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یک از دوسري اول صفحه  تفکر و تحقیق بیشتر

:مهم یادآوري هاي
  .باشید موفق .است تپیوس به جلسه این تا شما کالسی کارهاي لیست .است کالسی کار به مربوط شما، ترم پایان امتیاز از بخشی هستید، مستحضر که همانطوري

 کار .نکنید محض لیدتق لیکن کنید اقدام و بگیرید ایده کنید، مطالعه را دیگران کار عنوان .دهید قرار گروه در را خود تحقیقات عنوان و شوید عضو کالسی گروه در
.داشت نخواهد امتیازي و نبوده قبول قابل تکراري

.فرمایید ذکر را استفاده مورد مرجع و فرموده رعایت را امانت شرط جستجو، هنگام در
 .باشد خود مطلب دقیق ترجمه و خواندن به قادر دهنده ارائه که آن بر مشروط ندارد اشکالی انگلیسی زبان به مطلب ارائه
 .نمی شود پذیرفته آن از پس و بوده هفته دو جستجو و تفکر هر ارائه زمان

 .شود ذکر روژهپ عنوان و درس نام دانشگاه، نام خانوادگی، و نام خود، ایمیل عنوان در .کنید دریافت رسید و کنید ارسال بنده ایمیل آدرس به را خود تحقیق و پروژه
.بود خواهد خودتان عهده ي به مسئولیت اینصورت غیر در شوید مطمئن خود ایمیل رسیدن از تا باشید پیگیر نکردید دریافت رسیدي چنانچه
.گرفت خواهد قرار اینجانب سایت در خودتان نام با جالب کارهاي

shakermontazer@gmail.com

:یک شماره پژوهش و تفکر
 هب جدول تهیه و معرفی .فرمایید بیان جدول یک صورت به را آنها در خود مهارت سطح و دارید مهارت آن در که را نرم افزارهایی خود، علمی معرفی ضمن -1

.گیرد صورت PDF فایل شکل به همراه تلفن )کاربردي برنامه هاي( اپلیکیشن ها یا و رایانه از استفاده با شده تایپ شکل

 و برنامه ریزي مورد در رایانه کاربرد .کنید معرفی کالس به را جدید نرم افزار چند اینترنت در جستجو با هم شما بخش، این در شده بیان مطالب به توجه با -2

 را مطالبی .دهید قرار اولویت در را نشد بیان کالس در که ...و ،(B.I.M) عمرانی اطالعات مدل سازي انفجار، و زلزله حریق، خطر مدیریت عمرانی، پروژه هاي کنترل
 با را کار این می توانید ،ندارید دسترسی رایانه به و می کنید استفاده همراه تلفن از اگر .کنید ارائه پاورپوینت فایل صورت به شکل چند با همراه می کنید پیدا که

 .کنید معرفی هم را برنامه این حتما و باشد PDF ارسالی فایل فرمت صورت این در .دهید انجام آن کاربردي برنامه هاي

.کنید شروع را آن با کار زمان همین از است بهتر دهید انجام عملی کار کامپیوتر با باید نهایت در لذا شد، خواهد داده آموزش ETABS نرم افزار کالس این در که باشید داشته خاطر به



از دودو سري اول صفحه  تفکر و تحقیق بیشتر

:)ادامه( یک شماره پژوهش و تفکر
 داده هاي اساس بر نرم افزار ها این و می دهید ورودي شکل به را اطالعاتی شما .نیست معلوم آنها داخل که هستند سیاه جعبه ي یک مانند تجاري نرم افزارهاي -3

 را کار نتیجه رکتیش هیچ و است کننده استفاده دوش به نرم افزاري هر خروجی نتیجه کنترل مسئول که باشید داشته خاطر به .می کنند تولید را نتایجی ورودي
 این از بیشتر استفاده با مرور به .نباشد واقعی آنها ادعاي است ممکن و بوده شرکت ها تبلیغات اساس بر نرم افزارها این معرفی حال هر به .کرد نخواهد تضمین

.کنید بررسی را موجود نرم افزارهاي مقبولیت و صحت سنجی اینترنت، در جستجو با .شد خواهد ثابت آنها ادعاي علمی، مراجع تایید و نرم افزارها

Open) باز کد نرم افزارهاي تجاري، نرم افزارهاي کنار در -4 Source) کنید جستجو عمرانی کد باز نرم افزارهاي و آنها ماهیت خصوص در .می شود تهیه هم.
.دکنی استخراج را نرم افزارها این اسامی پروژه ها، این جستجوي با .است شده استفاده نرم افزارهایی چه از شاخص، پروژه هاي و ساختمان ها طراحی براي -5
.کنید معرفی را آنها از تعدادي .می شوند و شده عرضه و تهیه نیز مهمی ایرانی نرم افزارهاي خارجی، نرم افزارهاي بر عالوه -6
 را 2800 آیین نامه همچنین و 10 ،9 ،7 ،6 مباحث خصوص به را ساختمان ملی مقررات ویرایش آخرین باید ساختمان، طراحی نرم افزار با کار آمادگی براي -7

   پوستر یا یامکپ قالب در ابتکاري صورت به و کرده انتخاب است، مهم و جالب شما نظر به که را مطالبی .کنید شروع را مطالعه و کرده تهیه را آنها .کنید مطالعه

 .کنید منتشر کالس گروه در خود نام با "می دانید آیا" یا "بدانیم باید"

.براي سالمتی و موفقیت یکدیگر دعا کنیم. به فکر ارتقاي علمی یکدیگر باشیم. فکر کنیمجهانی 



یکاز سري دوم صفحه یک  تفکر و تحقیق بیشتر

:دو شماره پژوهش و تفکر
 سیستم چه زیر کلش ساختمان شما نظر به مثال عنوان به .کنید بررسی را خاص و مشهور ساختمان هاي باربر سیستم هاي کالس در شده گفته مطالب به توجه با -1

 اجزاي باید شد، گفته که همانطور کنید، بررسی را ساختمان یک باربر سیستم اینکه براي .می گردد منتقل صورتی چه به آن در جانبی و قائم بارهاي و دارد باربري
.فرمایید بیان را ...و بار انتقال نحوه اجزا، اتصال نحوه آن،

)...و ،castellated سلولی، تیرهاي مثال عنوان به( .کنید معرفی شده اند، ابداع که را سقف و بادبند ستون، تیر، نظیر سازه مدرن اجزاي جستجو، با -2
 چه خوانده اید، دانشگاه در که مطالبی به نسبت .کنید بیان را آن اجراي نحوه و بخوانید می توانید را نقشه ها این آیا .کنید پیدا را خاص سازه چند نقشه جستجو، با -3

.می دهند نمایش چگونه را استرندها پس کشیده، سازه هاي نقشه در مثال عنوان به .می شود دیده نقشه ها این در جدیدي نکات

 یک ماريمع نقشه باید شد، مقرر که همانطور .کنید شروع را خود پروژه سازه مدلسازي خوانده اید، کنون تا که دروسی همچنین و کالس مطالب به توجه با -4
 و مرده بارهاي و کرده نتعیی را آن باربر سیستم .کنید اخذ تاییدیه و کرده ایمیل را نقشه شروع، از قبل .فرمایید تهیه را باشد آسانسور داراي که معمولی ساختمان

.کنید محاسبه )98 ویرایش( ساختمان ملی مقررات ششم مبحث اساس بر سیستم نوع و کاربري مصالح، نوع به توجه با را آن کف هاي زنده

.براي سالمتی و موفقیت یکدیگر دعا کنیم. به فکر ارتقاي علمی یکدیگر باشیم. فکر کنیمجهانی 



یکاز سري سوم صفحه یک  تفکر و تحقیق بیشتر

:سه شماره پژوهش و تفکر
 همراه به کروم مرورگر از می توانند ندارند، خوبی انگلیسی زبان که دوستانی .کنید تهیه ETABS نرم افزار از تاریخچه یک ،(CSI)نرم افزار سایت به ورود با -1

 توجه با .کنید قویتت را خود انگلیسی زبان کنید تالش .داشت خواهد وجود ترجمه اشتباهات البته .شود فارسی صفحه کل تا کنند استفاده TRANSLAE افزونه ي
 و کنید هتهی جدول یک دارد، زیادي مطابقت آمریکایی آئین نامه هاي با و می گیرد صورت ساختمان ملی مقررات اساس بر طراحی عزیزمان کشور در اینکه به

ACI  بتن نامه آیین 9.7.4 ویرایش مثال( .کنید ذکر آن در را می کند پشتیبانی نرم افزار ویرایش هر که فوالدي و بتن آیین نامه هاي آخرین 318-05(
 کار و کرده تبدیل اتوکد نقشه و BIM مدل هاي به را ETABS مدل که دارد وجود مختلفی داخلی و خارجی نرم افزارهاي شد، اشاره کالس در که همانطور -2

 آن ها خصوص در می شوند، دیده زیر نرم افزار سه بروید، CSI سایت به چنانچه .کنید بررسی را آن اول سري تمرین هاي در بود مقرر .می کنند آسان را طراح
.فرمایید اعالم را نتیجه و کرده تحقیق

.دکنی تحقیق فایل یک در شبکه سیستم چند از استفاده همچنین و )شعاع و زاویه( قطبی محورهاي ایجاد اریب، شبکه خطوط ساخت خصوص در -3

 محاسبه 2800 آئین نامه اساس بر را خود پروژه زلزله ي ضریب .کنید تعریف ETABS در ،)رسید تایید به آن نقشه که( را خود پروژه ي طبقات و شبکه خطوط -4
.فرمایید

.براي سالمتی و موفقیت یکدیگر دعا کنیم. به فکر ارتقاي علمی یکدیگر باشیم. فکر کنیمجهانی 


