
 

 

 

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

تا مؤسسه سرا خدمات آموزشری خرود را بره    در همین راس. باشد ناپذیر می ای اجتناب های کاربردی و حرفه های نوین ساخت، آموزش 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 آزمونهای آمادگی  اجرای تخصصی دوره     های آزمایشی آنالین و حضوری برگزاری آزمون 

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

 (های مهندسی مشاور و ها، شرکت ختمان بانکسا 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 ا در جداول زیر ارائه شدهه های دپارتمان های مختلف الراحی و تدوین نموده است که عناوین برخی دوره دپارتمان
  

 دپارتمانزلزله

 (تومان)شهریه  تاریخ شروع زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 222,442,0 72/20/60 (02:22ـ  70:22) شنبه و چهارشنبه 27 ها ای سازه بهسازی لرزه  
 222,482 27/22/60 (02:22ـ  70:22) شنبه یکشنبه و سه 74 ها ای سازه های اجرایی بهسازی لرزه روش  
 222,422 70/20/60 (02:22ـ  70:22) یکشنبه 72 های فلزی ای سازه طراحی لرزه  
 222,422 24/22/60 (02:22ـ  70:22) شنبه  سه 72 های بتنی ای سازه طراحی لرزه  
 222,742 22/22/60 (02:22ـ  70:22) چهارشنبه 07 (جداسازی شده)ای  های با ایزوالتور لرزه طراحی سازه  
 222,742 00/22/60 (02:22ـ  70:22) یکشنبه  07 (متعین و احتمالی)تحلیل خطر زلزله   
 222,002 02/20/60 (8:22ـ  00:22) شنبه  پنج 8 مدیریت بحران زلزله  
 222,002 70/20/60 (8:22ـ  00:22) شنبه  پنج 8 های حیاتی مهندسی زلزله شریان  

 222,002 72/22/60 (8:22ـ  00:22) شنبه  پنج 8 ذب انرژیهای جا سیستم  
 222,002 20/22/60 (02:22ـ  70:22) دوشنبه  8 های مقاوم در برابر زلزله های نوین در طراحی سازه تکنولوژی  
 222,422 78/20/60 (02:22ـ  70:22) شنبه  شنبه و سه Opensees 72افزار  آموزش نرم  
 222,422 02/22/60 (02:22ـ  70:22) دوشنبه  72 (کاربرد در سازه و زلزله) MATLABافزار  آموزش نرم  

 

 دپارتمانسازه

 (تومان)شهریه  تاریخ شروع زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 222,462,0 22/22/60 (02:22ـ  72:22) شنبه و چهارشنبه  02 های فوالدی و بتنی طراحی دستی سازه  
 222,042 04/22/60 (6:22ـ  00:22) جمعه  07 های فلزی های سازه ستون االت و کفطراحی اتص  
 222,722,0 00/22/60 (02:22ـ  72:22) شنبه  یکشنبه و سه 02 های فلزی و بتنی به روش دستی طراحی انواع پل  

 222,822 77/22/60 (02:22ـ  70:22) شنبه و چهارشنبه  42 (سوله، قوس و پوسته، دودکش)های خاص  تحلیل و طراحی سازه  

 222,822 02/20/60 (6:22ـ  00:22) شنبه  پنج ABAQUS 22افزار  مدلسازی و تحلیل با نرم   

 222,882 70/20/60 (6:22ـ  00:22) شنبه  پنج SAP 42افزار  تحلیل غیرخطی با نرم

 222,022 06/22/60 (02:22ـ  70:22) چهارشنبه  TNODIANA 02 ارافز مدلسازی و تحلیل با نرم   
 ETABS & SAFEافزارهای  آموزش کاربردی نرم  
 (ویژه دانشجویان رشته مهندسی عمران)  

 222,072 76/20/60 (02:22ـ  72:22) چهارشنبه  74

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

 222,822,0 00/28/60 (8:22ـ  02:22)و جمعه ( 02:22ـ  08:22)شنبه  پنج 02

 سازه طراحی   
 ETABS & SAFEافزارهای  رمبا ن   
 (دوره پیشرفته)  

 مجوف با سقفهای  طراحی سازه
 و نکات طراحی دیوار برشی

00 
 (07:22ـ  72:22) شنبه  پنج

 (8:22ـ  00:22) جمعه 
72/22/60 222,222 

 نکات طراحی پی آنالیز دینامیکی،
 های عرشه فوالدی و سقف

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

24/28/60 222,222 

 222,272 72/20/60 ( 00:22ـ  72:22) شنبه  42 (های عمران و معماری ویژه رشته) AutoCadافزار  کشی با نرم آموزش نقشه   
 







 دپارتمانژئوتکنیک

 (تومان)شهریه تاریخ شروع زمان برگزاری (ساعت) مدت عنوان دوره

 222,262 70/20/60 (02:02ـ  72:02)  شنبه سه 02 طراحی و اجرای نیلینگ و انکراژ  
 222,072 74/20/60 (02:22ـ  04:22) جمعه  00 آالت و تأسیسات های ماشین طراحی انواع فونداسیون  
 222,422 24/28/60 (6:22ـ  00:22)و جمعه   (00:22ـ  02:22)شنبه  پنج 72 تخریب، گودبرداری و سازه نگهبان  
 222,482 76/20/60 (00:22ـ  06:22) یکشنبه و چهارشنبه  74 بهسازی خاک  
 222,072 20/22/60 (06:22ـ  77:22) دوشنبه  00 ای اصول و مبانی ژئوتکنیک لرزه  
 222,422 70/20/60 (06:22ـ  77:22)  یکشنبه 72 های عمیق های سطحی و پی طراحی دستی پی  
 222,422 22/22/60 (02:22ـ  70:22) دوشنبه و چهارشنبه  72 اصول و مبانی طراحی سازه نگهبان و دیوار حائل  

 

 




 

 

 
 

 واجرادپارتمانتکنولوژیساخت
 (تومان)شهریه  تاریخ شروع زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 222,622,0 72/22/60 (6:22ـ  00:22)و جمعه   (00:22ـ  02:22)شنبه  پنج 072 های فلزی و بتنی از جواز تا پایان کار ای ساختمانهای اجر دوره روش    
 222,482 00/22/60 (02:22ـ  70:22) شنبه  سه 74 های ساخت و نصب اسکلت فلزی روش  
 222,742 24/22/60 (02:22ـ  72:22) شنبه  سه 07 بازرسی و نظارت جوش  
 222,022 02/20/60 (6:22ـ  02:22) شنبه و جمعه  پنج 00 ساز شهری و های عمرانی و ساخت در طرح HSEمدیریت   
 222,072 24/28/60 (00:22ـ  02:22) شنبه پنج 4 مهندسی تخریب  







 دپارتمانتأسیساتساختمان

 (نتوما)شهریه تاریخ شروع زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 222,722,0 20/22/60 (00:22ـ  08:22) شنبه پنج 02 دوره جامع طراحی تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع  
 222,822 72/20/60 (02:22ـ  70:22) دوشنبه  42 ها طراحی تأسیسات برقی و مکانیکی ساختمان  
 222,742 20/22/60 (02:22ـ  72:22) شنبه   07 ها ، تعمیر و نگهداری آسانسور در ساختمان طراحی  
 222,742 76/20/60 (02:22ـ  72:22) شنبه  چهار 07 طراحی سونا و استخر  



 دپارتماندفترفنی

 (تومان)شهریه تاریخ شروع زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 222,422,0 72/20/60 (00:22ـ  72:22)  دوشنبه 82 فهرست بهای ابنیه تشریح کامل  
 222,422 27/22/60 (00:22ـ  72:22)  یکشنبه 72 قرارداد پیمانکارانتنظیم   
 222,002 20/22/60 (02:22ـ  70:22)  شنبه 8 تجهیز کارگاه  
 222,002 70/20/60 (07:22ـ  72:22)  شنبه پنج 8 های عمرانی مدیریت تأخیرات در پروژه  
 222,682 72/20/60 (02:02ـ  72:02) چهارشنبهو  شنبه 22 فزارا نویسی با نرم وضعیت دوره جامع متره برآورد و صورت   
 222,742 02/20/60 (07:22ـ  72:22)  شنبه پنج 8 ها سازی پروژه اصول مستند  
 222,722,0 02/22/60 (00:22ـ  72:22) دوشنبه 42 (BIM)مدلسازی اطالعات ساختمان   آشنایی با فناوری  
 222,722 72/22/60 (6:22ـ  00:22)و جمعه   (00:22ـ  02:22)شنبه  نجپ 02 ضوابط معماری و شهرسازی  



:ایهایحرفههایآمادگیآزموندوره

ن های آمادگی آزمون در کشور و مرؤلیی  ترین مدرسان دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان، توسط اساتید مجرب و باسابقه 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

 (تومان)شهریه تاریخ شروع زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

 عمران

 222,062,7 گردد اعالم می (00:22ـ  77:22) شنبه، دوشنبه و چهارشنبه PRO II 002بات      صالحیت محاس  
 222,722 04/20/60 (02:22-70:22 ) شنبه سه 07 حل تمرین و رفع اشکال فوالد  
 PRO+ 022صالحیت نظارت و اجرا     

 گردد اعالم می (00:22ـ  77:22) شنبه، دوشنبه و چهارشنبه
222,722,7 

 PRO 62 222,662,0   ت نظارت          صالحی  

 معماری
 222,222,0 گردد اعالم می (00:22ـ  77:22) شنبه، دوشنبه و چهارشنبه 62 صالحیت نظارت و اجرا  
 222,262 گردد اعالم می (02:22ـ  77:22) شنبه 72 صالحیت طراحی  

 تأسیسات
 222,022,0 گردد اعالم می (02:22ـ  77:22) شنبه سه و یکشنبه 22 تأسیسات مکانیکی  
 222,862 گردد اعالم می (00:22ـ  77:22) شنبه سه و یکشنبه 48 (صالحیت طراحی و نظارت) تأسیسات برقی  

 222,022,0 گردد اعالم می (00:22ـ  77:22) شنبه سهو  یکشنبه 82 برداری نقشه

 مایشیزهای نکته و تست و آزمون آ دوره

 نکته
 و

 تست

عمران 
 محاسبات

 222,022 02/22/60 (04:22ـ  77:22) بهدوشن 8 حل تست بتن
 222,022 00/22/60 (04:22ـ  77:22) شنبه سه 8 حل تست فوالد

 222,022 07/22/60 (04:22ـ  77:22) چهارشنبه 8 حل تست زلزله بارگذاری
 222,022 00/22/60 (04:22ـ  77:22) شنبه پنج 8 حل تست خاک و پی

 222,22 04/22/60 (6:22-00:22) جمعه  دقیقه 742 آزمون آزمایشی محاسبات

عمران 
 نظارت

 222,022 02/22/60 (07:22ـ  70:22) شنبه دوشنبه و سه 08 (دو روزه)تندخوانی مباحث نظارت 
 222,022 07/22/60 (00:22ـ  77:22) چهارشنبه 0 حل تست بتن 
 222,022 00/22/60 (00:22ـ  77:22) شنبه پنج 0 حل تست فوالد

 222,22 04/22/60 (6:22-00:02) جمعه  دقیقه 022 آزمون آزمایشی نظارت

 .نام نمایند، شرکت در آزمون آزمایشی رایگان خواهد بود پژوهانی که دوره نکته و تست را به صورت پکیج ثبت الزم به ذکر است برای آن دسته از دانش* 
 

 رسمی کارشناسی آزمون آمادگی

 000 قضائیهکارشناسی رسمی قوه 
 00/20/60 (6:22ـ  00:22)و جمعه   (00:22ـ  02:22)شنبه  پنج

222,682,7 
 70/20/60 (08:22ـ  77:22) شنبه سه و یکشنبه



 

 

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

 .گردد برتر و سخنرانان مجرب برگزار می

هایرایگاننشستدپارتمانسمینارهایتخصصیو
 (تومان) شهریه تاریخ شروع زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان سمینار
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 222,722 02/20/60 (00:22ـ 72:22) شنبه  پنج 8 المللی در صنعت ساختمان ول و فنون مذاکرات بیناص  
 222,002 70/20/60 (02:22ـ 08:22) شنبه  پنج 8 های فلزی اشکاالت رایج در اجرای ساختمان  
 222,002 20/22/60 (02:22ـ 08:22) شنبه  پنج 8 های بتنی اشکاالت رایج در اجرای ساختمان  
 222,002 02/20/60 (02:22ـ 08:22) شنبه  پنج 8 ها اشکاالت رایج در محاسبات ساختمان  
 222,002 20/22/60 (02:22ـ 08:22) شنبه  پنج 8 های مهندسان مجری ها و مهارت جایگاه، مسئولیت  
 222,002 74/20/60 (02:22ـ 08:22) جمعه  8 های مهندسان ناظر ها و مهارت جایگاه، مسئولیت  
 222,002 70/20/60 (02:22ـ 08:22) شنبه پنج 8 های مهندسان محاسب ها و مهارت جایگاه، مسئولیت  
 222,022 02/20/60 (02:22ـ 07:22) شنبه پنج 4 تور کارگاهی بازدید از پروژه ساختمان مرکزی مخابرات ایران  

های  نشست
 رایگان

 رایگان 00/20/60 (00:22ـ 08:22) شنبه  پنج 7 ه مهندسان و شرایط اخذ پروانه اشتغالآشنایی با آزمون ورود به حرف  
 رایگان 07/20/60 (02:22ـ 06:22) یکشنبه 7 (72و ماده 082دادگستری،  قوه قضاییه ماده)آشنایی با آزمون کارشناس رسمی   
 رایگان 24/28/60 (00:22ـ 08:22) شنبه  پنج 7 آشنایی با طراحی تأسیسات مکانیکی و تهویه مطبوع  
 رایگان 70/20/60 (00:22ـ 08:22) شنبه  پنج 7 آشنایی با انواع قراردادها و نحوه تنظیم قراردادهای کوچک در صنعت ساختمان  

 

 
 

،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 رزهپذیری ل 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 ی سازها 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 بر اثر نشت محصوالت صنایع پتروشیمی و روش آلودگی خاک   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  ت سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت حرفهالزاما   مترقبه در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی 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)   ای مخازن تحت فشار 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 عت ساختمان، اقدام به تأسیس و تشکیل مدیریتی در صن

 .باشد هنر مدیریت می
 

دپارتمانمدیریتدرصنعتساختمان
 (تومان)شهریه تاریخ شروع زمان برگزاری (ساعت)مدت  عنوان دوره

 222,482 76/20/60 (02:22ـ  70:22)  چهارشنبه 74 با رویکرد صنعت ساختمان PMBOKتشریح استاندارد   
 222,742 24/22/60 (02:22ـ  72:22)  شنبه سه 07 های ساختمانی آشنایی با مفاهیم کنترل پروژه  
 222,722 00/28/60 (00:22ـ  70:22)  شنبه پنج 00 (م دو پروژه واقعیانجا) Primavera Enterprise-P6افزار  کارگاه انجام پروژه واقعی با نرم  
 222,222,0 00/22/60 (00:22ـ  70:22)  شنبه پنج 02 (مقدماتی و پیشرفته) Primavera Enterprise-P6افزار  آموزش تخصصی نرم  
 222,272 02/20/60 (8:22ـ  08:22)  و جمعه شنبه پنج MS Project 02افزار  ریزی و کنترل پروژه با نرم آموزش کاربردی برنامه    
 222,002 72/20/60 (02:22ـ  70:22)  دوشنبه 8 ، فیدیک، طرح و اجراEPCشرایط عمومی پیمان،   
 222,042 72/20/60 (02:22ـ  70:22)  شنبه 07 اصول سرپرستی و مدیریت عمومی  
 222,482 00/22/60 (00:22ـ  72:22)  یکشنبه 74 مهندسی ارزش  
 222,482 27/22/60 (00:22ـ  72:22)  یکشنبه 74 مدیریت زنجیره تأمین در صنعت ساختمان  
 222,482 76/20/60 (02:22ـ  70:22)  چهارشنبه 74 مدیریت ریسک  





