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 فصل اول
   SAP افزارنرم با  یی آشنا •
 ست؟ یچ فیو س  تبسیا افزارنرم  تفاوت •
 ست؟ یچ مخازن •
 انواع مخازن  یمعرف  •
 ی و بتن  یمخازن فوالد تفاوت •
 ؟میکنی ممخازن از کدام منابع و مراجع استفاده  یطراح یبرا •
 ره یمخزن ذخ  یمعرف •
 ن یاستقرار نسبت به تراز زم تی از لحاظ وضع یمخازن بتن یبندطبقه  حیتشر •
 ست؟ ی چ یلیبا مستط  ایاستوانهمخازن  تفاوت •
 دارد؟  یچه کاربرد کی گزارش ژئوتکن   لیتحل •
 SAP افزارنرم نحوه نصب  حیتشر •
 افزار نرمکردن مخزن در  مدل •
 SAP افزارنرم مترمکعب در  20000کردن مخزن  مدل •
 است؟  یارتفاع مخزن به چه نحو محاسبه •
 اتوکد  ماتی مختصر به تنظ ینگاه •
   SAP افزارنرم  طیمدل کردن برش مخزن در مح  نحوه •
 ؟دهدیم ص ی کدام المان و عناصر را تشخ SAP افزارنرم  •
 SAPافزار نرم یابزارهانوار  یمعرف •
 مخزن  یدر خصوص طراح SAP افزارنرم در  define materialsاز ابزار   استفاده •
 بتن یک یمکان  مشخصات •
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 شده  یدر مخزن طراح  یبتن مصرف محاسبه •
 شده  یمخزن طراح  یبرا   یبتن مصرف تهیسیاالست بیضر محاسبه •
 آرماتورها  یبندرده  حیتشر •
 مقاطع  فیتعر •
 شده   یمخزن طراح یبرا هاستون  ییجانما •
 ؟ ردیگی م انجام  یشده به چه صورت   یمخزن طراح یبرا یگذار ستون •
 افزار نرم   طیدر مح هاستون محور  یطراح •
 SAP افزارنرم مخزن در  ونیفونداس میترس •
 SAP افزارنرم مخزن در   وارید میترس •
 شده   یمخزن طراح  یبرا  SAP افزارنرم مشخصات سقف در  اعمال •
 انواع درزها  یمعرف •
 ست؟ یچ ییاجرا درز •
 ست؟ یچ  یانقباض درز •
 ست؟ یچ  یانبساط درز •
 123 هیانواع درزها به استناد نشر حیتشر •
 مخازن  یاستفاده از درزها در طراح  علت •
 123 هیرمطابق نش یحرارت گردمیلدرز و  قیاز طر هاترک کنترل عرض  حیتشر •
 سازه   یبارگذار   حیتشر •
 سازه  یانواع بارگذار  یمعرف •
 ؟شودی م  ییمخازن، بار زنده شامل چه نوع بارها ی مبحث طراح در •
 عات یما کی بار فشار استات   حیتشر •
 ؟ شودیم چگونه محاسبه  زیرزمینیاز آب   یناش فشار •
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 مخازن چگونه است؟  یطراح یبرا هینقل لهیمحاسبه بار وس نحوه •
 مخازن  یبار خاک در طراح محاسبه •
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 دوم فصل
   یسازه مخزن بتن  یبارگذار   حیتشر •
 یسازه مخازن بتن  یبارگذار  یبنددسته  حیتشر •
 یوارد بر سازه مخزن بتن  ی کی استات یبارها انواع •
 ؟ افتدی ماتفاق  یه زمان چ یزنده در سازه مخازن بتن  بار •
 ی سازه مخزن بتن  یبار سربار در طراح  حیتشر •
 ی به مخزن بتن  عاتیما یکی بار فشار استات   حیتشر •
 ست؟ ی مخازن چ در مینیزیرزاز آب  یفشار ناش بار •
 ؟شودی مخاک در کدام قسمت مخزن اعمال  فشار •
 فی س افزارنرم در  یبار به سازه مخزن بتن اعمال •
 ف یس افزارنرم در  یبار سقف سازه مخزن بتن  محاسبه •
   یآب به سازه مخزن بتن یک ی فشار استات محاسبه •
 ی خاک به سازه مخزن بتن یک ی فشار استات محاسبه •
 SAP افزارنرم سازه در  یبارگذار  •
 سازه  یمشخصات هندس  مرور •
 افزار نرم آب در  یک یفشار استات  اعمال •
 ف یس افزارنرم خاک در   یک یفشار استات  اعمال •
 ی سازه مخزن بتن  یفشار سربار برا  محاسبه •
 ی سازه مخزن بتن واریبه د یانقطه فشار سربار توسط بار   محاسبه •
 ی فشار سربار توسط بار گسترده به سازه مخزن بتن محاسبه •
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 سوم فصل
 ی فشار سربار توسط بار گسترده به سازه مخزن بتن محاسبه •
 یک یمکان  یبارها محاسبه •
 زلزله به سازه  از یناش  یک ی نامید یبارها  حیتشر •
 عات یاز ارتعاش ما یاثرات ناش  بر اساسمعادل  یک ی استات محاسبه •
 ازنر ه یتئور   حیتشر •
 حازنر   یتئور  بر اساس عاتیز ارتعاشات ماا یاثرات ناش محاسبه •
 عات یاز ارتعاشات ما  یناش یروهاین  حیتشر •
 ی از ارتعاشات افق   یناش یروهاین  حیتشر •
   نیانواع زم  یطرح برا فیشکل ط  بیضر حیتشر •
 زلزله  بیضر محاسبه •
 ی مخازن بتن   تیاهم  بیضر حداقل •
 ست؟ یرفتار چ بیضر •
 ست؟ یمنظور از مخزن دفن شده چ یرفتار   بیضر در •
 عات یاز ارتعاشات ما یمعادل اثرات ناش  ی ک ی استات لیتحل   روش •
 هازنر   یتئور   حیتشر •
 معادل کیاستات  لیتحل  یهاروش  •
 بازتاب ارتعاش  بیضر حیتشر •
 زمان تناوب محاسبه •
 ت ی اهم بیضر حیتشر •
 ؟ رندیگی مقرار   تی اهم بر اساسساختمان  یبندگروه در کدام دسته از  یبتن  مخازن •
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 ی رفتار   بیضر حیتشر •
 ست؟ یمدفون چ ریمخزن مدفون با غ تفاوت •
 چگونه است؟ عیمحاسبه وزن قسمت ما نحوه •
   عینمودار محاسبه وزن قسمت ما یبررس  •
   وارها یمحاسبه ارتفاع مرکز ثقل د نحوه •
 ی ک ینام یدرودیه  یاضافه فشارها ندیمحاسبه ارتفاع برآ نحوه •
   هیمخازن به استناد نشر یو بارگذار   لیحلت •
 شده  ینگهدار  ع یاز ارتعاش قائم ما یناش  یروهای ن محاسبه •
 ی افق یقائم به راستا ی زلزله در راستا  ینسبت شتاب طراح محاسبه •
 و قائم  یافق یدر راستا  یکی نامیدرودیه  یروهای ن  عیتوز نحوه •
 به چه صورت است؟  ایاستوانهدر مخازن   یکی نامیدرودیه یاضافه فشارها عیتوز نحوه •
 ی کی نامید یروهاین  بیترک •
را در نظر    یمخازن چه نوع بار  یممکن، در طراح طیشرا نیبدتر   درنظرگرفتن جهت •

 ؟میری گیم
 مخازن به چه معناست؟  یدر طراح  SRSS بیترک •
 ؟میکنی ماستفاده   یو قائم مخزن از چه روش یاز ارتعاش افق  یاثرات ناش  بیترک  یبرا •
 ی رامونیپ یوارها یخاک پشت د یک ی نامیمحاسبه فشار د یهاروش انواع   یمعرف •
 ی رامونی پ  یوارهایخاک پشت د  یکی نامیفشار د یبرا  j-woodروش   حیتشر •
 شده ینگهدار  عیجرم مواج ما یاز ارتعاش افق یاضافه ارتفاع موج ناش محاسبه •
 و مقاوم خاک فشار محرک  یبررس  •
 مخازن اثرات باد و زلزله را با هم در نظر گرفت؟   یدر طراح  توانی م ایآ •
 123 هیمخزن بر اساس نشر یدفترچه محاسبات بارگذار  هیته •
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 123 هینشر بر اساسمخزن   یدر دفترچه محاسبات بارگذار  یطراح  یپارامترها هیته •
 123 هینشر بر اساسمخزن   یدر دفترچه محاسبات بارگذار  ایلرزه  یپارامترها هیته •
  بر اساسمخزن  یدر دفترچه محاسبات بارگذار  واریارتعاش د مؤثر بیضر محاسبه •

 123 هینشر
 123 هینشر بر اساسمخزن   یاز بارگذار  یناش  یروهای ن محاسبه •
 ست؟ ی آب چ  یکی استات وزن •
 مخزن   یاز بارگذار  یناش  یروهای ن محاسبه •
 ی رامونیپ یوارها یخاک پشت د یک ی نامیفشار د محاسبه •
 خاک  یک ی نامیمحاسبه اضافه فشار د نحوه •
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 چهارم فصل
 ACI R350 با استاندارد یی آشنا •
 123 هیبا نشر ACI هینشر یهاشباهت و   تفاوت •
 ACI R350 هینشر  یپارامترها یمعرف •
 ACI R350 هی نشر بر اساس یکی نامی د یپارامترها محاسبه •
 EBP روهایارتفاع مرکز ثقل ن محاسبه •
 ACI R350 هیبر اساس نشر تی اهم بیضر محاسبه •
 ACI R350  هینشر بر اساسجنس خاک  بیضر محاسبه •
 ACI R350استاندارد  بر اساسزمان تناوب ارتعاش   محاسبه •
 ACI بر اساس استاندارد یکی نامید یو محاسبه بارها یی اآشن •
 شده   ینگهدار  ع یاز ارتعاش قائم ما یناش  یروهای ن محاسبه •
 و قائم  یافق یدر راستا یک ینام یدرودیه ی روهاین  عیتوز  حیتشر •
 شده  ینگهدار  عیجرم ما یاز ارتعاش افق  یارتفاع موج ناش  اضافه •
 ACI بر اساس استاندارد یکی نامید یو محاسبه بارها یی آشنا •
 شده  ینگهدار  عیجرم ما یاز ارتعاش افق  یارتفاع موج ناش  اضافه •
 ACI-r06 استاندارد بر اساسمخازن  یاز ارتعاش افق  یناش یروهاین  حیتشر •
 ی کی نامی د یپارامترها محاسبه •
 ACI-R350 بر اساس استاندارد   یکی نام ید یبارها محاسبه •
 بازتاب ارتعاش جرم سخت  بیضر ای ایلرزه پاسخ  حیتشر •
   کای استاندارد آمر بر اساس TI محاسبه •
 بازتاب ارتعاش جرم مواج  بیضر ای ایلرزه پاسخ  حیتشر •
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 ACIو استاندارد   28001 نامهن ی آ بر اساس ایلرزه یپارامترها سهیمقا •
 ACI استاندارد بر اساس  یکی نامید یو محاسبه بارها یی آشنا •
 یدفترچه محاسبات  هیته •
 ارتعاش جرم سخت  بیضر حیتشر •
 دفترچه محاسبات  هیته  یبرا یک ینامید یمهم محاسبه بارها نکات •
 ACI استاندارد بر اساس  یکی نامید یو محاسبه بارها یی آشنا •
 ی بازتاب ارتعاش عمود بیضر حیتشر •
 وارده به سازه  یروهای ن محاسبه •
 روهای مرکز ثقل ن محاسبه •
 ACI استاندارد بر اساس  یکی نامید یو محاسبه بارها یی آشنا •
 و قائم یافق  یدر راستا یکی نامیدرود یه یروهای ن عیتوز •
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 پنجم  فصل
 به مدل مخزن    یکی نام ید یروهای ن اعمال •
 ست؟ یچ یک ینام ید یبارها فیتعر یبرا   یدر محور مختصات  zعمل در مقدار   مالک •
 ف یس افزارنرمبه مدل در  الی س یکی نامید یروی ن  صیتخص •
   افزارنرم به مدل در  الی س یک ی نامیبار د اعمال •
 افزارنرم به مدل در  یب یترک  یبارها اعمال •
 ؟ قرار دادرا الگو  کسانیو ضوابط  طیپروژه با شرا کی توانی م ایآ •
 123استاندارد   بر اساس  یبی ترک یضوابط اعمال بارها یبررس  •
 123 هینشر بر اساس   وارهایوارده بر اثر ارتعاش د یهاروی ن محاسبه •
 مخزن واریوزن د محاسبه •
 به مدل الیس ی ک ی نامید یروی ن اعمال •
 به مدل واری د یجانب  یروی ن اعمال •
 123 هیمخزن بر اساس نشر یاز بارگذار  یناش  یروهای ن محاسبه •
   افزارنرم از زلزله قائم در   یناش  یروهای ن  صیتخص •
 افزارنرم در  یحرارت یروهای ن  صیتخص •
 افزارنرم به مدل در  یبار حرارت  ب یترک اعمال •
  هیبر اساس نشر یآرماتور سازه در حالت حد ی و طراح افزارنرم   یخروج  لیتحل  مبحث •

 ACI-R350و  123
 مقاومت   یحالت حد یبرا یدر خصوص طراح 4- 6-2بند    123 هینشر یمعرف •
 یبردار بهره  یبارها بینحوه ساخت ترک یمعرف •



 

 

www.namatek.com 
 

12 

  یتمام  Envelopeحالت   آوردندستبهجهت   دیبار جد بینحوه ساخت ترک یمعرف •
 بارها  بیترک

 Assign Springs to Area Object Faceفنر در بخش  فیتعر •
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 ششم  فصل
 افزار نرم در  زی آنال یهابخش  یمعرف •
 Set Analysis option نهیگز یمعرف •
 Set Load Cases to Run نهیگز یمعرف •
 افزار نرم در  Design یهابخش  یمعرف •
 افزار نرم در   زیانجام آنال  حیتشر •
 افزار نرم در   زیدر هنگام آنال دادهرخ یهانگ یوارنع رف  حیتشر •
 123 هیمخازن بر اساس نشر یطراح •
 123 ه یبر اساس نشر یطی مح طیانواع شرا یمعرف •
 یبردار بهره  طیشرا یمعرف •
 حداکثر عرض ترک  محدودکردنمبحث  حیتشر •
 مختلف  یط یمح  ط یحداکثر عرض ترک مجاز در شرا یمعرف •
 شکل  رییمبحث کنترل تغ حیتشر •
 گردهامیل  یمبحث پوشش بتن بر رو حیتشر •
 گردهامیل مبحث فاصله   حیتشر •
 گردد؟  نییتع دیبا یمخازن به چه نحو یضخامت اجزا حداقل •
 یخارج  یروهایاجزا در مقابل ن  یطراح  حیتشر •
 ی حرارت   ای شدگیجمع آثار  یاجزا برا  یطراح  حیتشر •
در مخازن نگهدارنده   شدگیجمع و   یحرارت یهاترک کنترل عرض  یهاروش   حیتشر •

 عات یما
 افزار نرم در  Display Shell Stressesبخش    حیتشر •
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جهت   افزارنرم  Display Shell Stressesدر بخش   Case/Comboقسمت  یمعرف •
 بارها  بیترک  یمعرف

  افزارنرم  Display Shell Stressesدر بخش  Multivalued Optionsقسمت  یمعرف •
 در تمام مراحل  جیحداقل نتا ایجهت مشاهده حداکثر 

جهت   افزارنرم  Display Shell Stressesدر بخش   Contour Rangeقسمت  یمعرف •
 ی خطوط رنگ صورتبه جامد  یهاالمان  یداخل یهاتنش  شینما

 افزارنرم  Display Shell Stressesدر بخش  Stress Averagingقسمت  یمعرف •
 ها تنش شیاسترس هنگام نما نیانگیحوه استفاده از من  نییجهت تع

  Display Shell Stressesدر بخش   Miscellaneous Optionsقسمت  یمعرف •
 افزار نرم 

 افزارنرم  Display Shell Stressesدر بخش  Component Typeقسمت  یمعرف •
 افزار نرم  Display Shell Stressesدر بخش   Componentقسمت  یمعرف •
 ونیفونداس یخاک در طراح   ریترل تنش زکن یبررس  •
 افزارنرم در   Choose Tables for Displayپنجره  حیتشر •
 ونیفونداس  یکنترل حداکثر برش در طراح حیتشر •
 ون یفونداس یدر طراح  گردهامیل  نیی و تع  یطراح  حیتشر •
 ون یفونداس یدر طراح  ازیموردن گردهایمیل حداقل   حیتشر •
 ونی فونداس یکنترل عرض ترک در طراح حیتشر •
 ون یفونداس یکنترل پانچ در طراح حیتشر •
 وار ید یدر طراح  گردهامیل  نیی و تع  یطراح  حیتشر •
 وارید ی در طراح  یحرارت گردهایمیل حداقل   حیتشر •
 وار ید یکنترل عرض ترک در طراح حیتشر •
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 سقف یدر طراح  گردهامیل  نیی و تع  یطراح  حیتشر •
 سقف ی در طراح  یحرارت گردهایمیل حداقل   حیتشر •
 سقف  یکنترل عرض ترک در طراح حیتشر •
 سقف  یدر طراح ونیفونداس یکنترل پانچ در طراح حیتشر •
 Sliding کنترل لغزش در سازه یمعرف •
 Overturning در سازه  یواژگون  کنترل •
 Overturning در سازه  یکنترل واژگون حیتشر •
 ی گردگذار ل یمضوابط   تی در خصوص رعا ینکات کل  یمعرف •


