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 95 آذر – 808آموزشی  لیست محصوالت

 

 مبلغ کد دوره نام دوره ردیف

1 

 تومان S1 121,111 5112همراه با نرم فزار های نسخه  CSIپکیج فیلم های آموزشی دوبله فارسی نرم افزار های 

 تومان CSI ETABS - SAFE - CSI Col S1-1 01،111فیلم های آموزش فارسی دوبله شده نرم افزار های کمپانی 

 تومان Perform S1-2 01،111و  SAPفیلم آموزش فارسی نرم افزار 

 تومان CSI ETABS 7112-7110 S1-3 01،111فیلم های آموزش فارسی زیرنویس شده نرم افزار های کمپانی 

 تومان S2 121,111 همراه با آخرین نسخه نرم افزار STAAD Proپکیج فیلم آموزش مقدماتی طراحی سازه با نرم افزار  5

 تومان S3 121,111 همراه با آخرین نسخه نرم افزار MathCadپکیج فیلم آموزش نحوه تهیه دفترچه محاسبات با استفاده از نرم افزار  3

4 

 تومان S4 521,111 با کاربرد در مهندسی سازه همراه با آخرین نسخه نرم افزار ABAQUSپکیج فیلم آموزش نرم افزار اجزای محدود 

 تومان ABAQUS 2118-8 S4-1 101،111با نرم افزار پکیج آموزش مقدماتی همراه 

 تومان S4-2 70،111 فیلم آموزش مدلسازی و تحلیل دیوار برشی فوالدی

 تومان S4-3 70،111 فیلم آموزش مدلسازی و تحلیل دیوار مصالح بنایی

 تومان S4-4 70،111 فیلم آموزش مدلسازی و تحلیل تخریب پیش رونده در ساختمان اسکلت بتنی

 تومان FRP S4-5 70،111فیلم آموزش مدلسازی و تحلیل تقویت دال بتنی توسط الیاف 

 تومان S5 311,111 همراه با آخرین نسخه نرم افزار  TEKLAپکیج فیلم آموزش مقدماتی و تهیه نقشه های شاپ کارگاهی با استفاده از نرم افزار  2

 تومان ENDNote  S6 121,111همراه با آخرین نسخه نرم افزار  ISIپکیج فیلم آموزش نحوه مقاله نویسی  6

7 

 تومان S7 321,111 همراه با آخرین نسخه نرم افزار  Openseesپکیج فیلم آموزش نرم افزار 

 تومان S7-1 01،111 بخش اول تحلیل پوش آور و تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی و قاب خمشی فوالدی -  OpenSeesفیلم آموزشی نرم افزار 

 تومان S7-2 111،111 مسلحمدلسازی و تحلیل قاب خمشی بتن  -بخش دوم  -OpenSeesفیلم آموزش نرم افزار 

 تومان S7-3 711،111 )جدید( OpenSeesآموزش نرم افزار 

 تومان LSF   S8 621,111پکیج فیلم آموزش طراحی سازه های فوالدی سرد نورد شده  8
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 تومان FrameCad Pro S8-1 701،111با نرم افزار   LSFفیلم آموزش طراحی سازه های فوالدی سرد نورد شده 

 تومان FrameCad Detailer S8-2 101،111کارگاه ترسیم نقشه های سازه های سرد نورد شده با  

 تومان FrameCad Structure S8-3 701،111کارگاه آموزشی نرم افزار  

9 

 تومان S9 321,111 همراه با آخرین نسخه نرم افزار CSIBridgeپکیج فیلم آموزش طراحی پل با نرم افزار 

 تومان CSIBridge S9-1 701،111پکیج آموزش پیشرفته نرم افزار 

 تومان CSI Bridge S9-2 111،111پکیج آموزش مقدماتی تحلیل، طراحی و ارزیابی پل با 

11 

 تومانS11 251.111 همراه با پروژه عملی کامال کاربردی 3D-Max  ,V.ray  ,Sketchupپکیج فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار های

 تومان 2D-Max  S11-1 7111111فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار 

 تومان V.ray  S11-2 01،111فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار 

 تومان Sketchup  S11-3 01،111فیلم آموزش طراحی معماری داخلی با نرم افزار 

 تومان S11-4 111111 در ساختمان سازی BIMکارگاه آموزشی کاربرد 

 تومان NAVISWORKS S11-5 7111111 افزار نرم آموزش فیلم 

 تومان S11-6 111111 معماری ارشد اسکیس آموزشی فیلم 

11 

 تومان S11 521,111 در مهندسی سازه همراه با پروژه عملی کامال کاربردی EXCELپکیج فیلم آموزش کاربرد 

 تومان S11-1 111،111 ویژه مهندسین سازه و زلزله Excelپکیج آموزش مقدماتی نرم افزار 

 تومان S11-2 101،111 با کاربرد در مهندسی سازه Excelپکیج آموزش پیشرفته نرم افزار 

15 

 تومان S12 521,111 پکیج فیلم آموزش متره و برآورد و مدیریت پروژه

 تومان S12-1 101،111 و نحوه صورت وضعیت نویسی همراه با پروژه عملی کامال کاربردی فیلم آموزش متره و برآورد

 تومان MSP  S12-2 111،111فیلم آموزش مدیریت پروژه 

13 

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

 سازه های خاص(
S13 611.111تومان 

 تومان sap S13-1 111،111پکیج آموزشی طراحی سازه های خاص در 
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 تومان S13-2 711،111 )جدید(پکیج طراحی سوله 

 تومان sap S13-3 01،111سازه های فضاکار در 

 تومان S13-4 71،111 آشنایی با طراحی سوله 

 تومان S12  S13-5 121،111اطالعات تکمیلی پکیج 

 تومان S13-6 81،111 )جدید(ها فیلم مبانی بارگذاری انفجار بر سازه

 تومان S13-7 11،111 )جدید(محاسبه بار باد  -فیلم طراحی سوله 

 تومان LS-DYNA S13-8 01111 افزار نرم از استفاده با انفجار و ضربه های پدیده سازی شبیه آموزش فیلم 

 تومان S14 521,111 )جدید(همراه با پروژه عملی کامال کاربردی  SAPو  ETABSپکیج فیلم آموزش طراحی دیوار برشی فوالدی در نرم افزار  14

12 

 تومان S15 1,511,111 )جدید( 92شهریور   -آموزشی  پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه محاسبات همراه با جزوات کمک

 تومان S15-1 201،111 فیلم دوره بتن

 تومان S15-2 201،111 فیلم دوره فوالد

 تومان S15-3 101،111 فیلم دوره پی

 تومان S15-4 201،111 فیلم دوره بارگذاری

16 

 تومان S16 611,111 )جدید( 92شهریور  -پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه نظارت همراه با جزوات کمک آموزشی  

 تومان S16-1 201،111 جوش و قالب بندی(  -بتنی  -)طراحی سازه های فوالدی  1دوره نظارت کد

 تومان S16-2 701،111 مقررات ملی ساختمان (  17-11-9-7-2-0)شامل مباحث  7دوره نظارت کد 

17 

 , Matlabافزارهای کمکی )به همراه نرم SAP5111افزار ای با نرمپکیج فیلم دوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه

XTRACT , Seismosignal) 
S17 1.161.111تومان 

 تومان SAP7111 S17-1 911،111افزار ای با نرمدوره جامع طراحی عملکردی و بهسازی لرزه

 تومان Site Effect S17-2 111،111و بررسی  Seismosignalفیلم آموزش نرم افزار 

 تومان S17-3 01،111 فیلم دومین همایش طراحی عملکردی سازه ها

 تومان FRP S17-4 01،111مجموعه فیلم و اطالعات آموزش روش های مقاوم سازی سازه ها با 
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 تومان S17-5 11،111 )جدید( ASCE81و  221آور قاب بتنی مطابق با آخرین تغییرات نشریه فیلم تحلیل پوش

 تومانS17-6 011111 1287 سال 221 نشریه کمک به مسلح غیر بنایی هایساختما سازیمقاوم دفترچه تهیه 

 تومانS17-7 011111 1287 سال 221 نشریه با مطابق همگرا مهاربندی با فوالدی هایسازه غیرخطی تحلیل

 تومانS17-8 011111 ساختمانها ای لرزه بهسازی با آشنایی ورکشاپ فیلم

18 

 تومانMATLAB S18 231.111به همراه طراحی میراگر با  SAPپکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات سازه شامل طراحی میراگر ها و جداساز ها با 

 تومان S18-1 201،111 )جدید(( SAPپکیج فیلم آموزش کنترل ارتعاشات )طراحی میراگر و جداساز در 

 تومان Matlab S18-2 111،111فیلم آموزشی کاربرد نرم افزار متلب در سازه + طراحی میراگر ها در 

 تومانS18-3 711111 در دینامیک سازه ها Matlabکاربرد 

 تومان S18-4 01،111 مجموعه فیلم و اطالعات آموزش کنترل های فعال و غیر فعال )جداساز و میراگر(

 تومان S18-5 11111 (ATMD) میراگر با فازی رویکرد با سازه فعال کنترل آموزش 

19 

 تومان S19 411,111 پروژه محور صفر تا صد و کامال کاربردی SAP-ETABSپکیج فیلم آموزش نحوه مدلسازی و طراحی سازه با نرم افزار های 

 تومان sap S19-1 111،111پکیج آموزش طراحی اتصاالت سازه های فوالدی در 

 تومان Etabs S19-2 111،111فیلم آموزشی طراحی دیوار برشی بتنی در 

 تومان Sap7111 S19-3 01،111فیلم دوره مقدماتی آموزش نرم افزار 

 تومان Etabs S19-4 01،111فیلم آموزشی مقدماتی طراحی و محاسبات ساختمان با 

 تومان S19-5 01،111 مدرس مهندس احمد رضا جعفری Etabsفیلم آموزشی پیشرفته ٍ

 تومان Etabs S19-6 10،111 817فیلم آموزش طراحی ساختمان بتنی در 

 تومان S19-7 0،111 راهنمای استفاده از سنگدانه در بتن

 تومان S19  S19-8 21،111 اطالعات تکمیلی پکیج

51 

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

 5811استاندارد 
S21 511,111 تومان 

 تومان ETABS S21-1 111،111نرم افزار  7112و نسخه  87ویرایش  11فیلم آموزش طراحی حالت حدی سازه های فوالدی منطبق با مبحث 
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 تومان S21-2 111،111 (Etabs 7112)آرمه های بتنای و طراحی ساختماننامهفیلم آموزش کنترل آیین

 تومان S21 511,111 پکیج فیلم آموزش آمادگی ورود به حرفه اجرا همراه با جزوات کمک آموزشی 51

55 

 تومان S22 1,611,111 پکیج فیلم آموزش آمادگی آزمون دکتری

 تومان S22-1 211،111 فیلم دوره دینامیک سازه

 تومان S22-2 201،111 فیلم دوره مقاومت مصالح

 تومان S22-3 201،111 فیلم دوره مکانیک خاک

 تومان S22-4 201،111 فیلم دوره تحلیل سازه

 تومان S22-5 701،111 فیلم دوره ریاضی

53 

 تومان S23 1,462,111 پکیج فیلم مجموعه تخصصی ژئوتکنیک

 تومان SAP S23-1 811،111و  PLAXISمجموعه فیلم آموزشی گودبرداری و پایدارسازی خاک همراه با محاسبات نرم افزاری و نقشه کشی دیتیل در 

 تومان PLAXIS S23-2 211،111آموزش نرم افزار 

 تومان FLAC S23-3 101،111آموزش نرم افزار 

 تومان S23-4 01،111 کارگاه آموزشی نیلینگ و میکروپایلینگ

 تومان S23-5 0،111 آشنایی با نرم افزار های ژئوتکنیک

 تومان S23-6 0،111 آشنایی با اصول گودبرداری و پایدار سازی

 تومان SAP S23-7 0،111اندرکنش خاک و سازه در نرم افزار 

 تومان S23-8 91،111 )جدید( PILEها های تحلیل و طراحی ژئوتکنیکی شمعفیلم کارگاه آموزشی آشنایی با روش

 تومان S23-9  01،111 )جدید(فیلم کارگاه آموزشی معرفی روش های نوین بهسازی خاک 

 تومان S23-11 71،111 )جدید( GeoStudioفیلم کارگاه آموزشی تحلیل مسائل ژئوتکنیکی با استفاده از نرم افزار 

 تومان S23-11 101،111 )جدید(طراحی پی های سطحی و عمیق 

 تومان S23-12 711،111 )جدید(ژئوتکنیک  - Abaqusفیلم آموزش 

 تومان Seismostruct S24 321.111و نرم افزار    IDAپکیج فیلم آموزش تحلیل های  54

mailto:info@civil808.com
http://civil808.com/store


 
 

 

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

 com919info@civil.ایمیل :   171- 99777288تلفن : 

 

 95 آذر – 808آموزشی  لیست محصوالت

 تومان Seismosignal - SAP - OpenSees S24-1 101،111در  IDAتحلیل های 

 تومان Seismostruct S24-2 101،111مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار 

 تومان S24-3 01،111 سیکلی بارگذاری تحت بعدی سه بصورت SeismoStruct برنامه در فوالدی خمشی قاب مدلسازی اصول آموزشی فیلم 

52 

 تومان S25 212,111 افزار پکیج فیلم آموزش طراحی سقف با نرم

 تومان ETABS S25-1 01،111کارگاه آموزشی طرح و اجرای سقف های کامپوزیت عرشه فوالدی در 

 تومان ETABS S25-2 10،111آشنایی با سیستم سقف کوبیاکس در 

 تومان S25-3 811،111 )جدید( ADAPTمجموعه فیلم و اطالعات آموزش طراحی سقف های پس کشیده در نرم افزار 

 تومان ETABS S25-4 01،111کارگاه آموزشی طرح و اجرای سقف های یوبوت در نرم افزار 

56 

 تومان S26 112,111 پکیج فیلم آشنایی با حقوق مهندسی و شرایط پیمان

 تومان S26-1 0،111 بررسی انواع پیمان های عمرانی

 تومان S26-2 0،111 آشنایی با حقوق مهندسی در ساخت و ساز

 تومان S26-3 111،111 ورکشاپ حقوق مهندسی ویژه کارشناس رسمی دادگستری

 تومان S26-4 0،111 )جدید(فیلم آموزشی مفاهیم تاخیر در پروژه های عمرانی 

57 

 تومانS27 372111 نقشه برداری -روسازی  -پکیج فیلم راهسازی 

 تومان S27-1 0،111 در عمران GISکاربرد 

 تومان S27-2 111،111 دوره نقشه برداری

 تومان S27-3 111،111 دوره راه سازی و روسازی ویژه کارشناس رسمی دادگستری

 تومان S27-4 121،111 )جدید( Civil 2Dآموزش نرم افزار 

 تومان S27-5 11،111 زیست محیط در آن کاربردهای معرفی و ArcGIS با آشنایی

58 

 تومان S58 111,111 5811آئین نامه پکیج فیلم تفسیر 

 تومان S28-1 01،111 دکتر فاروقی -دکتر سروقد مقدم  - 7911کتاب و جزوات تکمیلی  PDFبه همراه  7911تفسیر ویرایش چهارم استاندارد  DVDپکیج 

 تومان S28-2 71،111 دکتر حسین زاده - 7911تفسیر آئین نامه 
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 تومان S28-3 71،111 منتظری مهندس - 7911تفسیر آئین نامه 

 تومان S28-4 71،111 دکتر حسین زاده -ویرایش چهارم  7911کارگاه آموزشی راهنمای تعیین  ضریب نامعینی سازه مطابق استاندارد 

59 
 تومان S29 1.411.111 پکیج فیلم آمادگی آزمون ارشد

   ساعت 711 ریاضیراه و -فوالد-بتن-هیدرولیک-سیاالت-پی-خاک-مقاومت-تحلیل

31 
 تومان S31 811.111 پکیج فیلم آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستری

   ساعت 111 (S77   1S72خاک )همه دروس به جز پک -مقاومت-تحلیل-بنایی-بارگذاری-فوالد-بتن

 تومانS31 511.111 (متداول اشکاالت با آشنایی و) شهری متداول های ساختمان ساخت اصول آموزش فیلم 31

 تومان S32 411,111 )جدید( ADAPTمجموعه فیلم و اطالعات آموزش طراحی سقف های پس کشیده با نرم افزار  

35 
مدرس: دکتر حسن باجی -ETABS 5112 , SAFE 5114فیلم آموزش تحلیل و طراحی ساختمانها با استفاده از نرم افزارهای 

 )جدید(
S33 511,111 تومان 

 تومان S34 121,111 )جدید(مدرس : دکتر مرتضی صدیق  -فیلم دوره آموزشی آمادگی آزمون ورود به حرفه معماری طراحی 33

 تومان S35 121,111 )جدید(مدرس: دکتر حسن باجی  - 5811بر مبنای پیوست دوم استاندارد  ETABS 5112فیلم تحلیل غیرخطی سازه ها در  34
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 پیشنهادی( موارد) عمران مهندسی آموزشی تحلیلی مقاالت

 )تومان( قیمت عنوان ردیف

 811111 مجموعه فیلم آموزشی گودبرداری و پایدارسازی خاک همراه با محاسبات نرم افزاری و نقشه کشی دیتیل 1

 PLAXIS 211111مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار  5

 ETABS , SAP 701111پکیج فیلم و اطالعات آموزش پیشرفته طراحی دیواربرشی فوالدی در  3

 ADAPT 701111مجموعه فیلم و اطالعات آموزش طراحی سقف های پس کشیده و نحوه تهیه نرم افزار  4

 701111 )خرید آنالین( CSIBridgeپکیج فیلم آموزش پیشرفته نرم افزار  2

 701111 (SAPآموزش ویدئویی کنترل ارتعاشات سازه )طراحی میراگر و جداساز در  6

 FrameCad 701111و نحوه تهیه نرم افزار  LSFمجموعه فیلم و اطالعات آموزش طراحی سازه های فوالدی سرد نورد شده  7

 SAP-Opensees-Seismosignal 101111با نرم افزار های  IDAمجموعه فیلم آموزشی تحلیل های  8

 101111 (88)ویژه آزمون بهمن -آزمون دوره ای و یک آزمون جامع( 8ساعت فیلم آموزشی رفع اشکال ) 71با  آزمون جامع محاسبات همراه 9

 101111 با کاربرد در مهندسی سازه Excelپکیج فیلم آموزش پیشرفته نرم افزار  11

 Seismostruct 101111مجموعه فیلم آموزشی نرم افزار  11

 MathCad 111111آموزش ویدئویی نحوه تهیه دفترچه محاسبات با  15

 111111 )نرم افزار تحلیل و طراحی سازه( Staad proپکیج آموزش پیشرفته نرم افزار  13

 SiteEffect 111111و بررسی  SeismoSignalساعت فیلم+ جزوه کامل آموزش نرم افزار  17 14

 00111 جدید 88جزوه تاسیسات برقی ویژه آمادگی آزمون ورود به حرفه ویژه آزمون بهمن  12

 00111 جدید 88بهمن جزوه تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون ورود به حرفه ویژه آزمون  16

 01111 جدید  +دانلود فیلم همایش82اسفند  19دانلود فیلم دومین همایش ملی طراحی عملکردی سازه ها ،  17

 FRP 01111مجموعه فیلم و اطالعات آموزش روش های مقاوم سازی سازه ها با  18

 01111 مجموعه فیلم و اطالعات آموزش کنترل های فعال و غیر فعال )جداساز و میراگر( 19

 01111 ساعت فیلم آموزشی + جزوات مربوطه( 7دکتر سروقد مقدم)- 7911تشریح ویرایش چهارم استاندارد  51

 01111 حلیل های پوش آور و تاریخچه زمانی()از نصب نرم افزار تا انجام ت OpenSeesفیلم آموزش نرم افزار  51

 22111 از آزمون های ادوار گذشته ورود به حرفه عمران 919مجموعه پاسخنامه های تشریحی  55
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 پیشنهادی( موارد) عمران مهندسی آموزشی تحلیلی مقاالت

 21111 از آزمون های ادوار گذشته ورود به حرفه عمران 919تالیفی  مجموعه آزمون های آفالین 53

 ABAQUS 70111فیلم آموزشی بررسی رفتار لرزه ای دیوار مصالح بنایی با  54

 70111 ( دوبله فارسیPerform2D)آموزش تصویری نرم افزار  CSIآموزش های اورجینال شرکت  52

 ABAQUS 70111با  RBSبا تیر  -فیلم آموزشی بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فوالدی  56

 ABAQUS 70111با  FRPفیلم آموزش بررسی رفتار دال بتنی مسلح شده با الیاف  57

 ABAQUS 70111فیلم آموزشی بررسی خرابی پیش رونده در ساختمان اسکلت بتنی با  58

 77011 دوره اخیر آزمون تاسیسات مکانیکی ورود به حرفه 9حل تشریحی  59

 71111 (919سوم)فیلم ورکشاپ 7112در نرم افزار ایتبس  7911تشریح اعمال ضوابط جدید ویرایش چهارم استاندارد  31

 71111 )فیلم و جزوه ورکشاپ چهارم( 7911تغییرات ضریب زلزله در ویرایش چهارم استاندارد  31

 71111 طراحی سوله خرپایی )فیلم و جزوه ورکشاپ ششم( 35

33 FrameCad Detailer نرم افزار ترسیم نقشه های سازه های فوالدی سرد نورد شدهLSF 71111 

 71111 نرم افزاری و نکات مهم مبحث دهم(سیستم سقف کامپوزیت عرشه فوالدی )مجموعه ای کامل از فایل  34

 12711 کاربردی بتن -طرح اختالطی  32

 10111 81717فیلم آموزش طراحی ساختمان بتنی در ایتبس  36

 AutoCad 10111با کمک  Etabsفیلم آموزش مدلسازی المانهای خاص و پیچیده در  37

 10111 )ویرایش چهارم( 7911مقیاس کردن شتاب نگاشت ها طبق استاندارد  38

 10111 پروژه تحلیل خطر لرزه ای )مطالعه موردی تونل انتقال آب سد طالقان به شهر تهران( 39

 11111 ( همراه با دو ویدئوی آموزشیPSHAتشریح روش تحلیل خطر احتمالی زلزله ) 41

 11111 ( دوبله فارسیSap)آموزش تصویری طراحی دیواربرشی در نرم افزار  CSIآموزش های اورجینال شرکت  41

 11111 919( دوبله فارسی Etabs7112)نحوه مدلسازی و طراحی دیواربرشی در  CSIآموزش های اورجینال شرکت  45

 11111 ( دوبله فارسیSap)آموزش تصویری آنالیزطیفی و تاریخچه زمانی در نرم افزار  CSIآموزش های اورجینال شرکت  43

 11111 ( دوبله فارسیSap)آموزش تصویری آنالیز مودال و پی دلتا در نرم افزار  CSIآموزش های اورجینال شرکت  44

 11111 ( دوبله فارسیSapپوش آور در نرم افزار )آموزش تصویری آنالیز  CSIآموزش های اورجینال شرکت  42
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 پیشنهادی( موارد) عمران مهندسی آموزشی تحلیلی مقاالت

 11111 919جهت ترسیم و تعریف مقاطع در ایتبس( دوبله فارسی  CSI Column)آموزش کاربرد نرم افزار  CSIآموزش های اورجینال شرکت  46

 11111 919( دوبله فارسی Safe 17)نحوه مدلسازی و طراحی دال های پس تنیده توسط نرم افزار  CSIآموزش های اورجینال شرکت  47

 11111 ( دوبله فارسیOAPIبه کمک  Excelبه  Sapویری نحوه انتقال اطالعات از نرم افزار )آموزش تص CSIآموزش های اورجینال شرکت  48

 11111 نظارت همراه با فیلم رفع اشکال-آزمون آنالین آزمایشی آمادگی ورود به حرفه محاسبات  49

 11111 919با زیرنویس سازه  ETABS 7110فیلم آموزشی معرفی قابلیت های اضافه شده به  21

 11111 ده آنالین(وبینار دوازدهمین همایش روز بتن + کارگاه های تخصصی )دانلود رایگان و مشاه 21

 11111 آرمه براساس عملکردهای بتنای سازهطراحی لرزه 25

 11111 با فیلم رفع اشکال همراه 919آزمون آفالین آزمایشی، آمادگی ورود به حرفه محاسبات و نظارت، تالیفی  23

 11111 919اختصاصی -88مرداد-پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه محاسبات 24

 11111 محاسبات()ویژه آزمون ورود به حرفه  919آزمون تالیفی محاسبات  22

 11111 (82)ویژه آزمون ورود به حرفه آبانماه  919آزمون آزمایشی تالیفی نظارت  26

 11111 ( دوبله فارسی Sap)آموزش تصویری طراحی سازه های کابلی در نرم افزار  CSIآموزش های اورجینال شرکت  27

 11111 (82کلید واژه آزمون ورود به حرفه مهندسی )ویژه آزمون نظارت عمران آبانماه  28

 7111 ترک خوردگی و مدل های رفتاری بتن )بارویکرد مدل بتن آسیب دیده پالستیسیته در نرم افزار آباکوس( 29

 7111 زشی()فیلم آمو Etabsمدلسازی راه پله های مدور در نرم افزار  61

 ETABS 7112 7111در  87ویرایش  11طراحی حالت حدی سازه های فوالدی مطابق مبحث  61

 0111 در مهندسی عمران )دانلود فیلم وبینار ورکشاپ( ArcGISکاربرد  65

 0111 حقوق مهندسی در ساخت و ساز )دانلود فیلم و جزوه ورکشاپ شماره پنجم( 63

 0111 نحوه تسلیح برشی دال های تخت )مطابق مبحث نهم و آئین نامه بتن آمریکا( 64

 0111 («7110برنامه سازمان ملل برای کاهش ریسک سانحه )ارزیابی دستاوردهای کنفرانس جهانی سندای »وبینار زنده  62

 0111 88فروردین  78- "پایایی ومشخصات مکانیکی نانوکامپوزیتهای با پایه سیمانی"علمیدانلود فیلم وبینار سخنرانی  66

 0111 سخنرانی علمی دکتر مارکارگریگوریان-فیلم وبینار جهت گیری های نو در سازه های مقاوم در برابر زلزله  67

 0111 919زیرنویس فارسی اختصاصی - ETABS 7112تحلیل و طراحی تیر کامپوزیت در  68
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 پیشنهادی( موارد) عمران مهندسی آموزشی تحلیلی مقاالت

 0111 919زیرنویس فارسی اختصاصی - ETABS 7112در  Time Historyتحلیل تاریخچه زمانی  69

 0111 بعدازظهر 2:80شنبه بیست و دوم اردیبهشت ساعت2روز -وبینار زنده جلسه گفتگوی فنی. در محل دفتر انجمن مهندسان محاسب 71

 0111 همراه با فیلم آموزشی SAP7111طراحی مخزن آب هوایی در نرم افزار  71

 0111 )پرسش و پاسخهای اجرایی مهندسی عمران( 75

 0111 آزاد با استفاده از انتگرال دوهاملبه دست آوردن طیف پاسخ سازه تک درجه  73

 0111 اشکاالت اجرایی در ساختمانهای اسکلت فلزی و راه های رفع آن 74

 0111 انجمن مهندسان راه و ساختمان-خرداد 77چهارشنبه ”ملت  –جهانی شدن و تاثیر آن بر نهاد دولت ” وبینار همایش  72

 0111 )فیلم آموزشی( Sap7111مدلسازی راه پله های سه رمپه در نرم افزار  76

 0111 919اختصاصی -88مرداد-پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه اجرا 77

 0111 رشته عمران( -)آزمون ورود به حرفه  82پاسخنامه تشریحی آزمون محاسبات آبان ماه  78

 0111 (BillBoard Design Guideبسته راهنمای طراحی تابلوی تبلیغاتی ) 79

 0111 1282خرداد  –از آزمون ورود به حرفه )محاسبات(  919حل تشریحی اختصاصی 81

 0111 919اختصاصی -88مرداد -پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه نظارت 81

 8111 قسمت اول-(Cooling Towerپکیج راهنمای برج های خنک کننده بتنی ) 85

 8111 )ویدئوی آموزشی( Etabsدر نرم افزار  UBC88معادل سازی ضریب زلزله در آیین نامه  83

 2111 جدید  بر بادمقاله تحلیلی: واژه نامه تخصصی کتاب آیین نامه طراحی ساختمان ها در برا 84

 2111 جدید  مقاله تحلیلی: واژه نامه تخصصی کتاب آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله 82

 2111 جدید  Pallمقاله تحلیلی: بهسازی لرزه ای کارخانه هواپیما تجاری بویینگ اورت، واشنگتن، آمریکا با میراگر اصطکاکی  86

 2111 مقاله تحلیلی: مسیر بار در ساختمان های بنایی سنتی و ساختمان های کنونی 87

 2111 ایمقاله تحلیلی: رفتار دینامیکی خاک و پاسخ لرزه 88

 2111 بهسازی سازه های فوالدی با تقویت بادبندها و اتصاالت )کامالً مصور( 89

 2111 (BRBFطراحی قاب های مهاربند کمانش ناپذیر شکل پذیر ) 91

 2111 (LRFDطراحی صفحه ستون به روش حالت حدی ) 91
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 پیشنهادی( موارد) عمران مهندسی آموزشی تحلیلی مقاالت

 2111 دیوارهای برشی مرکب )ورق فوالدی + بتن مسلح( 95

 2111 (Design of Special Concentrically Braced Framesطراحی قابهای بادبندی ویژه هم مرکز) 93

 2111 رشته عمران( -)آزمون ورود به حرفه  82پاسخنامه تشریحی آزمون نظارت آبان ماه  94

 2111 (7شرایط پیمان در ساخت و ساز )دانلود فیلم و پاورپوینت های ورکشاپ شماره 92

 2111 رشته عمران( -)آزمون ورود به حرفه  82پاسخنامه تشریحی آزمون اجرا آبان ماه  96

 7011 تصویری(؛دفترچه محاسبات وآموزش Sapمحاسبات پارکینگ فلزی خودرو)فایل 97

 7011 مقاوم سازی لرزه ای سازه ها )راه کار های اجرا شده درکشور سوئیس از دکتر محاسب( 98

 7011 87فوالدی+طراحی اتصال مهاربندی فلزی براساس مبحث دهمراهنمای اتصاالت از پیش تایید شده در قابهای خمشی  99

 7111 جدید  ASCE7111(به همراه دو مثال کاربردی بر مبنایEBFآشنایی کامل با قاب مهاربندی شده واگرا ) 111

 7111 )گرگان( 82خردادماه  9و  7 -)ویرایش چهارم(  7911مقررات ملی ساختمان و آیین نامه  11و  8کارگاه آموزشی تغییرات مباحث  111

 7111 87( = بررسی روشهای طرح سازه های فوالدی طبق مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ویرایش 87مان )ویرایش تغییرات مبحث دهم مقررات ملی ساخت 115

 7111 1287مهمترین تغییرات نرم افزاری مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ویرایش سال  113

 7111 (87تغییرات مبحث دهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش  114

 7111 (87تحلیل مرتبه دوم قاب های پرتال همراه با دفترچه محاسبات پروژه طراحی سوله )بر اساس مباحث ششم و دهم  112

 7111 (Gusset Plate behaviour , design and detailingرفتار ؛ طراحی و جزئیات گاست پلیت ها ) 116

 7111 82خرداد  77محاسب ، سمینار اندر کنش لرزه ای خاک و سازه ، دکتر  117

 7111 تقویت تونل به عنوان سازه های مقاوم در برابر انفجار 118

 7111 فوالدی و بتنیروش پیشنهادی برای حل مساله تراز پایه در طراحی ساختمان های  119

 7111 )قسمت دوم( Pipe Rackراهنمای طراحی سازه ای  111

 7111 (Dampers Typesانوع دمپرها ) 111

 7111 87بررسی کامل جزئیات تغییرات اعمال شده در مبحث نهم ویرایش سال  115

 7111 قسمت اول-ها مراحل گام به گام آموزش تحلیل غیر خطی سازه 113

 1011 راهنمای تحلیل و طراحی سازه ای مناره ها 114
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 پیشنهادی( موارد) عمران مهندسی آموزشی تحلیلی مقاالت

 1011 طراحی SAP( همراه با دانلود فایل Silooراهنمای بارگذاری و طراحی سیلو) 112

 1011 آنجا که ستون بتن آرمه خوب کار نمی کند! )نویسنده:مهندس صادقی اشکوری( 116

 1011 (Foot Bridgeراهنمای طراحی پل های عابر پیاده )  117

 1011 راهنمای طراحی سیلو )پروژه طراحی سیلو در کشور سوئیس ، از دکتر ساسان محاسب( 118

 1211 پیوستیتخریب و بررسی انگیزه تخریب در ساختمانهای مسکونی و تجاری بر اساس چک لیست  119

 1711 آیا سازه های با ستونهای ساخته شده از تیرآهن و ورق تقویتی در برابر زلزله مقاوم اند؟ 151

 1711 )دکتر فاروقی( 8ویرایش  7911استاندارد نویس نهایی بررسی فصول اول تا سوم پیش 151

 AISC7111 1111(برمبنای آیین نامه BRBطراحی لرزه ای قاب مهاربندی شده کمانش تاب ) 155

 1111 (87نهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش سال مهمترین تغییرات مبحث  153

 RP 1111به روش  ABAQUSمدلسازی بار انفجار با نرم افزار  154

 1111 بخش دوم -روش ها و نکات بهینه سازی سازه های فوالدی 152

 1111 چرا استفاده از تیر های النه زنبوری در ساختمان ها توصیه نمیشود؟ 156

 1111 بخش اول -روش ها و نکات بهینه سازی سازه های فوالدی 157

 1111 نحوه تقریب اولیه طول دیوار برشی در سازه ها 158

 1111 (Poundingاثرات ضربه زدن ساختمان جداسازی شده ) 159

 1111 ( به شیوه اجرای طبقه ایLSFمعرفی سیستم ساختمانی قاب های سرد نورد شده ) 131

 1111 )قسمت اول( Pipe Rackراهنمای طراحی سازه ای  131

 1111 مهندسی تخریب در ساختمان )شیوه صحیح تخریب ساختمان ها( 135

 ETABS 7112 1111راهنمای انجام تحلیل غیر خطی سازه ها با استفاده از نرم افزار  133

 1111 معرفی سیستم های ساختمانی : سیستم قاب های بتنی پیوسته ) قالب تونلی( 134

 1111 نکات متره و برآورد سازه ها: )نحوه بدست آوردن وزن مقاطع باکس بر حسب کیلوگرم( 132

 1111 جداسازی لرزه ای کف طبقات + جداسازی ارتعاشی پی ماشین آالت)همراه با لغت نامه تخصصی جداسازی لرزه ای( 136

 1111 ای )همراه با لغت نامه تخصصی جداسازی لرزه ای( مقاوم سازی با استفاده از جداسازی لرزه 137
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 پیشنهادی( موارد) عمران مهندسی آموزشی تحلیلی مقاالت

 1111 کاربرد تکنولوژی های کنترل سازه ای برای بهسازی لرزه ای یک پل کابلی + لغت نامه تخصصی میراگرها 138

 711 (ICFسیستم بتن مسلح دیوار باربر با قالب عایق ماندگار )»معرفی سیستم های جدید ساختمانی:  139

 011 کارخانه های بتن آماده (فیلم و اطالعات وبینارانجمن بتن ایران : )بررسی چالش های  141

 011 بارگذاری بار باد در سوله )فایل اکسل( 141

 011 دیکشنری لغات تخصصی طراحی سازه ها 145

 011 (NPPجداسازی لرزه ای نیروگاه های هسته ای ) 143
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 (دانلودی صورت به خرید قابلیت) عمران مهندسی کاربردی های افزار نرم

 )تومان( قیمت عنوان ردیف

 Checker Vr .81710 701111خرید آنالین نرم افزارهای سازه و پی  1

 701111 نرم افزار طراحی اتصاالت صفحه ستون به روش اجزاء محدود 5

 770111 7نوع اتصال تیر به ستون( نسخه  71ابزار قدرتمندی جهت طراحی اتصاالت فوالدی)طراحی بیش از  DCONنرم افزار  3

 182111 فروش آنالین نرم افزار راهسازی راهکار 4

 171111 روز شدبه  (ETABS 7110 - 7112)آپدیت شده با  Etabs7 Control-V71110نرم افزار تخصصی  2

 Base Plate Design 111111خرید آنالین نرم افزار طراحی اتصاالت کف ستونی  6

 111111 ، مقیاس رکوردهای زلزله برای تحلیل تاریخچه زمانی Performanceخرید آنالین نرم افزار  7

 91111 (7911)بر اساس آخرین ویرایش مقررات ملی و ویرایش چهارم استاندارد  Etabs7 Control-V11217نرم افزار تخصصی  8

 28111 فروش آنالین نرم افزار دفاتر مهندسی آسان دفتر 9

 21111 717)با قابلیت کنترل خیز دراز مدت( آپدیت شد ، نسخه نرم افزار طراحی تیرچه  11

 Matlab 12111قاب و دیواربرشی( تحت  -نرم افزار ترسیم دیاگرام تداخلی سازه )اندرکنش سیستم دوگانه  11

15 IBF Designer )11111 )نرم افزار طراحی اتصاالت اصلی سوله ها 

 0111 نرم افزار کنترل برش پانچ پی 13

 آموزشی فیلم ساعت 7 با همراه محاسبات حرفه به ورود آزمون ویژه حساب ماشین عمرانی های برنامه 14
 2111111 ماشین حساب الجبرا

 9111111 ماشین حساب کالس پد
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 عمران مهندسی تخصصی های آموزش الکترونیکی انتشارات

 )تومان( قیمت عنوان ردیف

 111111 =پروژه تحلیل خطر نیروگاه سیکل ترکیبی زنجان)فاز دوم(28ایبوک  1

 2111 ایلرزه جداساز دارای هایساختمان برای نگهداری استانداردهای: 111 ایبوک 5

 2111 عملکرد براساس ای لرزه طراحی معیار توسعه 7 فاز: 111 ایبوک 3

 11111 انفجار بار اثر تحت ستون سر جابجایی کاهش در فوالدی هایپروفیل انواع شکل تأثیر بررسی: 117 ایبوک 4

 2111 فوالدی همگرای مهاربندی قاب دینامیکی پاسخ: 112 ایبوک 2

 2111 طبقه چند های ساختمان رونده پیش گسیختگی تحلیل و طراحی: 118 ایبوک 6

 2111 ها پل سازه: 110 ایبوک 7

 2111 کار فضا های سازه رونده پیش گسیختگی تحلیل و طرح: 112 ایبوک 8

 2111 هاپل رونده پیش گسیختگی تحلیل و طرح: 117 ایبوک 9

 0111 ها سازه حرارتی طراحی و تحلیل: 119 ایبوک 11

 0111 گیردار دوسر مسلح بتن تیر یک برای RP روش به ABAQUS محدود المان افزار نرم با انفجار بار سازی مدل: 118 ایبوک 11

 2111 سیتی مکزیکو در کروز توره اداری برج برای MegaPall اصطکاکی میراگر ساخت: 171 ایبوک 15

 SeismoStruct 211111 افزار نرم جامع راهنمای: 171 ایبوک 13

 11111 آینده در ساز و ساخت جدید شکل و دگرگونی: 177 ایبوک 14

 2111 معلق هایپل در عملکرد بر مبتنی ایلرزه تحلیل و طراحی:172 ایبوک 12

 2111 سازه سازی بهینه از استفاده با عملکردی طراحی: 178 ایبوک 16

 SOYAK CRYSTAL 2111 برج در عملکرد بر مبتنی ای لرزه طراحی: 170 ایبوک 17

 2111 موجود هایساختمان پذیری آسیب و گرانش بار اثر تحت ریزش فرو:172 ایبوک 18

 2111 بلند های ساختمان: 177 ایبوک 19

 FEMA P-09 2111 با 71 دهه از قبل مسلح بتن قابی با هایی ساختمان خسارت و آسیب ارزیابی:179 ایبوک 51

 Opensees-Deepsoil-EERA 20111:ارزیابی تاثیر الیه بندی خاک در مشخصات لرزه ای در سطح زمین با استفاده از 29ایبوک 51

 Matlab-Opensees 21111مراه کد های ها به ه: پروژه تحلیل غیرخطی سازه27ایبوک  55
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 عمران مهندسی تخصصی های آموزش الکترونیکی انتشارات

 Fortran 21111:تحلیل سازه ها با استفاده از المان شش وجهی )سه بعدی( زبان برنامه نویسی 77ایبوک  53

 01111 (SAP: کنترل سازه )طراحی انواع میراگرها به همراه کلیه فایل نرم افزاری  21ایبوک  54

 01111 جدید  : آموزش تحلیل،طراحی و کنترل ساختمان های فلزی با سیستم باربر جانبی دوگانه و طراحی پی و دال117ایبوک  52

 01111 : آموزش تحلیل،طراحی و کنترل ساختمان های بتنی با سیستم باربر جانبی دوگانه و طراحی پی، شمع و دال112ایبوک  56

 OPENSEES 88111در  IDA: تحلیل دینامیکی افزایشی 92ایبوک  57

 20111 جدید  (ARC-LENGTH: معرفی روش تحلیل غیرخطی طول قوس)118ایبوک  58

 21111 )دو جلد( ETABS7112:طراحی و محاسبه ساختمان های بتن آرمه در  21ایبوک  59

همراه با فایل های کد اپنسیس و  Opensees( توسط نرم افزار BRBF( و قاب مهاربندی شده کمانش تاب )EBF: مدلسازی قاب واگرا )78ایبوک شماره  31

 جدید اکسل

21111 

 21111 :پروژه مهندسی زلزله)ترسیم طیف مقیاس شده،آنالیز تاریخچه زمانی غیرخطی و نمودار تقاضای شکل پذیری سازه(71ایبوک 31

 70111 به روش شاتکریت همراه با فایل اکسل سازی سازه بنایی: پروژه مقاوم20ایبوک  35

 70111 ( ویژه آزمون87:حل تست مباحث دهم و ششم )ویرایش07ایبوک 33

 70111 )اولین کتاب آموزشی نرم افزار اپنسیسن به زبان فارسی( OpenSeesآموزش پیشرفته  34

دار تحت بار فشاری درون صفحه و بررسی و تحلیل کمانش صفحات مرکب سوراخ دار و ترک: تحلیل حساسیت سنجی کمانش االستیک صفحات سوراخ71ایبوک  32

 نیروی محوری فشاریدار تحت 

70111 

 71111 راهنمای گام به گام طراحی اتصاالت سازه های فوالدی و بادبند ها 36

 71111 :مدل سازی خاک با استفاده از از مدل مخروطی78ایبوک 37

 NERA 71111و  EERAافزار : بررسی اثرات ساختگاه بر امواج زلزله در نرم22ایبوک  38

 71111 روز شدبه  فضاکاراولین کتاب سازه های -آموزش پیشرفته طراحی محاسبات سازه های فضاکار 39

وهمچنین نقشه های طرح  Etabs-Safe-Ecxel:بهسازی ساختمان صنعتی ) سوله( به همراه فایل اکسل معیارهای پذیرش)به همراه فایل های 72ایبوک 41

 تقویت(

71111 

 ETABS 7112 71111: طراحی انواع دیوار برشی در نرم افزار  22ایبوک  41

 10111 : پروژه های مثال های آموزشی آباکوس ) قسمت دوم: سطح تماس بین دیوار بنایی و تیر(72ایبوک 45
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