
 

  

 

 مجتمع آموزشی امیرکبیر

2140 بهار  

معماری دپارتمان دوره های برنامه  
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 ( کار بازار به برتر نفرات معرفی+  المللی بین مدرک+  اقساط شرایط)   کار بازار ویژه امیرکبیر معماری شغلی های پودمان مجموعه

 

 ( معمار غیر فراگیران ویژه)  پایه طراحی پودمان( 1
 آموزشمتد  مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز گروه نام دوره

   44.750.000 با هماهنگی    کالج معماری

 طراحی پایه
 

 ترم اول 

 ساعت Autocad   (16+25): نقشه کشی ساختمانی با  1گام 

 ساعت ( 45: اصول تئوری و استاندارد های معماری )  2گام 
 

 ترم دوم 

 ساعت Sketchup     (30 )مدلسازی سه بعدی با 
 

A 5400000 27/01/1402 18-16 یکشنبه 
 ساعت 125

 ) پنج ماه (

 
https://b2n.ir/Basic_design 

 

61-18 یکشنبه Autocad Aنقشه کشی ساختمانی با   ساعت 40 1600000 27/01/1402 

 
https://b2n.ir/autocad_2d 

 

 اصول تئوری و استاندارد های معماری
 

 ) نقشه کشی و طراحی پالن، ترسیم فنی همراه با ضوابط شهرداری و قوانین نویفرت،

 استاندارد های معماری،  ترسیم کروکی، تور مجازی (نقشه خوانی و آموزش 
 

 

A حضوری ساعت 45 2400000 04/02/1402 21-18 شنبهدو 

http://www.amirkabir.in/
http://www.amirkabir.in/
https://b2n.ir/Basic_design
https://b2n.ir/autocad_2d


 )  برنامه دوره های مهندسی معماری بهار 1402   مجتمع آموزشی امیرکبیر
 

 www.Amirkabir.in                              031-36635020    - 09022205971   ثبت نام  :  واتساپ و مشاوره                    35ابتدای کوچه  -چهارباغ باال  -میدان آزادی

 

 

Sketch up 
 )طراحی سه بعدی ساختمان ، طراحی غرفه های نمایشگاهی و رندرگیری (

 

 

A ساعت 30 1900000 31/01/1402 15-12 شنبهپنج 

 

 
https://b2n.ir/sketchup 

 

 آموزشمتد  مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز گروه نام دوره

 

 مجری حرفه ای ساختمان
 

راردادنویسی،  قتاسیسات، نقشه خوانی،  کاری، نکات نازک پروانه، تخریب و گود برداری، اجرای اسکلت، صدور

  عملی قسمت فیلم تخصصی تئوری و 132عملی و  شناسی، ضوابط شهرداری و شهرسازی + بازدیدهای مصالح

A 8200000 21/01/1402 17 -19 دوشنبه 
 ساعت 80

 

 

 
https://b2n.ir/mojri_sakhteman 

 

 آموزشمتد  مدت دوره ) تومان (شهریه  شروع دوره ساعت روز گروه نام دوره

 دکوراسیون داخلی

           ترم اول :

 ساعت( 45طراحی دکوراسیون داخلی ): اصول و مبانی  1گام 

 ساعت ( 45رندرینگ با رویت و اینسکیپ )  : مدلینگ و 2گام 

          ترم دوم :

 ساعت ( 45:  رویت تخصصی دکور+ متره داخلی + تهیه نقشه های فاز دو )  1گام 

 ساعت(  15ساعت( + فنگ شویی )  15: اصول قرارداد نویسی معماری  ) 3و  2گام 

 ساعت ( 15:  بازدید های اجرایی دکوراسیون داخلی ) سه مرحله بازدید  4گام 

          ترم سوم :

 ساعت ( 15ساعت ( + پرتفولیو دکوراسیون )  15:  رندرینگ با کرونا )  6و  5گام 

A 9900000 19/01/1402 15-18 شنبه 
 ساعت 210

 ) هشت ماه (

 
https://b2n.ir/Interior_decoration 
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 و مبانی طراحی دکوراسیون داخلی اصول

 )استانداردها، تناسبات، رنگ شناسی ، نورپردازی، مصالح شناسی، چیدمان، روان شناسی محیط

 کاربری های مسکونی ، اداری ، تجاری ، درمانی ، خدماتی ، آموزشی (
A حضوری ساعت 45 2400000 19/01/1402 15-18 شنبه 

 ) ( Revit Architecture + Enscapeبا   رندرینگ مدلینگ و

 (اینسکیپ / رندرینگ با  Mass/ متره و برآورد /  2)مدلینگ / فاز
A 

 20/01/1402 18-21 یکشنبه

 ساعت 45 2500000

 

 
 

https://b2n.ir/revit_architecture 
 

 30/01/1402 15-18 چهارشنبه

Revit تخصصی ویژه طراحی دکوراسیون داخلی + متره داخلی + تهیه نقشه های فاز دو 

 مقدماتی () با پیشنیاز مدلینگ و رندرینگ با رویت 
A ساعت 45 2500000 19/01/1402 21-18 شنبه 

 
 

 
 

https://b2n.ir/revit_interior 
 

81-02 شنبهیک A اصول قرارداد نویسی در پروژه های معماری یا آنالین حضوری ساعت 15 650000 27/01/1402   

یا آنالین حضوری ساعت 15 650000 28/01/1402 15-18 دوشنبه A فنگ شویی در معماری داخلی  
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 ساعت 15 1400000 22/01/1402 18-21 شنبهسه  CORONA A موتور رندرگیری 

 

 
https://b2n.ir/corona_render 

 

 حضوری ساعت 15 800000 با هماهنگی   A,B بازدید ( 3 بازدیدهای علمی از پروژه های دکوراسیون داخلی  )

 حضوری ساعت 15 800000 18/02/1402 15-18 دوشنبه A,B پرتفولیو دکوراسیون

 آموزش متد مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز گروه نام دوره
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 پودمان طراحی نمای ساختمان و طراحی منظر
 

 ترم اول :

 ساعت ( 50پروژه واقعی ) 4نما + متره نما + انجام تخصصی Revit :  1گام 

 ساعت ( 20اصول و مبانی طراحی نما و محوطه  )  : 2گام 
 

  ترم دوم :
 ساعت Lumion   (30 ):   انیمیشن سازی با  1گام 

 ساعت (  30:  اجرای نما به همراه جزئیات رایج و اتصاالت )  2گام 
 

   ترم سوم :

 ساعت ( 30پروژه با فتوشاپ ) 10پست پروداکشن :    پرزانته و  1گام 

 ساعت ( 15بازدید های علمی از پروژه های نما و منظر )      : 2گام 
 

 ساعت ( 15پرتفولیو تخصصی نما )     ترم چهارم :

A 8600000 31/01/1402 09-12 شنبهپنج 
 ساعت 190

 ) هشت ماه (

 
https://b2n.ir/Facade_design 

 

Revit  پروژه واقعی ) با رندرینگ اینسکیپ ( 4تخصصی نما + متره نما + انجام A ساعت 50 2800000 31/01/1402 09-12 پنجشنبه 

 

 
https://b2n.ir/revit_Facadedesign 

 

 ساختمانمبانی طراحی نمای 
 ) سبک شناسی، نورپردازی، تعاریف اقلیمی، ضوابط شهرداری در مراحل طراحی و اجرا، مصالح شناسی (

A حضوری یا آنالین ساعت 20 960000 31/01/1402 09-12 پنجشنبه 

 Lumionمعماری با  انیمیشن سازی در
 ) رندرینگ حرفه ای و انیمیشن سازی پروژه های معماری با لومیون (

A حضوری یا آنالین ساعت 30 1600000 31/01/1402 15-18 پنجشنبه 

 اجرای نمای ساختمان

 
 اجرای نما ) اصول اجرایی، ایده پردازی در طراحی نما با نرم افزار، تحلیل و بررسی پروژه های برتر، متره و برآورد نما (

A   حضوری یا آنالین ساعت 30 1600000 با هماهنگی 

http://www.amirkabir.in/
http://www.amirkabir.in/
https://b2n.ir/Facade_design
https://b2n.ir/revit_Facadedesign


 )  برنامه دوره های مهندسی معماری بهار 1402   مجتمع آموزشی امیرکبیر
 

 www.Amirkabir.in                              031-36635020    - 09022205971   ثبت نام  :  واتساپ و مشاوره                    35ابتدای کوچه  -چهارباغ باال  -میدان آزادی

 

 پست پروداکشن با فتوشاپپرزانته حرفه ای و 
 پروژه پر چالش معماری ( 10) تکنیک های پست پروداکشن، هماهنگی با موتورهای رندر، صفر تا صد 

A حضوری یا آنالین ساعت 30 1600000 30/01/1402 21-18 شنبهچهار 

 حضوری یا آنالین ساعت 15+15 800000 با هماهنگی   A,B پرتفولیو تخصصی نمابازدید( +  3 بازدیدهای علمی از پروژه های نمای ساختمان و منظر )

 آموزش متد مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز گروه نام دوره

3Dmax 
 ،(خواب تخت ، مبلمان) فرنیچر طراحی ، داخلی دکوراسیون طراحی)

 ( کالسیک نمای طراحی و کالسیک آشپزخانه )طراحی
A حضوری ساعت 40+20 2700000 31/01/1402 12-09 پنجشنبه 

Vray (  نرم افزار  -جلوه های هنری -رندر حرفه ای  -متریال  -نورپردازیunfold) A حضوری ساعت 40+10 2300000 31/01/1402 21-18 پنجشنبه 
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 آموزش متد مدت دوره شهریه ) تومان ( شروع دوره ساعت روز گروه نام دوره

 اندازی و مدیریت دفاتر مهندسی ساختمان )بر مبنای اصول بیزنس کوچینگ(راه 

 راه اندازی، مدیریت، توسعه و رهبری کسب و کارهای مهندسی () 
 

 ملزومات راه اندازی دفتر معماری ، چارت سازمانی ، بیزنس پلن نویسی، بوم کسب و کار شرکت 

  کارفرما، مدل های درآمدزایی، انتخاب شریکانواع مشتری، تکنیک های مذاکره و قرارداد با 

 روش های بازاریابی، فروش، طراحی کمپین و تبلیغات، قیمت گذاری خدمات شرکت 

 روش های تحلیل کسب و کار، سیستم سازی سازمانی، فرآیند نویسی، طراحی استراتژی 

 ن پروژهروش های استخدام، کنترل و ارزیابی عملکرد پرسنل، تامین سرمایه اولیه ، گرفت 

  نگیبرندشبکه سازی با مشتریان، ساختارهای ارتباطی با کارمندان، فریلنسری، اصول 

A 81 -21   چهارشنبه  30/01/1402  000/000/15 

 ساعت 120

کالس ) 

 ( حضوری

 

 
https://b2n.ir/coaaching 

 

 نیاز رویت مقدماتی (پودمان آرشیتکت حرفه ای ) با پیش 
 ) نحوه اخذ مجوز شهرداری، قوانین شناسنامه زمین، طراحی معماری پروژه محور، طراحی سازه ویژه (

A   ساعت 50 3000000 با هماهنگی 

 

 
https://b2n.ir/architect 

 

 ساعت40 2800000 با هماهنگی   A اسکیس و راندو

 
https://b2n.ir/Skis_and_Rando 
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 ساعت36 2800000 با هماهنگی    آمادگی کنکور ارشد

 
https://b2n.ir/Masters_exam_in_arc 
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