آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری در رشته برق ،ماشین وتأسیسات کارخانجات
1

برق ،ماشين و تأسيسات
كارخانجات

دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي مهندسي مكانيك (كليه گرايش ها) ،
مهندسي برق (كليه گرايش ها) و مهندسي صنایع (كليه گرايش ها) (فارغ التحصيالن
رشته هاي دبيري فني مجاز به شركت در آزمون نخواهند بود)

مدت دوره 06 :ساعت ،هزینه دوره  7/566/666 :ریال با شرایط اقساط( %06نقد اولين جلسه +یك فقره چك 1ماهه)
روزهای برگزاری

سرفصل دروس

ساعت

اساتيد مربوطه

ترانسفورماتورها و محاسبات – پست برق – ارتينگ – كابل و محاسبات –
تابلو و تجهيزات – حفاظت ها – خازن – محاسبات دیماند برق – سيستم
های كنترل و اتوماسيون  -PLCروشنایي – موتورهای الكتریكي و

دكتر رمضاني
22

روشهای راه اندازی – خطوط انتقال برق

پنجشنبه

چيلرهای جذبي و تراكمي  -پمپ  -تهویه  -HVAC -لوله كشي -
تصفيه  -موتورخانه

و
جمعه

(كارشناس رسمي دادگستري ،استاد برتر تهران،
مدرس آمادگي آزمون كارشناس رسمي و پايه 3در
خانه عمران تهران ،عضو هيئت علمي دانشگاه)
مهندس هادیزاده

11

انواع ماشينها  -ابزار آالت  -فرز  -پرس – جوش -ترانس
مباني قيمت گذاری و استهالک ،محاسبات توان تجهيزات ،حوادث

(مدرس برتر مكانيک ايران ،مولف كتب مرجع
تاسيسات  ،كتب تست كارشناس رسمي وپايه)3
مهندس افضلي (مدرس كارشناس رسمي در

26

ناشي از تجهيزات و درصد تقصير افراد در سوانح ،اطفاء حریق

تهران،كارشناس تراز اول ماشين آالت و تجهيزات در
سطح كشور ،مولف كتب تستهاي آزمون دادگستري)

عالوه بر مباحث تشريحي فوق  ،حل چند دوره آزمونهاي گذشته ي به صورت تشريحي در طی دوره

آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری در رشته تاسیسات ساختمانی
 2تاسيسات ساختماني

دارا بودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي مهندسي مكانيك (كليه گرايش ها) و مهندسي برق (كليه گرايش ها)

مدت دوره 06 :ساعت ،هزینه دوره  7/566/666 :ریال با شرایط اقساط( %06نقد اولين جلسه +یك فقره چك 1ماهه)
روزهای برگزاری

سرفصل دروس

ساعت

اساتيد مربوطه

ارتينگ – كابل و محاسبات – تابلو و تجهيزات – حفاظت ها – خازن –
محاسبات برق – سيستم های نيرو  -روشنایي – اعالم حریق

پنجشنبه
و
جمعه

دكتر رمضاني
11

(كارشناس رسمي دادگستري ،استاد برتر تهران،
مدرس آمادگي آزمون كارشناس رسمي و پايه 3در
خانه عمران تهران ،عضو هيئت علمي دانشگاه)

مشخصات آسانسورها –مشخصات پله برقي و پياده روی متحرک –
مباحث وگرافهای آسانسور–مباحث پله برقي و پياده روی متحرک

مهندس فصيحي
16

چيلر  -تهویه  -HVAC -لوله كشي – موتورخانه  -شبكه های گاز

(مدرس برتر آسانسور در ايران ،مولف كتب مرجع
آسانسور و پله برقي وناظر آسانسور برج ميالد تهران)
مهندس هادیزاده(مدرس برتر مكانيک ايران ،مولف

02

كتب مرجع تاسيسات،تست كارشناس رسمي وپايه)3

عالوه بر مباحث تشريحي فوق  ،حل چند دوره آزمونهاي گذشته ي به صورت تشريحي در طی دوره

آدرس :البرز ،کرج ،عظیمیه ۵۴ ،متری کاج ،روبروی مسجد الجواد ،مجتمع فنی و تخصصی مهندسین

شماره تماس ثبت نام۸199۰۹2۸ -۹۰۸۹۸۶۹۰۳۹۰ :

www.EEEng.ir

آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری در رشته راه و ساختمان
1

دارابودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي مهندسي عمران(گرايش عمران ،سازه ،

راه و ساختمان

راه) ،مهندسي راه وساختمان و مهندسي معماری

مدت دوره 126 :ساعت هزینه دوره  12/566/666 :ریال پنج شنبه ها و جمعه ها ( %06نقد اولين جلسه +دو فقره چك 1ماهه)

سرفصل دروس

اساتيد مربوطه

مدت(ساعت)

 -1ارزیابي و اِفراز
 -2قوانين و ضوابط شهرداری و شهرسازی
دكتر منشدی (حقوقدان-پایه 1دادگستری)

 -0ضوابط شهرداری و شهرسازی(حقوق ثبت تخصصي)
-4انواع اراضي و حقوق ثبت
حقوقي

12

-5ارزیابي قيمت
-0شرایط عمومي و خصوصي پيمان

مدرس حقوقي تهران ،مديرگروه حقوق جهاددانشگاهي،
كانون مهندسان و انجمن عمران
متخصص در امور حقوقي مربوط به ساختمان

-7قرارداد و قراردادهای مهندسي
 -1حل تست های چند دوره اخير
نكات

 -1ضوابط معماری و شهرسازی

اجرایي

 -2الزامات عمومي ساختمان

و معماری

مهندس صمصام

16

(استاد برتر معماري در تهران ،مدرس خانه عمران)

 -0جزئيات اجرائي و مشخصات فني عمومي ساختمان
-4ایمني و حفاظت كار در حين اجرا

تاسيسات
برقي
و
مكانيكي

 -1طرح و اجرای تاسيسات برقي ساختمان ها
4

 -2آسانسورها و پلههای برقي
 -0صرفه جویي در مصرف انرژی
 -4طرح و اجرای تاسيسات مكانيكي ساختمان ها

4

دكتر رمضاني (استاد برتر كارشناس رسمي تهران و خانه
عمران ،عضو هيئت علمي دانشگاه و كارشناس رسمي)
مهندس هادیزاده(مدرس برتر ايران ،مولف كتب مرجع
تاسيسات وكارشناس رسمي)

 -1مصالح ساختماني(مصالح وفراوردههای ساختماني)

مهندس افراسيابي

 -2تكنولوژی بتن و نكات اجرایي سازه های بتني
 -0طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بنایي

02

 -4طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه
محاسبات
(بتن،فوالدوپي)

(مدرس برتر كارشناس رسمي در تهران ،خانه عمران
،مدرسان شريف ،انديشه شريف و)....

 -1بارهای وارد بر ساختمان

دكتر حقگو

 -2اتصاالت در سازه های فوالدی ونكات اجرایي فوالد
 -0جوش در ساختمانو اجزای سازه های جوشي

24

(مدرس برتر تهران ،موسسات معتبر و مدرسان شريف)

 -4طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی
 -1مكانيك خاک و پي(پي و پي سازی)
 -2تحليل سازه ها و مقاومت مصالح
سایر

20

دكتر اره پناهي (مدرس برتر تهران ،موسسات معتبر و
مدرسان شريف)

 -1راه سازی و روسازی راه
 -2نقشه برداری

1

مهندس هاشمي(مدرس برتركارشناس رسمي)

آدرس :البرز ،کرج ،عظیمیه ۵۴ ،متری کاج ،روبروی مسجد الجواد ،مجتمع فنی و تخصصی مهندسین
شماره تماس ثبت نام۸199۰۹2۸ -۹۰۸۹۸۶۹۰۳۹۰ :

www.EEEng.ir

آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری در رشته نقشه برداری
دارابودن دانشنامه ليسانس در يكي از رشته هاي مهندسی عمران (گرايش نقشه برداري ،
فتوگرامتري ،سيستم اطالعات جغرافيايي)GISمهندسی نقشه برداري (كارتوگرافي ،ژئودزي)،
نقشه برداري
نقشه برداري هوايی و عكس برداري هوايی
و امورثبتی
توضيحات :دارندگان مدرك كارشناسي ناپيوسته بايد داراي مدرك كارداني ساختمان ،عمران و يا
معماري باشند.
مدت دوره 76 :ساعت هزینه دوره  1/666/666 :ریال با شرایط اقساط( %06نقد اولين جلسه +یك فقره چك 1ماهه)
روزهای برگزاری

سرفصل دروس

تعداد ساعت

كليه دروس نقشه برداری ،فتوگرامتری ،ژئودزی

جمعه ها

به همراه حل سواالت  25سال اخير آزمون

76

كارشناس رسمي (رشته نقشه برداری)

اساتيد مربوطه

مهندس محمدی هاشمي
مدرس برتر خانه عمران تهران

آدرس :البرز ،کرج ،عظیمیه ۵۴ ،متری کاج ،روبروی مسجد الجواد ،مجتمع فنی و تخصصی مهندسین

شماره تماس ثبت نام۸199۰۹2۸ -۹۰۸۹۸۶۹۰۳۹۰ :

www.EEEng.ir

