
 

 عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان
 

تعداد دوره های مورد   عناوین دوره ها صالحیت  رشته 

 نیاز جهت ارتقاء پایه
ن

عمرا
 

ت
نظار

 پایه سه به دو  
مبانی گودبرداری، ژئوتکنیک و سازه های 

 ( 311) ساعت  16  نگهبان

ت، ایمنی و کیفیت اصول حرفه ای، خدمات مهندسی، مدیری

 ( 312) ساعت  16  ساخت
  ساعت 16 قالب بندی و قالب برداری

(313) 

 16  مصالح و فناوری های نوین ساخت

 ( 314)  ساعت

 اشنائی با مبانی پدافند غیر عامل

 ( 315)  ساعت  16
2 

 پایه دو به یک 
 16  بتن های ویژه و روش های خاص بتن ریزی

 ( 316)  ساعت

 ویت سازه هاروش های تعمیر، مرمت و تق

 ( 317) ساعت 16 

 روش های تولید صنعتی ساختمان 

 ( 318) ساعت 16
 روش های اجرا و کنترل اتصاالت در سازه های فوالدی

 ( 319)  ساعت  16
3 

ت 
سبا

حا
م

 پایه سه به دو  
ضوابط طراحی ساختمان های با مصالح بنائی و 

 ( 320) ساعت  24مقاوم سازی آن  

  24بهسازی خاک 

 ساعت 

(321) 

مدل سازی و   مبانی

 طراحی رایانه ای 

 ( 322)  ساعت  24

طراحی اتصاالت در سازه های 

 فوالدی 

 (323)  ساعت  24

سیستم های 

مقاوم فلزی و 

 بتنی 

 ( 324)  ساعت  24

پدافند غیر 

 عامل 

 ساعت  24

(325 ) 

تحلیل دینامیکی در 

 اثر باد و زلزله 

 (326)  ساعت  24

ویرایش چهارم آئین نامه 

ر زلزله طراحی ساختمانها در براب

 برای ساختمان های متداول 

 ( 333ساعت )  16

3 

 پایه دو به یک 
سیستم های ویژه جذب انرژی در سازه های 

 ( 327)  ساعت   24فوالدی 

طراحی لرزه ای ساختمان های 

 LRFD  24فوالدی به روش  

 ( 328)  ساعت

سیستم های مقاوم بتن 

 ( 329)  ساعت  24آرمه  

مقاوم سازی سازه های 

 فوالدی و بتنی 

 ( 330)  ساعت   24  

شالوده های 

 عمیق

 ( 331)ساعت    24

سیستم های سازه ای 

 ساختمان های بلند 

 ( 332)ساعت    24

ویرایش چهارم آئین نامه طراحی 

ساختمانها در برابر زلزله برای ساختمان 

 های بلند مرتبه 
 ( 334ساعت )  16

4 

ی
معمار

ت و  
نظار

ی 
طراح

 

 پایه سه به دو 
ملی، بکارگیری استانداردها، مقررات  

 ( 111)  ساعت   16  راهنماهای طراحی در معماری
 ( 112)  ساعت   16  معماری پایدار و روش های صرفه جوئی انرژی در ساختمان 

 مصالح و فناوری های نوین در صنعت ساختمان 

 (113)   ساعت  16
3 

 پایه دو به یک 
 16  اصول و مبانی طراحی بناهای بلند مرتبه 

 ( 114)  ساعت
 ( 115)  ساعت   16  فت هامعماری زمینه گرا در با

 الزامات هماهنگی، مدیریت و اجرای ساختمان 

 ( 116)  ساعت   16  
3 

شهرساز 

 ی

ت و 
نظار

ی 
طراح

 

 تفکیک اراضی شهری  پایه سه به دو 

 ( 211)   ساعت  16
 ( 213)  ساعت   16  انطباق کاربری اراضی شهری ( 212)  ساعت   16 انطباق شهری ساختمان ها

 16  آماده سازی اراضی شهری 

 ( 214)  ساعت

بازسازی و بهسازی بافت های 

 ( 215) ساعت  16  فرسوده شهری

1 

 2 پایه دو به یک 

ک
مکانی

 

ی 
ت و طراح

نظار
 

 پایه سه به دو 

تأسیسات گرمائی، سرمایی، تعویض هوا و تهویه 

 ( 411)   ساعت  16  مطبوع
 (413)   ساعت  16  تأسیسات لوله کشی گاز ساختمان ها ( 412)   ساعت   16  تأسیسات بهداشتی 

3 
تدابیر الزم در صرفه جویی در مصرف انرژی در 

 ( 414)  ساعت   16-1ساختمان ها  

 اصول کنترل، بازرسی، تحویل و مدیریت تعمیر و نگهداری تأسیسات مکانیکی 

 ( 415)   ساعت  16
 ( 416)  ساعت   16  مدیریت تعمیر و نگهداری تأسیسات ساختمان ها 

 پایه دو به یک 

صرف انرژی در تدابیر الزم در صرفه جویی در م 

 ( 417)   ساعت  16-2ساختمان ها  
 ( 419)  ساعت   16  چیلر و برج های خنک کن ( 418)  ساعت   16  عایق بند صوتی و حرارتی و سیستم های اطفای حریق

سیستم های کنترل هوشمند تأسیسات  4

 ( 420) ساعت 16 مکانیکی

 ان های معمولی و تفاوت آن ها با ساختم  تأسیسات مکانیکی ساختمان های بلند مرتبه

 ( 421) ساعت 16

روش های تهویه گرم و سرد با هوا و تأسیسات بهداشتی در 

 ( 422)  ساعت 16 فضاهای پر جمعیت

ق
بر

 

ی 
ت و طراح

نظار
 

 پایه سه به دو 
 آسانسور و پله برقی 

 ( 511) ساعت 16

 سیستم های جریان ضعیف

 ( 512) ساعت 16

بهینه سازی و صرفه جویی مصرف 

 1اختمان ها انرژی الکتریکی س

 ( 513) ساعت 16

ساختمان های  

 1هوشمند 

 ( 514) ساعت 16

1 

 پایه دو به یک 
 2ساختمان های هوشمند  

 ( 515)   ساعت  16

 2بهینه سازی و صرفه جویی مصرف انرژی الکتریکی ساختمان ها  

 ( 516)   ساعت  16

 تأسیسات برقی ساختمان های بلند مرتبه 

 ( 517)   ساعت  16
2 

شه 
نق

ی 
بردار

 

ت 
نظار

ی و 
طراح

 

 پایه دو به یک 
تهیه نقشه های مسطحاتی و رقومی عملیات 

 خاکی

 ( 611)  ساعت  16

 تطبیق زمین با اسناد مالکیت و پیاده کردن زمین و عناصر ساختمانی 

 ( 612) ساعت 16

 محاسبات و ترسیمات کامپیوتری و نرم افزارهای تخصصی

 ( 613) ساعت 16 
1 

ن
عمرا

ی  -
معمار

 

اجرا
جرای ساختمان ا پایه سه به دو  * 

 های فوالدی 

 ( 811ساعت ) 24

نظام برنامه ریزی و کنترل  

 پروژه 

 ( 817ساعت ) 24

اجرای ساختمان های 

 بتنی 

 ( 812ساعت ) 24

آشنایی با روش های  

گودبرداری و اجرای سازه های  

 ( 813ساعت ) 24نگهبان 

روش های ساخت، فناوری نوین اجرای ساختمان 

 ( 814ساعت ) 24و جزئیات اجرایی 

نکات اجرایی در  

نماسازی و نازک  

 ساعت24کاری 

(815) 

آشنائی با شرح وظایف مجری،  

ضوابط حقوقی مرتبط و 

ساعت   24قراردادهای ساخت 

(816) 

مقررات و تدابیر فنی سالمت ، ایمنی و محیط 

 اجباری  (818ساعت ) 24( HSEزیست )
4 

 دو به یک
یمنی و  روش ها و تکنیک های اجرای نظام سالمت، ا

 5 اجباری   (822ساعت ) 16( HSEمحیط زیست )

 

 



 

 عناوین دوره های آموزشی جهت ارتقاء پایه پروانه اشتغال به کار مهندسان

تعداد دوره های مورد   عناوین دوره ها صالحیت  رشته 

 نیاز جهت ارتقاء پایه
ک

ترافی
 

ت 
نظار

ی و 
طراح

 

 پایه سه به دو 
 یبازتاب های ترافیکی مجموعه هابررسی 

 ( 711) ساعته  24تمانیساخ

راحی مسیرهای ضوابط ایمن سازی محدوده کارگاه و ط 

 ( 712ساعته)  24جایگزین حین عملیات اجرایی

 24راحی پارکینگ های شهری اصول و مبانی ط 

 ( 713ساعته)

ندی و طرح تسهیالت و تجهیزات یارهای فنی و مهندسی گذرب اصول و مع

 ( 714ساعته)  24ترافیک اراضی 
1 

 و به یک پایه د
 24در طرح های شهریاصول مهندسی ترافیک 

 ( 715ساعته)
 2 (718ساعته)  24یی با نرم افزارهای شبیه ساز ترافیکی  آشنا  ( 717ساعته)  24ریشبکه معابر شهمبانی طراحی   (716ساعته)  24ات مهندسی ترافیک در ساختمانالزام 

 


