
 

 

 

  

ژئواستدیوو  پلکسیس   افزارنرم   



 

 

www.namatek.com 
 

1 

 

 2 ................................................................................................................................ فصل اول

 5 ................................................................................................................................ فصل دوم

 8 .............................................................................................................................. فصل سوم

 

  



 

 

www.namatek.com 
 

2 

 فصل اول
 ست؟ یمنظور از المان محدود چ •
 روش تفاضل محدود   حیتشر •
 ست؟ یدر چ  FDM  با FEM  تفاوت •
 س یپلکس  افزارنرم بر  یمرور  •
 ی خط   کیمدل االست حیتشر •
 س یپلکس افزارنرم خاک در  یرفتار  هایمدل  یبررس  •
 س ی پلکس افزارنرم در  هیاول ماتیتنظ •
 س ی پلکس افزارنرم در  سازیمدل نحوه •
 س ی پلکس افزارنرم در  تاید واردکردن •
 س یپلکس افزارنرم در ( plate)  صفحات میترس  نحوه •
 س ی پلکس افزارنرم در   یدوران  یمفصل و فنرها میترس  نحوه •
 نسبت تخلخل  حیتشر •
 دارد؟ یو چه کاربرد ستیچ یل یرا بیضر •
 س ی پلکس افزارنرمدر  یمش بند جادیا •
 سازی مدل نحوه •
 س یپلکس افزارنرم در   زیرزمینیسطح تراز آب   نییتع •
 س یپلکس  افزارنرم در  هیتنش اول  جادیا نحوه •
 س یپلکس  افزارنرم در  کیمحاسبات پالست   •
 س یپلکس افزارنرم در  میتحک زی آنال •
 س ی پلکس افزارنرم در  یک ی نامید زی آنال •
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 س یپلکس  افزارم نر در   smc  در قالب فرمت شدهثبت  هایزلزلهاز  استفاده •
 س یپلکس افزارنرم در  کی هارمون یبارها •
 سی پلکس  افزارنرم کنترل محاسبه در  یپارامترها •
 س ی پلکس افزارنرم گرفتن در   یخروج •
 سی پلکس افزارنرم در  یک یاستات  لی تحل هایمثال •
 سی پلکس افزارنرم از حفر تونل در  یناش نشست •
 س ی پلکس افزارنرم در  یک یاستات  لیدر تحل مؤثرتنش  میترس •
 س یپلکس  افزارنرم در  NATM ساخت تونل به روش زی آنال •
 سی پلکس افزارنرم در  یک یاستات  لی تحل هایمثال •
 س یپلکس افزارنرم حائل مسلح شده در  دیوارهایبا  یگودبردار  سازیمدل •
 س ی پلکس افزارنرم در  یسد خاک  یدار یبر پا ایحفرهفشار آب  تأثیر سازیمدل •
 س ی پلکس افزارنرم خاک نرم در  یبر رو ریزخاک   کیساخت  نحوه •
 س ی پلکس افزارنرم خاک نرم در  یبر رو ریزخاک   کیساخت  نحوه •
 پلکسیس افزارنرم در  یشهر   طیتونل در مجاورت ساختمان در مح حفر •
 پلکسیس افزارنرم فشار باال در  قیبا تزر اجراشدهحائل   وارید سازیشبیه  •
 پلکسیس  افزارنرم در   یشمع بتن کی در  ییجابجا یبررس  •
 پلکسیس  افزارنرم لوله فاضالب در  کی یک یترانشه در نزد کیحفر  سازیمدل •
 سی پلکس افزارنرم در  یک یاستات  لی تحل هایمثال •
 پلکسیس افزارنرم با مسلح کردن خاک در  بی ش  یدارساز یپا یبررس  •
 پلکسیس  افزارنرم در  یدر سد خاک  یم ی نشست تحک یبررس  •
 پلکسیس  افزارنرم پل در  هیپا  ییو جابجا یروان ی ش یدار یپا یبررس  •
 پلکسیس  افزارنرم در  ریزخاک  کیساخت  میتحک  ندیدر فرآ هازهکش  تأثیر یبررس  •
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 گود  یدارساز یپا هایروش   حیتشر •
 FHWA  بر اساس استاندارد یخکوبیگود با استفاده از م پایدارسازی •
 پلکسیس  افزارنرم ( در نگ ی لی)ن یخکوب یگود با استفاده از م یدارساز یپا سازیمدل نحوه •
 پلکسیس افزارنرم در  یو مهار  نگیل یگود با استفاده از ن یدارساز یپا •
 ها  لی کروپای با استفاده از م یباربر   تیظرف  شیافزا نحوه •
 پلکسیس  افزارنرم در  یگود با نصب مهار فشار  پایدارسازی •
 پلکسیس  افزارنرم در  یتراوش در سد خاک زانی م یبررس  •
 پلکسیس  افزارنرم در  ون یفونداس بر رویژنراتور  کی یک ی نامید زی آنال •
 ی شمع بتن  کیکوبش   •
 ساختمان کی ایلرزه  رفتار •
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 فصل دوم
 2020 پلکسیس افزارنرم  یمختلف در فاز ورود هایحالت  •
 2020با نسخه  6.8نسخه  پلکسیس زارافنرم  تفاوت •
 پلکسیس  افزار نرم خاک در  حالت •
 پلکسیس افزارنرم به  فوذپذیرین  بیضر یمعرف •
 پلکسیس  افزارنرم سازه در  سازیمدل •
 پلکسیس   افزارنرم بارها در  اعمال •
 پلکسیس  افزارنرم به مدل در  INTER FACE میترس •
 بار  اعمال •
 پلکسیس   افزارنرم در  یبند مش •
 پلکسیس  افزارنرمدر   محاسبات مرحله •
 پلکسیس  افزارنرمدر  ایمرحله ساخت •
 ی محاسبات  فاز •
 پلکسیس  افزارنرم مدل در  یرو  کردن بار و المان بر فعال •
 پلکسیس  افزارنرم گرفتن در   یخروج •
 گرفت؟  توانمی را  هاییخروجی چه  پلکسیس افزارنرم  از •
 ست؟ یچ پذیرانعطاف شالوده صلب و  سازیمدلاز  هدف •
 پلکسیس  افزارنرم صلب در  یپ سازیمدل •
 پلکسیس افزارنرم صلب در  یپ سازیمدل یبرا هیاطالعات اول اعمال •
 پلکسیس  افزارنرم منعطف در  یپ سازیمدل •
 پلکسیس  افزارنرم در  ی پ برداریخاک  یبررس  •
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 به مدل تی پل اختصاص •
 پلکسیس  افزارنرم در   ریزخاک  داثاح •
 پلکسیس افزارنرم در  ریزخاک مصالح به  اعمال •
 ست؟ یچ ایالیه  صورتبه ریزیخاک  یمناسب برا راهکار •
 پلکسیس  افزارنرم در   ریزخاک   محاسبات •
 پلکسیس  افزارنرم در   TBM  تونل به روش احداث •
 پلکسیس  افزارنرم مصالح تونل در  فیتعر •
 پلکسیس  افزارنرم سازه تونل در  الیمتر اعمال •
 پلکسیس شده در  سازیمدلتونل  یمحاسبات مرحله •
 پلکسیس  افزارنرم در  NATM  تونل به روش احداث •
 پلکسیس  افزارنرم در  NATM تونل به روش الیمتر اعمال •
 پلکسیس  افزارنرم در  NATM روشاحداث تونل به  یمختلف برا هایالیه اعمال •
 پلکسیس  افزارنرم در  NATM  تونل به روش سازیمدل هایخروجی  یبررس  •
 پلکسیس  افزارنرم در  ی سد مخزن  پایدارسازی •
 ی سد مخزن یدارساز ی پا هایخروجی  یبررس  •
 پلکسیس افزارنرم در  ریزخاک در  انیجر یبررس  •
 ژنراتور  سازیمدلاز  هدف •
 ست؟ یچ ر اتورژن سازیمدل یبرا افزارنرم در  سکوزیعلت استفاده از حالت و •
 پلکسیس  افزاررمن خاک به  هایالیهکردن مشخصات  یمعرف •
 پلکسیس افزارنرم ژنراتور در  سازیمدل هایگام  •
 پلکسیس افزارنرم در  یشمع کوبش  سازیمدل •
 پلکسیس  افزارنرم در   یشمع کوبش سازیمدل یمشخصات خاک برا یمعرف •
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 یشمع کوبش  سازیمدل یاستراکچر برا مرحله •
 پلکسیس افزارنرم در  سازهوارد به   یبارها  لیتحل •
 پلکسیس  افزارنرم زلزله در   یرویارتعاش آزاد ن  لیتحل •
 پلکسیس  افزارنرم زلزله در   یرویارتعاش آزاد ن  لیتحل •
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 فصل سوم
 و یاستدژئو افزارنرم  هایزیرمجموعه  یمعرف •
 گما یس افزارنرمدر  سازیمدل  مراحل •
 گما یس  افزارنرم در  سازیمدل •
 گما یس افزارنرم مصالح به مدل در  اعمال •
 بار مخزن به خاک  اعمال •
 چسبنده  ایدانهخاک  یبر رو یپ سازیمدل •
 خاک   یینها یباربر  تی بر مقدار ظرف  مؤثرعوامل   حیتشر •
 گما یس افزارنرم در  ونیفونداس بر روی  ریزخاک  احداث •
 در نمودار تخلخل و فشار  خوردگیدست  تأثیر یبررس  •
 ست؟ یدر چ  slope با پلکسیس افزارنرم  تفاوت •
 د یبا استفاده از ژئوگر بیش  یدار یپا  لیتحل •
 slope افزارنرم یمی ترس هایویژگی  •
 ب ی مشخصات ش هیاول لیتحل •
 slope افزارنرم با استفاده از انکواژ در  بی ش یدارساز یپا  لیتحل •
 slope افزارنرم در  نگی لیبا استفاده از ن  بی ش یدارساز یپا  لیتحل •
 slope افزارنرم با استفاده از شمع در  بی ش یدارساز یپا  لیتحل •
 slope افزارنرم در  یپ  یباربر   تیظرف  یبررس  •
 seep افزارنرم  یمعرف •
 seep افزارنرم در  یطراح هایگام  •
 آب در خاک  انی جر  حیتشر •
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 ( یک ی درولیه  بی)ش انیگراد حیتشر •
 ؟شودمی به چند صورت انجام  شگاهیدر آزما نفوذپذیری  بیضر نییتع •
 یسد خاک کیدر  تراوش •
 تراوش  محاسبات •
 seep  افزارنرم همگن در  ریتراوش در خاک غ  لیتحل •
 seep افزارنرمدر  داریدر حالت ناپا ی سد خاک عیسر هیتخل •
 seep افزارنرم آب در  ان ی د فشار جره یبررس  •
 ک ییکو افزارنرم در  سازیمدل نحوه •
 ک ییکو افزارنرم در  سازیمدل دیفوا •
 ک ییکو  افزارنرم در  سازیمدل روند   حیتشر •
 یسد خاک یکی نامید لیتحل •
 مسلح شده   وارید یکی نامید لیتحل •
 ک یی کو افزارنرماندرکنش خاک و سازه در   یکی نامید لیتحل •
 از انفجار  ی بر اثر ارتعاشات ناش بیش  یدار یپا  لیتحل •
 و اسلوپ  گمایس ی ق یتلف افزارهاینرم با استفاده از مجموعه  هاشیب  یکی استات لیتحل •
 پ ی و س گمایس افزارهاینرم با استفاده از مجموعه  یسد خاک یکی استات لیتحل •
 و اسلوپ  گمایبا استفاده از س  دیخاک مسلح شده با ژئوگر  یکی استات لیتحل •


