برنامه دپارتمان
مهندسی عمران
مجتمع آموزشی امیرکبیر
زمستان 1398

برنامههای دپارتمان مهندسی عمران – زمستان 1398
پودمان های شغلی مهندسی عمران ویژه بازار کار ( اقساط  9ماهه ،معرفی فرصتهای شغلی  ،مدرک بین المللی  ،گارانتی تکرار رایگان دوره )

مدرس

نام دوره
پودمان شغلی محاسب حرفهای
آموزش  8نرمافزار عمران ،آییننامهها ،مفاهیم مدیریتی ،بازدیدهای عملی ،طراحی
پروژههای واقعی ،تهیه دفترچه محاسبات استاندارد مورد تائید نظام مهندسی

روز

ساعت

مهندس زارعی

جلسه معرفی و زمانبندی

طراح برجهای الماس

شنبه 15-18

شروع

شهریه ( تومان )

دوره

عادی

98/11/12

پودمان تخصصی مجری حرفهای

امیرکبیرکارت

4800000

5040000

مدت دوره

 250ساعت

شنبه
شرکت آرک سازه

( آموزش اجرای ساختمان از گودبرداری تا نازککاری بهصورت عملی )

18-21

99/01/16

1300000

1440000

 75ساعت

دوشنبه

پودمان مهارتهای معماری ویژه مهندسین عمران
( نقشهخوانی معماری ،آشنایی با استانداردها ،فاز  ،2ضوابط شهرداری

گروه اساتید

سه شنبه

15-18

98/11/08

1550000

1700000

 110ساعت

 Revitو ) Enscape

پودمان تربیت کارشناس دفاتر فنی ساختمان
( متره و برآورد سازه ،نقشه خوانی سازه ،نقشهخوانی معماری ،اصول قراردادنویسی

گروه اساتید

چهارشنبه

16-19

98/11/23

داخلی و بینالمللی ،شرایط عمومی و خصوصی پیمان ،نقشهبرداری و کار با دوربین)

اصفهان ،میدان آزادی  ،ابتدای کوچه  ( 35مسجدالرضا )  ،مجتمع آموزشی امیرکبیر
شماره تلفن 36635020 :

2100000

2250000

 140ساعت

برنامههای دپارتمان مهندسی عمران – زمستان 1398
دورههای تک درس عمران ( مدارک فنی و حرفهای  +چک دو ماهه )
نام دوره

مدرس

autoCAD 2D

روز

ساعت

پنجشنبه

12-15

شروع

شهریه ( تومان )

دوره

امیرکبیرکارت

عادی

380000

420000

98/11/03

مهندس زارعی

( نقشهکش حرفهای )

مدت دوره

چهارشنبه

15-18

98/11/23

پنجشنبه

15-18

98/11/17

 30ساعت

 Etabsسطح بتنی
مهندس زارعی

( طراحی سازههای بتنی با نرمافزار  Etabsبا ذکر نکات آییننامهای )
 Etabsسطح فوالدی
مهندس زارعی

رزرو تلفنی 36635020 :

( طراحی سازههای فوالدی با نرمافزار  Etabs 2017با ذکر نکات آییننامهای )

490000

570000

 40ساعت

750000

850000

 40ساعت

 ( SAFE 2016طراحی کاربردی انواع دال و پی با ذکر نکات آیین نامه ای )

مهندس زارعی

سه شنبه

16 -18

98/11/29

390000

450000

 30ساعت

)  ( Tekla structure ( X-Steelتهیه نقشههای شاپ کارگاهی فلزی )

مهندس زارعی

یکشنبه

18-21

98/11/20

970000

1050000

 45ساعت

مهندس بهنیا

چهارشنبه

16-19

98/11/23

540000

620000

 40ساعت

متره و برآورد  +تهیه صورت وضعیت
( نقشهخوانی سازههای بتنی و فلزی ،متره ،برآورد ،صورت وضعیت نویسی ،تعدیل )
نقشهبرداری عملی و کار با دوربینهای نقشهبرداری
580000

650000

 40ساعت

پکیج طالیی آمادگی آزمون نظارت عمران

مهندس بهنیا

رزرو تلفنی 36635020 :

710000

780000

 40ساعت

آمادگی آزمون محاسبات عمران ( فوالد  ،بتن  ،بارگذاری  ،زلزله )

گروه اساتید

رزرو تلفنی 36635020 :

1620000

1750000

 100ساعت

( دوربینهای  + nivo ،sanding ،lica ،nikonآموزش عملی ترازیابی )

مهندس داوودی

شنبه

15-18

98/11/19

اصفهان ،میدان آزادی  ،ابتدای کوچه  ( 35مسجدالرضا )  ،مجتمع آموزشی امیرکبیر
شماره تلفن 36635020 :

برنامههای دپارتمان مهندسی عمران – زمستان 1398
محصوالت مجازی دپارتمان عمران امیرکبیر در سایت  ( www.Eamirkabir.comبا امکان صدور مدرک و کالس رفع اشکال حضوری با کد تخفیف ) amk20
نام محصول ( فیلم آموزشی )

تاریخ تحویل

جزییات محصول

قیمت محصول ( تومان )
تا 98/11/30

از  98/12/01به بعد

بسته آموزشی اتوکد دو بعدی از صفر تا صد

آماده تحویل

 50جلسه آموزش نقشه کشی  1 +جلسه کالس حضوری رفع اشکال

280000

350000

تکنیک ها و ترفندهای افزایش سرعت در اتوکد

آماده تحویل

 10ساعت آموزش اتوکد پیشرفته  +ترسیم یک پالن

120000

150000

طراحی سازه های بتنی با  Etabsصفر تا صد

آماده تحویل

 75جلسه آموزش پروژه محور  1 +جلسه کالس حضوری رفع اشکال

600000

750000

طراحی سازه های فوالدی با  Etabsصفر تا صد

در حال ساخت

 40جلسه آموزش پروژه محور  1 +جلسه کالس حضوری رفع اشکال

600000

750000

تهیه نقشه های شاپ فوالدی با تکال ) ( Xsteel

در حال ساخت

 60جلسه آموزش مقدماتی و پیشرفته تکال  1 +جلسه کالس رفع اشکال

799000

999000

طراحی انواع دال و پی با Safe 2016

در حال ساخت

 10جلسه آموزش طرح انواع پی و دال  1 +جلسه کالس رفع اشکال

280000

350000

80000

100000
150000

آموزش جامع سازه  – 90بیسیک

آماده تحویل

 6جلسه آموزش ترسیم نقشـــه از قابهای بتنی

نکات طالیی مبحث نهم ویژه آزمون نظارت

آماده تحویل

 6جلسه آموزش  +دو دوره آزمون جامع رایگان  1 +جلسه رفع اشکال

120000

نکات طالیی مبحث دهم ویژه آزمون محاسبات

آماده تحویل

حدود  25ساعت آموزش تخصصی نکات طالیی آزمون محاسبات عمران

440000

550000

حدود  30جلسه فیلم آموزش متره و برآورد  1 +جلسه رفع اشکال

360000

450000

طراحی سوله و اتصاالت آن به همراه طرح پی

آماده تحویل

 20ساعت آموزش طراحی و بهینه سازی سوله با SAFE & SAP

320000

400000

مجری حرفه ای ( از گودبرداری تا پایان نازک کاری )

آماده تحویل

حدود  200جلسه فیلم آموزشی تئوری و بازدید عملی از پروژه های شهر

960000

1200000

پکیج جامع متره  ،برآورد و تهیه صورت وضعیت

در حال ساخت

اصفهان ،میدان آزادی  ،ابتدای کوچه  ( 35مسجدالرضا )  ،مجتمع آموزشی امیرکبیر
شماره تلفن 36635020 :

برنامههای دپارتمان مهندسی عمران – زمستان 1398
محصوالت مجازی دپارتمان عمران امیرکبیر در سایت  ( www.Eamirkabir.comبا امکان صدور مدرک و کالس رفع اشکال حضوری با کد تخفیف ) amk20
قیمت محصول ( تومان )
نام محصول ( فیلم آموزشی )

تاریخ تحویل

جزییات محصول

تا 98/11/30

از  98/12/01به بعد

مراحل ساخت  ،نصب و اجرای سوله های صنعتی

آماده تحویل

 7قسمت فیلم جامع از کارگاه ساخت سوله و مفاهیم اجرایی آن

80000

100000

بسته ویدئویی  Excelویژه مهندسین

آماده تحویل

 50جلسه آموزش اکسل  1 +جلسه کالس حضوری رفع اشکال

280000

350000

بسته ویدئویی کنترل پروژه با MSP

آماده تحویل

 10جلسه آموزش کنترل پروژه  1 +جلسه کالس حضوری رفع اشکال

280000

350000

در حال ساخت

 30جلسه آموزش نقشه کشی سازه های بتنی و تهیه جداول لیستوفر

440000

550000

آموزش جامع استاندارد زلزله  2800ویرایش چهارم

آماده تحویل

 20جلسه آموزش مجازی استاندارد زلزله  2800ویژه مهندسین محاسب

200000

250000

آموزش رویت آرکیتکچر جهت طراحی داخلی و نما

آماده تحویل

 50جلسه و  4بخش ضمیمه طراحی داخلی و نما بصورت پروژه محور

480000

600000

 57جلسه آموزش فتوشاپ  1 +جلسه کالس حضوری رفع اشکال

280000

350000

صفر تا صد نقشه کشی سازه های بتنی با ASD

بسته ویدئویی آموزش Photoshop

در حال ساخت

تذکرات  )1 :تخفیفات فقط تا تاریخ یکم اسفند  98بوده و پس از آن محصول به نرخ عادی عرضه میگردد و کد تخفیف داده شده (  ) amk20پس از آن منقضی می گردد )2.جهت مشاهده جزییات همه
محصوالت و خرید آن می توانید به سایت  www.Eamirkabir.comمراجعه نمایید ) 3 .شرط استفاده از تخفیفات  ،ثبت نام امیرکبیرکارت از طریق سایت  www.Amirkabir.inمی باشد )4 .جهت اطالع از
فرصتهای شغلی شهر به کانال  @Amirkabirjobدر تلگرام بپیوندید ) 5 .جهت مشاوره رایگان شغلی و انتخاب دوره با واحد آموزش تماس حاصل نموده و وقت مشاوره خود را تنظیم نمایید 36635020 :

اصفهان ،میدان آزادی  ،ابتدای کوچه  ( 35مسجدالرضا )  ،مجتمع آموزشی امیرکبیر
شماره تلفن 36635020 :

