با مجوز رسمی آموزش کارکنان دولت ،شهرداری و شرکت ملی نفت ایران
با در نظر گرفتن نیاز بازار کار به نیروی انسانی کارآمد و ماهر در بخش های مختلف صنعت ساختمان و همچنین عدم انعطاف پذیری دانشگاه ها و مؤسساا آماشزع عاادی در
پاسخ دهی مطلشب به ضرور ها و خشاسته های واقعی کارفرمایان یقیناً وجشد دوره ها و کارگاه های آمشزشی اثربخش به مثابه گامی مؤثر در رفع این نقیصاه ممام مای نشاناد
نقش بسزایی را در روند شکشفایی حرفه و رونق بخشیدن به چرخه اقتصادی کششر ایفا نماید.
در این راستا مؤسسه نحقیق و نشسعه خانه عمران به عنشان ابداع کننده و پایه گذار دوره های بازآمشزی ممندسی ساختمان طی  17سال گذشته بر اساس نگرشی پشیا باا ارائاه
خدمانی گسترده رهبری جریان نشین آمشزع بدون مرز را در حشزه های ساخت و ساز و طرح های عمرانی بر عمده داشته و اینک با نکیه بار هیا

علمای م ارب و پیشارفته

نرین امکانا سخت افزاری و نرم افزاری خشد ،دارای قشی نرین م مشعه آمشزشی در این زمینه بشده و بصشر منظم دوره ها و کارگاه هاای آمشزشای متناشعی را در دپارنماان
های مختلف برای متخصصان عزیز کششرمان طراحی و برگزار می نماید.
از آن جایی که آمشزع هزاران نفر از کارشناسان شرکتها ،سازمان ها و نمادهای دودتی و غیردودتی سمم بزرگی از خدما رسانی خانه عمران به صنعت ساخت را در طی
فعادیت خشیش شامل شده است و نظر به درخشاستهای مکرر دانش پذیران نسبت به برگزاری دوره های فشرده و کشناه مد  ،خانهعمران با رویکرد نشین و برای ایفای نقش
حمایتی از بمره برداران به مالحظه محدودیت زمانی ،بعد مسافت و حذف نرددهای غیرضروری ایشان پرداخته و در این راستا دوره های آمشزشی فشرده را طراحی نمشده
است .دذا متقاضیانی که برای استفاده از آمشزعهای این مؤسسه با محدودیتهای یاد شده مشاجه بشده اند؛ از این پس می نشانند با هماهنگی واحد آمشزعهای سازمانی
خانهعمران از آمشزعهای جامع و کشناه مد بمرهبرداری نمایند.

سازه و ژئوتکنیک
تاریخ

شهریه

مدت

شروع

(تومان)

مروری بر نغییرا استاندارد ( 2800دو روز متشادی)

16

جمعه و شنبه 8-16

95/02/24

600/000

طراحی ساز ههای فلزی به روع( LRFDبه روع دستی)(سه روز متشادی)

24

چمارشنبه ،پن شنبه و جمعه 14-22

95/02/22

970/000

آنادیز دینامیکی سازه ها (دو روز متشادی)

12

چمارشنبه و پن شنبه 14-20

95/03/05

430/000

طراحی سازه های بتنی (به روع دستی) ( سه روز متشادی)

24

چمارشنبه ،پن شنبه و جمعه 14-22

95/02/29

970/000

آمشزع گام به گام محاسبا ساختمان با  ETABS&SAFEشامل
مراحل نمیه دفترچه محاسبانی با ذکر کلیه جزییا و نکا ن ربی از
بارگذاری نا راحی فشنداسیشن در سازه های فشالدی و بتنی (طی دو هفته)

48

عنوان دوره

زمان برگزاری

(ساعت)

شنبه نا سه شنبه 9-15

95/03/08

1/700/000

مدیریت و مهارتهای فردی
تاریخ

شهریه

شروع

(تومان)

اصشل مستندسازی ،مدیریت دانش و گزارع نشیسی در پروژه ها و
شرکتها (دو روز متشادی)

12

چمارشنبه 16-22و پن شنبه 13-19

95/02/22

480/000

اصشل سرپرستی و ممارنمای عمشمی مدیریت
(ویژه ممندسان و مدیران ساختمانی (سه روز متشادی)

18

پن شنبه  ،14-20جمعه 8-14

95/02/23

690/000

عنوان دوره

مدت
(ساعت)

زمان برگزاری

شرکتها ،سازمانها ،مدیران و کارشناسان میتوانند پس از انتخاب عناوین آموزشی مورد نظر از طریق تماس با شماره  84360داخلی  5و یا
مکاتبه و ارسال فکس به داخلی  160از طریق واحد آموزش سازمان ها نسبت به ثبت نام در این دورهها و یا درخواست برگزاری دوره اختصاصی
در محل سازمان یا پروژه اقدام فرمایند.

اجرا و ساخت
تاریخ

شهریه

شروع

(تومان)

نحشه ننظیم قراردادهای متداول در ساخت و سازها
(کارفرمایان،پیمانکاران،کارکنان و ()...سه روز متشادی)

18

چمارشنبه  16-22و پن شنبه و جمعه
14-20

95/02/08

840/000

مدیریت ( HSEبمداشت ،ایمنی ،محیط زیست) در کارگاه های
ساختمانی (دو روز متشادی)

18

پن شنبه و جمعه 8:30-17:30

95/02/30

780/000

جششکاری و بازرسی جشع در ساختمان به همراه بازدید از
کارگاه (سه روز متشادی)

22

سه شنبه و چمارشنبه ،14-22
پن شنبه 8-14

95/03/25

890/000

آشنایی با ضشابط ساخت و ساز شمری و مالک عمل در شمرداریها

24

چمارشنبه و پن شنبه 16-22

95/02/22

870/000

عنوان دوره

مدت

زمان برگزاری

(ساعت)

امور فنی و قراردادها
عنوان دوره

مدت

شهریه

زمان برگزاری

تاریخ شروع

نفسیر فمرست بمای ابنیه
(فصشل پرکاربرد فمرست بمای( )1394سه روز متشادی)

24

جمعه ،شنبه و یکشنبه 14-22

95/02/10

870/000

بررسی قراردادهای کار از منظر حقشقی (یک روزه)

8

دوشنبه 14-22

95/02/27

310/000

متره و نمیه صشر وضعیت راه سازی(طی  3هفته)

30

پن شنبه و جمعه 16-21

95/02/09

1/280/000

ن زیه و نحلیل ن خیرا در پروژه ها و مدیریت آن
(دو روز متشادی)

10

پن شنبه و جمعه 14-19

95/04/03

480/000

امشر پیمانما (نکا فنی و حقشقی ،شرایط عمشمی ،مناقصا ،
بخشنامه ها ،ادعاها و ( )...طی دو هفته)

36

شنبه ،یکشنبه و دوشنبه 16-22

95/02/25

1/350/000

(ساعت)

(تومان)

شرکتها ،سازمانها ،مدیران و کارشناسان میتوانند پس از انتخاب عناوین آموزشی مورد نظر از طریق تماس با شماره  84360داخلی  5و یا
مکاتبه و ارسال فکس به داخلی  160از طریق واحد آموزش سازمان ها نسبت به ثبت نام در این دورهها و یا درخواست برگزاری دوره اختصاصی
در محل سازمان یا پروژه اقدام فرمایند.

