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نسبت به جذب  ین آگهیط مندرج در این شراین واجدیاز ب ، هیارشناسان قوه قضائک و الءکوی، ز امور مشاوران حقوقکمر

 .آورد می ق آزمون اقدام به عملیاز طر یارشناس رسمکان اخذ پروانه یمتقاض

 :یرسم یارشناسکان آزمون یط متقاضیشرا( الف

 .رانیا یاسالم یت دولت جمهوریتابع( 1

 .یسال تمام شمس 22داشتن حداقل ( 2

در رشته مورد ( یرسم یابیبه شرط ارز، ریدر حالت اخ) یا خارجی یمعتبر داخل یها دهکاز دانش یارشناسکداشتن دانشنامه معتبر ( 3

ارزش  یدارا کمعادل و مدار یلیتحص کمدار) .3شرح مندرج در جدول شماره ه ب نام ثبتدر هنگام  یارشناسک یتقاضا

 .باشد نمی رشیرمرتبط باشد قابل پذیغ یارشناسک که مدرک یدر صورت یترکارشد و د یارشناسک کمدرـ ( شود مین رفتهیپذ یاستخدام

 .ت دائم برای آقایان هنگام اخذ پروانه کارشناسییا معافیان خدمت یارت پاکداشتن  (2

 .یاجتماعت از حقوق یو عدم محروم یفرکینه مؤثر یشیعدم سوء پ (5

 .و عدم تجاهر به فسق یقانون کید سازمان پزشیأیرآور به تکاد به مواد مخدر و سیعدم اعت (6

 . نداشتن سوء شهرت (7

 .یداشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام و قانون اساس (8

 .انیمتقاض یبرا یارشناسکت به انفصال دائم از شغل یومکعدم مح. 9

 .مرتبط در رشته مورد تقاضا با مدرک لیسانس تا هنگام اخذ پروانه کارشناس رسمی سال تجربه 5دارا بودن حداقل . 11

 یدادگستر یارشناسان رسمکانون کدر  یرسم یارشناسکا اشتغال به یگر یدهای  در رشته یرسم یارشناسکا یالت کعدم اشتغال به و( 11

 .باشند یانتخاب ید بومی استان حوزه قضائیداوطلبان با( 12

 :ل باشندیط ذیاز شرا یکی یه داراک شود می اطالق یبه افراد یداوطلبان بوم :تبصره

 (مپلید کمدر یبا ارائه گواه. )دوره متوسطه را در استان مورد تقاضا گذرانده باشند یلیمقطع تحص. ف

 (ونتکس کبا ارائه مدار. )ونت داشته باشندکر در استان مورد تقاضا سیه در پنج سال اخک یافراد. ف ف

 :نام نحوه ثبت( ب

ــ( 1 ــون یمتقاض ــکان آزم ــیارشناس ــتیبا ی م ــار یس ــت ادار   18/11/96خ یاز ت ــر وق ــا آخ ــه و  18/11/96روز  یت ــا ب  تیس

http://azmoon.23055.ir ندیاقدام نما نام ثبتنسبت به ی، ط مندرج در آگهیق شرایمراجعه و ضمن مطالعه دق. 

 .ور قابل پرداخت استکت مذیق و  سایه فقط از طرکباشد  می الیر 111,811نه آزمون مبلغ یهز( 2

 .باشد کافی می( کیلوبایت 151با حجم حداکثر ) با زمینه روشن 3*2صرفاً اسکن و بارگذاری یک قطعه عکس  نام ثبتجهت ( 3

 .تا زمان دریافت کارت ورود به جلسه آزمون در نزد متقاضی الزامی است نام ثبتاز فرم نتیجه ای  هنگهداری نسخ( 2

از  و مدارک الزم پس از اعالم نتیجه آزمون کتبی شود میاینترنتی حمل بر صحت  نام ثبتکلیه اظهارات متقاضی در فرم : تذکر مهم

حتی کسب باالترین نمره در بین ، در آزمون و شرکت در آن نام ثبت. برای مرحله دوم آزمون دریافت خواهد شد شدگان مجاز

و  نام ثبتصورت  این در غیر. ثر خواهد بود که متقاضی واجد کلیه شرایط اعالم شده در آگهی باشدؤکنندگان زمانی م شرکت

گردد  پرونده وی مختومه می، امتحان متقاضی در هر مرحله که باشد کأن لم یکن تلقی شده و بدون اینکه حقی برای او ایجاد شود

 .و هیچ وجهی از وجوه دریافتی به وی مسترد نخواهد شد

 :هارت ورود به جلسکزمان آزمون و نحوه اخذ ( ج

 .گردد ینام اعالم م ت ثبتیق سایارت و زمان آزمون متعاقباً از طرکع یخ توزیتار

 :مرات مهکتذ

 .چ وجه مسترد نخواهد شدیبه ه نام ثبتبابت  یوجه پرداخت( 1
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آزادگان با حداقل سه ماه سابقه اسارت و رزمندگان با داشتن حداقل شش ماه سابقه ، %(11) جانبازان حداقل ده درصد ثارگرانیا( 2

فرزندان و همسران ، و باالتر%( 25) فرزندان و همسران جانبازان بیست و پنج درصد، فرزندان و همسران شهدا، حضور در جبهه

ازات مربوطه یت مقرر و امتیاز اولو( دارای حداقل دوازده ماه سابقه حضور داوطلبانه در جبهه)و فرزندان رزمندگان ، آزادگان

 .برخوردار خواهند بود

 .اقدام نمایند نام ثبترقمی ایثارگری در و  سایت  12نسبت به اخذ و وارد نمودن کد  است یضرور 2ن بند یمشمول( 3

ات دولتی و غیردولتی در مؤسسکلیه افراد شاغل در ، شود میشغل محسو  ن« کارشناسی رسمی دادگستری»با توجه به اینکه ( 2

کارشناسی »نمایند و در صورت قبولی و طی مراحل قانونی موفق به اخذ پروانه  نام ثبتدر آزمون  توانند میصورت داشتن شرایط 

 .شوند« رسمی دادگستری

ان در یباشد لذا الزم است متقاض نمی چ وجه مقدوریبه ه نام ثبتداوطلبان پس از پایان مهلت ( حوزه قضایی)ر محل خدمت ییغت( 5

 .ندیخود دقت الزم معمول نماانات کط و امیانتخا  حوزه محل خدمت با توجه به شرا

لذا هر داوطلب فقط باید حوزه محل سکونت خود را  شود میاز آنجاکه پذیرش در آزمون بر اساس اولویت بومی متقاضیان انجام ( 6

 .که بومی آنجا هستند به عنوان حوزه قضایی انتخا  نماید

آمده است و داوطلبان چنانچه حائز شرایط مذکور ( 1)کارشناسی رسمی در جدول شماره های  شرایط اختصاصی پذیرش رشته( 7

 .پذیرش در آزمون منوط به کسب امتیاز الزم برای استان مربوطه است. ندینما نام ثبتاقدام به ، باشند می

داوطلبان ثابت گردد از  یاز سو یارسال کچنانچه در هر مرحله از آزمون تا صدور پروانه و بعد از آن خالف اظهارات و مدار( 8

 .ز پروانه آنان باطل خواهد شدیآزمون حذف و در صورت صدور پروانه ن شدگان رفتهیا پذیفهرست داوطلبان 

 .رش خواهند شدیپذ، ندیسب نماکحوزه مورد تقاضا را  یاز الزم برایه امتیکدر صورت، ر حوزه اشتغالییتغ یارشناسان متقاضک( 9

ان انتقال به کتا ده سال ام شدگان رفتهیرفته شده وجود ندارد و پذیر از محل پذیغ یگریبه حوزه د یآموزارکر محل ییان تغکام( 11

 .را نخواهند داشت یگریحوزه د

 :ونحوه انتخاب و آزمن(  ه

ورود به برگزار خواهد شد لذا داوطلب باید در تاریخ اعالم شده نسبت به اخذ کارت ای  هآزمون به صورت غیرمتمرکز و منطق( 1

که ممکن است لزوماً استان محل ـ  شود میکه برای او تعیین ای  هجلسه امتحان اقدام نموده و در زمان امتحان در محل حوز

 .حضور یافته و به سئواالت آزمون پاسخ دهدـ  اقامت وی نباشد

 :یارشناسهای ک رشته یبرا یمواد امتحان  (2

 مربوط به رشته مورد تقاضا یدروس تخصص( الف

 یارشناسکن و مقررات مربوط به یقوان(  

 .دیآ می عمل هب یمصاحبه شفاه یتبکدر امتحان  شدگان رفتهیاز پذ( 3

 محسوب یقبول قطع، نشیمراحل مصاحبه و گز یو ط کصحت مدار یپس از بررسی، تبکشدگان در آزمون  رفتهیپذ( 4

 .گردد نمی محسوب یقبول قطع یتبکدر آزمون  یشوند و قبول می

این افراد موظفند کارآموزی را در . شوند می عمومی به کارآموزی معرفیهای  صالحیت تأییدشدگان مصاحبه علمی پس از  رفتهیپذ( 5

، درصورت تأخیر غیرموجه بیش از یکسال در مجموع مراحل کارآموزی و تحلیف. زمان تعیین شده شروع و به پایان برسانند

 .باشد می مرجع تشخیص موجه بودن غیبت این مرکز. آنان کان لم یکن خواهد شد قبولی

 نام ثبتزمان ، اعالم نتیجه آزمون، اعم از اعالم زمان دریافت کارت ورود به جلسه و زمان و مکان آزمونها  رسانی کلیه اطالع( 6

 آدرس و  سایت مرکز طریقزمان مصاحبه شفاهی و سایر مراحل از ، آزمون کتبی شدگان حضوری قبول

http://www.Judiciarybar.ir باشند و درصورت عدم اطالع از هریک  می خواهد بود و متقاضیان موظف به پیگیری از این طریق

برای وی نخواهد بود و این مرکز  از مراحل مسئولیت آن متوجه متقاضی است و هیچگونه حقی برای تکرار هیچیک از مراحل فوق

 .هیچگونه تعهدی برای تکرار آن مراحل نخواهد داشت
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 (1)جدول شماره 

 آنها یمورد پذیرش و شرایط اختصاصهای  رشته

 ره رشته یط اختصاص ی شرا یارشناس ک رشته عنوان د رشتهک

1 
 یسوز آتش
 ینشان و آتش

با ده سال  یلیتحصهای  ر رشتهیا سایو  یمیشهای  از رشته یکیسانس در یدارا بودن دانشنامه ل
 د مرتبط با رشته مورد تقاضایتجربه مف

 کیامور بان 2

 یو حسابرس یحسابداری، دارکو بان کیعلوم بانهای  از رشته یکیسانس در یدارا بودن دانشنامه ل
ا دارا یو ( پول و بانکداری، بازرگانی، نظری) اقتصاد، (بانکی و مالی) مدیریت ، (ها کلیه گرایش)

 کدر بان یارکسانس با ده سال سابقه یبودن هرنوع ل

 یامور ثبت 3
سانس یا هرنوع لیو  یو نقشه بردار یامور ثبتیی، سانس در رشته حقوق قضایدارا بودن دانشنامه ل
 مرتبط با رشته مورد تقاضا در اداره ثبت اسناد و امالک یارکبا ده سال سابقه 

 کیگمرامور  2

حقوق ( یو مال یبازرگان)ت یریمدکی، امور گمرهای  از رشته یکیسانس در یدارا بودن دانشنامه ل
 . (ها شیه گرایلک)
های  ار در پستکسال سابقه  11و ( ه رشته هایلک) یارشناسک کبا حداقل مدر کنان گمرکارک
 (ینیارگزکام کطبق اح) کگمر یفن

 یشناس اسلحه 5
و علوم  یت نظامیریمد -یعلوم و فنون نظامهای  از رشته یکیسانس در یلدارا بودن دانشنامه 

 یانتظام

6 
، اصالت خط یبررس

 امضاء و اثر انگشت

ار و کسال سابقه  5با حداقل  یکا گرافیو  یسانس از دانشگاه علوم انتظامیدارا بودن دانشنامه ل
ت ناجا و با هرنوع یهوص یز تشخکمر کوکاسناد مجعول و مش یشگاه بررسیآموزش در آزما

 تیص هویدر اداره تشخ یارکسانس با ده سال سابقه یل

 (ها شیه گرایلک)برق  یسانس در رشته مهندسیدارا بودن دانشنامه ل و مخابرات یکترونکال، برق 7

8 
 نیماش، برق
 ارخانجاتکسات یو تأس

 یمهندس، (ش هایگرا هیلک) یکانکم یمهندسهای  از رشته یکیسانس در یدارا بودن دانشنامه ل
 (ش هایه گرایلک)صنابع  یو مهندس( ش هایه گرایلک)برق 

 امور معادن 9
 ـ نفت یمهندس -ین شناسیزم، معدن یمهندسهای  از رشته یکیسانس در یدارا بودن دانشنامه ل

 ین شناسیزم یمهندس

 یسات ساختمانیتاس 11
 یو مهندس( ها شیه گرایلک) یکانکم یمهندسهای  از رشته یکیسانس در یدارا بودن دانشنامه ل

 (ها شیه گرایلک)برق 

 د مرتبط با رشته مورد تقاضایسانس با ده سال تجربه مفیهر نوع ل یو ادار یلوازم خانگ 11

12 
  یشاورزک

 یعیو منابع طب

، ع چو یصنای، زداریآبخی، جنگلدارهای  از رشته یکیسانس در یدارا بودن دانشنامه ل
زراعت و ی، شاورزکاقتصاد ی، عیو منابع طب یشاورز، کزراعتی، باغبانی، شناس کخاکی، پزش اهیگ

، سبز یفضا یمهندسی، عموم یشاورزی، کشاورزک یولوژکای، اهیدات گیتول، اصالح نباتات
 ی، شاورزک ینولوژکوتیبی، اهان زراعیگ یولوژیزیف

 یو بازرگان یت مالیریمد، (کلیه گرایش ها) یحسابدارهای  از رشته یکیسانس در یدارا بودن دانشنامه ل یوحسابرس یحسابدار 13

 راه و ساختمان 12
، (راه، سازه، گرایش عمران) عمران یمهندسهای  از رشته یکیسانس در یبودن دانشنامه ل دارا

 مهندسی راه وساختمان ومهندسی معماری

15 
 یآور وتر و فنیامپک

 اطالعات

ش یبرق گرا، (سخت افزار یا نرم افزار)وتر یامپهای ک در یکی از رشته یارشناسک کدارا بودن مدر
 یمهندس، اطالعات یفناور یمهندسی، اضیری، هوش مصنوع، نترلکمخابرات و یک، ترونکال
 وتریامپک یها ستمیس

16 
 یه موتوریوسائط نقل

 و تصادفات ینیزم

و ارائه  یو رانندگ ییدر راهنما یارکبا ده سال سابقه )سانس یدارا بودن هر نوع دانشنامه ل .1
 (یاردان فنک) کمدر
 ش جامدات و مهندس خودرویبا گرا یکانکم یمهندس .2

 ها شیه گرایلکسانس حقوق یدارا بودن دانشنامه ل امور نفقه 17

 دارندگان مدارک باالتر از کارشناسی، لزوماً باید دارای مدرک کارشناسی مرتبط باشند. 

 باشد ها می دارا بودن پنج سال سابقه کار مرتبط در هنگام دریافت پروانه کارشناسی رسمی از شرایط عمومی تمامی رشته. 

 بایست مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  های کارشناسی می باشد لذا مدارک تمامی رشته مدارک داخلی مورد تأیید نمی

  .گونه مسئولیتی در قبال این افراد نخواهد داشت گردد و مرکز هیچ آنان کان لم یکن تلقی میباشد و در غیر این صورت قبولی 



 

 

 

هایآموزشیمؤسسهسرافعالیت

رسرانی االالعرات و    برروز    های ساختمانی و عمرانی و همچنین نیاز مبرم به ای در پروژه با توجه به فاصله میان تحصیالت دانشگاهی و فضای کار حرفه

در همین راستا مؤسسه سرا خدمات آموزشری خرود را بره    . باشد ناپذیر می ای اجتناب های کاربردی و حرفه ساخت، آموزشهای نوین  انتقال تکنولوژی

  :نماید شرح زیر ارائه می
 (ها و ویژه مهندسان، دانشجویان، کاردان)افزاری  م ای و تخصصی تئوری و نر های حرفه برگزاری دوره...  های فنی ساختمان های ارتقاء پروانه اشتغال ویژه کاردان برگزاری دوره 

 ای های حرفه های آمادگی آزمون اجرای تخصصی دوره     های آزمایشی آنالین و حضوری برگزاری آزمون 

 های رایگان و تورهای کارگاهی برگزاری سمینارهای تخصصی، نشست    رایگان ارائه جلسات مشاوره آموزشی تخصصی 

 (های مهندسی مشاور و ها، شرکت ساختمان بانک های نظام مهندسی، اداره سازمان)ها  ها و شرکت های اختصاصی ویژه سازمان برگزارکننده دوره... 

سطوح و به صورت تخصصی در  ههای متنوع و کاربردی را در هم اندرکاران صنعت ساختمان دوره دست ههمچنین گروه علمی مؤسسه سرا منطبق بر نیاز روز کلی

 .اند ها در جداول زیر ارائه شده های دپارتمان های مختلف الراحی و تدوین نموده است که عناوین برخی دوره دپارتمان
  

 دپارتمانزلزله

 زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره
 (02:22ـ  70:22) شنبه و چهارشنبه 27 ها ای سازه بهسازی لرزه  
 (02:22ـ  70:22) شنبه یکشنبه و سه 72 ها ای سازه های اجرایی بهسازی لرزه روش  
 (02:22ـ  70:22) یکشنبه 72 های فلزی ای سازه طراحی لرزه  
 (02:22ـ  70:22) شنبه  سه 72 های بتنی ای سازه طراحی لرزه  
 (02:22ـ  70:22) چهارشنبه 07 (جداسازی شده)ای  های با ایزوالتور لرزه طراحی سازه  
 (02:22ـ  70:22) یکشنبه  07 (متعین و احتمالی)تحلیل خطر زلزله   
 (8:22ـ  00:22) شنبه  پنج 8 مدیریت بحران زلزله  
 (8:22ـ  00:22) شنبه  پنج 8 های حیاتی مهندسی زلزله شریان  
 (8:22ـ  00:22) شنبه  پنج 8 های جاذب انرژی سیستم  
 (02:22ـ  70:22) دوشنبه  8 های مقاوم در برابر زلزله های نوین در طراحی سازه تکنولوژی  
 (02:22ـ  70:22) شنبه  شنبه و سه Opensees 72افزار  آموزش نرم  
 (02:22ـ  70:22) دوشنبه  72 (کاربرد در سازه و زلزله) MATLABافزار  آموزش نرم  

 

 دپارتمانسازه
 زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 (02:22ـ  72:22) شنبه شنبه و سه 22 های فوالدی و بتنی طراحی دستی سازه  

 (0:22ـ  02:22) جمعه  27 های فلزی های سازه ستون طراحی اتصاالت و کف  

 (02:22ـ  72:22) شنبه  یکشنبه و سه 02 های فلزی و بتنی به روش دستی طراحی انواع پل  

 (02:22ـ  70:22) شنبه و چهارشنبه  22 (سوله، قوس و پوسته، دودکش)های خاص  تحلیل و طراحی سازه  

 (0:22ـ  02:22) شنبه  پنج ABAQUS 02افزار  مدلسازی و تحلیل با نرم   

 (0:22ـ  02:22) شنبه  پنج SAP 22افزار  تحلیل غیرخطی با نرم

 (02:22ـ  70:22) چهارشنبه  TNODIANA 22 ارافز مدلسازی و تحلیل با نرم   

 (02:22ـ  72:22) چهارشنبه  72 (ویژه دانشجویان رشته مهندسی عمران) ETABS & SAFEافزارهای  آموزش کاربردی نرم  

 ETABS & SAFEافزارهای  های بتنی و فوالدی توسط نرم طراحی سازه   
 (زاده اصل دکتر مسعود حسین)   

 (8:22ـ  00:22)و جمعه ( 02:22ـ  08:22)شنبه  پنج 02

 (دوره پیشرفته)  ETABS & SAFEافزارهای  طراحی سازه با نرم   

 های با سقف مجوف طراحی سازه
 و نکات طراحی دیوار برشی

00 
 (07:22ـ  72:22) شنبه  پنج

 (8:22ـ  00:22) جمعه 

 آنالیز دینامیکی، نکات طراحی
 های عرشه فوالدی و سقف پی

 (07:22ـ  72:22) شنبه  پنج 00
 (8:22ـ  00:22) جمعه 

 ( 00:22ـ  72:22) شنبه  22 (های عمران و معماری ویژه رشته) AutoCadافزار  کشی با نرم آموزش نقشه   
 







 دپارتمانژئوتکنیک

 زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 (02:22ـ  72:22)  شنبه سه 22 (Geo Studioو  Plaxisافزار  با آموزش نرم)طراحی و اجرای نیلینگ و انکراژ   

 (02:22ـ  02:22) جمعه  00 آالت و تأسیسات های ماشین طراحی انواع فونداسیون  

 (07:22ـ  08:22)  شنبه پنج 72 تخریب، گودبرداری و سازه نگهبان  

 (00:22ـ  00:22) یکشنبه و چهارشنبه  72 بهسازی خاک  

 (00:22ـ  77:22) دوشنبه  00 ای اصول و مبانی ژئوتکنیک لرزه  

 (00:22ـ  77:22) یکشنبه  72 های عمیق های سطحی و پی طراحی دستی پی  

 (02:22ـ  70:22) دوشنبه و چهارشنبه  72 اصول و مبانی طراحی سازه نگهبان و دیوار حائل  
 

 




 

 

 
 
 

 واجرادپارتمانتکنولوژیساخت
 زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 (07:22ـ  08:22)  شنبه پنج 072 های فلزی و بتنی از جواز تا پایان کار های اجرای ساختمان دوره روش   
 (02:22ـ  70:22) شنبه  سه 72 های ساخت و نصب اسکلت فلزی روش  
 (02:22ـ  72:22) شنبه  سه 07 بازرسی و نظارت جوش  
 (0:22ـ  02:22) شنبه و جمعه  پنج 00 ساز شهری و های عمرانی و ساخت در طرح HSEمدیریت   
 (07:22ـ  08:22) شنبه پنج 0 مهندسی تخریب  











 دپارتمانتأسیساتساختمان

 زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 (02:22ـ  08:22) شنبه پنج 02 دوره جامع طراحی تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع  
 (02:22ـ  70:22) دوشنبه  22 ها طراحی تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان  
 (02:22ـ  72:22) شنبه   07 ها ، تعمیر و نگهداری آسانسور در ساختمان طراحی  
 (02:22ـ  72:22) شنبه  چهار 07 طراحی سونا و استخر  











 دپارتماندفترفنی

 زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 (00:22ـ  72:22)  دوشنبه 82 فهرست بهای ابنیه تفسیر  
 (00:22ـ  72:22)  یکشنبه 72 تنظیم قرارداد پیمانکاران  
 (02:22ـ  70:22)  شنبه 8 تجهیز کارگاه  
 (07:22ـ  72:22)  شنبه پنج 8 های عمرانی مدیریت تأخیرات در پروژه  
 (02:22ـ  72:22) چهارشنبهو  شنبه 02 افزار نویسی با نرم وضعیت دوره جامع متره برآورد و صورت   
 (07:22ـ  72:22)  شنبه پنج 8 ها سازی پروژه اصول مستند  
 (00:22ـ  72:22) دوشنبه 20 (BIM)مدلسازی اطالعات ساختمان   آشنایی با فناوری  
 (07:22ـ  08:22)  شنبه پنج 07 ضوابط معماری و شهرسازی  



:ایهایحرفههایآمادگیآزموندوره

های آمادگی آزمون در کشور و مرؤلیین   ترین مدرسان دوره اساتید مجرب و باسابقههای آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان، توسط  ترین مرکز آموزش دوره سرا به عنوان تخصصی

 .نماید ها را برگزار می هیت جلد کتب مرجع آزمون، با باالترین آمار قبولی به الور مستمر این دوره

:هایدورهویژگی

 مشاوره تخصصی رایگان  جلسات رفع اشکال رایگان    های تألییی توسط اساتید حل تست 

 نام تکدرس امکان ثبت   های ادوار گذشته و ذکر نکات آزمون های آزمون وتحلیل تست تجزیه  تدریس براساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان 

 ایهایحرفهدپارتمانآزمون

 زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 حرفه مهندسانآمادگی آزمون ورود به 

 عمران

 (00:22ـ  77:22) شنبه، دوشنبه و چهارشنبه PRO II 002صالحیت محاسبات        
 PRO+ 000صالحیت نظارت و اجرا     

 (00:22ـ  77:22) دوشنبه و شنبه
 PRO 020   صالحیت نظارت            

 معماری
 000 صالحیت نظارت و اجرا  

 (8:22-02:22)شنبه  پنج ( 02:22-77:22)چهارشنبه 
 (0:22ـ  02:22) و جمعه 

 (8:22ـ  02:22) شنبه پنج 72 صالحیت طراحی  

 تأسیسات
 (02:22ـ  77:22) شنبه یکشنبه و سه 22 تأسیسات مکانیکی  
 (00:22ـ  77:22) شنبه یکشنبه و سه 28 (صالحیت طراحی و نظارت)تأسیسات برقی   

 (00:22ـ  77:22) شنبه سهیکشنبه و  82 برداری نقشه
 

 

 

 

 

 رسمی کارشناسی آزمون آمادگی

 زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 کارشناسی رسمی قوه قضائیه
 022 گرایش راه و ساختمان  

 (02:22ـ  72:22) شنبه و جمعه پنج (00:22-77:22) چهارشنبه

 (00:22ـ  77:22) شنبه، دوشنبه و چهارشنبه

 (00:22ـ  77:22) یکشنبه 82 برداری نقشهگرایش   







 

 

هایرایگاندپارتمانسمینارهایتخصصیونشست
روزه توسط اساتید  ها، به صورت یک اندیشی متخصصان با توجه به کمبود وقت در بهترین زمان ای، کاربردی و منطبق بر دانش روز، جهت هم سمینارهای سرا با رویکردی کامالً حرفه

 .گردد سخنرانان مجرب برگزار میبرتر و 

هایرایگاننشستدپارتمانسمینارهایتخصصیو
 زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان سمینار

ی
ص

ص
تخ

ی 
ها

ار
ین

سم
 

 و 
ی

اه
رگ

کا
ی 

ها
ور

ت
 

 (00:22ـ 72:22) شنبه  پنج 8 المللی در صنعت ساختمان اصول و فنون مذاکرات بین  
 (02:22ـ 08:22) شنبه  پنج 8 های فلزی اشکاالت رایج در اجرای ساختمان  
 (02:22ـ 08:22) شنبه  پنج 8 های بتنی اشکاالت رایج در اجرای ساختمان  
 (02:22ـ 08:22) شنبه  پنج 8 ها اشکاالت رایج در محاسبات ساختمان  
 (02:22ـ 08:22) شنبه  پنج 8 های مهندسان مجری ها و مهارت جایگاه، مسئولیت  
 (02:22ـ 08:22) جمعه  8 های مهندسان ناظر ها و مهارت جایگاه، مسئولیت  
 (02:22ـ 08:22) شنبه پنج 8 های مهندسان محاسب ها و مهارت جایگاه، مسئولیت  
 (02:22ـ 02:22) شنبه پنج 2 تور کارگاهی بازدید از پروژه ساختمان مرکزی مخابرات ایران  

های  نشست
 رایگان

 (02:22ـ 00:22)  چهارشنبه 7 آشنایی با آزمون ورود به حرفه مهندسان و شرایط اخذ پروانه اشتغال  
 (08:22ـ 72:22)  دوشنبه 7 (72و ماده 082دادگستری،  قوه قضاییه ماده)آشنایی با آزمون کارشناس رسمی   
 (00:22ـ 08:22) شنبه  پنج 7 آشنایی با طراحی تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع  
 (00:22ـ 08:22) شنبه  پنج 7 آشنایی با انواع قراردادها و نحوه تنظیم قراردادهای کوچک در صنعت ساختمان  
 (00:22ـ 72:22) شنبه  پنج 2 ها و شرح وظایف دفتر فنی در یک پروژه عمرانی فعالیتآشنایی با   

 

 

،گازوپتروشیمیدپارتماننفت
 عنوان دوره

 HSEایمنی ومحیط زیست   سازه و زلزله 
 (ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی) EIAارزیابی اثرات زیست محیطی    های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ای سازه پذیری لرزه ارزیابی آسیب  

 های صنعتی بخش صنایع پتروشیمی، سطح مقدماتی مدیریت تصفیه فاضالب   ای خطوط لوله مدفون و غیرمدفون پذیری لرزه ارزیابی آسیب  

 های صنعتی بخش صنایع پتروشیمی، سطح پیشرفته مدیریت تصفیه فاضالب   ای تأسیسات و تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی پذیری لرزه ارزیابی آسیب  

 های ناشی از مخاطرات طبیعی محیطی خرابی ارزیابی اثرات زیست   ها وتأسیسات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ای سازه طراحی لرزه  

 ...(زلزله، سیل، زمین لغزش و)   ها و تأسیسات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی ای سازه های بهسازی لرزه روش  

 های کنترل آن آلودگی آب بر اثر نشت محصوالت صنایع پتروشیمی و روش   ای خطوط لوله به ویژه در محل تالقی با خطوط گسل های بهسازی لرزه روش  

 های کنترل آن آلودگی خاک بر اثر نشت محصوالت صنایع پتروشیمی و روش   های حیاتی مهندسی زلزله شریان  

 های کنترل آن های صنایع پتروشیمی و روش آلودگی هوا درمجتمع   حوادث غیرمترقبه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی( خطرپذیری)مدیریت ریسک   

 OHSAS 18001ای  الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفه   یمیمترقبه در صنایع نفت و گاز و پتروش مدیریت بحران حوادث غیر  
 (ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی)   پدافند غیرعامل در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی  
 های نفت و گاز و پتروشیمی در پروژه HSEمدیریت    (مدفون و غیرمدفون)ای مخازن  طراحی لرزه  
 (مدیران، پیمانکاران و بازرسان ،ویژه کارفرمایان)   مخازن تحت فشارای  حی لرزهاطر  

 
 
 

 دپارتمانمدیریتدرصنعتساختمان

هرای   هرا و روش  منظرور بهبرود سیسرتم    لذا به. گردد های مدیریتی حاصل می های موجود، تنها با کسب توانمندی بهینه از تغییرات و فرصت همؤسسه سرا بر این باور است که استیاد

رسالت ما آموزش بر مبنرای علرم، مهرارت و     دپارتماندر این . های کاربردی زیر نموده است با تدوین دورهدپارتمان مدیریت مدیریتی در صنعت ساختمان، اقدام به تأسیس و تشکیل 

 .باشد هنر مدیریت می
 

دپارتمانمدیریتدرصنعتساختمان
 زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 (02:22ـ  70:22)  چهارشنبه 72 با رویکرد صنعت ساختمان PMBOKتشریح استاندارد   
 (02:22ـ  72:22)  شنبه سه 07 های ساختمانی آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه  
 (02:22ـ  70:22)  شنبه پنج 00 (انجام دو پروژه واقعی) Primavera Enterprise-P6افزار  کارگاه انجام پروژه واقعی با نرم  
 (02:22ـ  70:22)  شنبه پنج 22 (مقدماتی و پیشرفته) Primavera Enterprise-P6افزار  آموزش تخصصی نرم  
 (8:22ـ  08:22)  و جمعه شنبه پنج MS Project 22افزار  ریزی و کنترل پروژه با نرم آموزش کاربردی برنامه    
 (02:22ـ  70:22)  دوشنبه 8 ، فیدیک، طرح و اجراEPCشرایط عمومی پیمان،   
 (02:22ـ  70:22)  شنبه 27 اصول سرپرستی و مدیریت عمومی  
 (00:22ـ  72:22)  یکشنبه 72 مهندسی ارزش  
 (00:22ـ  72:22)  یکشنبه 72 مدیریت زنجیره تأمین در صنعت ساختمان  
 (02:22ـ  70:22)  چهارشنبه 72 مدیریت ریسک  
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