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 عمران)نظارت(رشته 

 

 

 تصْيب ًاهَ ضواسٍ  (0331ُاي اجشائي آى ) ًاهَ قاًْى ًظام هٌِذسي ّ كٌتشل ساختواى ّ آئيي ّ

سفتاس ًاهَ اجشايي قاًْى ّ ًظاهٌاهَ  ُيات ّصيشاى دس هْسد اصالح هْادي اص آئيي 0/00/39هْسر  ٍ  00771/ت071011

  دشفَ ای اخالقی دس هٌِذسی ساختواى

 )(0330) -هبذث اّل ) تعاسيف 

 )(0331) -هبذث دّم ) ًظاهات اداسي 

 ٍ(0330) -ُاي ساختواًي( هبذث پٌجن )هصالخ ّ فشآّسد 

 )ًاهَ هشبْطَ  ( بَ ُوشاٍ غلط0330) -هبذث ضطن )باسُاي ّاسد بش ساختواى 

 (0330) -ساصي( هبذث ُفتن )پي ّ پي 

 ُ (0330) -ُاي با هصالخ بٌايي( طتن )طشح ّ اجشاي ساختواىهبذث 

 ًاهَ  ( بَ ُوشاٍ غلط0330) ّيشايص چِاسم، چاپ دّم بَ بعذ -آسهَ( ُاي بتي هبذث ًِن )طشح ّ اجشاي ساختواى

 هشبْطَ

 ًاهَ هشبْطَ  ( بَ ُوشاٍ غلط0330) -ُاي فْالدي( هبذث دُن )طشح ّ اجشاي ساختواى 

 (0330) -شاي صٌعتي ساختواى(هبذث ياصدُن )طشح ّ اج 

 )(0330) -هبذث دّاصدُن )ايوٌي ّ دفاظت كاس دس ديي اجشا 

 )(0330) -هبذث بيست ّ يکن )پذافٌذ غيشعاهل 

 0330) -ُا( هبذث بيست ّ دّم )هشاقبت ّ ًگِذاسي اص ساختواى 

 ( ّيشايص چِاسم0311ُا دس بشابش صلضلَ ) استاًذاسد  ًاهَ طشادي ساختواى آئيي 

 (0331) -ُاي ًظاست ّ اجشا( ُاي فْالدي )بخص ساٌُواي جْش ّ اتصاالت جْضي دس ساختواى 

 ٍ(*ُاي فْالدي ّ بتٌي )دس دذ اطالعات داًطگاُي ّ كلي ُا ّ طشادي ساصٍ تذليل ساص 

 سّضِا ّ جضئيات اجشايي ساختواى* 

 گْدبشداسي ّ ساصٍ ُاي ًگِباى* 

  هشتبط با ساخت ّ ساصُا**بشاي هْاسد ركش ضذٍ هٌبع خاصي هعشفي هقشسات، قْاًيي ّ ضْابط دقْقي ّ اًتظاهي

 .گشدد ًوي

 باضذ : هٌظْس اص هبادث، هبادث هقشسات هلّي ساختواى هي0تزكش. 

  دس صْست تٌاقض بيي هبادث هقشسات هلّي ساختواى ّ سايش هذاسك فٌي ّ يا كتابِاي ساٌُواي هبادث، 0تزكش :

 .عول خْاُذ بْدهبادث هقشسات هلّي ساختواى هالك 

 ُاي ياد ضذٍ دس هبادث هقشسات هلّي ساختواى اضاسٍ ضذٍ دس فْق، بشاي سايش هذاسك ّ  : بَ غيش اص ّيشايص3تزكش

 .هٌابع فٌي اعالم ضذٍ آخشيي ًسخَ هعتبش هالك عول خْاُذ بْد

 ي آصهْى الضاهي است ُاي ساختواًي دس جلسَ : بَ ُوشاٍ داضتي جذاّل پشّفيل1تزكش. 

 


