
فیلم دوره جزئیات اجرای مقاوم سازی ساختمان های بتنی و فولادی

امروزه با توجه به پیشرفت علوم مهندسی در زمینه روشهای مقاومسازی ساختمان، فراگیری روشهای موجود مقاومسازی
ساختمان و جزئیات نقشه های اجرایی مقاومسازی، برای مهندسان امری ضروری میباشد زیرا نبود تخصص لازم جهت

ارائه بهترین روش مقاومسازی با توجه به ساختمان موجود و همچنین ارائه نقشه ها و جزئیات اجرایی دقیق، باعث خسارات
مالی جبران ناپذیر میگردد. همچنین عدم دستیابی به عملکرد مطلوب ساختمان پس از بهسازی در بسیاری از موارد

حاصل نبود دانش فنی در این زمینه میباشد. در این دوره آموزشی به ارائه دقیق روشهای مقاومسازی ساختمان های
موجود، نحوه تهیه نقشه های اجرایی مقاومسازی و همچنین جزئیات اجرای مقاومسازی انواع ساختمانها پرداخته میشود
تا مهندسین گرامی بتوانند بهترین روش تقویت ساختمان را انتخاب کرده و نقشه های اجرایی مناسب را نیز برای بخشهای

مختلف ساختمان ترسیم کنند.

  

: سر فصل مطالب

  

1-مروری بر مراحل ارائه گزارش مقاومسازی

  

2-استراتژی مقاوم سازی ساختمان ها به همراه دیتایل های اجرایی

  

3-الزامات آیین نامه ها در خصوص استراتژی مقاوم سازی ساختمان ها

  

4-مقایسه مزایا و معایب هر یک از روش های مقاوم سازی

  

5-روند انتخاب طرح مقاوم سازی متناسب با عواملی همچون :

  

1-5- ضوابط استانداردها و دستورالعمل ها

  

2-5- پارامترهای لرزه ای ساختمان

  

3-5- شرایط اجرایی پروژه
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4-5- سرعت و زمان اجرا پروژه

  

5-5- هزینه های اجرایی پروژه

  

6- ارائه دیتایل و مراحل اجرایی به همراه نکات حین اجراء در هر یک از روش های مقاوم سازی

  

  

فرم ثبت نام را بدون پرداخت وجه پر کنیدجهت خرید این فیلم آموزشی لطفا

  

در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت و اطلاعات کاملتری را به اطلاع شما خواهیم رساند

  

  

: برای کسب اطلاعات بیشتر وارد شبکه های اجتماعی ما شوید

  

civil_tanbakoochiاینستاگرام : 
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https://www.instagram.com/civil_tanbakoochi/
https://www.instagram.com/civil_tanbakoochi/
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tanbakoochisoundتلگرام : 

  

  

جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید

  

کارشناس آموزش : 09128894279مدیر آموزش : 09128884279دفتر مرکزی : 22385563-021

  

جهت کسب اطلاع از مطالب آموزشی اینجا کلیک کنید
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https://t.me/tanbakoochisound
https://t.me/tanbakoochisound
index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=67&amp;Itemid=83

