
 

 عملکردی  طراحی دوره برنامه زمانی مشاهده و تمرین گام به گام فیلم های آموزشی 

  1401 دی 1شروع دوره از 

   دوره طراحی عملکردی  یکسطح 

 زمان الزم مطالب  ردیف 

 ول اهفته 
  : دینامیک سازه ها و روش های تحلیل لرزه ای1گام  

 دقیقه(  217) 7تا  1بخش مشاهده 

  (و نیم ساعت 7)تمرین                                                     

 ساعت  11

 هفته دوم
  : دینامیک سازه ها و روش های تحلیل لرزه ای1گام  

 دقیقه(  186) 13تا   8مشاهده بخش 

  ساعت و نیم( 6تمرین )                                                    

 ساعت  10

 هفته سوم 
 ها ای سازهسازی و بهسازی لرزهبانی طراحی عملکردی، مقاوم: م2گام 

 ه(دقیق 220) تمام بخشمشاهده 

  ساعت و نیم( 7تمرین )

 ساعت   11

 هفته چهارم

 اصلی و خدمات جانبی مطالعات مقاوم سازی تعرفه، شرح خدمات  :3گام 
 و بهسازی لرزه ای ساختمان های موجود 

 دقیقه( 225مشاهده تمام بخش )

 ساعت و نیم( 7تمرین )

 ساعت  11
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 دوره طراحی عملکردی برنامه زمانی مشاهده و تمرین گام به گام فیلم های آموزشی 

 1گام  – دوره طراحی عملکردی دو سطح 

 زمان الزم مطالب  ردیف 

 هفته پنجم

  
 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه1گام 

 با تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی )دو بعدی و سه بعدی( 
 دقیقه(  183) 3تا  1 مشاهده بخش

 ساعت( 6تمرین )

 ساعت  10

 هفته ششم

 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه1گام 
 با تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی )دو بعدی و سه بعدی( 

 دقیقه(  203) 7تا  4  مشاهده بخش

  ساعت( 7تمرین )

 ساعت  11

 هفته هفتم 

 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه1گام 
 با تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی )دو بعدی و سه بعدی( 

 دقیقه(  214) 13تا  8 مشاهده بخش

 ساعت( 7تمرین )

 ساعت  11

 هشتم هفته

 
 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه1گام 

 با تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی )دو بعدی و سه بعدی( 
 دقیقه(  255) 19تا  14 مشاهده بخش

 (و نیم ساعت 8 تمرین )

 ساعت  13

 نهم هفته

 
 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه1گام 

 با تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی )دو بعدی و سه بعدی( 
 دقیقه(  210) 22تا  20 مشاهده بخش

 ساعت( 7تمرین )

 ساعت  11

 دهم هفته

 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه1گام 
 با تحلیل استاتیکی و دینامیکی خطی )دو بعدی و سه بعدی( 

 دقیقه( 225) خرتا آ 23 مشاهده بخش

 (و نیم ساعت 7تمرین )
 

 ساعت  12

 دوازدهم   - هفته یازدهم 
 گام اول تحویل پروژه 

 تحلیل خطی در ایتبس
 1401 اسفند  30تا  18
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 دوره طراحی عملکردیبرنامه زمانی مشاهده و تمرین گام به گام فیلم های آموزشی 

 2گام   – دوره طراحی عملکردی دو سطح 

 زمان الزم مطالب  ردیف 

 دهمسیز هفته

 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه2گام 
 پوش اور )دو بعدی( -غیرخطی با تحلیل استاتیکی 

 دقیقه(  210) 5تا  1 مشاهده بخش

 ساعت(  7 تمرین )

 ساعت  11

 هم جهارد هفته

 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه2گام 
 پوش اور )دو بعدی( -با تحلیل استاتیکی غیرخطی 

 دقیقه( 170 ) 8تا  6  مشاهده بخش

 ساعت( 6تمرین )

 ساعت  10

 دهمزپان هفته

 
 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه2گام 

 پوش اور )دو بعدی( -با تحلیل استاتیکی غیرخطی 
 دقیقه(  244) 11تا  9 مشاهده بخش

 ساعت( 8تمرین )
 

 ساعت  12

 دهم شانز هفته

 
 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه2گام 

 پوش اور )دو بعدی( -با تحلیل استاتیکی غیرخطی 
 دقیقه( 164) 14تا   12 مشاهده بخش

 ساعت(   6تمرین )
 

 ساعت  10

 همفده هفته

 
 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه2گام 

 پوش اور )دو بعدی( -با تحلیل استاتیکی غیرخطی 
 ( قهیدق 200) 19تا  15بخش  مشاهده

 ساعت( 7) نیتمر

 ساعت  11
 

 مههجد هفته

 
 ای ساختمان فوالدی و بتنی : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه2گام 

 پوش اور )دو بعدی( -با تحلیل استاتیکی غیرخطی 
 (قهیدق 164آخر  )تا  19بخش  مشاهده

 ساعت( 6) نیتمر

 

 ساعت  10

 بیستم  -نوزدهم   هفته 
 تحویل پروژه گام دوم 

 تحلیل غیر خطی در ایتبس
 1402  اردیبهشت 20تا  7
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 دوره طراحی عملکردیبرنامه زمانی مشاهده و تمرین گام به گام فیلم های آموزشی 

 5تا  1گام  – دوره طراحی عملکردی  سه سطح 

 زمان الزم مطالب  ردیف 

 هفته  
 بیست و یکم 

  
 : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای سازه های فوالدی و بتنی1گام 

  پوش اور )سه بعدی( -با تحلیل استاتیکی غیرخطی  

 (قهیدق 124) 1بخش  مشاهده

 (و نیم ساعت 4 ) نیتمر

 

 ساعت  7

 هفته  
 دوم بیست و

 
 استفاده از دیوار برشی  -: موارد تکمیلی طراحی عملکردی 2گام 

 تحلیل به روش فایبر  -در مدل سه بعدی 
 ( قهیدق 182)  4تا  2 بخش مشاهده

 ساعت(  6 ) نیتمر
 

 ساعت  10

 هفته  
 بیست و سوم 

 
 استفاده از دیوار برشی  -: موارد تکمیلی طراحی عملکردی 2گام 

 تحلیل به روش فایبر  -در مدل سه بعدی 
 ( قهیدق 127)  آخرتا  5بخش  مشاهده

 (و نیم ساعت 4 ) نیتمر
 

 ساعت  7

   -هفته بیست و چهارم  
 بیست و پنجم 

 2و1پروژه عملی گام تحویل  

 تحلیل غیرخطی استاتیکی یک سازه سه بعدی در ایتبس 
 1402خرداد 25تا  12

 هفته  
 بیست و ششم

  
 : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فوالدی و بتنی 3گام 

  با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی )دو بعدی(

 ( قهیدق 210) 3تا  1بخش  مشاهده

 (و نیم ساعت 6 ) نیتمر
 

 ساعت  10

 هفته  
 بیست و هفتم 

 : طراحی عملکردی و بهسازی لرزه ای ساختمان های فوالدی و بتنی 3گام 

  با تحلیل دینامیکی تاریخچه زمانی غیرخطی )دو بعدی(
 (قهیدق 150) تا آخر 4بخش  مشاهده

 ساعت(  5 ) نیتمر
 

 ساعت  8

   - هفته بیست وهشتم
 بیست و نهم

   3پروژه عملی گام  تحویل  
 تحلیل غیرخطی دینامیکی در ایتبس 

 
 1402تیر  20تا  8
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 یعملکرد یدوره طراح یآموزش یها لمیگام به گام ف نیمشاهده و تمر ی برنامه زمان

 BRB ، ژاکت فوالدی و بتنی، میراگر وFRP دوره جامع مقاوم سازی با انواع روش های

 زمان الزم مطالب  ردیف 

 هفته سی ام 

 
 : روند استاندارد ارزیابی و تقویت سازه ها براساس ضوابط  1گام 

 (1399مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش 
 ( قهیدق 190) 2و 1بخش  مشاهده

 (و نیم ساعت 6 ) نیتمر
 

 ساعت  10

 هفته
 سی و یکم 

 
 : روند استاندارد ارزیابی و تقویت سازه ها براساس ضوابط  1گام 

 (1399مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش 
 ( قهیدق 165) 4و  3بخش  مشاهده

 ساعت(  6 ) نیتمر
 

 ساعت  9

 هفته
 سی و دوم 

  
 : مقاوم سازی سازه ها با ژاکت های فوالدی و بتنی2گام 

 ( قهیدق 165) 2و 1بخش  مشاهده

 ساعت(  6 ) نیتمر
 

 ساعت  9

 هفته
 سی و سوم  

 
 : مقاوم سازی سازه ها با ژاکت های فوالدی و بتنی2گام 

 ( قهیدق 165) 4و  3بخش  مشاهده

 ساعت(  6 ) نیتمر
 

 ساعت  9

 هفته
 سی و چهارم 

 
 : مقاوم سازی سازه ها با ژاکت های فوالدی و بتنی2گام 

 ( قهیدق 190) 6و  5بخش  مشاهده

 (و نیم ساعت 6 ) نیتمر
 

 ساعت 10

 هفته
 پنجم سی و  

 
 : مقاوم سازی سازه ها با ژاکت های فوالدی و بتنی2گام 

 ( قهیدق 200) 8و  7بخش  مشاهده

 (و نیم ساعت 6 ) نیتمر
 

 ساعت  10

 هفته
 سی و ششم 

 
 : مقاوم سازی سازه ها با ژاکت های فوالدی و بتنی2گام 

 (قهیدق 190 )11و  10و  9بخش  مشاهده

 (و نیم ساعت 6) نیتمر
 

 ساعت  10
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 هفته
 سی و هفتم 

  در سازه ها FRP : بهسازی با الیاف3گام 

 ( قهیدق 150) 2و 1بخش  مشاهده

 ساعت(  5 ) نیتمر

 

 ساغت  8

 هفته
 سی و هشتم 

  در سازه ها FRP : بهسازی با الیاف3گام 
 ( قهیدق 180)  4و 3بخش  مشاهده

 ساعت(  6 ) نیتمر
 

 ساعت  9

 هفته
 سی و نهم 

 (  globalدر سطح)  : مقاوم سازی به صورت کلی4گام  

  در سازه ها BRB با تاکید بر استفاده از میراگرهای

 ( قهیدق 120) 2و 1بخش  مشاهده

 ساعت(  4 ) نیتمر
 

 ساعت  6

 هفته
 چهلم  

 (  globalدر سطح) : مقاوم سازی به صورت کلی4گام 

  در سازه ها BRB میراگرهایبا تاکید بر استفاده از 

 ( قهیدق 130)  4و 3بخش  مشاهده

 (و نیم ساعت 4 ) نیتمر
 

 ساعت  7

 هفته  
 چهل و یکم

 : طراحی میراگرها 5گام 

 ( قهیدق 150) 2و 1بخش  مشاهده

 ساعت(  5 ) نیتمر
 

 ساعت  8

 هفته  
 دوم چهل و

 : طراحی میراگرها 5گام 

 ( قهیدق 200) 4و 3بخش  مشاهده

 (و نیم ساعت 6 ) نیتمر
 

 ساعت  10

 هفته  
 چهل و سوم 

 : طراحی میراگرها 5گام 

 ( قهیدق 150) 6و  5بخش  مشاهده

 ساعت(  5 ) نیتمر
 

 ساعت  8

 1402 آبان 15تا  1 تحویل پروژه نهایی 

 راهنمای جدول:

 ستون مربوط به زمان الزم شامل دوقسمت می باشد : 

 دئوها یوزمان الزم برای مشاهده  -مشاهده بخش

 پروژه در قالب  شدهفیتعری هاپروژهزمان الزم برای انجام  -تمرینبخش 

ی محصول در سایت سبز  صفحهدر  مشاهدهقابلو  شدهانجامی محتوای آموزشی بندفصل بر اساس    بخش مشاهده زمان مربوط به 

به این منظور است تا   افزایش  2است )علت این شدهگرفتهبرابر قسمت اول در نظر  3تا   2 بخش تمرینزمان مربوط به و  ستسازه ا

 و ... لحاظ شده باشد(  جادشدهیابازگشت به فیلم و دوباره دیدن در مواردی که برایتان ابهام  -سؤالطرح   –ی بردارداشتزمان کافی برای یا
 .دیینماو انجام پروژه در هر سطح از آموزش صرف   هالمیفستی برای دیدن که هر یک از شما بای است یزمانمجموع این دو قسمت  تاًینها
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 تاریخ برگزاری  آزمون دوره های طراحی عملکردی 

 تحویل پروژه گام اول 
 تحلیل خطی در ایتبس 

 1401 اسفند  30تا  18

 پروژه گام دوم  لی تحو

  تبس یدر ا   ی خط ر یغ ل یتحل

 1402  بهشتیارد 20تا  7

 2و 1گام  ی پروژه عمل  لی تحو

 تبس یدر ا  یسازه سه بعد  ک ی یک یاستات یرخط یغ ل یتحل
 1402خرداد  25تا  12

3گام  ی پروژه عمل  لی تحو  
 تبس یدر ا   ی کینامید  یرخط یغ ل یتحل

 1402 تیر  20تا  8

 1402 آبان  15تا  1 یی پروژه نها  لی تحو
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