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ھا میخواییم داشتھ  قبل از ارائھ ی مطالب ابتدا یک توضیح در مورد ورکشاپ و نحوه ی عملکرد و کارآمدی ورکشاپ
 باشیم:

 

 

 

 

 م؟یریگیم ادی یزیو ما در ورکشاپ چھ چ ھیکھ ورکشاپ چ دندیسوال پرس یو یاز دوستان از من در پ یتعداد

 

 دوستان رو با ورکشاپ آشنا کنم: یبھ ورکشاپ ھا بپردازم و کم خوامیپست م نیا در

 

و  ھشیمورد بھ خصوص برگذار م کیآموزش  یکھ برا شھیگفتھ م ییخالصھ بھ کالس ھا ای یبھ صورت کل ورکشاپ
بھ صورت صفر تا  دیمطلب جد کی یبستھ بھ زمان ورکشاپ ارائھ  یکالس نیچن یمدرس از ارائھ  یھدف ارائھ 

 مطلب باشھ. کیقسمت از  کیبا  ییآشنا ایصد و 

 

تھ رش نیا یمران با نرم افزارھاع نیمھندس ییبا ھدف آشنا شھیآتودسک برگذار م رانیکھ امشب در گروه ا یورکشاپ
 .میشیبا نرم افزارھا آشنا م یخواھد بود و بھ صورت کل

رو  شیپ یو ورکشاپ ھا ندهیآ یبرنامھ ھا یبرا تیو در نھا میریگیم ادی ینرم افزارھا رو بھ صورت کل کاربرد
 .میدیرو خدمتتون ارائھ م میکھ دار یبرنامھ ا

 

 :شودیشب برگذار م 10راس ساعت  گرید یقیتا دقاق ورکشاپ

 ورکشاپ: یورود بھ گروه جھت ارائھ  نکیل

https://telegram.me/joinchat/AaRkxz1_rEdYPYXhetrKcw 
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 زیعز انیدوستان و ھمکاران و دانشجو یخدمت ھمھ  دیبا سالم و خستھ نباش

 راد ھستم و نیفرز

 .میعمران در خدمتتون ھست یمھندس یبا نرم افزار ھا ییبا ورکشاپ آشنا امشب

 

 

ومد ا شیبراتون پ یو اگر سوال دیورکشاپ در گروه چت نکن یارائھ  نیدر ح کنمیاز شروع ورکشاپ خواھش م شیپ
 و بنده حتما پاسخگوتون خواھم بود. دیدر انتھا بپرس

دستھ  4بھ  شتریب رندیگیامروزه مورد استفاده قرار م یعمران کھ در بازار کار و روزمره  یرشتھ  یھانرم افزار 
 .شندیم میتقس

 :دستھ 4 نیبا ا ییو آشنا یبھ معرف میکنیشروع م بیبھ ترت

 .داشتھ باشند یمتفاوت یھا یدستھ بند تونندیبستھ بھ نوع نظر م گھیو ھمکاران د گھیالبتھ دوستان د

 .موجود ھست یدستھ بند نیتر جیدستھ را 4 نیا یول

 
 اتوکد
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 رویت

 

 

 ینرم افزارھا ایمثل اتوکد  دیدار ییباھاش اشنا یشما دوستان تا حدود یکھ ھمھ  یمیترس یاول نرم افزارھا یدستھ 
 رندیپالن بھ کار م میترس یکھ برا یمشابھ

عمران در حد بلد بودن چند دستور ساده و  نیمھندس یکھ دارند برا یاز حد شیب ینرم افزارھا جدا از گستردگ نیا
و  circleو  polylineو   lineدستورات ھم معموال  نیعمران کاربرد  دارند کھ ا نیمھندس یفقط برا ھیاول

rectangle  وarc ھستند 

 .روندیار مکمان ھا بھ ک تیو در نھا لیو مستط رهیو دا یخطوط و منحن میترس یبرا بیتیبھ تر کھ

کھ  رهیبھ کار م 2و فاز  ییاجرا ینقشھ ھا میترس نھیمھندس عمران در ضم کی یھم برا گھید ازیموارد مورد ن ریسا
 .میپردازیمورد م نیبھ صورت مفصل بھ ا ندهیدر آ

 

لکھ بھ ب ستیپالن ن میترس یدونستن صرفا برا نیو ا ھیاجبار یعمران امر نیمھندس یدونستن نرم افزار اتوکد برا
سازه ,  یو چھ در طراح دیحاال چھ در اجرا باش دیرو داشتھ باش ینقشھ خوان ییتوانا دیمھندس عمران با کیعنوان 

در  یزیپس اگر چ شھیبعد از دادن پالن بھ اون شروع م مرانمھندس ع کیکھ کار  دیمورد توجھ داشتھ باش نیبھ ا دیبا
رم ن نیکھ حتما ا کنمیم دیشد ی ھیتوص دیدونیکھ در باال اشاره شد نم یکردن و موارد تیمورد اتوکد و دستورات اد

 .دیریبگ ادیپالن ھا ھم کھ شده  شیرایو یافزار رو در حد چند دستور ساده برا
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کھ اتوکد رو بھ عنوان نرم افزار  رهیمھندس انتظار م کیازتون بھ عنوان  دیو کار کن دیبر دییو شما ھم ھر جا بخوا
 .دیکار کن یاون بھ راحت یحداقل با دستورات ساده و بخش دو بعد دیو بتون دیبلد باش ھیاول

 

 

و  اتیجزئ ی(ارائھ  2فاز  ینقشھ ھا یبرا شتریھست کھ ب تی,نرم افزار رو یمیترس یاز نرم افزارھا گھید یکی
رو بھ  ساتیو تاس یسازه و معمار یدر اون تداخل بخش ھا یبھ نوع شھیو م رهی) بھ کار میساختمان یھا لیتید

 یبرا ادیمعماران کاربرد داره و ز یبرا شتریبمشابھ اون  یو نرم افزار ھا تیمشاھده کرد , نرم افزار رو یراحت
رو بھ  2فاز  یپالن تا نقشھ ھا میاول ترس یکھ از مرحلھ  ینیتعداد مھندس ینداره ول یعمران کاربرد نیمھندس

 .زنندیم تیصورت کامل در رو

 

کشور و  ینرم افزار رو نظام مھندس نیاستراکچر : کھ ا تیھم داره بھ اسم رو یبخش سازه ا کی تیدر ضمن رو
 .دیفقط مجاز بھ استفاده اش ھست شھیم یکھ در ادامھ معرف ییاستان ھا قبول ندارند و نرم افزارھا

 ادهیز تینھا یب 2و فاز  ییاجرا یو نقشھ ھا یدر بخش مدلساز تیقدرت نرم افزار رو

کد کار کردن با اون اتو ینرم افزار و تجربھ  نیا دنیبعد از د کردندیکھ با اتوکد کار م یاز کسان یلیکھ خ ینحو بھ
 .کنار گذاشتند شھیھم یبرا گھیرو د

و ... اشاره کرد کھ  کدیمکس و آرچ ید یو تر تکتیمثل اتوکد ارش ییقسمت بھ نرم افزارھا نیدر ا شھیم تیدر نھا
ندس چون شما مھ دیھا رو بلد باش نیکھ ا رهیازتون انتظار نم یشماست ول یبرا تیقابل کینرم افزارھا دونستنش  نیا

 .دیریبگ ادیھا رو  نیو خودتون ا دین کھ بر حسب عالقھ بریخاک ھست.مگر ا ایو کار شما با سازه و  دیعمران ھست

نرم  نیراغ ابھ س دیاگر وقت داشت تیو در نھا دیریبگ ادیخودتون رو  شیگرا یابتدا نرم افزارھا کنمیم ھیالبتھ توص کھ
 .دیافزار ھا بر
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 و اما دستھ ی دوم:

 
 ایتبس

 
 سیف
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 سپ

 
 اوپنسیس

 

کھ بھ  ییھستند , نرم افزار ھا یمحاسبات سازه ا  ینرم افزار ھا یدستھ از سر نیذکر شده در ا ینرم افزار ھا
رو  و سپ فیو س تبسیمثل ا ییاون ھا نمونھ ھا یبرا شھیو م رندیگیصورت گسترده در کشور مورد استفاده قرار م

مشابھ مثل  ینرم افزارھا ریسھ نرم افزار بھ علت وجود کرک و کار کردن راحت تر نسبت بھ سا نیاشاره کرد , ا
openses ای) و سی(اوپنس FEM DESIGN جا افتاده ,  یلیقشر مھندس محاسب کشور خ نیو ... در کشور ما و ب
بھ علت گرون  تبسیاز ا ادی) زکایآمر یوابسطھ بھ دانشگاه برکل CSI(شرکت  کایکھ در خود کشور آمر دیجالبھ بدون

 ونیلیم 40در حدود  یزیدالر ھست کھ چ 12000نرم افزار  نیا ینسخھ  نیتر نییپا متیچون ق شھینمبودن استفاده 
 تومان خواھد بود.

 نیا یرو رانیبزرگ ا دیکھ توسط اسات ییھا یکھ دارند و صحت سنج ییبھ علت دقت باال CSIشرکت  ینرم افزارھا
 ھست. نیمھندس شترینرم افزارھا انجام شده مورد استفاده ب

کاربرد  جیو را یمعمول یسازه ھا ھیو در حالت پا یساختمان یسازه ھا یطراح ی) فقط براEtabs( تبسیافزار ا نرم
ساده و مجوف و  یدال ھا ھمچون دال ھا یسازه و طراح یھا یانواع پ یطراح ی) براSAFE(فیداره , نرم افزار س
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ھا و  یبا دقت باالتر و پ یساختمان یسازه ھا یطراح ی) ھم براSAPکاربرد داره و نرم افزار سپ ( دهیپس کش
 (ھمچون) فوتبال کاربرد داره. یورزش یھا ومیخنک کننده و استاد یپل ھا  و سولھ ھا , برج ھا رینظ ییسازھا

 یمیقد یتر ھست , بھ عنوان مثال شما در نسخھ ھا دهیچیو پ شتریھم در , درنظر گرفتن موارد ب تبسیتفاوت سپ با ا
طح س یکھ در طراح ییھا تیقابل ایو  دیرھمچون اندرکنش خاک و سازه رو ندا یدر نظر گرفتن موارد ییتوانا تبسیا

 کمتر از سپ ھست. اریبس رهیگیکاربر قرار م اریدر اخت تبسیدر ا یلرزه ا یباال ھمچون بھساز

پ و س تبسیا ی) از نرم افزارھایبھساز ای ی(طراحتیقشر مشاور بستھ بھ نوع فعال یبھ نوع ایمحاسب و  نیمھندس
 .رهیگیمورد استفاده قرار م یبتن یھا و دال ھا یپ یطراح یھم برا فیو ترم افزار س  کنندیاستفاده م شتریب

 شیسوال پ نینرم افزارھا کنھ براتون ا نیشروع بھ کار با ا خوادیکھ تازه م یشخص ایدانشجو و  کیبھ عنوان  دیشا
 بھ چھ صورتھ؟ شینرم افزارھا در چھ حده؟و مراحل کل نیا یدگیچیپ زانیکھ م ادیب

اون  یدھاو بن یداخل ینامھ ھا نییکھ بھ آ یبھ شرط ستیسخت ن یلینرم افزارھا خ نیخدمتتون بگم کھ استفاده از ا دیبا
مھندس  ھیکار شما بھ عنوان  نیکھ مھم تر دیرو اعمال و سپس کنترل کن ینامھ ا نییضوابط آ دیو بتون دیھا مسلط باش

 خواھد بود. نیمحاسب ھم ھم

 یمقررات مل 6بدونند , مبحث  دیبا کنندیم تیعمران فعال شیکھ در گرا یکسان یکھ تمام یینامھ ھا نییآ نیمھم تر از
بتن آرمھ ,  یساختمان ھا یساختمان برا یمقررات مل 9موجود , مبحث  یساختمان ھا یبارگذار یساختمان برا

 ھست. یفوالد یساختمان ھا یساختمان برا یمقررات مل 10مبحث 

 یو مورد قبول در کشور برا جیرا یکدوم از نرم افزارھا چیھست کھ ھ نیا دیدر نظر داشتھ باش دیکھ با یمورد
 یعضوھا یو فقط بھ طراح دندیاتصاالت رو انجام نم یو طراح یخروج ینقشھ ھا میسازه بھ صورت مستق یطراح
 اشاره کرد. یبرش واریدو ستون و مھاربند و  ریبھ اون ھا بھ ت شھیکھ م پردازندیم یسازه ا

 یادیز یداخل کشور نرم افزار ھا ینامھ ھا نییبر اساس آ یخروج ینقشھ ھا ی ھیاتصاالت و تھ یطراح یبرا البتھ
 .میپردازینرم افزارھا م نیا یبعدا بھ بررس یوجود داره کھ در ورکشاپ

مورد  نیا توانیاشاره کرد کھ م رانیکشور ا ینامھ ھا نییبھ نبود آ شھینرم افزارھا ھم م نیا تیمحدود ریمورد سا در
 پوشش داد. یادیتا حد ز ینامھ ا نییآ ماتیمشخصات و مصالح و تنظ یدست فیرا با تعر

 یھست کھ بھ تازگ تبسیاز نرم افزار ا 2016 دیجد ینسخھ  یبھش اشاره کرد ارائھ  شھیرو کھ م یگرید ینکتھ 
دستھ از موارد بود و کاربران رو  نیاز ا یساختمان یدال ھا یاز جملھ طراح یادیز اریبس یھا تیعرضھ شد و قابل

 کرد. ازین یب فیدال ھا از نرم افزار س یطراح یبرا

 .رهیگیقرار م ارتونیھم بعد از ورکشاپ در اخت 2016 تبسیا یبررس یمقالھ  و

 

 یبھ موارد شھیما ھست م یسازه مورد عالقھ  یکھ نرم افزار طراح تبسینرم افزار ا یجالب برا یھا تیاما از قابل
 ھمچون

اثر ھر دو  بیو ترک یلرزه ا یبر اساس بارھا لیمرده و زنده و ...) , تحل ی(بارھایثقل یبر اساس بارھا لیتحل
 .اشاره کرد گریکدیبا  یبارگذار

سر و پر درد قیدق لیتحل نیو ھمچن یفیط لیو تحل یکیاستات لیبھ تحل میتونیم یلرزه ا یھا لیاز موارد مھم تحل
 .میاشاره کن یزمان خچھیتار

 اریسازه ھا بس یلرزه ا یساز نھیبھ یکھ برا باشدیپوش اور رو دارا م لیانجام تحل تیقابل تبسینرم افزار ا نیھمچن
 .ردیگیمورد اسفاده قرار م

 یشتریب اننیو اطم دیمشاھده کن بیاعضا رو بھ ترت بیتخر بیشدن سازه و ترت زمیاثر مکان دیتونیم لیتحل نیکھ در ا
 .دیریدر نظر بگ یمھم سازه ا یسازه و اعضا یرو برا
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 بدم ادیبشم و درس  یلیوارد مباحث تحل خوامیورکشاپ نم نیدر ا نیاز ا شتریب

 اشاره ینامھ ا نییکوچک و مھم آ یدلتا و جزء ھا یبھ در نظر گرفتن اثر پ توانیموراد گفتھ شده م نیبھ جز ا یول
 کرد.

 خواھد بود. شونیعملکرد ینرم افزارھا و بررس نیبا ا شتریب ییورکشاپ ھا آشنا ریگروه و سا نیدر اھدف ما ھم 

 دمیبخش مانور نم نیدر ا نیاز ا شیب

 .رو بھتون دادم یاطالعات کاف چون

 

 

 

 مکمل: یدستھ  میگیبھش م یکھ ما بھ نوع شھیاز نرم افزارھا رو شامل م یگسترده ا فیسوم کھ ط یو اما دستھ 

 
 اکسل
 

 
 آباکوس
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 :شنیم میدستھ از نرم افزارھا ھم خودشون بھ دو دستھ تقس نیا

م در اون انجا دیتونیکم م اریبس یاز محاسبات رو در مدت یمیمثل اکسل کھ حجم عظ یکمک یاول نرم افزارھا یدستھ 
 .دیبد

 مکمل بھ صورت المان محدود یدوم نرم افزارھا یدستھ 

 اتصاالت یطراح ایو  دیرو انجام بد ینامھ ا نییآ یکنترل ھا دیکھ بتون دیدار ازیاول نرم افزارھا ن یشما بھ دستھ 
 .دیرو انجام بد یسازه ا

کھ ھر کدوم رو در قسمت خودش بھتون  ییدرصد مشارکت مودھا و کنترل ھا ایو  فتیمثل کنترل در ییکنترل ھا
 شھیگفتھ م

 بھ نرم افزار قدرتمند اکسل خواھد داشت. ازین یاتصاالت ھمگ یبخش طراح ای و

 کی یراب یپزشک یچاقو ایو  غیدارند کمتر از ت تیفعال یکھ در بخش محاسبات سازه ا یکسان ینرم افزار اکسل برا
 کاربرد داره.  فیو س تبسینرم افزار ا یقشر محاسب ھم اندازه  یبرا و  �😄� ستیجراح ن

 مکمل المان محدود: یو نرم افزارھا

و اثبات اون ھا بھ صورت  شگاهیآزما یرفتار ھا یو بررس قاتیتحق ینرم افزارھا ھم بھ صورت گسترده برا نیا
 و متلب اشاره کرد. سیبھ آباکوس , انس شھیدستھ ھم م نیا ی.از جملھ نرم افزارھارهیگیمورد استفاده قرار م یتئور

اعضا بھ  لینرم افزارھا بھ علت تبد نیسازه بھ صورت کامل در ا کی یو بررس یکھ مدل ساز دیتوجھ داشتھ باش
 .ستین ریامکان پذ یزمان بر بوده و بھ راحت اریکوچک , بس اریبس یجزء ھا

اده مورد استف شتریب یتک رفتار یبررس یعضو ھا برا یکھ گفتھ شد بھ علت المان بند ینرم افزارھا ھمانطور نیا
 ریرفتار اتصاالت ت یھستند بھ عنوان مثال بررس دیارشد مف یکارشناس یدوره  ینامھ ھا انیپا یو برا رندیگیقرار م

 .شودینرم افزارھا انجام م نیبھ ستون در ا

ا زبان ب دیمورد نظرتون با یکھ برنامھ ھا دیدار یسیبھ برنامھ نو ازینرم افزارھا غالبا ن نیاستفاده از ا یبرا نیھمچن
 بھ  شھیزبان ھا م نیاکھ از  دیسیبنو یمختلف یھا

matlab , VBA,C++,paython 

 .کرد اشاره
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 :ام 4 یو اما دستھ 

 
 تدبیر

 
Ms project 

 

,  شھیاستفاده م یو طراح یکارگاھ یبرنامھ ھا تیریو مد لیقسمت متره برآورد و تعد یدستھ از نرم افزارھا برا نیا
رآورد در بخش متره و ب یدفاتر فن یبخش متره و براورد اشاره کرد کھ مورد استفاده  یبرا ریبھ تکسا و تدب شھیکھ م

تحت اکسل و  ینرم افزارھا ایو  شھیبراشون ارائھ م یتیاپد ھیھر سال  یھست و معموال باتوجھ بھ نرخ فھرست بھا
 استفاده کرد. یینشجودا یپروژه ھا یبرا شتریازشون ب شھیو م ادهیز اریبس نترنتیکھ در سطح ا یمتفرقھ ا

ھا و  نھیو ھز یزمان بند یبرا شتریاشاره کرد کھ ب Ms projectبھ  شھیساخت رو ھم م تیریمد یاز نرم افزارھا
رح ط یاقتصاد ی.کھ بحث ھارهیگیمورد استفاده قرار م یدر انجام امور ساختمان یمناسب و اقتصاد ریکردن مس دایپ

اصول  شیگرا نیو مھندس انیدانشجو یمشابھ برا ینرم افزارھا رینرم افزار و سا نیگروه کمتر کنھ.ا یرو برا
 ساخت مورد استفاده ھست. تیریمد



 ارائھ شده توسط گروه ایران آتودسک            مدرس:فرزین راد –ورکشاپ آشنایی با نرم افزارھای مھندسی عمران 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

در گروه اجرا  میدار میشما دوستان کھ تصم یمدون و جامع رو برا یبرنامھ  کی خوامیورکشاپ م انیاما قبل از پا
 از دوستان در مورد ورکشاپ ھا از من بود. یلیکنم چون سوال خ انیب میکن

رم ن یبا نرم افزارھا نداره و عملکرد کل ییآشنا چیھ یتا اگر کس میبا نرم افزارھا شروع کرد یمقدمات ییاز آشنا ما
ما  ینداره بتونھ از آموزش ھا تبسیو ا فیس یبا نرم افزارھا ییگونھ آشنا چیو تا امروز ھ ستیافزارھا رو بلد ن

 .ه کنھاستفاد

رو  اصالح پالن طیو شرا میپالن رو انتخاب کن کی مییخوایما م یشنھادیپ یبرنامھ  یطبق برا یورکشاپ بعد یبرا
داشت کھ با توجھ بھ حذف  میرو براتون در ادامھ خواھ یو بعد از اون ھم ورکشاپ بارگذار میاون اعمال کن یرو

 رایبا بحث بس یادیز یی, آشنا یطراح یایبھ دن واردتازه  نیبھ بعد , مھندس 91سال  یدر چارت درس یدرس بارگذار
با  دیکھ بتون میدر نظر گرفت یسازه ا یبارگذار یرو برا یرو ورکشاپ کامل و جامع نیندارند , از ھم یمھم بارگذار

 .دیرو جمع کن یبحث بارگذار شھیھم یبار برا کیورکشاپ ,  نیا

بودن ورکشاپ ھا خواھد بود  گانیمھم ھم را یجلسھ ارائھ بشھ و نکتھ  2ممکنھ در  یورکشاپ بھ علت گستردگ نیا
 رو از مطالب داشتھ باشند. یکاف یبتونند بھره  انیو دانشجو نیمھندس یکھ ھمھ 

 ارشونیھا در اخت لیدرخواست داشتند کھ بعد از ورکشاپ ھا فا یادیورکشاپ ھا دوستان ز یبعد از ارائھ  تیدر نھا
 یبھ نشان تیورکشاپ ھا رو از سا لیفا دیتونیورکشاپ ھا , م انیساعت بعد از پا 24کھ حداکثر  رهیبگقرار 

 www.iranautodesk.ir دیکن ویجلسھ رو آرش رھ یھا لیخودتون فا یو برا دیدانلود کن. 

 :میداشتھ باش مییخوایم یجمع بند کیورکشاپ امشب  یبرا تیدر نھا

 دیدانشگاه خودتون انجام بد یخودتون رو برا یپروژه ھا دییخوایم ایو  دیکن تیفعال دییخوایاگر بھ عنوان محاسب م
 .دیو اکسل رو بلد باش فیو س تبسیاتوکد و ا یکھ نرم افزارھا نھیالزمھ اش ا

و ر یساختمان جیرا یسازه ھا یتمام یبھ راحت دیتونیو م کنھیم تینرم افزار کفا 4 نیبا ھم ییبازار کار ھم آشنا یبرا
 .دیکن یطراح

رو  نیبخش محاسب ازیو ن میپوشش بد یادیکھ گفتھ شد رو تا حد ز ییورکشاپ ھا نرم افزارھا نیدر ا میکنیم یما سع
ح سواالت و مشکالت خودتون رو در گروه مطر دیتونیدر طول دوره ھا م نی, ھمچن میبر طرف کن یبھ صورت کل

 .میباش نیمھندس شماسواالت  یھمکاران پاسخگو ریسا ایتا در اسرع وقت بنده و  دیکن

 گروه خودشون احترام گذاشتند. نیکھ شرکت کردند و بھ قوان یدوستان یبا تشکر از ھمھ 

 پایان ورکشاپ

 مدرس : فرزین راد
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