
 

 

 ثرگسار هیکٌد: 39ٍیژُ تبثستبى  808َزضی پژٍّطی هَسسِ آه

 

 ن محاسب ساختمانویژه مهنذسا دوره های کوتاه مذت تخصصی

 39الف( ثرًبهِ تیر هبُ 

 زهبى ثرگساری  هدت زهبى ًبم دٍرُ

 سبعت 93 ّبطراحی هحبسجبت سبزُ پیطرفتًِکبت 
 تیر 30ٍ  93

 هرداد 9ٍ  3

 33یرایص ( 90ٍٍ 3ٍ   6تفسیر هجبحث همررات هلی سبختوبى )
 سبزُ ّبی فَالدی LRFDّوراُ ثب کبرگبُ ًرم افساری طراحی 

 تیر 99ٍ  93 سبعت 96

 تیر 32ٍ  36 سبعت 96 ًکبت طراحی سبزُ ای پل ّب

 

 تَضیحبت تکویلی:

  ببشد.ر کٌبر هببحث ًرم افساری هید (تجربی) کبربردیّریک از دٍرُ ّب شبهل هببحث 

  شَد.رٍز اًتْبیی ّفتِ )پٌجشٌبِ ٍ جوعِ( برگسار هی 3سبعت ٍ در  23ٍ   61ّریک از دٍرُ ّب بِ صَرت 

 .شرکت در دٍرُ ّب ّوراُ بب اعطبی گَاّیٌبهِ هعتبر هیببشد 

 تْراى، خیبببى سئَل، خیبببى دٍازدُ  ؛اًجوي هٌْدسبى هحبسب سبختوبىفتر د : دٍرُ ّب هحل برگساری

       8شبٌن، شوبر ُ هتری اٍل، بي بست 

 ًحَُ ثجت ًبم:

ثِ آدرس:   Civil808عاللِ هٌداى ثِ ضرکت در ایي دٍرُ ّب هیتَاًٌد از طریك آًالیي ثب هراجعِ ثِ ٍثسبیت 

www.Civil808.com  .در ّریک از ایي دٍرُ ّب ثجت ًبم ثِ عول آٍرًد 

  66293768-039ضوبرُ توبس جْت کست اطالعبت ثیطتر:   

 

 

http://www.civil808.com/
http://www.civil808.com/


 

 

 و تهیه دفترچه محاسبات نکات کاربردی طراحی محاسبات سازه ها آموزشی کارگاه

 تعداد سبعت اسبتید ّبی برًبهِعٌَاى ردیف

 ّبی ثلٌد ٍ همبٍم در ثراثر زلسلِ سبزُ هفَْهی طراحی ٍ کلی ًکبت 9

هٌْدس هْدی 

 اسوبعیلی

7 

 7 (دثی در ضدُ طراحی)  طجمِ 36 ثتٌی سبزُ طراحی ٍ هدلسبزی 3

 7 تٌیدُ پس سمفْبی ثب آضٌبیی ٍ اٍلیِ طراحی 9

 7 ًیرٍگبّی خبظ ّبی سبزُ هفَْهی طراحی 7

 طراحی اتصبالت پیص تبئید ضدُ هجحث دّن  6

 هٌْدس صود آلبزادُ 

7 

 7 طراحی چطوِ اتصبل، ٍرق پیَستگی ٍ ٍصلِ ستَى 6

 7 رٍش آًبلیس هستمین ثرای طراحی ستَى 2

لبة ّبی خوطی ٍیژُ ٍ هتَسط )فلسی ٍ ثتٌی( ستَى لَی تیر  8

 ضعیف ، ًیرٍی ثرضی گرُ ّب ، تیر ّبی کبهپَزیت ٍ فرکبًس
7 

 :   زهبى ثرگساری دٍرُ

 ( 9939 هرداد 9ٍ  3جوعِ: پٌجطٌجِ ٍ -تیر  30ٍ  93جوعِ: پٌجطٌجِ ٍ )

 ّسار تَهبى 200ّسیٌِ ثجت ًبم ایي دٍرُ:  

 

 :اسبتیدَتبُ درثبرُ ـک

 :ٌْدس هْدی اسوبعیلیـه

 تبکٌَى 3006دثی از سبل اهبراتی  -راح ٍ هحبست ضرکت آهریکبییط 

 دارای رزٍهِ طراحی هحبسجبت ثرج سبختوبًی در دثی ، طراح هحبست ضرکت هًٌَکَ ایراى 

 

 :ٌْدس صود آقبزادُـه

 تکٌیک تْراى(التحصیل داًطگبُ صٌعتی اهیرکجیر )پلیفبرغ 

 ّبی ثلٌد در ضْر تْراىهدیر ضرکت هطبٍرُ آلبزادُ، طراح ٍ هحبست سبزُ 

 



 

 

 (90 ٍ 3،   6هجبحث )سبختوبى ٍیژُ هٌْدسبى هحبست  هلی همررات هجبحث ٍ ّبًبهِآییي تفسیر آهَزضی کبرگبُ

 تعداد سبعت اسبتید ّبی برًبهِعٌَاى ردیف

9 
 33تغییرات ٍیرایص  –تفسیر هجحث دّن همررات هلی سبختوبى 

 هٌْدس اهیرپیوبى زًدی
رئیس ّیئت هدیرُ اًجوي هٌْدسبى 

 هحبست
7 

 7 دکتر فَاد هْبجری ّبی ثتٌیطراحی سبزُ  –همررات هلی سبختوبى  تفسیر هجحث ًْن 3

 7 دکتر حوید هحودًژاد 33تغییرات ٍیرایص  –تفسیر هجحث ضطن همررات هلی سبختوبى  9

  3800ثررسی تغییرات هجبحث همررات هلی سبختوبى ٍ  7

 ETABSافسار در ًرم LRFDطراحی سبزُ ّبی فَالدی ثِ رٍش 
 7 اصغری سرخیهٌْدس هجتجی 

 :زهبى ثرگساری دٍرُ
 (9939تیر  99ٍ  93طٌجِ ٍ جوعِ: جپٌ)

 ّسار تَهبى 960ّسیٌِ ثجت ًبم ایي دٍرُ:       

 

 :اسبتیدکَتبُ در هَرد 

 

 :هٌْدس اهیر پیوبى زًدی 
 رئیس ّیئت هدیرُ اًجوي ایراًی هٌْدسبى هحبست 

 عضَ ّیئت علوی داًطگبُ خَاجِ ًصیر طَسی 

 هطبٍرُ طبزًدرئیس ضرکت 

 

 

 :دکتر فَاد هْبجری
  عوراى داًطگبُ علن ٍ صٌعت ایراىدکتری 

ّبی ٍرٍد ثِ ّبی فَالدی ثِ رٍش حبالت حدی ٍ دٍرُّبی طراحی سبزُهدرس دٍرُ 

 حرفِ

 

 

 



 

 

  :دکتر حوید هحودًژاد 
 دکتری عوراى داًطگبُ صٌعتی ضریف

 ّبی آهبدگی ٍرٍد ثِ حرفِ )ًظبم هٌْدسی(هدرس دٍرُ

 

 

 :هٌْدس هجتجی اصغری سرخی
 کبرضٌبس ارضد سبزُ 

 ETABSافسار ّبی فَالدی ثِ رٍش حبالت حدی در ًرمطراحی سبزُهَلف کتبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 پل ایحرفه طراحی آموزشی دورهبرنامه 

 تعداد سبعت اسبتید ّبی برًبهِعٌَاى ردیف

 هٌْدسی پل هجبًی 9

 دکتر هحسٌعلی ضبیبًفر

 هیرزاییدکتر اکجر 

9 

 7 ارتعبضبت پل 3

 7 (Health Monitoringپبیص سالهت پل ) 9

 7 ایّبی ترکِپل 7

 7 (CSI Bridge  ٍMIDASافساری )طراحی ًرم 6

 زهبى ثرگساری دٍرُ: 

 (9939تیر  32ٍ  36جوعِ  –پٌجطٌجِ  )

 ّسار تَهبى 960ّسیٌِ ثجت ًبم ایي دٍرُ:  

 

 :اسبتیدکَتبُ در هَرد 

 :دکتر هحسٌعلی شبیبًفر

 عضَ ّیبت علوی داًطگبُ علن ٍ صٌعت ایراى

 ّب، ٍزارت راُ ٍ ضْرسبزیسبزی پلعضَ کویتِ همبٍم

 
 

  :دکتر اکبر هیرزایی

 ایراى داًطگبُ علن ٍ صٌعت التحصیلفبرغ

 آّيّبی راُ ٍ راُطراح ٍ هحبست اًَاع پل

 :ایحرفِ ّبی فعبلیت اّن

 تْراى جَادیِ پل سَم ٍ دٍم هرحلِ هطبلعبت

 لسٍیي ثبٌّر ضْید ایترکِ پل سَم ٍ دٍم هرحلِ هطبلعبت

 ایترکِ پل اٍلیي رضت، -لسٍیي آّي راُ 66 کیلَهتر ایترکِ پل دٍم هرحلِ هطبلعبت

 ایراى آّي راُ

 عراق ارثیل رٍاًدٍز ایترکِ پل اٍل هرحلِ ٍ همدهبتی هطبلعبت

 


