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 سراصل و رير مح وا
 (مدت )ساعت

 عمل  مظری

   SAP2000مرا اارار  میرا  1

   محوه ايجاد و ذخيره سازی مدل و آشتاي   ا ارم های مخ لف مرا اارار  2

   آشتاي   ا محوه ترسيم و ويرايش المامها در مدل 3

4 
میرا   ارهای وارده  ر سولس ها و الگوهای  ار مورد مياز و مکات آئين مامس ای ترکيب  ارهای مر وطس و 

 همچتين مکات مر وط  س جرثقيل در سولس ها
  

5 
میرا   ارهای وارده  ر دودکش های الری و الگوهای  ار مورد مياز و مکات آئين مامس ای ترکيب  ارهای 

 مر وطس
  

6 
میرا   ارهای وارده  ر مخازن آب هواي  و الگوهای  ار مورد مياز و مکات آئين مامس ای ترکيب  ارهای 

 مر وطس
  

   الگوهای  ار مورد مياز و مکات آئين مامس ای ترکيب  ارهای مر وطسمیرا   ارهای وارده  ر دکل های  رق و  7

8 

آشتاي   ا محوه تیريف مشخصات سازه ای در مدل از جملس مصالح ، مقاطع المامهای خط  و سطح  ، مقطع 

ميلگرد ، قيود گره  ، طيف طرح ، تیريف الگوهای  ار و مکات آئين مامس ای مر وطس در مورد سولس و دودکش 

، تیريف حالت  ار مودال ، تیريف حاالت  ار طيف  ، مکات الری و مخازن آب هواي  و دکل  رق ، متا ع جرا 

 آئين مامس ای ترکيب  ار در سولس و دودکش و مخازن آب هواي  و دکل  رق و محوه ساخت ترکيب  ار

  

9 

محوه ام خاب و اخ صاص مشخصات سازه ای  س المامها کس شامل موارد ذيل م   اشد: محوه اخ صاص تکيس 

گاه ، اخ صاص مقطع  س المامهای خط  و سطح  ، اخ صاص محوه اتصال المامهای خط   س يکديگر ، مکات 

خط  ، اخ صاص خروج  آئين مامس ای اثر ترک خوردگ  و محوه اعمال آن ، اخ صاص آاست ام هاي  المامهای

از مرکريت المامهای خط  ، اخ صاص مقاطع خروج  ، محوه چرخامدن مقطع المامهای خط  ، اخ صاص قيود 

گره   س المامهای گره  مورد مظر ، محوه اعمال  ار مقطس ای  س المان مقطس ای ، محوه اعمال  ار مقطس ای  س 

 محوه اعمال  ار سطح   س المان سطح    المان خط  ، محوه اعمال  ار خط   س المان خط  ،

  

   محوه امجاا تتظيمات آمالير و امجاا ارآيتد آمالير 10

   تتظيمات طراح  در المامها در سولس ها ، مخازن آب و دکل های  رق 11

   محوه درياات خروج  ها در مدل 12

   کت رل های مر وط  س سولس ها ، مخازن و دکل های  رق کس در مدل قا ل امجاا هس تد.  13

   کت رل های و طراح  های خاص سولس ها کس  صورت دس   امجاا م  شود.  14

15 
کت رل های خاص دودکش های الری کس  صورت دس   امجاا م  شود همچون کت رل تتش در  دمس ، کت رل 

Vortex  کت رل ،Oval .... ضوا ط مر وط  س اس يفترها ، واژگوم  و ، 
  

16 
کت رل های خاص مخازن آب هواي  کس  صورت دس   امجاا م  شود. همچون طراح  پوس س  دمس مخرن ، 

 واژگوم  و ....
  

   همچون واژگوم   کس  صورت دس   امجاا م  شود. ی  رقهاکت رل های خاص دکل  17

 


