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 پیمانکار وظایف شرح با آشنایی ردیف
 

 12:مدت
 )ساعت(

   ي پیمانکارهاو مسئولیتآشنایی با شرح وظایف  1

  کنترل و نحوه هماهنگی در اجراي پروژه و ارتباط بین عوامل اجراییهاي فنی، روش اصول نگارش 2

  آشنایی با انواع قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها 3

  پیمانکار هاي وظایف و مسئولیتآشنایی با قوانین و ضوابط حقوقی مرتبط با  4

  آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان  5

   )HSE( اجرا ایمنی و حفاظت کار در حین 6

  اخالق مهندسی  7

 مربوطه هاياستاندارد و ساختمانی مصالح  ردیف
 

 4: مدت
 )ساعت(

  هاي ساختمانی اصول مصالح و فرآورده 1

  مصالح رایج ساختمانی 2

   ......و FRPمصالح نوین ساختمانی شامل الیاف پلیمري، الیاف فلزي،  3

  هاي با مقاومت باال هاي رایج و بتن انواع بتن شامل بتن 4

  هاي مختلف هاي فوالدي با مقاطع متفاوت و مقاومت انواع المان 5

  اي انواع مصالح رایج و نوین اجزاء غیر سازه 6

  کاري هاي عایق ها و شیوه انواع عایق 7

 مسایل اولیه کارگاهی و نکات اجرایی ردیف
 

 4: مدت
 )ساعت(

  نحوه تجهیز کارگاه 1

خط گونیا یا خط مبنا، تعیین حدود اربعه ، کردن، پیاده کردن نقشه و نقاط نشانه و مبداءگونیا  2
  )ها با سایت و تحویل زمین کنترل نقشه( هاي اجرایی زمین و تطابق با مدارك مالکیت و نقشه

 

   ها با یکدیگر کنترل نقشه -ها و مدارك اجرائی پروژه کنترل نقشه  3

   )غیرهو  ، باغ، رودخانههاشامل قنات، نهر(محیطی و زیست مصنوعی  ،هاي طبیعی میرعایت حر 3

  مصالح و اصول انبارداريو نگهداري تحویل، کنترل  4

  بازدید عملی 5

  

  



  

 روشهايمکانیک خاك و  با آشنایی و فرسوده بناهاي تخریب در اجرایی نکات ردیف
 )1( نگهبان سازه اجراي نحوه و گودبرداري متداول

 8: مدت
 )ساعت(

  و نکات اجرایی و ایمنی مرتبط فرسودهنحوه تخریب بناهاي   1

    شرایط ژئوتکنیک مکانیک خاك و  وبستر آشنایی با  2

تعریف گودبرداري، شناخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالی ناشی از گودبرداري غیراصولی،  3
  ضوابط ایمنی و حقوقی مرتبط با آن

 

   هاي مجاورهاي دیواره و کف گود و ایمنی ساختمان تغییرشکلبررسی علل  4

   ساختمانی و گود حادث شدههاي  مروري بر ریزش 5

ریزي درجا یا  اجراي سازه نگهبان با شمع: از قبیلاجراي روشهاي مختلف پایدارسازي گود اشنایی با  6
  کوبیدن، به طریق خرپایی، مهار متقابل، دوخت به پشت موقت و دائم  

 

    محافظت در برابر رطوبت  7
  بازدید عملی 8

 8: مدت هاي سطحینکات اجرایی پی ردیف
 )ساعت(

   و اکس بندي بتن مگر زیر شالودهکف گودبرداري و نکات اجرایی  1

   بندي شالودهقالبضوابط و نحوه اجراي  2

   ها ضوابط و نحوه اجراي آرماتورگذاري در پی 3

   هاي کف ستون سازه فوالديضوابط و نحوه اجراي آرماتورهاي انتظار سازه بتنی و بولت 4

   تاسیسات احتمالی موجود در پی  و دار، چاله آسانسور هاي شیب نکات ویژه در اجراي پی 5

هاي مجاز قطع بتن و نحوه تراز کردن نحوه ریختن بتن، محل: ریزي شاملبتنضوابط و نحوه اجراي  6
  روي بتن

 

  بازدید عملی  7

 ردیف
 )1( فوالدي هايسازه اجرایی نکات

 8: مدت
 )ساعت(

   هادر زیر کف ستونریزي  نحوه گروت 1

   هادر کف ستونها و اجراي کلید برشی نحوه اجراي کف ستون 2

   ها و بازرسی آنها ها، آزمایش انواع جوش 3

   ها آمیزي و کنترل ضخامت رنگ نحوه رنگ 4

   نحوه اجراي اتصاالت جوشی و پیچی 5

   ها و تیرهانحوه اجراي وصله ستون 6

   نحوه اجراي تیر، ستون، مهاربند و پله فلزي  7

   ها نحوه کنترل رواداري  8

   ساخت صنعتی و کارگاهی یکارگاههاي اجرایی شناخت روش  9

  بازدید عملی  10



 )1( بتن مسلح هايسازه اجرایی نکات ردیف
 

 8: مدت
 )ساعت(

   آوري بتن روشهاي نگهداري و عمل و مبانی طرح اختالط بتن 1

   طولی در تیرهاضوابط و نحوه اجراي آرماتورگذاري  2

   هاطولی در ستونضوابط و نحوه اجراي آرماتورگذاري  3

   هاطولی در دیوارضوابط و نحوه اجراي آرماتورگذاري  4

   عرضی در تیرهاضوابط و نحوه اجراي آرماتورگذاري  5

   هاعرضی در ستونضوابط و نحوه اجراي آرماتورگذاري  6

   هاعرضی در دیوارضوابط و نحوه اجراي آرماتورگذاري   7

   اتصاالتضوابط و نحوه اجراي آرماتورگذاري در   8

   ریزي در تیر، ستون و دیوار و نحوه اجراي درز انقطاعضوابط و نحوه بتن  9

   مبانی کارائی و پایایی بتن  10

   هاي بتن و آرماتورها آزمایش  11

   دار  نحوه اجراي پله بتنی و سطوح شیب  12

  بازدید عملی  13

  
 8: مدت کاري و نماسازي دیوار چینی، سقف، نازك ،هاي مصالح بنایینکات اجرایی سازه ردیف

 )ساعت(

   نحوه تهیه انواع مالت و نگهداري و اجراي آنها 1

   انواع آجر و بلوكچینی و دیوارچینی با  کنی، کرسی پی 2

اي به ارتفاع یک یا چند  سنگی، سرامیکی، چوبی، محصوالت ترکیبی، پردهانواع نماهاي خشک  3
  طبقه

 

   نگهداري نماهاي خشک، نورپردازي نماهاي خشک و نصب تابلوتعمیر و  4

   اجراي نماهاي دوجداره هوشمند  5

کاري دیوار با درجات مختلف مقاومت در مقابل حریق در فضاهاي عمومی، خصوصی با  اجراي نازك 6
  هاي مختلف کاربري

 

   کاري کف و سقف در مقابل حریق اجراي نازك  7

   پنجره ها و انواع درهااجراي نعل درگاه و   8

   و اجراي شیروانی بندي بام سازي و شیوه اجراي شیب انواع کف  9

   هاي کاذب و اجراي آنها  انواع سقف  10

   هاي کاذب و اجراي آنها  انواع کف  11

   هاي رطوبتی و حرارتی  هاي عایق آشنایی با سیستم  12

   مقررات ملی ساختمان 19موضوعات مرتبط با مبحث  آشنایی با ضوابط و نحوه اجراي  13

  بازدید عملی  14
  

   



  )1(ساختمان  نکات اجرایی تاسیسات برقی ردیف
 

 8: مدت
 )ساعت(

  مربوطه تجهیزات و گذاري لوله کشی، سیم 1

  پریز و کلید نصب 2

  روشنایی تجهیزات نصب 3

  ارت چاه اجراي 4

  حریق اعالم سیستم  5

  مرکزي آنتن و مخابراتی تجهیزات نصب  6

 ضعیف فشار هاي کابل انواع ترانسفورماتور، خوانی پالك توزیع، ترانسفورماتور: شامل توزیع تجهیزات  7
 متوسط فشار و

 

  کشی کابل روشهاي  8

  انواع آسانسور، الزامات و آماده سازي محل، حفاظت در برابر حریق: شامل آسانسور  9

   مقررات ملی ساختمان در مورد تاسیسات برقی 19مبحث  اجرایینکات ضوابط و   10

  گذاري و تجهیزات مربوطه کشی، لوله سیم 11

  تابلوهاي برق و تجهیزات مربوطه 12

  جانمایی کنتور و تابلو برق 13

  انواع کابل، روشهاي کابل کشی و تجهیزات مربوطه 14

   بازدید عملی  15

  

  )1(مکانیکی ساختمان نکات اجرایی تاسیسات  ردیف
 

 8: مدت
 )ساعت(

   کویل و هواساز هاي متداول در ایران شامل رادیاتور، کولر آبی، انواع کولر گازي، فن معرفی سیستم 1

   معرفی اجزاي موتورخانه شامل دیگ، چیلر، منبع آب گرم، پمپ سیرکوالتور و منبع انبساط 2

   دودکشضوابط و نکات اجراي  3

   معرفی اجزاي شبکه توزیع آب مصرفی شامل کنتور، منابع آب و بوستر پمپ  4

   آوري فاضالب شامل لوله فاضالب، ونت، چاه جذبی و سپتیک تانک معرفی اجزاي شبکه جمع  5

   نشانی، رایزرهاي خشک و تر و اسپرینکلر معرفی اجزاي سیستم اطفاء حریق شامل جعبه آتش  6

   ها کننده شبکه گازرسانی شامل رگالتور، کنتور و مصرف معرفی اجزاي  7

کشی آب و  از جمله لوله(مکانیکی و برقی با معماري و سازه  و هماهنگی تاسیساتنکات اجرایی   8

  )  کشی ، دودکش و غیره فاضالب ، کانال

 

   بازدید عملی  9

  


