
 

 

 اجرایی  خوانینقشهدوره جامع  های کلیسرفصل
 قدمات شروع پروژه ساختمانی : مبخش اول

 مقررات ملی ساختمان(   4ضوابط شهرداری، شهرسازی )مروری بر ضوابط مرتبط مبحث   -
 مراحل دریافت پروانه ساختمانی، فرم برگ ضوابط، دستورنقشه و ...  -

 ها بخش دوم: پایش نقشه

 ها و هماهنگی فیلدهای مختلف ها، چگونگی کنترل نقشهپایش نقشه -
 های چهارگانه ساختمانی )معماری، سازه، تاسیسات برقی و مکانیکی(بررسی کلی نقشه -
 ها و ارائه دید اجرایی برای بندهای مختلف آن بررسی توضیحات نقشه -
 سازه و نکات مهم آن های معماری با بررسی و چگونگی کنترل پالن ستون گذاری نقشه -

 بخش سوم: گودبرداری 

 )استراتژی اجرایی گود برداری و ...(   های مختلفآشنایی با مفاهیم گودبرداری و خاکبرداری در پروژه -
 های پایدارسازی گود )سازه نگهبان خرپایی، مهارمتقابل، شیب پایدار، نیلینگ، انکراژ و ...( بررسی انواع روش -
 بندی گودهای پرخطر و کم خطر(ها )دستهایمنی در گودبرداری و خاکبرداری پروژهبررسی نکات مهم  -
 بررسی نکات مهم در خاکبرداری )تعیین و اجرای عدد بَر و کَف(  -
 های ساختمانی چگونگی پیاده سازی مساحت و عمق گود در انواع پروژه -
 های وسیع و بزرگهای توپوگرافی در گودبرداری پروژهبررسی نقشه -
 ابط و نکات اجرایی خاکبرداری، خاکبرداری جهت اجرای فونداسیون های چندعمقه ضو -

 بخش چهارم: فونداسیون 

 مطابقت آن در نقشه معماری و سازه بررسی پالن فونداسیون و   -
 هافونداسیونو طراحی انواع ضوابط اجرایی   -
 فونداسیون منفرد -
 فونداسیون نواری  -
 فونداسیون گسترده )رادیه( -
 های ترکیبی فونداسیون  -
 هاضوابط مهم اجرایی و طراحی چاله آسانسور مطابق نقشه -
 ها ها و رمپراه پلهبررسی جزئیات اجرایی دیتیل  -

 پنجم: ستون بخش 

 )بررسی مقاطع، اورلپ، طول مهاری و ...( های ستون گذاریبررسی پالن -
 ها ضوابط اجرایی و طراحی ستون -

 تیر ریزی ششم:  بخش 

 )مقاطع تیرها، اورلپ، طول مهاری قالبدار و ....(  بررسی پالن تیر ریزی  -
 نکات و ضوابط اجرایی و طراحی تیرها مطابق نقشه  -

 ای دیوارهای سازهششم:  بخش 

 های اون ئیات دیتیلار حائل و جزیوهای د نقشهبررسی  -
 99ث نهممطابق مبح  یلینگ دیوارهای برشی بتنیدیتکامل و بررسی جزئیات  -
 فیلم و عکس( همراه  ها )نی در پروژهتبنحوه اجرای دیوارهای حائل و دیواربرشی  -
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 ها سقفهفتم:  خش ب

 )عملکرد، رفتار، نکات اجرایی و ...(  سقف تیرچه بلوک  -
 سقف وافل )یک طرفه، دو طرفه( -
  های عرشه فوالدی، یوبوت، کوبیاکس، اینتل دک و ....(ها )بررسی انواع سقفآپدیت -

 بخش هشتم: سفت کاری 
 چینی بررسی ضوابط اجرایی و نکات مهم در تیغه -
 ها در معماری و سازه پستوالبررسی نکات طراحی و اجرایی  -

 کاری گچ نهم:بخش 
 های معماری جهت اجرا نکات مهم در نقشه -
 ضوابط اجرایی گچ کاری سقف و دیوارها )کامالً تصویری به همراه فیلم و عکس(  -

 دهم: نازک کاری بخش 
 ضوابط اجرایی سقف کاذب )کناف و ...(  -
 ها نکات مهم اجرایی در کفسازی -
 بررسی نکات مهم اجرایی در عایق کاری  -
 ضوابط و نکات مهم اجرایی کاشی و سرامیک  -

 تاسیسات برق و مکانیک : یازدهمبخش 
 نیازهای مهم برای مهندسین معماری و عمران معرفی پیش -
 های تاسیساتی برق و مکانیک بررسی نکات مهم در نقشه -
 هانحوه اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان مطابق نقشه -

 ها مباحث مهم بازرگانی پروژه:  دوازدهمخش ب
 )برای هر بخش از دوره(  کاربردیوبینارهای مفصل و کامالً به صورت  -
 های عینی و عددی در فیلدهای مختلف به همراه مثال -

 های هدیه+دروه
 ضوابط اجرایی و طراحی تاورکرین 

 

 
 

 ها(های صنعتی )سولهخوانی و اجرای سازهنقشه
 

 

 

 

 

نمایش برخی از  جهت مشاهده پیش
 جلسات دوره )کلیک کنید( 

دوره: مدرسین  
پورمهندس بهنام قلی  

 مهندس سیدعلی ذاکری
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