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 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 
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 زلزله -دپارتمان مهندسی عمران 

 SAP2000افزار ای با نرمدوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه -1

 

 سازه -دپارتمان مهندسی عمران 

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

 ABAQUS 2016 آباکوس افزار نرم آموزشی دوره -2

 

 اجرا –دپارتمان مهندسی عمران 

 (متداول اشکاالت با آشنایی و) شهری متداول های ساختمان ساخت اصول دوره -1

 

 کنکور دکتری عمرانهای آنالین آمادگی دوره

 

  (اجرا-نظارت-محاسبات)دوره آنالین آمادگی آزمون ورود به حرفه عمران و معماری 
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  SAP2000افزار ای با نرمدوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه

 (Matlab , XTRACT , Seismosignalافزارهای کمکی )به همراه نرم

 ساعت 130مدت زمان دوره: 

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

 شریفکارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی  –: جواد قدرتی  مدرس

 های دورهسرفصل

 طراحی هایروش انواع -

 مجاز تنش روش به طراحی  -

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

 عملکرد براساس طراحی -

 عملکرد براساس طراحی -

 عملکرد براساس ایلرزه طراحی لزوم و فلسفه -

 عملکرد براساس طراحی روش به موجود ایلرزه هاینامهآئین نگرش بررسی -

 کشور از خارج و کشور داخل بهسازی و ایلرزه هاینامهآئین معرفی -

 اولیه هایتئوری و مبانی -

  رفتاری لحاظ به هاتالش انواع -

 غیراصلی و اصلی ایسازه اجزای -

 سازه و المان سطح در عملکرد سطوح -

 ایلرزه خطر سطوح انواع -
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 مصالح مقاومت انواع -

 هاسازه تحلیل هایروش انواع -

 خطی استاتیکی تحلیل -

 خطی رفتار -

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

  2800 استاندارد چهارم ویرایش در معادل استاتیکی تحلیل -

 طیفی نامیکیدی تحلیل -

 پی دار شتاب تحریک بر خاک اثرات -

 خاک پرید و خاک برشی موج سرعت بر موثر پارامترهای -

 سازه بر خاک میرایی اثرات -خاک فیلتراسیون -

 مخرب و سازنده تداخل-رزونانس یا تشدید -

 آن بر خاک اثرات و 2800 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 افزارنرم معرفی -

 جابجایی و سرعت شتاب، زمانی هایسری ترسیم -

 هاطیف شکل با رابطه در مربوطه تفاسیر همراه به جابجایی و سرعت شتاب، پاسخ هایطیف ترسیم -

 دور و نزدیک وزهح هایزلزله معرفی -

 دور حوزه با آنها تفاوت و نزدیک حوزه هایزلزله 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، هایطیف آوردن دست به -

 دور حوزه و نزدیک حوزه در موجود استانداردهای براساس زلزله رکوردهای مقیاس هایروش -
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 2800 استاندارد طیف آوردن دست به نحوه -

 سازه مودهای آودن دست به و دالمو آنالیز -

 مودی موثر جرم و جرمی مشارکت درصد -

 2800 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 -

 (360 نشریه) ضرائب روش از هدف جابجایی محاسبه -

 (92 و 85سال ویرایش 360 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 هایروش انواع -

 غیرخطی محدود المان روش -

 (MATLAB,XTRACT افزارهاینرم 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 افزارنرم از استفاده با آن آوردن دست به نحوه و انحنا ممان نمودار معرفی -
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 خمشی هایتغییرشکل -

 برشی هایتغییرشکل -

 طولی آرماتورهای لغزش از ناشی هایتغییرشکل -

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

 (آرمهبتن هایسازه)المان سطح در و ایسازه سطح در شکست انواع معرفی -

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

 آرمهبتن تیرهای در شکست انواع -

 خمشی شکست -

 برشی شکست -

 خمشی-برشی شکست -

 آرمهبتن هایستون در شکست انواع -

 خمشی شکست -

 شکست در آن اثرات و پذیریشکل تعریف -

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

 کششی طولی آرماتورهای گسیختگی دلیل به شکست -

 ایلرزه 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 هایسازه 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 هایسازه 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 هایروش انواع شرح -

 کدام هر تفسیر و نتایج کامل شرح -

 مربوطه ضوابط تفسیر و آورپوش در 100-30 اعمال شرح -

 بتنی و فوالدی ژاکت با بهسازی هایروش انواع ارائه -

 برشی دیوار و فوالدی مهاربندهای با بهسازی هایروش 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 -

 اینامهآئین ظوابط با مطابق زمانی تاریخچه تحلیل در 100-30 بند اعمال -

 زمانی تاریخچه تحلیل به مربوط نتایج تفسیر و هاخروجی کامل شرح -
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 Etabs2015 , Safe 2014افزارهای فوالدی و بتنی با نرم هایدوره مقدماتی طراحی ساختمان

 ساعت 140مدت زمان دوره: 

 مقدماتیسطح دوره: 

 شریفکارشناس ارشد زلزله از دانشگاه صنعتی  –مدرس: جواد قدرتی 

 های دورهسرفصل

 ای و رفتار غیرارتجاعی سازه تحت بارگذاری زلزلهمبانی لرزه 

 2800ای براساس مبحث ششم و استاندارد تشریح کامل بارگذاری ثقلی و بارگذاری لرزه 

 افزار سازی سیستماتیک و کامل در نرممدلEtabs اینامهبه همراه کلیه نکات تئوریک و آئین 

 به روش  )قاب خمشی، مهاربندهای هم گرا و واگرا( های فوالدیطراحی انواع ساختمانLRFD ای، ضوابط ای، طراحی لرزهنامهشامل: ضوابط آئین

 و... افزاریپذیری و نکات نرمشکل

 افزاری و ...پذیری و نکات نرمای، ضوابط شکلای، طراحی لرزهنامهآرمه شامل: ضوابط آئینهای بتنطراحی سازه 

 افزارتشریح کامل نرم Safe 2014 افزاری و...ای، نکات محاسباتی و مباحث نرمنامهها، ضوابط آئینسازی فونداسیونشامل: مدل 
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 ABAQUS 2016 دوره آموزشی نرم افزار آباکوس

 ساعت 60مدت زمان دوره: 

 گرایش سازه ، پیشرفته –تکمیلی -مقدماتیسطح دوره: 

  محسن عدلیمدرس: 

 امکان با همراه آنالین صورت به دوره پنجم جلسه از سپس کنندمی دریافت ابتدا را دوره این اول جلسه 4 فیلم میکنند نام ثبت دوره این در که افرادیتوجه: 

 .بفرمایند استفاده دوره این از میتوانند زنده پاسخ و پرسش

 های دورهسرفصل 

 سطح مقدماتی، متوسطه و پیشرفته می باشد که هر سطح شامل سرفصل های زیر می باشد: 3افزار آباکوس شامل  دوره نرم

 سرفصل دوره مقدماتی :

 فصل اول : مقدمه ای بر نرم افزار آباکوس

 فصل دوم : راهنمای نصب نرم افزار اباکوس و کتابخانه نرم افزار آباکوس

 فصل سوم : مبانی نرم افزار آباکوس

 فصل چهارم : آشنایی با انواع المان ها و اجسام صلب در آباکوس

 (Continuum Solid)فصل پنجم : آشنایی و کار با المان 

 Shellفصل ششم : آشنایی و کار با المان 
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 Trussو  Beamفصل هفتم : آشنایی و کار با المان 

 سرفصل دوره متوسطه :

 فصل اول : آنالیز دینامیکی خطی

 نالیز های غیر خطیفصل دوم : آ

 Explicitفصل سوم : آنالیز دینامیکی غیر خطی 

 فصل چهارم : رفتار غیر خطی مواد

 Abaqus/Explicit , Abaqus/Standardفصل پنجم : آنالیز تماس در 

 (Quasi-Staticفصل ششم : آنالیز شبه استاتیکی )

 گردد.در کلیه فصل ها مثال مرتبط با آن فصل، مدلسازی و تحلیل می 

 سرفصل دوره پیشرفته :

 گردد.مثال تخصصی مدلسازی و تحلیل می 4در این دوره 

 بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فوالدی

 بررسی رفتار لرزه ای دیوار مصالح بنایی

 FRPبررسی سازه های مسلح شده با الیاف 

 بررسی خرابی پیش رونده در ساختمان اسکلت بتنی
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 (متداول اشکاالت با آشنایی و) شهری متداول های ساختمان ساخت اصول دوره

 ساعت 70مدت زمان دوره: 

 محمد اسدی:  مدرس

 های دورهسرفصل

 ساعت 25    : 1فاز 

 تخریب عملیات اجرای   -1

 خاکبرداری عملیات اجرای   -2

 چاه حفر عملیات اجرای   -3

 فونداسیون عملیات اجرای   -4

 بتنی اسکلت اجرای   -5

  محل در جوشی فلزی اسکلت اجرای   -6

 ساعت 25  : 2فاز 

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

 گاز کشی لوله عملیات اجرای   -8

 خاک و گچ عملیات اجرای   -9

 اجرای عملیات کانال کشی -10
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 اجرای عملیات عایق کاری -11

 واحدها کف کاری سنگ عملیات اجرای   -12

 کاری کاشی عملیات اجرای   -13

 داربست عملیات اجرای   -14

 (آجر و سنگ کمک به) نماسازی عملیات اجرای  -15

  برقی تاسیسات عملیات اجرای   -16

 ساعت  20  : 3فاز 

 های ستمسی 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 -18

 اجرای عملیات کابینت -19

 ات نقاشیاجرای عملی -20

 نکات حائز اهمیت در کنترل نصبیات داخلی)شیراالت، درب و پنجره، کاغذدیواری و...( -21

 شهری ضوابط در مهم نکات  -22
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 دوره های آنالین آمادگی کنکور دکتری عمران

که در منابع ذکر شده درس های تخصصی مالک های گذشته در نیمه دوم سال برگزار خواهد شد با این تغییر کنکور دکتری عمران، امسال نیز مانند سال

 صیلی می باشد.حطرح سوال قرار گرفته و سواالت عمومی شامل دروس زبان و استعداد ت

ن تریتید مجرب که یکی از منحصر به فردبا تکیه بر تجربه چندین دوره برای آمادگی کنکور دکتری و همچنین استفاده از اسا 808این دوره موسسه 

توانند در این دوره ها امکان شرکت باشد و با تکیه بر این نکته اساسی که همه دانشجویان و فارغ التحصیالن از تمامی نقاط ایران میدوره میخصوصیات 

 د ) تا روزداشته باشند و همچنین مشاوره در طول دوره برای هر یک از افراد شرکت کننده دوره چه بصورت گروهی برای تشریح روند مطالعه از صفر تا ص

 را منحصر به فرد کرده است. 808ساعت دوره های موسسه 30قبل آزمون( و همچنین برگزاری سه دوره آزمون جامع در طول دوره با رفع اشکال بیش از 

 شورای" تمصوبا و اسالمی شورای محترم مجلس 94/12/18 مصوب "تکمیلی تحصیالت پذیرش و سنجش" قانون اساس بر 1396پذیرش دانشجو در سال 

های مصوب دفتر دکتری در کلیه رشته همامی متقاضیان ورود به دورت دارد ضرورت لذا. شد خواهد انجام ذیل شرح به "تکمیلی تحصیالت پذیرش و سنجش

 (Ph.D) دکتری هایدوره ورودی آزمون در اسالمی آزاد دانشگاه جمله از غیردولتی و دولتی عالی آموزش مؤسسات و هادانشگاه از عما گسترش آموزش عالی

اساس قانون مذکور و مطابق این اطالعیه و شرایط و ضوابط مندرج در دفترچه راهنمای پذیرش آزمون مذکور  بر پذیرش است ذکر به الزم. نمایند شرکت

دانشجو در مقطع دکتری ناپیوسته بر بر اساس قانون فوق، سنجش و پذیرش  شود(، صورت خواهد گرفت.)که در زمان ثبت نام توسط این سازمان منتشر می

 :شودبه شرح زیر انجام می« پژوهش محور»و « آموزشی ـ پژوهشی» های حسب هر یک از شیوه

 گیرد:الف ـ دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت می

 1 درصد( 50)ـ آزمون متمرکز 

 2( 20ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری )درصد 

 3( 30ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی )درصد 
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 گیرد:ب ـ دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت می

 1درصد( 30متمرکز ) ـ آزمون 

 2 درصد( 20)ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری 

 3( 30ـ مصاحبه علمی و بخش عملی )درصد 

 4درصد( 20واره ) طرح ـ تهیه 

توسط  اجرای مرحلة اول )آزمون متمرکز( توسط سازمان سنجش آموزش کشور و امتیاز مربوط به سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری، مصاحبه علمی و ...

بر اساس مصوبه شورای سنجش و پذیرش تحصیالت تکمیلی مواد آزمون متمرکز دکتری  واهد شد.ها و مراکز آموزش عالی پذیرنده دانشجو انجام خدانشگاه

(Ph.D) بود خواهد زیر شرح به 1396 سال: 

 ( آزمون زبان با ضریب )1الف) 

 ( آزمون استعداد تحصیلی با ضریب )1ب) 

 ( آزمون دروس تخصصی در سطح کارشناسی یا کارشناسی ارشد با ضریب )4ج) 

های خودگردان، پیام نور، بورس اعزام به خارج، دانشگاه آزاد ه(، پژوهش محور، پردیسشبان) دوم نوبت روزانه،: شامل هادوره کلیه برای پذیرش و سنجش

 الزم 1396 سال دامپزشکی دستیاری همچنین و (Ph.D) اسالمی و .... بر اساس قانون فوق صورت خواهد گرفت لذا کلیه متقاضیان ورود به دوره دکتری

 .نمایند شرکت و نام ثبت آزمون این در است

امید است با برگزاری دوره های با کیفیت آموزشی و استفاده تمامی دانشجویان و فارغ التحصیالن در اقضی نقاط کشور ، قدمی هر چند 

 کوچک در جهت اعتالی علم برداشته باشیم.
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 لیست دروس کنکور دکتری:

 :عمراندروس مشترک کنکور دکتری 

 مقاومت مصالح:

 ساعت 50مدت زمان دوره: 

ای بصورت اصول اصلی از محوریشود که ارائه مفاهیم پایهای علم مهندسی عمران محسوب میدرس مقاومت مصالح یکی از دروس پایه

دکتری برای دانشجویان های کارشناسی ارشد و در برگزاری دوره 808باشد. با توجه به هدف موسسه ترین مسایل در این درس می

 با گام به گام صورت به جامعدوره آزمون  2های مذکور، برآن هستیم با ارائه جلسات توضیح درس و برگزاری همزمان متقاضی دوره

 .گرددمی ایفاد شما خدمت مصالح مقاومت درس در مطالب رئوس راستا این در. رویم پیش دانشجویان

شود این در اارتجاعی و مباحث پالستیک سواالت مهم و مفهومی در کنکور ارائه میهای فرکه از مباحث تغییرشکل استچند سالی 

شود در این دوره به صورت کامال مفهومی و موشکافانه به مباحث حالی است که در مباحث دانشگاهی به این مفاهیم پرداخته نمی

 شود.عی در این ارتباط حل میهای متنوپالستیک همه فصول پرداخته و مثال

 رئوس مطالب:

 -)تشریح کامل مفاهیم اولیه تنش کرنش و تبدیالت )دایره موهر 

 -مفاهیم پالستیک محوریای+بارگذاری محوری اعضای میله 

 -+مفاهیم خمش پالستیکخمش االستیک 
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 -+)برش پالستیکبارگذاری عرضی )برش 

 -+مفاهیم پالستیک پالستیک پیچش 

 - بارگذاری مرکباعضا تحت 

 -مباحث تکمیلی و نکته و تست 

 

 :تحلیل سازه ها

 ساعت 50مدت زمان دوره:

 پایه دروس از یکی و بوده سازه یک به مربوط گاهی تکیه های العمل عکس و داخلی نیروهای محاسبه برای روشی هاتحلیل سازه علم

 .نمود طراحی را آنها توانمی ، سازه بر وارد مختلف نیروهای تعیین و تحلیل سازه از پس.  باشد می عمران مهندسی ای

 شود:فصل مشتمل بر تمامی نکات مهم به شرح ذیل تدریس داده می 12برای این درس، در دوره پیش رو 

 فصل اول : معینی و نامعینی سازه 

 سازه تحلیل برای پایداری مقدمات بعدی سه و بعدی دو از اعم هاسازه نامعینی درجه تعیین عکس العمل های آن هایادآوری اتصاالت و 

-یخرپای صلب اجسام تشخیص-خرپا یک از دلخواه ای نقطه تغییرمکان محاسبه-خرپا تحلیل-(استاتیکی حل) معین تیرهای حل ها

 ها قاب و تیرها در خمشی لنگر و برش دیاگرام رسم

 فصل دوم : انرژی 
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 نحوه بدست آوردن تغییر شکل ها در سازه های معین با استفاده از قضایای کاستیگلیانو 

 فصل سوم: تغییر شکل 

 آوردن پارامترهای مختلف در سازه های نامعین با روش نرمی نحوه بدست 

 فصل چهارم: تقارن و پادتقارن 

 نحوه بدست آوردن پارامترهای مختلف در سازه های متقارن و پادتقارن باروشهای فصل سوم 

 )فصل پنجم: روش نموداری در حل سازه های معین) روش کار مجازی 

  فنرفصل ششم: حل سازه ها با روش مدلسازی 

 فصل هفتم : روش پخش لنگر 

  (ماکسول –فصل هشتم: قضایای تقابل ) بتی 

 فصل نهم: کار مجازی 

 نشست در سازه ها و خرپاها-قضایای مربوط به خطای ساخت 

 فصل دهم : تیر مزدوج 

 فصل یازدهم : خط تاثیر 

 شاه تیرها و کاربرد آن در مسایل -شامل خط تاثیر تیرها 

 فصل دوازدهم : شیب افت 
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 :داد تحصیلیاستع
 و واالتس سبک با باید داوطلبان .استعداد تحصیلی در طول دوره آزمون دکتری، یکی از دروسی است که باید برای دست یابی که نمره خوب در این درس 

  .شود می ارائه ساعت 15 در دوره این.شوند آشنا طراحی فلسفه

میتوانند در این صفحه پیش ثبت نام را انجام دهند تا به محض به حدنصاب رسیدن این دوره ، هماهنگی عالقه مندان به ثبت نام در هریک از این دوره ها 

 بعدی مبنی بر اعالم زمان شروع دوره با عالقه مندان انجام گیرد.

 

 زبان تخصصی دکتری

ساعت تدریس در طول دوره در نظر گرفته شده است که در این دوره مفاهیم پایه ای به همراه حل سواالتی  25برای درس زبان تخصصی ویزه آزمون دکتری 

 . ارایه و حلکه داوطلبان با شکل سواالت آشنا شوند. طول دوره شامل، مطرح شدن سواالت با جواب کوتاه که کلمه مورد نظر از لحاظ تخصصی را برساند

ه در نظر متون با مساالتی که از آن برداشت می شود از جنبه های دیگر دوره می باشد. بنظر می رسد امتحانات دوره ای بهمراه آزمون جامعی که موسس

 .بود خواهد گرفته کمک شایانی به داوطلبان در این دوره 

ر این صفحه پیش ثبت نام را انجام دهند تا به محض به حدنصاب رسیدن این دوره ، هماهنگی عالقه مندان به ثبت نام در هریک از این دوره ها میتوانند د

 بعدی مبنی بر اعالم زمان شروع دوره با عالقه مندان انجام گیرد.
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 درس های تخصصی کنکور دکتری عمران

 ساعت( 48)مدت زمان دوره:  )مشترک بین سازه و زلزله ( دینامیک سازه ها

 درس این ایپایه و اساسی اصول .شودمی محسوب زلزله و سازه شاخه ارشد کارشناسی وها یکی از دروس اساسی مقطع کارشناسی عمران سازهدینامیک 

دینامیکی  اصول منظر از هاسازه دقیق تحلیل و رفتاری و دقیق فهم. شودمی محسوب تحقیقاتی مباحث انجام برای دینامیکی هایتحلیل از بسیاری مبنای

 باشد.از اساسی ترین مطالبی است که یک مهندس سازه نیازمند به درک آن ها می

با تکیه بر تجربه خود در امر آموزش، بنا به درخواست دانشجویان متقاضی شرکت در آزمون دکتری سراسری ، اقدام به برگزاری  808در همین راستا موسسه 

 ساعت نموده است. 48ه و تست در بصورت نکتدوره کامل ارائه مطالب مرتبط با آزمون 

 :فصل خواهد بود 12های دوره شامل سرفصل

 : مقدمه 1فصل

 : معادله حرکت سیستم های با یک درجه آزادی2فصل

 : ارتعاش آزاد سیستم های با یک درجه آزادی3فصل 

 : پاسخ در برابر بارهای هارمونیک4فصل 

 : پاسخ در برابر بارهای ضربه ای5فصل 

 : پاسخ در برابر بارهای کلی6ل فص

 :معادله حرکت سیستم های چند درجه آزادی7فصل 

 : ارتعاش آزاد سیستم های چند درجه آزادی8فصل 

mailto:info@civil808.com


 
 
 
 

 

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

 info@civil808.comایمیل :   021- 88272694تلفن : 

 : پاسخ سیستم های چند درجه آزاد9فصل 

 : معادله حرکت سیستم های پیوسته10فصل 

 :ارتعاش آزاد سیستم های پیوسته11فصل 

 : پاسخ سیستم های پیوسته12فصل 

 ساعت( 45)مدت زمان دوره: )مخصوص دانشجویان سازه( تئوری االستیسیته

های نظریه کشسانی در اصل به مطالعه مقدار تغییر شکل محیط محیط و مواد است. )ارتجاعی( خاصیت تغییرشکل بازگشت پذیر یا االستیسیته کِشسانی

شود که هر جزئی از محیط که از وضعیت تعادلش جابجا شده باشد، باعث میخاصیت کشسانی محیط  پردازد.ها و نیروهای مربوطه میکشسان و تنش

ناپذیر مواد جامد تحت اثر نیرو رفتارهای  های برگشتهمچنین در فیزیک، علم مواد، دانش مکانیک به فرایند تغییر شکل نیروهای بازگرداننده ایجاد شوند.

 .سانی و یا پالستیسیته گویندیا موم خمیری

  

  :باشد می ذیل شرح به دوره سرفصل 

     تئوری االستیسیته و پالستیسیته : فصل اول 

     خواص مکانیکی اجسام ساده : فصل دوم 

     تانسور تنش : فصل سوم 

     کرنش : فصل چهارم 

     روابط بین تنش ها و کرنش ها : فصل پنجم 
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     مسائل تئوری ارتجاعی : فصل ششم 

     مسطحمسائل تنش  : فصل هفتم 

     پالستیسیته : فصل هشتم 

     پالستیسیته دوبعدی : فصل نهم 

 ساعت( 40)مدت زمان دوره: (دینامیک خاک)مخصوص دانشجویان ژئوتکنیک و زلزله

 هجداگان طور به ژئوتکنیک دانشجویان مختص که نیز خاک دینامیک درس دوره ،دراین گردیده اعمال عمران دکتری آزمون در که تغییراتی به باتوجه  

 .نمایند استفاده دوره ازین تخصصی بصورت دانشجویان این تا است شده ارائه

 سرفصل های این دوره با زمان اختصاص داده شده بشرح ذیل می باشد:

 (ساعت 3) ارتعاش مبانی (  1

 (ساعت 5) زمین شدید حرکات و شناسیزلزله  ( 2

 (ساعت 4) امواج انتشار   ( 3

 (ساعت 5/7) خاک دینامیکی مشخصات    ( 4

 (ساعت 4) زمین پاسخ آنالیز    ( 5

 (ساعت 3) طراحی زلزله و محلی شرایط اثرات    ( 6

 (ساعت 5/7) خاک روانگرایی   ( 7
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 (ساعت 3) خاکی هایشیروانی ایلرزه پایداری   ( 8

 (ساعت 3) حائل دیوارهای ایلرزه طراحی و تحلیل    ( 9

 (ساعت 2) سطحی هایپی ایلرزه باربری ظرفیت  ( 10

 (ساعت 3) هاپی ارتعاش   ( 11

 ساعت( 30( )مدت زمان دوره: پی پیشرفته)مخصوص دانشجویان ژئوتکنیک

 ارائه انهجداگ طور به ژئوتکنیک دانشجویان مختص که نیز  پیشرفته پی درس دوره ،دراین گردیده اعمال عمران دکتری آزمون در که تغییراتی به باتوجه 

 .نمایند استفاده دوره ازین تخصصی بصورت دانشجویان این تا است شده

 سرفصل های این دوره با زمان اختصاص داده شده بشرح ذیل می باشد:

 (ساعت 3) زیرسطحی هایشناسایی  ( 1

 (ساعت 9) سطحی هایپی طراحی و نشست باربری، ظرفیت   ( 2

 (ساعت 6) حائل دیوارهای و خاک جانبی فشار    ( 3

 (ساعت 4) خاک تسلیح و سپرها    ( 4

 (ساعت 8) عمیق هایپی   ( 5
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 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   021- 88272694تلفن : 

 (ااجر-نظارت-محاسبات)دوره آنالین آمادگی آزمون ورود به حرفه عمران و معماری 

 
 شرکت های آموزشی دلیل اصلی استقبال همواره این کیفیت برتر آموزشی است که در کنار آنالین بودن و خارج از محدودیت زمان و مکان برخورداری از کالس

زمون ورود به حرفه در هر سه آ زمینه در گوناگون های دوره برگزاری و گذشته تجربیات بر تکیه با بار این اما. است بوده 808 موسسه های دوره در کنندگان

 زیزانع شما خدمت در را هایی دوره ، تالیفی های آزمون و نظارت و اجرا قصد داریم در کنار پکیج های آموزشی تالیفی شامل فیلم و ایبوک -رشته محاسبات

باشد که برای مهندسینی که در در حل مسایل می سرعت باالبردن و تسلط ها دوره این برگزاری اصلی هدف. بپردازیم آن در تست حل به صرفا که باشیم

اگر برای اولین بار هست که با آزمون های آمادگی ورود به حرفه آشنا میود. شرکت در این دوره ها توصیه می شاند اکیدا دوره های عمومی شرکت نموده

های را مطالعه بفرمایید. جهت ثبت نام در هریک از دوره های تدارک دیده شده در این ترم از انت این یادداشت شوید برای کسب اطالعات بیشتر میتوانید

 .دصفحه میتوانید اقدام بفرمایی

 چند توضیح مهم:

  برای و اجرا-نظارت-محاسبات های دوره شامل عمران مهندسین برای که بوده آنالین ت تماما بصور حرفه به ورود آزمون برای دوره های این ترم 

 .باشد می نظارت و طراحی های دوره شامل نیز معماری مهندسین

 (، لزوم تاکید بر هر 11-8بحث مباحث -2800بارگذاری و آیین نامه -بتنی-با توجه به مطرح شدن مباحث آزمون از مباحث ) طراحی سازه های فوالدی

برای برگزاری این دوره با  808این دروس را همراه با تشریح آیین نامه بیش از پیش بیان می دارد و این رسالت برای موسسه چه مفهومی تر ارایه شدن 

 دوره آزمون تالیفی و مشاوره به طورتخصصی با اساتید خود دوره حائز اهمیت می باشد. 2کیفیت باال و برگزاری 

 نظارت و اجرا بوده -ان دوره فراهم شده، تشکیل گروه های تلگرامی در هر یک از دوره های محاسباتاز مزیت های ممتاز این دوره برای شرکت کنندگ

 که مهندسین در کنار دوره ها می توانند در کنار مهندسین دوره سواالت خود را مطرح نمایند
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 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   021- 88272694تلفن : 

 قبل از امتحان اصلی قرار داده شود تا پس از اتمام دوره  بنا به درخواست داوطلبان دوره های قبل ، سعی بر این شده است که شروع دوره ها چندین ماه

 ه باشند.نیز، داوطلبان با اساتید خود دوره بتوانند مسایل و مشکالت خود را در میان گذاشته تا عمال داوطلبان نکته مبهمی در دوره ها را نداشت

 ره از مزایای استفاده از جزوات و مهندسین عزیزی که در دوره آنالین شرکت دارند ، میتوانند پس از اتمام دوDVD .های خود دوره استفاده نمایند 

  عالوه بر منابع فوق، افراد شرکت کننده در دوره می توانند ازEBOOK .ها و جزوات مکمل دوره ها نیز استفاده نمایند 

  ی مشخص، مهندسین بتوانند سواالت و مشکالت خود در نظر دارد یک محیطی در فضای مجازی فراهم آورد که در زمان ها 808عالوه بر این، موسسه

 را با اساتید دوره مطرح ساخته تا مسایل دوستان هر چه زودتر مرتفع گردد.

  تماما تالیف موسسه  عمرانی مختلف های آزمون آمادگی آموزشی فیلم پکیج داخل یا آنالین آموزش های دوره در شده داده آموزش مباحث تمامی

 تالیفی اساتید این موسسه میباشد. %100از روی جزوات  808

 برگزاری ، اند داده اختصاص خود به را کشور وسیع پهنه همواره ، ها دوره کنندگان شرکت  این است که 808با توجه به اینکه یکی از افتخارات موسسه 

 ن می کند تا در دورترین نقاط کشور هم باشند، بتوانند از کیفیت عالی آموزش برخوردار شوند.مهندسی همه به را کمک این تخصصی، آنالین های دوره

در پیش گرفته است، پهنه گسترده مخاطبین ما، با بروزترین و جدیدترین مطالب آموزشی آشنا  808امید است با نگاه جدید در امر آموزش که موسسه 

 شده و این پهنه روز بروز گسترده تر شود.

  کمکی آموزشی جزوات و  فیلم پکیج: 

  دوره آنالین و حضوری آمادگی ورود به حرفه پکیج های فیلم های آموزشی  8در برگزاری نزدیک به  808ساله موسسه آموزشی  4با توجه به تجربه

افتاده و محروم به سر میبرند تهیه شده به صورت جایگزینی برای کالس های حضوری برای عالقه مندان به یادگیری خصوصا آنهایی که در نقاط دور 

 ،است تا بدون محدودیت زمان و مکان از اطالعات با تجربه ترین اساتید عمرانی کشور برای آمادگی هرچه بیشتر قبولی در آزمون های محاسبات

 کل زیر میباشد:برای مهندسان عمران و معماری به ش 808نظارت ، اجرا برخوردار شوند. در حال حاضر پکیج های آموزشی 
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 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   021- 88272694تلفن : 

                       

 پکیج  اطالعات این صفحه می توانید به لیست کلی دوره های ورود به حرفه دسترسی داشته و ثبت نام نمایید. همچنین می توانید از این صفحه از

 (S15-S16-S21 شماره های پکیج.)بفرمایید را مشاهده  94برای آزمون ورود به حرفه بهمن  808تولید شده در موسسه 

  وبسایت تخصصی مراجع کمک آموزشی آمادگی آزمون ورود به حرفهورود به صفحه اصلی 

 www.ENG808.com  

  

mailto:info@civil808.com
http://www.civil808.com/college/herfe
http://www.civil808.com/store
http://www.eng808.com/
http://www.eng808.com/
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%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%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/s15-1-s15-2-s15-3-s15-4/5532/%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%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%AA
http://civil808.com/shop/products/kits/s16-1-s16-2/5533/%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%B9%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D9%87%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%87-%D8%A8%D8%A7-%D8%AC%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%AA
http://civil808.com/shop/products/dr-sedigh/11160/%D9%81%DB%8C%D9%84%D9%85-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%D8%B4%DB%8C-%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A8%D9%87-%D8%AD%D8%B1%D9%81%D9%87-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%A7%D8%AD%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%DB%8C


 
 
 
 

 

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

 info@civil808.comایمیل :   021- 88272694تلفن : 

 :های عمومی ورود به حرفه محاسباتدوره

 ساعت( 40)مدت زمان دوره:  آرمه:های بتنطراحی سازه
 های تدریس:سرفصل

 اصول تحلیل و طراحی-1

 اعضای خمشی-2

 انحنا در اعضای خمشی-نمودار لنگر-

 برش و پیچش-3

 اعضای فشاری-4

 مهار و وصله-5

 طراحی دال و دیوار-6

 تغییرشکل و ترک خوردگی-7

 ایضوابط لرزه-8

 تنیدههای بتنی پیشطراحی سازه-9
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 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   021- 88272694تلفن : 

 ساعت( 40: )مدت زمان دوره: های فوالدیطراحی سازه

 حدیفصل اول:مقدمات طراحی حالت 

 فصل دوم: طراحی اعضا برای کشش

 فصل دوم:طراحی اعضای فشاری

 و برش با بررسی نکات آیین نامه ایی فصل سوم:طراحی اعضا برای خمش

 اینامهفصل چهارم: پیچ+نکات آیین

 ایفصل پنجم:طراحی اعضای جوشی با بررسی نکات آیین نامه

 هافصل ششم:تیر ستون

 هاستونهفصل هفتم:طراحی اتصاالت+کف 

 ایفصل هشتم:طراحی لرزه

 نامهفصل نهم:بررسی تکمیلی نکات آیین
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 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   021- 88272694تلفن : 

 ساعت( 40: )مدت زمان دوره:  (2800بارگذاری )مبحث ششم و استاندارد 

 ترکیبات بارگذاری-فصل اول: مقدمه

 فصل دوم:فشار خاک و بارهای هیدرواستاتیکی

  فصل سوم:بار مرده

 فصل چهارم:بار زنده

 بار انفجار-بارسیل-یخ فصل پنجم:بار

 ویرایش چهارم2800فصل ششم:آیین نامه  

 فصل هفتم:بار باد

 ساعت( 15)مدت زمان دوره:  :تحلیل و بررسی اصول مهندسی پی، مبحث هفتم
 های ژئوتکنیکی، گودبرداری و پایششناسایی

 های سطحیپی

 های نگهبانسازه

 های عمیقپی

 ساعت( 15دوره: )مدت زمان 8تحلیل سازه ها+ مبحث 
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 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   021- 88272694تلفن : 

 دوره ویژه حل تست مخصوص آزمون محاسبات

 ساعت 15آرمه: های بتنطراحی سازه

 ساعت 15های فوالدی: طراحی سازه

 ساعت 15(: 2800باگذاری )مبحث ششم و استاندارد 

 ساعت 15سازی: سازه و مباحث پیتحلیل

 دوره های عمومی ورود به حرفه نظارت

 ساعت( 35( )مدت دوره: قالب بندی-بتن-جوش-)فوالد 1نظارت کد 

 ساعت( 35( )مدت دوره : 12+11+8+7+5+مباحث 2800+آیین نامه 6)مبحث  2نظارت کد 

 دوره های ویژه حل تست نظارت

 ساعت 15( قالب بندی-بتن-جوش-)فوالد 1نظارت کد 

 ساعت 15( 12+11+8+7+5+مباحث 2800+آیین نامه 6)مبحث  2نظارت کد 
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 7 واحد ،1 پالک صادرات، بانک جنب ، فروزانفر ابتدای ، گیشا ابتدای ، تهران   آدرس دفتر مرکزی: 

 info@civil808.comایمیل :   021- 88272694تلفن : 

 :مون جامع ورود به حرفهآز

 دو مرحله آزمون جامع مخصوص ورود به حرفه محاسبات با رفع اشکال

 دو مرحله آزمون جامع مخصوص ورود به حرفه نظارت با رفع اشکال

 (دوره های ورود به حرفه معماری )نظارت و اجرا

 ساعت( 70: )مدت زمان دوره: دوره نظارت

 ساعت( 35دوره اجرا: )مدت زمان دوره: 
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