


   
  450: شماره دوره  ساختمان مکانیکی تاسیسات اولیه اجراياصول : عنوان دوره

 3: پایه صدور: ارتقاء/ تمدید/ صدور )اجرا(مکانیکی  تاسیسات: صالحیت

 )عملی/تئوري(ها سرفصل ردیف

  و بتنی و نکات اجرایی مرتبط با تاسیسات مکانیکی فوالدي هاي سازههاي  آشنایی با المان 1
  انواع سقف دیوار و کف و نکات اجرایی مرتبط با تاسیسات مکانیکیآشنایی با   2
  ها و نکات اجرایی آنهاو داکت آشنایی با بازشوها  3
 و الکتریکیآشنایی با موارد مرتبط با حریق از منظر معماري، سازه، تاسیسات مکانیکی   4

  آشنایی با نکات برقی مرتبط با اجراي تأسیسات مکانیکی ساختمان  5
 آشنایی با مشخصات صوتی مصالح ساختمانی و تامین حداقل صدا در فضاهاي مختلف  6

  ساعت 16 ):ساعت(مدت زمان دوره 
  : منابع

 مباحث مقررات ملی ساختمان و منابع مرتبط
  

 451 :شماره دوره  بازرسی تاسیسات مکانیکی ساختمان ل واصول کنتر: عنوان دوره

 3: پایه صدور: ارتقاء/ تمدید/ صدور )اجرا(مکانیکی  تاسیسات: صالحیت

 )عملی/تئوري(ها سرفصل ردیف

  هاي تامین، تعویض و تخلیه هواهاي کنترل و بازرسی سیستمروش 1
  هاي گرمایی و سرماییآب سیستمکشی توزیع هاي لولههاي کنترل و بازرسی سیسستمروش  2
  روش هاي کنترل و بازرسی چیلرهاي تراکمی  3
  هاي آب گرمهاي کنترل و بازرسی دیگروش  4
  هاهاي کنترل و بازرسی پمپروش  5
  کننده ویژهکننده و خنکهاي گرمهاي کنترل و بازرسی دستگاهروش  6
  هاهاي کنترل و بازرسی دودکشروش  7
  کشی آب مصرفیکنترل و بازرسی لولههاي روش  8
  آوري آب بارانکشی فاضالب، هواکش و جمعهاي کنترل و بازرسی لولهروش  9
  هاي دسترسیها و دریچهگاهتکیه ا،ههاي کنترل و بازرسی بستروش  10

  ساعت 16 ):ساعت(مدت زمان دوره 

  : منابع
و ریزي کشور  سازمان مدیریت و برنامه 461نشریه  ها، آنراهنماي  و ی ساختمانمقررات ملّ 22 و 17، 16، 14مباحث 

 منابع مرتبط
  
  
  
  
  
  



 
  

   550 :شماره دوره  مشخصات فنی، عمومی و اجرایی تاسیسات برقی ساختمان :عنوان دوره

  3 :پایه صدور :ارتقاء/ تمدید/ صدور ) اجرا(برقی  تاسیسات :صالحیت

 )عملی/تئوري(ها سرفصل ردیف

  کشی برق لوله 1
  کشی برق سیم  2
  کلید و پریز  3
  هاي روشنایی چراغ  4
  تابلوهاي فشار ضعیف  5
  تابلوهاي فشار متوسط  6
  هاي فشار ضعیف کابل  7
  هاي فشار متوسط کابل  8
  مولدهاي برق  9
  ترانسفورماتورهاي قدرت فشار متوسط  10
  هاي صنعتی خازن  11
  وسایل شبکه  12

  ساعت 16):ساعت( دورهمدت زمان 
  : منابع

 ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه 110-1نشریه  - ها  راهنماي طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمان

  
 551: شماره دوره  نکات اجرایی معماري، عمران و تاسیسات مکانیکی: عنوان دوره

 3: پایه صدور: ارتقاء/ تمدید/ صدور )اجرا(برقی  تاسیسات: صالحیت

 )عملی/تئوري(ها سرفصل ردیف

  هاي فوالدي هاي سازه آشنایی با المان 1
  آرمه هاي بتن هاي سازه آشنایی با المان  2
  آشنایی با بازشوها  3
 ها ها، دیوارها و کف انواع سقفآشنایی با   4

  ها کاذب و کف  انواع سقفآشنایی با   5
 سازه و تاسیسات مکانیکیآشنایی موارد مرتبط با حریق از منظر معماري،   6

 بندي حریق معماري زونآشنایی با   7

 ....)تهویه، اگزاست، تخلیه دود، اطفاء حریق و (هاي تاسیسات مکانیکی  سیستمآشنایی با   8

  هاي تاسیسات مکانیکی که نیاز به تغذیه برق دارند آشنایی با سیستم  9
  عایق رطوبتی زیرفونداسیون  10
  و تامین حداقل صدا در فضاهاي مختلف....) در، دیوار و (جذب و عبور صدا در مصالح ساختمانی آشنایی با ضریب   11
  ها بازدید عملی از کارگاه  12

  ساعت 16):ساعت(مدت زمان دوره 
  : منابع

IEC٤١١-٤-٦٠٣٦٤ , IEC٧٠١-٧-٦٠٣٦٤ ,  IEC٧٠٢-٧-٦٠٣٦٤ , IEC٧٠٣-٧-٦٠٣٦٤ ,NEC ART٦٨٠ 
  





هاي فنی   ، کاردانهاي ورود به حرفه مهندسان آزمون کنندگان شرکت هاي آموزشی براي دورهدستورالعمل 
     1400 مردادماهمورخ و معماران تجربی  ساختمان

نظر به موافقت مقام عالی وزارت راه و  و 1400مردادماه به حرفه مورخ هاي ورود پیرو اعالم نتایج آزمون
در جهت مساعدت براي گیري بیماري کرونا و  شهرسازي، با توجه به شرایط حاکم بر جامعه به واسطه همه

و نمره ایشان کمتر از حدنصاب  ودهکه در آزمون مذکور شرکت نم و معماران تجربی هاي فنی کاردان ،مهندسان
و  کنندگان آزمون مذکور به شرح زیر اعالم شرکت هاي آموزشی براي دورهلعمل باشد، بدینوسیله دستورا قبولی می

 :گردد می ابالغ

 ،نظارت( برقی ، تاسیسأت)و اجرا نظارتمحاسبات، (عمران  ،)نظارت و اجرا(معماري  هاي کنندگان رشته شرکت - 1
هاي  و کاردانبرداري و ترافیک  نقشهشهرسازي، ، ) و اجرا طراحی ،نظارت( مکانیکی ، تأسیسات)و اجرا طراحی

ها  که نمره آنبرداري  هاي معماري، عمران، تاسیسات برقی و مکانیکی، شهرسازي، نقشه فنی ساختمان در رشته
، بازاء هر یک )49و  48نمرات ( از حدنصاب اعالم شده باشدکمتر نمره  2حداکثر  1400مردادماه در آزمون 

و  پایه مهندسیتمدید و ارتقاء صدور، نامه  ب شیوهوآموزشی مص دورهیک ورت شرکت در صنمره کسري در 
محسوب  1400مردادماه قبول آزمون  1401اسفندماه در آزمون پایان دوره و اخذ گواهینامه تا پایان  قبولی

کنندگان  براي شرکت. )باشد 1/1/1402باید قبل از تاریخ  صادره دوره آموزشیتاریخ گواهینامه (. شوند می
این  ،نمره کمتر از حدنصاب اعالم شده 2هاي مختلف حداکثر تا  معماران تجربی نیز حسب مورد در پایهآزمون 

  . دستورالعمل مالك عمل است

هاي مختلف شامل محاسبات یا طراحی، نظارت و اجرا  در صالحیتآزمون کنندگان  در صورتی که شرکت - 2
هاي  انده شده در هر صالحیت باید متمایز از دورههاي آموزشی گذر مشمول این دستورالعمل شده باشد، دوره

 . باشد آموزشی صالحیت دیگر 

هاي  هاي آموزشی موضوع این دستورالعمل عالوه بر دوره دوره) اجرا(و عمران) اجرا(هاي معماري براي رشته - 3
 .  باشد می) HSEساعته و دوره  76(آموزشی ورود به حرفه صالحیت اجرا 

هاي آموزشی و آزمون پایان دوره  کنندگان مشمول این دستورالعمل که در دوره شرکتالزم است لیست اسامی  - 4
پس از اتمام دوره و موفقیت در آزمون اند،  شرکت نموده) 1401 ماهپایان اسفندتا (آن در مهلت زمانی مقرر 

تا پس از بررسی  دبه این دفتر ارسال گردها  جهت درج در بانک اطالعات آزمون از سوي اداره کل استان مربوطه
بدیهی است در صورت عدم ارسال لیست اسامی و . و صدور تائیدیه مالك صدور پروانه اشتغال به کار قرار گیرد

 ،و متعاقباً عدم صدور تائیدیه از سوي دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان ها آزمون درج در بانک اطالعات
 . دباش صدور پروانه اشتغال به کار امکانپذیر نمی

و  داراي اعتبار قبل هاي به آزمون تعمیمبوده و قابل  1400مرداد ماه مربوط به آزمون  اًصرف دستورالعملاین  - 5
کنندگانی که موفق به کسب حد نصاب قبولی  هاي آتی نخواهد بود و آن دسته از شرکت دوره هاي آزمون
 .هاي دوره بعد شرکت نمایند در آزمون بایست میباشند  و مشمول این دستورالعمل نمیاند  نشده

هاي  هاي آموزشی ارتقاء پایه سه به دو موضوع بخشنامه همان دورههاي آموزشی موضوع این دستورالعمل  دوره - 6
 91/420/14163و شماره  9/12/90مورخ  90/420/104386شماره  ،29/9/88مورخ  49579/420شماره 
هاي  باشد و براي رشته هاي دو به یک مالك عمل می دورهبرداري  رشته نقشه. باشد می 10/3/91مورخ 

توسط این دفتر  متعاقبا هاي آموزشی مورد نظر ترافیک دوره و) اجرا(برقی ، تاسیسات)اجرا( مکانیکی تاسیسات
  .اعالم خواهد شد

  دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان
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