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 یو طراح ایلرزه یدوره جامع آموزش اصول محاسبات، بهساز چهارمینسرفصل 

 هاسازه یعملکرد

 )بدون ضبط فیلم( دوره فقط حضوری

 

 :شودمیاین دوره طی دو بخش ارائه 

  :پروفسور مقدم سیبا تدربخش تئوری 

  919موسسه  افزارینرم نیمدرس میت سیبا تدر: افزارینرمبخش 

 بخش تئوری: هایسرفصل
 

 زمانمدت موضوع سرفصل

 ساعت 7 آشنایی کلی با رفتار دینامیکی

 ساعت 7 مبانی روش عملکردی

 ساعت 7 021کلیات روش نشریه 

 ساعت 7 ی فوالدیهاسازهطراحی عملکردی 

 ساعت 7 بتنیی هاسازهطراحی عملکردی 

 ساعت 7 ی بناییهاسازهطراحی عملکردی 

 ساعت 7 سازیمقاوم هایتکنیکآشنایی با 

 ساعت 1 جینیخور هایساختمانکلیات دستورالعمل بهسازی 

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

 ساعت 7 مالحظات ویژه

mailto:info@civil808.com


 
 

 
 

 

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

 info@civil808.comایمیل :  www.civil808.comسایت :  171- 99777288تلفن : 

 

 :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

 SeismoStructانشی در نرم افزار تحلیل یک نمونه قاب خمشی فوالدی به صورت دوبعدی تحت بارهای گر

 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 برگزاریزمان  بخش

 ساعت 17 18تا  9 89 دی 18و  19 ،پنجشنبهچهارشنبه و  تئوری

 ساعت 17 18تا  9 89 دی 77و  71جمعه  افزارینرم

 ساعت ۴۲ کل دوره
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 همراه با دوره: جیپک

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

 رسمی نماینده عنوانبه 919 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

توانند با اقامت در شهر تهران می یهماهنگ یبرا ،آوردندمی فیشرکت در دوره که از شهرستان تشر انیمتقاض. 7

 فیشر یدانشگاه صنعت یکیدر نزد کهرا  مناسب قیمت باها ونیسترین پانشماره نزدیک برقرار وتماس  919موسسه 

 اقامت خود کنند.فت و اقدام به رزرو محل دریاقرار دارند، 

 .ودشمی ارائه افزارینرمیا  تئوری هایقسمت یک از هر کنندگان درشرکتبه  دوره این در همراه پکیج. 0

 یراسازه و ب یعملکرد یدر علم طراح یجهان شرویاز افراد مؤثر و پ یکیجناب پروفسور مقدم  سیدوره با تدر نیا .8

افزارهای نرم یقانون سنسیگردد. امکان استفاده از المی فیتعر 919موسسه  یانحصار یبار در کشور با سرفصل نیاول

هدف  یدوره در راستا نیا یانحصار یایمزا گریازجمله د صنعتآموختگان برتر به دانش یمورداستفاده به همراه معرف

 یموضوع طراح تیبار و به جهت اهم نیاول یکه برا استها سازی سازهو حل مسئله مقاوماتصال دانش به صنعت 

 .شودمیو برگزار  یطراح 919موسسه  میدر کشور توسط ت یعملکرد

 

 

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

 .ردیزلزله قرار گ

 

 کنید:برای کسب اطالعات بیشتر به لینک زیر مراجعه 
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