
 

 

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

تؼذاد دٍرُ ّای هَرد  ػٌاٍیي دٍرُ ّا صالحیت رضتِ

 ًیاس جْت ارتماء پایِ
ى

ػوزا
 

ت
ًظار

 پایِ سِ تِ دٍ 
هثاًی گَدتزداری، صئَتىٌیه ٍ ساسُ ّای 

 (166) ساػت 61 ًگْثاى

، ایوٌی ٍ ویفیت اصَل حزفِ ای، خذهات هٌْذسی، هذیزیت

 (163) ساػت 61 ساخت
 ساػت 61 لالة تٌذی ٍ لالة تزداری

(161) 

 61 هصالح ٍ فٌاٍری ّای ًَیي ساخت

 (163) ساػت

 اضٌائی تا هثاًی پذافٌذ غیز ػاهل

 (163) ساػت 61
3 

 پایِ دٍ تِ یه
 تتي ّای ٍیضُ ٍ رٍش ّای خاظ تتي ریشی

 (161) ساػت 61

 یت ساسُ ّارٍش ّای تؼویز، هزهت ٍ تمَ

 (163) ساػت 61 

 رٍش ّای تَلیذ صٌؼتی ساختواى

 (163) ساػت 61
 رٍش ّای اجزا ٍ وٌتزل اتصاالت در ساسُ ّای فَالدی

 (163) ساػت 61
1 

ت
سثا

حا
ه

 

 پایِ سِ تِ دٍ
ضَاتط طزاحی ساختواى ّای تا هصالح تٌائی 

 (133) ساػت 33ٍ هماٍم ساسی آى 
 ساػت 33تْساسی خان 

(136) 

هذل ساسی ٍ هثاًی 

 طزاحی رایاًِ ای

 (133) ساػت 33

طزاحی اتصاالت در ساسُ ّای 

 فَالدی

 (131) ساػت 33

سیستن ّای 

هماٍم فلشی ٍ 

 تتٌی 

 (133) ساػت 33

پذافٌذ غیز 

 ػاهل

 ساػت 33

(133) 

تحلیل دیٌاهیىی در 

 اثز تاد ٍ سلشلِ

 (131) ساػت 33

ٍیزایص چْارم آئیي ًاهِ 

سلشلِ  طزاحی ساختواًْا در تزاتز

 تزای ساختواى ّای هتذاٍل
1 

 پایِ دٍ تِ یه
سیستن ّای ٍیضُ جذب اًزصی در ساسُ ّای 

 (133) ساػت 33فَالدی 

طزاحی لزسُ ای ساختواى ّای 

 LRFD 33فَالدی تِ رٍش 

 (133) ساػت

سیستن ّای هماٍم تتي 

 (133) ساػت 33آرهِ 

هماٍم ساسی ساسُ ّای 

 فَالدی ٍ تتٌی

 (113) ساػت 33 

الَدُ ّای ض

 ػویك

 (116)ساػت  33

سیستن ّای ساسُ ای ساختواى 

 ّای تلٌذ

 (113)ساػت  33

ٍیزایص چْارم آئیي ًاهِ طزاحی 

ساختواًْا در تزاتز سلشلِ تزای 

 ساختواى ّای تلٌذ هزتثِ
3 

ی
هؼوار

 

ی
ت ٍ طزاح

ًظار
 

 پایِ سِ تِ دٍ
تىارگیزی استاًذاردّا، همزرات هلی، 

 ساػت 61 یراٌّواّای طزاحی در هؼوار

(666) 

 (663) ساػت 61 هؼواری پایذار ٍ رٍش ّای صزفِ جَئی اًزصی در ساختواى
 هصالح ٍ فٌاٍری ّای ًَیي در صٌؼت ساختواى

 (661) ساػت 61
1 

 پایِ دٍ تِ یه
 61 اصَل ٍ هثاًی طزاحی تٌاّای تلٌذ هزتثِ

 (663) ساػت
 (663) ساػت 61 هؼواری سهیٌِ گزا در تافت ّا

 واٌّگی، هذیزیت ٍ اجزای ساختواىالشاهات ّ

 (661) ساػت 61 
1 

ضْزساس

 ی

ت ٍ 
ًظار

ی
طزاح

 

 تفىیه اراضی ضْزی پایِ سِ تِ دٍ

 (366) ساػت 61
 (361) ساػت 61 اًطثاق وارتزی اراضی ضْزی (363) ساػت 61 اًطثاق ضْزی ساختواى ّا

 61 آهادُ ساسی اراضی ضْزی

 (363) ساػت

تاسساسی ٍ تْساسی تافت ّای 

 (363) ساػت 61 سَدُ ضْزیفز
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 3 پایِ دٍ تِ یه

ه
هىاًی

 

ی
ت ٍ طزاح

ًظار
 

 پایِ سِ تِ دٍ

تأسیسات گزهائی، سزهایی، تؼَیض َّا ٍ 

 (366) ساػت 61 تَْیِ هطثَع
 (361) ساػت 61 تأسیسات لَلِ وطی گاس ساختواى ّا (363) ساػت 61 تأسیسات تْذاضتی

1 
تذاتیز السم در صزفِ جَیی در هصزف اًزصی 

 (363) ساػت 61-6در ساختواى ّا 

 اصَل وٌتزل، تاسرسی، تحَیل ٍ هذیزیت تؼویز ٍ ًگْذاری تأسیسات هىاًیىی

 (363) ساػت 61
 (361) ساػت 61 هذیزیت تؼویز ٍ ًگْذاری تأسیسات ساختواى ّا

 پایِ دٍ تِ یه

اًزصی  تذاتیز السم در صزفِ جَیی در هصزف

 (363) ساػت 61-3در ساختواى ّا 
 (363) ساػت 61 چیلز ٍ تزج ّای خٌه وي (363) ساػت 61 ػایك تٌذ صَتی ٍ حزارتی ٍ سیستن ّای اطفای حزیك

سیستن ّای وٌتزل َّضوٌذ تأسیسات  3

 (333) ساػت 61 هىاًیىی

 ّای هؼوَلیٍ تفاٍت آى ّا تا ساختواى  تأسیسات هىاًیىی ساختواى ّای تلٌذ هزتثِ

 (336) ساػت 61

رٍش ّای تَْیِ گزم ٍ سزد تا َّا ٍ تأسیسات تْذاضتی در 

 (333) ساػت 61 فضاّای پز جوؼیت

ق
تز

 

ی
ت ٍ طزاح

ًظار
 

 پایِ سِ تِ دٍ
 آساًسَر ٍ پلِ تزلی

 (366) ساػت 61

 سیستن ّای جزیاى ضؼیف

 (363) ساػت 61

تْیٌِ ساسی ٍ صزفِ جَیی هصزف 

 6واى ّا اًزصی الىتزیىی ساخت

 (361) ساػت 61

ساختواى ّای 

 6َّضوٌذ 

 (363) ساػت 61
6 

 پایِ دٍ تِ یه
 3ساختواى ّای َّضوٌذ 

 (363) ساػت 61

 3تْیٌِ ساسی ٍ صزفِ جَیی هصزف اًزصی الىتزیىی ساختواى ّا 

 (361) ساػت 61

 تأسیسات تزلی ساختواى ّای تلٌذ هزتثِ

 (363) ساػت 61
3 

طِ 
ًم

ی
تزدار

ت ٍ  
طًظار

ی
زاح

 

 پایِ دٍ تِ یه
تْیِ ًمطِ ّای هسطحاتی ٍ رلَهی ػولیات 

 خاوی

 (166) ساػت 61

 تطثیك سهیي تا اسٌاد هالىیت ٍ پیادُ وزدى سهیي ٍ ػٌاصز ساختواًی

 (163) ساػت 61

 هحاسثات ٍ تزسیوات واهپیَتزی ٍ ًزم افشارّای تخصصی

 (161) ساػت 61 
6 

ى
ػوزا

ی -
هؼوار

 

اجزا
 

ساختواى ّای  اجزای پایِ سِ تِ دٍ

 فَالدی

 (366) ساػت 33

ًظام تزًاهِ ریشی 

 ٍ وٌتزل پزٍصُ

 (363) ساػت 33

اجزای ساختواى ّای 

 تتٌی

 (363) ساػت 33

آضٌایی تا رٍش ّای 

گَدتزداری ٍ اجزای ساسُ ّای 

 (361) ساػت 33ًگْثاى 

رٍش ّای ساخت، فٌاٍری ًَیي اجزای 

 ساػت 33ساختواى ٍ جشئیات اجزایی 

(363) 

اجزایی در ًواساسی ٍ  ًىات

 ساػت33ًاسن واری 

(363) 

آضٌائی تا ضزح ٍظایف هجزی، ضَاتط 

حمَلی هزتثط ٍ لزاردادّای ساخت 

 (361) ساػت 33

1 

 3 دٍ تِ یه

ست. سایز هٌاتغ هَرد ًیاس تا تَجِ تِ سزفصل تؼزیف ضذُ هٌاتغ آهَسضی تزای ولیِ رضتِ ّا در درجِ اٍل ولیِ هثاحث همزرات هلی ساختواى ٍ دستَرالؼول ّای ٍسارت هسىي ٍ ضْزساسی ا

 وٌذ هی تاضذ. در داًطگاُ ّا ٍ هزاوش حزفِ ای ٍ سایز هٌاتؼی وِ هذرط تا ًظز وویتِ آهَسش استاى تؼییي هی دٍرُ ّا تا اٍلَیت هٌاتغ هؼتثز آهَسش داخلی ٍ هَرد استفادُ


