
 رشته عمران )محاسبات(

 ( ) 1398هثحث ضطن ) تاسّاي ٍاسد تش ساختواى ) 

 1392) -ساصي ( هثحث ّفتن ) پي ٍ پي ) 

 1392) -ّاي تا هصالح تٌايي( هثحث ّطتن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى ) 

 1399 -آسهِ ( ّاي تتي هثحث ًْن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 1392( -) تِ ّوشاُ غلظ ًاهِ هشتَعِ )هٌذسج دس  (هثحث دّن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى ّاي فَالدي

 (ّويي ٍب سايت

 ٍ اصالحيِ هشتَعِ  آئيي ًاهِ عشاحي ساختواى ّا دس تشاتش صلضلِ )استاًذاسد 2800( ٍيشايص چْاسم  

 ُّا )دس حذ اعالػات داًطگاّي استاتيه، هماٍهت هصالح ٍ تحليل ساص ) * 

 ًگْثاى ّاي ساصُ ٍ ساصي پي –گَدتشداسي  -هىاًيه خان  * 

  

گشدد تشاي هَاسد روش ضذُ هٌاتغ هؼتثش ػلوي ٍ حشفِ اي هَسدًظش تَدُ ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي * . 

تاضذ هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هي: 1تزوش . 

دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلّي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي ٍ يا وتاب ّاي ساٌّواي : 2تزوش

 .هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هالن ػول خَاّذ تَد

ي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّ تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش

 .هذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد

داضتي اعالػات وافي اص هثاًي هحاسثات ساصُ ٍ تسلظ تش سٍاتظ اساسي عشاحي ٍ تحليل ساصُ ّا : 4تزوش

 .ضشٍسي است

ي آصهَى الضاهي است جلسِ ّاي ساختواًي دس تِ ّوشاُ داضتي جذاٍل پشٍفيل: 5تزوش . 

دس صَست ٍجَد ساٌّوا تشاي هثاحث همشسات هلي ساختواى اضاسُ ضذُ دس هَاسد فَق ايي ساٌّوا ّن : 6تزوش

 جض هَاد آصهَى هحسَب هي ضَد
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 رشته عمران )نظارت(

   ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 )1384) -هثحث دٍم ) ًظاهات اداسي ) 

 ُ1396) -ّاي ساختواًي( هثحث پٌجن )هصالح ٍ فشآٍسد ) 

 ( ) 1398هثحث ضطن ) تاسّاي ٍاسد تش ساختواى ) 

 1392) -ساصي( هثحث ّفتن )پي ٍ پي ) 

 1392) -ّاي تا هصالح تٌايي( هثحث ّطتن )عشح ٍ اجشاي ساختواى ) 

 1399 -آسهِ ( ّاي تتي هثحث ًْن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 1392( -) تِ ّوشاُ غلظ ًاهِ هشتَعِ )هٌذسج دس  (هثحث دّن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى ّاي فَالدي

 (ّويي ٍب سايت

 )1392) -هثحث ياصدّن )عشح ٍ اجشاي صٌؼتي ساختواى ) 

 )1392) -هثحث دٍاصدّن )ايوٌي ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا ) 

 1395) -ث تيست ٍ يىن )پذافٌذ غيشػاهل(هثح ) 

 1392) -ّا( هثحث تيست ٍ دٍم )هشالثت ٍ ًگْذاسي اص ساختواى ) 

 ٍ اصالحيِ هشتَعِ ٍ   آئيي ًاهِ عشاحي ساختواى ّا دس تشاتش صلضلِ )استاًذاسد 2800( ٍيشايص چْاسم

  پيَست ضطن آى

 1390 -ّاي ًظاست ٍ اجشا( ّاي فَالدي )تخص ساٌّواي جَش ٍ اتصاالت جَضي دس ساختواى  

 ُّاي فَالدي ٍ تتٌي )دس حذ اعالػات داًطگاّي ّا ٍ عشاحي ساصُ استاتيه، هماٍهت هصالح، تحليل ساص ) 

* 

 سٍضْا ٍ جضئيات اجشايي ساختواى* 

 اصُ ّاي ًگْثاىهىاًيه خان، گَدتشداسي، پي ساصي ، س * 

 همشسات، لَاًيي ٍ ضَاتظ حمَلي ٍ اًتظاهي هشتثظ تا ساخت ٍ ساصّا * 

 لشاسدادّا ٍ ضشايظ ػوَهي ٍ خصَصي هشتثظ تا اًَاع لشاسدادّا ٍ پيواى ّا 

  

گشدد تشاي هَاسد روش ضذُ هٌاتغ هؼتثش ػلوي ٍ حشفِ اي هَسدًظش تَدُ ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي * . 
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تاضذ هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هيهٌظَس اص : 1تزوش • . 

دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلّي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي ٍ يا وتاب ّاي ساٌّواي : 2تزوش •

 .هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هالن ػول خَاّذ تَد

ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش •

 .هذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد

ي آصهَى الضاهي است ّاي ساختواًي دس جلسِ تِ ّوشاُ داضتي جذاٍل پشٍفيل: 4تزوش • . 

جَد ساٌّوا تشاي هثاحث همشسات هلي ساختواى اضاسُ ضذُ دس هَاسد فَق ايي ساٌّوا دس صَست ٍ :5تزوش •

 ّن جض هَاد آصهَى هحسَب هي ضَد

 

 رشته عمران )اجر(ا

  ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 1384ٍم ) ًظاهات اداسي( )هثحث د ) 

 ( 1395هثحث سَم حفاظت ساختواًْا دس هماتل حشيك ) 

 ( ) 1396هثحث چْاسم ) الضاهات ػوَهي ساختواى ) 

 ُ1396ّاي ساختواًي( ) هثحث پٌجن )هصالح ٍ فشآٍسد ) 

 ( ) 1398هثحث ضطن ) تاسّاي ٍاسد تش ساختواى ) 

 1392ساصي ( ) هثحث ّفتن ) پي ٍ پي ) 

  ( )1392هثحث ّطتن )عشح ٍ اجشاي ساختواًْاي تا هصالح تٌايي ) 

 1399 –آسهِ (  ّاي تتي هثحث ًْن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 1392( ) تِ ّوشاُ غلظ ًاهِ هشتَعِ )هٌذسج دس  (هثحث دّن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى ّاي فَالدي

 (ّويي ٍب سايت

 1392)  -صدّن )عشح ٍ اجشاي صٌؼتي ساختواًْا(هثحث يا ) 

 )1392) -هثحث دٍاصدّن )ايوٌي ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا ) 
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  )1395) –هثحث سيضدّن )عشح ٍ اجشاي تأسيسات تشلي ساختواى ّا ) 

 1396( – )داًلَد غلظ ًاهِ – (هثحث چْاسدّن )تأسيسات هىاًيىي 

  )1396) –هثحث ضاًضدّن )تأسيسات تْذاضتي ) 

  )1389) –هثحث ّفذّن )لَلِ وطي گاص عثيؼي ) 

 1396) -تٌذي ٍ تٌظين صذا( هثحث ّجذّن ) ػايك  ) 

 ِ1389) -جَئي دس هصشف اًشطي ( هثحث ًَصدّن )صشف ) 

 )1396) -هثحث تيستن )ػالئن ٍ تاتلَّا ) 

   1395) -)پذافٌذ غيشػاهل(هثحث تيست ٍ يىن ) 

 1392) -ّا( هثحث تيستن ٍ دٍم )هشالثت ٍ ًگْذاسي اص ساختواى ) 

 ٍ اصالحيِ هشتَعِ ٍ   آئيي ًاهِ عشاحي ساختواى ّا دس تشاتش صلضلِ )استاًذاسد 2800( ٍيشايص چْاسم

  پيَست ضطن آى

 1390) -ّاي ًظاست ٍ اجشا( ساٌّواي جَش ٍ اتصاالت جَضي دس ساختواًْاي فَالدي )تخص ) 

 ُّاي ًگْثاى هىاًيه خان، گَدتشداسي، پي ساصي، ساص * 

 ّا ٍ هسائل اجشايي ساخت ٍ ساص دس هشاحل هختلف سٍش * 

 لشاسدادّا ٍ ضشايظ ػوَهي ٍ خصَصي هشتثظ تا اًَاع لشاسدادّا ٍ پيواى ّا 

 ي هشتثظ تا صٌؼت تيوِ ٍ هاليات ٍ واسلَاًي * 

 ِسيضي ٍ وٌتشل پشٍطُ هذيشيت ساخت ٍ ًظام تشًاه * 

 لاًَى واس* 

 هاضيي آالت ساختواًي ٍ آضٌايي تا ًحَُ ػولىشد، تْشتشداسي ٍ ًگْذاسي هاضيي آالت ساختواًي 

 همشسات، لَاًيي ٍ ضَاتظ حمَلي ٍ اًتظاهي هشتثظ تا ساخت ٍ ساصّا ٍ اهَس لشاسدادّا * 

 ٍ تحليل ساصُ ّا ٍ عشاحي ساصُ ّاي فَالدي ٍ تتٌي )دس حذ اعالػات  استاتيه، هماٍهت هصالح

 (داًطگاّي

 ضَاتظ ٍ همشسات هشتَط تِ ًظام فٌي ٍ اجشايي وطَس 

  

گشدد تشاي هَاسد روش ضذُ هٌاتغ هؼتثش ػلوي ٍ حشفِ اي هَسدًظش تَدُ ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي * . 

تاضذ هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هي: 1تزوش – . 

دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلّي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي ٍ يا جولِ وتاب ّاي : 2تزوش –
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 .ساٌّواي هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هالن ػول خَاّذ تَد

همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  ّاي ياد ضذُ دس هثاحث تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش –

 .هذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد

ي آصهَى الضاهي است ّاي ساختواًي دس جلسِ تِ ّوشاُ داضتي جذاٍل پشٍفيل: 4تزوش – . 

ضذُ دس هَاسد فَق ايي ساٌّوا  دس صَست ٍجَد ساٌّوا تشاي هثاحث همشسات هلي ساختواى اضاسُ :5تزوش –

 ّن جض هَاد آصهَى هحسَب هي ضَد

 

 رشته عمران )ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی(

 ُ1392سال  -360ضواسُ  -ّاي هَجَد اي ساختواى دستَسالؼول تْساصي لشص  

 سال  -524ضواسُ  -ّاي هَجَد ٍ جضئيات اجشايي اي ساختواى ّاي تْساصي لشصُ ّا ٍ ضيَُ ساٌّواي سٍش

1389 

  

داضتي تسلظ وافي تش هَاد آصهَى سضتِ ػوشاى هحاسثات ضاهل هَاسد صيش الضاهي است: 1تزوش  . 

  )1398 –هثحث ضطن )تاسّاي ٍاسد تش ساختواى  

 1392 –ساصي(  هثحث ّفتن )پي ٍ پي  

 1392 -ّاي تا هصالح تٌايي( ثحث ّطتن )عشح ٍ اجشاي ساختواىه  

 1399 -آسهِ( ّاي تتي هثحث ًْن )عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 ًاهِ هشتَعِ ٍ غلظ 1392 -ّاي فَالدي( هثحث دّن )عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 تَعِ،ٍيشايص چْاسم ٍ اصالحيِ هش( 2800ّا دس تشاتش صلضلِ )استاًذاسد  ًاهِ عشاحي ساختواى آئيي  

 ُّاي ًگْثاى ساصي ٍ ساصُ ّا، هىاًيه خان، گَدتشداسي، پي استاتيه، هماٍهت هصالح، تحليل ساص . 

هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى است: 2تزوش  . 

ّاي ساٌّواي  دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلّي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي ٍ يا وتاب: 3تزوش 

سات هلّي ساختواى هالن ػول خَاّذ تَدهثاحث، هثاحث همش . 



ضذُ دس فَق، تشاي سايش هذاسن  ّاي يادضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ غيشاص ٍيشايص تِ: 4تزوش 

ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد ٍ هٌاتغ فٌي اػالم . 

ى الضاهي استآصهَ  ّاي ساختواًي دس جلسِ تِ ّوشاُ داضتي جذاٍل پشٍفيل: 5تزوش  . 

ضذُ دس هَاسد فَق، ايي ساٌّوا ّن  دس صَست ٍجَد ساٌّوا تشاي هثاحث همشسات هلي ساختواى اضاسُ: 6تزوش 

ضَد جض هَاد آصهَى هحسَب هي . 

اضاسُ ضذُ تاضذ، ضَاتظ ٍ همشسات هثحث « آتا»ًاهِ تتي ايشاى  وِ دس هَاد آصهَى تِ آييي دسصَستي: 7تزوش 

هالن ػول خَاّذ تَد 1399آسهِ( ٍيشايص  ّاي تتي اى )عشح ٍ اجشاي ساختواىًْن همشسات هلي ساختو  

. 

 سضتِ ػوشاى )عشح ٍ اجشاي گَد، پي ٍ ساصُ ًگْثاى(

1392 –ساصي(  هثحث ّفتن )پي ٍ پي  

1396 -308 ضواسُ ضاتغِ –ساٌّواي عشاحي ديَاسّاي حائل   

داًلَد فايل) 1391هصَب سال  -ّاي ساختواًي دستَسالؼول اجشايي گَدتشداسي ) 

ّاي ًگْثاى، خان پيطشفتِ، پي پيطشفتِ ٍ اجضاء هحذٍد  ساصي ٍ ساصُ هىاًيه خان، گَدتشداسي، پي ٍ پي

اسضذ خان ٍ پي )دس حذ اعالػات داًطگاّي هماعغ واسضٌاسي ػوشاى ٍ واسضٌاسي ) 

  

افي تش هَاد آصهَى سضتِ ػوشاى هحاسثات ضاهل هَاسد صيش الضاهي استداضتي تسلظ و: 1تزوش  . 

  )1398 –هثحث ضطن )تاسّاي ٍاسد تش ساختواى،  

 1392 -ّاي تا هصالح تٌايي( هثحث ّطتن )عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 1399 -آسهِ( ّاي تتي هثحث ًْن )عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 ًاهِ هشتَعِ ٍ غلظ 1392 –ّاي فَالدي( هثحث دّن )عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 ٍيشايص چْاسم ٍ اصالحيِ هشتَعِ( 2800ّا دس تشاتش صلضلِ )استاًذاسد  ًاهِ عشاحي ساختواى آئيي  

 ُّا استاتيه، هماٍهت هصالح ٍ تحليل ساص .  



هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى است: 2تزوش  . 

ّاي ساٌّواي  دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلّي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي ٍ يا وتاب: 3تزوش 

 .هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هالن ػول خَاّذ تَد

ضذُ دس فَق، تشاي سايش هذاسن  ّاي يادضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ غيشاص ٍيشايص تِ: 4تزوش 

ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد المٍ هٌاتغ فٌي اػ . 

آصهَى الضاهي است  ّاي ساختواًي دس جلسِ تِ ّوشاُ داضتي جذاٍل پشٍفيل: 5تزوش  . 

ضذُ دس هَاسد فَق، ايي ساٌّوا ّن  دس صَست ٍجَد ساٌّوا تشاي هثاحث همشسات هلي ساختواى اضاسُ: 6تزوش 

ضَد جض هَاد آصهَى هحسَب هي . 

اضاسُ ضذُ تاضذ، ضَاتظ ٍ همشسات هثحث « آتا»ًاهِ تتي ايشاى  وِ دس هَاد آصهَى تِ آييي َستيدسص: 7تزوش 

هالن ػول خَاّذ تَد 1399آسهِ( ٍيشايص  ّاي تتي ًْن همشسات هلي ساختواى )عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 

 رشته تاسيسات مكانيكی )طراحی(

  ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 ً( هثحث دٍم)1384) -ظاهات اداسي ) 

 1395) -ّا دس هماتل حشيك( هثحث سَم )حفاظت ساختواى ) 

 )1392) -هثحث دٍاصدّن )ايوٌي ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا ) 

 1396( -)داًلَد غلظ ًاهِ (هثحث چْاسدّن )تاسيسات هىاًيىي 

 )1392) -هثحث پاًضدّن )آساًسَسّا ٍ پلىاى تشلي ) 

 )1396) -هثحث ضاًضدّن )تاسيسات تْذاضتي ) 

 ِ1389) -وطي گاص عثيؼي( هثحث ّفذّن )لَل ) 

 ِ1389) -جَيي دس هصشف اًشطي( هثحث ًَصدّن )صشف ) 

 1395) -يىن )پذافٌذ غيشػاهل(ٍ  هثحث تيست ) 
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 1392) -ّا( ٍدٍم )هشالثت ٍ ًگْذاسي اص ساختواى هثحث تيست ) 

 ّاي ساٌّواي هثاحث همشسات هلي ساختواى وتاب  

  ِسيضي وطَس ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ 128ًطشي  

 هثاًي تشهَديٌاهيه، هىاًيه سياالت ٍ اًتمال حشاست * 

 الوللي اعالػات ػوَهي هٌْذسي هشتثظ تِ تاسيسات هىاًيىي دس هشاجغ ػلوي ٍ فٌي هؼتثش تيي  * 

 ّا هىاًيىي دس ساختواى يساتهسائل هشتَط تِ عشاحي تاس  * 

  

تشاي هَاسد روش ضذُ، هٌاتغ ػلوي ٍ اجشايي هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي  *

 .گشدد
 .هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى است  :تزوش1

دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي اص جولِ وتاب ّاي  :تزوش 2

 .ساٌّواي هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى هالن ػول است

تِ غيش اص ٍيشايص ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  :تزوش 3

خشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَدهذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آ . 

 

  

 رشته تاسيسات مكانيكی )نظارت(

  ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 1392) -ٍل )تؼاسيف(هثحث ا ) 

 )1384) -هثحث دٍم )ًظاهات اداسي ) 

 1395) -ّا دس هماتل حشيك( هثحث سَم )حفاظت ساختواى ) 

 )1392) -هثحث دٍاصدّن )ايوٌي ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا ) 

 1396( -)داًلَد غلظ ًاهِ (هثحث چْاسدّن )تاسيسات هىاًيىي 

 )1392) -هثحث پاًضدّن )آساًسَسّا ٍ پلىاى تشلي ) 

 )1396) -هثحث ضاًضدّن )تاسيسات تْذاضتي ) 

http://inbr.ir/?p=1383
http://inbr.ir/?p=1383
http://inbr.ir/?p=1383
http://inbr.ir/wp-content/uploads/2018/12/ghalat14.pdf


 ِ1389) -وطي گاص عثيؼي( هثحث ّفذّن )لَل ) 

 ِ1389) -جَيي دس هصشف اًشطي( هثحث ًَصدّن )صشف ) 

 1395) -يىن )پذافٌذ غيشػاهل(ٍ  هثحث تيست ) 

 1392) -ّا( لثت ٍ ًگْذاسي اص ساختواىٍدٍم )هشا هثحث تيست ) 

 ّاي ساٌّواي هثاحث همشسات هلي ساختواى وتاب  

  ِسيضي وطَس ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ 128ًطشي  

 هثاًي تشهَديٌاهيه، هىاًيه سياالت ٍ اًتمال حشاست * 

 الوللي اعالػات ػوَهي هٌْذسي هشتثظ تِ تاسيسات هىاًيىي دس هشاجغ ػلوي ٍ فٌي هؼتثش تيي  * 

 ّا هسائل هشتَط تِ اجشا ٍ ًظاست تاسيسات هىاًيىي دس ساختواى  * 

  

تشاي هَاسد روش ضذُ، هٌاتغ ػلوي ٍ اجشايي هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي  *

 .گشدد

 .هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى است :تزوش1

دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي اص جولِ وتاب ّاي  :تزوش 2

 .ساٌّواي هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى هالن ػول است

تِ غيش اص ٍيشايص ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  :تزوش 3

خشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَدهذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آ  

 
 

. 

 رشته تاسيسات مكانيكی )اجر(ا

  ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 )1384) -هثحث دٍم )ًظاهات اداسي ) 

 1395) -ّا دس هماتل حشيك( هثحث سَم )حفاظت ساختواى ) 

 )1392) -هثحث دٍاصدّن )ايوٌي ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا ) 

 1396( -)داًلَد غلظ ًاهِ (هثحث چْاسدّن )تاسيسات هىاًيىي 
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 )1392) -هثحث پاًضدّن )آساًسَسّا ٍ پلىاى تشلي ) 

 )1396) -هثحث ضاًضدّن )تاسيسات تْذاضتي ) 

 ِ1389) -وطي گاص عثيؼي( هثحث ّفذّن )لَل ) 

  1389) -جَيي دس هصشف اًشطي( ًَصدّن )صشفِهثحث ) 

  1395) -يىن )پذافٌذ غيشػاهل( ٍ  هثحث تيست ) 

  1392) -ّا( ٍ دٍم )هشالثت ٍ ًگْذاسي اص ساختواى هثحث تيست ) 

 ّاي ساٌّواي هثاحث همشسات هلي ساختواى وتاب  

  ُهطخصات فٌي ػوَهي تاسيسات هىاًيىي ساختواى – 128ًطشيِ ضواس  

  ُهىاًيىي ساختواى ساٌّواي ساّثشي ٍ ًگْذاسي تاسيسات – 460ًطشيِ ضواس  

  ُساٌّواي پزيشش – 461ًطشيِ ضواس  (Commissioning) هىاًيىي ساختواى تاسيسات  

 هثاًي تشهَديٌاهيه، هىاًيه سياالت ٍ اًتمال حشاست * 

 ليالول اعالػات ػوَهي هٌْذسي هشتثظ تا تاسيسات هىاًيىي دس هشاجغ ػلوي ٍ فٌي هؼتثش تيي  * 

 ّا هىاًيىي دس ساختواى هسائل هشتَط تِ اجشا ٍ ًظاست تاسيسات  * 

 ّا لشاسدادّا ٍ ضشايظ ػوَهي ٍ خصَصي هشتثظ تا اًَاع لشاسدادّا ٍ پيواى  

 لَاًيي هشتثظ تا صٌؼت تيوِ، هاليات ٍ واس 

 ِسيضي ٍ وٌتشل پشٍطُ هذيشيت ساخت ٍ ًظام تشًاه  * 

  ػولىشد، تْشُآالت ساختواًي ٍ آضٌايي تا ًحَهاضيي ُ  * تشداسي ٍ ًگْذاسي آًْا 

 همشسات، لَاًيي ٍ ضَاتظ حمَلي ٍ اًتظاهي هشتثظ تا ساخت ٍ ساصّا ٍ اهَس لشاسدادّا 

تشاي هَاسد روش ضذُ، هٌاتغ هؼتثش ػلوي ٍ اجشايي هالن ػول خَاّذ تَد ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي  *

گشدد ًوي . 

هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى است: 1تزوش  . 

ّاي  دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي اص جولِ وتاب: 2تزوش 

 .ساٌّواي هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى هالن ػول است

اى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختو تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش 

 .هذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد



 رشته تاسيسات برقی )طراحی(

  ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 )1384) -هثحث دٍم )ًظاهات اداسي ) 

 1395) -ّا دس هماتل حشيك( هثحث سَم )حفاظت ساختواى ) 

 1395) -ّا( هثحث سيضدّن )عشح ٍ اجشاي تاسيسات تشلي ساختواى ) 

 )1392) -هثحث پاًضدّن )آساًسَسّا ٍ پلىاى تشلي ) 

 ِ1389) -جَيي دس هصشف اًشطي( هثحث ًَصدّن )صشف ) 

 1395) -يىن )پذافٌذ غيشػاهل(ٍ  هثحث تيست ) 

 1392) -ّا( ٍدٍم )هشالثت ٍ ًگْذاسي اص ساختواى هثحث تيست ) 

 ساٌّواي هثاحث همشسات هلي ساختواىّاي  وتاب  

  ِسيضي وطَس ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ 2-110ٍ  1-110ًطشي  

 الوللي اعالػات ػوَهي هٌْذسي هشتثظ تا تاسيسات تشلي ٍ الضاهات آى دس هشاجغ ػلوي ٍ فٌي هؼتثش تيي  

* 

 ّا تشلي دس ساختواى هسائل هشتَط تِ عشاحي تاسيسات  * 

  

ٌاتغ ػلوي ٍ اجشايي هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي تشاي هَاسد روش ضذُ، ه *

 .گشدد

 
 .هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى است :تزوش1

دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي اص جولِ وتاب ّاي  :تزوش 2

 .ساٌّواي هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى هالن ػول است

تِ غيش اص ٍيشايص ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  :تزوش 3

خشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَدهذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آ  

 
 
 

. 
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 رشته تاسيسات برقی  )نظارت(

  ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 1392) -ٍل )تؼاسيف(هثحث ا ) 

 )1384) -هثحث دٍم )ًظاهات اداسي ) 

 1395) -ّا دس هماتل حشيك( هثحث سَم )حفاظت ساختواى ) 

 )1392) -هثحث دٍاصدّن )ايوٌي ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا ) 

 1395) -ّا( هثحث سيضدّن )عشح ٍ اجشاي تاسيسات تشلي ساختواى ) 

 )1392) -هثحث پاًضدّن )آساًسَسّا ٍ پلىاى تشلي ) 

 ِ1389) -جَيي دس هصشف اًشطي( هثحث ًَصدّن )صشف ) 

 1395) -يىن )پذافٌذ غيشػاهل(ٍ  هثحث تيست ) 

 1392) -ّا( ٍدٍم )هشالثت ٍ ًگْذاسي اص ساختواى هثحث تيست ) 

 ّاي ساٌّواي هثاحث همشسات هلي ساختواى وتاب  

  ِسيضي وطَس ساصهاى هذيشيت ٍ تشًاهِ 2-110ٍ  1-110ًطشي  

 الوللي ٌْذسي هشتثظ تا تاسيسات تشلي ٍ الضاهات آى دس هشاجغ ػلوي ٍ فٌي هؼتثش تيياعالػات ػوَهي ه  

* 

 ّا هسائل هشتَط تِ اجشا ٍ ًظاست تاسيسات تشلي دس ساختواى  * 

  

تشاي هَاسد روش ضذُ، هٌاتغ ػلوي ٍ اجشايي هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي  *

 .گشدد

 .هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى است :تزوش1

دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي اص جولِ وتاب ّاي  :تزوش 2

 .ساٌّواي هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى هالن ػول است

تِ غيش اص ٍيشايص ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  :تزوش 3

 هذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد

 
 

. 
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 رشته تاسيسات برقی  )اجر(ا

  ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 )1384) -هثحث دٍم )ًظاهات اداسي ) 

 1395) -ّا دس هماتل حشيك( هثحث سَم )حفاظت ساختواى ) 

  1392) -ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا(هثحث دٍاصدّن )ايوٌي ) 

 1395) -ّا( هثحث سيضدّن )عشح ٍ اجشاي تاسيسات تشلي ساختواى ) 

 )1392) -هثحث پاًضدّن )آساًسَسّا ٍ پلىاى تشلي ) 

 ِ1389) -جَيي دس هصشف اًشطي( هثحث ًَصدّن )صشف ) 

  1395) -يىن )پذافٌذ غيشػاهل( ٍ  هثحث تيست ) 

  1392) -ّا( ٍ دٍم )هشالثت ٍ ًگْذاسي اص ساختواى هثحث تيست ) 

 ّاي ساٌّواي هثاحث همشسات هلي ساختواى وتاب  

 ِتشلي ساختواى هطخصات فٌي ػوَهي ٍ اجشايي تاسيسات – 2-110ٍ  1-110ّاي ضواسُ  ًطشي  

  ُّاي جضئيات اجشايي تيپ تاسيسات الىتشيىي ساختواى ًمطِ -393ًطشيِ ضواس  

 (داًلَد فايل) آئيي ًاهِ حفاظتي تاسيسات الىتشيىي دس واسگاُ ّا هصَب ضَساي ػالي حفاظت فٌي 

 (داًلَد فايل) آئيي ًاهِ تىويلي تؼشفِ تشق ٍ ضَاتظ ٍاگزاسي اًطؼاب تشق 

 ٍ الوللي الضاهات آى دس هشاجغ ػلوي ٍ فٌي هؼتثش تيي اعالػات ػوَهي هٌْذسي هشتثظ تا تاسيسات تشلي  

* 

 ّا هسائل هشتَط تِ اجشا ٍ ًظاست تاسيسات تشلي دس ساختواى  * 

 ّا لشاسدادّا ٍ ضشايظ ػوَهي ٍ خصَصي هشتثظ تا اًَاع لشاسدادّا ٍ پيواى  

 لَاًيي هشتثظ تا صٌؼت تيوِ، هاليات ٍ واس 

 ِشٍطُسيضي ٍ وٌتشل پ هذيشيت ساخت ٍ ًظام تشًاه  * 

 تشداسي ٍ ًگْذاسي آًْا آالت ساختواًي ٍ آضٌايي تا ًحَُ ػولىشد، تْشُ هاضيي * 

 همشسات، لَاًيي ٍ ضَاتظ حمَلي ٍ اًتظاهي هشتثظ تا ساخت ٍ ساصّا ٍ اهَس لشاسدادّا 

گشدد تشاي هَاسد روش ضذُ هٌاتغ هؼتثش ػلوي ٍ اجشايي هالن ػول خَاّذ تَد ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي * . 

هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى است: 1زوش ت . 
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ّاي  دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي اص جولِ وتاب: 2تزوش 

 .ساٌّواي هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى هالن ػول است

ى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختوا تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش 

 .هذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد

 رشته شهرسازی

  ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 1392ٍيشايص) -ٍل ) تؼاسيف (هثحث ا  ) 

 ) 1384) -هثحث دٍم ) ًظاهات اداسي  ) 

 ) 1396) -هثحث چْاسم ) الضاهات ػوَهي ساختواى ) 

 ) 1392) -هثحث دٍاصدّن ) ايوٌي ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا  ) 

 ) 1396) -هثحث تيستن )ػالئن ٍ تاتلَّا  ) 

 ) 1395)  -هثحث تيست ٍ يىن )پذافٌذ غيش ػاهل  ) 

  ضَساي ػالي ضْشساصي ٍ هؼواسي ايشاىهصَتات  

 1397( وتاب تاصآفشيٌي ضْشي پايذاس دس هحذٍدُ ّا ٍ هحلِ ّاي ًاواسآهذ ضْشي) (تصَيش جلذ) 

 3 ٍ 2 (داًلَد) – (آئيي ًاهِ عشاحي ساُ ّاي ضْشي )12جلذ تِ استثٌاء تخص ّاي 

 415 ِ(داًلَد) – آئيي ًاهِ عشح ٌّذسي ساُ ّاي ايشاى – ًطشي 

 داًلَد – (لشاسداد ّوساى ضواسُ 12 )تْيِ عشح ّاي تَسؼِ ٍ ػوشاى، حَصُ ًفَر ٍ تفضيلي ضْشّا 

 ِداًلَد – (لشاسداد ّوساى ضواسُ 19 )تْيِ عشح تَسؼِ ػوشاى )جاهغ( ًاحي 

 ساٌّواي دستَسالؼول الضاهات ٍ هالحظات دفاػي ٍ پذافٌذ غيشػاهل دس عشح ّاي تَسؼِ ٍ ػوشاى ضْشي 

 داًلَد –

 داًلَد – آئيي ًاهِ ًحَُ تشسسي ٍ تصَية عشح ّاي تَسؼِ ٍ ػوشاى اص سغح هلي تا هحلي 

 1399 (تصَيش جلذ) ضَاتظ ٍ همشسات ضْشساصي ٍ هؼواسي تشاي افشاد داساي هؼلَليت – ٍيشايص سَم 

 لاًَى ضْشداسي ّا ٍ اصالحات تؼذي 

  

هسائل هشتثظ تا ضْشساصي اػن اص هذيشيت تشًاهِ سيضي ضْشي ٍ عشاحي ضْشي )دس حذ اعالػات  *
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 (داًطگاّي

هثاًي ٍ اصَل تشًاهِ سيضي عشاحي ضْشي ٍ سٍستايي، هفَْم ضْش ٍ ضْشساصي، تشًاهِ سيضي ضْشي ٍ  *

َاهل اجتواػي، التصادي ٍ عثيؼي دس عشح ّاي ضْشساصي، تحَالت ضْشساصي، سٍش اًَاع آى، تاثيش ػ

هغالؼِ ٍضغ هَجَد ضْش ٍ سٍستا، الگَّاي تشًاهِ سيضي ٍ جايگضيٌي ًياصهٌذي ّاي ضْشي ٍ سٍستايي ) دس 

 (حذ اعالػات داًطگاّي

ص همياس هلي تا هحلي تش فشآيٌذ تشسسي، تْيِ، تصَية، اجشا ٍ ًظاست تش اجشاي عشح ّاي تَسؼِ ضْشي ا *

 .اساس لَاًيي، آئيي ًاهِ ّا ٍ دستَسالؼول ّاي هشتَعِ

  

گشدد تشاي هَاسد روش ضذُ، هٌاتغ هؼتثش ػلوي ٍ اجشايي هالن ػول خَاّذ تَد ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي . 

هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى است: 1تزوش  . 

ّاي  مشسات هلي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي اص جولِ وتابدس صَست تٌالض تيي هثاحث ه: 2تزوش 

 .ساٌّواي هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى هالن ػول است

ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش 

اّذ تَدهذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَ . 

  

 رشته نقشه برداری

ِ ّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواسُ  لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

1392)  -اٍل ) تؼاسيف ( هثحث •  ) 

1384) -هثحث دٍم ) ًظاهات اداسي ( • ) 

1392) -هثحث دٍاصدّن ) ايوٌي ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا ( •  ) 
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1395) -( ػاهل غيش پذافٌذ) هثحث تيست ٍ يىن  • ) 

 (دستَسالؼول ّاي ّوساى ٍ تؼشفِ خذهات ًمطِ تشداسي )اتالغي ساصهاى تشًاهِ ٍ تَدجِ وطَس •

ِ تشداسي ػوَهي )ضاهل هفاّين پايِ ، سٍش ّاي ٍ اتضاسّاي فاصلِ ياتي، صاٍيِ ياتي ٍ تشاصياتي ٍ تؼييي ًمط •

 (هَلؼيت

 *ًمطِ تشداسي ٍ پيادُ ساصي اهالن ٍ هؼاتش •

 *ًمطِ تشداسي هسيش ٍ هحاسثات احجام خاوي •

 *هذيشيت پشٍطُ ٍ تشآٍسد حجن ٍ ّضيٌِ خذهات ًمطِ تشداسي •

ساختواًي ٍ ثثتي ٍ واداستشًمطِ تشداسي  • * 

طئَدصي ٍ تؼييي هَلؼيت هاَّاسُ اي )ضاهل هفاّين پايِ، سغَح هثٌا ٍ دستگاُ ّاي هختصات، سيستن  •

 *(ّاي تصَيش، هٌاتغ خغاّا، هذل ّا ٍ سٍش ّاي تؼييي هَلؼيت

 *خغاّا ٍ هحاسثات سشضىٌي دس ًمطِ تشداسي •

 *فتَگشاهتشي ٍ سٌجص اص دٍس •

ٍ ساهاًِ ّاي اعالػات هىاًيواستَگشافي  • * 

  

ّاي هشجغ )تا تاويذ تش اًتطاسات ػلوي ٍ داًطگاّي( هشتَط تِ تشًاهِ  تشاي هَاسد روش ضذُ هٌاتغ ٍ وتاب  *

ٍصاست ػلَم، تحميمات ٍ فٌاٍسي هَسد  22/01/1395تشداسي هصَب  دسسي دٍسُ واسضٌاسي هٌْذسي ًمطِ

گشدد ًظش تَدُ ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي . 

 تاضذ هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هي: 1وشتز . 

 ّاي  دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلّي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي اص جولِ وتاب: 2تزوش

 .ساٌّواي هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هالن ػول خَاّذ تَد

 ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش

 .هذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد



 رشته ترافيك

ِ ّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواسُ  لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

  ( ) 1392هثحث اٍل ) تؼاسيف  ) 

  1384اداسي ( )هثحث دٍم ) ًظاهات  ) 

 ) 1396) -هثحث چْاسم ) الضاهات ػوَهي ساختواى ) 

 ( )1396هثحث تيست )ػالئن ٍ تاتلَّا ) 

 ( )1395هثحث تيست ٍ يىن )پذافٌذ غيشػاهل ) 

 (داًلَد) – (آئيي ًاهِ عشاحي ساُ ّاي ضْشي )12 جلذي 

 415 ِ(داًلَد) – آئيي ًاهِ عشح ٌّذسي ساُ ّاي ايشاى – ًطشي 

 داًلَد – آئيي ًاهِ ًحَُ تشسسي ٍ تصَية عشح ّاي تَسؼِ ٍ ػوشاى اص سغح هلي تا هحلي 

 لاًَى ضْشداسي ّا ٍ اصالحات تؼذي 

 عشاحي ساُ ّاي ضْشي* 

 ِسيضي حول ٍ ًمل ٍ ساهاًذّي تشافيه هغالؼات تشًاه * 

 هطخصات فٌي ٍ اجشائي هؼاتش* 

 هٌْذسي تشافيه ٍ تشاتشي* 

 ٌي هؼاتشايو * 

 حول ٍ ًمل ّوگاًي* 

  

تشاي هَاسد روش ضذُ، هٌاتغ هؼتثش ػلوي ٍ اجشايي هالن ػول خَاّذ تَد ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي  *

گشدد ًوي . 

هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى است: 1تزوش  . 

ّاي  ابدس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي اص جولِ وت: 2تزوش 

 .ساٌّواي هثاحث، هثاحث همشسات هلي ساختواى هالن ػول است

ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش 
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 .هذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد

 رشته معماری)طراحی 

 1395 –ّا دس هماتل حشيك(  هثحث سَم )حفاظت ساختواى  

  )1396 –هثحث چْاسم )الضاهات ػوَهي ساختواى  

  )1392 –هثحث پاًضدّن )آساًسَسّا ٍ پلىاى تشلي(، )فمظ ضَاتظ هشتَط تِ عشاحي  

 1396 –تٌذي ٍ تٌظين صذا(  هثحث ّجذّن )ػايك  

 ِ1389 –جَيي دس هصشف اًشطي(  هثحث ًَصدّن )صشف  

 عشاحي هؼواسي هثاًي  * 

 جضئيات اجشائي ساختواى * 

 1399 (تصَيش جلذ) ضَاتظ ٍ همشسات ضْشساصي ٍ هؼواسي تشاي افشاد داساي هؼلَليت – ٍيشايص سَم 

  

*  •گشدد. تشاي هَاسد روش ضذُ هٌاتغ هؼتثش ػلوي ٍ حشفِ اي هَسد ًظش تَدُ ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي

تاضذ هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هي: 1تزوش . 

ّاي ساٌّواي  دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلّي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي ٍ يا وتاب: 2تزوش •

 .هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هالن ػول خَاّذ تَد

ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس هَاسد فَق، تشاي  تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش •

اتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَدسايش هذاسن ٍ هٌ  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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 رشته معماری)نظارت 

  ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 1384ٍم )ًظاهات اداسي()هثحث د ) 

 ( 1395هثحث سَم: حفاظت ساختواى ّا دس هماتل حشيك ) 

 ()1396هثحث چْاسم) الضاهات ػوَهي ساختواى ) 

 ُ1396ّاي ساختواًي( ) هثحث پٌجن )هصالح ٍ فشآٍسد ) 

 1392)  -ساصي ( هثحث ّفتن ) پي ٍ پي ) 

  ( )1392هثحث ّطتن )عشح ٍ اجشاي ساختواى ّاي تا هصالح تٌايي ) 

 1399 –آسهِ (  ّاي تتي هثحث ًْن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 1392( -) تِ ّوشاُ غلظ ًاهِ هشتَعِ )هٌذسج دس  (هثحث دّن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى ّاي فَالدي

 (ّويي ٍب سايت

 1392ّا() هثحث ياصدّن ) اجشاي صٌؼتي ساختواى ) 

 ( )1392هثحث دٍاصدّن )ايوٌي ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا ) 

  )1395) –هثحث سيضدّن )عشح ٍ اجشاي تأسيسات تشلي ساختواى ّا ) 

 1396( – )داًلَد غلظ ًاهِ –  (هثحث چْاسدّن )تأسيسات هىاًيىي 

 ( )1392هثحث پاًضدّن )آساًسَسّا ٍ پلىاى تشلي ) 

  )1396) –هثحث ضاًضدّن )تأسيسات تْذاضتي ) 

 ِ1389) -وطي گاص عثيؼي( هثحث ّفذّن )لَل ) 

 1396تٌذي ٍ تٌظين صذا( ) هثحث ّجذّن ) ػايك  ) 

 ِ1389جَيي دس هصشف اًشطي( ) هثحث ًَصدّن ) صشف ) 

 ( )1396هثحث تيستن )ػالئن ٍ تاتلَّا ) 

  1395تيست ٍ يىن )پذافٌذ غيش ػاهل( )هثحث ) 

 ( )1392هثحث تيست ٍ دٍم )هشالثت ٍ ًگْذاسي اص ساختواًْا ) 

 ِ1392 –جَيي دس هصشف اًشطي(  ساٌّواي هثحث ًَصدّن )صشف  

 ()1390ساٌّواي جَش ٍ اتصاالت جَضي دس ساختواًْاي فَالدي )تخص ّاي ًظاست ٍ اجشا ) 

 ٍيشايص چْاسم( )عشاحي ) 2800ا دس تشاتش صلضلِ استاًذاسد ّ ًاهِ عشاحي ساختواى پيَست ضطن آئيي
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اي هؼواسي اي ٍ اجشاي اجضاي غيشساصُ لشصُ ) 

 ُّاي ًگْثاى گَدتشداسي، پي ساصي ٍ ساص  * 

 ّا ّاي جضئيات اجشايي ساختواى ّا ٍ هسائل اجشايي ساخت ٍ ساص دس هشاحل هختلف ٍ ًمطِ سٍش  * 

 هي هشتثظ تا ساخت ٍ ساصّاهمشسات، لَاًيي ٍ ضَاتظ حمَلي ٍ اًتظا  * 

 ّا لشاسدادّا ٍ ضشايظ ػوَهي ٍ خصَصي هشتثظ تا اًَاع لشاسدادّا ٍ پيواى  

  

گشدد تشاي هَاسد روش ضذُ هٌاتغ هؼتثش ػلوي ٍ حشفِ اي هَسد ًظش تَدُ ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي * . 

هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هيثاضذ: 1تزوش . 

ّاي ساٌّواي  ست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلّي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي ٍ يا وتابدس صَ: 2تزوش

 .هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هالن ػول خَاّذ تَد

ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش

 هذاسن ٍ هٌاتغ فٌي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَد

 

. 

 (رشته معماری)اجرا 

  ُّاي اجشائي آى )1390( ٍ تصَية ًاهِ ضواس ِ لاًَى ًظام هٌْذسي ٍ وٌتشل ساختواى ٍ آئيي ًاه

160277/ت52660 ُ  هَسخ 05/12/94 ّيات ٍصيشاى دس هَسد اصالح هَادي اص آئيي ًاهِ اجشايي لاًَى ٍ 

 (ًظاهٌاهِ سفتاس حشفِ اي اخاللي دس هٌْذسي ساختواى  )هٌذسج دس ّويي ٍب سايت

 ()1384هثحث دٍم: ) ًظاهات اداسي ) 

 1395: حفاظت ساختواًْا دس هماتل حشيك )هثحث سَم ) 

 ()1396هثحث چْاسم) الضاهات ػوَهي ساختواى ) 

 ُ1396ّاي ساختواًي( ) هثحث پٌجن )هصالح ٍ فشآٍسد ) 

 1392)  -ساصي ( هثحث ّفتن ) پي ٍ پي ) 

  ( )1392هثحث ّطتن )عشح ٍ اجشاي ساختواًْاي تا هصالح تٌايي ) 
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 1399 -آسهِ ( تتي ّاي هثحث ًْن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى  

 1392( -) تِ ّوشاُ غلظ ًاهِ هشتَعِ )هٌذسج دس  (هثحث دّن ) عشح ٍ اجشاي ساختواى ّاي فَالدي

 (ّويي ٍب سايت

 1392ّا() هثحث ياصدّن ) اجشاي صٌؼتي ساختواى ) 

 ( )1392هثحث دٍاصدّن )ايوٌي ٍ حفاظت واس دس حيي اجشا ) 

  )1395) –هثحث سيضدّن )عشح ٍ اجشاي تأسيسات تشلي ساختواى ّا ) 

 1396( – )داًلَد غلظ ًاهِ –  (هثحث چْاسدّن )تأسيسات هىاًيىي 

 ( )1392هثحث پاًضدّن )آساًسَسّا ٍ پلىاى تشلي(، )فمظ ضَاتظ هشتَط تِ هؼواسي ) 

  )1396) –هثحث ضاًضدّن )تأسيسات تْذاضتي ) 

  )1389) –هثحث ّفذّن )لَلِ وطي گاص عثيؼي ) 

 1396) -تٌذي ٍ تٌظين صذا( هثحث ّجذّن ) ػايك  ) 

 ِ1389جَيي دس هصشف اًشطي( ) هثحث ًَصدّن ) صشف ) 

 1396)ػالئن ٍ تاتلَّا( ) هثحث تيستن ) 

 ( )1395هثحث تيست ٍ يىن )پذافٌذ غيش ػاهل ) 

 ( )1392هثحث تيست ٍ دٍم )هشالثت ٍ ًگْذاسي اص ساختواًْا ) 

 ِ1392 –جَيي دس هصشف اًشطي(  ساٌّواي هثحث ًَصدّن )صشف  

 1390 –ّاي ًظاست ٍ اجشا(  ّاي فَالدي )تخص ساٌّواي جَش ٍ اتصاالت جَضي دس ساختواى  

 ٍيشايص چْاسم( )عشاحي ) 2800ّا دس تشاتش صلضلِ استاًذاسد  ًاهِ عشاحي ساختواى َست ضطن آئييپي

اي هؼواسي اي ٍ اجشاي اجضاي غيشساصُ لشصُ ) 

 ُّاي ًگْثاى گَدتشداسي، پي ساصي ٍ ساص  * 

 تشداسي ٍ ًگْذاسي آًْا آالت ساختواًي ٍ آضٌايي تا ًحَُ ػولىشد، تْشُ هاضيي * 

 ّاي جضئيات اجشايي ساختواى جشايي ساخت ٍ ساص دس هشاحل هختلف ٍ ًمطِّا ٍ هسائل ا سٍش * 

 ضَاتظ ٍ همشسات هشتَط تِ ًظام فٌي ٍ اجشائي وطَس* 

 همشسات، لَاًيي ٍ ضَاتظ حمَلي ٍ اًتظاهي هشتثظ تا ساخت ساص ٍ اهَس لشاسدادّا * 

 لَاًيي هشتثظ تا صٌؼت تيوِ ٍ هاليات ٍ واس* 

  ّا ٍ خصَصي هشتثظ تا اًَاع لشاسداد ٍ پيواىلشاسدادّا ٍ ضشايظ ػوَهي  

 ِسيضي ٍ وٌتشل پشٍطُ هذيشيت ساخت ٍ ًظام تشًاه * 
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گشدد تشاي هَاسد روش ضذُ هٌاتغ هؼتثش ػلوي ٍ حشفِ اي هَسد ًظش تَدُ ٍ هٌثغ خاصي هؼشفي ًوي * . 

هٌظَس اص هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هيثاضذ: 1تزوش • . 

ّاي ساٌّواي  دس صَست تٌالض تيي هثاحث همشسات هلّي ساختواى ٍ سايش هذاسن فٌي ٍ يا وتاب: 2تزوش •

 .هثاحث، هثاحث همشسات هلّي ساختواى هالن ػول خَاّذ تَد

ّاي ياد ضذُ دس هثاحث همشسات هلّي ساختواى اضاسُ ضذُ دس فَق، تشاي سايش  تِ غيش اص ٍيشايص: 3تزوش •

ي اػالم ضذُ آخشيي ًسخِ هؼتثش هالن ػول خَاّذ تَدهذاسن ٍ هٌاتغ فٌ . 

  

 


