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ParaTekla 

 

 Tekla Structuresنرم افزار  طیبا مح یی: مقدمه و آشنا لوجلسه ا

 ستون نیاول میو ترس یمحوربند جلسه دوم :

 یستون و اصالح محور بند میادامه ترس جلسه سوم :

 )پارت دوم( یستون و اصالح محور بند میترس جلسه چهارم:

 یالنه زنبور یرهایت میاز اتوکد به تکال و ترس یزیر ریانتقال ت پنجم:جلسه 

 Work Planبا ساز و کار  ییو آشنا یالنه زنبور ریساخت کامپوننت ت جلسه ششم:

 CPEکامپوننت  یانجام اصالحات مختلف بر رو جلسه هفتم:

و ساخت اتصال  یرفرعیت تیمدل کردن و اختصاص دادن ورق تقو جلسه هشتم:

 شمندهو

 نقشه ها رتیمغا یبرا یبه ستون و نحوه نامه نگار ریساخت اتصال ت جلسه نهم:

 گریکدیبه ستون و جوش قطعات به  ریکامل کردن اتصال ت جلسه دهم:

 به ستون ریکامپوننت اتصال ت یهوشمند ساز :ازدهمیجلسه 

 به ستون )پارت دوم( ریکامپوننت اتصال ت یهوشمند ساز جلسه دوازدهم:
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 به ستون ریکامپوننت اتصال ساده ت یساخت و هوشمند ساز :زدهمیس جلسه

 یازیبا جوش ش ییتک و آشنا IPEساخت کامپوننت  جلسه چهاردهم:

 اول Stageاتمام  جلسه پانزدهم:

 یکیمخزن مکان یمدل ساز جلسه شانزدهم:

 )پارت دوم( یکیمخزن مکان یمدل ساز جلسه هفدهم:

 )پارت سوم( یکیانمخزن مک یمدل ساز جلسه هجدهم:

 )پارت چهارم( یکیمخزن مکان یمدل ساز جلسه نوزدهم:

 )پارت پنجم( یکیمخزن مکان یمدل ساز :ستمیجلسه ب

 )پارت ششم( یکیمخزن مکان یمدل ساز :کمیو  ستیجلسه ب

 )پارت هفتم( یکیمخزن مکان یمدل ساز و دوم: ستیجلسه ب

 )پارت هشتم( یکیمخزن مکان یمدل ساز و سوم: ستیجلسه ب

 )پارت نهم( یکیمخزن مکان یمدل ساز و چهارم: ستیجلسه ب

 )پارت دهم( یکیمخزن مکان یمدل ساز و پنجم: ستیجلسه ب

 یمقاطع پروژه دوم فوالد فیو تعر یبند دیگر و ششم: ستیجلسه ب

 یپروژه دوم فوالد یستون ها میترس و هفتم: ستیجلسه ب
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 یبا ستون پروژه دوم فوالد ریساخت اتصال ت و هشتم: ستیجلسه ب

 به ستون ریت یچیاتصال پ یهوشمند کردن کامپوننت ها مهین و نهم: ستیجلسه ب

 رانیکارها در ا یده متیو ق اینحوه کارگرفتن در کشور استرال ام: یجلسه س

 دانشکده )پارت اول( جیو پاسخ به سواالت را یبررس :کمیو  یجلسه س

 دانشکده )پارت دوم( جیه سواالت راو پاسخ ب یبررس و دوم: یجلسه س

 به ستون )پارت اول( ریتمام هوشمند کردن کامپوننت اتصال ت و سوم : یجلسه س

 به ستون )پارت دوم( ریتمام هوشمند کردن کامپوننت اتصال ت و چهارم : یجلسه س

 به ستون )پارت سوم( ریتمام هوشمند کردن کامپوننت اتصال ت و پنجم : یجلسه س

 به ستون )پارت چهارم( ریتمام هوشمند کردن کامپوننت اتصال ت و ششم : یجلسه س

 به ستون )پارت پنجم( ریتمام هوشمند کردن کامپوننت اتصال ت و هفتم : یجلسه س

 از تکال یرینقشه گ و هشتم : یجلسه س

 یریو گزارش گ یچیتمام هوشمند کردن اتصال پ : و نهم یجلسه س

 یزه فوالدسا یلینکات تکم جلسه چهلم:

 کارخانه فوالد دیبازد :کمیجلسه چهل و 

 ستون ها یتسمه ساز جلسه چهل و دوم:
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 یرینکات نقشه گ یبرخ جلسه چهل و سوم:

 (یرینکات نقشه گ یپروژه و برخ یفاز بند ،یرفع اشکال )نامگذار جلسه چهل و چهارم :

 (یرینکات نقشه گ یها و برخ چیپ یلیرفع اشکال )نکات تکم جلسه چهل و پنجم :

 و اتصال تاج سوله( یرفتر قوس یسوله )مدلساز یمدلساز جلسه چهل و ششم :

ستون و کامل کردن قاب سوله + پارت اول نحوه پرزنت  یمدلساز جلسه چهل و هفتم :

 کارفرما شیکردن خود پ

 شیاسترات ها + پارت دوم نحوه پرزنت کردن خود پ یمدلساز جلسه چهل و هشتم :

 اکارفرم

 قاب ها یبادبند ها یمدلساز جلسه چهل و نهم :

 (یدر مهندس شرفتیپ ریمس اولِ پارت) لیویپاراس ژهیو هیهد جلسه پنجاهم :

 قاب ها )پارت دوم( یبادبند ها یمدلساز : کمیجلسه پنجاه و 

 یسقف یبادبند ها یمدلساز جلسه پنجاه و دوم :

 سوله یها نیپرل یمدلساز جلسه پنجاه و سوم :

 سوله )پارت اول( یرینقشه گ جلسه پنجاه و چهارم :

 سوله )پارت دوم( یرینقشه گ جلسه پنجاه و پنجم :
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 سوله )پارت سوم( یرینقشه گ جلسه پنجاه و ششم :

بند و مهاربند  نهیپله لدر، سگراد،س یرفع اشکال سوله )مدلساز جلسه پنجاه و هفتم :

 (یدوبل ناودان

 یبتن یبا شاپ سازه ها هیاول ییآشنا جلسه پنجاه و هشتم :

 یشروع بخش بتن جلسه پنجاه و نهم :

 یو آرماتور گذار ونیدال فونداس میشروع ترس جلسه شصتم :

 )پارت اول( یآرماتور گذار داتیو تمه یزیمحل قطع بتن ر : کمیجلسه شصت و 

 )پارت دوم( یآرماتور گذار داتیو تمه یزیمحل قطع بتن ر جلسه شصت و دوم :

 ونیخرک در فونداس یآرماتورها یمدلساز جلسه شصت و سوم :

 در اطراف چاه ونیآرماتور فونداس یشبکه ها یالزم برا داتیتمه جلسه شصت و چهارم :

 و چاه ونیفونداس یادامه آرماتور گذار جلسه شصت و پنجم :

 وارهایچاه و د یآرماتور گذار جلسه شصت و ششم :

 و دور چاه ونیفونداس یادامه آرماتور گذار : جلسه شصت و هفتم

 کوربل یِآرماتور گذار جلسه شصت و هشتم :

 آن یرو تیپل یکوربل و مدلساز یآرماتور گذار لیتکم جلسه شصت و نهم :
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 و شاپ سقف وافل )پارت اول( یمدلساز جلسه هفتادم :

 و شاپ سقف وافل )پارت دوم( یمدلساز : کمیجلسه هفتاد و 

 (ریستون و ت اتیجزئ ی)مدلساز یبتن یکار با کامپوننت ها : هفتاد و دومجلسه 

 یو شاپ سقف عرشه فوالد یمدلساز جلسه هفتاد و سوم :

 )پارت اول( ساتیتاس یمدلساز جلسه هفتاد و چهارم :

 )پارت دوم( ساتیتاس یمدلساز جلسه هفتاد و پنجم :

 )پارت سوم( ساتیتاس یمدلساز جلسه هفتاد و ششم :

 )پارت چهارم( ساتیتاس یمدلساز جلسه هفتاد و هفتم :

با انجام کنترل پروژه در نرم افزار تکال استراکچرز )پارت  ییآشنا جلسه هفتاد و هشتم :

 (دیپروژه دار تیریکنترل و مد یبا مبان ییبه آشنا ازین قیدق یریادگی ی)برااول( 

با انجام کنترل پروژه در نرم افزار تکال استراکچرز )پارت  ییآشنا جلسه هفتاد و نهم :

 (دیپروژه دار تیریکنترل و مد یبا مبان ییبه آشنا ازین قیدق یریادگی ی)برادوم( 

 م( سورم افزار تکال استراکچرز )پارت با انجام کنترل پروژه در ن ییآشنا هشتادم : جلسه

 (دیپروژه دار تیریکنترل و مد یبا مبان ییبه آشنا ازین قیدق یریادگی ی)برا


