بسمه تعالی
مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

تقويم برگزاري دوره آمادگي آزمون معماري نظارت
رديف
1

2

3

4

5
6

7

8

عنوان مبحث

تعداد ساعات

پي و پي سازي (مبحث )7

8

طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي (مبحث )8

8

قانون نظام مهندسي

4

نظامات اداري (مبحث )2

4

الزامات عمومي ساختمان (مبحث )4

4

مصالح و فرآورده هاي ساختماني (مبحث )5

4

حفاظت ساختمان ها در برابر حريق (مبحث )3

4

تاسیسات مکانیکي (مبحث )33

4

تاسیسات برقي (مبحث )34

4

آسانسورها و پلکان برقي (مبحث )35

4

تاسیسات بهداشتي (مبحث )31

4

لوله کشي گاز طبیعي (مبحث )37

4

عايق بندي و تنظیم صدا (مبحث )38

4

صرفه جويي در مصرف انرژي (مبحث  )31و راهنما

6

طرح و اجراي ساختمان هاي فوالدي (مبحث )31

10

اجراي صنعتي ساختمان ها (مبحث )33

6

طرح و اجراي ساختمان هاي بتني (مبحث )1

10

ايمني و حفاظت کار در حین اجرا (مبحث )32

6

عالئم و تابلوها (مبحث )21

4

پدافند غیر عامل (مبحث )23

4

مراقبت و نگهداري از ساختمان ها (مبحث )22

4

راهنماي جوش و اتصاالت جوشي

4

ديتیل هاي معماري

16

مجموع ساعات( 8هفته)

130

تقويم برگزاري دوره آمادگي آزمون معماري -طراحي
رديف

عنوان مبحث

تعداد ساعت

1

کارگاه آموزشي و مفاهیم طراحي

32

2

تمرين طراحي و کارکشن

48

مجموع ساعات( 5هفته)

80

بسمه تعالی
مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

تقويم برگزاري دوره آمادگي آزمون عمران-نظارت و اجرا
عنوان مبحث

ساعات

رديف

پي و پي سازي (مبحث )7

12

طرح و اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي (مبحث )8

8

طرح و اجراي ساختمان هاي صنعتي (مبحث )33

6

مصالح ساختماني (مبحث )5

6

بارهاي وارد بر ساختمان (مبحث  )1و آيین نامه 2811

24

ايمني و حفاظت کار در حین اجرا (مبحث )32

8

3

طرح و اجراي ساختمان هاي بتني (مبحث )1

32

4

طرح و اجراي ساختمان هاي فوالدي (مبحث  )31و آيین نامه جوش

32

5

حل تست مباحث  3و  4و  38و  31و  23و  22ويژه آزمون اجرا

16

1

2

مجموع ساعات( 1هفته)

144

تقويم برگزاري دوره آمادگي آزمون برق -نظارت و طراحي
رديف

عنوان موضوع

تعداد ساعت
مورد نیاز

سیستم هاي نیرو و ارتینگ:

3

مفاهیم اساسي ايمني و برق گرفتگي ،انواع سیستم هاي نیرو و مقايسه از نظر حفاظت در برابر برق گرفتگي ،هم
بندي،زمین و الکترود هاي زمین و محاسبات ،اتصال زمین در پست ،صاعقه گیر

33

قوانین و حل تست
ترانسفورماتور و پست و منابع مکمل
ساختمان و نحوه کارکر د اجزاي ترانسفورماتور ،حفاظت ترانسفورماتور ،محاسبات کلید هاي پايین دست

2

ترانسفورماتور ،گروه برداري ،ترانسفورماتور هاي موازي،راندمان ترانسفورماتور ،انواع ترانسفورماتورها و نحوه
تست ،پست و طراحي نحوه نصب و ابعاد اتاق ترانسفورماتور ،پست پاساژ و انواع پست و طراحي،

1

منابع اضطراري (ديزل ژنراتور و نحوه کارکرد و محاسبات) ،منابع تغذيه ايمني (يو پي اس و انواع آن و محاسبات)
قوانین و حل تست
ديماند و انشعابات برق و تعرفه ها

3

برآورد بار ،انشعابات و تعرفه ها ،انواع مشترکین ،محاسبه هزينه ها ،اتصال زمین مشترکین ،ضريب همزماني ،ضريب
درخواست و ...نحوه واگذاري انشعاب

3

قوانین و حل تست
جبرانسازي توان راکتیو

4

انواع خازن ها ،مفاهیم توان راکتیو و نحوه جبرانسازي ،محاسبات قدرت خازن ،انواع روش هاي جبرانسازي و
طراحي بانک خازني

4

قوانین وحل تست
سیم و کابل و محاسبات و قوانین مربوطه

5

ساختار سیم و کابل  ،انواع کابل،روش هاي نامگذاري کابل ،انواع روش هاي نصب و خمش ،محاسبات سطح مقطع
کابل ،کنترل اتصال کوتاه ،محاسبات افت ولتاژ ،افت ولتاژ در بار هاي گسترده  ،روش هاي لوله گذاري و حل تست

1

بسمه تعالی
مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
تابلو ها و حفاظت

1

انواع تابلو ها ،درجه حفاظت تابلو،تجهیزات تابلو هاي فشار ضعیف و فشار متوسط ،تنظیم جرياني کلید ها ،محاسبات
اتصال کوتاه

1

قوانین و حل تست

7

3

مروري بر نشريه  331وتکمیل نکات عالیه نظارت
سیستم هاي جريان ضعیف

8

سیستم هاي اعالن حريق ،سیستم صوتي و پیجینگ ،آنتن مرکزي ،شبکه هاي کامپیوتري BMS

5

قوانین و حل تست

1

طراحي روشنايي و حل تست

3

31

آسانسور ،پلکان برقي و پیاده روي متحرک

5

33

تکمیل سواالت حل شده آزمون و رفع اشکال و برخي مباحث ويژه

2

32

حل تست ديگر مباحث مقررات ملي

5

مجموع ساعات

 71ساعت

تقويم برگزاري دوره آمادگي آزمون مکانیک -نظارت و طراحي
رديف

عنوان

ساعت

3

مروري بر منابع ،دسته بندي سواالت ،نکات ضروري

2

2

قانون نظام مهندسي و آئین نامه اجرائي ،مبحث دوم :نظامات اداري

2

3
4
5
1
7

مبحث سوم :حفاظت ساختمان در مقابل حريق ،مبحث دوازدهم :ايمني و
حفاظت کار در حین اجرا
مبحث بیست و يکم :پدافند غیر عامل ،مبحث بیست و دوم :مراقبت و نگهداري
از ساختمانها
مبحث پانزدهم :آسانسور و پلکان برقي
مباني مهندسي مکانیک و تاسیسات شامل :آحاد و تبديل واحدها ،انرژي،
توان ،فشار ،دبي ،گازهاي کامل
معرفي تاسیسات ساختمان ،سیستم هاي مختلف تامین حرارت و برودت و تهويه
معمول

3
2
2
8
2

تجهیزات پر کاربرد در تاسیسات (پمپ ها) :آشنايي با انواع الکتروپمپ ها،
8

پمپ هاي سانتريفوژ ،منحني مشخصه پمپ ها ،انتخاب پمپ ،بهم بستن پمپ ها،

6

محاسبات توان مصرفي ،روابط تشابه ،کاويتاسیون ،ضربه قوچ
1
31

تجهیزات پر کاربرد در تاسیسات (فن ها) :انواع فن ها ،روابط توان ،روابط
تشابه
تجهیزات پر کاربرد در تاسیسات (شیرها) :انواع شیرها ،روابط شیرها

2
2

بسمه تعالی
مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
گرمايش :بار حرارتي ،آشنايي با ديگ ها و تجهیزات سیستم گرمايش،
33

محاسبات سیستم گرمايش شامل سايز لوله ،انتخاب پمپ ،تعیین ظرفیت ديگ و
مشعل ،منبع انبساط ،منابع تامین آبگرم مصرفي ،هواي احتراق و سايزينگ

8

دودکش
مبحث  -34بخش اول نکات مربوط به گرمايش شامل :ديگ ،مخزن آب گرم
تحت فشار؛ دستگاه هاي گرم کننده؛ تامین هواي احتراق؛ لوله کشي؛

32

4

دودکش؛ ذخیره سازي و لوله کشي سوخت مايع
سرمايش :بار برودتي ،آشنايي با سیستم هاي تولید سرما و اجزا سیستم،

33

مبردها ،محاسبات
مبحث  -34بخش دوم نکات مربوط به سرمايش شامل :تبريد؛ دستگاه هاي

34
35

خنک کننده ويژه
تعويض هوا :سايکرومتري ،هواسازها ،محاسبات مربوط به هواسازها ،آشنايي
با طراحي و محاسبات کانال
مبحث  31تاسیسات بهداشتي :تاسیسات توزيع و ذخیره آب مصرفي ،لوله

31
37

کشي فاضالب و ونت (هواکش) ،لوازم بهداشتي ،آب باران
مبحث  37لوله کشي گاز ساختمان :لوله کشي با فشار يک چهارم پوند بر اينچ
psiمربع ،دودکش ،دودکش مشترک ،لوله کشي با فشار  2الي 11

6
2
4
8
4

مبحث  31صرفه جوئي در مصرف انرژي :مقررات کلي ،روش کارکردي و
38

تجويزي ،تاسیسات مکانیکي ،آشنايي با مفاهیم گروه اينرسي ،شاخص

3

خورشیدي

07

مجموع
جدول شهريه
رديف

1

عنوان دوره

دوره آمادگي آزمون نظارت و
اجرا عمران

شروع دوره

11/31/28

روزهاي برگزاري

مدرس

پنجشنبه و جمعه

مهندس مهدی زاده و

 8الي 21

مهندس صباغیان

(جلسات جبراني

مدت دوره

شهريه

(ساعت)

(تومان)

144

1440000

چهارشنبه  31تا )21

2

دوره آمادگي آزمون نظارت

11/31/28

پنجشنبه و جمعه

مهندس مهدی زاده و

 8الي 21

مهندس رحمانی

(جلسات جبراني

معماري

130

1390000

چهارشنبه  31تا )21

3
4

دوره آمادگي آزمون طراحي

11/31/28

معماري
دوره آمادگي آزمون برق-
نظارت و طراحي

11/31/27

پنجشنبه و جمعه

خانم مهندس قربان

 8الي 21

نژاد

چهارشنبه  31الي 21
پنجشنبه  8الي 21

مهندس عرب صادق

80

890000

07

0007777

بسمه تعالی
مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
(جلسات جبراني
جمعه  8تا )21

5

دوره آمادگي آزمون مکانیک-
نظارت و طراحي

11/31/28

پنجشنبه و جمعه
 8الي 21

مهندس پارسا

07

0007777

جدول شهريه عمران نظارت به تفکیک مباحث
رديف
1

نام مباحث
مباحث پي سازي ،مصالح ساختماني ،ساختمان هاي بنايي و

مدت

شهريه هر مبحث
(تومان)

32

350000

2

مباحث بارگذاري ،آيین نامه  2811و ايمني و حفاظت در اجرا

32

390000

3

سازه هاي بتني

32

390000

4

سازه هاي فوالدي و راهنماي جوش

32

390000

5

حل تست مباحث  3و  4و  38و  31و  23و  22ويژه آزمون اجرا

16

180000

صنعتي سازي ساختمان ها

شیوه ثبت نام:
-1اینترنتی :با مراجعه به وبگاه مرکز ()tc.shirazu.ac.ir
-2حضوری :خیابان قصردشت ،نبش قم آباد ،مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز
 -3مراجعه به بانک و پرداخت شهریه به حساب شماره  0526223276نزد بانک ملت به نام دانشگاه
شیراز و ارسال اسکن فیش واریزی به شماره تلگرام 62157122136
 امکان پرداخت شهریه در سه قسط با مراجعه حضوری و تحویل چک
 26 درصد تخفیف ویژه دانشجویان دانشگاه شیراز ،کارمندان و اعضای هیئت علمی دانشگاه شیراز
و همسر و فرزندان آنها
 26 درصد تخفیف ویژه کارکنان سازمانهای همکار
 امکان اسکان ویژه متقاضیان شهرستانی

بسمه تعالی
مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی دانشگاه شیراز

مدارک مورد نیاز قبل از شروع دوره:
 کپی صفحه اول شناسنامه و کارت ملی واریز مبلغ شهریه از طریق وبگاه مرکز ( )tc.shirazu.ac.irیا مراجعه حضوری و پرداخت ازطریق دستگاه  posیا فیش پرداخت به حساب شماره  0526223276به نام دانشگاه شیراز از طریق
مراجعه حضوری به بانک
شیوه تحويل مدارک:
 -1پس از اسکن نمودن به آدرس tc@shirazu.ac.irارسال شود.
 -2به صورت حضوری به آدرس خیابان قصردشت ،نبش قم آباد ،مرکز آموزشهای آزاد و تخصصی
دانشگاه شیراز تحویل گردد.
 -3پس از اسکن نمودن به شماره تلگرام  62157122136ارسال شود.
تلفن تماس:
جهت کسب اطالعات بیشتر ،لطفا با شمارههای  30223227 ( 30132122داخلی  )7یا
 62157122136تماس بگیرید.

