


  هاي نگهبان آشنایی با مبانی گودبرداري و سازه: عنوان دوره

)پایه سه به دو(عمران : رشته نظارت و اجرا: صالحیت  :شماره دوره   
311-1  

:ها سرفصل ردیف )ساعت: (مدت   
    تعریف گودبرداري، شناخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالی ناشی از گودبرداري غیراصولی  1
    ها سازي دیواره گودها و شیب ترانشههاي مختلف پایدار روشآشنایی با   2
    هاي نگهبان انواع سازه  3
    هاي نگهبان خرپایی اجراي سازه  4
    ...مهار متقابل، شمع و   اجراي روش  5
    نحوه شناسایی پارامترهاي ژئوتکنیکی مرتبط با گودبرداري و انجام آزمایشات مربوطه  6
    گودبرداري ضوابط ایمنی مرتبط با  7
    ضوابط حقوقی مرتبط با گودبرداري  8
    هاي صورت گرفته روري بر ریزشم  9

 16 جمع
  

  هاي فوالدي نظارت بر اجراي ساختمان: عنوان دوره

)پایه سه به دو(عمران : رشته نظارت و اجرا: صالحیت  :شماره دوره   
312 -1  

:ها سرفصل ردیف )ساعت: (مدت   
    فوالدهاي ساختمانیآشنایی با انواع   1
    هاي فوالدي ه و واشر مورد استفاده در اسکلتآشنایی با انواع پیچ و مهر  2
    هانها و بازرسی آ ها، آزمایش اع جوشآشنایی با انواع الکترودها و انو  3
    ها و مدارك فنی نقشه  4
    ها سازي لبه کاري و آماده برشکاري، سوراخکاري، خم  5
    الگوسازي  6
    آمیزي زدایی و رنگ زنگ  7
    برپایی و نصب  8
    ساخت و نصبهاي  رواداري  9
    حمل و نقل و انبارکردن  10
    ها هاي پیوستگی در ستون ها و تیرها، اجراي ورق آشنایی با نحوه اجراي وصله ستون  11
    ها سوله  12
    ساماندهی کارگاه  13
    ضوابط ویژه مقاومت در برابر حریق  14

 16 جمع



 

  هاي فوالدي روشهاي اجرا و کنترل اتصاالت در سازه: عنوان دوره

)پایه دو به یک(عمران : رشته نظارت و اجرا: صالحیت  :شماره دوره   
317 -1  

:ها سرفصل ردیف : مدت 
)ساعت(  

    آشنایی با جوش و روشهاي بازرسی  1
    بادبندهاآشنایی با انواع اتصاالت پاي ستون، وصله تیر و ستون، خرپایی و   2
    )جوش، پرچ و پیچ(آشنایی با انواع با انواع اتصاالت   3
    آشنایی با انواع الکترود مصرفی و ترانزیستور  4
    آشنایی با انواع عیوب جوشکاري، آزمایشات الزم جوشکاري و روشهاي رفع عیوب  5

 16 جمع
  

  

  

  

  ...)زمانبندي و کنترل پروژه و (مدیریت کارگاه : عنوان دوره

)دو به یکپایه (عمران : رشته نظارت و اجرا: صالحیت  :شماره دوره   
318 -1  

:ها سرفصل ردیف )ساعت: (مدت   
    بندي مراحل پروژه نظارت بر اجراي برنامه زمان  1
    کنترل  2
    دهی گزارش  3

 16 جمع
  

   



  هاي بتنی نظارت بر اجراي ساختمان: عنوان دوره

)پایه سه به دو(عمران : رشته نظارت و اجرا: صالحیت  :شماره دوره   
313-1  

:ها سرفصل ردیف )ساعت: (مدت   
    مشخصات مصالح مصرفی، سیمان، سنگدانه و آب  1
    مشخصات مواد افزودنی، پوزوالن  2
    آشنایی با مبانی طرح اختالط  3
    آوري انتقال، ریختن، تراکم، پرداخت و عمل  4
    آرماتورهاهاي بتن و  آشنایی با آزمایش  5
    مقاومت، پایائی و دوام بتن  6
    ها آشنایی با ضوابط و نحوه اجراي وصله آرماتورها در تیرها و ستون  7
    ها و مجراهاي مدفون در بتن لوله  8
    درزهاي بتن  9
    بندي قالب  10

 16 جمع
  

  هاي با مصالح بنایی ساختمان: عنوان دوره

)پایه سه به دو(عمران : رشته نظارت و اجرا: صالحیت  :شماره دوره   
314 -1  

:ها سرفصل ردیف )ساعت: (مدت   
    ها و اندودهامالت  1
    چینی، دیوارهاي آجري و سنگی کرسی  2
    گیر و الزیر انواع پیوندهاي آجرچینی، هشته  3
    هاي قوسی ها و درگاهی نعل درگاه  4
    هاي طاق ضربی سنگی، سقفهاي  هاي تیرچه بلوك، سقف ها، سقف انواع سقف  5
    دیوارهاي باربر و جداگر  6
    هاي افقی و قائم کالف  7
    مقاومت در برابر حریق  8
    ضوابط بازشوها  9
    ها دودکش  10
    کردن نقشه پیاده  11
    هاي بنایی غیرمسلح و مسلح ها و جزئیات سازه نقشه  12
    مرمت و نگهداري  13

 16 جمع
  



  هاي خاص بتن ریزي  هاي ویژه و روش بتن: عنوان دوره

)دو به یکپایه (عمران : رشته نظارت و اجرا: صالحیت  :شماره دوره   
315-1  

:ها سرفصل ردیف )ساعت: (مدت   
    )ها و وسایل کار ها، ویژگی مصالح و نسبت(بتن پمپی   1
    )وسایل و کنترل کیفی ها و اجزا،  ها و ویژگی مصالح و نسبت(ریزي زیرآب  بتن  2
    )ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی ها و ویژگی مصالح و نسبت(آکنده  بتن پیش  3
    )ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی ها و ویژگی مصالح و نسبت(بتن مکیده   4
    )ها و اجزا، وسایل و کنترل کیفی ها و ویژگی مصالح و نسبت(بتن پاشیدنی   5
    فیبتن الیا  6
    هاي با دوام باال بتن  7
    )هاي با کیفیت باال بتن(هاي توانمند  بتن  8
    هاي سبک بتن  9
    بتن خودتراکم  10
    بتن خودتراز  11
    فارس ریزي در هواي سرد، گرم، ساحلی و خلیج ضوابط بتن  12

 16 جمع
  

  هاي نوین ساخت هاي  تولید صنعتی و فناوري روش: عنوان دوره

)پایه دو به یک(عمران  : رشته نظارت و اجرا: صالحیت  :شماره دوره   
316-1  

:ها سرفصل ردیف )ساعت: (مدت   
    تعریف اصول تولید و اجراي صنعتی  1
    آوریهاي نوین اي براي تولید صنعتی ساختمان با استفاده از فن هاي سازه انواع سیستم  2
    روشهاي تولید صنعتی   3
    ساخته و اتصاالت خشک و تر پیشهاي  اتصاالت سیستم  4
    آشنایی با مصالح مورد مصرف و قطعات اتصاالت مربوطه  5
    آشنایی با موارد بازرسی، آزمایشات الزم، رواداریها، معایب و روشهاي اصالح آن  6
    آرمه با قالب تونلی هاي بتن اجراي سازه  7
    )LSF(هاي با سیستم سبک فلزي  اجراي سازه  8
    و اتصاالت آنها) 3D(ساخته سبک  هاي با سیستم صفحات سه بعدي پیش سازهاجراي   9
    )ICF(هاي با سیستم قالب عایق ماندگار  اجراي سازه  10

 16 جمع
  


