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 آموزشی دپارتمان عمران در یک نگاه خدماتدوره ها و 

 تک درس ها ) مجموعه ای از پودمان ها ( تخصصی عمرانکالج 

 نقشه کشی ساختمانی و صنعتی با اتوکد ) جامع ترین دوره دپارتمان عمران با پیشنیاز مشاوره و تعیین سطح ( سیویل کالج

 Etabs , Safeطراحی ساختمان های بتنی به همراه پی با  تک درس ( ی) ترکیب برخی از دوره ها پودمان های شغلی

 Etabs , Safeطراحی ساختمان های فوالدی به همراه پی و اتصاالت با  کارشناس ساخت سازه فوالدی ساختمانمجری حرفه ای  سازهمحاسب حرفه ای 

  Sap , Safeطراحی سوله های صنعتی و طرح اتصاالت با  بازرسی جوش ویژه عمران راه اندازی دفتر مهندسی با اصول کوچینگ کارشناس دفتر فنی و کنترلر پروژه

 طراحی دستی اتصاالت رایج فوالدی پیچی و جوشی سمینارها و ورکشاپ ها

 تکال استراکچرزتهیه نقشه های شاپ دراوینگ با  بازارکار دوربین های نقشه برداری کوچینگ و منتورینگ در مهندسی بازار کارپیمانکاری و اجرا

 ) نقشه کش حرفه ای سازه (دوره جامع استراکچرال درفتر  در عمران کسب درآمد یمهارت ها نرم افزارهای ترند طراحی سازه ساخت و اجرای سازه فوالدی

 مترور حرفه ای پکیج های ویدئویی

ETABS  توتال نقشه برداری و کار با دوربن های 2800زلزله  استراکچرال دتالینگ بتنی 

ETABS  آشنایی با تاسیسات مکانیکی رایج ساختمانی  نقشه خوانی سازه فوالدی بعدی اتوکد دو فوالدی 

Safe 2016 نیکنترل پروژه های ساختمامدیریت و  مجری حرفه ای اتوکد حرفه ای  

Sap 2000 اتوکدتکنیک ها و ترفند های سرعت عمل در  منتورینگ ) درحال ساخت ( تکال استراکچرز 

 آموزش رویت آرکیتکچر ) ویژه عالقمندان به طراحی داخلی و نما ( فول پک نقشه کشی فول پک اجرا و دفترفنی فول پک طراحی سازه

 ربوت استراکچر آزمون های نظام مهندسی

 ایمنی و بهداشت در کارگاه های ساختمانی محاسبات نظارت و اجرا

 زمانبندی هر کدام از دوره ها خواهشمند است صفحات بعدی را مشاهده فرمایید.جهت مشاهده سرفصل ها، قیمت ها و 
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 (قبل از ثبت نام و تعیین سطح با پیشنیاز مشاوره کالج تخصصی عمران ) پنج پودمان شغلی عمران 
 دریافت اطالعات بیشتر دوره مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز نام دوره

 سیویل کالج 
 

 ، کارشناس ساخت، نصب و اجرای سازه های فوالدیساختمان ، مجری حرفه ایسازه محاسب حرفه ای

 با اصول بیزنس کوچینگ کارشناس دفتر فنی و کنترلر پروژه های ساختمانی، راه اندازی دفتر مهندسی
 

 

 مزیت منحصر به فرد سیویل کالج : 16
 

  حرفه ای مرتبطبرگزاری دوره با اساتید دارای دو دهه سابقه 

 استفاده از فرصتهای شغلی کلینیک کسب و کار طبق ضوابط 

  شش ماه پس از پایان کالج تاپشتیبانی فنی در زمان اشتغال 

 در دوره برنامه ریزی شغلی و تحصیلی برای شرکت کنندگان 

 ر صورت عدم یادگیری طبق ضوابطدیک ساله تکرار  گارانتی 

  عضویت vipعلمی در طول دوره ش و پاسخـدر سامانه پرس 

 استفاده از پکیـج های ویدئویی رایـگان دوره در طول آموزش 

  ساختمانی ر مهندسیـراه اندازی دفت جـهتهمراهی دانشجو 

 گذراندن کارآمـوزی در شـرکت های معتبر برای نفـرات برتر 

  ی عملـیبازدیدها سمینار، ورکشاپ وامکان حضور رایگان در  

 ارتمانـدوره های دپشرکت دردرصدی  10سال تخفیف  یک 

  دی ـبرای پرداخت نق ت میـلیـون تومان تخفیففـهدریافت 

  و بدون بهره ماهه 24اقساط با شرایط کالـج پرداخت شهریه 

 عمران شرکت در جلسات هم اندیشی ساالنه با حضور بزرگان 

 امکان دریافت مدرک فنی و حرفه ای و بین المللی انگلسـتان  

 امیرکبیر ای هـحرف یـمهندس ورک تیم در عضویت  APET  

 

ای دوره توسط کارشناسان به ـبخش ه

برنامه ریزی شده و بر  نفر به نفرصورت 

اساس شرایط تحصیلی و شغلی شرکت 

 کنندگان، زمان هر دوره اعالم می گردد.

000/800/59  
 ساعت 860

 ) فیلم + کالس (

 زیر را اسکن نمایید :  QR با دوربین گوشی خود 

 

 
 

 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/civilcollege 
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 عمران  پودمان های شغلی
 دریافت اطالعات بیشتر دوره مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز نام دوره

 مدیریت اجرایی کارگاه های ساختمانی (مجری حرفه ای ساختمان ) نظارت و 

شناسی،  یسی، مصالحتاسیسات، نقشـه خوانی  قراردادنو کاری، نکات نازک پـروانه، تخریب و گود برداری، اجرای اسکلت، صدور

 یان دورهمجری حرفه ای ساختمان به دانشجو قسمتی 132لی، با ارائه پکیج ویدئویی عمـ ضوابط شهرداری، بازدیدهای

 دوره : مزایای

  ماهه 4پرداخت شهریه با اقسـاط ، تانو حرفه ای و بین المللی از کشور انگلسامکان دریافت مدرک فنی  

  تخفیف برای پرداخت نقدی پانصد هزار توماندریافت مبلغ پروژه، برگزاری بخش هایی از دوره در محل 

 000/200/8 21/01/1402 17 -19 دوشنبه
 ساعت 80

 () فیلم + کالس 

 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/ejraa 
 

 محاسب حرفه ای سازه ) با امکان شرکت در ترم دلخواه (

 Etabs , Safe: طراحی آیین نامه ای سازه های بتنی به همراه طرح دال و پی با نرم افزارهای  1ترم 

 ی: طراحی سازه های فوالدی به همراه اتـصاالت جوشی و پیچی بر اساس مبحث دهم مقررات مل 2ترم 

  Autocad , ASD ,Tekla : نقشه کشی حرفه ای سازه های فـوالدی و بتنی با نرم افزارهای  3ترم 

 دوره : مزایای

 ماهه 6پرداخت شهریه دوره با اقسـاط ، امکان دریافت مدرک فنی و حرفه ای و بین المللی انگلسـتان 

  ت عضویـ ،تخفیف برای پرداخت نقدی نهصد هزار توماندریافت مبلغvip ش و پاسخ ــه پرسامان در   

  پودمان به صورت رایگان در طول دورهآموزشی برای بخش های مشخصی از ویدئویی پکیـج  6ارائـه 
 

 000/900/12 06/02/1402 16 -18 شنبه  چهار
 ساعت 290

 ) فیلم + کالس (

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/mohaseb 

 ه (کارشناس دفتر فنی و کنترلر پروژه های ساختمانی ) با امکان شرکت در ترم دلخوا
 

 افزار تکسا( : مترور حرفه ای )متره، برآورد، تهیه صورت وضعیت، آشنایی با شرایط عمومی و خصوصی پیمان، نرم 1ترم 

 توتال( های ندوربی با کار و برداری نقشه عملی نقشه کشی ساختمانی با اتوکد + نقشه یردار کارگاهی ) آموزش:  2ترم 

 Excel , Msp: آموزش تخصصی مفاهیم مدیـریت و کنتـرل پروژه های ساختمانی با استفاده از نرم افزارهـای  3ترم 

 اختمانـی( بر اسـاس مقــررات ملـی سـ HSEعمرانی )  : آموزش نـکات مهم ایمنی و بهداشـت در پـروژه های 4ترم 

 

 دوره : مزایای

 اههم 6هریه دوره با اقسـاط ـت شـپرداخ، رفه ای و بین المللی انگلسـتانـامکان دریافت مدرک فنی و ح 

  عدی، ارائه رایگان پکیج ویدئویی اتوکد دو بتخفیف برای پرداخت نقدی هزار تومان هشتصددریافت مبلغ 

72/01/1402 18 -21 یکشنبه  000/900/12  
 ساعت 240

 ) فیلم + کالس (

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 
 

 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :
 

https://b2n.ir/civiloffice 
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 عمران  پودمان های شغلی
 دریافت اطالعات بیشتر دوره مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز دورهنام 

 ترم ( 3کارشناس ساخت، نصب و اجرای استراکچر های فوالدی ) 
 

 

 الدی، مصالح و مقاطع رایج، انواع اتصاالت فوWPS/PQR/QCTM، نقشه خوانی بیسیک، استانداردهای جوش:  1ترم 

 ه کاتینگ شیتدراوینگ در دو سطح مقدماتی و پیشرفته به صورت پروژه ای با نرم افزار تکال و تهیشاپ : آموزش  2ترم 

 آشنایی با دستگاه های رایج ساخت قطعات فوالدی، بازرسی جوش، نکات اجرایی و آیین نامه ای ساخت و نصب:  3ترم 

 اینال بوک، اشکاالت رایج ساخت و بازدید عملیخرید متریال، برشکاری، مونتاژ، تمیزکاری، رنگ کاری، پکینگ لیست، ف 

 دوره : مزایای

 بازدید عملیبرگزاری بخشی از دوره به صورت مجتمع،  وابططبق ض دوره ضمانت شغلی برای نفر برتر 

  ماهه 6انگلسـتان، پرداخـت شـهریه با اقسـاط از امکان دریافت مدرک فنی و حـرفه ای و بین المللی 

  ویدئویی در طول دورهپکیـج  چهارارائـه  ،تخفیف برای پرداخت نقدی میلیون تومانیک دریافت مبلغ 
 

 000/900/14 14/02/1402 08 - 16 پنجشنبه 
 ساعت 130

 ) فیلم + کالس (

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 

 
 

 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :
 

https://b2n.ir/steelstructure 

 راه اندازی دفتر مهندسی ساختمانی بر مبنای اصول بیزنس کوچینگ

 منتورینگ و کوچینگ در صنعت ساختمان ()  
 

خدمات و محصوالت مهندسی، راه اندازی شرکت، چارت سازمانی، بیزنس پلن، بوم کسب و کار، مهارت های کوچینگ، انواع 

قیمت گذاری، انواع مشتری، تکنیک های مذاکره، قرارداد با کارفرما، انتخاب شریک، طراحی استراتژی های بازاریابی، تبلیغات، 

فرآیند نویسی، روش استخدام و تیم سازی، تامین روش تحلیل کسب و کار، سیستم سازی، فروش حرفه ای، طراحی کمپین،

 رهبری، تمرینات عملی، سوشال مدیا، نکات راه اندازی وب سایت، نگیبرندمالی، گرفتن پروژه، شبکه سازی،  سرمایه، مدیریت

 دوره : مزایای

  تخفیف برای پرداخت نقـدی یک میلیون تومان، ماهه 6همراهی دانشجو جهت راه اندازی کسب و کار، پرداخت با اقسـاط 
 

 000/000/15 30/01/1402 18 -21   شنبهچهار
 ساعت 120

 ( کالس حضوری) 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 
 

 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :
 

https://b2n.ir/coaaching 
 

 پودمان بازرسی جوش ویژه عمران
 

 (، نقشه خوانی جوش، کلید فوالد WPS، تدوین دستورالعمل جوشکاری )  PT-MT-UT-RT-VTتست های
 

  دوره : مزایای

 ماهه، امکان دریافت مدرک فنی و حرفه ای و بین المللی انگلسـتان 4پرداخت شهریه با اقسـاط 

 یکشنبه 

 و

 سه شنبه

21- 18 10/02/1402  000/900/12 
 ساعت 160

 ( کارگاه عملی) 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/WeldInspection 
 

http://www.amirkabir.in/
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 عمران تک دوره های 

 اطالعات بیشتر دورهدریافت  مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز نام دوره

   D2AutoCADنقشه کشی ساختمانی و صنعتی با      

 50  جلسه کارگاه پروژه و تمرین 8قسمت ویدئوی آموزشی پروژه محور به همراه 

 

 000/600/1 27/01/1402 18-16 شنبهیک
 ساعت 40

 ) فیلم + کالس (

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 
 اطالعات دوره از طریق لینک زیر :و یا مشاهده 

 

https://b2n.ir/autocad2d 
 

 

 Etabs , Safeطراحی سازه های بتنی به همراه دال و پی با نرم افزارهای 
 

 65  + جلسه کارگاه پروژه و تمرین 8قسمت ویدئوی آموزشی پروژه محور از نرم افزار ایتبس 

 25 جلسه کارگاه پروژه و تمرین 4روژه محور از نرم افزار سیف + ـقسمت ویدئوی آموزشی پ 

 20  ( 2800) استاندارد  زلزله آیین نامه طراحی ساختمان در برابرقسمت ویدئوی آموزشی از 
 

 000/900/3 06/02/1402 16 -18 شنبه  چهار
 ساعت 100

 ) فیلم + کالس ( 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/concreteetabs 
 

 به همراه طرح دستی اتصاالت رایج Etabsطراحی سازه های فوالدی با نرم افزار 
 

 20  + جلسه کارگاه پروژه و تمرین 8قسمت ویدئوی آموزشی پروژه محور از نرم افزار ایتبس 

 10  جلسه کالس آموزشـی آنالین ( 10) و یا طراحی اتصاالت رایج قسمت ویدئوی آموزشی 

 25 جلسه کارگاه پروژه و تمرین 4روژه محور از نرم افزار سیف + ـقسمت ویدئوی آموزشی پ 

 20  (2800) استاندارد  زلزله آیین نامه طراحی ساختمان در برابرقسمت ویدئوی آموزشی از 

 

 000/500/5 30/01/1402 16-14 چهارشنبه
 ساعت 100

 ) فیلم + کالس ( 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/steeletabs 
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 تک دوره های عمران

 شروع دوره ساعت روز نام دوره
شهریه ) 

 تومان (
 دریافت اطالعات بیشتر دوره مدت دوره

 ساعت 30 000/600/3 با هماهنگی   طراحی دستی اتصاالت رایج پیچی و جوشی در سازه های فوالدی 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/Connectiondesign 
 

 

 ( Structural Drafter نقشه کش حرفه ای سازه ) 
 50  جلسه کارگاه پروژه و تمرین 8اتوکد + قسمت ویدئوی آموزشی از نرم افزار 

 30 قسمت ویدئوی آموزشی پـروژه محـور از نـرم افزار اسـتراکچرال دتایلینگ 

 20 جلسه کارگاه آموزشی تهیه نقشه های شاپ دراوینگ با تکال اسـتراکچـرز 

 

 000/400/5 27/01/1402 18-16 یکشنبه
 ساعت 100

 ) فیلم + کالس ( 

جهت دریافت اطالعات این محصول خواهشمند 

است با کارشناس دپارتمان از طریق واتساپ یا 

 تماس تلفنی در ارتباط باشید : 

 

     09022205471  

Tekla Structures (Xsteel)  
 های اجرایی فوالدی ) شاپ دراوینگ (تهیه نقشه 

 20  تکال اسـتراکچـرزجلسه کارگاه آموزشی تهیه نقشه های شاپ دراوینگ با 

 000/900/3 با هماهنگی  
 ساعت 40

 ( کالس حضوری) 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/tekla_structures 
 

http://www.amirkabir.in/
https://b2n.ir/Connectiondesign
https://b2n.ir/tekla_structures
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 عمران تک دوره های

 دریافت اطالعات بیشتر دوره مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز نام دوره

 مترور حرفه ای ) متره ، برآورد و تهیه صورت وضعیت (
 

 آموزش متره، برآورد و تهیه صـورت وضـعیت 

 آشنایی با شرایط عمومی و خصوصـی پیمان 

 آموزش پـروژه محور کار با نرم افـزار تکـسا 

 

27/01/1402 18 -21 شنبهیک  000/200/4 
 ساعت 50

 ( کالس حضوری) 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/CostEstimation 
 

92/01/1402 14 -17 سه شنبه دوربین های توتال استیشن دوره جامع نقشه برداری و کار با  000/900/4 
 ساعت 36

 ( کارگاه عملی) 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/Mapping 
 

 تاسیسات مکانیکی رایج در ساختمان هاآشنایی با 
 انی تاسیسات،تجهیزات، سیستم ها و دستگاه های تهویه مطبوع، محاسبات سرانگشتی، جزئیات اجرایی، نقشه خو

 تآشنایی با پایپینگ فاضالب و آب رسانی، آشنایی با استخر های ویالیی، شناخت متریال تاسیسا

 

 000/200/4 با هماهنگی  
 ساعت 50

 ( حضوری کالس) 

جهت دریافت اطالعات این محصول خواهشمند 

است با کارشناس دپارتمان از طریق واتساپ یا 

 تماس تلفنی در ارتباط باشید : 

 

     09022205471  

http://www.amirkabir.in/
https://b2n.ir/CostEstimation
https://b2n.ir/Mapping
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 عمران تک دوره های

 دریافت اطالعات بیشتر دوره مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز نام دوره

 سوله های صنعتیطراحی حرفه ای 
 

  مدلسازی سه بعدی و طراحی آیین نامه ای سوله و فونداسیون آن در نرم افزارهایSap , Safe 

 اجرایی  ه هایـطراحی دستی اتصاالت رایج در سوله های صنعتی، نقشه خوانی و نکات ترسم نقش 

 000/900/3 با هماهنگی  
 ساعت 40

 ) فیلم + کالس ( 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 تتت

 

 

 

 

 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

https://b2n.ir/Sheddesign 
 

 

  Autocad ) حرفه ای ) پیشنیاز : آشنایی با دستورات اولیه اتوکد 
 (تکنیک ها و ترفندهای سرعت عمل در اتوکدذکر ) مرور تمامی دستورات کاربردی اتوکد +

 09-12 جمعه

25/01/1402  

 و

01/02/1402  

000/750 
 ساعت 10

 )کارگاه آنالین(

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/autocad_ppt 

21/02/1402 14 -16 پنجشنبه Excel & Mspمدیریت و کنترل پروژه با نرم افزار های   000/500/2 
 ساعت 50

 (فیلم + کالس  ) 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/Project_Management 
 

http://www.amirkabir.in/
https://b2n.ir/Sheddesign
https://b2n.ir/autocad_ppt
https://b2n.ir/Project_Management
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++ 

 دوره های آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان

 دریافت اطالعات بیشتر دوره مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز نام دوره

 ساعت 100 000/250/6 09022205471رزرو از طریق شماره   نظارت و اجرا - آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان عمران

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/Supervisiontest 
 

 ساعت 100 000/500/7 09022205471رزرو از طریق شماره   محاسبات  -آمادگی آزمون ورود به حرفه مهندسان عمران 

 .زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/Calculationtest 
 

http://www.amirkabir.in/
https://b2n.ir/Supervisiontest
https://b2n.ir/Calculationtest
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 پکیج های ویدئویی آموزشی عمران

 دریافت اطالعات بیشتر دوره قیمت محصول ) تومان ( نام محصول ) فیلم آموزشی (

 آموزشی اتوکد دو بعدی ) ساختمانی و صنعتی ( پکیج

 
 50 و سـاختمانـی تمرین صنـعتی 50بیش از با حل  روژه محورـقسمت ویدئوی آموزشی پ 

  ساعت فیلم پروژه محور از تمامی بخش های مهم اتوکد با امکان دریافت مدرک 25حدود  

   

 

000/690 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 

 
 

 
 

 

 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :
 

https://b2n.ir/autocad_pack 
 
 

 تکنیک ها و ترفندهای افزایش سرعت در اتوکدپکیج 
 

 12  تکنیک ها و ترفندهای سرعت عمل در اتوکداز قسمت ویدئوی آموزشی 

  معتبر ساعت  فیلم آموزشی اتوکد حرفه ای با امکان آزمون و دریافت مدرک 11حدود 

 

 
 

000/420 

 
 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/autocadppt_pack 
 

 
 

 Etabsطراحی سازه های بتنی با پکیج 
 

 65  (ای  افزار ایتبس )طبق ضوابط آئین نامهقسمت ویدئوی آموزشی پروژه محور از طراحی سازه های بتنی با نرم 

 15  ساعت فیلم پروژه محور با امکان دریافت مدرک ( 55قسمت فیلم آپدیت دوره به صورت وبینار ) مجموعا حدود 

 

  

 

000/300/1 

 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/etabsconcrete_pack 
 

http://www.amirkabir.in/
https://b2n.ir/autocad_pack
https://b2n.ir/autocadppt_pack
https://b2n.ir/etabsconcrete_pack
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 پکیج های ویدئویی آموزشی عمران

 دریافت اطالعات بیشتر دوره قیمت محصول ) تومان ( نام محصول ) فیلم آموزشی (

 Etabsطراحی سازه های فوالدی با پکج ویدئویی 
 

 17 با نرم  یفوالداز طراحی سازه های  ساعت محتوا ( 22) حدود  قسمت ویدئوی آموزشی پروژه محور

 زمون آنالینآبا امکان درخواست مدرک معتبر و  )طبق ضوابط آئین نامه ای ( 2019ورژن  افزار ایتبس

 

000/300/1 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 

 
 

 دوره از طریق لینک زیر : و یا مشاهده اطالعات
 

https://b2n.ir/etabssteel_pack 
 
 

 ( Xsteel )  تهیه نقشه های شاپ فوالدی با تکال 
 

 47 دراوینگ شاپ های نقشه تهیهاز نرم افزار تکال استراکچرز جهت  آموزشی پروژه محور ویدئوی قسمت 

  و آزمون ساعت ویدئوی جامع به همراه وبینارهای برگزار شده دوره با امکان درخواست مدرک 32حدود 

 

000/800/1 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/tekla_pack 
 

 Safe v8 + 2016  طراحی انواع دال و پی با

 

 23 سیفاز طراحی دال و پی با دو ورژن نرم افزار  آموزشی پروژه محور ویدئوی قسمت 

  معتبر مدرکو به همراه امکان درخواست  آزمون  ساعت ویدئوی پروژه محور 18حدود  

000/660 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 

 
 مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :و یا 

 

https://b2n.ir/safe_pack 
 

http://www.amirkabir.in/
https://b2n.ir/etabssteel_pack
https://b2n.ir/tekla_pack
https://b2n.ir/safe_pack
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 پکیج های ویدئویی آموزشی عمران

 دریافت اطالعات بیشتر دوره قیمت محصول ) تومان ( نام محصول ) فیلم آموزشی (

 (ASD)استراکچرال دتایلینگ  نقشه کشی سازه های بتنی با 
 30  اول لیستوفرجد به همراهقسمت ویدئوی آموزشی پروژه محور از ترسیم نقشه های اجرایی سازه های بتنی 

  عتبرم مدرکو به همراه امکان درخواست  آزمون  ساعت ویدئوی پروژه محور از خروجی ایتبس 13حدود 

 

000/780 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/ASD_PACK 
 

 ویرایش چهارم 2800آموزش جامع استاندارد زلزله 
 20  ویرایش چهارم 2800قسمت ویدئوی آموزشی از نکات طالیی استاندارد زلزله 

  معتبر مدرکو آزمون  رخواستبه همراه امکان د ساعت ویدئوی آموزش 6حدود 

 

 

000/400 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 
 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :

 

https://b2n.ir/2800_PACK 
 
 

http://www.amirkabir.in/
https://b2n.ir/ASD_PACK
https://b2n.ir/2800_PACK
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 آموزشی عمرانپکیج های ویدئویی 

 دریافت اطالعات بیشتر دوره قیمت محصول ) تومان ( نام محصول ) فیلم آموزشی (

 مجری حرفه ای ساختمان از گودبرداری تا نازک کاری
 133  نازک کاری پایان  اجرای ساختمان از گود برداری تاقسمت ویدئوی آموزشی 

  معتبر درخواست  مدرکامکان ساعت ویدئوی تئوری و بازدید عملی با  45حدود 

 

000/500/2 

 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  
 

 
 
 
 
 
 

 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :
 

https://b2n.ir/mojri_pack 
 

 پکیج جامع متره ، برآورد و تهیه صورت وضعیت
 25  متره، برآورد و صورت وضعیت نویسی سازه های بتنی و فوالدیقسمت ویدئوی آموزشی 

  معتبر مدرکو به همراه امکان درخواست آزمون  ساعت ویدئوی پروژه محور 15حدود 

000/540 

 

 زیر را اسکن نمایید :  QRبا دوربین گوشی خود  

 
 

 و یا مشاهده اطالعات دوره از طریق لینک زیر :
 

https://b2n.ir/metreh_pack 
 

 

 ساختمانی و صنعتی پکیج نقشه خوانی بیسیک سازه های فوالدی
 

 18 نقشه خوانی بیسیک سازه های فوالدی ساختمانی و صنعتیویدئوی آموزشی  قسمت 

 استانداردهای جوش ،WPS/PQR/QCTMو ....... اتصاالت فوالدی ، مصالح و مقاطع رایج، انواع 

 18 ساعت ویدئوی آموزشی از دوره با امکان دریافت مدرک معتبر از مجتمع آموزشی امیرکبیر 

 

000/200/1 

جهت دریافت اطالعات این محصول خواهشمند است با کارشناس دپارتمان از طریق 

 واتساپ یا تماس تلفنی در ارتباط باشید : 

 

     09022205471  

 درصد تخفیف ( 25) با  های ویدئویی آموزشی عمرانفول پک 

 دریافت اطالعات بیشتر دوره قیمت محصول ) تومان ( نام محصول ) فیلم آموزشی (

 فول پک آموزشی طراحی سازه
 

  پک طراحی سازه بتنی باEtabs 

  پک طراحی سازه فوالدی باEtabs 

  باپک طراحی سوله و اتصاالت Sap 2000 

  پک طراحی دال و پی با نرم افزارSafe 2016 

  ویرایش چهارم 2800آموزش استاندارد زلزله 

 معتبر مدرکو امکان درخواست آزمون  با  
 

000/420/3 

جهت دریافت اطالعات این محصول خواهشمند است با کارشناس دپارتمان از طریق 

 واتساپ یا تماس تلفنی در ارتباط باشید : 

 

     09022205471  

 فول پک اجرا و دفترفنی
 

 پک مجری حرفه ای ساختمان 

 پک نقشه کشی با اتوکد 

 پک مترور حرفه ای 

  پک کنترل پروژه باExcel , Msp 

 معتبر مدرکو امکان درخواست آزمون  با 

000/620/3 

جهت دریافت اطالعات این محصول خواهشمند است با کارشناس دپارتمان از طریق 

 واتساپ یا تماس تلفنی در ارتباط باشید : 

 

     09022205471  

 فول پک نقشه کشی سازه
 

 پک نقشه کشی با اتوکد 

 پک نقشه خوانی سازه فوالدی 

 پک آموزش تکال استراکچرز 

 پک آموزش استراکچرال دتایلینگ 

 معتبر مدرکو امکان درخواست آزمون  با  

000/350/3 

جهت دریافت اطالعات این محصول خواهشمند است با کارشناس دپارتمان از طریق 

 واتساپ یا تماس تلفنی در ارتباط باشید : 

 

     09022205471  

http://www.amirkabir.in/
https://b2n.ir/mojri_pack
https://b2n.ir/metreh_pack

