
 
 

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

 com808info@civil.ایمیل :   021- 88272694تلفن : 

 

 94اسفند  – 808آموزشی  لیست محصوالت

 مبلغ کد دوره نام دوره ردیف

1 

 تومان S1 150,000 2015همراه با نرم فزار های نسخه  CSIپکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های 

 تومان CSI ETABS - SAFE - CSI Col S1-1 50،000فیلم های آموزش فارسی دوبله شده نرم افزار های کمپانی 

 تومان Perform S1-2 50،000و  SAPفیلم آموزش فارسی نرم افزار 

 تومان CSI ETABS 2013-2015 S1-3 50،000 کمپانی های افزار نرم شده زیرنویس فارسی آموزش های فیلم

 تومان S2 150,000 همراه با آخرین نسخه نرم افزار STAAD Proپکیج فیلم آموزش مقدماتی طراحی سازه با نرم افزار  2

 تومان S3 150,000 همراه با آخرین نسخه نرم افزار MathCadپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار  3

4 

 تومان S4 250,000 با کاربرد در مهندسی سازه همراه با آخرین نسخه نرم افزار ABAQUSپکیج فیلم آموزش نرم افزار اجزای محدود 

 تومان ABAQUS 6.14-4 S4-1 150،000پکیج آموزش مقدماتی همراه با نرم افزار 

 تومان S4-2 25،000 تحلیل دیوار برشی فوالدیفیلم آموزش مدلسازی و 

 تومان S4-3 25،000 فیلم آموزش مدلسازی و تحلیل دیوار مصالح بنایی

 تومان S4-4 25،000 فیلم آموزش مدلسازی و تحلیل تخریب پیش رونده در ساختمان اسکلت بتنی

 تومان FRP S4-5 25،000فیلم آموزش مدلسازی و تحلیل تقویت دال بتنی توسط الیاف 

 تومان S5 150,000  همراه با آخرین نسخه نرم افزار TEKLAار پکیج فیلم آموزش مقدماتی و تهیه نقشه های شاپ کارگاهی با استفاده از نرم افز 5

 تومان ENDNote  S6 150,000همراه با آخرین نسخه نرم افزار  ISIپکیج فیلم آموزش نحوه مقاله نویسی  6

7 

 تومان S7 250,000  همراه با آخرین نسخه نرم افزار Openseesپکیج فیلم آموزش نرم افزار 

 تومان S7-1 150،000 بخش اول تحلیل پوش آور و تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی و قاب خمشی فوالدی -  OpenSeesفیلم آموزشی نرم افزار 

 تومان S7-2 100،000 مدلسازی و تحلیل قاب خمشی بتن مسلح -بخش دوم  -OpenSeesفیلم آموزش نرم افزار 

8 

 تومان LSF   S8 650,000پکیج فیلم آموزش طراحی سازه های فوالدی سرد نورد شده 

 تومان FrameCad Pro S8-1 250،000با نرم افزار   LSFفیلم آموزش طراحی سازه های فوالدی سرد نورد شده 

 تومان FrameCad Detailer S8-2 150،000کارگاه ترسیم نقشه های سازه های سرد نورد شده با  

 تومان FrameCad Structure S8-3 250،000کارگاه آموزشی نرم افزار  
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 94اسفند  – 808آموزشی  لیست محصوالت

 مبلغ کد دوره نام دوره ردیف

9 

 تومان S9 350,000 همراه با آخرین نسخه نرم افزار CSIBridgeپکیج فیلم آموزش طراحی پل با نرم افزار 

 تومان CSIBridge S9-1 250،000پکیج آموزش پیشرفته نرم افزار 

 تومان CSI Bridge S9-2 100،000 با پل ارزیابی و طراحی تحلیل، مقدماتی آموزش پکیج

10 

همراه با پروژه عملی کامال  Max-D , V.ray ,Sketchup 3پکیج فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار های

 کاربردی
S10 150,000 تومان 

 تومان 3D-Max  S10-1 50،000فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار 

 تومان V.ray  S10-2 50،000فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار 

 تومان Sketchup  S10-3 50،000فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار 

 تومان S10-4 10.000 در ساختمان سازی BIMکارگاه آموزشی کاربرد 

11 

 تومان S11 250,000 در مهندسی سازه همراه با پروژه عملی کامال کاربردی EXCELپکیج فیلم آموزش کاربرد 

 تومان S11-1 100،000 زلزله و سازه مهندسین ویژه Excel افزار نرم مقدماتی آموزش پکیج

 تومان S11-2 150،000 با کاربرد در مهندسی سازه Excelپکیج آموزش پیشرفته نرم افزار 

12 

 تومان S12 250,000 پکیج فیلم آموزش متره و برآورد و مدیریت پروژه

 تومان S12-1 150،000 فیلم آموزش متره و برآورد و نحوه صورت وضعیت نویسی همراه با پروژه عملی کامال کاربردی

 تومان MSP  S12-2 100،000فیلم آموزش مدیریت پروژه 

13 
  

همراه با پروژه عملی کامال کاربردی  )بهمراه اطالعات مفید درباره دکل  SAPفیلم آموزش طراحی سازه های خاص در نرم افزار 

 های مخابراتی و سایر سازه های خاص(
S13 400,000 تومان 

 تومان sap S13-1 100،000پکیج آموزشی طراحی سازه های خاص در 

 تومان S13-2 100،000 پکیج طراحی سوله

 تومان sap S13-3 50،000سازه های فضاکار در 

 تومان S13-4 20،000 آشنایی با طراحی سوله 

 تومان S13  S13-5 130،000اطالعات تکمیلی پکیج 
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 تومان S14 250,000 همراه با پروژه عملی کامال کاربردی SAPو  ETABSپکیج فیلم آموزش طراحی دیوار برشی فوالدی در نرم افزار  14

15 

 تومان S15 1,000,000 94بهمن   -پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه محاسبات همراه با جزوات کمک آموزشی 

 تومان S15-1 300،000 فیلم دوره بتن

 تومان S15-2 300،000 فیلم دوره فوالد

 تومان S15-3 100،000 فیلم دوره پی

 تومان S15-4 300،000 فیلم دوره بارگذاری

16 

 تومان S16 500,000 94بهمن   -پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه نظارت همراه با جزوات کمک آموزشی  

 تومان S16-1 300،000 جوش و قالب بندی(  -بتنی  -)طراحی سازه های فوالدی  1دوره نظارت کد

 تومان S16-2 200،000 ( ساختمان ملی مقررات 12-11-8-7-6-5 مباحث شامل) 2 کد نظارت دوره

17 

 , Matlabافزارهای کمکی به همراه نرم2000SAP )افزار ای با نرمپکیج فیلم دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه

)XTRACT , Seismosignal 
S17 1,000,000 تومان 

 تومان SAP2000 S17-1 800،000افزار ای با نرمدوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه

 تومان Site Effect S17-2 100،000و بررسی  Seismosignalفیلم آموزش نرم افزار 

 تومان S17-3 50،000 فیلم دومین همایش طراحی عملکردی سازه ها

 تومان FRP S17-4 50،000مجموعه فیلم و اطالعات آموزش روش های مقاوم سازی سازه ها با 

18 

 تومان MATLAB S18 500,000به همراه طراحی میراگر با  SAPپکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات سازه شامل طراحی میراگر ها و جداساز ها با 

 تومان S18-1 250،000 (SAPپکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات )طراحی میراگر و جداساز در 

 تومان Matlab S18-2 100،000فیلم آموزشی کاربرد نرم افزار متلب در سازه + طراحی میراگر ها در 

 تومان S18-3 100،000 در دینامیک سازه ها Matlabکاربرد 

 تومان S18-4 50،000 مجموعه فیلم و اطالعات آموزش کنترل های فعال و غیر فعال )جداساز و میراگر(
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http://civil808.com/shop/products-kits/s17-1-s17-2-s17-3-s17-4/5534/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DA%A9%D8%B1%D8%AF%DB%8C-%D9%88-%D8%A8%D9%87%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C-%D9%84%D8%B1%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%DB%8C
http://civil808.com/shop/products-kits/s18-1-s18-2-s18-3-s18-4/5535/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D8%B4%D8%A7%D9%85%D9%84-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C
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 تومان S19 400,000 پروژه محور صفر تا صد و کامال کاربردی ETABS-SAPکیج فیلم آموزش نحوه مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های پ

 تومان sap S19-1 100،000پکیج آموزش طراحی اتصاالت سازه های فوالدی در 

 تومان Etabs S19-2 100،000فیلم آموزشی طراحی دیوار برشی بتنی در 

 تومان Sap2000 S19-3 50،000فیلم دوره مقدماتی آموزش نرم افزار 

 تومان Etabs S19-4 50،000فیلم آموزشی مقدماتی طراحی و محاسبات ساختمان با 

 تومان S19-5 50،000 مدرس مهندس احمد رضا جعفری Etabsفیلم آموزشی پیشرفته ٍ

 تومان Etabs S19-6 15،000 9.7 در فیلم آموزش طراحی ساختمان بتنی

 تومان S19-7 5،000 راهنمای استفاده از سنگدانه در بتن

 تومان S19  S19-8 30،000 اطالعات تکمیلی پکیج

20 

پکیج فیلم آموزش کنترل های آیین نامه ای سازه های بتنی و فوالدی منطبق با آخرین ویرایش مباحث مقررات ملی 

 2800ساختمان و استاندارد 
S20 200,000 تومان 

 تومان ETABS S20-1 100،000نرم افزار  2013و نسخه  92ویرایش  10فیلم آموزش طراحی حالت حدی سازه های فوالدی منطبق با مبحث 

 تومان S20-2 100،000 (Etabs 2013آرمه )های بتنای و طراحی ساختماننامهفیلم آموزش کنترل آیین

 تومان S21 200,000 پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه اجرا همراه با جزوات کمک آموزشی 21

22 

 تومان S22 1,600,000 پکیج فیلم آموزش آمادگی آزمون دکتری

 تومان S22-1 300،000 فیلم دوره دینامیک سازه

 تومان S22-2 350،000 فیلم دوره مقاومت مصالح

 تومان S22-3 350،000 فیلم دوره مکانیک خاک

 تومان S22-4 350،000 فیلم دوره تحلیل سازه

 تومان S22-5 250،000 ریاضیفیلم دوره 
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http://civil808.com/shop/products-kits/s20-1-s20-2/5538/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86-%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%A7%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%D8%AA%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF%DB%8C
http://civil808.com/shop/products-kits/s21/5552/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D8%A7-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C
http://civil808.com/shop/products-kits/s22-1-s22-2-s22-3-s22-4-s22-5/5539/%D9%BE%DA%A9%DB%8C%D8%AC-%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 تومان S23 900,000 پکیج فیلم مجموعه تخصصی ژئوتکنیک

 تومان SAP S23-1 400،000و  PLAXISدر  مجموعه فیلم آموزشی گودبرداری و پایدارسازی خاک همراه با محاسبات نرم افزاری و نقشه کشی دیتیل

 تومان PLAXIS S23-2 300،000آموزش نرم افزار 

 تومان FLAC S23-3 150،000آموزش نرم افزار 

 تومان S23-4 50،000 و میکروپایلینگ کارگاه آموزشی نیلینگ

 تومان S23-5 5،000 آشنایی با نرم افزار های ژئوتکنیک

 تومان S23-6 5،000 آشنایی با اصول گودبرداری و پایدار سازی

 تومان SAP S23-7 5،000اندرکنش خاک و سازه در نرم افزار 

24 

 تومان Seismostruct S24 300,000   افزار نرم و  IDA های تحلیل آموزش فیلم پکیج

 تومان Seismosignal - SAP - OpenSees S24-1 150،000 در IDA های تحلیل

 تومان Seismostruct S24-2 150،000مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار 

25 

 تومان S25 350,000 با نرم افزار پکیج فیلم آموزش طراحی سقف

 تومان ETABS S25-1 50،000کارگاه آموزشی طرح و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فوالدی در 

 تومان ETABS S25-2 15،000 در کوبیاکس سقف سیستم با آشنایی

 تومان ADAPT S25-3 250،000نرم افزار  درآموزش طراحی سقف های پس کشیده  مجموعه فیلم و اطالعات

 تومان ETABS S25-4 50،000کارگاه آموزشی طرح و اجرای سقف های یوبوت در نرم افزار 

26 

 تومان S26 100,000 پکیج فیلم آشنایی با حقوق مهندسی و شرایط پیمان

 تومان S26-1 5،000 بررسی انواع پیمان های عمرانی

 تومان S26-2 5،000 آشنایی با حقوق مهندسی در ساخت و ساز

 تومان S26-3 100،000 رسمی دادگستریورکشاپ حقوق مهندسی ویژه کارشناس 
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 تومان S27 200,000 نقشه برداری -روسازی  -پکیج فیلم راهسازی 

 تومان S27-1 5،000 در عمران GISکاربرد 

 تومان S27-2 100،000 دوره نقشه برداری

 تومان S27-3 100،000 دادگستری رسمی کارشناس ویژه دوره راه سازی و روسازی

28 

 تومان S28 100,000 2800پکیج فیلم تفسیر آئین نامه 

 تومان S28-1 50،000 فاروقی دکتر - مقدم سروقد دکتر - 2800 تکمیلی جزوات و کتاب PDF همراه به 2800 استاندارد چهارم ویرایش تفسیر DVD پکیج

 تومان S28-2 20،000 دکتر حسین زاده - 2800تفسیر آئین نامه 

 تومان S28-3 20،000 مهندس منتظری - 2800تفسیر آئین نامه 

 تومان S28-4 20،000 دکتر حسین زاده - ویرایش چهارم 2800تعیین  ضریب نامعینی سازه مطابق استاندارد کارگاه آموزشی راهنمای 

29 
 تومان S29 2.400.000 پکیج فیلم آمادگی آزمون ارشد

 معادالت=== )همه دروس به جز زبان(-ریاضی-رو-راه-فوالد-بتن-هیدرولیک-سیاالت-پی-خاک-مقاومت-تحلیل
390 

 ساعت
  

30 
 تومان S30 800.000 پکیج فیلم آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری

 ( S27   .S26خاک )همه دروس به جز پک -مقاومت-تحلیل-بنایی-بارگذاری-فوالد-بتن
100 

 ساعت
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