
 

 

 

 سال نو میالدیافزار به مناسبت جشنواره فروش نرم

 

 به مناسبت سال نو میالدی SeismoSoftی افزارهاها و امتیازات ویژه برای خریداران نرمتخفیف

 دی ماه 10تا  1

 

 عنوان
قیمت 

 اصلی

قیمت 

جشنواره با 

 تخفیف 35%

قیمت جشنواره 

 تخفیف %10با 

ی )ویژه مازاد

اساتید و 

 دانشجویان(

پشتیبانی 

 آموزشی
)شرکت در دوره 

چهارم آموزش 

مبانی طراحی 

 ها(عملکردی سازه

SeismoBuild * 2000 € 1300 € 1070 € رایگان  

SeismoStruct * 2000 € 1300 € 1070 € رایگان  

SeismoSignal 200 € 130 € 107 € 

خرید همزمان 

 نفر 1افزارها، برای نرم

 رایگان

SeismoSpect 200 € 130 € 107 € 

SeismoArtif 300 € 195 € 175.5 € 

SeismoMatch 300 € 195 € 175.5 € 

SeismoSelect 300 € 195 € 175.5 € 

SeismoBuild+SeismoStruct * 3000 € 1950 € 1755 € نفر 2- رایگان 

SeismoSignal+SeismoSpect 300 € 195 € 177.5 € 

 3خرید همزمان 

افزار، نرم 5افزار از نرم

 نفر رایگان 1

SeismoArtif+SeismoMatch 450 € 292.5 € 263.25 € 

SeismoArtif+SeismoSelect 450 € 292.5 € 263.25 € 

SeismoMatch+SeismoSelect 450 € 292.5 € 263.25 € 

SeismoArtif+SeismoMatch+SeismoSelect 675 € 438.75 € 395 € 

Full Package * 3975 € 2584 € 2325.5 €  نفر 3-رایگان 

USB License 150 € - - - 

 Civil808.com/seismosoftاطالعات بیشتر: 
 ماه( 12قسط به مدت  4قابلیت پرداخت به صورت اقساطی )* 

 هاقیمت اصلی نرم افزارماهه( با پرداخت بخش کمی از  6ماهه و  3های محدود زمانی )* قابلیت خرید نسخه

 

 سازه ها یعملکرد یو طراح یلرزه ا یجامع آموزش اصول محاسبات، بهسازچهارم دوره 

 تاریخ برگزاری قیمت مدت مدرس عنوان
 98 دی ماه 19و  18 تومان 360،000 ساعت 12 پروفسور حسن مقدم دوره تئوری

 افزارآموزش نرم دوره تئوری+
پروفسور حسن مقدم + 

 808مدرسین موسسه تیم 
 تومان 840،000 ساعت 24

دی  27و  20، 19، 18

 98ماه 

 Civil808.com/landing/pbdcourseاطالعات بیشتر: 



 

 

 

 هاسازه یعملکرد یو طراح ایلرزه یدوره جامع آموزش اصول محاسبات، بهسازچهارمین سرفصل 

 )بدون ضبط فیلم( دوره فقط حضوری

 

 :شودمیاین دوره طی دو بخش ارائه 

  :پروفسور مقدم سیبا تدربخش تئوری 

  808موسسه  افزارینرم نیمدرس میت سیبا تدر: افزارینرمبخش 

 بخش تئوری: هایسرفصل
 

 زمانمدت موضوع سرفصل

 ساعت 2 آشنایی کلی با رفتار دینامیکی

 ساعت 2 مبانی روش عملکردی

 ساعت 2 360کلیات روش نشریه 

 ساعت 2 ی فوالدیهاسازهطراحی عملکردی 

 ساعت 2 ی بتنیهاسازهطراحی عملکردی 

 ساعت 2 ی بناییهاسازهطراحی عملکردی 

 ساعت 2 سازیمقاوم هایتکنیکآشنایی با 

 ساعت 1 جینیهای خورساختمانکلیات دستورالعمل بهسازی 

 ساعت 1 (... فعال و غیرفعال، هایکنترلنوین )میراگر، جداگر،  ایلرزه هایتکنیکآشنایی با تجهیزات و 

 ساعت 2 مالحظات ویژه

 

 

 



 

 

 

 

 :افزارینرمبخش  هایسرفصل

 سرفصل مطالب

 SeismoSoftافزارهای دانلود، نصب و فعالسازی نرم آموزش نحوه

 PEERنگاشت از سایت دانلود شتاب نحوه

 هانگاشتسازی شتابجهت آماده  SeismoSignalافزار ی کار با نرمآموزش نحوه

 SeismoMatchو   SeismoSpectافزارهایها با استفاده از نرمنگاشتسازی شتابمقیاس آموزش نحوه

 SeismoStructافزار آموزش مبانی ایجاد مدل غیرخطی در نرم

 SeismoBuildو   SeismoStructافزار های مختلف نرمآموزش ماجول

 SeismoStructتحلیل یک نمونه قاب خمشی فوالدی به صورت دوبعدی تحت بارهای گرانشی در نرم افزار 

 ETABSو   SAPو  SeismoStructبا نرم افزارهای  برای قاب فوالدی)پوش آور( ار افزون ب

 رکوردهای مختلف افزایشی با استفاده از  تحلیل دینامیکی غیرخطی و تحلیل دینامیکی

 بتنی خمشی مدلسازی و تحلیل قاب

 تکمیلینکات 
 

 

 

 

 

 

 مدت دوره ساعت برگزاری زمان برگزاری بخش

 ساعت 12 14تا  8 98دی  19و  18 ،پنجشنبهچهارشنبه و  تئوری

 ساعت 12 14تا  8 98دی  27و  20جمعه افزارینرم

 ساعت 2۴ کل دوره
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 همراه با دوره: جیپک

 ارائه License افزارهاینرم مدتکوتاه SeismoSoft کنندگانشرکت به رایگان صورتبه کامل امکانات با 

 رسمی نماینده عنوانبه 808 موسسه از گواهینامه اعطای SeismoSoft ایران در 

 افزارهاینرم اصلی الیسنس ارائه SeismoSoft دوره در کنندگان شرکت برای ویژه تخفیف با 

 نکات:

 زمان فشرده از دوره استفاده کنند.مدت یمتقاضیان بتوانند در طتا شده شکل تنظیم نیدوره به ا. 1

تماس  808توانند با موسسه اقامت در شهر تهران می یهماهنگ یبرا ،آوردندمی فیشرکت در دوره که از شهرستان تشر انیمتقاض. 2

دریافت و اقدام به رزرو قرار دارند،  فیشر یدانشگاه صنعت یکیدر نزد کهرا  قیمت مناسب ها باونیسترین پانشماره نزدیک برقرار و

 اقامت خود کنند.محل 

 .ودشمی ارائه افزارینرمیا  تئوری هایقسمت یک از هر کنندگان دربه شرکت دوره این در همراه پکیج. 3

بار در  نیاول یسازه و برا یعملکرد یدر علم طراح یجهان شرویاز افراد مؤثر و پ یکیجناب پروفسور مقدم  سیدوره با تدر نیا. 4

 یافزارهای مورداستفاده به همراه معرفنرم یقانون سنسیگردد. امکان استفاده از المی فیتعر 808موسسه  یانحصار یکشور با سرفصل

هدف اتصال دانش به صنعت و حل مسئله  یدوره در راستا نیا یانحصار یایمزا گریازجمله د صنعتآموختگان برتر به دانش

و  یطراح 808موسسه  میدر کشور توسط ت یعملکرد یموضوع طراح تیبار و به جهت اهم نیاول یکه برا استها سازی سازهمقاوم

 شود.میبرگزار 

 

 

در برابر زلزله قرار  منیا یهاسازهدر جهت ساخت  شورهمه مهندسان عمران ک مورداستفادهاین دوره  است دیام

 .ردیگ

 

 برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه کنید:

http://civil808.com/landing/pbdcourse 

 

http://civil808.com/landing/pbdcourse

