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  همایشاولین مطالب سرفصل زمانبندی و 

 ( 0022طراحی عملکردی سازه ها ) با محوریت ویرایش چهارم استاندارد 

 

 :ثب افتخبر ثزگشار هی کٌذ 606هَعغِ آهَسؽی هٌْذعی 

 :عخٌزاًی اعبتیذ ثزجغتِ کؾَرّوبیؼ ثشرگ ػلوی تئَری کبرثزدی ثب 

 ٍة کٌفزاًظ( دکتر ساسان محاسة)                   

 (تئَری کبرثزدی)هفبّین،  دکتر سروقذ مقذم 

 زم افشارهفبّین ً( دکتر فاروقی)  

 (فبّین ، آییي ًبهِ،ًزم افشار)ه مهنذس تنثاکوچی  

 :ّوزاُ ثب

 ٍیضُ ثزًبهِ رٍس هٌْذط ٍ رًٍوبیی ٍثغبیت جذیذ Civil808 

 ثزگشاری ّوشهبى ّوبیؼ ثِ صَرت ٍة کٌفزاًظ 

 پخؼ سًذُ صَتی ّوبیؼ 

، اًجوي هٌْذعی سلشلِ  عبختوبى اًجوي ایزاًی هٌْذعبى هحبعت : حامیان

 ایزاى ، اًجوي ثتي ایزاى ، عبسهبى ًظبم هٌْذعی عبختوبى اعتبى تْزاى

   

  

 ترنامه زماتنذی:

 هَضَع سهبى

 ٍ خَػ آهذ گَییتالٍت قزآى  78:3 – 7000

 عخٌزاًی جٌبة دکتز عزٍقذ هقذم 800::  - 78:3

 پذیزایی 8:3:: -800::

 بى عبسُ(ؽزکت رای)ّوبیؼ  عخٌزاًی اعپبًغز 810:: – 8:3::

 )ٍة کٌفزاًظ(عخٌزاًی جٌبة دکتز عبعبى هحبعت 1800: – 810::

 اعتزاحت )ًوبس ٍ ًبّبر( 1810:-1800:

 عخٌزاًی هٌْذط هجتجی اصغزی عزخی -(606 جذیذ )رًٍوبیی ٍثغبیتٍیضُ ثزًبهِ  2800: – 1810:

 عخٌزاًی جٌبة دکتز ػلیزضب فبرٍقی 3810: -2800:

 پذیزایی 3823: – 3810:

 )ؽزکت اثز عبسُ(ّوبیؼ  عخٌزاًی اعپبًغز 4800:- 3823:

 عخٌزاًی جٌبة هٌْذط رضب تٌجبکَچی 5823:-4800:

 اختتبهیِ 6800: -5823:
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 جناب دکتر ساسان محاسة )وب کنفرانس( سخنرانی

داًؾگبُ تْزاى ، اعتبد  adjunct Professorهؾبٍر هقبٍم عبسی عَئیظ ، 

 کوجزیج آهزیکب MITهذػَ داًؾگبُ 

  ثزرعی ػولی طزاحی ػولکزدی عبسُ ّب در طزاحی هحبعجبت

 عبختوبى ّب)ثزرعی ًوًَِ پزٍصُ ّب(

 

دکتر سروقذ مقذمجناب   سخنرانی  

، ػضَ ّیئت هذیزُ اًجوي   ٍ رئیظ پضٍّؾکذُ عبسُ پضٍّؾگبُ سلشلِ ایزاىاعتبدیبر 

 هٌْذعی سلشلِ ایزاى

  )جبیگبُ طزاحی ثز اعبط ػولکزدالف 

  )تحَالت جذیذ در رٍػ طزاحی ثز اعبط ػولکزدة 

  )هَلفِ ّب ٍ پبراهتزّبی طزاحی ػولکزدیج 

 
 

:فاروقی علیرضا سخنرانی جناب دکتر  

 دانشگاه آزاد اسالمی واحذ تهران شرق،  دانشکذه فنی و مهنذسی عضو هیات علمی و رییس

 هؼزفی ثزًبهِ ّبی تحلیل غیز خطی ثب توزکش ثز عبسُ ّبی فَالدی -الف(ETABS 2013) 

 هؼزفی عیغتن ّبی عبسُ ای ٍ ثزرعی هحبعي ٍ هؼبیت هتٌبعت ثب طزاحی ثز اعبط -ة

 ػولکزد

 تحلیل ٍ ارسیبثیهؼزفی تحلیل اعتبتیکی غیز خطی ، رٍؽْبی -ج 

 
 

 مهنذس رضا تنثاکوچی :جناب سخنرانی  

 هذرط دٍرُ ّبی تحلیل غیز خطی عبسُ ّب

( ٍ تبریخچِ سهبًی غیزخطی ٍ هقبیغِ  Pushoverلشٍم اًجبم تحلیل غیزخطی اعتبتیکی ) -:

 ٍیزایؼ چْبرم 0600ضَاثط آى در آییي ًبهِ ّبی هختلف اس جولِ پیؼ ًَیظ اعتبًذارد 

ٍ هحبعجِ تغییز هکبى ّذف  در تحلیل   تزکیجبت ثبرگشاری ثقلی ،  تَسیغ ثبر جبًجی هقبیغِ -0

ٍ پیؼ  Fema356  ٍASCE4106ٍ  140ثیي آییي ًبهِ ّبی ًؾزیِ  اعتبتیکی غیز خطی 

 ٍیزایؼ چْبرم  0600اعتبًذارد ًَیظ 

تفبٍت  ٍ   Link  ٍHingeتفبٍت  ، در ًزم افشار تَضیح اًَاع رٍؽْبی اًجبم تحلیل غیزخطی -1

 ّبی تحلیل اعتبتیکی غیزخطی ٍ تبریخچِ سهبًی غیزخطی


