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 یعملکرد یو طراح ایلرزه یسرفصل دوره جامع آموزش اصول محاسبات، بهساز

 هاسازه

 )بدون ضبط فیلم( دوره فقط حضوری

 

 :شودمیاین دوره طی دو بخش ارائه 

  :پروفسور مقدم سیبا تدربخش تئوری 

  808موسسه  افزارینرم نیمدرس میت سیبا تدر: افزارینرمبخش 

 بخش تئوری: هایسرفصل
 

 زمانمدت موضوع سرفصل

 ساعت 2 آشنایی کلی با رفتار دینامیکی

 ساعت 2 مبانی روش عملکردی

 ساعت 2 360کلیات روش نشریه 

 ساعت 2 ی فوالدیهاسازهطراحی عملکردی 

 ساعت 2 ی بتنیهاسازهطراحی عملکردی 

 ساعت 2 ی بناییهاسازهطراحی عملکردی 

 ساعت 2 سازیمقاوم هایتکنیکآشنایی با 

 ساعت 1 خرجینی هایساختمانکلیات دستورالعمل بهسازی 

 ساعت 1 (...فعال و غیرفعال، هایکنترلنوین )میراگر، جداگر،  ایلرزه هایتکنیکآشنایی با تجهیزات و 

 ساعت 2 مالحظات ویژه
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 :افزارینرمبخش  هایسرفصل
 

 زمانمدت مطالب سرفصل

 ساعت 2 هاسازهغیرخطی  خطی و و تحلیل سازیمدلدر  ETABS افزارنرم هایباقابلیتآشنایی 

 ساعت 2 هاسازهغیرخطی  خطی و و تحلیل سازیمدلدر  SAP افزارنرم هایباقابلیتآشنایی 

 ساعت 2 هاسازهو تحلیل غیرخطی  سازیمدلدر  SeismoStruct افزارنرم هایباقابلیتآشنایی 

 ساعت 2 هاسازهو تحلیل غیرخطی  سازیمدلدر  SeismoBuild افزارنرم هایباقابلیتآشنایی 

 ,SAP, ETABSهای افزارنرمفوالدی و بتنی در  هایقابهای بنایی در قابمیان سازیمدل هایروش

SeismoStruct 
 ساعت 3

 ساعت SAP, ETABS, SeismoStruct 3های افزارنرماندرکنش خاک و سازه در  سازیمدل هایروش

 افزارنرمو قاب خمشی در  جدید با سیستم مهاربند همگرا : ارزیابی عملکرد یک ساختمان فوالدی1پروژه 

ETABS 
 ساعت 3

 ساعت SAP 3 افزارنرمقاب بنایی در و میان بتنی قدیمی با سیستم قاب خمشیعملکرد یک ساختمان  ارزیابی: 2پروژه 

 افزارنرم: ارزیابی عملکرد یک ساختمان بتنی قدیمی با سیستم قاب خمشی و دیوار برشی در 3پروژه 

SeismoBuild 
 ساعت 3

 ساعت ETABS 3 افزارنرمبا استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی در  1: ارزیابی عملکرد سازه پروژه 4پروژه 

 ساعت ETABS 3 افزارنرمبا استفاده از میراگر ویسکوز در  1: بهبود عملکرد سازه پروژه 5پروژه 

 ساعت SeismoStruct 3 افزارنرمبا استفاده از تحلیل دینامیکی غیرخطی در  2: ارزیابی عملکرد سازه پروژه 6پروژه 

 ساعت SAP 3و  SeismoStruct هایافزارنرمدر  ایلرزهبا استفاده از جداگر  2سازه پروژه  سازیمقاوم: 7پروژه 

 ساعت SeismoBuild 3 افزارنرمدر  FRPبا استفاده از  3سازه پروژه  سازیمقاوم: 8پروژه 

 ساعت 2 به همراه مثال ایغیر سازهدیوارهای بنایی  ایلرزهطراحی 
 

 

 مدت دوره ساعت برگزاری زمان برگزاری بخش

 ساعت 20 19 الی 8 97یر ت 6و  5 ،و چهارشنبه شنبهسه تئوری

 افزارینرم
 97تیر  10و  9، 8، 7 :1گروه  *

 97 ریت 15و  14، 13، 12: 2* گروه 
 ساعت 40 20 الی 9

 ساعت 60 کل دوره

 

  همراه با دوره: جیپک

 ارائه License افزارهاینرم مدتکوتاه SeismoSoft  کنندگانشرکتبه  گانیرا صورتبهبا امکانات کامل 
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 یرسم ندهینما عنوانبه 808از موسسه  نامهیگواه یاعطا SeismoSoft رانیدر ا 

 ایلرزه یو بهساز سازیمقاوم هایپروژه یدوره به صنعت برا انیبرتر پا آموختگاندانش یمعرف 

 نکات:

 فشرده از دوره استفاده کنند. زمانمدت یبتوانند در ط متقاضیانتا  شدهتنظیمشکل  نیدوره به ا -1

 انندتومیاقامت در شهر تهران  یهماهنگ یبرا ،آوردندمی فیشرکت در دوره که از شهرستان تشر انیمتقاض

 ینعتدانشگاه ص یکیدر نزد که مناسب باقیمتها ونیسپان تریننزدیکشماره  برقرار وتماس  808با موسسه 

 اقامت خود کنند.قرار دارند را دریافت و اقدام به رزرو محل  فیشر

ق تعل کنندمیشرکت  افزارینرمو  یکه در هر دو دوره تئور یکنندگانشرکتهمراه دوره تنها به  جیپک -2

 .خواهد گرفت

 .باشدمیصرف ناهار  ییرایاه با پذرهم یدوره تئور -3

است که پس از انجام پروژه  شدهتعریف کنندگانشرکت یدوره برا انیهمراه با ارائه پروژه پا افزارینرمدوره  -4

 یضمن معرف گردندمیکه موفق به گذراندن کامل دوره  یآن توسط جناب پروفسور مقدم افراد یو داور

 .گردندمی یبه صنعت معرف یواقع ییاجرا هایپروژهجهت انجام  تیدر سا

ازه س یعملکرد یدر علم طراح یجهان شرویو پ مؤثراز افراد  یکیجناب پروفسور مقدم  سیدوره با تدر نیا -5

 سنسی. امکان استفاده از الگرددمی فیتعر 808موسسه  یانحصار یبار در کشور با سرفصل نیاول یو برا

 یایمزا گرید ازجمله صنعتبرتر به  آموختگاندانش یبه همراه معرف مورداستفاده افزارهاینرم یقانون

که  باشدمی هاسازه سازیمقاوم مسئلههدف اتصال دانش به صنعت  و حل  یدر راستا دوره نیا یانحصار

و  یطراح 808موسسه  میدر کشور توسط ت یعملکرد یموضوع طراح تیبار و به جهت اهم نیاول یبرا

 .گرددمیبرگزار 

در برابر  منیا یهاسازهدر جهت ساخت  شورهمه مهندسان عمران ک مورداستفادهاین دوره  است دیام

 .ردیزلزله قرار گ

 برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://civil808.com/landing/pbdcourse 
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