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  عنوان دوره: 

 مهندسي حرفه به ورود معماری طراحي آزمون آمادگي

 بتني بر مقررات ملي ساختمان و ضوابط شهرداریآشنایي با ضوابط طراحي معماری م

 (معماری ارشد كارشناسي و يكارشناس التحصيالن فارغ ویژه) 

 

 برگزاري:نحوه 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د دوره:تااس

   دوره: شهریه

 تومان 4050000  : تخفيف احتساب با جامع صورت به دوره نام ثبت •

 تومان  2500000 :  عملي( –كارگاه آموزشي )تئوري  •

 تومان  2000000:  كارگاه عملي )آزمون و كركسيون( •

 

در صورت تغيير و یا عدم تشکيل كالس، جلسات جبراني بر اساس صالح دید استاد تاد دوره، اس كاری شرایط به با توجه

 برگزار مي گردد.

 

 جناب آقای دکتر اميرحسين جمشيدی

 برگزار مي گردد. كارگاه عملي )آزمون و كركسيون(و  عملي( –كارگاه آموزشي )تئوري كالس ها در قالب 

 : ساعت( 24جلسه تئوری ) 8 •
 با آشنایي، مسكوني طراحي ضوابط با آشنایي، پاركينگ طراحي ضوابط با آشنایي،  آزمون برگزاري روند با آشنایي و كليات

 كاربریها سایر و معلولين دسترسي ضوابط با آشنایي، تاسيسات و تجاري طراحي ضوابط

 :ساعت( 16جلسه تئوری و عملي ) 4 •

  گذاري ستون و آسانسور و پله راه طراحي، پاركينگ طراحي جلسه اول:

  بام پالن برش و فني ترسيم و طراحي، 1 مسكوني فني ترسيم و طراحي جلسه دوم:

 2 مسكوني فني ترسيم و طراحي جلسه سوم:

 و اداري  تجاري طراحي جلسه چهارم:

 ساعت( 48آزمون شبيه سازی شده ) 6 •

 ساعت(18آزمون ) هر از پس فردی صورت به ها طرح جلسه بازبيني 6 •

 



 آمادگی آزمون طراحی معماری

 ورود به حرفه مهندسی سازمان نظام مهندسی  

 (ضوابط شهرسازي)آشنايي با ضوابط طراحي معماري مبتني بر مقررات ملي ساختمان و  

 

 

 استاد
 محل

 برگزاري
 ساعت برگزاري شهریه

روزهاي 

 برگزاري
 جلسات تاریخ برگزاري

 

آقاي دكتر 

 جمشيدي

ساختمان 

 دیباگران

- 

 )تئوري( 1جلسه  21/12/1401 شنبهیك 21-18

ي
ت عمل

سا
ت( و جل

ط، مقررا
ضواب

ی)
ت تئور

سا
جل

 

 تئوري() 2جلسه  23/12/1401 سه شنبه 21-18

 )تئوري( 3 جلسه 25/12/1401 پنج شنبه 18-15

 ))تئوري 4 جلسه 05/01/1402 شنبه 18-15

 )تئوري( 5جلسه  06/01/1402 شنبهیك 18-15

 (تئوري) 6 جلسه 07/01/1402 دوشنبه 18-15

 )تئوري( 7جلسه  08/01/1402 شنبهسه  18-15

 )تئوري( 8جلسه  09/01/1402 چهارشنبه 18-15

 عملي(-)تئوري9جلسه  10/01/1402 شنبهپنج  18-14

 عملي(-)تئوري10جلسه  15/01/1402 شنبه سه 18-14

 عملي(-)تئوري11جلسه  21/01/1402 شنبهدو 21-17

 عملي(-)تئوري12جلسه  30/01/1402 چهار شنبه 21-17

- 

16- 8 

 1سازي شده آزمون شبيه 16/01/1402 شنبهارچه

ت آزمون
سا

جل
 2سازي شده آزمون شبيه 18/01/1402 جمعه 

 3سازي شده آزمون شبيه 25/01/1402 جمعه

 4سازي شده آزمون شبيه 01/02/1402 جمعه

 5سازي شده آزمون شبيه 05/02/1402 سه شنبه

 6سازي شده آزمون شبيه 08/02/1402 جمعه

21-18 

 1كركسيون آزمون  17/01/1402 شنبهپنج 

ي آزمون
ت بازبين

سا
جل

 

 2كركسيون آزمون  24/01/1402 پنج شنبه

 3كركسيون آزمون  31/01/1402 پنج شنبه

 4كركسيون آزمون  03/02/1402 یكشنبه

 5كركسيون آزمون  07/02/1402 پنج شنبه

 6كركسيون آزمون 12/02/1402 سه شنبه


