
 

  1401سال  دومشش ماهه  –ارتقاء پایه صدور، تمدید و دوره های مورد نیاز برای 

 تمدید پروانه اشتغال به کار مهندسی در تمامی پایه ها –صالحیت اجرا  –رشته عمران و معماری 

 دوره 1تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 HSE 8ط زیست  مبانی سالمت و ایمنی محی 8117

 ورود به حرفه )اخذ پروانه اجرا( –صالحیت اجرا  –رشته عمران و معماری 

 دوره 2تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 76 کارآموزی صالحیت اجرا 821

 HSE 8مبانی سالمت و ایمنی محیط زیست   8117

                                                             2به  3ه از ارتقا پای –صالحیت نظارت  –رشته عمران 

 دوره 2تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 های نگهبانمبانی گودبرداری ژئوتکنیک و سازه 311

 16 قالب بندی و قالب برداری 313



 
 

                                                             1به  2یه از ارتقا پا –صالحیت نظارت  –رشته عمران 

 دوره 3تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 ریزیهای ویژه و روشهای خاص بتنبتن 316

 16 روشهای تعمیر ، مرمت و تقویت سازه ها 317

 16 های فوالدیسازه روشهای اجرا و کنترل اتصاالت 319

                                                             2به  3ارتقا پایه از  –صالحیت محاسبات  –رشته عمران 

 دوره 3تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 24 مبانی مدلسازی و طراحی رایانه ای 322

 24 بر اثر باد و زلزلهتحلیل دینامیکی  326

 24 ایران 2800استاندارد ویرایش چهارم آیین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله 333

                                                             1به  2ارتقا پایه از  –صالحیت محاسبات  –رشته عمران 

 دوره 4تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره هکد دور

 24 ژه جذب انرژی در سازه های فوالدیسیستمهای وی 327

 LRFD 24طراحی لرزه ای ساختمانهای فوالدی به روش  328

 24 سیستمهای مقاوم بتن آرمه 329

 24 سیستم سازه ای ساختمانهای بلند 332



 
 

 2به  3ارتقاء پایه از  –صالحیت اجرا  –رشته عمران و معماری 

 دوره 4تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 24 بتنی ساختمانهای اجرای 812

 24 آشنایی با شرح وظایف مجری، ضوابط حقوقی مرتبط و قراردادهای ساخت 816

 24 کنترل پروژه نظام برنامه ریزی و 817

  HSE 24مقررات و تدابیر فنی سالمت و ایمنی محیط زیست   818

 1به  2ارتقاء پایه از  –صالحیت اجرا  –رشته عمران و معماری 

 دوره 5تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 24 اجرای ساختمان های فوالدی 811

 24 گودبرداری ژئوتکنیک اجرای 813

42 فناوری نوین اجرای ساختمان و جزئیات اجرائی -روشهای ساخت 814  

 24 نکات اجرایی در نماسازی و نازک کاری 815

 HSE 16روش ها و تکنیک های اجرای نظام سالمت ، ایمنی محیط زیست   822

 2به  3ارتقاء پایه از  –صالحیت نظارت و طراحی  –رشته معماری 

 دوره 3تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 اردهابکارگیری استاند 111

 16 معماری پایدار و روشهای صرفه جوئی در ساختمان 112

 16 آوریهای نوین در صنعت ساختمانمصالح و فن 113



 
 

 1به  2ارتقاء پایه از  –صالحیت نظارت و طراحی  –رشته معماری 

 دوره 3تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 مرتبه بناهای بلند اصول و مبانی طراحی 114

 16 معماری زمینه گرا در بافتها 115

 16 الزامات هماهنگی و مدیریت و اجرای ساختمان 116

 2به  3ارتقاء پایه از  –صالحیت نظارت و طراحی  –رشته تاسیسات مکانیکی 

 دوره 3تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 تهویه مطبوع تعویض هوا و ، سرماییییتاسیسات گرما 411

 16 1 جوئی مصرف انرژی ساختمانهاتدابیر الزم در صرفه 414

 16 اصول کنترل بازرسی تحویل ومدیریت ونگهداری تاسیسات مکانیکی 415

 1به  2ارتقاء پایه از  –صالحیت نظارت و طراحی  –رشته تاسیسات مکانیکی 

 دوره 4تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

61 (2) در ساختمانها انرژیدر مصرف تدابیرالزم در صرفه جویی  417  

 16 عایق بندی صوتی و حرارتی و سیستمهای اطفای حریق 418

 16 سیستمهای کنترل هوشمند تاسیسات مکانیکی 420

 16 تأسیسات مکانیکی ساختمانهای بلندمرتبه 421



 
 

 2به  3ارتقاء پایه از  –طراحی صالحیت نظارت و  –رشته تاسیسات برقی 

 دوره 1تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 1ساختمانهای هوشمند  514

 1به  2ارتقاء پایه از  –صالحیت نظارت و طراحی  –رشته تاسیسات برقی 

 دوره 2تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 2بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمانها  516

 16 تاسیسات برقی ساختمانهای بلندمرتبه 517

 2به  3ارتقاء پایه از  –رشته شهرسازی 

 دوره 1تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 تفکیک اراضی شهری 211

 1به  2از ارتقاء پایه  –رشته شهرسازی 

 دوره 2تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 تفکیک اراضی شهری 211

 16 انطباق شهری ساختمانها 212

 1به  2و  2به  3ارتقاء پایه از  –رشته نقشه برداری 

 دوره 1تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 مین به استناد مالکیت تطبیق ز 612



 
 

 

 

 2به  3ارتقاء پایه از  –رشته ترافیک  

 دوره 1تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره کد دوره

 16 ساختمانی های مجموعه ترافیکی های بازتاب بررسی 711

 1به  2ارتقاء پایه از  –رشته ترافیک 

 دوره 2تعداد دوره های مورد نیاز: 

 ساعات آموزشی نام دوره دورهکد 

 16 ساختمان در ترافیک مهندسی الزامات 716

 16 شهری معابر شبکه طراحی مبانی 717

 


