تاریخ تنظیم1401/03/17 :

توجه :برای اطالع از جزییات کامل هر دوره روی عنوان مورد نظر کلیک کنید

دپارتمـــــان اجــــــــرا و ســــاخت

نوع
برگزاری

عنـــــــــــــوان دوره

مهارتهای پایه اجرا

نقشهخوانی ساختمانهای متعارف (سازه و معماری)

اصول تخریب ،گودبرداری و اجرای سازه نگهبان؛ ویژه کلیه دست اندرکاران ساخت و ساز
اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازککاری به همراه کلیه نکات فنی و تجربی در سازههای فوالدی و بتنی
 +بازدید کارگاهی؛ ویژه کلیه دست اندرکاران ساخت و ساز
فوت و فن تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز
آموزش کامل ساختمان سازی+تور کارگاهی مجازی
(حقوقی و قراردادی ،مصالح ،تخریب و گودبرداری ،فونداسیون ،اسکلت ،سفت کاری ،نازک کاری ،تأسیسات)
ناظر حرفهای ساختمان
رویههای قانونی ضوابط ساخت و ساز شهری

نحوه تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز

پکیج جامع تأسیسات

(سیستم سرمایش و گرمایش ،تهویه مطبوع ،سیستم آبرسانی و فاضالب ،تأسیسات آتشنشانی و گازرسانی)

تأسیسات برقی ساختمانهای متعارف و بلندمرتبه؛ ویژه مجریان و ناظران غیرتأسیساتی
(برآورد بار الکتریکی ،تابلوهای برق ،روشنایی ،ارتینگ ،سیستمهای جریان ضعیف)
مسائل فنی و اجرایی آسانسور و پله برقی در ساختمانهای متعارف و بلندمرتبه  +بازدید کارگاهی
اصول انتخاب مصالح ساختمانی
کارآموزی و آمادگی ورود به کارگاه ساختمانی (برگزاری کارگاه ،روزهای پنجشنبه)

دپارتمـــــان سـازه و ژئـوتکنیـک

زمــــان برگزاری

تاریخ شروع

11840147
آنالین
30
11840148
حضوری
حضوری 11236126 24

شنبه 17 - 21
پنجشنبه 9 - 13

یکشنبه و سهشنبه 18 - 21

01/03/21
01/03/26
01/04/05

حضوری 11210217 100+10

یکشنبه و سهشنبه 18 - 21

01/05/11

حضوری

15

11817134

شنبه و چهارشنبه 18 - 21

تابستان 1401

آنالین

129+8

11235119

شنبه و چهارشنبه 18 - 21

مرداد 1401

آنالین
آنالین
آنالین
غیرحضوری

اندازهگیری مقادیر کار و برآورد مصالح
نقشهخوانی تأسیسات ساختمان (برق و مکانیک)
تأسیسات مکانیکی ساختمان

مدت
ساعت

کد دوره

 11244101 45سهشنبه   18 - 21پنجشنبه  01/04/30 14 - 17
یکشنبه و سهشنبه 17 - 21
11852106 8

تابستان 1401

6
8

 11817136دوشنبه  17 - 20پنجشنبه  14 - 17تابستان 1401

حضوری 24
آنالین 12

11227118
12222104

غیر
حضوری

30

12220103

آنالین

20

12221103

آنالین 15
آنالین 18
حضوری 70

12212108
11239108
11241103

یکشنبه 16:30 - 20:30
در دست برنامه ریزی

01/03/29
تابستان 1401

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام دوره
قابل دسترس در سامانه پشتیبان تا  2ماه
در دست برنامه ریزی

تیرماه  1401

مرداد  1401
در دست برنامه ریزی
بهار 1401
سهشنبه 17 - 20
دوشنبه  16 - 20پنجشنبه 01/03/30 9 - 13

توجه :برای اطالع از جزییات کامل هر دوره روی عنوان مورد نظر کلیک کنید
عنـــــــــــــوان دوره

آموزش کامل  AutoCADدوبعدی
آموزش کامل  AutoCADدوبعدی
تحلیل سازهها
محاسبات تقریبی ابعاد سازه بر مبنای اصول علمی (جهت تقویت بینش و قضاوت مهندسی)
تحلیل و محاسبات سازههای فوالدی و بتنی به روش دستی
آموزش گامبهگام محاسبات ساختمانهای متعارف به همراه آنالیز دینامیکی طیفی با ETABS & SAFE
(تهیه دفترچه محاسباتی با کلیه جزئیات و نکات تجربی از بارگذاری تا طراحی فونداسیون در سازههای فوالدی و بتنی)

تکنیکهای محاسبات پیشرفته سازه با نرمافزار ETABS & SAFE
طراحی لرزهای اتصاالت پیچی و جوشی سازههای فوالدی
آموزش مدلسازی ،آنالیز و طراحی ساختمان با نرمافزار  SAPبه همراه آنالیز دینامیکی (پروژه دانشگاهی)

نوع
برگزاری

مدت
ساعت

آنالین 30
حضوری 40
غیر حضوری 18
آنالین 30
آنالین 90
آنالین
غیر
حضوری

آنالین
غیر
حضوری

90

کانـــــال رســـــــمی تلگــــــرام خانــــــــه عمـــــــران

11419320
11419319
11054116
11020126

دوشنبه و چهارشنبه 17 - 20
پنجشنبه  9 - 13

01/03/18
01/04/30

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

یکشنبه 17 - 21
سهشنبه 17 - 21

01/03/22
01/05/25

 11011333دوشنبه و چهارشنبه 01/03/30 17 - 20:30

36

11010156

20

11018124

32

11056100

50
36
40
36
50
36

11014175
11013128
11047105
11015141
11015142
11055106
11025123

مدلسازی ،بارگذاری و تحلیل پروژهها با نرمافزار ( SAPساختمان ،سوله ،مخزن)
نقشهکشی و مدلسازی سهبعدی سازه با نرمافزار ( Revit Structureپیشنیاز)Revit General :
غیر حضوری
آشنایی با نرمافزار ( Robot Structureنرمافزار تحلیل ،طراحی و مدلسازی سیستمهای سازهای)
مدلسازی  3Dسازه فلزی و تهیه نقشه کارگاهی ( )Shop Drawingبا نرمافزار  (XSTEEL) Tekla Structuresغیر حضوری
مدلسازی  3Dسازه فلزی و تهیه نقشه کارگاهی ( )Shop Drawingبا نرمافزار  (XSTEEL) Tekla Structuresآنالین
آموزش روشهای بهینه پایدارسازی گودهای شهری با نرمافزارهای ( PLAXIS & GEO-SLOPEنیلینگ،انکراژ،خرپا،شمع) آنالین
غیر حضوری 35
آموزش نرمافزار ( Abaqusپرکاربردترین نرمافزار مهندسی در تحلیلهای المان محدود)-سازه ،زلزله و ژئوتکنیک
آنالین

غیر حضوری

کد دوره

زمــــان برگزاری

تاریخ شروع

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

جمعه  9 - 14

01/02/30

قابل دسترسی تا دو ماه بعد از ثبت نام دوره
پنجشنبه  9 - 13

01/02/22

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان
فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان
فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

01/03/31

یکشنبه و سهشنبه 18 - 20:30
یکشنبه و سهشنبه  16 - 18تابستان 1401
فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

https://t.me/CivilHouseir

ما به مهندسانی فرهیخته ،بناهایی ایمن و ایرانی آباد میاندیشیم

بنیانگذار بازآموزی مهندسان و تکنسینهای صنعت ساختمان

توجه :برای اطالع از جزییات کامل هر دوره روی عنوان مورد نظر کلیک کنید

دپارتمـــــان BIM
عنـــــــــــــوان دوره

نوع
برگزاری

مدت
ساعت

کد دوره

زمــــان برگزاری

تاریخ شروع

آنالین
حضوری

20
20

13210130
13210131

سهشنبه  17 - 21
پنجشنبه  14 - 18

01/04/21
01/04/30

22

11410166

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

36

11013128

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

30

12216106

تابستان
1401

مباحث ویژه در نقشهکشی و مدلسازی سهبعدی با   LOD 200در نرمافزار  )Revit General) Revit
مباحث ویژه در نقشهکشی و مدلسازی سهبعدی با   LOD 200در نرمافزار  )Revit General) Revit
مباحث ویژه در نقشهکشی معماری با  LOD 350در نرمافزار ( Revit Architectureپیش نیاز )Revit General :غیرحضوری
غیرحضوری
نقشهکشی و مدلسازی سهبعدی سازه با نرمافزار ( Revit Structureپیش نیاز)Revit General :
آموزش گام به گام نرمافزار (Revit MEP (Mechanical - Electrical - Plumbing
آنالین
(دیسیپلین تأسیسات مکانیکی و الکتریکی  /پیش نیاز)Revit General :
مدلسازی  3Dسازه فلزی و تهیه نقشه کارگاهی ( )Shop Drawingبا نرمافزار  (XSTEEL) Tekla Structuresغیر حضوری
مدلسازی  3Dسازه فلزی و تهیه نقشه کارگاهی ( )Shop Drawingبا نرمافزار  (XSTEEL) Tekla Structuresآنالین
غیرحضوری
آشنایی با نرمافزار ( Robot Structureنرمافزار تحلیل ،طراحی و مدلسازی سیستمهای سازهای)
آموزش کاربردی نرمافزار NavisWorks
حضوری
غیرحضوری
آموزش کاربردی نرمافزار ( AutoCAD Civil 3Dبه روزترین نرمافزار در حوزه راهسازی)

دپارتمـــــان معماری و معماری داخلی

11015141 36
11015142 50
11047105 40
11684105 12
12026118 17

در دست برنامه ریزی

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

یکشنبه و سهشنبه 18 - 20:30

01/03/31

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

پنجشنبه 13:30 - 17:30

01/03/26

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

توجه :برای اطالع از جزییات کامل هر دوره روی عنوان مورد نظر کلیک کنید
نوع
برگزاری

عنـــــــــــــوان دوره

آموزش کامل  AutoCADدوبعدی
آموزش کامل  AutoCADدوبعدی
آموزش گام به گام مدلسازی با نرمافزار  3DsMaxبه همراه رندرینگ با پالگین V-Ray Next
آموزش کاربردی مدلسازی با نرمافزار  Sketch UPبه همراه رندرینگ با پالگین V-Ray
مباحث ویژه در نقشهکشی معماری با  LOD 350در نرمافزار ( Revit Architectureپیش نیاز)Revit General :
تهیه نقشههای اجرایی معماری (فاز  2معماری)
طراحی ،مدلسازی و اجرای معماری داخلی
طراحی تخصصی نمای ساختمان (با رویکرد جدیدترین ضوابط شهرداری ،نظام مهندسی و اصول اجرایی)
محاسبات تقریبی ابعاد سازه بر مبنای اصول علمی (جهت تقویت بینش و قضاوت مهندسی)
آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه  3معماری (طراحی)
آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه  3معماری (نظارت و اجرا)

دپارتمـــــانتأسیسات

ساعت

کد دوره

آنالین 11419320 30
حضوری 11419319 40
غیر حضوری 11449136 61
آنالین 11437109 20
غیر حضوری

22

11410166

حضوری
آنالین
آنالین
آنالین
آنالین

11422146 50
11411162 120+24
11443114 36
11054116 30
24
31123193
9

آنالین

31113158 108

غیر حضوری

چند مرحله آزمون کالسی  +حل تست رایگان  +دو مرحله آزمون آزمایشی جامع و حل آن  +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان

مدت

زمــــان برگزاری

تاریخ شروع

دوشنبه و چهارشنبه 17 - 20
پنجشنبه  9 - 13

01/03/18
01/04/30

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

در دست برنامه ریزی
فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

01/03/28
شنبه 16 - 20
دوشنبه  16:30 - 20:30پنجشنبه  14 - 18تیرماه 1401
تابستان 1401
دوشنبه 16:30 - 20:30
01/03/22
یکشنبه 17 - 21
چهارشنبه 10 - 14

01/03/11

روزهای زوج  17 - 21

01/03/30

توجه :برای اطالع از جزییات کامل هر دوره روی عنوان مورد نظر کلیک کنید
نوع
برگزاری

عنـــــــــــــوان دوره
پکیج جامع تأسیسات

نقشهخوانی تأسیسات ساختمان (برق و مکانیک)
تأسیسات مکانیکی ساختمان
تأسیسات برقی ساختمان
مسائل فنی و اجرایی آسانسور و پله برقی در ساختمانهای متعارف و بلندمرتبه  +بازدید کارگاهی
آموزش گام به گام نرمافزار (Revit MEP (Mechanical - Electrical - Plumbing
(دیسیپلین تأسیسات مکانیکی و الکتریکی  /پیش نیاز)Revit General :
تأسیسات مکانیکی (آنالین :مباحث   ،19 ،17 ،16 ،14نشریه  ،128سایکومتریک ،طراحی کانال ،پمپ و پمپاژ ،طراحی سیستم تبرید ،لوله کشی)
                                                            (غیر حضوری :مباحث  )22 ،21 ،15 ،12 ،3

آزمون نظام مهندسی

آزمون کالسی  +حل تست رایگان  +یک مرحله آزمون آزمایشی جامع و حل آن  +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان
تأسیسات برقی (نظارت و اجرا) (سیستم نیرو و ِارتینگ ،ترانسفورماتور ،پست و برق اضطراری ،سیم ،کابل و قوانین مربوطه ،محیط عادی و
مخصوص ،تابلو و تجهیزات حفاظتی ،دیماند و خازن ،سیستم جریان ضعیف ،آسانسور و پلکان برقی مباحث   22 ،21  ،12 ،3آزمون کالسی  +یک مرحله

آزمون آزمایشی جامع  +حل تست آنالین با حضور استاد در قالب یک جلسه در ماه
تأسیسات برقی (نظارت ،اجرا و طراحی) (مباحث مطابق ردیف باال)

حل تست آنالین با حضور استاد در قالب یک جلسه در ماه  +یک مرحله آزمون آزمایشی جامع  +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان

دپارتمـــــان مدیریت ،برنامهریزی و کنترل پروژه

مدت

کد دوره

زمــــان برگزاری

تاریخ شروع

12
30
20
15

در دست برنامه ریزی

تابستان 1401

آنالین

30

غیر حضوری

66

آنالین

12

غیر حضوری

52

آنالین
غیر حضوری

آنالین
آنالین

ساعت

آنالین

12

غیر حضوری

68
12

آنالین

12222104
12220103
12221103
12212108

در دست برنامه ریزی
در دست برنامه ریزی

تیر  1401
مرداد 1401

12216106

در دست برنامه ریزی

تابستان
1401

31116117
31117124
31117124

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

سهشنبه 17 - 21

01/03/17

یکشنبه 18 - 22

01/03/22

یکشنبه 18 - 22

01/03/22

توجه :برای اطالع از جزییات کامل هر دوره روی عنوان مورد نظر کلیک کنید

عنـــــــــــــوان دوره

آموزش نرمافزار  Microsoft Excelبرای مهندسان
آموزش کاربردی برنامهریزی و کنترل پروژه با نرمافزار (Microsoft Project (MSP
آموزش کاربردی برنامهریزی و کنترل پروژه با نرمافزار (Primavera (P6
اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد Project Management Body Of Knowledge = PMBOK

نوع
برگزاری

مدت
ساعت

کد دوره

زمــــان برگزاری

تاریخ شروع

آنالین
در دست برنامه ریزی
13018117
آنالین  11614191 40سهشنبه  18 - 21پنجشنبه  01/04/28 17 - 20
غیر حضوری  11613124 16فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان
01/05/31
دوشنبه  17 - 21
آنالین 11610132 36

* دورههای غیر حضوری ،شامل ویدیوهای آموزشی است که در سامانه پشتیبان برای مدت مشخصی فعال هستند و خدمات جانبی نظیر جزوه و پشتیبانی فنی را شامل میشوند.

پای ـ ــگاه اطالع رســــانی آمــــوزش و انتشــــــارات صنعت ساختمـان

w w w. C i v i l H o u s e . i r

در راسـتـــــــــای تـعــــــــــالی شـــــــــرکــتهـــــا و ســــــــازمــــــانهــــــا

آمـ ــوزشهای تخصصــی کــارکن ـ ــان ،سـ ـ ــرمایهگذاری مطمئـ ــن

توجه :برای اطالع از جزییات کامل هر دوره روی عنوان مورد نظر کلیک کنید

دپارتمـــــان آمادگی آزمونهای تخصصی
عنـــــــــــــوان دوره

محاسبات 1
مبحث (8طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایی) ،تحلیل سازه
محاسبات ( 2مباحث  (9بتن)(10 ،فوالد) ،آئیننامه ( 2800زلزله)( 6 ،بارگذاری)( 7 ،پی و پی سازی))
چند مرحله آزمون کالسی  +حل تست رایگان  +آزمون آزمایشی جامع و حل آن  +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان

نظارت (قانون ،مباحث  ،6 ،5آئیننامه  ،2800مباحث  ،10 ،9 ،8 ،7راهنمای جوش 21 ،20 ،12 ،11 ،و )22
عمران

چند مرحله آزمون کالسی  +حل تست رایگان  +یک مرحله آزمون آزمایشی جامع و حل آن  +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان
نظارت و اجرا (آنالین :قانون ،مباحث   ،6 ،5آئیننامه  ،2800مباحث  ،10 ،9 ،8 ،7راهنمای جوش 21 ،20 ،12 ،11 ،و )22
                                         (غیر حضوری :مباحث  )19 ،18 ،17 ،16 ،14 ،13 ،4 ،3

چند مرحله آزمون کالسی  +حل تست رایگان  +دو مرحله آزمون آزمایشی جامع و حل آن  +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان

دوره جامع طراحی و بهسازی لرزهای براساس سطح عملکرد (نشریه 360و )524
طرح و اجرای گود ،پی و سازه نگهبان (مبحث  ،7راهنمای طراحی دیوارهای حائل ،دستوالعمل اجرایی گودبرداریهای
ساختمانی ،مکانیک خا ک ،گودبرداری ،پی و پی سازی و سازههای نگهبان ،خا ک و پی پیشرفته و اجزاء محدود)

نظارت و اجرا (قانون نظام مهندسی ،مباحث   2تا  7 ،5تا  22و راهنمای جوش)
چند مرحله آزمون کالسی  +حل تست رایگان  +دو مرحله آزمون آزمایشی جامع و حل آن  +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان
معماری

طراحی معماری (مبانی طراحی ،مباحث  15 ،4 ،3و ضوابط حریق ،معلولین ،پارکینگ ،شهرسازی)
یک مرحله آزمون آزمایشی +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان

غیر حضوری

24

آنالین

116

آنالین

112

آنالین

112

غیر حضوری

36

آنالین

110

آنالین

آنالین

تأسیسات برقی

(سیستم نیرو و ِارتینگ ،ترانسفورماتور ،پست و برق اضطراری ،سیم ،کابل و قوانین مربوطه ،محیط عادی و مخصوص ،تابلو و تجهیزات غیر حضوری

نظارت ،اجرا و طراحی (مباحث مطابق ردیف باال)

آنالین
غیر حضوری

آنالین

آزمون کالسی  +حل تست رایگان  +یک مرحله آزمون آزمایشی جامع و حل آن  +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان

آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته نقشهبرداری  (مباحث  ،2 ،1قانون 21 ،12 ،و اصول اخالق حرفهای)
یک مرحله آزمون آزمایشی +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان
آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری رشته راه و ساختمان ( کانون کارشناسان)
چند مرحله آزمون کالسی  +حل تست رایگان  +آزمون آزمایشی جامع و حل آن  +مدرک بازآموزی

آزمون آزمایشی

آزمون آزمایشی پایه  3نظام مهندسی عمران-نظارت و معماری-نظارت  +حل آزمون
آزمون آزمایشی کارشناسی رسمی دادگستری
آزمون آزمایشی پایه  3نظام مهندسی معماری-طراحی  +بررسی چالشها

31011101

آنالین

غیر حضوری

حفاظتی ،دیماند و خازن ،سیستم جریان ضعیف ،آسانسور و پلکان برقی مباحث   22 ،21  ،12 ،3آزمون کالسی  +یک مرحله آزمون آزمایشی جامع
 +حل تست آنالین با حضور استاد در قالب یک جلسه در ماه

31111214

31113158 108
24
9
16
66
12
52

31010101

شنبه ،سهشنبه 17 - 21
پنجشنبه 14 - 18

01/03/24

در دست برنامهریزی
در دست برنامهریزی

روزهای زوج  17 - 21

01/03/30

31123193

چهارشنبه 10 - 14

01/03/11

31133101

در دست برنامه ریزی

بهار 1401

31116117
31117124

12
68
31117124
12

آنالین

60

آنالین

31310135 152

آنالین
آنالین
آنالین

31228103
-

4
2
8

زمــــان برگزاری

تاریخ شروع

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام دوره
31110185
قابل دسترس در سامانه پشتیبان تا زمان آزمون
یکشنبه و چهارشنبه 17 - 21
01/03/11
31110185
جمعه 9 - 13
شنبه ،سهشنبه 17 - 21
01/03/24
31111214
پنجشنبه 14 - 18

آنالین

آنالین

لوله کشی)  +آزمونک  +یک مرحله آزمون آزمایشی جامع و حل آن  +مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان
 +حل تست آنالین با حضور استاد در قالب یک جلسه در ماه

ساعت

کد دوره

60

غیر حضوری

طراحی معماری پیشرفته (حل سواالت چالشی)
تأسیسات مکانیکی (مباحث  ،22 ،21 ،19 ،17 ،16 ،15 ،14 ،12 ،3نشریه  ،128سایکومتریک ،طراحی کانال ،پمپ و پمپاژ ،طراحی سیستم تبرید،
نظارت و اجرا

نوع
برگزاری

مدت

31121102

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

سهشنبه 17 - 21

01/03/17

یکشنبه 18 - 22

01/03/22

یکشنبه 18 - 22

01/03/22

شنبه و چهارشنبه 17 - 21

01/01/27

در دست برنامهریزی

شهریور  1401
متناسب با زمان برگزاری آزمون اصلی
01/04/19
یکشنبه 8 - 17

توجه :برای اطالع از جزییات کامل هر دوره روی عنوان مورد نظر کلیک کنید

دپارتمـــــان امور فنی و قراردادها

نوع
برگزاری

عنـــــــــــــوان دوره

نقشهخوانی ساختمانهای متعارف (سازه و معماری)

ساعت

آنالین
حضوری
آنالین 60
حضوری 68
آنالین 30
آنالین 30
آنالین 20
حضوری 45
حضوری 10
آنالین 10

30

متره و برآورد در ساخت و ساز شهری
تهیه صورت وضعیت بر پایه فهرست بهای ابنیه به همراه تعدیل
متره و تهیه صورت وضعیت راهسازی
متره و تهیه صورت وضعیت تأسیسات برقی و مکانیکی
تهیه صورت وضعیت ابنیه با نرمافزار تکسا
امور پیمانها (نکات قراردادی و حقوقی ،شرایط عمومی ،مناقصات ،بخشنامهها ،ادعاها ،آنالیز قیمت ،سرجمع)
تهیه و نحوه رسیدگی الیحه تأخیرات زمانی در پروژههای عمرانی
امور مالیاتی ،قوانین کار و بیمه تأمین اجتماعی و حوادث

دپارتمـــــان راه و نقشهبرداری

مدت

کد دوره

زمــــان برگزاری

تاریخ شروع

11840147
11840148
11810209
11810210
11822120
11849103
11826113
11812186
11818130
11848105

شنبه 17 - 21
پنجشنبه 9 - 13
پنجشنبه 14 - 18
پنجشنبه 14 - 19
یکشنبه و چهارشنبه 17 - 20
پنجشنبه 16 - 20
شنبه و چهارشنبه 19 - 21

01/03/21
01/03/26
01/06/24
01/06/31
01/03/29
01/02/29
01/04/29
01/03/19

چهارشنبه  16:30 - 21:30و پنجشنبه 14 - 19

تابستان 1401

یکشنبه و سهشنبه 17 - 21

01/01/30

پنجشنبه 14 - 19

توجه :برای اطالع از جزییات کامل هر دوره روی عنوان مورد نظر کلیک کنید
عنـــــــــــــوان دوره

آموزش کاربردی نرمافزار ( AutoCAD Civil 3Dبه روزترین نرمافزار در حوزه راهسازی)
نقشهبرداری ساختمان همراه با کار عملی با دوربین ( Total Stationکار عملی ،روزهای جمعه)
متره و تهیه صورت وضعیت راهسازی
آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته نقشهبرداری  (مباحث  ،2 ،1قانون 21 ،12 ،و اصول اخالق حرفهای)

نوع
برگزاری

مدت
ساعت

غیر حضوری 17
حضوری 50
آنالین 30
آنالین 60

کد دوره

12026118
12028104
11822120
31121102

زمــــان برگزاری

تاریخ شروع

فعالسازی  72ساعت بعد از ثبت نام در سامانه پشتیبان

پنجشنبه و جمعه 9 - 13
یکشنبه و چهارشنبه 17 - 20
شنبه و چهارشنبه 17 - 21

بهار 1401
01/03/29
01/01/27

* دورههای غیر حضوری ،شامل ویدیوهای آموزشی است که در سامانه پشتیبان برای مدت مشخصی فعال هستند و خدمات جانبی نظیر جزوه و پشتیبانی فنی را شامل میشوند.

کانـــــال رســـــــمی تلگــــــرام خانــــــــه عمـــــــران

https://t.me/CivilHouseir

خــانــه عـ ــمران ،مب ــتکر پــودم ــانهای ش ــغلی س ــاخت و س ــاز

تنـ ــــها مــرجع صــدور گواهینــــامههای  4Cو  CMBAدر ایـــران

C o n s t r u c t i o n C a re er Competency Certi fi cati on

برگزاری پودمانهای شغلی

ویــــژهمهنـــدســــان
و کاردانهای فنـــــــــی
با اعطای گواهینــامه شـــایستگی شغلی و مــدرک

برگزاری پودمانهای شغلی

4C

گروه خدمات مهندسی خانه عمران

تهــای
ایــن گــروه بــه عنــوان زیرمجموعــه هولدینــگ خانــه عمــران بــا بهرهگیــری از ظرفی 
یســا ،ســایمن و معمــاریکا
علمــی مجتمــع تعالــی ،در قالــب چندیــن برنــد برتــر از جملــه پا 
مأموریــت دارد خدمــات متنوعــی شــامل :مطالعــات اقتصــادی ،طراحــی و کنتــرل طــرح،
نظــارت عالیــه ،پیادهســازی  ، BIMمدیریــت پــروژه ،خدمــات تضمیــن کیفیــت و صــدور
نشــان کیفــی را ارائــه نمایــد.

ویـــــــژهمـــــدیــــــــران
و کار آفـــــــریــنـــــــان
با اعطای گواهینامه شایستگی حرفهای و مدرک CMBA
کلینیک مشاوره خانه عمران

مشاوره تخصصی در تمامی حوزههای ساخت و ساز با بیش از یکصد نفر متخصص خبره
شهــای محتمــل بــرای مدیــران ،متخصصــان،
بــه منظــور راهنمایــی علمــی و پاســخ بــه ســواالت یــا چال 
ســازندگان ،ســایر ذینفعــان و عمــوم مــردم ،بــا تکیــه بــر هیــأت علمــی مجــرب خــود و شــبکه اســاتید و
پیشکســوتان مرتبــط بــا موضوعــات ،اقــدام به راهاندازی مرکز مشــاوره تخصصی ســاخت و ســاز با همکاری
بیــش از  100مشــاور نمودهایــم تــا ضمــن گرهگشــایی از مشــکالت هموطنــان و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی،
قــدم دیگــری را در راســتای رشــد و بالندگــی ایــن صنعــت بــردارد.

دسترسی آسان به مجتمع تعالی صنعت ساختمان

مترو ایستگاه مفتح:
خط یک مترو ،ایستگاه مترو مفتح ،خیابان مطهری (به سمت شرق) ،خیابان علی ا کبری (پارسا)،
خیابان باغ ،پالک 51
اتوبوس:
الف) ایستگاه مفتح واقع در خیابان مطهری (غرب به شرق) ،خیابان علی ا کبری (پارسا)،
خیابان باغ ،پال ک 51
ب) سامانه  ، BRTایستگاه سلیمانخاطر واقع در خیابان مطهری (شرق به غرب)،
خیابان علی ا کبری (پارسا) ،خیابان باغ ،پالک 51
تا کسی:
الف) خیابان سهروردی شمالی ،خیابان باغ ،پالک 51
ب) خیابان مطهری ،بعد از خیابان علی ا کبری (پارسا) ،خیابان باغ ،پالک 51
اتومبیل شخصی:
الف) اتوبان مدرس ،خروجی مطهری ،خیابان مطهری ،چهار راه سلیمان خاطر،
خیابان علی ا کبری (پارسا) ،کوچه محمدیان ،پارکینگ عمومی مصلی،
پیادهروی کمتر از  5دقیقه از خیابان نقدی به سمت شرق ،خیابان باغ ،پالک 51
ب) خیابان مطهری ،بعد از خیابان مفتح ،چهار راه سلیمان خاطر ،خیابان علی ا کبری (پارسا)،
خیابان باغ ،پالک 51
ج) خیابان سهروردی شمالی ،باالتر از مطهری خیابان باغ ،پالک 51

خط ویــــــژه021 -84360 :

شرکت تخصصی
مشاوران عالی ساختمان پایسا

کانون حرفهای
معماری و معماری داخلی

سایمن
نشان ساختمان ایمن

 ::قابل توجه داوطلبان محترم شهرستانها :برای دانشپژوهانی که نیاز به تأمین محل اقامت دارند تمهیداتی صورت گرفته است:: .

تخفیــــفات ویـــــژه بـــــرای ثبتنــــام س ـ ــریعتر:

 ::در نظام جدید پرداخت شهریه خانه عمران بسته به فاصله زمان ثبتنام تا تاریخ شروع دورهها تخفیفات تصاعدی پیشبینی شده است::.

آزمـــونســـــرای خانـــه عمــران

CONSTRUCTIONSTORE

کتـ ـ ــاب نـــــرمافـــــزار لـــــوازم مهنـــــدسی
ســـاختمـــان ،معمــــاری ،تأسیســـات ،مدیریت پـــــروژه

نخستین مجری دورههای آمادگی آزمونهای تخصصی صنعت ساختمان
با باال ت ـ ــرین آم ـ ــار قب ـ ــولی طی دو دهـ ــه تجـ ــربه

آزمــون پایــه  3پ ــروانه اشتغ ــال به کار مهنــدسان (همــه رشتــهها)
آزمــون کارشن ــاسی رسمــی

تن ــاسب شهریه با خدمــات
فراین ــدهای حرفـ ـهای
اســـاتید برتـــر
ص ــدور گواهین ــامه بازآم ــوزی خانه عمـــران
زمانبنـــدی متنوع (عــادی ،آخرهفتــه ،فشـــرده)

 ::جهت مشاهده نمونه گواهینامه شایستگی شغلی صنعت ساختمان و کارت هویت حرفهای به واحد مشاوره خانه عمران مراجعه فرمایید ::
امــکان حضــور رایــگان در یــک جلســه از دورههــای دایــر بــا هماهنگــی
اعطــای گواهینامــه معتبــر خانــه عمــران بــا امــکان ترجمــه رســمی
صــدور کارت عضویــت هوشــمند جهــت برخــورداری از مزایــای ویــژه
امــکان برگــزاری دورههــا و ســمینارها در محــل شــرکتها یــا ســازمانها

تنــــوع در نحـــوه پـــرداخت متنــــاسب بــا شــهریـــــــه دورههــا و پــــودمانها
اخـتــصـــــاص تـخــفـیــــــف بـــــــــــرای پـــــــــــرداخـــــــــتهـــــــــــای نــقـــــــــــــدی
اختصــاص تخفیــف بــرای ثبتنــام همزمــان در بیــش از یــک دوره
اختصــاص تخفیــف بــرای معرفــی بیــش از ســه نفــر توســط ســازمانها

بســایت خانــه عمــران بــه نشــانی  www.CivilHouse.irو یا
بــه منظــور دریافــت جــدول زمانبنــدی دور ههــای آتــی و همچنیــن مشــاهده لیســت جدیدتریــن کتــب و نرمافزارهــای تخصصــی بــه و 
یشــود کــه در ایــن جدول ذکر نشــده اســت.
نهــای متعــددی برگــزار م 
یســازد برخــی عناویــن آموزشــی در گرو ههــا و زما 
کانــال تلگــرام بــه نشــانی  @CivilHouseirمراجعــه فرماییــد .خاطــر نشــان م 

پای ـ ــگاه اطالع رســــانی آمــــوزش و انتشــــــارات صنعت ساختمـان
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