
 

 

 

 جهت تمدید پروانه اشتغالعناوین دوره های پیشنهادی 

 

 

 دورهعنوان  رشته

 عمران

 گانه مقررات ملي  22مباحث موضوعات مرتبط در 

 بارهاي وارد بر ساختمان

 2022ويرايش چهارم آيين نامه 

 وحدت رويه محاسبات سازه 

 تحليل ديناميکي سازه

 تحليل غيرخطي سازه

 آوري هاي الحاقي نوين در سازهفن 

 اجراي سازه هاي با فن آوري نوين ساخت

 طراحي و اجراي سازه هاي بتني

 طراحي و اجراي سازه هاي فوالدي

 طراحي و اجراي سازه هاي فوالدي سرد نورد شده

 طراحي و اجراي سازه هاي فوالدي پيچ و مهره

 و فلز مقايسه فني اقتصادي سازه هاي اسکلت بتن

 اتصاالت در سازه هاي فلزي

 اشکاالت اجرايي سازه هاي بتني و مشکالت مربوطه

 عمل آوري بتن

 بتن هاي توانمند

 مديريت پروژه و ساخت

 ربت دانش در ساختمان هاي پروژه محوريمد

 گودبرداري و سازه هاي نگهبان

 روش هاي جلوگيري از نفوذ آب از پي ساختمان

 هاي بهسازي خاکروش 

 بهسازي لرزه اي ساختمان

 اصول بازرسي فني سازه ساختمان

 مهندسي ارزش

 سازه هاي امن )پدافند غيرعامل(

 مديريت جامع بحران

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دورهعنوان  رشته

 معماری

 گانه مقررات ملي ساختمان 22مباحث موضوعات مرتبط در 

 مباني نظري معماري در حوزه هاي مختلف

 اجراي فن آوري هاي نوين در معماري

 ساختمان هاي سبز

 نماسازي و عايق بندي ساختمان

 برنامه ريزي حرفه اي در ساختمان هاي بلند مرتبه

 ديوارهاي سبك و عايق حرارت و صوت

 راهکارهاي بهينه سازي انرژي در ساختمان

 الزامات فني و اجرايي انواع سقف هاي جديد

 مباني اكوستيك و عايقکاري صوتياصول و 

 معرفي و نحوه استفاده ار بلوک هاي سبك

 نقش خراسان در شکوفايي هنر اسالمي

 دورهعنوان  رشته

 مکانیک 

 گانه مقررات ملي ساختمان 22مباحث موضوعات مرتبط در 

 كارگاه آموزشي ناظران گاز

 نکات الزم براي نصابان مجاز دستگاه هاي گاز سوز

 توليدكننده هاخدمات پس از فروش جهت كارگاه آموزشي 

 مجريان لوله كشي گاز

 مديريت تخصصي انرژي و حرارت

 طراحي و اجراي سيستم لوله كشي فاضالب و آب باران

 طراحي و اجراي سيستم لوله كشي آب سرد و گرم

 طراحي و اجراي استخر، سونا و جکوزي

 تبخيريآشنايي با سيستم هاي نوين 

 اصول و ضوابط سيستم هاي اعالم و اطفاء حريق

 دودكش ها با رويکرد فن آوري هاي نوين

 طراحي، اجرا و كنترل دودكش ها

 تأسيسات ساختمان هاي بلند مرتبه



 

 

 دورهعنوان  رشته

 برق

 گانه مقررات ملي  22مباحث موضوعات مرتبط در 

 آسانسور و پله برقي

 مصرف انرژي الکتريکيبهينه سازي 

 ساختمان هاي هوشمند

 برق-حفاظت سلختمان در برابر حريق 

 مديريت انرژي

 طراحي سيستم روشنايي مکان هاي باز و بسته

 طراحي تأسيسات الکتريکي

 دوره آموزشي مقدماتي پله برقي

 ايمني كار در مجاورت شبکه هاي برق

 روشنايي و نور پردازي

 نقشه خواني تأسيسات الکتريکي نظارت و

 BMSمديريت هوشمند ساختمان 

 انرژي هاي نو با رويکرد فتو ولتائيك

 

 

 

 دورهعنوان  رشته

 شهرسازی

 گانه مقررات ملي  22مباحث موضوعات مرتبط در 

 اصول و ضوابط شهرسازي

 چالش هاي مدرنيزاسيون شهري

 انطباق كاربري اراضي شهري

 برنامه ريزي و مديريت شهري

 شهر ايراني اسالمي

 هم انديشي مسائل و مشکالت شهرسازي

 جايگاه ساختمان هاي بلند در شهرسازي

 رشد و توسعه شهري و حفاظت بافت تاريخي

 چالش هاي شهرسازي در ايران

 ضوابط معماري و شهرسازي براي توان يابان

 

 

 

 دورهعنوان  رشته

 ترافیک

 گانه مقررات ملي  22مباحث موضوعات مرتبط در 

 تجربه كشورهاي پيشرفته در ترافيك

 روش هاي پيشرفته كنترل ترافيك

 اثر پروژه هاي بزرگ بر ترافيك

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 دورهعنوان  رشته

نقشه 

 برداری

 گانه مقررات ملي ساختمان 22مباحث موضوعات مرتبط در 

 اهميت نقشه برداري در ساختمان

 برداريتجربه كشورهاي پيشرفته در نقشه 

 تفکيك آپارتمان ها

 رواداري ها و كنترل نقشه برداري در ساختمان

 روش هاي پيشرفته در نقشه برداري

 دورهعنوان  رشته

 عمومي

 گانه مقررات ملي ساختمان 22مباحث موضوعات مرتبط در 

 مسائل حقوقي در مهندسي ساختمان

 آشنايي با بيمه و انواع آن

 مقررات مالياتي براي مهندسين

 آشنايي با پرونده هاي شوراي انتظامي

 روش هاي جديد اجراي ساختمان

 مصالح جديد و استاندارد

 اخالق مهندسي

 اقتصاد مهندسي

 نظم، بهداشت و سالمت در كار

 قوانين تملك و پيش فروش ساختمان

 توسعه اقتصادي و صنعت ساختمان

 گانه مقررات ملي ساختمان 22مباحث 

  HSCحفاظت، ايمني و بهداشت كار 

 صدور خدمات فني مهندسي

 زبان تخصصي

 يني و بهره وريراشتغال، خالقيت، كارآف

 مهارت هاي رفتاري مديران پروژه 

 برنامه ريزي مالي پروژه در شرايط ركود بازار

 آموزش تخصصي قرارداد هاي پيماني

 PMBOKآشنايي با استاندارد مديريت پروژه 

 دوره توجيهي طرح ارجاع كار 


