فعالیتهایآموزشیمؤسسهسرا


با توجه به فاصله میان تحصیالت دانشگاهی و فضای کار حرفهای در پروژه های ساختمانی و عمرانی و همچنین نیاز مبرم به برروز رسرانی االالعرات و
انتقال تکنولوژیهای نوین ساخت ،آموزشهای کاربردی و حرفهای اجتنابناپذیر میباشد .در همین راستا مؤسسه سرا خدمات آموزشری خرود را بره
شرح زیر ارائه مینماید:
 برگزاری دورههای حرفهای و تخصصی تئوری و نرمافزاری (ویژه مهندسان ،دانشجویان ،کاردانها و)...

 برگزاری دورههای ارتقاء پروانه اشتغال ویژه کاردانهای فنی ساختمان

 اجرای تخصصی دورههای آمادگی آزمونهای حرفهای

 برگزاری آزمونهای آزمایشی آنالین و حضوری

 برگزاری سمینارهای تخصصی ،نشستهای رایگان و تورهای کارگاهی

 ارائه جلسات مشاوره آموزشی تخصصی رایگان

 برگزارکننده دورههای اختصاصی ویژه سازمانها و شرکتها (سازمانهای نظام مهندسی ،ادارهساختمان بانکها ،شرکتهای مهندسی مشاور و)...

همچنین گروه علمی مؤسسه سرا منطبق بر نیاز روز کلیة دستاندرکاران صنعت ساختمان دورههای متنوع و کاربردی را در همة سطوح و به صورت تخصصی در
دپارتمانهای مختلف الراحی و تدوین نموده است که عناوین برخی دورههای دپارتمانها در جداول زیر ارائه شدهاند.
عنوان دوره
بهسازی لرزهای سازهها
روشهای اجرایی بهسازی لرزهای سازهها
طراحی لرزهای سازههای فلزی
طراحی لرزهای سازههای بتنی
طراحی سازههای با ایزوالتور لرزهای (جداسازی شده)
تحلیل خطر زلزله (متعین و احتمالی)
مدیریت بحران زلزله
مهندسی زلزله شریانهای حیاتی
سیستمهای جاذب انرژی
تکنولوژیهای نوین در طراحی سازههای مقاوم در برابر زلزله
آموزش نرمافزار Opensees
آموزش نرمافزار ( MATLABکاربرد در سازه و زلزله)

عنوان دوره
طراحی دستی سازههای فوالدی و بتنی
طراحی اتصاالت و کفستونهای سازههای فلزی
طراحی انواع پلهای فلزی و بتنی به روش دستی
تحلیل و طراحی سازههای خاص (سوله ،قوس و پوسته ،دودکش)
مدلسازی و تحلیل با نرمافزار ABAQUS
تحلیل غیرخطی با نرمافزار SAP
مدلسازی و تحلیل با نرمافزار TNODIANA
آموزش کاربردی نرمافزارهای ETABS & SAFE
(ویژه دانشجویان رشته مهندسی عمران)
دوره طراحی و محاسبات ساختمان با نرمافزار ( ETABS & SAFEسطح مقدماتی)

دپارتمانزلزله
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
( 70:22ـ )02:22
شنبه و چهارشنبه
27
( 70:22ـ )02:22
یکشنبه و سهشنبه
74
( 70:22ـ )02:22
یکشنبه
72
( 70:22ـ )02:22
سهشنبه
72
( 70:22ـ )02:22
چهارشنبه
07
( 70:22ـ )02:22
یکشنبه
07
( 00:22ـ )8:22
پنجشنبه
8
( 00:22ـ )8:22
پنجشنبه
8
( 00:22ـ )8:22
پنجشنبه
8
( 70:22ـ )02:22
دوشنبه
8
( 70:22ـ )02:22
شنبه و سهشنبه
72
( 70:22ـ )02:22
دوشنبه
72

تاریخ شروع شهریه (تومان)
0,442,222
59/00/72
482,222
59/00/20
422,222
59/07/28
422,222
59/00/07
742,222
59/00/72
742,222
59/00/02
002,222
59/00/70
002,222
59/00/78
002,222
59/00/78
002,222
59/07/25
492,222
59/00/27
492,222
59/02/72

دپارتمانسازه
مدت (ساعت)
زمان برگزاری
( 72:22ـ )02:22
شنبه و چهارشنبه
02
( 00:22ـ )5:22
جمعه
07
( 72:22ـ )02:22
یکشنبه و سهشنبه
02
( 70:22ـ )02:22
شنبه و چهارشنبه
42
( 00:22ـ )5:22
پنجشنبه
92
( 08:22ـ )8:22
پنجشنبه و جمعه
42
( 70:22ـ )02:22
چهارشنبه
02

تاریخ شروع شهریه (تومان)
0,452,222
59/00/27
042,222
59/00/09
0,722,222
59/00/07
822,222
59/00/25
822,222
59/00/70
882,222
59/00/22
022,222
59/00/20

74

چهارشنبه

( 72:22ـ )02:22

59/00/72

072,222

02

سهشنبه
چهارشنبه
پنجشنبه
جمعه
پنجشنبه
جمعه
شنبه

( 72:22ـ )02:22
( 77:22ـ )04:22
( 72:22ـ )07:22
( 02:22ـ )5:22
( 72:22ـ )07:22
( 02:22ـ )5:22
( 72:22ـ )00:22

59/00/29

582,222

50/20/70

022,222

59/07/07

422,222

59/07/22

972,222

نرمافزار  + ETABS & SAFEآنالیز دینامیکی

74

نکات طراحی سازههای دیوار برشی و دال مجوف

00

آموزش نقشهکشی با نرمافزار ( AutoCadویژه رشتههای عمران و معماری)

42

دپارتمانژئوتکنیک
عنوان دوره

طراحی و اجرای نیلینگ و انکراژ
طراحی انواع فونداسیونهای ماشینآالت و تأسیسات
تخریب ،گودبرداری و سازه نگهبان
بهسازی خاک
اصول و مبانی ژئوتکنیک لرزهای
طراحی دستی پیهای سطحی و پیهای عمیق
اصول و مبانی طراحی سازه نگهبان و دیوار حائل

مدت (ساعت)

02
00
72
74
00
72
72

زمان برگزاری

سهشنبه
جمعه
سهشنبه
یکشنبه و چهارشنبه
دوشنبه
یکشنبه
دوشنبه و چهارشنبه

( 72:02ـ )02:02
( 04:22ـ )02:22
( 70:22ـ )02:22
( 05:22ـ )00:22
( 77:22ـ )05:22
( 77:22ـ )05:22
( 70:22ـ )02:22

تاریخ شروع

59/00/29
59/07/20
59/07/20
59/00/20
59/07/25
59/07/09
59/00/24

شهریه(تومان)

252,222
072,222
422,222
482,222
072,222
422,222
422,222

دپارتمانتکنولوژیساختواجرا

مدت (ساعت)

عنوان دوره

دوره روشهای اجرای ساختمانهای فلزی و بتنی از جواز تا پایان کار
روشهای ساخت و نصب اسکلت فلزی
بازرسی و نظارت جوش
مدیریت ایمنی در طرحهای عمرانی و ساختوساز شهری
مهندسی تخریب

072
74
07
08
8

زمان برگزاری

دوشنبه و چهارشنبه
سهشنبه
سهشنبه
یکشنبه
یکشنبه و سهشنبه

تاریخ شروع

( 70:22ـ )00:22
( 70:22ـ )02:22
( 72:22ـ )02:22
( 70:22ـ )08:22
( 70:22ـ )02:22

59/02/72
59/00/29
59/02/78
59/00/02
59/00/02

شهریه (تومان)

0,822,222
482,222
742,222
002,222
002,222



دپارتمانتأسیساتساختمان
مدت (ساعت)

عنوان دوره

02
42
07
07

دوره جامع طراحی تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع
طراحی تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمانها
طراحی ،تعمیر و نگهداری آسانسور در ساختمانها
طراحی سونا و استخر

زمان برگزاری

پنجشنبه
دوشنبه
شنبه
چهارشنبه

تاریخ شروع

( 08:22ـ )00:22
( 70:22ـ )02:22
( 72:22ـ )02:22
( 72:22ـ )02:22

59/00/22
59/00/79
59/07/22
59/00/72

شهریه(تومان)

0,722,222
822,222
742,222
742,222



دپارتماندفترفنی
مدت (ساعت)

عنوان دوره

تفسیر فهرست بهای ابنیه
تنظیم قرارداد پیمانکاران
تجهیز کارگاه
مدیریت تأخیرات در پروژههای عمرانی
دوره جامع متره برآورد و صورتوضعیتنویسی با نرمافزار Excel
اصول مستندسازی پروژهها

74
72
8
8
92
8

آشنایی با فناوری مدلسازی اطالعات ساختمان ()BIM

8

زمان برگزاری

دوشنبه
یکشنبه
شنبه
سهشنبه
دوشنبه و سهشنبه
چهارشنبه
دوشنبه

تاریخ شروع

( 72:22ـ )00:22
( 72:22ـ )00:22
( 70:22ـ )02:22
( 70:22ـ )02:22
( 72:22ـ )02:22
( 70:22ـ )02:22
( 72:22ـ )00:22

59/00/24
59/07/28
59/00/00
59/07/20
59/02/78
59/00/20
59/02/72

شهریه(تومان)

482,222
422,222
002,222
002,222

822,222
742,222
002,222







هایحرفهای:


هایآمادگیآزمون

دوره
سرا به عنوان تخصصیترین مرکز آموزش دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان ،توسط اساتید مجرب و باسابقهترین مدرسان دورههای آمادگی آزمون در کشور و مرؤلیین
هیت جلد کتب مرجع آزمون ،با باالترین آمار قبولی به الور مستمر این دورهها را برگزار مینماید.
ویژگیهایدوره:


 مشاوره تخصصی رایگان

جلسات رفع اشکال رایگان

 حل تستهای تألییی توسط اساتید

 امکان ثبتنام تکدرس

تجزیهوتحلیل تستهای آزمونهای ادوار گذشته و ذکر نکات آزمون

 تدریس براساس آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی ساختمان

عنوان دوره

عمران

معماری
تأسیسات

صالحیت محاسبات

PRO I

صالحیت محاسبات

( PRO IIآخر هفته)

صالحیت محاسبات ( PRO IIآخر هفته)
صالحیت نظارت و اجرا PRO+
صالحیت نظارت
صالحیت نظارت و اجرا ( PRO+آخر هفته)
( PROآخر هفته)
صالحیت نظارت
صالحیت نظارت و اجرا
صالحیت طراحی
تأسیسات مکانیکی
تأسیسات برقی (صالحیت طراحی و نظارت)

نقشهبرداری
رشته عمران
رشته معماری
رشته تأسیسات برقی
رشته تأسیسات مکانیکی



هایحرفهای


دپارتمانآزمون
مدت (ساعت)

زمان برگزاری

آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان
( 77:22ـ )00:22
شنبه ،دوشنبه و چهارشنبه
082+02
پنجشنبه ( 72:22ـ )07:22
چهارشنبه ( 77:22ـ ،)02:22
072
( 02:22ـ )5:22
و جمعه
و جمعه ( 09:22ـ )5:22
پنجشنبه ( 72:22ـ )04:22
029+02
072
( 77:22ـ )00:22
یکشنبه ،سهشنبه
029
072
و جمعه ( 04:22ـ )5:22
پنجشنبه ( 05:22ـ )04:22
029
( 77:22ـ )00:22
شنبه ،یکشنبه ،سهشنبه
52
( 09:22ـ )5:22
جمعه
72
( 77:22ـ )02:22
یکشنبه ،چهارشنبه
22
( 77:22ـ )00:22
یکشنبه ،دوشنبه
22
( 77:22ـ )00:22
یکشنبه ،سهشنبه
82
آمادگی آزمون ورود به حرفه کاردانهای فنی
یکشنبه ،سهشنبه
92
شنبه ،یکشنبه ،سهشنبه
02
دوشنبه
92
جمعه
42

( 77:22ـ )00:22
( 77:22ـ )00:22
( 77:22ـ )02:22
( 04:22ـ )5:22

تاریخ شروع

شهریه(تومان)

59/02/77

7,052,222

59/02/77

7,022,222

در حال برگزاری

7,982,222
7,022,222
0,552,222
7,022,222
0,552,222
0,092,222
452,222
0,022,222
892,222
0,092,222

59/02/70
درحال برگزاری
59/02/70
59/02/74
59/02/75
59/02/72
59/00/20
59/02/70
59/02/70
اعالم میگردد
اعالم میگردد

252,222
852,222
252,222
972,222


دپارتمانسمینارهایتخصصیونشستهایرایگان

سمینارهای سرا با رویکردی کامالً حرفهای ،کاربردی و منطبق بر دانش روز ،جهت هماندیشی متخصصان با توجه به کمبود وقت در بهترین زمانها ،به صورت یکروزه توسط اساتید
برتر و سخنرانان مجرب برگزار میگردد.

نشستهایرایگان

دپارتمانسمینارهایتخصصیو

سمینارهای
تخصصی

نشستهای
رایگان

عنوان سمینار
اصول و فنون مذاکرات بینالمللی در صنعت ساختمان
اشکاالت رایج در اجرای ساختمانهای فلزی
اشکاالت رایج در اجرای ساختمانهای بتنی
اشکاالت رایج در محاسبات ساختمانها
جایگاه ،مسئولیتها و مهارتهای مهندسان مجری
جایگاه ،مسئولیتها و مهارتهای مهندسان ناظر
جایگاه ،مسئولیتها و مهارتهای مهندسان محاسب
آشنایی با آزمون ورود به حرفه مهندسان و شرایط اخذ پروانه اشتغال
آشنایی با آزمون کارشناس رسمی (دادگستری ،قوه قضاییه ماده082و ماده )72
آشنایی با طراحی تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع
آشنایی با انواع قراردادها و نحوه تنظیم قراردادهای کوچک در صنعت ساختمان

مدت (ساعت)
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7

زمان برگزاری

(08:22ـ )02:22
(08:22ـ )02:22
(08:22ـ )02:22
(08:22ـ )02:22
(08:22ـ )02:22
(08:22ـ )02:22
(08:22ـ )02:22
(08:22ـ )00:22
(72:22ـ )08:22
(08:22ـ )00:22
(08:22ـ )00:22

پنجشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه
جمعه
پنجشنبه
پنجشنبه
دوشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه

تاریخ شروع

59/00/04
59/00/04
59/00/70
59/00/78
59/00/04
59/00/09
59/00/22
اعالم میگردد
اعالم میگردد
59/00/22
59/00/04

شهریه (تومان)

792,222
002,222
002,222
002,222
002,222
002,222
002,222
رایگان
رایگان
رایگان
رایگان

دپارتماننفت،گازوپتروشیمی

عنوان دوره
ایمنی ومحیط زیست HSE

سازه و زلزله

ارزیابی آسیبپذیری لرزهای سازههای صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
ارزیابی آسیبپذیری لرزهای خطوط لوله مدفون و غیرمدفون
ارزیابی آسیبپذیری لرزهای تأسیسات و تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
طراحی لرزهای سازهها وتأسیسات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
روشهای بهسازی لرزهای سازهها و تأسیسات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
روشهای بهسازی لرزهای خطوط لوله به ویژه در محل تالقی با خطوط گسل
مهندسی زلزله شریانهای حیاتی
مدیریت ریسک (خطرپذیری) حوادث غیرمترقبه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
مدیریت بحران حوادث غیرمترقبه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
پدافند غیرعامل در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی
طراحی لرزهای مخازن (مدفون و غیرمدفون)
طراحی لرزهای مخازن تحت فشار

ارزیابی اثرات زیست محیطی ( EIAویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی)
مدیریت تصفیه فاضالبهای صنعتی بخش صنایع پتروشیمی ،سطح مقدماتی
مدیریت تصفیه فاضالبهای صنعتی بخش صنایع پتروشیمی ،سطح پیشرفته
ارزیابی اثرات زیستمحیطی خرابیهای ناشی از مخاطرات طبیعی
(زلزله ،سیل ،زمین لغزش و)...
آلودگی آب بر اثر نشت محصوالت صنایع پتروشیمی و روشهای کنترل آن
آلودگی خاک بر اثر نشت محصوالت صنایع پتروشیمی و روشهای کنترل آن
آلودگی هوا درمجتمعهای صنایع پتروشیمی و روشهای کنترل آن
الزامات سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهای OHSAS 18001
(ویژه صنایع نفت و گاز و پتروشیمی)
مدیریت  HSEدر پروژههای نفت و گاز و پتروشیمی
(ویژه کارفرمایان ،مدیران ،پیمانکاران و بازرسان)

دپارتمانمدیریتدرصنعتساختمان
مؤسسه سرا بر این باور است که استیادة بهینه از تغییرات و فرصتهای موجود ،تنها با کسب توانمندیهای مدیریتی حاصل میگردد .لذا بهمنظرور بهبرود سیسرتمهرا و روشهرای
مدیریتی در صنعت ساختمان ،اقدام به تأسیس و تشکیل دپارتمان مدیریت با تدوین دورههای کاربردی زیر نموده است .در این دپارتمان رسالت ما آموزش بر مبنرای علرم ،مهرارت و
هنر مدیریت میباشد.

دپارتمانمدیریتدرصنعتساختمان
عنوان دوره

تشریح استاندارد  PMBOKبا رویکرد صنعت ساختمان
آشنایی با مفاهیم کنترل پروژههای ساختمانی
آموزش تخصصی نرمافزار ( Primavera Enterprise-P6مقدماتی و پیشرفته)
کارگاه انجام پروژه واقعی با نرمافزار ( Primavera Enterprise-P6انجام دو پروژه واقعی)
آموزش کاربردی برنامهریزی و کنترل پروژه با نرمافزار MS Project
شرایط عمومی پیمان ،EPC ،فیدیک ،طرح و اجرا
اصول سرپرستی و مدیریت عمومی
مهندسی ارزش
مدیریت زنجیره تأمین در صنعت ساختمان
مدیریت ریسک


مدت (ساعت)

74
07
92
02
42
8
07
74
74
74

زمان برگزاری

چهارشنبه
سهشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه
پنجشنبه و جمعه
دوشنبه
شنبه
یکشنبه
یکشنبه
چهارشنبه

( 70:22ـ )02:22
( 72:22ـ )02:22
( 08:22ـ )00:22
( 08:22ـ )00:22
( 08:22ـ )8:22
( 70:22ـ )02:22
( 70:22ـ )02:22
( 72:22ـ )00:22
( 72:22ـ )00:22
( 70:22ـ )02:22

تاریخ شروع

59/00/72
59/00/07
59/00/78
59/07/29
59/02/02
59/00/00
59/02/79
59/00/20
59/00/02
59/07/00

شهریه(تومان)

482,222
742,222
0,222,222
722,222
272,222
002,222
042,222
482,222
482,222
482,222

