
 

 

 

 تمدید مهلت ثبت نام   

 DGNBبر اساس استاندارد  "ساختمان پایدار"دوره دوم آموزش مدرسان رسمی و بین المللی 

 

سازمان نظام مهندسی ساختمان ایران با همکاری 

 کند:شورای ساختمان پایدار اتریش برگزار می

 

در راستای امضای تفاهم نامه همکاری بین سازمان نظام مهندسی 

ساختمان ایران )شورای مرکزی( و شورای ساختمان پایدار 

اتریش در خصوص انتقال دانش و توسعه استانداردهای ساختمان 

پایدار به منظور دستیابی به اهداف توسعه پایدار، دومین دوره 

 گردد.آموزش آنالین مدرسان ساختمان پایدار برگزار می

 یورو 500مبلغ دوره:   

 

 ان:کنندگشرایط شرکت  
 های معماری، مکانیک، برق و سازه.حداقل مدرک کارشناسی ارشد در رشته .1

  .تسلط کافی به زبان انگلیسی .2

مهندسی ساختمان نظام و یا مدرس سازمانانایی تدریس و ارائۀ گواهی آموزشی تو .3

 ها.استان

 دارای پروانۀ معتبر اشتغال به کار مهندسی. .4

  1400 شهریورنیمه اول تاریخ برگزاری دوره: 

دوره به صورت آنالین طی سه روز در مشخصات دوره: 

گردد. ساعات بعدازظهر به زبان انگلیسی برگزار می

  کنندگان پس از گذراندن دوره در آزمون رسمی آنالینشرکت

DGNB کنند و پس از قبولی در آزمون، از طرف شرکت می

 کرد. دریافت خواهندمدرک شورای ساختمان پایدار اتریش 

 المللیمراحل دریافت مجوز فعالیت در سطح بین
شرکت در دوره تربیت مدرس ساختمان پایدار اتریش و موفقیت در آزمون آنالین  .1

DGNB ،2 های دوره ساختمان پایدار در )با سرفصل ساعت 24. تدریس به مدت حداقل

. مطالعه و تحقیق در خصوص معیارهای ساختمان پایدار بر اساس 3، کشور ایران(

. شرکت در دوره مشاور شورای ساختمان پایدار اتریش و موفقیت DGNB ،4استاندارد 

. شرکت در دوره ممیز شورای ساختمان پایدار اتریش و DGNB، 5در آزمون آنالین 

در  پایدار پروژه ساختمان. حضور در تیم ممیزی DGNB ،6موفقیت در آزمون آنالین 

ی )با مدارکبه عنوان مدرس . داشتن سطح قابل قبول دانش زبان انگلیسی 7ایران، 

 (. و... TOEFL, IELTSمانند

 محتوای دوره: 
1. Designing and evaluating sustainability 
2. Holistic design and construction 
3. Design and social issues 
4. Health and user satisfaction 
5. Life-cycle-assessment 
6. Life-cycle-oriented-design 
7. Preserving resources and the environment 
8. Integrated design 
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