عمومی در مناطق شهرينحوه بررسی و ممیزي وضعیت خدمات زیربن 4
  سازي اراضی شهري نقش مالکین، شهرداري، بخش خصوصی و مردم در آماده 5
ریزي و طراحی بافتهاي جدید  بررسی اصول، ضوابط و معیارهاي شهرسازي در برنامه 6

 شهري
 

  چگونگی برآورد مالی طرح آماده سازي اراضی 7
  سازي اراضی شهري کارگاه عملی آماده 8
 16 جمع

  
  هاي فرسوده شهري بازسازي و بهسازي بافت: عنوان دوره

 :شماره دوره
 215  طراحی و نظارت:صالحیت   شهرسازي:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرصل ها  ردیف

  بحث و بررسی پیرامون فرآیند تحوالت شهري 1
ورت هاي شهري به منظور تعیین میزان فرسودگی و ضر روشهاي ارزیابی بافت 2

 بازسازي و بهسازي
 

  آشنایی با مفهوم بازساخت در شهرسازي 3
  بحث درمورد شناسایی و تفکیک عوامل و نیروهاي مؤثر در بازساخت شهري 4
  بحث پیرامون ابزار مدیریتی و روشهاي بازساخت بافتهاي فرسوده شهري 5
  سوده شهريضوابط و معیارهاي مورد نیاز در بازسازي و بهسازي بافتهاي فر 6

7 
نقش مردم، شهرداري، بخش خصوصی و سایر نهادهاي عمومی در بهسازي و 

 بازسازي بافتهاي فرسوده شهري
 

  ضرورت و روش مستند سازي فرآیند بهسازي و بازسازي بافتهاي فرسوده شهري 8
  )کیفیت محیط(هاي کالبدي، طراحی شهري  تحلیل ویژگی 9
  هاي قدیمی و فرسوده شهري سازي بافت یاء و باز زندهنحوة تأمین منابع مالی اح 10
  هاي فرسوده شهري کارگاه عملی بازسازي و بهسازي بافت 11
 16 جمع



عناوین و سرفصلهاي دوره هاي آموزشی براي ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسی 

  رشته نقشه برداري
  

  ات خاکیتهیه نقشه هاي مسطحاتی و رقومی عملی:عنوان دوره

 :شماره دوره
 611 )پایه دو به یک( طراحی و نظارت:صالحیت  برداري  نقشه:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  آشنایی با انواع نقشه هاي سایت پالن و توپوگرافی و پروفیلهاي طولی و عرضی 1
  )با استفاده از منحنی بروکنر(نحوه محاسبه حجم عملیات خاکی 2
  سبه طرح هندسی معابر و رمپهاي ورودي به ساختمانمحا 3
  نحوه پروفیل برداري از گودبرداري هاي ساختمانی 4
 16 جمع

 
  

  
  

  تطبیق زمین با اسناد مالکیت و پیاده کردن زمین و عناصر ساختمانی: عنوان دوره

 :شماره دوره
 612 )پایه دو به یک( طراحی و نظارت :صالحیت  برداري  نقشه:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  )مختصري از کاداستر(آشنایی با نحوه تنظیم اسناد مالکیت در اداره ثبت 1
  نحوه تطبیق اسناد مالکیت با زمین 2
  پیاده کردن فونداسیون و بر و کف 3
  ستون گذاري و شاقولی کردن ستونها 4
  تنظیم گزارشات 5
 16 جمع



  
   محاسبات و ترسیمات کامپیوتري و نرم افزارهاي تخصصی:عنوان دوره

 :شماره دوره
 613 )پایه دو به یک( طراحی ونظارت :صالحیت  برداري  نقشه:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  Microstationآشنایی با کاربرد   1
  AutoCAD Land آشنایی با کاربرد 2
  اي فتوگرامتريآشنایی با کاربرد نرم افزاره 3
  SDRآشنایی با کاربرد  4
  ARC INFO,MAP INFOآشنایی با کاربرد  5
 16 جمع

  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



کار مهندسی ه عناوین و سرفصلهاي دوره هاي آموزشی براي ارتقاء پایه پروانه اشتغال ب

  یمکانیکتاسیسات رشته 

  طبوعتأسیسات گرمایی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه م: عنوان دوره
  

 :شماره دوره
 411 )پایه سه به دو: (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  سیستم تعویض هوا 1
  هواکشها و بادبزنها 2
  لوله کشی هاي توزیع انرژي سرمایی و گرمایی، پمپها، عایقکاري و مصالح 2
  دودکش 3
  ي سرمایی و گرماییمبانی طراحی و محاسبات بارها 4
  کانال کشی، عایقکاري و مصالح 5
  هوارسان، فن کوئل و رادیاتور 6
  آشنایی با سیستمهاي کنترل خودکار 7
  ذخیره سازي و انتقال سوخت مایع 8
  دستگاههاي گرم کننده و خنک کننده ویژه 9
  هودهاي آشپزخانه 10
  آبگرمکن، بویلر و پکیج ها 11
 16 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  عنوان دوره تأسیسات بهداشتی
  

 :شماره دوره
 412 )پایه سه به دو: (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  سیستم آبرسانی ساختمان 1
  فشار، افت فشارآب و تأمین فشار آب 2
   مصالحطرح و محاسبه سیستم لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی و انتخاب 3
  محاسبات سیستم لوله کشی برگشت آب مصرفی 4
  طرح و محاسبه سیستم دفع فاضالب ساختمان و انتخاب مصالح 5
  طراحی لوله کشی هواکش فاضالب و انتخاب مصالح 6
  الزامات انتخاب و نصب لوازم بهداشتی 7
  طراحی لوله کشی آب باران ساختمان و انتخاب مصالح 8
  ه گاههابست و تکی 9
  )اجرا، آزمایش و نگهداري(اجراي لوله کشی  10
  حفاظت از آب و تأسیسات آب آشامیدنی 11

 16 جمع

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  کشی گاز ساختمانها تأسیسات لوله: عنوان دوره

 :شماره دوره
 413 )پایه سه به دو: (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته 
 )عتسا(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  )تولید، انتقال، توزیع و مصرف(مقدمه و آشنایی با مراحل گازرسانی  1
  )نقشه کشی، برآورد مصرف و اندازه یابی(طراحی  2
  مصالح 3
  )مسیریابی،جوشکاري، عایقکاري و مقررات مربوطه(اجرا  4
  آزمایش و راه اندازي 5
  اشتراك پذیري 6
  وصل وسا ئل گاز سوز به سیستمتعیین محل نصب وسائل گاز سوز،  7
  )انواع، مشخصات و اندازه(دودکشها  8
  تهویه 9
  ایمنی و یپشگیري از حوادث 10

 16 جمع

  
  1تدابیر الزم درصرفه جویی در مصرف انرژي درساختمانها : عنوان دوره

 :شماره دوره
 414 )پایه سه به دو: (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته 
 )ساعت(: مدت  :رفصل ها س ردیف
  )مبانی و حل مثال عددي(انتقال حرارت از پوسته ساختمان  1
مقررات کلی و ضوابط طراحی و اجرا، بررسی عوامل ویژه اصلی و فرعی در میزان صرفه  2

 جویی در مصرف انرژي
 

  پلهاي حرارتی، میعان و مخاطرات ناشی از آن 3
ي عایقکاري حرارتی تأسیسات ساختمان و آشنایی با آشنایی با مصالح و جزئیات اجرا 4

  مخاطرات حریق

  آ شنایی با تجهیزات و سیستمهاي نوین تأسیساتی 5
  آشنایی با فهرست بازبینی انرژي و نحوه تکمیل آن 6
 16 جمع



  
  اصول کنترل، بازرسی، تحویل  و مدیریت تعمیر و نگهداري تأسیسات مکانیکی: عنوان دوره

 :شماره دوره
 415 )پایه سه به دو: (صالحیت  أسیسات مکانیکی ت:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

   تعویض هوا، هواکشها و بادبزنکنترل و بازرسی 1
    لوله کشی هاي توزیع انرژي سرمایی و گرمایی، پمپها، عایقکاري و مصالحکنترل و بازرسی 2
   دودکشکنترل و بازرسی 3
  طراحی و محاسبات بارهاي سرمایی و گرماییمبانی  4
   کانال کشی، عایقکاري و مصالحکنترل و بازرسی 5
   هوارسان، فن کوئل و رادیاتورکنترل و بازرسی 6
  آشنایی با سیستمهاي کنترل خودکار 7
  ذخیره سازي و انتقال سوخت مایع 8
  ژه دستگاههاي گرم کننده و خنک کننده ویکنترل و بازرسی 9

   هودهاي آشپزخانهکنترل و بازرسی 10
 16 جمع

  
  

  مدیریت تعمیر و نگهداري تاسیسات ساختمانها: عنوان دوره

 :شماره دوره
 416 )پایه سه به دو: (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته 
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

  نگهداري وراه اندازي بویلرها 1
  نگهداري هوارسانها 2
  نگهداري چیلرها و انواع آنها 3
  تامین هواي الزم براي احتراق در موتورخانه ها 4
  مخازن سوخت و لوله کشی از مخزن به مشعل 5
  لرزه گیر و کاربرد آن در موتور خانه ها 6
  ژي در ساختمان  مدیریت انر 7
  ساتبرنامه ریزي براي تهیه قطعات یدکی و ذخیره مناسب در انبار تاسی 8

 16 جمع



  
  2تدابیر الزم در صرفه جوئی مصرف انرژي در ساختمانها : عنوان دوره

 417 ) به یکدوپایه : (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته  :شماره دوره

 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  ) طراحیمدارك مورد نیاز، عوامی اصلی، عوامل فرعی،روشهاي(مقررات کلی و ضوابط طراحی و اجرا 1
  پوسته خارجی ساختمانها 2
  تاسیسات مکانیکی 3
  روشنایی 4
  روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان یا بخشی از آن 5
  سرمایی ساالنه-گونه بندي جغرافیایی نیاز انرژي گرمایی 6
  گروه بندي کاربري ساختمانها 7
  ضرایب هدایت حرارتی مصالح متداول 8
  ایت حرارتی جدارهاي نورگذر و بازشوهاي ساختمانیضرایب هد 9
 16 جمع

  
  عایق بندي صوتی و حرارتی و سیستمهاي اطفاي حریق: نوان دورهع

 418 ) به یکدوپایه : (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته  :شماره دوره
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  مقررات عمومی اکوستیک 1
   کوبه اي تراگسیل شده از سقف میان طبقاتحداکثر تراز صداي 2
  روش تعیین شاخص کاهش صداي یک جداکننده مرکب 3
  مقادیر صدابندي جدا کننده هاي مختلف در ساختمان 4
  مقادیر فیزیکی اصلی، تعاریف و عالئم 5
  ضریب هدایت حرارتی مصالح متداول 6
  خارجی، الیه هاي هوا و قطعات ساختمانیمقاومت حرارتی سطوح داخلی و خارجی پوسته هاي  7
  ضرایب انتقال حرارت جدارهاي نورگذر و باز شوهاي ساختمانی 8
  مدت زمان مقاومت در برابر حریق 9
  اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی 10
  عالئم و دستگاههاي هشدار دهنده حریق 11
  تقیممواد اطفاي حریق مستقیم و غیر مس 12
  سیستم هاي اطفاي حریق دستی و مکانیکی 13
 16 جمع



  چیلر و برجهاي خنک کن: عنوان دوره

 419 ) به یکدوپایه : (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته  :شماره دوره

 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  انواع چیلرها 1
  )کندانسور آبی و هوایی(چیلر هاي تراکمی  2
  ......)دمبرها، کمپرسورها، اواپراتورها، کندانسورها و ( چیلر ساختمان 3
  تجهیزات و سیستم هاي کنترلی چیلرها 4
  محاسبات و طراحی و اتخاب اجزاء چیلرهاي تراکمی 5
  چیلرهاي جذبی 6
  ساختمان چیلر ، اواپراتور، آبریزها، کندانسور و ژنراتور 7
  سیستم هاي کنترلی چیلرها 8
  اسبات و طراحی چیلرهاي جذبیمح 9
  انواع برجها 10
  برج هاي خنک کن آبی 11
  برج هاي خنک کن تبخیري 12
  برج هاي خنک کن هوایی 13
 16 جمع

  
  سیستمهاي کنترل هوشمند تأسیسات مکانیکی: عنوان دوره

 420 ) به یکدوپایه : (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته  :شماره دوره

 )ساعت(:مدت   :رفصل ها س ردیف
  آشنایی با تکنیکهاي فناوري اطالعات 1
  آشنایی با سیستمهاي طراحی رایانه اي و بانکهاي اطالعاتی 2
  )MF(مدیریت تسهیالت  3
  سیستمهاي کنترل امنیت 4
  سیستمهاي کنترل مصرف انرژي 5
  سیستمهاي کنترل محیط زیست 6
  ایشسیستمهاي کنترل گرمایش و سرم 7
  سیستم کنترل روشنایی 8
  مدیریت جمع آوري داده ها 9
  شبکه هاي بیسیم 10
  عاملهاي هوشمند و ویژگیهاي آن 11
 16 جمع



  

  تأسیسات مکانیکی ساختمانهاي بلند مرتبه و تفاوت آنها با ساختمانهاي معمولی: عنوان دوره

 ) به یکدوپایه : (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته  :ره دورهشما
421 

 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف

1 
تأسیسات آبرسانی شامل براورد نیازهاي آبی پروژه، نحوه انتقال و ذخیره سازي، تأمین 

  فشارقوي و توزیع آب در طبقات بلند مرتبه

2 
تأسیسات فاضالب شامل براورد مقادیر فاضالب و سیستمهاي جمع آوري و تصفیه فاضالب و 

  آب و یا استفاده از پس آب تصفیه شده جهت آبیاري فضاي سبزدفع پس 

  جمع آوري و دفع آبهاي سطحی 3
  اتالف حرارتی در زمستان و سیستمهاي گرمایشی ساختمانهاي بلند مرتبه 4
  محاسبه بار برودتی ساختمانهاي بلند مرتبه در تابستان و انواع سیستمهاي سرمایش موجود 5
  و تعویض هوا، تأمین هواي تازه و تخلیه هواي آلوده و کنترل کیفیت هواتأسیسات تهویه  6
  گازرسانی در ساختمانهاي بلند مرتبه 7
  اطفاي حریق در ساختمانهاي بلند مرتبه 8
 16 جمع

  
  



  روشهاي تهویه گرم و سرد با هوا و تأسیسات بهداشتی در فضاهاي پر جمعیت: عنوان دوره

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 422 ) به یکدوپایه : (صالحیت   تأسیسات مکانیکی:رشته  :شماره دوره
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  انتخاب و کاربرد انواع چیلرها با توجه به فضاي موتورخانه 1
  موارد ایمنی در لوله کشی و بهره برداري از سیستمهاي تهویه با هوا 2
  مصالح، محاسبات و نکات اجرایی کولرهاي گازي 3
  روشهاي استفاده از هواي تازه و تعویض هوا 4
   و فن کوئلمصالح، محاسبات و نکات اجرایی تهویه مطبوع 5
  مصالح، محاسبات و نکات اجرایی ایرواشر 6
  مصالح، محاسبات و نکات اجرایی هواساز 7
  دستگاههاي خنک کننده و تبرید 8
  استاندارد تأسیسات بهداشتی 9
  توزیع و حفاظت آب آشامیدنی ساختمان 10
  لوله کشی بهداشتی توزیع آب گرم مصرفی و فاضالب ساختمانها 11
  لوله کشی آب باران، تکیه گاهها و لوازم بهداشتی 12
 16 جمع



  

 کار مهندسی ه پروانه اشتغال ب پایهعناوین و سرفصلهاي دوره هاي آموزشی براي ارتقاء

  برقیتاسیسات رشته 

  

   آسانسور و پله برقی:عنوان دوره
  

 511 )پایه سه به دو (:صالحیت   تأسیسات برقی:رشته  :شماره دوره
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  تعاریف و الزامات اولیه براي انتخاب آسانسور 1
  طراحی و آماده سازي محل آسانسور 2
  ویژگیهاي آسانسورهاي مورد استفاده افراد ناتوان جسمی 3
  یژگیهاي آسانسورهاي هیدرولیکو 4
  الزامات آسانسورهاي حمل خودرو 5
  آزمایش و تحویل گیري آسانسور 6
  حفاظت آسانسورها در مقابل آتش 7
  اطالعات اولیه طراحی پله برقی 8
   مشخصات فنی پله برقی–ویژگیهاي سازه و نحوه انتخاب پله برقی  9
  مانتأثیرات پله برقی بر سازه ساخت 10
  حفاظت در مقابل آتش پله برقیوحفاظت فنی و ایمنی  11
  تحویل گیري و نگهداري پله برقی 12
 16 جمع

  
  
  
  
  
  
  



  سیستمهاي جریان ضعیف: عنوان دوره

 512 )پایه سه به دو (:صالحیت   تأسیسات برقی:رشته  :شماره دوره
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  صاعقه گیر 1
  مرکزيآنتن  2
  سیستم اعالم حریق 3
 16 جمع

  
  

  1بهینه سازي و صرفه جوئی مصرف انرژي الکتریکی ساختمانها : عنوان دوره

 513 )پایه سه به دو (:صالحیت   تأسیسات برقی:رشته  :شماره دوره
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  )یناستفاده از المپهاي کم مصرف و سایر تجهیزات نو(روشنایی  1
  برنامه ریزي وکنترل روشنایی 2
  کنترل سیستم هاي مکانیکی در جهت صرفه جویی در مصرف انرژي 3
  مدیریت بار و انرژي 4
  طراحی تابلوهاي برق و نحوه تغذیه سیستمهاي الکتریکی 5
 16 جمع

  
  

  1ساختمانهاي هوشمند : عنوان دوره

 514 :)پایه سه به دو(صالحیت   تأسیسات برقی:رشته  :شماره دوره
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  مبانی ساختمانهاي هوشمند 1
  مقدمه اي بر سیستمهاي کنترل هوشمند 2
  زیرساختهاي هوشمند سازي ساختمان 3
  پیاده سازي الگوریتم هوشمند سازي 4
 16 جمع

  
  



  
  2ساختمانهاي هوشمند : عنوان دوره

 515 )پایه دو به یک (:حیت صال  تأسیسات برقی:رشته  :شماره دوره
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  شناخت تجهیزات 1
  شناخت پروتکلهاي ارتباطی 2
موضوعاتی که در یک ساختمان از طریق سیستمهاي کنترل هوشمند می توان کنترل  3

 )، آسانسورHVCمثل روشنایی سیستمهاي (یا مانیتور کرد 
 

 16 جمع
  
  

  2 بهینه سازي و صرفه جوئی مصرف انرژي الکتریکی ساختمانها: ان دورهعنو

 516 )پایه دو به یک (:صالحیت   تأسیسات برقی:رشته  :شماره دوره
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  ردیف
  )استفاده از المپهاي کم مصرف و سایر تجهیزات نوین(روشنایی  1
  برنامه ریزي وکنترل روشنایی 2
  رل سیستم هاي مکانیکی در جهت صرفه جویی در مصرف انرژيکنت 3
  مدیریت بار و انرژي 4
  طراحی تابلوهاي برق و نحوه تغذیه سیستمهاي الکتریکی 5

 16 جمع
  
  

  تأسیسات برقی ساختمانهاي بلند مرتبه: عنوان دوره

 517 )پایه دو به یک (:صالحیت   تأسیسات برقی:رشته  :شماره دوره
 )ساعت(: مدت  :سرفصل ها  فردی

  باس داکت 1
  سیستم هاي توزیع 2
  سیستم هاي ارتینگ و همبندي 3

 16 جمع
 

 


