
عمـــــــران خانــــــــه  تلگــــــرام  رســـــــمی  hکانـــــال  t t p s : / / t . m e / C i v i l H o u s e i r

00/04/28دوشنبه و چهارشنبه  20 - 3023801141931217آنالین
00/05/31یکشنبه 21 - 3027801105411317آنالین
00/05/23شنبه و سه شنبه 21:30 - 9081801102012418:30آنالین

00/04/13یکشنبه و سه شنبه 21 - 9064801101132918آنالین

00/04/28دوشنبه و پنج شنبه 20:30 - 3641801101015517:30آنالین
00/05/15جمعه  13 - 241880110181249حضوری

15+15آنالین
00/04/24سه شنبه و پنج شنبه  13 - 1680110561009

15+15آنالین
00/07/01پنج شنبه 13 - 504980110141759آنالین
00/04/03پنج شنبه 13 - 404280110131279آنالین
00/04/23چهارشنبه  21 - 2424801104710417آنالین
00/06/10چهارشنبه  21 - 3038801104810017آنالین
00/05/19یکشنبه و سه شنبه 21:30 - 4542801101514019آنالین
00/05/19یکشنبه و سه شنبه 16:30 - 3039801105510514آنالین
00/04/27یکشنبه و چهارشنبه 20 - 2014801102512117+15آنالین
00/04/27یکشنبه و چهارشنبه 20 - 1513801102512217+15آنالین
00/06/03شنبه و چهارشنبه  20 - 3513801102310317آنالین

دپارتمـــــان سـازه و ژئـوتکنیـک

آنالین
30

00/04/12شنبه 21 - 26801184014217
00/07/01پنج شنبه 13 - 2880118401439حضوری
00/05/04شنبه و دوشنبه 21 - 2428801123612518حضوری

00/06/08جمعه 13:30 - 109480112102148:30+100حضوری

00/04/23چهارشنبه 21 - 1516801181713418حضوری
00/05/25دوشنبه و چهارشنبه 20 - 8071801123511617آنالین
00/05/02شنبه 21 - 2534801121715017آنالین
00/05/19دو شنبه 21 - 17 پنج شنبه 18 - 1818801181713414آنالین

00/08/30یکشنبه 20:30 - 2427801122711816:30حضوری
00/09/04پنج شنبه  14:30 - 121180122221048:30حضوری

00/05/14پنج شنبه 20 - 3028801222010316آنالین

00/07/22پنج شنبه 20 - 2017801222110316آنالین

00/08/26چهارشنبه 21 - 1513801221210817آنالین
00/06/18پنج شنبه و جمعه 16:30 - 321480116781038:30حضوری
00/07/01پنج شنبه و جمعه 16:30 - 16880116791038:30حضوری
00/06/03چهارشنبه  21 - 17 پنج شنبه  18 - 2226801121622014حضوری

00/07/20سه شنبه 20 - 1819801123910817آنالین
00/05/05سه شنبه 20 - 16 پنج شنبه 13 - 804880112411039حضوری
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نوععنـــــــــــــوان دوره
برگزاری

مدت
ساعت

شهـــــــــــریه
تاریخ شروعزمــــان برگزاریکد دوره)هزارتومان(

نوععنـــــــــــــوان دوره
برگزاری

مدت
ساعت

شهـــــــــــریه
تاریخ شروعزمــــان برگزاریکد دوره)هزارتومان(

دپارتمـــــان اجــــــــرا و ســــاخت

کار کار )HSE( با مدرک وزارت            اصول ایمنی و بهداشت 

کار و برآورد مصالح اندازه گیری مقادیر 
نقشه خوانی تأسیسات ساختمان )برق و مکانیک(

کلیه دست اندرکاران ساخت و ساز گودبرداری و اجرای سازه نگهبان؛ ویژه  اصول تخریب، 

کارگاه، روزهای پنج شنبه( کارگاه ساختمانی )برگزاری  کارآموزی و آمادگی ورود به  دوره 

کار       شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک با مدرک وزارت 
کارخانه ساخت اسکلت فوالدی؛ ویژه ناظران کارگاهی از  بازرسی جوش در ساختمان + بازدید 

کارگاهی مسائل فنی و اجرایی آسانسور و پله برقی در ساختمان های متعارف و بلندمرتبه + بازدید 

تأسیسات مکانیکی ساختمان
گازرسانی( گرمایش، تهویه مطبوع، سیستم آبرسانی و فاضالب، تأسیسات آتش نشانی و  )سیستم سرمایش و 

تأسیسات برقی ساختمان های متعارف و بلندمرتبه؛ ویژه مجریان و ناظران غیرتأسیساتی
)برآورد بار الکتریکی، تابلوهای برق، روشنایی، ارتینگ، سیستم های جریان ضعیف(

کلیه نکات فنی و تجربی در سازه های فوالدی و بتنی  اجرای ساختمان از فونداسیون تا نازک کاری به همراه 
کلیه دست اندرکاران ساخت و ساز کارگاهی؛ ویژه  + بازدید 

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

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

نقشه خوانی ساختمان های متعارف )سازه و معماری(

نحوه تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز

نظارت بر اجرای ساختمان های فوالدی و بتنی )ویژه مهندسان عمران و معماری(

اصول انتخاب مصالح ساختمانی

ک عمل شهرداری ها )منطبق بر آخرین بخشنامه ها( ضوابط ساخت و ساز شهری و مال

فوت و فن تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز

طراحی لرزه ای اتصاالت پیچی و جوشی سازه های فوالدی

کامل AutoCAD دوبعدی آموزش 
محاسبات تقریبی ابعاد سازه بر مبنای اصول علمی )جهت تقویت بینش و قضاوت مهندسی(

تحلیل و محاسبات سازه های فوالدی و بتنی به روش دستی

ETABS & SAFE تکنیک های محاسبات پیشرفته سازه با نرم افزار

آموزش نرم افزار Abaqus )پرکاربردترین نرم افزار مهندسی در تحلیل های المان محدود(-ویژه دانشجویان ژئوتکنیک

)Revit General :پیش نیاز( Revit Structure نقشه کشی و مدل سازی سه بعدی سازه با نرم افزار
مدلسازی، بارگذاری و تحلیل پروژه ها با نرم افزار SAP )ساختمان، سوله، مخزن(

آموزش نرم افزار Abaqus )پرکاربردترین نرم افزار مهندسی در تحلیل های المان محدود(-ویژه دانشجویان سازه و زلزله

آشنایی با نرم افزار Robot Structure )نرم افزار تحلیل، طراحی و مدل سازی سیستم های سازه ای(

PLAXIS & GEO-SLOPE طراحی گودهای شهری )نیلینگ و انکراژ( منطبق بر ضوابط نظام مهندسی با نرم افزارهای

آموزش نرم افزار OpenSEES - ویژه دانشجویان ژئوتکنیک

Robot Structure مباحث تحلیل و طراحی پروژه های بتنی و صنعتی با نرم افزار

ETABS & SAFE گام  به  گام محاسبات ساختمان های متعارف به همراه آنالیز دینامیکی طیفی با آموزش 
کلیه جزئیات و نکات تجربی از بارگذاری تا طراحی فونداسیون در سازه های فوالدی و بتنی( )تهیه دفترچه محاسباتی با 

آموزش مدلسازی، آنالیز و طراحی ساختمان با نرم افزار SAP به همراه آنالیز دینامیکی
با رویکرد انجام پروژه های دانشگاهی

)XSTEEL( Tekla Structures با نرم افزار )Shop Drawing( کارگاهی مدل سازی 3D سازه فلزی و تهیه نقشه 

ساختمان فوالدی
ساختمان بتنی

تاریخ تنظیم: 1400/04/09

https://civilhouse.ir/courses/hse/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%a8%d8%b1%d8%a2%d9%88%d8%b1%d8%af-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%aa%d8%a3%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%aa%d8%ae%d8%b1%db%8c%d8%a8-%da%af%d9%88%d8%af%d8%a8%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%da%a9%d8%a7%d8%b1%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%db%8c/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%a7%d8%b1%d8%b2%db%8c%d8%a7%d8%a8%db%8c-%d8%b1%db%8c%d8%b3%da%a9/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%ac%d9%88%d8%b4/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87-%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%86%d8%ad%d9%88%d9%87-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a8%d8%b1-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%a7%d8%b5%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%86%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%ad-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%b6%d9%88%d8%a7%d8%a8%d8%b7-%d8%b4%d9%87%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%81%d9%88%d8%aa-%d9%88-%d9%81%d9%86-%d8%aa%d9%86%d8%b8%db%8c%d9%85-%d9%82%d8%b1%d8%a7%d8%b1%d8%af%d8%a7%d8%af/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a7%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%aa/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/autocad-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87-%d8%af%d8%b3%d8%aa%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/safe-and-etabs-pro/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/abaqus-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/revit-structure-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/sap/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/abaqus-saze-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/robot-structure/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/plaxis-and-geo-slope/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/
https://civilhouse.ir/courses/robot-structure-pro/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/safe-and-etabs-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/sap-collegian/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/tekla-structure-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://www.goftino.com/c/99sSnK


ما به مهندسانی فرهیخته، بناهایی ایمن و ایرانی آباد می اندیشیمبنیانگذار بازآموزی مهندسان و تکنسین های صنعت ساختمان

wپایـــــگاه اطالع رســــانی آمــــوزش و انتشــــــارات صنعت ساختمـــان w w . C i v i l H o u s e . i r

نوععنـــــــــــــوان دوره
برگزاری

مدت
ساعت

شهـــــــــــریه
تاریخ شروعزمــــان برگزاریکد دوره)هزارتومان(

نوععنـــــــــــــوان دوره
برگزاری

مدت
ساعت

شهـــــــــــریه
تاریخ شروعزمــــان برگزاریکد دوره)هزارتومان(

00/04/28دوشنبه و چهارشنبه  20 - 3023801141931217آنالین
00/04/15شنبه و سه شنبه 19 - 6837801144913616آنالین
00/04/07دوشنبه 20:30 - 16:30 پنج شنبه 18 - 2013801143710814آنالین
00/05/05یکشنبه و سه شنبه 20 - 4017801141611017آنالین

00/05/12سه شنبه  21 - 3637801141016517آنالین

00/06/22دوشنبه 20:30 - 16:30 پنج شنبه 18 - 2014801141811914آنالین
00/04/19شنبه 20 - 5049801142214516حضوری

00/08/10دوشنبه 20:30 - 16:30 پنج شنبه 18 - 24107801141116114+120آنالین
00/06/08دوشنبه 20:30 - 3628801144311416:30آنالین
00/05/31یکشنبه 21 - 3027801105411317آنالین
00/07/20سه شنبه 20 - 3628803112318616آنالین
00/04/02چهارشنبه 20 - 1612803113310016آنالین

84458031113154آنالین
یکشنبه و سه شنبه 21 - 17

پنج شنبه 18 - 14
00/03/09

BIM دپارتمـــــان

دپارتمـــــان معماری و معماری داخلی

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

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

تهیه نقشه های اجرایی معماری )فاز 2 معماری(

V-Ray گین کاربردی مدل سازی با نرم افزار Rhinoceros به همراه رندرینگ با پال آموزش 

V-Ray Next گین گام مدل سازی با نرم افزار 3DsMax به همراه رندرینگ با پال گام به  آموزش 

Photoshop & Illustrator کشن( با نرم افزارهای Post Production )پست پرودا

V-Ray گین کاربردی مدل سازی با نرم افزار Sketch UP به همراه رندرینگ با پال آموزش 

طراحی تخصصی نمای ساختمان )با رویکرد جدیدترین ضوابط شهرداری، نظام مهندسی و اصول اجرایی(

آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری )نظارت و اجرا(

محاسبات تقریبی ابعاد سازه بر مبنای اصول علمی )جهت تقویت بینش و قضاوت مهندسی(

طراحی، مدل سازی و اجرای معماری داخلی

آمادگی آزمون نظام مهندسی پایه 3 معماری )طراحی(
طراحی معماری پیشرفته )حل سواالت چالشی(

Revit Architecture در نرم افزار LOD 350 مباحث ویژه در نقشه کشی و فاز 2 با
)Revit General :دیسیپلین معماری / پیش نیاز(

نوععنـــــــــــــوان دوره
برگزاری

مدت
ساعت

شهـــــــــــریه
تاریخ شروعزمــــان برگزاریکد دوره)هزارتومان(

نوععنـــــــــــــوان دوره
برگزاری

مدت
ساعت

شهـــــــــــریه
تاریخ شروعزمــــان برگزاریکد دوره)هزارتومان(

00/07/03شنبه ودوشنبه 21 - 3018801301811718:30آنالین
00/04/29سه شنبه  و پنج شنبه  20 - 3024801161418717آنالین
00/07/18یکشنبه و سه شنبه  21 - 2419801161312418آنالین
00/06/07یکشنبه و سه شنبه  21 - 3638801161013118آنالین

دپارتمـــــان تأسیسات

دپارتمـــــان مدیریت

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

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

آموزش نرم افزار Microsoft Excel برای مهندسان
Microsoft Project )MSP( کنترل پروژه با نرم افزار کاربردی برنامه ریزی و  آموزش 

Primavera )P6( کنترل پروژه با نرم افزار کاربردی برنامه ریزی و  آموزش 

00/04/05شنبه  21 - 2017801321012417آنالین

00/05/12سه شنبه  21 - 3637801141016517آنالین

00/04/03پنج شنبه 13 - 404280110131279آنالین
00/08/03دوشنبه و پنج شنبه 20 - 2519801221610517:30آنالین
00/09/15دوشنبه و پنج شنبه 20 - 1512801221810117:30آنالین
00/05/19یکشنبه و سه شنبه 21:30 - 4542801101514019آنالین
00/04/23چهارشنبه  21 - 2424801104710417آنالین
00/06/10چهارشنبه  21 - 3038801104810017آنالین

00/06/04پنج شنبه 17:30 - 1216801168410413:30حضوری
00/06/10دوشنبه و چهارشنبه 20 - 3632801202611817آنالین

NavisWorks کاربردی نرم افزار آموزش 
 Robot Structure مباحث تحلیل و طراحی پروژه های بتنی و صنعتی با نرم افزار

آشنایی با نرم افزار Robot Structure )نرم افزار تحلیل، طراحی و مدل سازی سیستم های سازه ای(

کاربردی نرم افزار AutoCAD Civil 3D )به روزترین نرم افزار در حوزه راه سازی( آموزش 

)Revit General( Revit  در نرم افزار  LOD 200 مباحث ویژه در نقشه کشی و مدل سازی سه بعدی با

)Revit General :پیش نیاز( Revit Structure نقشه کشی و مدل سازی سه بعدی سازه با نرم افزار
)Revit General :دیسیپلین تأسیسات مکانیکی / پیش نیاز( Revit  MEP گام نرم افزار گام به  آموزش 

گام نرم افزارRevit  MEP  )دیسیپلین تأسیسات الکتریکی/پیش نیاز: Revit MEP مکانیکال( گام به  آموزش 

Revit Architecture در نرم افزار LOD 350 مباحث ویژه در نقشه کشی و فاز 2 با
)Revit General :دیسیپلین معماری / پیش نیاز(

)XSTEEL( Tekla Structures با نرم افزار )Shop Drawing( کارگاهی مدل سازی 3D سازه فلزی و تهیه نقشه 

کامل AutoCAD دوبعدی آموزش 

00/09/04پنج شنبه 14:30 - 121180122221048:30حضوری
00/05/14پنج شنبه  20 - 3028801222010316آنالین
00/07/22پنج شنبه  20 - 2017801222110316آنالین
00/08/26چهارشنبه 21 - 1513801221210817آنالین
00/08/03دو شنبه  و پنج شنبه  20 - 2519801221610517:30آنالین
00/09/15دو شنبه  و پنج شنبه  20 - 1512801221810117:30آنالین

60258031116117آنالین
یکشنبه و چهارشنبه 21:30 - 17:30

جمعه 19:30 - 15:30
00/10/19

402480آنالین
31117124

یکشنبه و سه شنبه 21:30 - 17:30
جمعه 18:30 - 14:30

00/10/19 102580+40آنالین
102580+40آنالین
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تأسیسات برقی)نظارت(-)مباحث 1، 2، قانون، 3،  12،  13، 15، 19،  21 و 22(

تأسیسات برقی ساختمان

نقشه خوانی تأسیسات ساختمان )برق و مکانیک(

تأسیسات برقی)طراحی و نظارت(-)مباحث نظارت+کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان(
تأسیسات برقی)اجرا(-)مباحث نظارت+کتاب راهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان(

کارگاهی مسائل فنی و اجرایی آسانسور و پله برقی در ساختمان های متعارف و بلندمرتبه + بازدید 

تأسیسات مکانیکی)نظارت(-)مباحث 2، قانون، 3،  12،  14، 16، 17،  19،  21 و 22(

تأسیسات مکانیکی ساختمان

)Revit General :دیسیپلین تأسیسات مکانیکی / پیش نیاز( Revit  MEP گام نرم افزار گام به  آموزش 
گام نرم افزارRevit  MEP  )دیسیپلین تأسیسات الکتریکی/پیش نیاز: Revit MEP مکانیکال( گام به  آموزش 

Project Management Body Of Knowledge =  PMBOK اصول مدیریت پروژه براساس استاندارد

https://civilhouse.ir/courses/%d9%81%d8%a7%d8%b2%db%b2%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/rhinoceros/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/3dsmax-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/post-production/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/sketchup/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%aa%d8%ae%d8%b5%d8%b5%db%8c-%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa%d9%85%d8%a7%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%88-%d8%a7%d8%ac%d8%b1%d8%a7-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b3%d8%a8%d8%a7%d8%aa-%d8%b3%d8%b1%d8%a7%d9%86%da%af%d8%b4%d8%aa%db%8c-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%87/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%af%d8%a7%d8%ae%d9%84%db%8c/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d9%85%d8%b9%d9%85%d8%a7%d8%b1%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/revit-architecture-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/excel-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/msp-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/primaverap6-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/navisworks/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/robot-structure-pro/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/robot-structure/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/civil3d-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/revit-general-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/revit-structure-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/revit-mep-mechanical/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/revit-mep-electrical/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/revit-architecture-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/tekla-structure-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/autocad-online/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d8%a8%d8%b1%d9%82%db%8c/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%D9%86%D9%82%D8%B4%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%A7%D8%AA/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-%db%b3-%d8%a8%d8%b1%d9%82-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%b7%d8%b1%d8%a7%d8%ad%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%a2%d8%b3%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%d8%b1/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d9%be%d8%a7%db%8c%d9%87-3-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/%d8%aa%d8%a7%d8%b3%db%8c%d8%b3%d8%a7%d8%aa-%d9%85%da%a9%d8%a7%d9%86%db%8c%da%a9%db%8c/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/revit-mep-mechanical/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/revit-mep-electrical/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form
https://civilhouse.ir/courses/pmbok/?utm_source=Pasokhgoo&utm_medium=Form


کــارکنـــــان، ســــــرمایه گذاری مطمئــــن ســــــــازمــــــان هــــــاآمــــوزش های تخصصــی  و  شـــــــــرکــت هـــــا  تـعــــــــــالی  راسـتـــــــــای  در 

عمـــــــران خانــــــــه  تلگــــــرام  رســـــــمی  hکانـــــال  t t p s : / / t . m e / C i v i l H o u s e i r

نوععنـــــــــــــوان دوره
برگزاری

مدت
ساعت

شهـــــــــــریه
تاریخ شروعزمــــان برگزاریکد دوره)هزارتومان(

نوععنـــــــــــــوان دوره
برگزاری

مدت
ساعت

شهـــــــــــریه
تاریخ شروعزمــــان برگزاریکد دوره)هزارتومان(

دپارتمـــــان آمادگی آزمون های تخصصی

دپارتمـــــان امور فنی و قراردادها

نوععنـــــــــــــوان دوره
برگزاری

مدت
ساعت

شهـــــــــــریه
تاریخ شروعزمــــان برگزاریکد دوره)هزارتومان(

00/06/10دوشنبه و چهارشنبه 20 - 3632801202611817آنالین
00/07/22پنج شنبه و جمعه 13 - 506180120281049حضوری

00/05/13یکشنبه و چهارشنبه 20 - 3028801182212017آنالین
00/09/21یکشنبه 18 - 15 و دوشنبه 17 - 5034803112110215آنالین

کنیددپارتمـــــان راه و نقشه برداری کلیک  کامل هر دوره روی عنوان مورد نظر  توجه: برای اطالع از جزییات 

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

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

کار عملی با دوربین Total Station )کار عملی، روزهای جمعه( نقشه برداری ساختمان همراه با 

آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته نقشه برداری  )مباحث 1، 2، قانون، 12، 21 و اصول اخالق حرفه ای(
متره و تهیه صورت وضعیت راه سازی

کاربردی نرم افزار AutoCAD Civil 3D )به روزترین نرم افزار در حوزه راه سازی( آموزش 

آنالین
30

00/04/12شنبه 21 - 26801184014217
00/07/01پنج شنبه 13 - 2880118401439حضوری

00/05/16شنبه و چهارشنبه 21 - 4839801181020718آنالین
00/06/05جمعه 13:30 - 907380118102068:30حضوری

00/05/13یکشنبه و چهارشنبه 20 - 3028801182212017آنالین
00/07/08پنج شنبه 20 - 3033801184910316آنالین
00/05/30شنبه و چهارشنبه 21 - 2022801182611118آنالین

00/05/17پنج شنبه 19 - 4563801181218414حضوری
00/06/24چهارشنبه 21:30 - 16:30 و پنج شنبه 19 - 1012801181812914حضوری
00/05/14سه شنبه 21 - 17 پنج شنبه 18 - 1014401184810314حضوری

00/07/11یکشنبه و سه شنبه 21 - 1213801184110517آنالین

امور پیمان ها )نکات قراردادی و حقوقی، شرایط عمومی، مناقصات، بخشنامه ها، ادعاها، آنالیز قیمت، سرجمع(

کیفیت به همراه روش های آزمایشگاهی در پروژه های ساختمانی مفاهیم و اصول مدیریت و تضمین 

متره و تهیه صورت وضعیت تأسیسات برقی و مکانیکی

تهیه و نحوه رسیدگی الیحه تأخیرات زمانی در پروژه های عمرانی

متره و تهیه صورت وضعیت ابنیه به همراه تعدیل
متره و برآورد در ساخت و ساز شهری

کار و بیمه تأمین اجتماعی امور مالیاتی، قوانین 

تهیه صورت وضعیت ابنیه با نرم افزار تکسا

نقشه خوانی ساختمان های متعارف )سازه و معماری(

متره و تهیه صورت وضعیت راه سازی

00/03/28یکشنبه و چهارشنبه 21 - 17 و جمعه 13 - 1305980311101839آنالین

108488031111209آنالین
شنبه و دوشنبه 21 - 17

پنج شنبه 18 - 14
00/07/26

110788031011101آنالین
یکشنبه 20 - 17 چهارشنبه 21 - 17

جمعه 13 - 10
00/09/21

00/10/22روزهای زوج 21 - 6044803101010117آنالین

00/05/02یکشنبه تا سه شنبه 20:30 - 126803121110016:30آنالین

88458031113155آنالین
یکشنبه و سه شنبه 21 - 17

پنج شنبه 18 - 14
00/07/29

00/07/20سه شنبه 20 - 3628803112318616آنالین

00/04/02چهارشنبه 20 - 1612803113310016آنالین
00/05/02یکشنبه تا سه شنبه 20:30 - 126803121010016:30آنالین

60258031116117آنالین
یکشنبه و چهارشنبه 21:30 - 17:30

جمعه 19:30 - 15:30
00/10/19

50258031117124آنالین
یکشنبه و سه شنبه 21:30 - 17:30

جمعه 18:30 - 14:30
00/10/19

50348031121102آنالین
یکشنبه 18 - 15
دوشنبه 17 - 15

00/09/21

112698031310131آنالین
شنبه و دوشنبه 21 - 17

پنج شنبه 18 - 14
00/04/03

00/03/19چهارشنبه 21 - 17 و جمعه 18 - 7243803131610014آنالین
00/05/08جمعه 19 - 10380312241079آنالین
00/05/09شنبه 20:30 - 16:30-4200آنالین
00/05/09شنبه 20:30 - 62803122210916:30آنالین
00/05/09شنبه 20:30 - 42003122710116:30آنالین
00/05/09شنبه 20:30 - 16:30-4200آنالین
00/06/13شنبه 20:30 - 42003122810216:30آنالین
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آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری )ماده 187 قوه قضاییه( + یک مرحله آزمون آزمایشی+ مدرک بازآموزی
)فوالد، بتن، تحلیل سازه، زلزله و بارگذاری، حقوق مهندسی و ایمنی(

کالسی و آزمایشی محاسبات )آموزش مباحث  7 ، 8 و آیین نامه 2800 )زلزله(( آزمون های 

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

نظارت و اجرا  )مباحث  3، 6 تا 12، 19تا 22 ، راهنمای جوش و آیین نامه 2800)زلزله((
کالسی و آزمایشی + مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان+6 ساعت حل تست رایگان چند مرحله آزمون 

دوره جامع طراحی و بهسازی لرزه ای براساس سطح عملکرد )نشریه 360و 524(

گودبرداری های  گود، پی و سازه نگهبان )مبحث 7، راهنمای طراحی دیوارهای حائل، دستوالعمل اجرایی  طرح و اجرای 
ک و پی پیشرفته و اجزاء محدود( گودبرداری، پی و پی سازی و سازه های نگهبان، خا ک،  ساختمانی، مکانیک خا

کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب حل تست مرور نکات 

کارشناسی رسمی دادگستری )رشته معماری داخلی و تزئینات( + یک مرحله آزمون آزمایشی+ مدرک بازآموزی آمادگی آزمون 

کلیدی مباحث مقررات ملی ساختمان در قالب حل تست مرور نکات 
طراحی معماری پیشرفته )حل سواالت چالشی(

تأسیسات مکانیکی)نظارت(-)مباحث 2، قانون، 3،  12،  14، 16، 17،  19،  21 و 22(
یک مرحله آزمون آزمایشی+ مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان

تأسیسات برقی)طراحی و نظارت(-)مباحث 3،  13،  15، 19، 21،  راهنمای مبحث 13 و جلد یک نشریه 110(
یک مرحله آزمون آزمایشی+ مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان

آمادگی آزمون نظام مهندسی رشته نقشه برداری  )مباحث 1، 2، قانون، 12، 21 و اصول اخالق حرفه ای(
یک مرحله آزمون آزمایشی+ مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان

نظارت و اجرا  )مباحث  2 تا 5، 7 تا 22، قانون و راهنمای جوش(
کالسی و آزمایشی + مدرک بازآموزی مقررات ملی ساختمان+6 ساعت حل تست رایگان چند مرحله آزمون 

آزمون آزمایشی پایه 3 نظام مهندسی معماری - طراحی + حل آزمون

آزمون آزمایشی پایه 3 نظام مهندسی عمران - محاسبات + حل آزمون
آزمون آزمایشی پایه 3 نظام مهندسی عمران-نظارت و معماری-نظارت + حل آزمون

کارشناسی رسمی دادگستری آزمون آزمایشی 

آزمون آزمایشی پایه 3 نظام مهندسی نقشه برداری + حل آزمون
آزمون آزمایشی پایه 3 نظام مهندسی تأسیسات مکانیکی-نظارت و تأسیسات برقی-نظارت + حل آزمون
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پایـــــگاه اطالع رســــانی آمــــوزش و انتشــــــارات صنعت ساختمـــان

گواهینــــامه های 4C و CMBA در ایـــرانخــانــه عــــمران، مبـــتکر پــودمـــان های شـــغلی ســـاخت و ســـاز تنــــــها مــرجع صــدور 

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

کارت هویت حرفه ای به واحد مشاوره خانه عمران مراجعه فرمایید :: گواهینامه شایستگی شغلی صنعت ساختمان و  :: جهت مشاهده نمونه 

:: قابل توجه داوطلبان محترم شهرستان ها: برای دانش پژوهانی که نیاز به تأمین محل اقامت دارند تمهیداتی صورت گرفته است. ::
تخفیــــفات ویـــــژه بـــــرای ثبت نــــام ســـــریع تر:

:: در نظام جدید پرداخت شهریه خانه عمران بسته به فاصله زمان ثبت نام تا تاریخ شروع دوره ها تخفیفات تصاعدی پیش بینی شده است.::

 امــکان حضــور رایــگان در یــک جلســه از دوره هــای دایــر بــا هماهنگــی
رســمی ترجمــه  امــکان  بــا  عمــران  خانــه  معتبــر  گواهینامــه  اعطــای   
کارت عضویــت هوشــمند جهــت برخــورداری از مزایــای ویــژه  صــدور 
ــا ســازمان ها  امــکان برگــزاری دوره هــا و ســمینارها در محــل شــرکت ها ی

بــه منظــور دریافــت جــدول زمان بنــدی دوره هــای آتــی و همچنیــن مشــاهده لیســت جدیدتریــن کتــب و نرم افزارهــای تخصصــی به وب ســایت خانــه عمــران بــه نشــانی  www.CivilHouse.ir  و یا 
کــه در ایــن جــدول ذکر نشــده اســت. کانــال تلگــرام بــه نشــانی CivilHouseir@ مراجعــه فرماییــد. خاطــر نشــان می ســازد برخــی عناویــن آموزشــی در گروه هــا و زمان هــای متعــددی برگــزار می شــود 

 تنــــوع در نحـــوه پـــرداخت متنــــاسب بــا شــهریـــــــه دوره هــا و پــــودمان ها 
ــدی ــای نــقـــــــــــ ــرای پـــــــــــرداخـــــــــت هـــــــــ ــف بـــــــــ ــاص تـخــفـیــــ  اخـتــصـــ
دوره یــک  از  بیــش  در  همزمــان  ثبت نــام  بــرای  تخفیــف  اختصــاص   
 اختصــاص تخفیــف بــرای معرفــی بیــش از ســه نفــر توســط ســازمان ها

آزمـــون ســـــرای خانـــه عمــران
نخستین مجری دوره های آمادگی آزمون های تخصصی صنعت ساختمان

با باالتـــــرین آمـــــار قبـــــولی طی دو دهــــه تجــــربه
  آزمــون پایــه 3 پـــروانه اشتغـــال به کار مهنــدسان )همــه رشتــه ها(

  آزمــون کارشنـــاسی رسمــی
  اســـاتید  برتـــر             فراینـــدهای حرفـــه ای            تنـــاسب شهریه با خدمــات

گواهینـــامه بازآمـــوزی خانه عمـــران     زمانبنـــدی متنوع  )عــادی، آخرهفتــه، فشـــرده(               صـــدور 

گروه خدمات مهندسی خانه عمران
گــروه بــه عنــوان زیرمجموعــه هولدینــگ خانــه عمــران بــا بهره گیــری از ظرفیت هــای  ایــن 
علمــی مجتمــع تعالــی، در قالــب چندیــن برنــد برتــر از جملــه پای ســا، ســایمن و معمــاری کا 
کنتــرل طــرح،  مأموریــت دارد خدمــات متنوعــی شــامل: مطالعــات اقتصــادی، طراحــی و 
کیفیــت و صــدور  نظــارت عالیــه، پیاده ســازی BIM ، مدیریــت پــروژه، خدمــات تضمیــن 

کیفــی را ارائــه نمایــد. نشــان 

کلینیک مشاوره خانه عمران
مشاوره تخصصی در تمامی حوزه های ساخت و ساز با بیش از یکصد نفر متخصص خبره

بــه منظــور راهنمایــی علمــی و پاســخ بــه ســواالت یــا چالش هــای محتمــل بــرای مدیــران، متخصصــان، 
ســازندگان، ســایر ذی نفعــان و عمــوم مــردم، بــا تکیــه بــر هیــأت علمــی مجــرب خــود و شــبکه اســاتید و 
پیشکســوتان مرتبــط بــا موضوعــات، اقــدام بــه راه اندازی مرکز مشــاوره تخصصی ســاخت و ســاز با همکاری 
گره گشــایی از مشــکالت هموطنــان و ارائــه راهکارهــای عملیاتــی،            بیــش از 100 مشــاور نموده ایــم تــا ضمــن 

قــدم دیگــری را در راســتای رشــد و بالندگــی ایــن صنعــت بــردارد.

برگزاری پودمان های شغلی
ویـــــــژه مـــــدیــــــــران
و  کار آفـــــــریــنـــــــان
CMBA  گواهینامه شایستگی حرفه ای و مدرک با اعطای 

برگزاری پودمان های شغلی

ویــــژه مهنـــدســــان
و  کاردان های فنـــــــــی

4C  گواهینــامه شـــایستگی شغلی و مــدرک با اعطای 

C O N S T R U C T I O N S T O R E
 کتــــــاب    نـــــرم افـــــزار    لـــــوازم مهنـــــدسی

ســـاختمـــان، معمــــاری، تأسیســـات، مدیریت پـــــروژه

Construct ion Career Competency Cert i f icat ion

دسترسی آسان به مجتمع تعالی صنعت ساختمان

سایمن
نشان ساختمان ایمن

کانون حرفه ای
معماری و معماری داخلی

شرکت تخصصی
مشاوران عالی ساختمان پای سا

  مترو ایستگاه مفتح:
کبری )پارسا(،  خط یک مترو، ایستگاه مترو مفتح، خیابان مطهری )به سمت شرق(،  خیابان علی ا

ک 51 خیابان باغ، پال
  اتوبوس:

کبری )پارسا(، الف( ایستگاه مفتح واقع در خیابان مطهری )غرب به شرق(، خیابان علی ا
ک 51 خیابان باغ، پال

ب( سامانه BRT ، ایستگاه سلیمان خاطر واقع در خیابان مطهری )شرق به غرب(،
ک 51 کبری )پارسا(، خیابان باغ، پال خیابان علی ا

کسی:   تا
ک 51 الف( خیابان سهروردی شمالی، خیابان باغ، پال

ک 51 کبری )پارسا(، خیابان باغ، پال ب( خیابان مطهری، بعد از خیابان علی ا
  اتومبیل شخصی:

الف( اتوبان مدرس، خروجی مطهری، خیابان مطهری، چهار راه سلیمان خاطر،
کبری )پارسا(، کوچه محمدیان، پارکینگ عمومی مصلی، خیابان علی ا

ک 51 کمتر از  5 دقیقه از خیابان نقدی به سمت شرق، خیابان باغ، پال پیاده روی 
کبری )پارسا(،  ب( خیابان مطهری، بعد از خیابان مفتح، چهار راه سلیمان خاطر، خیابان علی ا

ک 51 خیابان باغ، پال
ک 51 ج( خیابان سهروردی شمالی، باالتر از مطهری خیابان باغ، پال

021   خط ویــــــژه: 84360-


