دوره های اجرایی اشتغال محور -ترم اول
نام دوره آموزشی
مهارت های اجرایی:۱

مدرسین
مهندس درخشان

 نحوه پیاده کردن نقشهمهندس مجتبی فاطمی

 -پیاده کردن نقشه با دوربین و دستی

نظارت بر ساخت

 بررسی نقشه های اسکلت فلزی (بهینه سازی اجرایی) تنظیم قرارداد مجری اسکلت فلزی بررسی مراحل اجرایی اسکلت فلزی در کارخانه -در سایت بازرسی جوش بازدید از پروژه های در حال اجرا و کارخانه اسکلت فلزی تجربه عملی جوشکاری توسط دانشجویاناسکلت بتنی
 بررسی نقشه های سازه بتنی (بهینه سازی اجرایی) تنظیم قرارداد مجری اسکلت بتنی بررسی مراحل اجرایی اسکلت بتنی بازدید از پروژه های در حال اجرا ساخت بتن توسط دانشجویان -ارزیابی مقاومت بتن

هزینه دوره890000 :تومان

( ۱3جلسه)
متعاقبا اعالم خواهد شد

ب -اجرای انواع اسکلت

مدت دوره 76 :ساعت

متعاقبا اعالم خواهد شد

 -نظارت و اجرای انواع فونداسیون

اسکلت فلزی

کد دوره950421203 :

(8جلسه)

 -نیلینگ و انواع سازه نگهبان

گودبرداری
پیاده کردن نقشه

 تخریب و گودبرداری -ایمنی و حفاظت گود

الف-تخریب
اجرای فونداسیون

سیالبس دوره

زمان دوره

دوره های اجرایی اشتغال محور -ترم دوم
نام دوره آموزشی
،HSE-1
گزارش نویسی ،وظایف

سیالبس دوره

مدرس

زمان دوره

 -دکتر گل آرا

 -شناخت مباحث  HSEدر کارگاه هاي ساختمانی.

 -مهندس درخشان

 -تعریف مهندس ناظر ،تکالیف قانونی و شرح وظایف آن ها.

18-15

 -ارکان و مراجعی که مهندسان ناظر مکلف به ارائه نامه ،گزارش ،اخطار و

(6جلسه)

ناظر و مراحل اخذ جواز

جمعه  15بهمن

اطالع رسانی می باشد.
 تعریف مجري ذیصالح (سازنده) ،تکالیف قانونی و شرح وظایف آن. -انواع مسئولیت هاي مهندسان ،معرفی تخلف ها و جرم ها

کددوره950420201 :
مدت دوره 18 :ساعت
هزینه دوره 240000 :تومان

 -2مهارتهای ضروری
حقوقی -مدیریتی برای
مهندسان

مهندس مجتبی
فاطمی ،کارشناسی
ارشد عمران

مبانی کلی قراردادهاي طراحی و اجرائی قرارداد پیمان مدیریت ،قیمت مقطوع ،دستمزدي قرارداهاي فهرست بها-کارفرما شناسی و نحوه مذاکره با کارفرمادر پروژه هاي اجرایی

قراردادهايEPC بیمه و مالیات در قراردادهاي اجرایی قراردادهاي نظارت و اجرا در حوزه ساخت و ساز شهريمدیریت کاربردي در اجرا
کددوره95042104:
مدت دوره 32 :ساعت
هزینه دوره 380000:تومان

جمعه  15بهمن
14-10

(8جلسه)

دوره های اجرایی اشتغال محور -ترم دوم
نام دوره آموزشی
-3

تعامل

تاسیسات

مکانیکی و الکتریکی با

مدرس

سیالبس دوره

مهندس حمیدرضا ایزدي،

تاسیسات مکانیکی:

کارشناسی ارشد معماري

آشنایی با تجهیزات گرمایش ،سرمایش و تهویه مطبوع /آب و فاضالب

معماری

 -سازو کار هر یک از سیستم ها

زمان دوره
پنجشنبه  14بهمن
20:30-16:30

 -شرایط انتخاب و نصب

(7جلسه)

 مراتب اجرایی به طور موردي فراگیري شیوه برآورد و تخمین سیستم هاي تاسیساتیتاسیسات الکتریکی:
آشنایی با تجهیزات الکتریکی و روشنایی
 سیستم کلی توزیع برق در مدارها در ساختمان آشنایی با سیستم برق جایگزین مفاهیم نور و روشنایی تجهیزات نور و روشنایی استاندارد ها و ضوابط کلی -معرفی کلی سیستم هاي هوشمندسازي.

کد دوره950420101 :
مدت دوره 28 :ساعت
هزینه دوره 340000 :تومان
مجموع ساعات دوره جامع نظارت و اجرا(اشتغال محور) 194 :ساعت -مجموع ساعات ترم اول  -116مجموع ساعات ترم دوم 78

مجموع هزینه کل دورهاي اجرایی اشتغال محور(ترم اول و دوم)

2340000تومان

با احتساب  10درصد تخفیف در صورت ثبت نام کل ترم اول

1233000تومان

با احتساب  10درصد تخفیف در صورت ثبت نام کل ترم دوم

864000تومان

با احتساب  20درصد تخفیف در صورت ثبت نام کل پکیج دوره اجرایی اشتغال محور

1872000تومان

نحوه پرداخت 30 :درصد نقد -الباقی طی دو فقره چک تا تاریخ 95/11/30
مخاطبین دوره های اجرایی اشتغال محور :مهندسین و دانشجویان معماري جهت ورود به حرفه ،مهندسین و دانشجویان عمران جهت ورود به حرفه و
دست اندر کاران و فعاالن ساخت و ساز

دوره های اجرایی اشتغال محور -ترم اول
نام دوره آموزشی

مهارت های اجرایی:2

مدرس

مهندس فاضلی راد

سیالبس دوره

 تبین روابط کارگاهی -مصالح شناسی مقدماتی

نظارت و اجرای المان های

 -انواع سقف های سازه ای

معماری (کف -دیوار -سقف-

 -انواع کفسازی

نما -پله)

 -انواع نما

زمان دوره

( ۱0جلسه)
متعاقبا اعالم خواهد شد

 انواع سقف های کاذب دیوارها چارچوب های در و پنجره نازک کاری کاشی ٫سرامیک و پارکت ایزوالسیون شیب بندی اجرای بعضی المان هاتوسط دانشجویان -بازدید عملی از پروژه های اجرایی

کد دوره950420301 :
مدت دوره 40 :ساعت
هزینه دوره 480000 :تومان
مجموع ساعات ترم اول  ۱۱6ساعت
با احتساب ۱0درصد تخفیف در صورت ثبت نام ترم اول (دو دوره مهارت های اجرایی)
نحوه پرداخت 30 :درصد نقد -الباقی طی دو فقره چک تا تاریخ 95/10/30
مخاطبین دوره های اجرایی اشتغال محور:
مهندسین و دانشجویان معماری جهت ورود به حرفه
مهندسین و دانشجویان عمران جهت ورود به حرفه
دست اندر کاران و فعاالن ساخت و ساز

1233000تومان

