


عمران ومعماری

ورود به حرفه اجرا

پایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایه

1 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 3

چهارشنبه1396/03/03-

پنج شنبه1396/03/04-

جمعه1396/03/05-

چهارشنبه1396/03/10-

پنج شنبه1396/03/11-

جمعه1396/03/12-

چهارشنبه1396/03/17-

پنج شنبه1396/03/18-

جمعه1396/03/19-

چهارشنبه1396/03/24-

پنج شنبه1396/03/25-

جمعه1396/03/26-

چهارشنبه1396/03/31-

پنج شنبه1396/04/01-

جمعه1396/04/02-

چهارشنبه11396/04/07

آشنایی با شرح وظایف پیمانکارپنج شنبه21396/04/08

جمعه31396/04/09

چهارشنبه41396/04/14

مسائل اولیه کارگاهی ونکات اجراییپنج شنبه51396/04/15

...نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و جمعه61396/04/16

چهارشنبه71396/04/21

نکات اجرایی پی های سطحیپنج شنبه81396/04/22

(1)نکات اجرایی سازه های فوالدی جمعه91396/04/23

چهارشنبه101396/04/28

پنج شنبه111396/04/29

جمعه121396/04/30

ضوابط ومقررات مناسب سازی ساختمان برای 

(برای کلی رشته ها  )معلولین جسمی وحرکتی 

آشنایی با گودبرداری واجرای سازه های 

نگهبان

تأسیسات لوله کشی 

گاز ساختمانها

مبانی گودبرداری، 

ژئوتکنیک و سازه های 

نگهبان

مبانی مدل سازی 

وطراحی رایانه ای

سیستم های ویژه 

جذب انرژی درسازه 

های فوالدی

تدابیر الزم درصرفه 

جوئی در مصرف 

1انرژی درساختمانها 

بتن های ویژه و 

روشهای خاص بتن 

ریزی

-

     1396                              خرداد ماه  سال 

-

-

برق

کارآموزی

شهرسازی

نظارت وطراحی

مکانیک

نظارت وطراحی

واحد آموزش ، ژپوهش ورتویج 1396    تقویم آموزشی سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان زنجان سال   

دوره های آموزشی 

-

-

1

2

3

                                                               

نظارت وطراحی محاسباتنظارت

عمران

نظارت وطراحی

معماری عمران ومعماری

اجرا ف
دی

ر

روزتاریخ ته
هف

نقشه برداری

نظارت وطراحی

مصالح و فناوری های 

نوین در صنعت 

ساختمان

1396/04/29    (تعطیل    )(ع)شهادت امام جعفر صادق  4

(بعد از عید فطر -  تیرماه 7شروع دوره اول  از   )     1396دوره های آموزشی تیر ماه  سال 

تدابیر الزم درصرفه 

جوئی در مصرف 

2انرژی درساختمانها 

تفکیک اراضی شهری

:مهم توجه   

.باشد نمی قطعی کارآموزی بخصوص ها دوره برگزاری تاریخ- 1   

.شد خواهند برگزار ، نصاب حد به رسیدن درصورت ها دوره- 2   

.گیرد می صورت اعضاء ،کارتابل www.zanjan-nezam.org سازمان سایت ازطریق اینترنتی صرفا نام ثبت- 3   



عمران ومعماری

ورود به حرفه اجرا

پایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایه

1 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 3

برق

کارآموزی

شهرسازی

نظارت وطراحی

مکانیک

نظارت وطراحی

واحد آموزش ، ژپوهش ورتویج 1396    تقویم آموزشی سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان زنجان سال   

دوره های آموزشی 

                                                               

نظارت وطراحی محاسباتنظارت

عمران

نظارت وطراحی

معماری عمران ومعماری

اجرا ف
دی

ر

روزتاریخ ته
هف

نقشه برداری

نظارت وطراحی

چهارشنبه131396/05/04

(1)نکات اجرایی سازه های بتن مسلح پنج شنبه141396/05/05

مصالح ساختمانی واستانداردهای مربوطهجمعه151396/05/06

چهارشنبه161396/05/11

...نکات اجرایی سازه مصالح بنایی ، دیوارچینی ، پنج شنبه171396/05/12

(1)نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان جمعه181396/05/13

چهارشنبه191396/05/18

(1)نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان پنج شنبه201396/05/19

جمعه211396/05/20

چهارشنبه221396/05/25

پنج شنبه231396/05/26

جمعه241396/05/27

چهارشنبه251396/06/01

پنج شنبه261396/06/02

جمعه271396/06/03

چهارشنبه281396/06/08

پنج شنبه291396/06/09

جمعه301396/06/10

چهارشنبه311396/06/15

پنج شنبه321396/06/16

جمعه331396/06/17

چهارشنبه341396/06/22

پنج شنبه351396/06/23

جمعه361396/06/24

چهارشنبه371396/06/29

پنج شنبه381396/06/30

جمعه391396/06/31

اصول حرفه ای ، 

خدمات مهندسی، 

مدیریت، ایمنی و 

کیفیت ساخت

روشهای تعمیر، مرمت 

و تقویت سازه ها

بهسازی خاك

طراحی لرزه ای 

ساختمانهای فوالدی 

LRFDبه  روش  

اجرای ساختمان های بتنی

تطبیق زمین با اسناد 

مالکیت و پیاده کردن 

زمین و عناصر 

ساختمانی

قالب بندی وقالب 

برداری

روشهای تولید صنعتی 

ساختمان

ضوابط طراحی 

ساختمانهای با مصالح 

بنایی ومقاوم سازی 

آن

سیستم های مقاوم بتن 

آرمه

معماری زمینه گرا در 

بافتها

بهینه سازی و صرفه 

جوئی مصرف انرژی 

1الکتریکی ساختمانها 

محاسبات و ترسیمات 

کامپیوتری و نرم 

افزارهای تخصصی

تأسیسات برقی 

ساختمانهای بلند مرتبه

5

11

12

13

9

اجرای ساختمان های فوالدی10

تأسیسات گرمایی، 

سرمایی، تعویض هوا 

و تهویه مطبوع

آماده سازی اراضی شهری

مصالح و فناوریهای 

نوین ساخت

روشهای اجرا و کنترل 

اتصاالت در سازه های 

فوالدی

انطباق شهری ساختمانهاتأسیسات بهداشتی

سیستمهای جریان 

ضعیف

6

8

7

چیلر و برج های خنک 

کن

معماری پایدار و 

روشهای صرفه جوئی 

انرژی در ساختمان

1ساختمانهای هوشمند 

طراحی اتصاالت 

درسازه های فوالدی

مقاوم سازی سازه 

های فوالدی وبتنی

بکارگیری استانداردها، 

مقررات ملی، راهنماهای 

طراحی درمعماری

بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

روشهای ساخت، فن آوریهای نوین اجرای 

ساختمان وجزئیات اجرایی

(دوره اول  )     1396دوره های آموزشی مرداد ماه  سال 

(دوره اول  )     1396دوره های آموزشی شهریور ماه  سال 

اصول و مبانی 

طراحی بناهای 

بلندمرتبه

2ساختمانهای هوشمند آسانسور و پله برقی

تهیه نقشه های 

مسطحاتی ورقومی 

عملیات خاکی

عایق بندی صوتی و 

حرارتی و سیستمهای 

اطفای حریق

انطباق کاربری اراضی شهری

بهینه سازی و صرفه 

جوئی مصرف انرژی 

2الکتریکی ساختمانها 

:مهم توجه   

.باشد نمی قطعی کارآموزی بخصوص ها دوره برگزاری تاریخ- 1   

.شد خواهند برگزار ، نصاب حد به رسیدن درصورت ها دوره- 2   

.گیرد می صورت اعضاء ،کارتابل www.zanjan-nezam.org سازمان سایت ازطریق اینترنتی صرفا نام ثبت- 3   



عمران ومعماری

ورود به حرفه اجرا

پایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایه

1 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 3

برق

کارآموزی

شهرسازی

نظارت وطراحی

مکانیک

نظارت وطراحی

واحد آموزش ، ژپوهش ورتویج 1396    تقویم آموزشی سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان زنجان سال   

دوره های آموزشی 

                                                               

نظارت وطراحی محاسباتنظارت

عمران

نظارت وطراحی

معماری عمران ومعماری

اجرا ف
دی

ر

روزتاریخ ته
هف

نقشه برداری

نظارت وطراحی

چهارشنبه401396/07/05

پنج شنبه411396/07/06

جمعه421396/07/07

چهارشنبه431396/07/12

پنج شنبه441396/07/13

جمعه451396/07/14

چهارشنبه461396/07/19

پنج شنبه471396/07/20

جمعه481396/07/21

چهارشنبه491396/07/26

پنج شنبه501396/07/27

جمعه511396/07/28

چهارشنبه521396/08/03

پنج شنبه531396/08/04

جمعه541396/08/05

چهارشنبه551396/08/10

پنج شنبه561396/08/11

جمعه571396/08/12

چهارشنبه581396/08/17

پنج شنبه591396/08/18

جمعه601396/08/19

(دوره اول  )    1396دوره های آموزشی آبان ماه   سال 

نظام برنامه ریزی وکنترل پروژه

آشنایی با مبانی 

پدافند غیرعامل

شالوده های عمیق

الزامات هماهنگی ، 

مدیریت و اجرای 

ساختمان

اصول کنترل، بازرسی، 

تحویل و مدیریت تعمیر و 

نگهداری تأسیسات 

مکانیکی

تأسیسات مکانیکی 

ساختمانهای بلند مرتبه و 

تفاوت آنها با ساختمانهای 

معمولی

پدافند غیرعامل
سیستم های سازه ای 

ساختمانهای بلند

مدیریت تعمیر و 

نگهداری تاسیسات 

ساختمانها

15

16

17

18

19

20

14

1396/08/18   (تعطیل    )   اربعین حسینی 

تحلیل دینامیکی دراثر 

باد و زلزله

نکات اجرایی در نما سازی ونازك کاری

آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط 

حقوقی و قراردادهای ساخت

روشهای تهویه گرم و سرد 

با هوا و تأسیسات بهداشتی 

در فضاهای پر جمعیت

سیستم های کنترل 

هوشمند تاسیسات 

مکانیکی

(دوره اول  )  1396دوره های آموزشی مهر ماه  سال 

سیستم های مقاوم 

فلزی و بتنی

:مهم توجه   

.باشد نمی قطعی کارآموزی بخصوص ها دوره برگزاری تاریخ- 1   

.شد خواهند برگزار ، نصاب حد به رسیدن درصورت ها دوره- 2   

.گیرد می صورت اعضاء ،کارتابل www.zanjan-nezam.org سازمان سایت ازطریق اینترنتی صرفا نام ثبت- 3   



عمران ومعماری

ورود به حرفه اجرا

پایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایه

1 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 3

برق

کارآموزی

شهرسازی

نظارت وطراحی

مکانیک

نظارت وطراحی

واحد آموزش ، ژپوهش ورتویج 1396    تقویم آموزشی سازمان  نظام مهندسی ساختمان استان زنجان سال   

دوره های آموزشی 

                                                               

نظارت وطراحی محاسباتنظارت

عمران

نظارت وطراحی

معماری عمران ومعماری

اجرا ف
دی

ر

روزتاریخ ته
هف

نقشه برداری

نظارت وطراحی

چهارشنبه611396/08/24

پنج شنبه621396/08/25

جمعه631396/08/26

چهارشنبه641396/09/01

آشنایی با شرح وظایف پیمانکارپنج شنبه651396/09/02

جمعه661396/09/03

چهارشنبه671396/09/08

مسائل اولیه کارگاهی ونکات اجراییپنج شنبه681396/09/09

...نکات اجرایی در تخریب بناهای فرسوده و جمعه691396/09/10

چهارشنبه701396/09/15

پنج شنبه711396/09/16

جمعه721396/09/17

چهارشنبه731396/09/22

نکات اجرایی پی های سطحیپنج شنبه741396/09/23

(1)نکات اجرایی سازه های فوالدی جمعه751396/09/24

چهارشنبه761396/09/29

(1)نکات اجرایی سازه های بتن مسلح پنج شنبه771396/09/30

مصالح ساختمانی واستانداردهای مربوطهجمعه781396/10/01

چهارشنبه791396/10/06

...نکات اجرایی سازه مصالح بنایی ، دیوارچینی ، پنج شنبه801396/10/07

(1)نکات اجرایی تاسیسات برقی ساختمان جمعه811396/10/08

چهارشنبه821396/10/13

(1)نکات اجرایی تاسیسات مکانیکی ساختمان پنج شنبه831396/10/14

جمعه841396/10/15

چهارشنبه851396/10/20

پنج شنبه861396/10/21

جمعه871396/10/22

چهارشنبه881396/10/27

پنج شنبه891396/10/28

جمعه901396/10/29

عایق بندی صوتی و 

حرارتی و سیستمهای 

اطفای حریق

اصول و مبانی 

طراحی بناهای 

بلندمرتبه

تطبیق زمین با اسناد 

مالکیت و پیاده کردن 

زمین و عناصر ساختمانی

انطباق کاربری اراضی شهری2ساختمانهای هوشمند 

تأسیسات بهداشتی

محاسبات و ترسیمات 

کامپیوتری و نرم 

افزارهای تخصصی

معماری پایدار و روشهای 

صرفه جوئی انرژی در 

ساختمان

سیستمهای جریان 

ضعیف
آماده سازی اراضی شهری

22
مبانی گودبرداری، 

ژئوتکنیک و سازه های 

نگهبان

بتن های ویژه و 

روشهای خاص بتن 

ریزی

23

24

25

تهیه نقشه های مسطحاتی 

ورقومی عملیات خاکی

تدابیر الزم درصرفه 

جوئی در مصرف انرژی 

2درساختمانها 

انطباق شهری ساختمانها

26

(دوره دوم  )  1396دوره های آموزشی آذر ماه  سال 

(دوره دوم   )  1396دوره های آموزشی دی ماه  سال 

ضوابط طراحی 

ساختمانهای با مصالح 

بنایی ومقاوم سازی 

آن

سیستم های ویژه 

جذب انرژی درسازه 

های فوالدی

29

21

28

27

30

تدابیر الزم درصرفه 

جوئی در مصرف انرژی 

1درساختمانها 

1396/09/15  (تعطیل    )(ع)والدت حضرت امام جعفر صادق - (ص)                  والدت حضرت رسول اکرم 

اجرای ساختمان های فوالدی

بکارگیری 

استانداردها، مقررات 

ملی، راهنماهای 

طراحی درمعماری

تأسیسات گرمایی، 

سرمایی، تعویض هوا 

و تهویه مطبوع

تفکیک اراضی شهری

آسانسور و پله برقی

( آبان ماه24شروع دوره دوم  از  )  1396دوره های آموزشی آبان ماه   سال 

قالب بندی وقالب 

برداری

روشهای تولید صنعتی 

ساختمان

مبانی مدل سازی 

وطراحی رایانه ای

سیستم های مقاوم بتن 

آرمه

آشنایی با گودبرداری واجرای سازه های 

نگهبان

اصول حرفه ای ، خدمات 

مهندسی، مدیریت، ایمنی 

و کیفیت ساخت

روشهای تعمیر، مرمت 

و تقویت سازه ها

بهسازی خاك

طراحی لرزه ای 

ساختمانهای فوالدی به  

LRFDروش  

اجرای ساختمان های بتنی

:مهم توجه   

.باشد نمی قطعی کارآموزی بخصوص ها دوره برگزاری تاریخ- 1   

.شد خواهند برگزار ، نصاب حد به رسیدن درصورت ها دوره- 2   

.گیرد می صورت اعضاء ،کارتابل www.zanjan-nezam.org سازمان سایت ازطریق اینترنتی صرفا نام ثبت- 3   



عمران ومعماری

ورود به حرفه اجرا

پایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایهپایه

1 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 13 به 22به 3
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نظارت وطراحی
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تحلیل دینامیکی دراثر 

باد و زلزله

سیستم های سازه ای 

ساختمانهای بلند

تأسیسات مکانیکی 

ساختمانهای بلند مرتبه و 

تفاوت آنها با ساختمانهای 

معمولی

مدیریت تعمیر و 

نگهداری تاسیسات 

ساختمانها

روشهای تهویه گرم و سرد 

با هوا و تأسیسات بهداشتی 

در فضاهای پر جمعیت

آشنایی با شرح وظایف مجری ، ضوابط 

حقوقی و قراردادهای ساخت

نظام برنامه ریزی وکنترل پروژه

بهینه سازی و صرفه 

جوئی مصرف انرژی 

1الکتریکی ساختمانها 

بهینه سازی و صرفه 

جوئی مصرف انرژی 

2الکتریکی ساختمانها 

بازسازی و بهسازی بافت های فرسوده شهری

روشهای اجرا و کنترل 

اتصاالت در سازه های 

فوالدی

معماری زمینه گرا در 

بافتها

تأسیسات لوله کشی 

گاز ساختمانها
پدافند غیرعامل

سیستم های مقاوم 

فلزی و بتنی
شالوده های عمیق

الزامات هماهنگی ، 

مدیریت و اجرای 

ساختمان

سیستم های کنترل 

هوشمند تاسیسات 

مکانیکی

نکات اجرایی در نما سازی ونازك کاری

اصول کنترل، بازرسی، 

تحویل و مدیریت تعمیر و 

نگهداری تأسیسات 

مکانیکی

آشنایی با مبانی 

پدافند غیرعامل

تأسیسات برقی 

ساختمانهای بلند مرتبه
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مصالح و فناوریهای 

نوین ساخت

مصالح و فناوری های 

نوین در صنعت 

ساختمان

1ساختمانهای هوشمند 

چیلر و برج های خنک 

کن
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32

33

(دوره دوم   )  1396دوره های آموزشی بهمن ماه  سال 

31

طراحی اتصاالت 

درسازه های فوالدی

مقاوم سازی سازه 

های فوالدی وبتنی

روشهای ساخت، فن آوریهای نوین اجرای 

ساختمان وجزئیات اجرایی
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.باشد نمی قطعی کارآموزی بخصوص ها دوره برگزاری تاریخ- 1   

.شد خواهند برگزار ، نصاب حد به رسیدن درصورت ها دوره- 2   

.گیرد می صورت اعضاء ،کارتابل www.zanjan-nezam.org سازمان سایت ازطریق اینترنتی صرفا نام ثبت- 3   


