
 فهرست جلسات

 پک صفر تا صد اجرای ساختمان )فصل اول( 

  جلسه اول:

 پروانه ساختمانی از شهرداری نحوه دریافت 

می پردازیم و  نی از شهرداریتوضیحات: در این جلسه به نحوه دریافت یک پروانه ساختما

 به صورت کامل آشنا می شویم.و جزییات آن همچنین با دستور نقشه 

 جلسه دوم:

  طبق ضوابط شهرداری کارگاه ساختمانی تجهیزنحوه 

تمام مواردی که برای تجهیز کارگاه ساختمانی باید رعایت کنیم تا شهرداری به ما برگه شروع به 

 کار بدهد را در این جلسه با هم یاد می گیریم.

 جلسه سوم:

  بویژه روش تخریب دستی انواع روشهای تخریب ساختمان اصول و 

انواع روشهای تخریب آشنا می شویم و روش تخریب دستی را به صورت ویژه با در این جلسه با 

 ذکر تمامی نکات اجرایی بررسی می کنیم.

 

 سازه های بتن آرمه

 جلسه چهارم:

 آشنایی کامل با اجزاء تشکیل دهنده بتن 

نکات اجرایی و آیین نامه  ورد اجزا بتن صحبت میکنیم و تمامدر این جلسه به صورت کامل در م

 ای را بررسی می کنیم.



 جلسه پنجم:

 مواد افزودنی بتن 

 آشنایی کامل با مواد افزودنی بتن و ویژگی های هرکدام از آنها

 جلسه ششم:

 بتن مگر و نحوه اجرای آن 

در این جلسه با بتن مگر، نحوه اجرا و نکات اجرایی و آیین نامه ای آن به صورت کامل آشنا می 

 شویم.

 جلسه هفتم:

 ضوابط قالب بندی و قالب برداری 

در این جلسه مورد  ،کلیه ضوابط اجرایی و آیین نامه ای مربوط به قالب بندی و قالب برداری

 بررسی قرار گرفته است. 

 جلسه هشتم:

 فوالدی در بتن هایمیلگرد 

مشخصه، نشانه گذاری و آشنایی کامل با میلگردهای فوالدی از جمله شکل، رده بندی، مقاومت 

 بستن، نحوه نمونه برداری، نحوه شمارش، نحوه محاسبه وزن میلگرد سفارش داده شده و .....

 جلسه نهم:

 )نکات اجرایی و آیین نامه ای برش، خم و وصله میلگردها )قسمت اول 

طول وصله آرماتور چقدر باشد؟ طول بعد از خم چقدر باشد؟ وصله آرماتور باید در کجای 

ه و در این جلس و کلی پرسش دیگر ونداسیون، تیرها و ستونها بیفته؟ به همه این پرسشهاف

 جلسه بعد پاسخ میدهیم.



 جلسه دهم:

 )نکات اجرایی و آیین نامه ای برش، خم و وصله میلگردها )قسمت دوم 

 جلسه یازدهم:

 )نکات اجرایی و آیین نامه ای فونداسیون )قسمت اول 

سیر تا پیاز نکات اجرایی و آیین نامه ای مربوط به فونداسیون گفته  و جلسه بعدی، در این جلسه

 شده است.

 جلسه دوازدهم:

 )نکات اجرایی و آیین نامه ای فونداسیون )قسمت دوم 

 جلسه سیزدهم:

  قسمت اول( ی بتنیستون هامربوط به نکات اجرایی و آیین نامه ای( 

 آیین نامه ای مربوط به ستونهای بتنیو توضیح کامل نکات اجرایی و ررسی ب

 جلسه چهاردهم:

  قسمت دوم( ی بتنیستون ها مربوط بهنکات اجرایی و آیین نامه ای( 

بررسی و توضیح کامل نکات اجرایی و آیین نامه ای مربوط به ستونهای در ادامع جلسه قبل به 

 می پردازیم. بتنی

 جلسه پانزدهم:

  آرماتوربندی تیرهانکات اجرایی و آیین نامه ای 

 بررسی و توضیح کامل نکات اجرایی و آیین نامه ای مربوط به تیرهای بتنی

 

 



 جلسه شانزدهم:

 نکات اجرایی و آیین نامه ای قالب بندی تیرها و ستونها 

 جلسه هفدهم:

 )نکات اجرایی و آیین نامه ای بتن ریزی )قسمت اول 

 جلسه هجدهم:

  ریزی )قسمت دوم(نکات اجرایی و آیین نامه ای بتن 

 جلسه نوزدهم:

 نکات اجرایی و آیین نامه ای ویبره زنی و عمل آوری بتن 

 

 سازه های فوالدی

 جلسه بیستم:

 سیر تا پیاز کف ستونها 

 جلسه بیست و یکم:

 )ستونهای فوالدی )قسمت اول 

 جلسه بیست و دوم:

 )ستونهای فوالدی )قسمت دوم 

 جلسه بیست و سوم:

  ستونانواع اتصاالت تیر به 



 جلسه بیست و چهارم:

 تیرهای النه زنبوری 

 جلسه بیست و پنجم:

 )مهاربندهای فوالدی )قسمت اول 

 جلسه بیست و ششم:

 )مهاربندهای فوالدی )قسمت دوم 

 

 سقف تیرچه بلوک

 جلسه بیست و هفدهم:

 )سقف تیرچه بلوک )قسمت اول 

و ریزترین نکات اجرایی و آیین  را مورد بررسی قرار میدهیم در این سه جلسه سقف تیرچه بلوک

. همچنین نکات اجرایی و آیین نامه ای تیرچه ها و ذکر می کنیم نامه ای مربوط به این سقف را

 بلوک های پلی استایرن را نیز به صورت مجزا یاد میگیریم.

 جلسه بیست و هشتم:

 )سقف تیرچه بلوک )قسمت دوم 

 جلسه بیست و نهم:

 )سقف تیرچه بلوک )قسمت سوم 

 

 

 



 این پکرایگان  جلسات آپدیت

 :سی امجلسه 

 بلوک تیرچه سقفهای برای بتن حجم محاسبه نحوه 

 :سی و یکمجلسه 

 تحویل تا خرید از میلگرد 

 :سی و دومجلسه 

 (تجاری طبقات) بلند ستونهای اجرایی ضوابط با کامل آشنایی 

 :سی و سومجلسه 

 ها گذاری اندازه نحوه و ستونها آرماتوربندی کارگاهی فیلم 

 :سی و چهارمجلسه 

 (اول قسمت) رامکاها بستن نحوه با کامل آشنایی 

 :سی و پنجمجلسه 

 (دوم قسمت) رامکاها بستن نحوه با کامل آشنایی 

 :سی و ششمجلسه 

 ا و قالب برداریی قالب بندی، شاغول کردن ستونهفیلم کارگاه 

 :هفتمسی و لسه ج

 )فیلم کارگاهی آرماتور بندی تیرهای بتنی )قسمت اول 

 

 



 :سی و هشتمجلسه 

 (ماتور بندی تیرهای بتنی )قسمت دومفیلم کارگاهی آر 

 :سی و نهمجلسه 

 (ماتور بندی تیرهای بتنی )قسمت سومفیلم کارگاهی آر 

 :لسه چهلمج

 در مورد بتن ریزی و آرماتور بندی نکات تکمیلی 

 

، حتما در رایگان این پک جلسات آپدیتخبرها و  آخریندریافت عزیز برای  دوست

در سایت نیز بارگذاری می  ،آپدیتگرامی عضو شوید. همچنین جلسات کانال و گروه تل

شوند که میتوانید پس از ورود به حساب کاربری، از طریق لینک زیر اقدام به دانلود 

 جلسات آپدیت نمایید.

http://civilpoint.ir/product/building/ 

 

 

 با تشکر از شما                                       

 گروه مهندسی آموزشی                                      

http://civilpoint.ir/product/building/

