سرفصل های پک Para+

در بخش فوالدی پک پاراپالس که بطور کامل ضبط شده و بصورت دی وی دی ارائه می
شود  ،طراحی سازه فوالدی واقع در منطقه زعفرانیه تهران می باشد که توسط مهندس
امیرطه نوروزی طراحی شده و در این تاریخ در مرحله انتهای ی اجرای اسکلت می باشد

(پروژه واقعی و کامال اجرایی ست)
این پروژه دارای دو طبق ه منفی و هفت طبقه روی زمین می باشد که
مدلسازی،بارگذاری،طراحی و کنتر ل های سازه ای آن بر اساس مبحث دهم ویرایش 92

(آخرین و یرایش مبحث دهم) و مبحث ششم ویرایش  98بوده و آموزش با ورژن 2018
ایتبس می باشد.

نحوه تیر ر یز ی پالن معمار ی در AutoCad
انتقال تیر ر یز ی از  AutoCadبه ETABS 2018

ساخت مدل اسکلت سازه
معادل سازی مقاطع ساخته شده در ( SD SECTIONدوبل،پاباز و )...
تعریف مقاطع باکس،تیر ورق و صلیبی
کنترل پرتی های مقاطع بکار رفته در اسکلت
مدلسازی و ضوابط ستونچه (ستونک)
آشنایی و اعمال ناحیه صلب انتهایی و اعمال تکیه گاه های جانبی
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آشنایی و مدلسازی سقف تیرچه بلوک بتنی و کرومیت
آشنایی و مدلسازی سقف عرشه فوالدی
آشنایی و مدلسازی سقف کامپوزیت

رفع وارنینگ های موجود در مدل ساز ی
تعر یف مصالح در نرم افزار ایتبس
مدل ساز ی دیوار حائل
تراز پایه و ترکیب سیستم ها در ارتفاع
محاسبات بارگذاری خاک برای دیوار حائل و اعمال آن
بارگذار ی ثقلی مطابق با آخرین ویرایش مبحث ششم
بارگذار ی زلزله مطابق با آخرین ویرایش استاندارد 2800

بارگذار ی راه پله و آسانسور
تعریف و اعمال بارهای مجازی در سازه فوالدی

آشنایی و اعمال مولفه قائم زلزله در سازه
وزن موثر لرزه ای و بار mass
فلسفه و اعمال بار برف
آموزش تحلیل استاتیکی خطی
آموزش تحلیل طیفی و زلزله دینامیکی
تنظیمات تحلیل سازه
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فلسفه و آموزش اعمال ترکیبات بارگذار ی
فلسفه و اعمال اثر پی دلتا
فلسفه و اعمال اثر 30-100

آشنایی با زمان تناوب سازه
فلسفه و آموزش ضر یب نامعینی و کنترل آن در سازه
طراحی قاب خمشی متوسط فوالدی
مدلسازی و طراحی مهاربند ضربدری همگرای ویژه و کنترل های آن
مدلسازی و طراحی مهاربند شورون و کنترل های آن
فلسفه و آموزش آنالیز حرارتی
فلسفه و آموزش کنترل در یفت

فلسفه و آموزش کنترل پیچش در سازه
فلسفه و کنترل زلزله تشدید یافته

کنترل سیستم های دوگانه شامل کنترل  50درصد و  25درصد
تهیه لیستوفر از نرم افزار ایتبس
طراحی تیرهای کامپوزیت
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در بخش بتنی پک پاراپالس که در حال ضبط بوده و هفته ای دو جلسه از آن در حال ارائه
می باشد ،طراحی سازه بتنی واقع در منطقه دیباجی تهران می باشد که توسط مهندس

امیرطه نوروزی طراحی شده و در حال ساخت می باشد (پروژه واقعی و کامال اجرایی ست)
این پروژه دارای دو طبق ه منفی و شش طبقه روی زمین می باشد و در طبقات پایی ن دارای
رمپ سازه ای قوسی ست  .همچنین دارای پالن نامنظم و دهانه بلند  10متری بوده و دارای

دیوار حائل بتنی می باشد که مدلسازی،بارگذاری،طراحی و کنتر ل های سازه ای آن بر اساس
مبحث نهم ویرایش  99و ورژن  2019آیین نامه بتن آمریکا توسط مهندس امیرطه نوروزی
آموزش داده می شود  .آ موزش با ورژ ن  2019ایتبس می باشد
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بخش بتنی هم مانند فوالدی پروژه محور و گام به گام بوده (سرفصل های مربوط به بارگذاری و
کنترل ها در فوالدی و بتنی یکسان می باشد) و تعریف مصالح،مقاطع و تمام کنترل های الزم در

جلسات آموزش داده می شود.
تخمین حدودی جلسات بتنی  80 :جلسه

مدلسازی،طراحی و کنترل های فونداسیون نواری

مدلسازی،طراحی و کنترل های فونداسیون گسترده

مدلسازی و طراحی شمع

طراحی سقف دال بتنی توپر،مجوف و وافل و کنترل های الزم

مدلسازی و طراحی دیوار برشی بتنی در سازه فوالدی

مدلسازی و طراحی مهاربند واگرا در سازه فوالدی
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نکات طراحی مربوط به سازه ای که با روش تاپ داون گودبرداری و ساخته می شود
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