بىام خذا

ضزح گزایص َای کارآمًسی



حضًر در مىاطق ضُزداری ي معايوت فىی ضُزداری ضیزاس -مسکه ي ضُزساسی – میزاث فزَىگی



َذف :
o

آضٌبیی ثب سیستن ٍ گزدش کبر اداری هزتجظ ثب هعوبری

o

اهکبى اضتغبل در آیٌذُ



وًع فعالیت :
o





حضَر در ثخص هزثَعِ ٍ اًجبم کبرّبی هحَلِ

وحًٌ بزرسی ي سىجص :
o

ارائِ کبهل اًَاع گزدش کبر ،هزاحل ثزرسی (اًَاع سبختوبًْب ٍ ثزرسی ّب)

o

ارائِ گشارش تخػػی اس هَضَع خبظ

o

ًظز ٍ تبییذ سزپزست کبرآهَسی

o

ًظز ٍ تبییذ هسئَل کبرآهَسی

o

اًتخبة افزادی جْت ثزرسی ٍ ثبسدیذ(تَسظ هسئَل کبر آهَسی) (فزد هَرد تأئیذ هسئَل کبر آهَسی)

حضًر در فعالیتُای فزَىگی داوطگاٌ



 8امتیاس

َذف :
o
o
o
o



پیطجزد فعبلیتْبی فزٌّگی داًطگبُ ثب ّوکبری داًطجَیبى
استفبدُ اس تخػع داًطجَیبى
تقسین کبر ٍ ٍظبیف ثز اسبس تخػع ٍ تَاًبیی
آضٌبیی داًطجَیبى ثب فعبلیتْبی فزٌّگی ٍ تخػػی هزتجظ ثب حزفِ

وًع فعالیت :
o
o



اًجوي علوی داًطجَیبى
اهَر اجزایی فعبلیتْبی فزٌّگی

وحًٌ بزرسی ي سىجص :
o



ارائِ گشارش کبر ثب تأئیذ هسئَل فزٌّگی

سمیىٍ َای تخصصی :
o
o
o



تسلظ ثز ًزم افشار ( ) … , 3d max, photo shop
عکبسی
گزافیک ٍ عزاحی پَستز

وکات مًرد تًجٍ :
o
o
o

اًتخبة ٍ ًَع فعبلیت ثب تبییذ هسئَل فزٌّگی ٍ کبر آهَسی
اًتخبة داًطجَ ثب تَجِ ثِ ًَع فعبلیت ٍ تَاًبئی داًطجَ
تعذاد افزاد ٍ فعبلیتْبی هَرد ًیبس در اثتذای ّز تزم اعالم هی گزدد ( .ثب ًظز هسئَل فزٌّگی )
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 6امتیاس



حضًر در دفاتز ي ضزکتُای معماری



َذف :
o

آضٌبیی ثب سیستن ٍ رًٍذ کبر حزفِ ای

o

اهکبى اضتغبل در آیٌذُ

o

استفبدُ اس تخػع در سهیٌِ ّبی هتفبٍت (ًزم افشار  ،عزاحی ً ،قطِ کطی )... ،

o

ًحَُ استفبدُ ٍ کبرثزد درٍس فزا گزفتِ ضذُ



وًع فعالیت :
o

حضَر هذاٍم در دفتز ٍ اًجبم کبرّبی هحَلِ

o

عزاحی

o

ًزم افشار ( )... , cad ,3d max

o

سبیز اهَر هزتجظ ثب دفتز



وحًٌ بزرسی ي سىجص :
o

ارائِ گشارش ٍ فعبلیتْبی اًجبم گزفتِ ثب تبییذ هسئَل دفتز

o

ًظز ٍ تبییذ هسئَل کبرآهَسی





 8امتیاس

وکات مًرد تًجٍ :
o

اًتخبة افزادی جْت ثزرسی ٍ ثبسدیذ(تَسظ هسَل کبر آهَسی) (فزد هَرد تأئیذ هسئَل کبر آهَسی)

o

اًجبم آسهَى در سهیٌِ هَرد ًظز (درغَرت ًیبس )

o

دفبتز هَرد تبییذ داًطگبُ ثبضذ.

حضًر در پزيصٌ َای اجزایی ي کارگاٌ ساختمان



 10امتیاس

َذف :
o

آضٌبیی ثب کبر اجزایی ٍ هزاحل آى

o

اهکبى اضتغبل در آیٌذُ

o

ًحَُ هذیزیت ٍ سزپزستی کبرگبُ ٍ ارتجبط ثب سبیزیي

o

ًحَُ استفبدُ ٍ کبرثزد درٍس هزتجظ

o

یبدگیزی دیتیلْبی اجزایی



وًع فعالیت :
o

حضَر هذاٍم در کبرگبُ سیز ًظز سزپزست

o

حضَر در هزاحل اجزایی هطخع ضذُ



وحًٌ بزرسی ي سىجص :
o

ارائِ گشارش ٍ فعبلیتْبی اًجبم گزفتِ ثب تبییذ سزپزست کبرآهَسی

o

ًظز ٍ تبییذ هسئَل کبرآهَسی



مزاحل مًرد تاییذ ي سمیىٍ َای تخصصی :
پزٍصُ هیجبیست در یکی اس هزاحل سیز ثبضذ :
o

خبک ثزداری ٍ پی ریشی

o

ستَى گذاری

o

سقف

o

دیَار چیٌی
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o

تبسیسبت

o

اجزای قسوت ّبی داخلی

o

ًوب سبسی

o

سبیت

o

...





وکات مًرد تًجٍ :
o

اًتخبة افزادی جْت ثزرسی ٍ ثبسدیذ(تَسظ هسئَل کبر آهَسی) (فزد هَرد تأئیذ هسئَل کبر آهَسی)

o

اًجبم آسهَى در سهیٌِ هَرد ًظز

o

پزٍصُ ّب هَرد تأئیذ داًطگبُ ثبضذ.

o

پزٍصُ در یکی اس هزاحل هَرد تأئیذ ثبضذ

o

حذاقل در دٍ هزحلِ اجزایی (پطت سز ّن)حضَر داضتِ ثبضٌذ.

حضًر ي گذراوذن ديرٌ َا ،کارگاٌ َا ،سمیىارَا َ ،مایص َا ي باسدیذَای تطکیل ضذٌ در داوطگاٌ (الشامی)



َذف :
o



فزاگیزی تخػع

وًع فعالیت :
o

حضَر کبهل در دٍرُ هَرد ًظز

o

حضَر در هزاحل اجزایی هطخع ضذُ



وحًٌ بزرسی ي سىجص :
o

ارائِ گشارش ٍ فعبلیتْبی اًجبم گزفتِ

o

ضزکت در آسهَى پبیبى دٍرُ

o

اًجبم پزٍصُ کبهل هزتجظ ثب دٍرُ

o

تبییذ سزپزست ٍ هذرس دٍرُ

o

تأئیذ هسئَل فزٌّگی

o

تبییذ هسئَل کبرآهَسی



وکات مًرد تًجٍ :
o

دٍرُ ّب ّن ثػَرت اختیبری ٍ ّن ثػَرت الشاهی هیجبضذ .

o

تعذاد ٍ سهیٌِ دٍرُ ّبی اختیبری در اثتذای ّز تزم تعییي هی گزدد .

o

اًجبم آسهَى در سهیٌِ هَرد ًظز (درغَرت ًیبس )

o

کبرگبُ ّب در سهیٌِ ّبی سبسُ  ،اسکیس  ،هبکت سبسی ٍ سبیز تخػع ّب هی ثبضذ .

* ديرٌ َایی کٍ گذراوذن آوُا بزای َمٍ داوطجًیان الشامیست  12 :امتیاس
 -ضزکت در یک ديرٌ آمًسضی

 6امتیاس

 حضًر در دي باسدیذ ي ارائٍ گشارش  6امتیاس تعذاد ي سمیىٍ َای مًرد وظز ،در ابتذای تزم تعییه میطًد .ديرٌ َای الشامی( :در َز تزم یک یا دي ديرٌ بزگشار میطًد)
 -ساسٌ در معماری

-

 6امتیاس

مزاحل اجزایی ساختمان َمزاٌ با جشییات  6امتیاس
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 -طزاحی ساختمان َای اسکلت بىایی

 6امتیاس

ديرٌ َای اختیاری :



-

اسکیس

 5اهتیبس

-

راوذي

 5اهتیبس

-

ماکت ساسی  5اهتیبس

-

 5اهتیبس

وزم افشار

حضًر در ديرٌ َا  ،کالسُا ي کارگاَُای خارج داوطگاٌ ي یادگیزی تخصص  ،فه ي حزفٍ مزتبط با معماری  2امتیاس



َذف :
o

فزاگیزی تخػع

o

اهکبى اضتغبل در آیٌذُ



وًع فعالیت :
o

حضَر هذاٍم در دٍرُ سیز ًظز سزپزست

o

حضَر در هزاحل اجزایی هطخع ضذُ



وحًٌ بزرسی ي سىجص :
o

ارائِ گشارش ٍ فعبلیتْبی اًجبم گزفتِ ثب تبییذ سزپزست کبرآهَسی

o

ضزکت در آسهَى پبیبى دٍرُ

o

اًجبم پزٍصُ کبهل هزتجظ ثب دٍرُ

o

ًظز ٍ تبییذ هسئَل کبرآهَسی



سمیىٍ َای تخصصی مًرد تاییذ :
دٍرُ ّبی هَرد ًظز هیتَاًذ در سهیٌِ ّبی سیز ثبضذ :
o

هتزیبل ّبی خبظ ٍ ًحَُ ًػت ٍ اجزا

o

تخػع ّبی اجزایی سبختوبى

o

اجزای دیتیل ّبی خبظ

o

جَش

o

ًقبضی سبختوبى

o

گچ کبری

o

هجسوِ سبسی

o

سفبل

o

ًزم افشار



وکات مًرد تًجٍ :
o

اًتخبة افزادی جْت ثزرسی ٍ ثبسدیذ(تَسظ هسئَل کبر آهَسی) (فزد هَرد تأئیذ هسئَل کبر آهَسی)

o

اًجبم آسهَى در سهیٌِ هَرد ًظز (درغَرت ًیبس )

o

کبرگبُ ّب هَرد تأئیذ داًطگبُ ثبضذ.

o

اًجبم آسهَى در سهیٌِ هَرد ًظز (درغَرت ًیبس )

o

سبیز تخػع ّب پس اس تبییذ هَرد قجَل هی ثبضذ .
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فعالیت ي َمکاری در امًر مًرد ویاس داوطگاٌ  3امتیاس



َذف :
o
o



هطبرکت داًطجَیبى در اهَر داًطگبُ
استفبدُ اس تخػع داًطجَیبى

وًع فعالیت :
o
o



حضَر هذاٍم در سهیٌِ هزثَعِ سیز ًظز سزپزست
اًجبم اهَر هحَلِ

وحًٌ بزرسی ي سىجص :
o
o



ارائِ گشارش ٍ فعبلیتْبی اًجبم گزفتِ ثب تبییذ سزپزست کبرآهَسی
ًظز ٍ تبییذ هسئَل کبرآهَسی

سمیىٍ فعالیت َای مًرد تاییذ :
o

o
o
o
o



فعبلیت ّبی هَرد ًظز هیتَاًذ در سهیٌِ ّبی سیز ثبضذ :
دستیبر اسبتیذ
 .1درٍس عولی ضبهل  :عزاحی هعوبری  ،تزسین فٌی  ،عٌبغز ٍ جشییبت  ،عزاحی فٌی
 .2اسبتیذ هَرد ًظز ثب تبییذ هسئَل کبرآهَسی
 .3اًتخبة داًطجَیبى ثز اسبس تَاًبیی ٍ ًوزات درٍس هزتجظ
 .4حضَر داًطجَ ثِ هذت یک تزم
دستیبری اعضب ّیبت علوی
هسئَلیت اهَر کتبثخبًِ
ّوکبری در سبیز ثخطْبی اداری
ضزکت در اهَر اجزایی داًطگبُ

وکات مًرد تًجٍ :
o
o
o

تعذاد افزاد ٍ فعبلیتْبی هَرد ًیبس  ،تَسظ ّز ثخص ٍ در اثتذای ّز تزم اعالم هی گزدد.
هذت فعبلیت داًطجَ یک تزم هیجبضذ .
هذت سهبى حضَر داًطجَ در غَرت تطخیع ٍ ًیبس سزپزست  ،افشایص پیذا هیکٌذ .

وکاتی کٍ در کارآمًسی بایذ مًرد تًجٍ قزار گیزد .


دٍرُ کبرداًی ثب ًگزش اجزا ٍ یبدگیزی في



دٍرُ کبرضٌبسی ثب ًگزش عزاحی ٍ جشییبت اجزایی هزتجظ



اًتخبة گزایطْب ثبیذ ثِ گًَِ ای ثبضذ کِ ً 22وزُ تبهیي گزدد .



ًوزُ کبرآهَسی اس هجوَع فعبلیت ّبی اًجبم گزفتِ ٍ گشارش ًْبیی تعییي هیطَد .



در غَرت ًیبس  ،اس آسهَى جْت سٌجص کبرآهَس استبدُ هی گزدد .



تبییذ ًوزُ ًْبیی تَسظ هسئَل کبرآهَسی



اًتخبة سهیٌِ ّبی کبرآهَسی ثب تبییذ هسئَل کبرآهَسی خَاّذ ثَد .



در غَرت ًجبس ثِ استبد کبرآهَسی  ،ثز اسبس ًَع فعبلیت تَسظ هسئَل کبرآهَسی اًتخبة هی گزدد.



استبد کبرآهَسی ٍظیفِ ثبسدیذ  ،ثزرسی گشارش کبرآهَسی ٍ اهتحبى را ثز عْذُ خَاّذ داضت .



استبد کبرآهَسی ثیطتز در سهیٌِ ّبی اجزا  ،یبدگیزی في ٍ تخػع ً ،زم افشار ٍ عزاحی در دفبتز تعییي هی گزدد.



ّزگًَِ گشیٌِ دیگز ثزای کبرآهَسی فقظ پس اس عزح ٍ تبییذ در گزٍُ هَرد پذیزش هیجبضذ .



هحل کبرآهَسی هی ثبیست در ضیزاس ثبضذ .



هعذل ً ،وزات عزاحی ً ،وزات درٍس اجزایی ٍ تَاًبیی ّبی داًطجَ  ،در اًتخبة ًَع کبر آهَسی تأثیز گذار هی ثبضذ.



عذم تَاًبیی ٍ ضعف در اًجبم اهَر هحَلِ در ّز هزحلِ اس کبرآهَسی  ،هٌجز ثِ حذف ٍ یب هزدٍدی دٍرُ کبرآهَسی هی گزدد .



ضیَُ ًگبرش گشارش کبرآهَسی هغبثق فزهت ارائِ ضذُ خَاّذ.

هسئَل کبرآهَسی
عغبراى
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