
9139سال  اولشش ماهه  – دوره هاي مورد نیاز براي ارتقاء پایه  

  سازمان نظام مهندسی ساختمان استان آذربایجان شرقی

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  هاي نگهبانمبانی گودبرداري ژئوتکنیک و سازه  311
  عمران نظارت

  2به  3پایه 
16  

  صنعت ساختمان آوریهاي نوین درمصالح و فن  314
  عمران نظارت

  2به  3پایه 
16 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

 ریزيهاي ویژه و روشهاي خاص بتنبتن  316
  عمران نظارت

  1به  2پایه 
16 

  روشهاي تعمیر ، مرمت و تقویت سازه ها  317
  عمران نظارت

  1به  2پایه 
16 

  هاي فوالديروشهاي اجرا و کنترل اتصاالت سازه  319
  عمران نظارت

  1به  2پایه 
16 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  مبانی مدلسازي و طراحی رایانه اي  322

  عمران محاسبات

  2به  3پایه 

24 

333  

  ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله

  ایران2800استاندارد 

  عمران محاسبات

  2به  3پایه 

24 

  هاي مقاوم فلزي وبتنیسیستم  324

  عمران محاسبات

  2به  3پایه 

24 



 
  

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

 ازه هاي فوالديژه جذب انرژي در سسیستمهاي وی  327

  محاسباتعمران

  1به  2پایه 

24 

  LRFDطراحی لرزه اي ساختمانهاي فوالدي به روش   328

  محاسباتعمران

  1به  2پایه  

24 

  سیستمهاي مقاوم بتن آرمه  329

   محاسباتعمران

  1به  2پایه 

24 

  ایران2800استاندارد -ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله  334

  محاسباتعمران

  1به  2پایه 

24 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  کارآموزي صالحیت اجرا 811

  عمران معماري

  ود به حرفهور

76 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  HSEمبانی سالمت و ایمنی محیط زیست    8117

  عمران معماري

و تمدید پروانه  اجرا 3صدور پایه 

  صالحیت اجرا در تمامی پایه ها

8 



 
  

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  HSEمحیط زیست  مقررات و تدابیر فنی سالمت و ایمنی  818

  (اجرا)عمران معماري

  2به3

24  

  بتنی ساختمانهاي اجراي  812

  (اجرا)عمران معماري

  2به3

24 

  نظام برنامه ریزي وکنترل پروژه  817

  (اجرا)عمران معماري

  2به3

24 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  اجراي ساختمان هاي فوالدي  811

  (اجرا)عمران معماري

  1به  2

24 

  گودبرداري ژئوتکنیک اجراي  813

  (اجرا)عمران معماري

  1به  2

24 

  ناوري نوین اجراي ساختمان و جزئیات اجرائیف -روشهاي ساخت  814

  (اجرا)عمران معماري

  1به  2

24 

  HSEروش ها و تکنیک هاي اجراي نظام سالمت ، ایمنی محیط زیست   822

  (اجرا)عمران معماري

  1به 2

16 



 
  

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  بکارگیري استانداردها  111
 (صالحیت نظارت و طراحی) معماري

  2به  3
16 

  معماري پایدار و روشهاي صرفه جوئی در ساختمان  112
 (صالحیت نظارت و طراحی) معماري

  2به  3
16 

  آوریهاي نوین در صنعت ساختمانمصالح و فن  113
 طراحی) (صالحیت نظارت و معماري

  2به  3پایه 
16 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  مرتبه اصول و مبانی طراحی بناهاي بلند  114
 (صالحیت نظارت و طراحی) معماري

  1به  2
16 

  معماري زمینه گرا در بافتها  115
 (صالحیت نظارت و طراحی) معماري

  1به  2
16 

  ي ساختمانالزامات هماهنگی و مدیریت و اجرا  116
 (صالحیت نظارت و طراحی) معماري

  1به  2
16 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  تاسیسات گرمایی ، سرمایی ، تعویض هوا و تهویه مطبوع  411
  مکانیک

  2به  3پایه 
16 

  ) 17تاسیسات لوله کشی گاز ساختمانها (مبحث   413
  مکانیک

  2به  3پایه 
16 

  1 جوئی مصرف انرژي ساختمانهادر صرفهتدابیر الزم   414
  مکانیک

  2به  3پایه 
16 



 
  

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  عایق بندي صوتی و حرارتی و سیستمهاي اطفاي حریق  418
  مکانیک

  1به  2پایه 
16 

  چیلر و برجهاي خنک کن  419
  مکانیک

  1به  2پایه 
16 

  مکانیکی سیستمهاي کنترل هوشمند تاسیسات  420
  مکانیک

  1به  2پایه 
16 

  یترجمعروش هاي تهویه گرم و سرد با هوا و تاسیسات بهداشتی در فضاهاي پ  422
  مکانیک

  1به  2پایه 
16 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  سیستمهاي جریان ضعیف  512
  برق

  2به  3پایه 
16 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  2بهینه سازي و صرفه جویی مصرف انرژي الکتریکی ساختمانها   516
  برق

  1به  2پایه 
16 

  تاسیسات برقی ساختمانهاي بلندمرتبه  517
  برق

  1به  2پایه 
16 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  انطباق کاربري اراضی شهري  211
  شهرسازي

  2به  3
16 

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

  انطباق کاربري اراضی شهري   211
  شهرسازي

  1به 2
16 

  انطباق شهري ساختمانها  212
  شهرسازي

  1به  2
16 



 
  

  رشته و پایه  نام دوره  کد دوره
ساعات 

  آموزشی

 16  نقشه برداري  تطبیق زمین به استناد مالکیت   612

  


