
دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها

  

این دوره یکی از دوره های پکیج مهاجرت میباشد

  

. برگزار میشود در تهران و دوره 41 (چهل و یکمین دوره )دوره 40 (چهلمین دوره ) در مازندران

  

این دوره آموزش به مدت 200 ساعت مفاهیم پایه ای و اصلی مهندسی زلزله و تحلیل های غیرخطی و بهسازی لرزه ایدر 
با توجه به آنکه فارغ التحصیلان دانشگاهها اکثرا در مفاهیم پایه ایسازه ها به طور کامل و جامع آموزش داده میشود. 

و اصلی مهندسی زلزله مشکل جدی دارند ، هدف اصلی از برگزاری این دوره آموزش انتقال کامل و صحیح مفاهیم لرزه
ای است.

  

با توجه به وجود تحلیل غیرخطی در متن اصلی استاندارد 2800 ویرایش چهارم نیاز به آموختن تحلیل غیرخطی بیش از
پیش احساس میگردد.در این دوره آموزشی تحلیل غیرخطی مطابق با استاندارد 2800 ویرایش چهارم و مباحث مربوط به

بهسازی لرزه ای سازه ها مطابق با نشریه 360 ویرایش جدید ( 1392 ) تدریس میگردد.درضمن مقایسه خوبی بین تمام آیین
نامه ها انجام شده و فلسفه وجودی روابط ذکر شده در آیین نامه های مختلف مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.

  

از مهمترین ویژگیهای این دوره آموزش میتوان به نداشتن پیشنیاز و طرح پیچیده ترین مطالب علمی با بیانی بسیار ساده
همچنین نحوه استفاده از برنامه های Sap واشاره کرد که قابل استفاده برای تمامی مهندسان با هر سطح علمی خواهد بود. 

Etabs میشود داده آموزش کامل طور به غیرخطی های تحلیل و ای لرزه مهم مفاهیم بکارگیری در. 
هنگامیکه شما با مفاهیم اصلی تحلیلهای غیرخطی آشنا شدید آنگاه میتوانید در مدت زمان بسیار کوتاهی کاربرد این مفاهیم

را در نرم افزار های مختلف ( 
Perform

و 
Opensees

و ...) نیز بیاموزید.

  

دانش آموختگان این دوره آموزش به چنان تسلطیدر خصوص کیفیت این دوره آموزشی به این مطلب اشاره میکنیم که 
در تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها میرسند که اکثر آنان در شرکت های مهندسی مشاور جهت بهسازی لرزه ای

سازه ها جذب شده و برخی نیز همین دوره آموزش را در آموزشگاه های دیگر و یا دانشگاه تدریس میکنند
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دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها

لطفا فرم ثبت نام را بدون پرداخت وجه پر کنیدجهت ثبت نام در این دوره آموزشی     تلگرام : tanbakoochisound  اینستاگرام : tanbakoochi_civil  برای کسب اطلاعات بیشتر وارد شبکه های اجتماعی ما شوید :    در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت و اطلاعات کاملتری را به اطلاع شما خواهیم رساند  

  

  

  شما میتوانید لیست اسامی دانش آموختگان این دوره آموزش را از لینک زیر دانلود کنید  
دوره آموزش تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه هادانلود دستورالعملها و آیین نامه های مربوط به   (2IDA ) تاریخچه زمانی غیرخطی و روشهای پیشرفته آن (  Modal Pushover & Adaptive Pushover   و روشهای پیشرفته آن 1Pushover) استاتیکی غیرخطی    آموزش داده میشود :5 تحلیلدر این دوره آموزش    Sap2000وEtabs  در نرم افزارهای  به همراه آموزش اصول بهسازی لرزه ای سازه ها  5 ) استاتیکی خطی  4) دینامیکی طیفی  3 ) تاریخچه زمانی خطی   امکان پرداخت شهریه دوره به صورت اقساطی نیز وجود دارد. (11  (جامع ترین و کاملترین دوره آموزش بهسازی لرزه ای سازه ها با تحلیل غیرخطی با ذکر تمامی نکات تحلیلی و اجرایی)  حضوری برگزار میگردد و در مدل تماما آنلاین 200 ساعت آنلاین برگزار میشود.9) دوره آموزش به مدت 200 ساعت است که در مدل نیمه آنلاین و نیمه حضوری  100 ساعت آنلاین و 100 ساعت  به تفاوت های هرکدام در تحلیل اشاره خواهد شد. میباشد و8Fema 356) آیین نامه های مورد بررسی دستورالعمل بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود ( نشریه 360 ) و   های غیرخطی مسلط شده و به راحتی قادر به انجام تحلیل های غیرخطی در پایان نامه خود ، پروژه و ... میشوند.7) با ارائه 3 پروژه فولادی و بتنی و بررسی و رفع اشکال از آنها ، شرکت کنندگان در این دوره آموزشی کاملا به تحلیل  این دوره آموزشی علاوه بر دانستن موارد تئوری با جزئیات اجرایی نیز آشنا بشوند.6) به دیتایل ها و نکات اجرایی به همراه نشان دادن عکس و فیلم از پروژه های بهسازی اشاره میشود تا شرکت کنندگان در  اینصورت تحلیل غیرخطی نا تمام و بی نتیجه میماند.غیرخطی دچار مشکل عدم همگرایی میشود که دانستن نکات ریز و مهم برطرف کردن آن بسیار مهم است چراکه در غیرکاربران در تحلیل های غیرخطی است اشاره خواهد شد.قابل به ذکر است حدود 90 درصد از تحلیل های استاتیکی5) به روشهای مختلف برطرف کردن عدم همگرایی در تحلیل های غیر خطی در نرم افزار که یکی از بزرگترین مشکلات  میشود چراکه هدف اصلی از آموزش و تحلیلهای غیرخطی گرفتن خروجی های کامل و صحیح است.4) بر نتایج تحلیل غیرخطی و بخصوص چگونگی خروجی گرفتن از تحلیل های تاریخچه زمانی غیرخطی تاکید فراوان  تحلیل غیرخطی با هر نرم افزاری را خواهند داشت.هدف اصلی در این دوره آموزش انتقال کامل مفاهیم تحلیل غیرخطی است دانش آموختگان این دوره توانایی انجاممیباشد و به تفاوت های هرکدام اشاره خواهد شد. با توجه به آنکهEtabs و 3Sap2000) نرم افزارهای مورد بررسی   لیسانس نیز میتوانند براحتی متوجه مفاهیم علمی این دوره بشوند.2) این دوره آموزش یک دوره تخصصی میباشد اما با بیانی بسیار ساده برگزار میگردد بطوریکه حتی دانشجویان مقطع  ندارد و تمام مطالب لازم مطرح میگردد.1)در این دوره آموزش با وجود آنکه جدیدترین و حرفه ای ترین مطالب و تحلیل ها مطرح میشود اما هیچ پیشنیازی  ویژگیهای این دوره :     

لطفا فرم ثبت نام را بدون پرداخت وجه پر کنیدجهت ثبت نام در این دوره آموزشی     تلگرام : tanbakoochisound  اینستاگرام : tanbakoochi_civil  برای کسب اطلاعات بیشتر وارد شبکه های اجتماعی ما شوید :    در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت و اطلاعات کاملتری را به اطلاع شما خواهیم رساند  

  

  

Philosophy Of Performance Based Seismic Designلرزه ای بر اساس عملکرد  1-فلسفه طراحی  سرفصل مطالب :   10Pushover- نحوه اعمال پیچش تصادفی در تحلیل استاتیکی غیرخطی   9- نقطه کنترل  8- انواع مقاومت مصالح  7- سطوح اطلاعات و ضریب آگاهی  6- اهداف بهسازی  5- سطوح عملکرد کل ساختمان  4- سطوح خطر زلزله  3- اعضای سازه ای اصلی و غیراصلی  2- انواع تلاشها به لحاظ رفتاری   11Pushover- محاسبه تغییرمکان هدف در تحلیل استاتیکی غیرخطی    و دستی در قاب ساده مهاربندیAutoنحوه تعریف و اختصاص دادن مفاصل غیرخطی در نرم افزار به صورت  -15  14- تشریح مفاهیم مفصل پلاستیک  13- معرفی چگونگی مفاصل در ساختمان از لحاظ رفتاری  12- تعریف حالت های بار در نرم افزار   و دستی در قاب ساده مهاربندی شورونAutoنحوه تعریف و اختصاص دادن مفاصل غیرخطی در نرم افزار به صورت  -16  ضربدری و دستی در قاب ساده AutoEBFنحوه تعریف و اختصاص دادن مفاصل غیرخطی در نرم افزار به صورت  -17   و دستی در قاب خمشی فولادیAutoنحوه تعریف و اختصاص دادن مفاصل غیرخطی در نرم افزار به صورت  -18   و دستی در قاب خمشی بتنیAutoنحوه تعریف و اختصاص دادن مفاصل غیرخطی در نرم افزار به صورت  -19   و دستی در قاب مختلطAutoنحوه تعریف و اختصاص دادن مفاصل غیرخطی در نرم افزار به صورت  -20   22Pushover- توضیح نتایج تحلیل استاتیکی غیرخطی   21- نحوه تحلیل غیرخطی دیوارهای برشی به روش ستون معادل   نتایج تحلیل در مفاصل مهاربندی همگرا23- توضیح   24Pushover- اشاره به روشهای برطرف کردن مشکل همگرایی در تحلیل استاتیکی غیرخطی    25Performance Point- نحوه محاسبه نقطه عملکرد    Pushoverبا استفاده از تحلیل  R 26- نحوه محاسبه ضریب رفتار ساختمان    27Pushover- نحوه اعمال قانون 100-30 در تحلیل استاتیکی غیرخطی    30SeismoSignal- نحوه کار با نرم افزار  29- چگونگی دریافت شتاب نگاشت ها  28- تعاریف لازم در خصوص انجام تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی   34Load Case- تعریف حالت های بار در نرم افزار    ) در تحلیل تاریخچه زمانی خطی و غیرخطیFunctionتعریف توابع لازم در نرم افزار( -33  32- نحوه کار با نرم افزار SeismoMatch  31- انواع روشهای مقیاس کردن شتاب نگاشت ها   Incremental Dynamic Analysis – IDA 37- توضیح روش تحلیل   36- چگونگی گرفتن انواع خروجی ها و نحوه تهیه ویدئو از تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی  35- نحوه اعمال پیچش تصادفی در تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی   38Modal Pushover & Adaptive Pushover- توضیح روشهای تحلیل استاتیکی غیرخطی پیشرفته      39- اشاره به دیتایل ها و جزئیات اجرایی در طرحهای بهسازی لرزه ای سازه ها  
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دوره جامع تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها

لطفا فرم ثبت نام را بدون پرداخت وجه پر کنیدجهت ثبت نام در این دوره آموزشی       تلگرام : tanbakoochisound  اینستاگرام : tanbakoochi_civil  برای کسب اطلاعات بیشتر وارد شبکه های اجتماعی ما شوید :    در اسرع وقت با شما تماس خواهیم گرفت و اطلاعات کاملتری را به اطلاع شما خواهیم رساند  

  

  

کارشناس آموزش : 09128894279مدیر آموزش : 09128884279دفتر مرکزی : 021-22385563  جهت کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید     جهت کسب اطلاع از مطالب آموزشی اینجا کلیک کنید  
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