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 قیمت )تومان( عنوان ردیف

 400,000 مجموعه فیلم آموزشی گودبرداری و پایدارسازی خاک همراه با محاسبات نرم افزاری و نقشه کشی دیتیل 1

 300,000 جدید  PLAXISمجموعه فیلم آموزشی نرم افزار  2

 ADAPT 250,000مجموعه فیلم و اطالعات آموزش طراحی سقف های پس کشیده و نحوه تهیه نرم افزار  3

 FrameCad 250,000و نحوه تهیه نرم افزار  LSFمجموعه فیلم و اطالعات آموزش طراحی سازه های فوالدی سرد نورد شده  4

 250,000 ( SAP آموزش ویدئویی کنترل ارتعاشات سازه )طراحی میراگر و جداساز در  5

 250,000 خرید آنالین( CSIBridge )پکیج فیلم آموزش پیشرفته نرم افزار  6

 ETABS , SAP 250,000پکیج فیلم و اطالعات آموزش پیشرفته طراحی دیواربرشی فوالدی در  7

 150,000 جدید  (94)ویژه آزمون بهمن -آزمون دوره ای و یک آزمون جامع( 4ساعت فیلم آموزشی رفع اشکال ) 20آزمون جامع محاسبات همراه با  8

 150,000 جدید  با کاربرد در مهندسی سازه Excelپکیج فیلم آموزش پیشرفته نرم افزار  9

 150,000 جدید  Seismostructمجموعه فیلم آموزشی نرم افزار  10

 150,000 جدید  Seismosignal-Opensees-SAPبا نرم افزار های  IDAمجموعه فیلم آموزشی تحلیل های  11

 SiteEffect 100,000و بررسی  SeismoSignalساعت فیلم+ جزوه کامل آموزش نرم افزار  12 12

 MathCad 100,000آموزش ویدئویی نحوه تهیه دفترچه محاسبات با  13

 100,000 طراحی سازه(نرم افزار تحلیل و  Staad pro پکیج آموزش پیشرفته نرم افزار  14

 55,000 94جزوه تاسیسات برقی ویژه آمادگی آزمون ورود به حرفه ویژه آزمون بهمن  15

 55,000 94آزمون بهمن  جزوه تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون ورود به حرفه ویژه 16

 50,000 جدید  (94ساعت فیلم آموزشی رفع اشکال )ویژه آزمون بهمن  3آزمون جامع نظارت همراه با  17

 50,000 ساعت فیلم آموزشی + جزوات مربوطه( 7دکتر سروقد مقدم)- 2800تشریح ویرایش چهارم استاندارد  18

 FRP 50,000مجموعه فیلم و اطالعات آموزش روش های مقاوم سازی سازه ها با  19

 50,000 مجموعه فیلم و اطالعات آموزش کنترل های فعال و غیر فعال )جداساز و میراگر(  20

 50,000 +دانلود فیلم همایش93اسفند 18گزارش تصویری از برگزاری دومین همایش ملی طراحی عملکردی سازه ها ,  21

 50,000 لیل های پوش آور و تاریخچه زمانیاز نصب نرم افزار تا انجام تح OpenSeesفیلم آموزش نرم افزار  22
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 36,000 گذشته ورود به حرفه عمراناز آزمون های ادوار  808مجموعه پاسخنامه های تشریحی  23

 30,000 جدید  از آزمون های ادوار گذشته ورود به حرفه عمران 808مجموعه آزمون های آفالین تالیفی  24

 ABAQUS 25,000فیلم آموزشی بررسی رفتار لرزه ای دیوار مصالح بنایی با  25

 25,000 جدید  ABAQUSفیلم آموزشی بررسی خرابی پیش رونده در ساختمان اسکلت بتنی با  26

 ABAQUS 25,000با  FRPفیلم آموزش بررسی رفتار دال بتنی مسلح شده با الیاف  27

 25,000 )دوبله فارسیD3Perform (آموزش تصویری نرم افزار CSI آموزش های اورجینال شرکت  28

 25,000 روز شدبه  ABAQUSبا  RBSبا تیر  -فیلم آموزشی بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فوالدی  29

 22,500 ورود به حرفهدوره اخیر آزمون تاسیسات مکانیکی  8حل تشریحی  30

 20,000 جدید  سیستم سقف کامپوزیت عرشه فوالدی )مجموعه ای کامل از فایل نرم افزاری و نکات مهم مبحث دهم( 31

 20,000 و جزوه ورکشاپ ششم(طراحی سوله خرپایی )فیلم  32

 20,000 (808)فیلم ورکشاپ سوم2013در نرم افزار ایتبس  2800تشریح اعمال ضوابط جدید ویرایش چهارم استاندارد  33

 20,000 )فیلم و جزوه ورکشاپ چهارم( 2800زلزله در ویرایش چهارم استاندارد تغییرات ضریب  34

35 FrameCad Detailer نرم افزار ترسیم نقشه های سازه های فوالدی سرد نورد شدهLSF 20,000 

 16,700 کاربردی بتن -طرح اختالطی  36

 15,000 )ویرایش چهارم( 2800مقیاس کردن شتاب نگاشت ها طبق استاندارد  37

 15,000 پروژه تحلیل خطر لرزه ای )مطالعه موردی تونل انتقال آب سد طالقان به شهر تهران( 38

 AutoCad 15,000با کمک  Etabsفیلم آموزش مدلسازی المانهای خاص و پیچیده در  39

 15,000 9.7.2فیلم آموزش طراحی ساختمان بتنی در ایتبس  40

 12,000 طراحی اتصاالت گیردار به روش تنش مجاز و حدی نهایی 41

 10,000 )ویژه آزمون ورود به حرفه محاسبات( 808آزمون تالیفی محاسبات  42

 10,000 نظارت همراه با فیلم رفع اشکال-آزمون آنالین آزمایشی آمادگی ورود به حرفه محاسبات  43

 10,000 )دوبله فارسی Sap (آموزش تصویری آنالیز پوش آور در نرم افزار CSI آموزش های اورجینال شرکت  44

 10,000 (93ورود به حرفه آبانماه  )ویژه آزمون 808آزمون آزمایشی تالیفی نظارت  45
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46 ( IBF Designer)10,000 جدید  نرم افزار طراحی اتصاالت اصلی سوله ها 

 10,000 808با زیرنویس سازه   2015ETABSفیلم آموزشی معرفی قابلیت های اضافه شده به  47

 10,000 )دوبله فارسی OAPI(به کمک  Excelبه  Sapآموزش تصویری نحوه انتقال اطالعات از نرم افزار CSI آموزش های اورجینال شرکت  48

 10,000 )808دوبله فارسی  12Safe (نحوه مدلسازی و طراحی دال های پس تنیده توسط نرم افزار CSI آموزش های اورجینال شرکت  49

 10,000 (همراه با دو ویدئوی آموزشی PSHA تشریح روش تحلیل خطر احتمالی زلزله ) 50

 10,000 (93کلید واژه آزمون ورود به حرفه مهندسی )ویژه آزمون نظارت عمران آبانماه  51

 10,000  )جدید  دوبله فارسی Sap  (آموزش تصویری طراحی سازه های کابلی در نرم افزار CSIآموزش های اورجینال شرکت  52

 10,000 ) 808دوبله فارسی 2013Etabs (نحوه مدلسازی و طراحی دیواربرشی در CSI آموزش های اورجینال شرکت  53

 10,000 وبینار دوازدهمین همایش روز بتن + کارگاه های تخصصی )دانلود رایگان و مشاهده آنالین( 54

 10,000 همراه با فیلم رفع اشکال 808تالیفی آزمون آفالین آزمایشی, آمادگی ورود به حرفه محاسبات و نظارت,  55

 10,000 808اختصاصی -94مرداد-پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه محاسبات 56

 10,000 )دوبله فارسی Sap (آموزش تصویری آنالیزطیفی و تاریخچه زمانی در نرم افزار CSI آموزش های اورجینال شرکت  57

 10,000 )دوبله فارسیSap (آموزش تصویری آنالیز مودال و پی دلتا در نرم افزار CSI آموزش های اورجینال شرکت  58

 10,000 آرمه براساس عملکرد های بتنای سازهطراحی لرزه 59

 10,000 )دوبله فارسی Sap (آموزش تصویری طراحی دیواربرشی در نرم افزار CSI آموزش های اورجینال شرکت  60

 10,000 ) 808جهت ترسیم و تعریف مقاطع در ایتبس( دوبله فارسی  CSI Columnآموزش کاربرد نرم افزار CSI آموزش های اورجینال شرکت  61

 7,000 فیلم آموزشی() Etabs مدلسازی راه پله های مدور در نرم افزار  62

 2013ETABS  7,000در  92ویرایش  10طراحی حالت حدی سازه های فوالدی مطابق مبحث  63

 7,000 خوردگی و مدل های رفتاری بتن )بارویکرد مدل بتن آسیب دیده پالستیسیته در نرم افزار آباکوس(ترک  64

 5,000 808زیرنویس فارسی اختصاصی  2013ETABS -در  Time Historyتحلیل تاریخچه زمانی  65

 5,000 808اختصاصی -94مرداد -پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت 66

 5,000 به دست آوردن طیف پاسخ سازه تک درجه آزاد با استفاده از انتگرال دوهامل 67

 5,000 1393خرداد  –از آزمون ورود به حرفه )محاسبات(  808حل تشریحی اختصاصی 68
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 5,000 )پرسش و پاسخهای اجرایی مهندسی عمران( 69

 5,000 اداری( -طبقه تجاری  20رایاکتاب پروژه سازه های فوالدی )طراحی و اجرای سازه فوالدی  70

 5,000 فیلم آموزشی(2000Sap )مدلسازی راه پله های سه رمپه در نرم افزار  71

 5,000 808اختصاصی -94مرداد-پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه اجرا 72

 5,000 94فروردین  29- "با پایه سیمانیپایایی ومشخصات مکانیکی نانوکامپوزیتهای "دانلود فیلم وبینار سخنرانی علمی 73

 BillBoard Design Guide) 5,000(بسته راهنمای طراحی تابلوی تبلیغاتی  74

 5,000 نهم و آئین نامه بتن آمریکا(نحوه تسلیح برشی دال های تخت )مطابق مبحث  75

 5,000 بعدازظهر 3:45شنبه بیست و دوم اردیبهشت ساعت3روز -وبینار زنده جلسه گفتگوی فنی. در محل دفتر انجمن مهندسان محاسب 76

 5,000 سخنرانی علمی دکتر مارکارگریگوریان-فیلم وبینار جهت گیری های نو در سازه های مقاوم در برابر زلزله  77

 5,000 اشکاالت اجرایی در ساختمانهای اسکلت فلزی و راه های رفع آن  78

 5,000 808زیرنویس فارسی اختصاصی  2013ETABS -تحلیل و طراحی تیر کامپوزیت در  79

 5,000 («2015برنامه سازمان ملل برای کاهش ریسک سانحه )ارزیابی دستاوردهای کنفرانس جهانی سندای »زنده  وبینار 80

 5,000 جمع بندی مباحث دروس تخصصی مکانیک خاک و سازه های فوالدی )آمادگی آزمون کارشناسی ارشد(  81

 5,000 انجمن مهندسان راه و ساختمان -خرداد 27چهارشنبه ”ملت  –جهانی شدن و تاثیر آن بر نهاد دولت ” وبینار همایش  82

 5,000 رشته عمران( -)آزمون ورود به حرفه  93پاسخنامه تشریحی آزمون محاسبات آبان ماه  83

 5,000 همراه با فیلم آموزشی 2000SAPطراحی مخزن آب هوایی در نرم افزار  84

 5,000 وبینار پخش آنالین زنده نشست چهارم راهبر مهندسان ساختمان با موضوع کارآفرینی  85

 5,000 اردیبهشت 15آشنایی با انواع نرم افزار های تخصصی تحلیل و طراحی سازه, سه شنبه -13ورکشاپ شماره  86

 5,000 (94فروردین ماه  27: آشنایی با نرم افزارهای ژئوتکنیک )پنجشنبه 10فیلم ورکشاپ شماره  87

 SAP  5,000: اندرکنش خاک و سازه در  12دانلود فیلم ورکشاپ شماره  88

 5,000 (94اردیبهشت ماه  3: آشنایی با متربرآورد و صورت وضعیت نویسی )پنجشنبه  11دانلود فیلم ورکشاپ شماره  89

 4,000 ) قسمت اول ooling TowerC(-پکیج راهنمای برج های خنک کننده بتنی 90

 4,000 جمع بندی مباحث دروس تخصصی مهندسی پی و راهسازی )آمادگی آزمون کارشناسی ارشد( 91
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 4,000 جامدات )تحلیل سازه ها و مقاومت مصالح(جمع بندی مباحث دروس تخصصی مکانیک  92

 4,000 ویدئوی آموزشی(Etabs )در نرم افزار  94UBCمعادل سازی ضریب زلزله در آیین نامه  93

 4,000 تخصصی مکانیک سیاالت و هیدرولیک )آمادگی آزمون ارشد( جمع بندی مباحث دروس 94

 3,000 دیوارهای برشی مرکب )ورق فوالدی + بتن مسلح( 95

 3,000 (2فیلم و پاورپوینت های ورکشاپ شمارهشرایط پیمان در ساخت و ساز )دانلود  96

 3,000 رشته عمران( -)آزمون ورود به حرفه  93پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت آبان ماه  97

 BRBF 3,000(کمانش ناپذیر شکل پذیر )طراحی قاب های مهاربند  98

 3,000 حقوق مهندسی در ساخت و ساز )دانلود فیلم و جزوه ورکشاپ شماره پنجم( 99

 3,000 بادبندها و اتصاالت )کامالً مصور(بهسازی سازه های فوالدی با تقویت  100

 Design of Special Concentrically Braced Frames 3,000(طراحی قابهای بادبندی ویژه هم مرکز) 101

 LRFD 3,000(به روش حالت حدی )طراحی صفحه ستون  102

 3,000 رشته عمران( -)آزمون ورود به حرفه  93پاسخنامه تشریحی آزمون اجرا آبان ماه  103

 3,000 در مهندسی عمران )دانلود فیلم وبینار ورکشاپ( ArcGISکاربرد  104

 2,500 مقاوم سازی لرزه ای سازه ها )راه کار های اجرا شده درکشور سوئیس از دکتر محاسب( 105

 2,500 92اتصاالت از پیش تایید شده در قابهای خمشی فوالدی+طراحی اتصال مهاربندی فلزی براساس مبحث دهمراهنمای  106

 2,500 ؛دفترچه محاسبات وآموزش تصویری(Sapمحاسبات پارکینگ فلزی خودرو)فایل 107

 2,000 قسمت دومPipe ( Rack)راهنمای طراحی سازه ای  108

ملی  ( = بررسی روشهای طرح سازه های فوالدی طبق مبحث دهم مقررات92تغییرات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش  109

 92ساختمان ویرایش 

2,000 

 Types 2,000( Dampersانوع دمپرها ) 110

 2,000 قسمت اول-ها مراحل گام به گام آموزش تحلیل غیر خطی سازه 111

 2,000 (92تغییرات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش  112

 2,000 92بررسی کامل جزئیات تغییرات اعمال شده در مبحث نهم ویرایش سال  113
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 (پیشنهادی موارد) عمران مهندسی آموزشی تحلیلی مقاالت

 2010ASCE 2,000به همراه دو مثال کاربردی بر مبنایEBF(آشنایی کامل با قاب مهاربندی شده واگرا ) 114

 2,000 فوالدی و بتنیروش پیشنهادی برای حل مساله تراز پایه در طراحی ساختمان های  115

 2,000 )گرگان( 93خردادماه  8و  7 -)ویرایش چهارم(  2800مقررات ملی ساختمان و آیین نامه  10و  9کارگاه آموزشی تغییرات مباحث  116

 2,000 تقویت تونل به عنوان سازه های مقاوم در برابر انفجار 117

 2,000 (92تحلیل مرتبه دوم قاب های پرتال همراه با دفترچه محاسبات پروژه طراحی سوله )بر اساس مباحث ششم و دهم  118

 2,000 93خرداد  27سمینار اندر کنش لرزه ای خاک و سازه , دکتر محاسب ,  119

 2,000 94جمع بندی نهایی دروس آزمون کارشناسی ارشد  120

 2,000 1392مهمترین تغییرات نرم افزاری مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال  121

 etailingGusset Plate behaviour , design and d 2,000(رفتار ؛ طراحی و جزئیات گاست پلیت ها ) 122

 Foot Bridge 1,500(راهنمای طراحی پل های عابر پیاده )  123

 1,500 راهنمای تحلیل و طراحی سازه ای مناره ها 124

 1,500 طراحی SAPهمراه با دانلود فایل Siloo (راهنمای بارگذاری و طراحی سیلو) 125

 1,500 آنجا که ستون بتن آرمه خوب کار نمی کند! )نویسنده:مهندس صادقی اشکوری( 126

 1,500 راهنمای طراحی سیلو )پروژه طراحی سیلو در کشور سوئیس , از دکتر ساسان محاسب( 127

 1,300 چک لیست پیوستیتخریب و بررسی انگیزه تخریب در ساختمانهای مسکونی و تجاری بر اساس  128

 1,200 )دکتر فاروقی( 4ویرایش  2800نویس نهایی استاندارد بررسی فصول اول تا سوم پیش 129

 1,200 تیرآهن و ورق تقویتی در برابر زلزله مقاوم اند؟آیا سازه های با ستونهای ساخته شده از  130

 1,000 معرفی سیستم های ساختمانی : سیستم قاب های بتنی پیوسته ) قالب تونلی( 131

 1,000 سازه ها: )نحوه بدست آوردن وزن مقاطع باکس بر حسب کیلوگرم(نکات متره و برآورد  132

 1,000 کاربرد تکنولوژی های کنترل سازه ای برای بهسازی لرزه ای یک پل کابلی + لغت نامه تخصصی میراگرها 133

 1,000 مهر( 5و فیلم سخنرانی دکتر ساسان محاسب در همایش طراحی عملکردی یکشنبه  PDFاندرکنش خاک و سازه )فایل  134

 1,000 (Pounding)اثرات ضربه زدن ساختمان جداسازی شده  135

 1,000 به شیوه اجرای طبقه ای LSF معرفی سیستم ساختمانی قاب های سرد نورد شده  136
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 (پیشنهادی موارد) عمران مهندسی آموزشی تحلیلی مقاالت

 1,000 قسمت اول() Rack Pipe  راهنمای طراحی سازه ای  137

 1,000 نحوه تقریب اولیه طول دیوار برشی در سازه ها 138

 1,000 (2010AISCبرمبنای آیین نامه  BRBطراحی لرزه ای قاب مهاربندی شده کمانش تاب ) 139

 RP 1,000به روش  ABAQUSمدلسازی بار انفجار با نرم افزار  140

 1,000 ای(جداسازی لرزه ای کف طبقات + جداسازی ارتعاشی پی ماشین آالت)همراه با لغت نامه تخصصی جداسازی لرزه  141

 1,000 چرا استفاده از تیر های النه زنبوری در ساختمان ها توصیه نمیشود؟ 142

 1,000 مهندسی تخریب در ساختمان )شیوه صحیح تخریب ساختمان ها( 143

 1,000 (92مهمترین تغییرات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش سال  144

 1,000 مقاوم سازی با استفاده از جداسازی لرزه ای )همراه با لغت نامه تخصصی جداسازی لرزه ای( 145

 1,000 بخش دوم -روش ها و نکات بهینه سازی سازه های فوالدی 146

 1,000 بخش اول -روش ها و نکات بهینه سازی سازه های فوالدی 147

 2013ETABS  1,000راهنمای انجام تحلیل غیر خطی سازه ها با استفاده از نرم افزار  148

 ICF 700(ندگار )سیستم بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ما»معرفی سیستم های جدید ساختمانی:  149

 500 بارگذاری بار باد سو.له 150

 500 (NPPجداسازی لرزه ای نیروگاه های هسته ای ) 151

 500 دیکشنری لغات تخصصی طراحی سازه ها  152

 500 بارگذاری بار باد در سوله )فایل اکسل( 153

 500 اطالعات وبینارانجمن بتن ایران : )بررسی چالش های کارخانه های بتن آماده (فیلم و  154
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