
 
 
 
 

 

 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   171- 99777288تلفن : 

 808در حال ثبت نام و برگزاری موسسه آموزشی دوره های 

 زلزله -دپارتمان مهندسی عمران 

 SAP2000افزار  ای با نرم دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه -1

 

 سازه -دپارتمان مهندسی عمران 

  Etabs2015 , Safe 2014افزارهای  با نرم و بتنی فوالدی  های ساختمان طراحی دوره مقدماتی -1

 tekla structure آموزش گام به گام نرم افزار -7

 Microsoft Project آموزش نرم افزار -3

 

 

 اجرا –دپارتمان مهندسی عمران 

 (متداول اشکاالت با آشنایی و) شهری متداول های ساختمان ساخت اصول دوره -1
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  SAP2000افزار  ای با نرم دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه

 (Matlab , XTRACT , Seismosignalافزارهای کمکی  )به همراه نرم

 ساعت 031مدت زمان دوره: 

 سطح دوره: از صفر تا صد )از مبتدی تا پیشرفته(

 شریفکارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی  –: جواد قدرتی  مدرس

 های دوره سرفصل

 طراحی های روش انواع -

 مجاز تنش روش به طراحی  -

 مقاومت( و بار ضرائب) حدی حاالت روش به طراحی -

 عملکرد براساس طراحی -

 عملکرد براساس طراحی -

 عملکرد براساس ای لرزه طراحی لزوم و فلسفه -

 عملکرد براساس طراحی روش به موجود ای لرزه های نامه آئین نگرش بررسی -

 کشور از خارج و کشور داخل بهسازی و ای لرزه های نامه آئین معرفی -

 اولیه های تئوری و مبانی -

  رفتاری لحاظ به ها تالش انواع -

 غیراصلی و اصلی ای سازه اجزای -

 سازه و المان سطح در عملکرد سطوح -

 ای لرزه خطر سطوح انواع -
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 مصالح مقاومت انواع -

 ها سازه تحلیل های روش انواع -

 خطی استاتیکی تحلیل -

 خطی رفتار -

 دینامیکی و استاتیکی بارگذاری-دینامیکی و استاتیکی آنالیز -دینامیکی و استاتیکی رفتار -

  7911 استاندارد چهارم ویرایش در معادل استاتیکی تحلیل -

 طیفی دینامیکی تحلیل -

 پی دار شتاب تحریک بر خاک اثرات -

 خاک پرید و خاک برشی موج سرعت بر موثر پارامترهای -

 سازه بر خاک میرایی اثرات -خاک یونفیلتراس -

 مخرب و سازنده تداخل-رزونانس یا تشدید -

 آن بر خاک اثرات و 7911 استاندارد طیف شکل مفهومی تفسیر  -

 آن در پیک انواع و زلزله شتاب رکورد معرفی -

 PEER سایت از زلزله شتاب رکورد انواع دریافت نحوه -

 مربوطه کاربردهای بررسی و Seismosignal افزار نرم معرفی -

 جابجایی و سرعت شتاب، زمانی های سری ترسیم -

 ها طیف شکل با رابطه در مربوطه تفاسیر همراه به جابجایی و سرعت شتاب، پاسخ های طیف ترسیم -

 دور و نزدیک حوزه های زلزله معرفی -

 دور حوزه با آنها تفاوت و نزدیک حوزه های زلزله مشخصات -

 نزدیک حوزه در ForwardDirectivity , FlingStep اثرات -

 مربوطه رکوردهای روی از نزدیک حوزه رکوردهای تشخیص نحوه -

 آنها بر دور و نزدیک حوزه و سایت اثرات و جابجایی و سرعت شبه سرعت، شتاب، شبه شتاب، های طیف آوردن دست به -

 دور حوزه و نزدیک حوزه در موجود استانداردهای براساس زلزله رکوردهای مقیاس های روش -
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 7911 استاندارد طیف آوردن دست به نحوه -

 سازه مودهای آودن دست به و دالمو آنالیز -

 مودی موثر جرم و جرمی مشارکت درصد -

 7911 استاندارد چهارم ویرایش در طیفی دینامیکی تحلیل روش معرفی -

 SAP2000 افزار نرم در طیفی دینامیکی تحلیل -

 آور( )پوش غیرخطی استاتیکی تحلیل -

 تحلیل این معایب و مزایا بررسی و عددی مثال با مفهومی صورت به (آور پوش) غیرخطی استاتیکی تحلیل معرفی -

 (321 نشریه) ضرائب روش از هدف جابجایی محاسبه -

 (87 و 98سال ویرایش 321 نشریه در شده ارئه فرمول) ASCE41 , FEMA356-13 در ضرائیب روش مقایسه -

 ASCE41-13 فرمول در موجود ایرادات و نواقص بررسی -

 FEMA جمله من فنی ادبیات در شده ارائه جدید روابط بررسی -

 کنترل نقطه -

 جانبی و ثقلی بار حاالت تعریف -

 کامل عددی مثال نمونه همراه به افزار نرم در تصادفی پیچش اعمال نحوه -

 مصالح کردن غیرخطی های روش انواع -

 غیرخطی محدود المان روش -

 (MATLAB,XTRACT افزارهای نرم از استفاده با کامل و جامع صورت به)فایبری المان روش -

 تئوری و مبانی -

 مصالح کرنش-تنش رفتار انواع -

 غیرمحصور و محصور بتن رفتار -

 کششی و فشاری فوالدهای رفتار -

 کننده محصور فوالدهای رفتار -

 MATLAB و XTRACT افزار نرم از استفاده با آن آوردن دست به نحوه و انحنا ممان نمودار معرفی -
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 خمشی های تغییرشکل -

 برشی های تغییرشکل -

 طولی آرماتورهای لغزش از ناشی های تغییرشکل -

 مربوطه های تغییرشکل سایر و انحنا-ممان نمودار طریق از جابجایی-بار نمودار محاسبه -

 (آرمه بتن های سازه)المان سطح در و ای سازه سطح در شکست انواع معرفی -

 سازه کلی رفتار بر کدام هر اثرات نحوه و (Rubture&Fracture) نرم شکست و ترد شکست -

 آرمه بتن تیرهای در شکست انواع -

 خمشی شکست -

 برشی شکست -

 خمشی-برشی شکست -

 آرمه بتن های ستون در شکست انواع -

 خمشی شکست -

 شکست در آن اثرات و پذیری شکل تعریف -

 مقطع سطح مرکز از آن عبور و خنثی تار گرد عقب دلیل به شکست -

 کششی طولی آرماتورهای گسیختگی دلیل به شکست -

 ای لرزه طراحی در مطلوب شکست -

 ( جانبی ناپایداری یا و) جانبی مقاومت دادن دست از -

 ( ثقلی ناپایداری یا و) محوری مقاومت دادن دست از -

 خمشی-برشی شکست -

 ( جانبی ناپایداری یا و)  جانبی مقاومت دادن دست از -

 ( جانبی ناپایداری یا و)  ثقلی مقاومت دادن دست از -

 Elwood توسط شده ارائه تئوری -

 برشی شکست -
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 پالستیک مفصل روش -

 بتنی های سازه در پالستیک مفاصل -

 تیر مفصل -

 ستون مفصل -

 قبلی ویرایش به نسبت نشریه در گرفته صورت تغییرات بررسی -

 معادل ستون روش به برشی دیوار مفصل -

 فوالدی های سازه در پالستیک مفاصل -

 خمشی قاب در تیر مفصل -

 خمشی قاب در ستون مفصل -

 (EBF و شورون ضربدری،) مهاربندی انواع مفصل -

 هدف جابجایی آوردن دست به در خطا و سعی و آنالیز -

 همگرائی عدم به مربوط مشکالت رفع به مربوط های روش انواع شرح -

 کدام هر تفسیر و نتایج کامل شرح -

 مربوطه ضوابط تفسیر و آور پوش در 111-31 اعمال شرح -

 بتنی و فوالدی ژاکت با بهسازی های روش انواع ارائه -

 برشی دیوار و فوالدی مهاربندهای با بهسازی های روش ارائه -

 غیرخطی زمانی تاریخچه تحلیل -

 تحلیل این معایب و مزایا بررسی و زمانی تاریخچه تحلیل شرح -

 زمانی تاریخچه آنالیز به مربوط  (LoadCase)بار حاالت و الزم (Function)توابع تعریف -

 زمانی تاریخچه تحلیل در تصادفی پیچش اعمال نحوه -

 ای نامه آئین ظوابط با مطابق زمانی تاریخچه تحلیل در 111-31 بند اعمال -

 زمانی تاریخچه تحلیل به مربوط نتایج تفسیر و ها خروجی کامل شرح -
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 Etabs2015 , Safe 2014افزارهای  با نرم و بتنی فوالدی  های ساختمان طراحی دوره مقدماتی

 ساعت 011مدت زمان دوره: 

 مقدماتیسطح دوره: 

 شریفکارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی  –مدرس: جواد قدرتی 

 های دوره سرفصل

  7911 استانداردکامل تشریح و تفسیر 

 بارهای ثقلی ارتباط با های ثقلی ساختمان و ضوابط مبحث ششم مقررات ملی ساختمان در بارگذاری 

 افزار  سازی ساختمان در نرم بررسی کامل مدلEtabs2015 افزاری و ... ای، مباحث نرم نامه مفاهیم محاسباتی، ضوابط آئینسازی،  شامل: نکات مدل 

  به روش  (قاب خمشی، مهاربندهای هم گرا و واگرا) های فوالدی ساختمانطراحی انواعLRFD ای، ضوابط  ای، طراحی لرزه نامه شامل: ضوابط آئین

 و... افزاری پذیری و نکات نرم شکل

 افزاری و ... پذیری و نکات نرم ای، ضوابط شکل ای، طراحی لرزه نامه آرمه شامل: ضوابط آئین های بتن طراحی سازه 

 افزار  ریح کامل نرمتشSafe 2014 افزاری و... ای، نکات محاسباتی و مباحث نرم نامه ها، ضوابط آئین سازی فونداسیون شامل: مدل 
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 Tekla Structure آموزش گام به گام نرم افزار

 ساعت 31مدت زمان دوره: 

 مهندس محسن قهاری  مدرس: 

 (به روش انجام پروژه - Tekla Structure آموزش گام به گام نرم افزار : )نویسنده کتاب

 های دوره سرفصل

 کنید! باز را خود استراکچر تکال -

 کنیم؟ شروع کجا از و چگونه lingmode برای -

 افزار نرم اصلی صفحه -

 :modeling از قبل -

 بسازیم؟ را grid همان یا محورها چگونه -

 . . و. ستون ، تیر کردن مدل برای پروفایل ساخت -

 catalog profile modify پنجره -

 material ساختن -

 : بندی فاز -

 کنید! مدل را ستونها و تیرها -

 مفاهیم! -

 part glesin کلمه مفهوم -

 Assemblyکلمه مفهوم -

 :snapping با آشنایی -

 کنیم! شروع را سازی مدل -
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  ستونها ساخت -

 تیرها کردن مدل -

 toolbar mini پنجره -

 (bracing horizontal) افقی بادبندهای کردن مدل -

 (bracing Vertical) عمودی بادبندهای کردن مدل -

 plane Work هصفح یا system coordinate User ( ucs) با آشنایی -

- component چیست؟ 

 : اتصاالت مهمترین با آشنایی -

 (connection) اتصاالت: کردن مدل -

   plate base اتصاالت انجام -

 جوش عالئم مفهوم -

 connection و  component نمادهای -

   plate شناخت -

   bolt شناخت -

   weld شناخت -

 جوش تکمیلی توضیحات -

 assembly شناسایی -

 ستون به تیر اتصاالت -

 Connection Moment اتصال -

   Detailng ابزارهای -

 بصری! فیلتر و Display با آشنایی -

 Connection Shear اتصال -

 check clash یا تداخل کنترل -
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- Options، Advanced آنها تغییرات و  

 تیر به تیر اتصال -

 Bracing Horizontal یا افقی بادبندهای اتصاالت -

 Bracing Vertical یا عمودی هایبادبند اتصاالت -

 plate baseو ستون به بادبند برخورد اول: حالت -

 تیر زیر به بادبند دو برخورد دوم: حالت -

 تیر روی و ستون به بادبند برخورد سوم: حالت -

 وصله یا splice اتصال -

 "ساز دست" اتصاالت ساخت – Modeling تکمیلی مبحث -

 دهوشمن غیر و "ساز دست" اتصاالتِ الف( -

 :  connection ساخت نحوه -

   Detail ساخت نحوه -

 Seam ساخت نحوه -

   Part ساخت نحوه -

 Numbering & Reports دوم: فصل -

 Numbering یا گذاری شماره -

 Report یا مدل از گیری گزارش -

- filter View مدل در المانها جستجوی و 

-  Drawing 
 Drawing - نقشه تولید -

 شده تعیین پیش از و موجود قالبهای از استفاده با نقشه تولید -

 موجود قالبهای از استفاده با part single یک ساختن - الف -

 موجود قالبهای از استفاده با drawing assembly یک ساختن – ب -

 موجود قالبهای از استفاده با arrangement general یک ساختن – پ -
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   list drawing  پنجره با آشنایی -

 title ساخت و تنظیمات -

 layout Drawing تنظیماتِ -

   setting Drawing با آشنایی -

- Setting 
- Views 
- Dimension 
- Marks 
- Objects 
- Others 
  کاربردی و مهم ابزارهای و Drawing صفحه با آشنایی -

 ترسیم صفحه های ابزار نوار -

   tools Drawing ابزار نوار -

 :setting snap drawings ابزار نوار -

 :select drawings ابزار نوار -

 objects drawing ابزار نوار -

  موجود های نقشه print یا چاپ -

 نقشه چاپ در خطوط ضخامت تعیین -

 cad خروجی -

   file ساختار و model در موجود فولدرهای با آشنایی -

 attribute در آنها موجودیت و ها پسوند با آشنایی -

  مدل در میانبر فرمانهای با شناییآ -

   drawing صفحه در cut short تنظیمات -

 

mailto:info@civil808.com


 
 
 
 

 

 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   171- 99777288تلفن : 

 Microsoft Project آموزش نرم افزار

 ساعت 21مدت زمان دوره: 

 سعید خلیلی قمی:  مدرس

 های دوره سرفصل

 .مقدمه ای بر مدیریت پروژه 

  ( ساختار شکست کارWBS و وارد کردن فعالیت ها ) 

 تنظیم مدت زمان فعالیت ها 

 تنظیم روابط و قیدها 

 تعریف و تخصیص منابع 

 تعریف تقویم 

 ریف نوع فعالیتتع 

 شناوری ها و مسیر بحرانی 

 تسطیح منابع 

 کنترل پروژه 
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 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   171- 99777288تلفن : 

 (متداول اشکاالت با آشنایی و) شهری متداول های ساختمان ساخت اصول دوره

 ساعت 01مدت زمان دوره: 

 محمد اسدی:  مدرس

 های دوره سرفصل

 ساعت 22    : 0فاز 

 تخریب عملیات اجرای   -1

 خاکبرداری عملیات اجرای   -7

 چاه حفر عملیات اجرای   -3

 فونداسیون عملیات اجرای   -8

 بتنی اسکلت اجرای   -8

 محل در جوشی فلزی اسکلت اجرای   -2

  

 ساعت 22  : 2فاز 

 ...(ها فریم بندی،نصب شیب دیوارچینی،) کاری سفت عملیات اجرای   -7

 گاز کشی لوله عملیات اجرای   -9

 خاک و گچ عملیات اجرای   -8
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 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   171- 99777288تلفن : 

 اجرای عملیات کانال کشی -11

 اجرای عملیات عایق کاری -11

 واحدها کف کاری سنگ عملیات اجرای   -17

 کاری کاشی عملیات اجرای   -13

 داربست عملیات اجرای   -18

 (آجر و سنگ کمک به) نماسازی عملیات اجرای  -18

 برقی تاسیسات عملیات اجرای   -12

  

 ساعت  21  : 3فاز 

 های سیستم انواع بررسی و معرفی فیت،-پوش های لوله کمک به فاضالب سیستم اجرای الیه، پنج و الیه تک های کشی لوله شامل) مکانیکی تاسیسات عملیات اجرای  -17 

 تخر و سونا، نکات حائز اهمیت در نصبیات و.....(اس اجمالی بررسی  ،...  و اسپیلت داکت کف، از گرمایش چیلر، شوفاژ، پکیج، مانند سرمایشی و گرمایشی

 اجرای عملیات سفیدکاری -19

 اجرای عملیات کابینت -18

 اجرای عملیات نقاشی -71

 داخلی)شیراالت، درب و پنجره، کاغذدیواری و...(نکات حائز اهمیت در کنترل نصبیات  -71

 شهری ضوابط در مهم نکات  -77
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