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 ms projectام دوره:آموزش نرم افزار مدیریت پروژه ن

  : آن و هدف از برگزاری دوره  معرفی

 هر گونه پروژه خواهد بود.در و کسب مهارت در کنترل پروژه قادر به زمان بندی و کنترل بهینه  microsoft project( MSP افزار نرم ) یادگیریفراگیر با 

بوب ترین برنامه نرم افزار برای کمک به مدیران پروژه برای ایجاد برنامه ها، مدیریت منابع، پیگیری پیشرفت مح( MSP افزار نرم )نرم افزار مدیریت پروژه 

ساده ترین و کاربردی ترین نرم افزار کنترل پروژه است و کلیه ابزارها و  MSPفعالیت ها ، مدیریت بودجه و تجزیه و تحلیل فعالیت ها می باشد. نرم افزار 

رل پروژه را در خود جای داده است و برای کنترل کلیه پروژه در همه سطوح سازمان به کمک مدیران می آید. با توجه به افزایش رویکرد ماژول های کنت

روژه ی غیر پسازمان هامدیریت پروژه در پروژه های کشور به ویژه پروژه های عمرانی در سالهای اخیر، و سادگی استفاده از این نرم افزار برای کاربران حتی در 

 دوره وجود دارد.این ای، بازار کار بسیار ایده آلی برای فارغ التحصیالن 

است که تمامی مباحث موجود در موضوع کنترل پروژه اعم ( MSP)کلیه مفاهیم مبحث کنترل پروژه در قالب نرم افزار کاربردی  آموزش دوره از این  هدف 

 .شود می شامل را …ژه، تعریف تقویم کاری، تعریف و تخصیص منابع و از تعریف خانواده پروژه ها، فعالیتهای پرو

 ی آموزشی:سرفصل ها

  مفاهیم مدیریت پروژه، آشنایی با( آشنایی اجمالی با برنامه ریزی و کنترل پروژهPMBOK  وEarned Value) 

 ایجاد پروژه و مشخصات آن 

  تعریف فعالیتها و روابط آنها و طراحیWBS پروژه 

  تخصیص تقویم های کاریتعریف و 

 )برنامه ریزی منابع)تعریف، تخصیص، تحلیل و تسطیح منابع 

 انواع فعالیتها 

 تعریف محدودیت ها 

 ( ایجاد برنامه مبناBaseline) 

 ( نظارت و کنترل پروژهUpdating & Reschedulingبه صورت زمانی و وزنی ) 

 مرتب سازی، گروه بندی و فیلتر 

  ،جدولی(گزارش گیریExcel و Visio) 

 (طراحی برنامه زمانبندی احتمالیPERT در )MSP  و طراحی برنامه به صورتGERT  درMSP  و تحلیل درPrimavera Pertmaster 

  نحوه پیاده سازیEarned value  درMSP و محاسبه شاخص های مربوطه 

  زمان –تحلیل و موازنه هزینه 

  برنامه نویسی درMSP  و ایجاد ارتباط با سایر نرم افزارهایOffice  کد نویسی با(VBA)... طراحی فرمهای سفارشی و ، 

 بازار کار:کاربرد در 

 پروژه ها ساخت و ساز عمرانی و غیر عمرانی که زمان بندی و کنترل پروژه و مدیریت هزینه جز الینفک آن می باشد.ی کلیه 
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و تکنیک تهیه دفترچه محاسباتی و  آلبوم نقشه های سازه ای ) مطابق ضوابط نظام مهندسی ساختمان استان   safeو   Etabsآموزش جامع نرم افزار 

 )گیالن

: معرفی دوره و هدف از برگزاری آن   

اشند . مهندسان جوان این دوره برای مهندسان عمرانی طراحی شده است که می خواهند در زمینه محاسبات سازه پروژه های ساختمانی فعالیت داشته ب

ه های شغلی  و کم تجربه که پس از فارغ التحصیل شدن از دانشگاه تجربه فعالیتهای مهندسی نداشته اند ، می توانند با گذراندن این دوره آموزشی زمین

ده ، در زمینه اجرا هم فعالیت نمایند .خود را در دفاتر و شرکت های مهندسی فراهم نموده و همینطور به واسطه انجام امور محاسباتی بتوانند در آین  

 : ETABSسرفصل های آموزشی نرم افزار  

آشنایی با محیط نرم افزار-1  

معرفی آکس بندی ها  -3  

تیر و ستون(-تعریف مشخصات مصالح و مقاطع اعضای بتنی و فوالدی )معرفی المان های سازه-2  

ن نامه ایران و معادل سازی در نرم افزار معرفی ترکیب بارها و بارهای استاتیکی مطابق با آیی-4  

مدل سازی سازه-5  

بارگذاری المانهای سازه ای-6  

معرفی ضرایب ترک خوردگی و سختی گذاری سقف ها و کنترل نامنظمی پیچشی طبقات-7  

آنالیز و کنترل تغییر مکان جانبی-8  

طراحی و کنترل تنش ها-9  

دسته بندی ستون ها-11  

نرم افزارتفسیر نتایج خروجی -11  

 : SAFEسرفصل های آموزشی نرم افزار  

آشنایی با محیط نرم افزار-1  

معرفی آکس بندی ها-3  

معرفی المانهای سازه)تیر و ستون(-2  

معرفی بارهای استاتیکی و ترکیب بارها-4  

الیه بندی نوارها-5  

بارگذاری کف -6  

آنالیز و کنترل تنش خاک زیر پی-7  

شناژ ها در فنداسیون نواری و فنداسیون گستردهطراحی و کنترل تقویتی -8  

تفسیر نتایج خروجی نرم افزار-9  

کنترل و سعی و خطا مورد نیز در خصوص طراحی مقرون به صرفه و اقتصادی-11  

استان گیالن آموزش مراحل تهیه دفترچه محاسباتی سازه و فنداسیون در قالب چند پروژه عملی نمونه مطابق با ضوابط نظام مهندسی ساختمان *  

 کاربرد در بازار کار :

 شخصی که به این نرم افزار ها تسلط داشته باشد جهت نشان دادن کارآیی های خود می تواند در موارد زیر جذب و استخدام شود :

دسی و اخذ پروانه ساختمانی .دفاتر مهندسی ساختمان  و تهیه دفترچه محاسبات و ترسیم دتایل ها و نقشه های ساختمانی جهت تایید در نظام مهن – 1  

شرکتهای مهندسین مشاوری که در زمینه طراحی پروژه های ساختمانی فعالیت دارند . – 3  

سازمان های دولتی و خصوصی و کار در بخش واحد فنی و عمرانی آن سازمان مربوطه – 2  

اجرا می دفتر فنی شرکتهای پیمانکاری در پروژه های عمرانی دولتی و غیردولتی ساختمانی که مرتباً نیاز به تهیه نقشه و همچنین تغییرات در حین  – 4 

 باشد .

صاٌ محاسبه نموده و نقشه فرد موردنظر با دانستن این تکنیک به تنهایی می تواند اقدام به تاسیس آتلیه طراحی نموده و برخی از پروژه ها را خود شخ -5

 هایش را تهیه نماید و از این روش کسب درآمد مستقل نماید .
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 نام دوره:

 جهت طراحی انواع سازه ها )مخزن،سوله،پل و ...( SAPآموزش کاربردی نرم افزار 

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن:

راهم می آورد و در ساخت سازه ها به طور عملی مورد استفاده قرار می این نرم افزار تمامی نیازهای الزم برای طراح را یکجا ف

گیرد.طراحی سوله،پل ،مخزن،سیلو از جمله فواید  یادگیری این نرم افزار جذاب است. قالب های آماده ای که در نرم افزار پیش بینی 

طور کلی این برنامه ، نرم افزاری برای همه مهندسان شده باعث می شود که طراح قادر به شبیه سازی طرح های بسیار پیچیده باشد. به 

و هر پروژه ای است. این برنامه قابلیت آن را دارد که قاب بتنی ایستا، کوچک و ساده دو بعدی را تحلیل کند. همچنین قاب های بزرگ 

 و پیجیده سه بعدی را به شکل  تحلیل های پویا و غیر خطی ارائه می دهد.

 :SAPسر فصل های آموزشی 

 (آشنایی با محیط کار نرم افزار1

 (شبکه بندی محیط گرافیکی3

 DRAW(ترسیم المانهای سازه با استفاده از دستورا ت منوی 2

 DEFINE(تعریف مشخصات عناصر سازه با استفاده از دستورات منوی 4

 ASSIGN/نسبت دادن خواص مقاطع،بارها و قیدها منوی 5

 ANALYSE(تحلیل و نمایش خروجی های حل مساله منوی 6

 DESIGN(استفاده از دستورات طراحی منوی 7

(مراحل انجام یک نمونه پروژه کاربردی در نرم افزار که شامل مدل سازی،طراحی و تحلیل یک سوله در نرم افزار می باشد شرح داده 8

   می شود.

 :کاربرد در بازار کار

نوین در هر رشته ای برای جذب شدن در بازار کار امری ضروری به نظر می رسد. برای اینکه در بازار حرفی برای  استفاده از تکنیکهای

 گفتن داشته باشیم، نرم افزارهای جدید و کارآمد به ما برتری داده و از دیگران متمایز می سازد.

SAP را چه در داخل استان و چه در خارج استان یافت.با توجه  نرم افزاری است که می توان با فراگیری آن فرصت های شغلی مناسبی

به رهگیری های به عمل آمده در داخل استان و به ویژه در شهر رشت از مهندسان عمران که در زمینه طراحی و محاسبات  سازه 

اسبه و ترسیم دتایل های داشته و می تواند طراحی و مح SAPمهندس یک نفر تسلط کامل به نرم افزار  51فعالیت می کنند از هر 

سازه ای و نقشه های صنعتی و سوله و امثال آن را طبق مدل مورد تایید نظام مهندسی ساختمان انجام بدهد و یا اینکه در شرکتهای 

همراه مهندسی قادر به انجام طراحی و محاسبه آن نوع سازه ها شود در نتیجه می توان گفت که اگر مهندس عمران این نرم افزار را به 

   تکنیک های محاسباتی و اجرایی آن کامال فرا بگیرد فرصت های شغلی مناسبی در آینده در انتظارش خواهد بود.
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 ( با نرم افزار اتوکد shop drawingنام دوره: تهیه نقشه های کارگاهی )

 

 معرفی دوره  و هدف از برگزاری آن:
و به معنای نقشه های کارگاهی می باشد.اصوال هر وقت سخن از طراحی سازه می شود نرم افزارهایی تشکیل می شود   Shop+drawingواژه 3از 

 ریزی برنامه و پروژه دقیق برآورد و قدرت نمایی می کنند. حال بررسی مسائل اجرایی قبل از اجرا REVIT -SAP-STAADPRO-ETABSنظیر

در تهیه  .راستای نقشه های محاسباتی را ایجاد می کنند در کارگاهی های نقشه به یازن که هستند مواردی از نصب و ساخت هنگام در مدیریت و

نقشه های معماری و نقشه های ازبیلت فونداسیون به عنوان ورودی های اولیه به گروه -نقشه های محاسباتی  در مرحله ابتدایینقشه های کارگاهی 

  . شاپ تحویل می شود

به صورت سه بعدی با مقیاسی از سازه واقعی مدل می شود. در این مرحله مواردی شامل ابعاد ورق بال و جان ستون های تیر  در مرحله دوم سازه

کلیه پیچ ها و میل مهار ها و صفحه ستون ها و ...( با -زیرسری و ورق های اتصال -کلیه اتصاالت-ورق ها و مقاطع کلیه قطعات سازه )نظیر بادبند ها 

 .قشه محاسباتی به نرم افزار معرفی می شودتوجه به ن

 .بررسی خطا های احتمالی در نقشه های محاسباتی و اعالم آن به گروه مشاور می باشد مرحله سوم

ا ستون هبزرگتر بودن ابعاد -نزدیک بودن پیچ ها به هم و عدم امکان استفاده از آچار -خطاهایی نظیر عدم تراز بودن ارتفاع تیر ها جهت اجرای سقف

  ... نسبت به فاصله بولت های صفحه ستون ها و برخورد آن ها با هم و

 . تک برگ پلیت اتصاالت به همراه تعداد دقیق و وزن -ه نقشه های کارگاهی شامل نقشه های کد داریته مرحله چهارم

شده است در این نقشه ها به همراه محل نصب دوباره تیر و بادبند ها که در آن کد پلیت ها که قبال جهت برش تهیه  -نقشه های مونتاژ ستون 

  .مشخص شده است

 . پالن تیر ریزی نماهای عمودی -نقشه های کلی که شامل پالن ستون گذاری

 

 سر فصل های  آموزشی :

 

 تهیه نقشه های کارگاهی براساس نقشه های اصلی سازه شامل نقشه های مونتاژی و نصب

1-single part drawings 

2-assembly drawings 

3-genral arrangement drawings 

4-cutting plan drawing 

5-plate nesting) برشکاری بهینه ورق ها) 

6-reports گزارش مربوط به برآورد احجام از جمله می توان به به لیست قطعات،لیست پروفیل ها،لیست ورق ها،سطوح رنگ(

لیستوفرها اشاره نمود( تعداد پیچ و مهره،طول جوش،وزن و تمامی   

 کاربرد در بازار کار : 

 کارگاههای صنعتی ساخت سازه های فوالدی و سوله و...-1

 پروژه های که سازه اسکلت فلزی دارند.)بخش دولتی و غیر دولتی(-3

 کارگاههای جوش و برشکاری-2
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 Tekla Structures(XSteel) افزارنرم( با  shop drawingعنوان دوره: مدل سازی و تهیه نقشه های کارگاهی )

 معرفی دوره  و هدف از برگزاری آن:

XSteel  افزار طراحی تمامی سازه ها می باشد.این نرم و آنالیز  بعدی از انها قادر به2نرم افزاری است مناسب برای مهندسین عمران و سازه که با مدل کردن

های کارگاهی با تمامی جزئیات و اطالعات را کامل ای درحد نقشههای سازهآوری محیطی آسان و کاربرد درست، این قابلیت را دارد که تمامی نقشهضمن فراهم

می باشد که این بخش نیز اتصاالت فوالدی را  Xsteel ین نرم افزار معروف بهگونه ترسیم دستی تولید کند.بخش فوالدی اطور خودکار و بدون نیاز به هیچبه

  .به صورت کامل و دقیق طراحی و کنترل و سر انجام ترسیم می کند
 

های فلزی ازههای اجرایی و سازندگان سکنندگان نقشهدر بخش فوالدی ابزاری قدرتمند برای استفاده مهندسان سازه و تهیه Tekla Structures افزارنرم

  .افزارهای گروه مهندسی سازه قرار داده استترین نرماست که به دالیل زیر خود را در راس پیشرفته
 

 افزار امکان ساخت مدل سازه فلزی و بتنی با تمام جزییات اجرای واقعی قابل ساخت وجود دارد، مدل ساخته شده در رایانه با جزییاتی نظیردر این نرم -الف

توانید در مدل چرخش کنید و آن را از زوایای متفاوت ببینید و مانند یک مهندس ناظر شود. شما به راحتی میها نشان داده میها، ورقها، پخبولت واشرها،

الت اجرایی در همواره با مشک CAD افزارهای نظیردرون آن حرکت کنید. بدیهی است که حتی بهترین طراحان سازه به علت کار در فضای دو بعدی در نرم

های متفاوت همانند لوله کشی، تجهیزات، برق و ابزار دقیق به صورت های پاالیشگاهی که با بخشهای صنعتی نظیر سازهکار روبرو هستند؛ چه رسد به کار

ل های کابل و ... در بررسی با مدسینی های بخش لوله کشی، امکان قرارگیری تجهیزات و امکان عبورکنند. برای مثال ساپورتموازی با بخش سازه همکاری می

  .شودبعدی، به دقت و بدون مشکالت اجرایی مربوط به این مسائل حل میسه 
 

  های جدیدها در نسخهامکان آنالیز و طراحی انواع سازه -ب

  های کارگاهی جهت ساخت و نصب به صورت خودکارامکان تولید نقشه -ج

  ... برآورد مصالح و لیستوفر برای کارهای اجرایی، فهرست قطعات برای پیچ و مهره با طول و هایامکان ارایه انواع گزارش -د

  های بزرگ به چندین قسمت جهت تفکیک به چندین فازامکان تقسیم پروژه -ه

  امکان کار گروهی روی یک پروژه در یک زمان جهت تسریع در انجام پروژه -و

  و غیره Pdms ،SAP2000 ،ETABS ،Staadpro ،Microstation :افزارهای نظیرعات با سایر نرمامکان ارتباط انتقال و ورود اطال -ز

 CNC  های مختلفانتقال اطالعات به صورت قابل قرائت توسط دستگاه -ح

 امکان ارایه نقشه برش جهت به حداقل رساندن دورریز ورق در کارگاه -ط

 :سرفصل آموزشی 

Modeling 
Create grids and Views 

Create Parts 
Create Assemblies 

System Components 
Edit System Components and Create simple Custom Components 

Import Reference Objects 
Set up Project Information 

Define Part properties 
Use and Manage Phases 

Select Filters 
Manage Profiles and Materials with Catalogs 

Model Reviewer 
Numbering 

Create Reports 
Drawings 

Introduction to Drawings 
Main Features  
Screen Layout 

Drawing Contents 
XSteelNew layer... 

  بازار کار :



 

 

 همانند لوله کشی، تجهیزات، برق و ابزار دقیق به صورت موازی با بخش سازه یهای متفاوتبخش دارای های پاالیشگاهی که های صنعتی نظیر سازهکار-1

 .باشد می

 اعم از مسکونی ، تجاری و صنعتی های فلزی سازه -3

 34ساعت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نام دوره :آشنایی با نرم افزار تدبیر و تکسا

 معرفی و هدف از برگزاری دوره :

نرم افزارهای صورت وضعیت نویسی که توانایی تبدیل ریزمتره ها به حالت های      مالی و خالصه مالی و مالی کل  و  

آنالیز قیمت آیتم های جدید ) پیش نیاز متره و برآورد ( را دارد   وهمچنین برآورد پروژه های عمرانی براساس فهرست بهاء 

سال در این زمینه تجربه یا سابقه کار دارد . 3دل آن است که فردی که این دوره را گذرانده باشد معا  

 سر فصل های  آموزشی : 

 (  فهرست بهای ابنیه1

 (ورود مشخصات پروژه  3

 (وارد کردن ریز متره2

 (وارد کردن ضرایب مربوطه4

 (مالی کردن ریزمتره5

 (گرفتن خروجی6

:کاربرد در بازار  

 کلیه پروژه های عمرانی دولتی و غیر دولتی  شامل صنعتی ، ابنیه ، نیروگاهی و پاالیشگاهی و غیره 

22ساعت:  

ساعت تکسا( 9ساعت تدبیر +  9ساعت فهرست بهاء +  15)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 عنوان دوره:کارشناس دفتر فنی در پروژه های عمرانی

:معرفی دوره و هدف از برگزاری آن   

زش دانش محور بودن سرفصل های دانشگاهی نیاز به آموزش کاربردی و مهارتی جهت اشتغال پایدار فارغ با توجه به آمو 

التحصیالن به شدت احساس می شود.دوره کارشناس دفتر فنی جامع ترین دوره جهت آمادگی برای ورود به بازار کار بوده و 

ین دوره آموزش داده شده و فراگیران پس از گذراندن تمامی آیتم ها ی مورد نظر یک مهندس جهت احتساب این پست در ا

سال در این سمت مشغول به کار بوده است. 3این دوره از نظری تجربی همانند فردی خواهد بود که   

 سرفصل های آموزشی:

(مقدمات پروژه1  

Ms.word/Ms.exel 3)  

AUTOCAD کاربردی  2)  

(نقشه خوانی 4   

 (تهیه لیستوفر5

 MTO,METHOD STATEMENT(برآورد6

 FSQ(اشکاالت عمومی و 7

 (نامه نگاری و صورت جلسه و دستور کار8

 (انواع قرار داد ساختمانی9

 (نکات فهرست بها و صورت وضعیت نویسی و تعدیل و آشنایی با نرم افزار تدبیر و تکسا11

 (آنالیز بها11

 (استعالم بها13

 (متریال مصرفی و اصطالحات در پروژه 12

 کاری(تهیه رزومه 14

 (نکات مصاحبه شغلی15

 

 کاربرد در بازار کار:

اشتغال در پروژه های عمرانی دولتی و غیر دولتی با سمت کارشناس و یا تکنسین )کاردان فنی( در سازمان های کارفرمایی و 

 شرکتهای پیمانکاری و مهندسان مشاور.

 26ساعت : 

 

 

 

 



 

 

 کارگاه در پروژه های عمرانی :نام دوره:آشنایی با  شرح وظایف و عملکرد سرپرست 

 :از برگزاری آنهدف معرفی دوره و 

های عمرانی قوانین حاکم بر قراردادهای اجرایی و نیز رابطه کارفرما و پیمانکار در انجام پروژهو  روشهای سرپرستی کارگاهدر این  دوره آموزشی 

 کارگاه عمرانی آماده می نماید. را جهت سرپرستی یک فردو در مدت زمان کوتاهی توضیح داده می شود 

 :سرفصل آموزشی

 تشریح وظایف سرپرست کارگاه به شرح ذیل می باشد:

 سرپرستی(1

 گیریریزی، تصمیمبرنامه (3

 مدیریت نیروی انسانی،(2

 هدایت و رهبری، (4

 ارتباطات، و کنترل، (5

 آالت،مدیریت ماشین(6

 نامه و شرایط پیمانها،موافقت (7

 حاکم بر کارهای اجراییقوانین (8 

 فهرست بها،(9

 حفاظت و ایمنی کارگاهها،(11

 های عمرانی مدیریت پروژه (11

 مهندسی ارزش(13 

 بازار کار : کاربرد در 

 اشتغال در پروژه های عمرانی دولتی و غیر دولتی

 15ساعت : 

 

 

 

 

 



 

 

 نام دوره : متره و برآورد و صورت وضعیت نویسی در پروژه های عمرانی 

 معرفی دوره  و هدف از برگزاری آن: 

آشنایی با مصالح کاربردی در پروژه های عمرانی و روش محاسبه مقدار مصرفی آنها و توانایی محاسبه قیمت تمام شده یک 

پروژه به تفکیک مصالح .فردی که این دوره را می گذراند از نظر شرایط سوابق کاری مشابه فردی است که یکسال در این حرفه 

 بقه کار دارد.سا

 سر فصل های آموزشی :

آشنایی با مصالح ساختمانی –  

آشنایی با نقشه های اجرایی –  

آشنایی با روشهای تهیه ریزمتره –  

آشنایی با خالصه متره –  

توانایی برآورد و مالی کردن پروژه –  

صورت وضعیت نویسی –  

 کاربرد در بازار کار:

غیر دولتیاشتغال در پروژه های عمرانی دولتی و   

  18ساعت : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 نام دوره: روشهای مدیریت کارگاه یک پروژه ساختمانی شخصی ) مدیریت پیمان (

 معرفی دوره و هدف از برگزاری آن :

این دوره برای کلیه مهندسان و تکنسین ها و سرمایه گذاران صنعت ساختمان که می خواهند پروژه ای را به شکل قرارداد اصطالحاً کلید 

 تحویل انجام دهند، برنامه ریزی شده است .

در این دوره روشهای مدیریت فنی و اجرایی کارگاه اعم از انتخاب مصالح مصرفی و همچنین ابزار و تجهیزات موردنیاز و به خدمت گرفتن 

نی کار ایران و نحوه برقراری شرایط ایمنیروی انسانی و نحوه تنظیم قرارداد با استادکاران و پیمانکاران جزء و نیروی کارگری بر طبق قوانین 

 و بهداشت در محیط کار و همچنین ایجاد تعامل بین عوامل اجرایی پروژه توضیح داده می شود .

مدیریت کردن پروژه از نظر اقتصادی و زمان بندی در جهت منافع کارفرما از جمله شرح وظایف مهم دیگر مدیر پیمان می باشد . این دوره 

 پروژه هایی می باشد که سرمایه گذار شخصی دارد و با پروژه هایی که قراردادهای عمرانی و دولتی دارند کاماًل فرق می کند .صرفاً برای 

  : سرفصل های آموزشی

اد استننحوه تنظیم انواع قراردادهای مدیریت پیمان و تشریح  آن قرارداد ها ) ترجیحاً به قرارداد تدوین شده در سازمان نظام مهندسی  – 1

 می شود .(

 شرح وظایف مدیر پیمان – 3

 ارتباط مدیر پیمان با کارفرما و پیمانکاران و استادکاران و مهندسان طراح و ناظر سازمان نظام مهندسی ساختمان . – 2

 کاربرد در بازار کار :

چنین مدیریت کارگاه ساختمانی می توانند تمامی سرمایه گذاران پروژه های ساختمانی شخصی برای اجرای پروژه از آغاز تا پایان و هم

مبادرت به استخدام یک مهندس با سمت مدیر کارگاه ) سرپرست کارگاه ( نمایند ، تا اینکه پروژه از نظر فنی و اقتصادی به بهترین شکل 

ن به عنوان شغل دوم آنان ممکن اجرا شود .این مورد بیشتر در مورد کارفرمایانی صدق می کند که سرمایه گذاری در بخش صنعت ساختما

 بوده و فرصت و زمان کافی را برای مدیریت پروژه ندارند .

البته شایان ذکر است که با توجه به ضوابط و مقررات سازمان نظام مهندسی تقریباً همه پروژه های ساختمانی مهندس مجری ذیصالح دارند 

 می باشند :که مهندسان مجری موظف به مدیریت پروژه ها به دو حالت زیر 

 مدیریت پروژه فقط در مرحله سفت کاری ساختمان – 1

 مدیریت پروژه از آغاز تا پایان پروژه ) اصطالحًا کلید تحویل (  – 3

 گذراندن این دوره آموزشی می تواند مهندسان فوق الذکر را بیشتر به شرح وظایفشان آشنا نماید . 

  35ساعت:

 

 

 

 

 

 


