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  :عنوان دوره تخصصي

 CAESAR IIبا نرم افزار    PIPINGسيستم هاي  تحليل تنش   

 

 :مدرس دوره

 محمدحسين كريميمهندس آقاي 
 (پژوهشگاه نفتپژوهشكده توسعه مهندسي   دارش فنآورو  كارشناس ارشد مهندسي مكانيك از دانشگاه تبريز)

 

     CAESAR II تنش در نرم افزار ليو تحل يبا انواع بارگذار ييآشنا: هدف ويژه دوره       
  

 

يخدمات فن/  يكارشناسان ادارات مهندس    :مخاطبين دوره         

 :محتواي دوره

 

 براي بارگذاري هاي باد و امواج ASCE-7معرفي پارامترهاي كد -1

 در نرم افزار بارگذاري هاي باد و امواج مدلسازي -2

 هارمونيك و ضربه و اعمال بارگذاريهاي تصادفي -3

 تحليل فركانس طبيعي و بارگذاري هارمونيك -4

 براي زلزله ASCE-7معرفي پارامترهاي كد -5

 مدلسازي زلزله در نرم افزار  -6

 pipingمدلسازي سازه فوالدي متصل به  -7

 

    2266الي الي     0:300:30: : از ساعت از ساعت   : : ساعت برگزاريساعت برگزاري                                    روز روز   44به مدت به مدت   23123166//0066//2121از از   : : زمان برگزاريزمان برگزاري
  

  واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني واحد آموزش و تجهيز نيروي انساني بلوار غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت، بلوار غربي ورزشگاه آزادي، پژوهشگاه صنعت نفت،     ::برگزاريبرگزاري  مكانمكان

    012012--4014401433004004تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن تماس با كارشناس دوره به شماره تلفن   : : نحوه ثبت نامنحوه ثبت نام

  ((با توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايندبا توجه به محدوديت ظرفيت ثبت نام اولويت با افرادي است كه سريع تر نسبت به ثبت نام اقدام مي نمايند))  23162316//0066//0000ر تا تاريخ ر تا تاريخ حداكثحداكث  : : مهلت ثبت نام مهلت ثبت نام 

درآمدهاي درآمدهاي   ))    داري كلداري كل  بانك ملي ايران به نام خزانهبانك ملي ايران به نام خزانه  12044610020021204461002002واريز وجه  به شماره حساب واريز وجه  به شماره حساب   --به ازاي هر نفربه ازاي هر نفر  ريالريال0،000،0000،000،000    ::هزينه دوره هزينه دوره 

و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس و ارائه فيش در شروع دوره يا  ارسال تصوير آن به  شماره فاكس       46024602IIRR  00000000  00010001  20442044  61006100  20022002يا شماره شبا يا شماره شبا ( ( تصاصي پژوهشگاه نفتتصاصي پژوهشگاه نفتاخاخ

0124403100001244031000  

گرددگردد  مابين كسر ميمابين كسر مي  وره و از حساب فيوره و از حساب فيهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام دهزينه دوره كاركنان محترم وزرات نفت پس از اتمام د..  

      تماس حاصل فرماييدتماس حاصل فرماييد    0124014301240143223223و و   0120124403100044031000جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره  جهت كسب اطالعات بيشتر با شماره..  

  
  

    

    پژوهشگاه صنعت نفتپژوهشگاه صنعت نفت  آموزشآموزش


