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 زلزله و ساختمان -فصل اول

 مقدمه 1-1

 ... کندمی ایجاد را ارتعاشی امواج که زمین پوسته داخل از انرژی ناگهانی رهایی لرزه(: زلزله )زمین -

 زلزله امواج 1-2 

 ... دسته: دو به زمین سطح یا داخل حرکتشان به توجه با لرزه زمین امواج -

 ساختمان بر زلزله اثر 1-3

 

 تیبرگش و رفت حرکت باعث و آیدمی در ارتعاش به ساختمان خود آن طبع به و ساختمان پی زلزله، هنگام -

 ... می شود شالقی( افقی )اثر جهت در آن

 اجرا و طراحی کلی ضوابط 1-4

تناوبی بر  هنگام وقوع زلزله نیروهای رانش مقاوم و رانش فعال خاک در دو جهت مختلف و به صورت -

 ساختمان وارد می شوند ...

 



  معماری مالحظات 1-5

 تگیپس رف و آمدگی پیش بدون و هم بر عمود امتداد دو در متقارن و ساده شکل به امکان حد تا ساختمان پالن -

 دوری شود ... ساختمان ارتفاع و پالن در نامتقارن تغییرات ایجاد از و باشد زیاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 شهرداری و ساختمان سازی -فصل دوم 

 مقدمه2-1

 شود ... می صادر امالک صاحبان برای ساز و ساخت هرگونه برای شهرداری طرف از قانونی مجوز -

 شهرداری بودجه در درآمد 2-2

 سال طی اقدامات و ها خدمات، فعالیت کلیه آن در که مالی جامع برنامه یک مالی(: 23 شهرداری )ماده بودجه -

 تصویب از پس آن ها هزینه تامین برای الزم درآمدهای و مخارج میزان ،مبلغ برآورد با همراه می شود انجام مالی

 اجرا می باشد ... قابل شهر انجمن

 شهرداری ها درآمدی های روش 2-2-1

 و مناسب نیز اجتماعی عدالت نظر شهرداری، از پایدار برای درآمدی منابع ترین مهم از نوسازی: یکی عوارض -

 باشد ... شهری مسکن و زمین قیمت ثبات عامل تواند می

 ایران های شهرداری درآمد عمده منابع 2-2-2

 ... غیرمستمر و مستمر اند: نوع دو بر درآمدها -

 عوارض وصول زمان 2-2-3

 نمود ... پرداخت سال پایان که می توان تا یک ساله مانند نوسازی عوارض -

  تراکم مازاد پیامدهای فروش 2-2-4

 ... شهری سیمای ریختگی هم به :کالبدی تبعات -

 ساختمانی قراردادهای انواع 2-3

 یا خصبه ش را ساختمانی پروژه اجرای مدیریت و مالک مسئولیت یا پیمان(: کارفرما مدیریت )مدیریت پیمان -

 می باشد ... پروژه پیمانکار عهده به نیرو استخدام و پروژه می دهد. لذا روش اجرای ساختمانی شرکت



 ساختمان ملکی و فنی شناسنامه 2-4

 اتمقرر رعایت صادر، چگونگی مهندسی نظام سازمان توسط ساختمان که ملکی و فنی اطالعات حاوی سندی -

 ... ساختمان شناسنامه در شهرسازی ضوابط و ساختمان ملی

 یایمن 2-5

 به منجر حوادث از پیشگیری نامه آیین تدوین از ا، هدفجرا حین رکا حفاظت و یمنیاهم: دوازدمبحث  -

 ...و ساختمانی عملیات در مالی و جانی صدمات، خسارات

 دستورالعمل خاموش کننده آتش نشانی 2-5-1

 ...  کیلویی 6نصب یک دستگاه خاموش کننده پودری  ،مترمربع 100پارکینگ ها و زیرزمین ها: به ازای هر  -

 اعالم حریق اتومات  2-5-2

مترمربع( نصب  18از  واحد یا ارتفاع بیش 12در کلیه ساختمان های اقامتی، تجاری و اداری مسکونی )بیش از  -

 ...سیستم اعالم حریق اتومات الزامی می باشد. )نقشه های اجرایی

 کارفرما  2-6

 ... کند می کار السعی حق دریافت مقابل در او حساب به و درخواست به کارگر که حقوقی یا حقیقی شخصی -

 پیمانکار و وظایف آن 2-7



 

 مشخصات و هانقشه مطابق را مشخصی کار و پروژه تا کندمی امضاء قرارداد دیگر سازمانی با که شرکتی یا فرد -

 ... برساند انجام به توافق مورد

 سرپرست کارگاه و وظایف آن 2-8

 وارد د بندی زمان برنامه طبق را پروژه اجرایی امورو  ساختمانی کارگاه یک اداره توانایی که حقیقی شخصی -

 ... دهدمی  پروژه مدیر به کتبی گزارش

 مهندس ناظر  2-9

 حاصل طمینانا آن استحکام به نسبت تا بازدید ناظر مهندس توسط باید ریزی بتن از قبل بتن، های قالب کلیه -

 ... شود

 آماده سازی محوطه 2-10

بعد از شناسایی کامل زمین نوبت به آماده سازی محوطه می رسد یعنی تسطیح و آماده سازی محوطه های  -

 ... ساختمان های پروژه

 



  کارگاه  2-11

کنترل ایمنی کارگاه وظیفه اداره کار و امور اجتماعی است که در این خصوص، در هر مرحله عملیاتی پس از  -

 ... دهد انجام را الزم های کنترل فوق اداره اعالم توسط شهرداری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نقشه -فصل سوم

 مقدمه1-3 

 ...اجرایی  هایهای اولیه و نقشهطرح: دسته 2ساختمانی شامل  هاینقشه -

 برداری نقشهاجزای  3-2

 می نمایش افقی صفحه یا کاغذ صفحه روی را آنکه  نقشه یا پالن صورت به زمین سطح از قسمتی نمایش -

 ... دهند

 ترازیابی

 

 ... امتداد یک یا صفحه یک کردن افقی برای ای وسیله، نقطه دو نسبی ارتفاع اختالف کردن پیدا -

  برداری نقشه 3-3

 ...ها و کنترل عملیات ساختمانی  تاسیسات وابسته به آن ها و پیاده کردن اجزای ساختمان -

 



 نقشه های تاسیسات  3-4

 ...لوله رفت با خط پر و لوله برگشت با خط چین  ترسیم -

 پالن  3-5

فضاها، محل قرارگیری درها، پنجره ها، تناسبات و ابعاد  جای دقیق دیوارها، جزئیات بیشتر داخل فضا، نمایش -

 ...پله ها و

 (مقطع) برش 3-6

 بخشى از پالن را به صورت عمودى قطع و پایین ترین طبقه )زیرزمین( تا آخرین طبقه ساختمان را برش دهد - 

... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 گودبرداری -فصل چهارم

 طبقه بندی زمین 4-1

های مختلف  ریز و خاک به هم فشرده تشکیل شده و به رنگ، های درشت های دجی: زمینی که از شن زمین -

 ...دج زرد، سیاه،  دیده می شود:

  آزمایش زمین 4-2

 ...ی سازی ، پپی کنی، آزمایش زمین از لحاظ مقاومت -

 آن ها کاربرد و آالت ماشین انواع 4-3

 

 ... یتنهای به را و زیاد متوسط مسافت های در خاکی مواد وتخلیه بارگیری، حمل عمل که اسکریپر: ماشینی -

 تخریب و آواربرداری 4-4



 

 حداکثر برابر 1.5 از بیش باید استفاده مورد تجهیزات و تخریب مورد ساختمانی اجزای از هریک نهائی مقاومت -

 ... باشد آن روی بارگذاری

 حفاری تکنیک های و روش ها 4-5-1

 (Wash boring)شوئیدنی  حفاری

 



 زیاد ارفش با آب. شودمی آب تزریق لوله زیر مواد شدن سست باعث سرمته رفتن پایین و باالحفاری،  روش -

 ...کند می هدایت خارج به را هاخرده و خارج سرمته سوراخ از

 گودبرداری  4-5-2

 
 ...طراحی و اجرای گودبرداری: پایداری جداره گود، پایداری کف و پایداری بناهای موجود در مجاورت گود  -

 روش های گودبرداری  4-5-3

برداری به عواملی مانند بودجه ساخت، مدت زمان مجاز ساخت، وجود سازه مجاور، انتخاب روش مناسب گود -

 ...میزان اهمیت سازه مجاور، نوع پی سازه مجاور گود، تجهیزات در دسترس و 

 روش گودبرداری کامال باز 4-5-3-1

 ...ای تقسیم نمود  طرهمی توان به دو روش شیب دار و  -

 روش گودبرداری مهار شده 4-5-3-2

 ...هار شده رایج ترین آن ها می باشد برداری مگود -

 روش گودبرداری با مهار کششی 4-5-3-3



ود شت دیوار نگهبان استفاده می شاز مهارهای کششی به جای قید فشاری برای مقابله با فشار جانبی خاک پ -

... 

 پایین به باالروش ساخت  4-5-3-4

 ... نخست عملیات گودبرداری تا ژرفای نصب قیدفشاری -

 روش ساخت باال به پایین 4-5-3-5

 

بر خالف روش ساخت پایین به باال، پیش از شروع عملیات گودبرداری نخست دیوار نگهبان در محل مورد  -

 ... کف گودبرداری جایی که ازنظر درون زمین اجرا می شود. سپس شمع هایی در ژرفای خاک و در زیر تر

 روش گودبرداری جزیره ای 4-5-3-6

 ...و قسمت های کناری به صورت شیب دار باقی می ماند. سپسا تنها بخش مرکزی محل گود حفر ابتد -

 گودبرداری ناحیه ای 4-5-3-7

ود ر راستایی که گدر گودهایی که از دیوار درجاریز به عنوان دیوار نگهبان استفاده می شود تغییرشکل ها د -

 ...طول کمتری دارد نسبت به



 دیوارهای نگهبان 4-6

سپرها،  شاملهای نگهبان متفاوت و متنوعی انجام داد. این دیوارها رااظت از یک گود را می توان با دیوحف -

  ... شمع های نگهدار، شمع های ستونی

 سپرکوبی 4-6-1

 
 ... Sheet pile از استفاده با و پنوماتیک چکش توسط گود جداره و خاک داخل -

 شمع های نگه دار 4-6-2



 
ر این داز شمع هایی که به طور ناپیوسته در خاک قرار می گیرند.  ناپیوستگی شمع های نگهدار سبب می شود  -

 ...در مقایسه با سپرها روش تعداد شمع های کمتری 

 دیافراگم دیوار 4-6-3

 حفاری ابتدا. باشد می دوغابی دیوار یا دیافراگمی دیوار احداث گود جداره از محافظت های روش از یکی -

 ... بوسیله دیوار از قسمتی

 قیدهای فشاری 4-6-4

قیدهای فشاری فلزی: این قیدها را نمی توان به آسانی در گودهایی با عرض زیاد بکار برد. نصب و برداشتن  -

 ... باشد، ارزان قیمت هستند و پیش آن ها آسان است و استفاده از این قیدها بسیار مرسوم می

 روش میخ گذاری در خاک )نیلینگ( 4-6-5



 
شبکه های از آرماتور روی  و با فشار از دوغاب بتن پر شوند. سپس ها سوراخ میل مهارها درونقرار دادن  -

 ...گود نصب و به دیواره

 خرپا توسط شده مهاربندی 4-6-6

 
 سپس .کنیم می حفر را هایی چاه دارند، قرار گود دیواره مجاورت در که خرپا قائم عضوهای محل در ابتدا -

 ...و آرماتوربندی را شمع درون

 



 خاکریزی 4-7

در عملیات ساختمان نوعی از خاکریزی باربر مطرح که بارهای استاتیکی وارده از شالوده، کف ساختمان و  -

 ...بارهای دینامیکی حاصل از

 زهکشی 4-8

 ...جمع آوری و دور کردن آب های سطحی از ساختمان  -

 بتن مگر )بتن تمیز( 4-9

 

 ...و بستر طبیعی زمین را پر می کند  حد فاصل پی -

 شفته ریزی  4-10

 ... ای بین زمین و شفته وجود نداشته باشد سپس شفته را واسطه ،اول کف پی را آب پاشید تا مرطوب شود -

 نشست زمیندالیل  4-11

 ... ها خشک شده در زیرزمین تدریج آب آنه های قبل قنواتی وجود داشته و ب در زمین هایی که از زمان -

 تاب فشاری زمین 



 ... چاه های آزمایشیایجاد  با وضع زمین در عمقتعیین  -

 اجزای ساختمان –فصل پنجم 

 پی  5-1

 

 

 

 

 

 

نوع  ساسا بر دارد عهده بر را اطرافش خاک و زمین به ستون ها از نیرو انتقالبخشی از ساختمان که وظیفه  -

 ... می توان شرایط آب و هوایی منطقه و نوع خاک زمین، ساختمان و میزان نیروهای وارده، بافت الیه ها

 پی  نکات 5-1-1

 ...برابر قطر میلگرد  40حداقل طول میلگرد انتظار در پی :  -

 انواع پی  5-1-2

 ... انواعو دارای  ها مساوی یا کمتر از یک نسبت عمق به عرض آنی(: سطح)ی های کم عمق پ -

 ... همسایه تیر و در کنار دیوار ،برای جلوگیری از چرخش فونداسیون: پی باسکولی -

 دال تخت ضخیم شده

 نوعی پی تخت که وظیفه آن تحمل ستون های دارای بار ... -



 کرسی چینی

 ... حد امکان از پیوندکلهتا حدفاصل شالوده و شروع دیوارچینی،  -

 انواع پی در معماری سنتی  5-1-4

 ... :پی از چرز -

 پی سازی 

 ... :پی سازی در زمین های نرم و باتالقی، خاک دستی و ماسه آبدار -

 ستون 5-2

 

 ...برابر  1.7اساس تنش های مجاز صورت گرفته است ستون هایی که در طراحی آن ها بر در -

 ستون  ییمراحل اجرا 5-2-1

 ... از ارتفاعی تاو  (ستون ریشه) داده قرار پی داخل میلگردها از تعدادی پی با ستون ارتباط برای -

 



 ستون های مرکب

در  xzشکل با بست های موازی در قاب های خمشی در صفحه   Iبه کارگیری ستون های مرکب از دو پروفیل -

 دلیل ... مناطق زلزله خیز: به

 تیر 5-3

 ... شکل اساسا خمش به وسیله بال ها و برش Iدر یک تیر  -

 مراحل اجرایی تیر 

 ... با مقابله برای و تیر باالی در تیر انتها و ابتدا در تقویتی میلگردهای -

 تیرهای النه زنبوری 5-3-1

 

 ... خمشی مقاومت افزایش سبب فوالدی تیر یک شدن زنبوری النه -

 دیوار 5-4

برای دیوارهای با مصالح بنایی حداقل نسبت ضخامت به ارتفاع با استفاده از دستوالعمل های مناسب تعیین می  -

1شود ولی نباید از 
10

1برای دیوارهای سازه ای و   
12

  ... 



 (SSW)دیوار برشی فوالدی 5-4-1

 در مصرف فوالد صرفه جویی دارد ... 0.40نسبت به قاب خمشی فوالدی حدود  -

 دیوار برشی بتنی  5-4-2

 ... یکی از راه های مناسب برای افزایش مقاومت سازه بتنی در مقابل نیروی جانبی زلزله و اصالح -

 دیوارهای جداکننده کناف 5-4-3

که صفحات روکش دار گچی در یک یا چند الیه،  C و U شده با مقاطع های فوالدی سبک ساخته شامل قاب -

 ...  به وسیله

  بتنی هایسقف

 ،ها انتقال نیـروهای قائم و افقی ناشی از وزن مـردة سقف، سربارها و نیروهای زلزله به تیرها نقش اساسی آن -

 ...ها و ستون

 انواع مختلف سیستم های سقف بتنی )دال(

طرفه: هیچ تیری برای نگهداری سقف بین ستون ها وجود ندارد. در عوض دال به طور مستحکمی  2دال تخت  -

 ... فوالد در دو جهت تقویت شده و با با

 انواع سیستم های سقف متداول 5-5-1

ت گروه سقف های تیرچه دار ، سقف های کامپوزی 3به طور کلی می توان انواع روش های اجرای سقف را در  -

 و دال های بتنی تقسیم بندی کرد ...

 تیرچه و بلوک سقف  5-5-5

، میلگرد تتیرچه بتنی، بلوک سیمانی یا سفالی یا یونولیتی، میلگرد افت و حراراجزای این سیستم عبارتند از:  -

 تقویتی،...



 
 

  اجرای سقف تیرچه و بلوک

 ... از جوشکاری فوالد تیرچه به تیرآهن خودداری زیرا ناحیه کششی تیرآهن در اثر جوش آسیب دیده و -

 تیرچه پیش ساختهاجزای 

 ... کششی دو عدد بوده و سطح مقطع میلگردهای کششی از طریق حداقل تعداد میلگرد: عضو کششی -

 سقف تیرچه فلزی )کرومیت( 5-5-2

این نوع سقف از سقف های تیرچه فوالدی با جان باز در ترکیب با بتن محسوب شده و دارای اجزای زیر  -

 ... است: تیرچه فوالدی با جان باز، بلوک، میلگرد افت و حرارت ، کالف عرضی،

 اجرایی مراحل

 ... باربر تیرهای روی یکدیگر موازات به( سانتی متر 75 معموال) مشخص فواصل در ها تیرچه -

 

 



 سقف کامپوزیت کرومیت

در این سقف با استفاده از قالب های فلزی فضاهای خالی بین تیرچه ها قالب بندی شده و نهایتا با حذف آن  -

 ... ها پس از

 سقف سیاک 5-5-3

 ... اجرای سقف های بتن مسلح تیر و دال یکطرفهیک شیوه  -

 (Hollow Coreسقف مجوف پیش ساخته پیش تنیده ) 5-5-4

 و کدیگری به ساخته پیش سقف های پانل اتصال محل در کافی مهار میل اجرای سقف، یکپارچگی تأمین برای -

 ... بازشوهای پیرامون در تیرچه اجرای

 سقف کوبیاکس  5-5-5

 یبتن غشایی گیریشکل با همچنین،. گرددمی حفظ دومحوره مقاومت خاصیت و حذف ایغیرسازه مرده بار -

 ... گیریشکل همراه به دال تحتانی و فوقانی قسمت در مستحکم

 کوبیاکس اجزای

اعضای دال سقف شامل بتن،  و آرمه بتن دال، (فوالدی خرپای همراه به پالستیکی های گوی) ای قفسه مدول -

 ... آرماتور،

 مراحل اجرایی

وربندی اتن قرار گرفته و پس از آرمقفسه هایی از گوی های کروی با فاصله کنار هم روی شبکه آرماتور زیری -

... 

 اجرا و طراحی الزامات

 ... باید دال باشد بتن توسط شده تأمین نهایی برشی مقاومت از بیش نهایی برشی نیروی که دال نقاط تمام در -

 



 سقف عرشه فوالدی )متال دک( 5-5-6

 سقف هایی متشکل از فوالد، بتن و برای اینکه یکپارچگی سقف رعایت شود از برشگیر استفاده می شود که با -

... 

 ساختمان فلزی عرشه فوالدی در سقف اجرای

 

 ... ورق و ضخامت براساس فرعی تیرهای شدن فواصل مشخص و طراحی -

 بتنی ساختمان های در سقف اجرای



 
 ... اجرای از پس را طبقه هر داربست تیرها، برای گاه تکیه به نیاز دلیل به بتنی سازه های در -

 (U-Boot)سقف های کریج دک  5-5-7

 
پس از آرماتورگذاری الیه زیرین، کُریج دِک ها روی شبکه آرماتور زیرین قرار گرفته و پس از آرماتور برشی  -

 ... میانی و آرماتوربندی الیه

 نکات اجرایی

 تیر... یا دال لبه با ستون و ردیف هر در یوبوت قالب آخرین و اولین فاصله -

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj4m4HzqfDMAhXKWhQKHdyLBvAQFggrMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.abrack.ir%2Fu-boot-introduction%2Fwhat-is-u-boot&usg=AFQjCNHw2ZH4ZTjKSE-9acEIMAeCe3PmNQ&sig2=ctDPfB4ewcL55W_iPy5D1g&bvm=bv.122448493,d.d24


 سقف پیش تنیده  5-5-8

  

 ... نهایی بارگذاری از قبل بتن در فشاری های تنش نمودن ذخیره: تنیدگی پیش -

 چسبنده غیر های کابل

 ... یلنات پلی جنس از غالفی در که خوردگی برابر در محافظ گریس با شده پوشیده رشته، یک از عبارتند -

 مراحل اجرایی

 مسیر طول در مقطع خنثی تار به نسبت کابل موقعیت، تنیدگی پیش از بهینه استفاده برای: ها کابل پروفیل تامین

... 

 اجزای پیش تنیدگی 

 روکانکت



 

 ... محل اتصال مهاری تک رشته و کابل روکش دار با قطعه پالستیکی جهت محافظت از -

 دار سقف شیب 5-5-6

 ... دار دندانه ایبرای کارخانه های صنعتی از سقف شیب معموال  -

 سقف کاذب  5-5-7

 
 ... میلی متر از 10تا  6هنگام قالب بندی در فاصله های معین قالب را سوراخ و میله های آهنی به قطر  -

 

 



 اجرای ساختمان های بتنی و فوالدی  -فصل ششم

 بتن  6-1

 

 .و ..درجه سانتی گراد  32حجیم به ترتیب حداکثر دمای بتن موقع بتن ریزی برای بتن معمولی و  -

 سیمان 

 سیمان سبب همین به. گذارد می تاثیر روزه 7 سن تا خصوصا مقاومت کسب های ویژگی روی سیمان ریزی -

 ... III نوع

 شن و ماسه 

 ی تهیه شن وراهایی که ب مت سنگونازک یا دراز نباشد. مقا ،دانه های آن پهن ماسه باید تمیز بوده و شن و -

 ...استفاده قرار می گیرند نباید دارای مقاومت فشار کمتر از موردماسه شکسته 

 آب

 ... د کلریدریک دسی نرمالیمتر مکعب اس میلی 50به اندازه ای باشد که  حداکثر مواد قلیایی موجود در آب -



 بتن کشیماله 6-1-1

 ... بتن درون به درشت هایسنگ دانه بردن فرو -

 بتنروان کننده  6-1-2

 ... پایین آوردن نسبت آب به سیمان در بتن که موجب افزایش مقاومت فشاریبرای  -

 چسب بتن 6-1-3

 ... افزایش مقاومت کششى، خمشى و دوام بتن -

   ژل میکروسیلیس

 ... استفاده از میکروسیلیس موجب کاهش نفوذپذیری بتن -

        ضدیخ بتن 6-1-4

 ...هاى متناوب یخ زدگى و  بتن در مقابل سیکلخاصیت هوازائى آن باعث باال رفتن مقاومت  -

 بتن سازی و بتن ریزی  6-1-5

 تالط بتن در دستگاه های بتن ساز ...حداقل زمان برای اخ -

  بتن کردن ویبره



 
 ... بتن در ویبره بودن کافی نشانه ،سیمان مالت درخشان غشاء اولین مشاهده -

 پرداخت سطح بتن 6-1-6

 ...ابتدا سطح بتن به وسیله شمشه در حد امکان صاف می شود پس ازهنگام بتن ریزی  -

  سرد هوای در بتن آوری عمل 6-1-7

 

 ...ساعت و تا رسیدن بتن به مقاومت  24عمل آوری بتن تازه در شرایط هوای سرد باید حداقل  -

 بتن ریزی در هوای سرد



 ...سطوح قالب ها و آرماتورها را از یخ و برف زدوده و در صورت لزوم آن ها را گرم تا حداقل دمای  -

 عمل آوری بتن در هوای گرم 6-1-8 

 ... گرم هوای در ریزی بتن هنگام محیط دمای حداکثر -

 آزمایش اسالمپ 6-1-9

 ... متر میلی 90 اسالمپ با بتن کردن ویبره زمان مدت حداکثر -

 کرگیری و چکش اشمیت 6-1-10

 

  و.. ونکربناتاسی عمق تعیین خمشی، کششی، فشاری، مقاومت تعیین هدف با گیری مغزه گیری: آزمایشکر -

 را آن توان یم یکسان مصالح با شده تهیه های بتن برای فقط که کند می تعیین را بتن ارتجاعی: سختی چکش -

 ... فشاری مقاومت با

 ساختمان در ترک انواع 6-11

 ... ایی سازه و غیر ایی شامل ترک های سازه -



 ساختمان در ترک ایجاد علت 6-11-1

 

 ... زلزله چون عواملی اثر بر پی افت -

 خطر( بدون و ترک )تشخیص ترک خطرناک آزمایش 12-6-2

 می کش کف طوری دستی گچ اند، با شده جدا یکدیگر از عمیق ترک های اثر بر که را دیوار قسمت دو بند -

 ... شده جدا قسمت دو فقط مالت که کنیم

 )الیتراکان( نور دهنده عبور بتن 6-12



 

 نوری فیبر از استفاده و باشند می متر 20 ضخامت به بتنی در نور انتقال به قادر لیتراکن در رفته کار به فیبرهای -

 ... باربر اجزای در

 الیاف فوالدی و بتن الیافی 6-13

 ... ب،مناس انرژی جذب خصوصیات دلیل به ضربه وزلزله  مانند دینامیکی بارهای برابر در الیافی هایبتن -

 گلوله پدیده این به که شوند گلوله و چسبیده یکدیگر به تازه بتن در که دارند تمایل شدت به ایشیشه الیاف -

 ...:در بتن الیافی گلوله شدنبرای جلوگیری از  .گویندمی الیاف شدن

 سیپورکس 6-14

 ... گازی( بتن از ای آهک )گونه و سیلیسی ماسه از شده ساخته سبک های بلوک: سیپورکس -

 پرلیت  6-15

 ... پرلیت نوعی سنگ آتشفشانی با ترکیب اسیدی تا حد واسط است که در محیط آب یا -

 

 



 پلی یورتان پاششی 6-16

 

 ... و درزها ها،سقف دیوارها، در تواندمی که ساختمان عایق نوع یک -

 مراحل اجرایی پلی یورتان پاششی

 ... تا داده حرارت ابتدا شوند، می نگهداری مجزا مخزن دو در که فوم دهنده تشکیل اولیه مواد -

 میلگرد 6-17

 ... برای جبران مقاومت کششی پایین آن بتن فوالدی که در (آرماتور) میلگرد -

 قالب 6-18

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AA%D9%86


 

 ...درجه سانتی گراد 16حداقل زمان الزم برای قالب برداری تیرها در صورتی که دمای مجاور سطح بتن  -

 قالب بندی 6-18-1 

سانتی متر فضا به عنوان کاور در نظر می گیرند تا بتن به  5قالب ها را به آرماتورها نمی چسبانند بلکه حدود  -

 ...خوبی سطح آرماتور را 

 قالب بندی سقف 



 
به کارگیری بتن به عنوان یک ماده اصلی ساختمانی، نیاز به قالب بندی، داربست و اختصاص زمان برای گیرش،  -

 ... مقاوم شدنعمل آوری و 

 اتصاالت و متعلقات قالب بتن  6-19

 پین و گوه

 

 ... به یکدیگر ها جهت اتصال قالب -

 



  گیرهانواع 

کاربرد در  بیشترین(، لوله پشت بند افقی به لوله پشت بند عمودی) اتصال دو لوله عمود بر هم :گیره دو لوله -

 ...ای در قالب بندی اتصال قیدهای لوله

  لت هاوب

 

 ...در قالب بندی دیوارهای دو طرفه ، مقاومت کافی در برابر فشار جانبی بتن ایجادبرای  -

 سولجر 

 ...پشت بند عمودی  برایبندی دیوار در قالب - 

 سرجک

 



انتهای لوله بیرونی این جک ها یک پیچ تنظیم و مهره جوش داده شده تا به کمک سوراخ هایی که روی لوله  -

 ...درونی جک ها تعبیه شده عمل 

 (ICF) قالب عایق ماندگار 6-9

 

استفاده از سازه بتن آرمه باربر در سقف و دیوار ساختمان و پارتیشن های پلی استایرن مسلح سبک،  کاراساس  -

 ... جهت تیغــه های

 (D-3) پانل سه بعدی 6-10



 
تول و قرار گرفته بین دو شبکه ساخته شده از مفی استایرن یک المان پیش ساخته متشکل از یک هسته عایق پل -

 ...اعضای خرپایی که دو شبکه فلزی را 

 های سه بعدی دیواریانواع پانل

های بدون استفاده از سازه فلزی یا بتن آرمه معموالً یک یا دیوارهای محوطه، ساختمان ر:های دیواری باربپانل -

 و.. .  هادو طبقه و عمدتاً در انبوه سازی

 D-3ی اجرا

 ...گذاری شده در پی متصل ی های دیوار با میلگردهای انتظار جاپانل ،نصب دیوارها: بعد از اجرای پی -



 

 تونلی قالب سیستم 6-22

 یزیربتن و بندیقالب آرماتوربندی، زمانهم صورتبه مسلح بتن هایسقف و دیوارها تونلی، سیستم در -

 ... اجرا، کیفیت و سرعت بردن باال ضمن روش این. شوندمی

 اجرا روش

 تنب و پدستال وجود عدم صورت در تاسیسات گذاری غالف بندی، قالب آرماتوربندی،: فونداسیون اجرای -

 ... ریزی

 ساختمان های فوالدی 6-23

 ... فلزی دهنده ساختمان های تشکیل اعضای ترین اصلی از ناودانی و آهن تیر -

 )بیس پلیت(نصب صفحات زیرستونی  6-23-1

 ...صفحات زیر ستونی به دو روش نصب می شوند: روش سنتی و صنعتی  -

 



 بادبند  6-23-2

 و گیرداری آن ها ...صلبیت ساختمان را افزایش می دهد طوری که تیر و ستون را به هم اتصال  -

 جوش و جوشکاری 6-24

 

باد ممنوع است. مگر با ایجاد شرایط مناسب جوشکاری در دماهای زیر صفر درجه سلسیوس به ویژه در جریان  -

 ...اما در دماهای پایین تر

 گرم پیش عملیات 6-24-1

 ... جوشکاری عملیات از قبل قطعه دمای بردن باال منظور به قطعه دادن حرارت -

 پایه فلز در سریع دمای تغییر و شدن گرم کنترل 6-24-2

 حرارت و قطعه ضخامت ،جنس به و بوده یکسان معموال گرم پیش حرارت درجه و پاسی بین حرارت درجه -

 باعث قطعه ضخامت و آلیاژی عناصر و کربن درصد افزایش .دارد بستگی جوشکاری پروسه بوسیله شده داده

 ... بین حرارت درجه افزایش



 جلوگیری از وقوع ترک در جوش 6-24-3

 ... کاهش گیرداری درز با تعبیه فاصله بین دو لبه ورق -

 جلوگیری از تغییر شکل ناشی از جوش کاری 6-24-4

 ... جوش اضافه ندهید -

 انواع اتصاالت 6-25

اتصاالت صلب: پیوستگی کامل بین دو عضو اتصال برقرار می شود. آیین نامه اتصاالتی را صلب می داند که  -

 ...الی درصد باشد که منظور از گیرداری، نسبت لنگر انتق 90درجه گیرداری آن ها حداقل 

 (LSF) قاب های سبک فوالدی سردنوردشده 6-26

 

 ...از سیستم های  و طبقه استفاده 5 عمدتاً کوتاه مرتبه و میان مرتبه حداکثر تا برای اجرای ساختمان های -

 

 



 (LSF) قاب های سبک فوالدی سردنوردشده اجزای اصلی تشکیل دهنده

به شالوده در زمان بتن ریزی شالوده میله های فوالدی شکل را در فاصله  LSFبرای نصب سیستم ساختمانی  -

 ...های معین جاگذاری و رانرها را در مقاطع مورد نظر تهیه و در محل های 

 اجرایی فنی و قابلیت های 6-26-1

 

 ... گسترده لزوم صورت در یا نواری نوع از مرسوم شالوده -

 

 

 

 

 

 

 

 



 ارتباطیپله و سطوح  -فصل هفتم

 پله 7-1

 
 .ن را طی می کندآپلکان یک راه ارتباطی که دو سطح مختلف را به هم ارتباط می دهد و انسان با انرژی خود  -

 ...گاهی  در واقع پله تکیه

 قالب بندی سقف و راه پله  7-1-1

اجزای تشکیل دهنده قالب بندی راه پله شامل اعضای تکیه گاهی، قالب بندی سقف راه پله و قالب های پیشانی  -

...  

 پله فرار 7-1-2

طبقه و باالتر برسد، جدا از پله اصلی پله دیگری به صورت  6ساختمان هایی که ارتفاع آن ها از کف زمین به  -

 ...ا باز جهت خروج اضطراری پیش بینی شود ی

 انواع پله 7-1-3

 ... و با نیم دور چرخش، مستقیم با پاگرد، راه پله با پله های مایل ،راه پله مستقیمشامل:  فرم پلهالف( 



 پله یجزاا 7-1-4

به مجموعه پله های متوالی بین دو اختالف سطح ردیف پله گفته می شود. در هر ردیف  ردیف یا خیز پلکـان: -

 ...ه حداقل پل

 پله اضطراری 7-1-5

طبقه روی پیلوت، پله اصلی به عنوان پله اضطراری طوری که پله  9متر یا  30هرگاه حداکثر ارتفاع ساختمان  -

 ...از ایستگاه مشترک ورودی واحدها و آسانسور 

 دستورالعمل پلکان های عمومی 7-1-6

واحد بیشتر باشد  10سانتی متر و در صورتی که تعداد واحدها در ساختمان از  110حداقل عرض مفید پلکان  -

 ...بایستی حداقل عرض پله 

 آسانسور 7-2

عدم عبور هرگونه لوله های تاسیسات شامل آب سرد، گرم، دودکش، گاز و کابل های برق از داخل چاه  -

  ...آسانسور )به جز 

 آسانسور ضوابط 7-2-2

آسانسور خارج از مرکز پله طراحی و راهرو طبقات توسط درب های ضدآتش محفوظ تا از نفوذ دود و آتش  -

 ...به

 اجزای درب آسانسور

 ... صورت مکانیکیه بخشی از قفل که برای جلوگیری از باز شدن درب طبقات آسانسور ب: زبانه -

 



 آسانسور پاناراما )کابین شیشه ای( 7-2-2

 

 ...معموال با دو سیستم کششی و هیدرولیک  -

  رمپ 7-3

 ... شیب زاویه حداکثر رمپ اجرای در -

 پارکینگ 7-4

 ...ورودی پارکینگ باید در محلی پیش بینی شود که ارتفاع آن از کف تمام شده تا زیر سقف حداقل  -

 

 

 

 

        



 موتورخانه و تاسیسات -فصل هشتم

  موتورخانه و تاسیسات 8-1

میلی متر و روی قطعات در حال چرخش تا زیر  1800آالت حداقل ارتفاع موتورخانه از محل استقرار ماشین -

 ...سقف موتورخانه 

 آبرسانی ساختمان 8-2

نده روزیرسقف زیرزمین و لوله های باال کشی شامل دو قسمت: لوله های اصلی )افقی( که آب از طریق لوله -

 ...)رایزرها( که آب را 

 ترسیم لوله کشی آب

 ...خطوط لوله نباید از زیرپنجره، در و بازشوهای دیگر، داخل دودکش، کانال هوا، چاه آسانسور،  -

 نکات گازکشی  8-3

 ... آن ها را باید از روی کار عبور داد -

 انواع مدارهای الکتریکی 8-4

  ...ستفاده از مدارهای الکتریکی روی پالن ساختمان به صورت تک خطی طراحی و با ا -

 سیستم اتصال زمین 

 ...با نظر مهندس ناظر  مشخص نمودن محل چاه ارت در نقشه توسط مهندس طراح پیشنهاد و -

  سیستم روشنایی و پریزهای برق

 ...تغذیه هیچ نوع چراغی از خط پریزها  -

 

 



  کنتور تابلوهای برق و

 ... FI برای تابلو مصارف عمومی و سایر تابلوها کلید -

  برقی تأسیسات اجرای و طرح

 مقررات ملی ساختمان ... 13مبحث  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 درب و پنجره ساختمان  -فصل نهم

  در  9-1

 ... یی که فضاها و بخش های مختلف ساختمان را از هم تفکیک می کنندهادرها بازشو -

 در  اجزای 9-1-1

 ...وادار: تقسیم کننده لنگه در به دو یا چند قسمت  -

 انواع در  9-1-2

 ... لی چوبی با پوشش فلزی فوالدو، قسمت اصئدرهای فلزی مجوف: پانل هایی که از ریل، با -

 چهارچوب 

 ... دندر لغاز و کف مهار شو چارچوب باید -

 شیشه  9-2

 

 ...برابر  2.5حداقل عمق شیشه خور پنجره:  -

 



 پنجره 9-3

 ... ی شفاف یا نیمه شفاف فراهم آوردطریق شیشه ها نور ازقسمتی از یک دیوار که امکان ورود  -

 وینیل 9-4

 ...ساخت درب و پنجره  خصوصا جویی در انرژیـ صرفه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 مصالح ساختمان  -فصل دهم

 ها آجرها و بلوک 10-1

 

 ... حداقل مدت به گراد سانتی درجه 1000 الی 900 دمای در معمولی آجرهای -

 سبک  آجر 10-1-1

آجرها باید دارای شیارهایی برای مالت در حداقل یک سطح درز باشند. چنانچه شیارها در هر دو روی آجر  -

 ...متر و  میلی 15ها برای مالت نباید کمتر از  نآوجود داشته باشد، عمق 

 ا نم در مصرفی آجرهای 10-1-2 

یش یخ زدگی دچار خرابی ظاهر مانند ورقه ورقه شدن، آجرهای مصرفی نما در برابر یخبندان پایدار و در آزما -

 ...ترک خوردن و خوردگی 

 بلوک ها 10-1-3

 عنوان به ن هاآ از تواننمی و دارند تزئینی جنبه که شیشه جنس از : قطعاتی(بالک گالس)توپر ای شیشه بلوک -

 ... در ایسازه هایبلوک



 نما 10-2

 

نمای آجری: به کمک آب پاشی و استفاده از جوهرنمک مناسب و شستشوی به منظور جلوگیری از شوره زدن  -

 ... مجدد

  نما سنگ نگهداری

 ... سفت کاری در میخ به و داده عبور مفتول آن داخل از و سوراخ جهت دو از زاویه شکل به را سنگ پشت -

  ساختمانی های سنگ 10-3



 

بند در یک نقطه تالقی کنند،  3دیوار چینی با سنگ: طول سنگ نباید کمتر از ارتفاع آن باشد، نباید بیش از  -

 ...سنگ های رگه دار باید طوری قرار گیرند که فشار، عمود بر 

 گرانیت 10-3-1

  ... مقاوم سایش مقابل در گرانیت -

 ها سنگ ماسه 10-3-2

 می باشند ... نیستند و دارای رنگ سفید مقاوم اسیدی های محیط در آهکی سنگ ماسه -

 سازیکف 10-3-3



 

کیلوگرم  400مترمکعب دوغاب سیمان و پودر سنگ جهت دوغاب ریزی سطح موزائیک باید  1برای تهیه  -

 ... کیلوگرم پودر سنگ و  960سیمان، 

 سنگ( )مهار اسکوپ 10-3-4

 

 شتپ روی فلزی های بست با خشک صورت به ؛ساختمان های بدنه پالک سنگ نصب روش ترین مناسب -

 اسکوپ یهتعب با باید شوند نصب قائم طوره ب و پالک صورت به ها سنگ چنانچه سازه می باشد. به متصل بند

 ... ها آن ریختن فرو و شدن جدا از دیگری، مناسب مهار یا



 گچ و آهک 10-4

 

 ...افزودن خاک رس به گچ در مالت خاک و گچ جهت دیرگیری و ارزانی  -

 یسفیدکار 10-4-1

 ...قبل از سفیدکاری پایین دیوارها قرنیز پای دیوار  -

 آهک  10-4-2

 ... افزودن آهک به مالت های سیمانی: افزایش خاصیت خمیری -

 کاشی کاری 10-5



 

کاشی و سرامیک را نباید زنجاب کرد بلکه باید در آب فرو برده و خارج نمود. در ساختن مالت برای پوشش  -

سرامیک یا کاشی، باید از مصرف آهک، گچ، خاک و پودر سنگ خودداری نمود. و بهتر است برای ساخت مالت 

 ...از پودر 

 کروم بندی 

 تواند می و قائم و افقی سطوح در مالت و سیمان گچ، مانند اندود نوع هر اجرای برای تراز سطح یک ایجاد -

 ... و بام بندی شیب اجرای در شیب دار یا دیوارها نمای اجرای در قائم یا سطوح اجرای در افقی به صورت

 چوب 10-6

می تواند نیروهای کششی و فشاری را تحمل کند، اما به دلیل ساختار سلولی، با قرار  چوب مالت، برخالف -

 ...گرفتن در یک مسیر در حالت بحرانی 

 (Letron) لترون 10-6-3 

 ...های کارخانه های چوب بری  تراشه و شده خرد ضایعاتترکیبی از تخته های چند الیه که از چوب نرم،  -

 



 ساختمان یکار قیعا 10-7

  

 ...درجه سلسیوس  +4عایق کاری در دمای کمتر از  -

 های پلیمری االستومریک عایق 10-7-2

 ... جاذب رطوبت نمی باشد و سلول بسته بوده -

 قیروگونی 10-7-4 

 ... و شده جدا کامال آن دهنده تشکیل فرار مواد زیرا داد حرارت گراد سانتی درجه 177 از بیشتر نباید را قیر -

 (ایزوالسیون )عایق رطوبتی 10-7-6

ود شهایی که از مالت آهک استفاده میبرای محفوظ نگه داشتن قیروگونی از آسیب مخصوصا در ساختمان -

 ... باید روی قشر قیروگونی با مالت ماسه سیمان پوشانیده شود

  ها عایق نصب 10-7-8

 صورت این غیر در باشد، داشته را خود اولیه ضخامت همان نصب از پس باید عایق. نکنید فشرده را عایق هرگز -

 گرفت ... را حرارت انتقال جلوگیری از انتظار توان نمی و کاهش آن حرارتی مقاومت مقدار



 ورمیکس 10-7-9

متر در یک مرحله اجتناب و در  سانتی 2علت ریزدانه بودن مالت از اجرای آن با ضخامت های بیش از ه ب -

 ... متر داشته، این کار را طی دو مرحله انجام دهید سانتی 2که نیاز به اجرای ضخامتی باالتر از  صورتی

 درز ساختمان

 حداکثر زلزله اثرات نمودن منظور R 0.4 ضریب از هدف مجاور، ساختمان دو بین انقطاع درز اندازه محاسبه در -

 می باشد ... طبقات نسبی تغییرمکان روی محتمل

 ساختمان نقاشی و رنگ 10-8

 

 ل اخرا در رنگ سازی کاربرد دارد ...گ -

  توالت 10-9

 ... اطراف شده تمام دیوار از فاصله سانتی متر 30 حداقل توالت سنگ طرف هر -

 دودکش  10-10



 

 ...دایره: مناسب ترین مقطع برای لوله دودکش  -

 فاضالب 10-11

 ... باشد فاضالب لوله زیر از متر 1.5 حداکثر چینی طوقه ارتفاع فاضالب چاه در -

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 معماری و شهرسازی -فصل یازدهم

 مقدمه  11-1

 آن برق و کشی لوله آب که شهر محدوده در واقع اراضی عوارض: شهری عمران و نوسازی قانون 29 ماده -

 تبصره در همچنین. بود خواهد قانون این( 2) ماده در مقرر میزان برابر 2 باشد اساسی ساختمان فاقد و شده تامین

 انپای برای که مدتی حداکثر باید شود می صادر ها شهرداری طرف از که ساختمانی های پروانه در ماده این( 2)

 می ازیس ساختمان به اقدام شهر اصلی معابر و ها میدان در که وکسانی. گردد قید است ضروری ساختمان یافتن

 از بعد سال 2 تا که صورتی در و برسانند اتمام به را خود ساختمان های پروانه در مقرر مدت ظرف باید کنند

 ...عوارض بگذارند ناتمام هم باز شده قید پروانه در بنا اتمام برای که مدتی

 شامل شهری مرمت

 چندان نه بنای و مجموعه فضا، وضعیت بهبود به توان می آن طی که : فرآیندی(Rehabilitation) بهسازی -

 ... کرد. شامل ایجاد را مطلوبی فضایی سازمان معاصرسازی، و عملکرد تغییر با و پرداخت موجود مطلوب

 وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران 11-2

 ... بررسی و تصویب نهایی طرح های جامع شهری و تغییرات آن ها خارج از نقشه های تفصیلی -

 نیومن مطابق نظریه شهرها بندی طبقه 11-3

 ... صنعتی دوران ماقبل تکنولوژی محصول :پیاده شهر -

  پایدار معماری اصول کلی های شاخص 11-4

 اقلیمی و محیطی، فرهنگی شرایط از تاثیرپذیری -

   BEMSسیستم  11-5

یک تابلوی مرکزی دیجیتالی که جایگزین تابلوی متداول گشته و به کمک مدارهای دیجیتالی پیشرفته کنترل  -

 ...های توزیع شده را 



 بهینه سازی مصرف انرژی 

 ...طراحی اصولی ساختمان ها با توجه به شرایط اقلیمی آن منطقه و استفاده صحیح از انرژی خورشیدی -

 (torvtak)ی های چمن سقف 11-8

باشد زیرا در مقابل نفوذ آب و خاک بسیار  برای پوشش سقف بسیار مناسب می )توس( پوست درخت غان -

به جای پوست غان از یک نوع پالستیک صنعتی استفاده ه امروز تواند دوام بیاورد. سال می 30بیش از  ومقاوم 

 ... شود می

 ( (solar architectureمعماری خورشیدی 11-7

، ال و پمپاژانتق، تهیه آب شیرین، ها گرمایش و سرمایش ساختمان م،های تهیه آبگر حرارتی و برودتی: سیستم -

 ،های نیرو برج، های سردسازی سیستم ،های خورشیدی ها و اجاق خشک کن، ها(تولید فضای سبز )گلخانه

 ...، های خورشیدی خشک کن

 (Bipv)فتوولتائیک یکپارچه ساختمان  11-7-1

  



 با توجه باکاربرد آن در پوشش ساختمان بسیار متنوع و راه های جدیدی به سوی طراحان خالق می گشاید.  -

 ساختمان از هایی جداره سلول ها، قرارگیری محل باشد، می خورشید نور فتوولتائیک های سلول تغذیه منبع که این

 نماهای فتو ولتائیک، های تایل استفاده محل رو این از. باشند دارا خورشید نور مستقیم تابش برای مناسبی که زمینه

 ... بام سطوح خارجی و بیرونی

 (Architectural lighting design) نورپردازی در معماری 11-10

 

معماری و نور به همان اندازه به یکدیگر وابسته اند که جسم و روح، یکی برای زنده بودن و دیگری برای  -

ر جهان به دیگری نیاز دارد و آن هنگام که نور بر جسم فضا جاری می شود هر دو دحضور مادی این جهان 

 ... پیدا می کنند« وجود»مرئی 

  خطی شهر بنیادین اصول 11-4

سکو، سردر ورودی، در ورودی، هشتی، : اندشدهتشکیل زیر های های قدیمی و تاریخی از قسمتاغلب خانه -

ها، جهت ساخت خانه، گودال باغچه، های اطراف آن، حوض، آشپزخانه، سرویسها، حیاط و اتاقداالن، ایوان

 ...بام، سرابستان، زمستان نشین، تابستان نشین، بهار خواب، اتاق کرسی، پایاب، شوادان، شبستان، شناشیل، 

 



 خانه های ایرانیان اشکالت معماری 11-10

بسیاری از در حالی که  رنگ سقف ها سفید یا رنگ های بسیار روشن و از رنگ های تیره دوری می ورزند -

روان شناسان تاکید دارند برای اتاق های خواب بهترین کار استفاده از رنگ های تیره است زیرا آرامشی که در 

 ...در وجود داردهنگام استراحت در اتاق های تیره 

 مقرنس

ها نقش مهمی دارد. ینی معماری که در زیباسازی بناهای ایرانی به ویژه مساجد و آرامگاهئیکی از عناصر تز -

 ... ها به شکل طبقاتی که روی هم ساخته شده برایمقرنس

 کنترل کننده های نور

 ابشت و بارش با تماس از را انسان و مسدود طرف یک در حداقل که ستون و سقف  رواق: فضایی مشتمل بر -

 ... را مالیمی و مناسب نور باشد زیاد خورشید حرارت و نور شدت که مناطقی در و مصون آفتاب نور

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نکات تکمیلی -فصل دوازدهم

 تمدیریت ساخ 12-1

پردازد. برای بهبود مهندسی عمران که به مدیریت زمان، هزینه و کیفیت در ساخت می هاییکی از شاخه -

 ... های عمرانی و ایجاد یکپارچگی در مدیریتمدیریت پروژه

 بلند ساختمان های 12-2

 

 کوتاه های سازه در. باشند می مدنظر همواره پایداری و سختی مقاومت، معیار 3 ها سازه طراحی در اصوال -

 ولی ندباش کافی مقاومت دارای مقاطع که است ممکن بلند سازه یک در ولی باشد می کننده کنترل مقاومت معیار

 ... باشند نداشته مجاز محدوده در جانبی های تغییرمکان کنترل جهت را الزم سختی

 های بلند دالیل افزایش هزینه در ساختمان 12-2-1

حل مشکالت انتقال  اعمال تمهیدات خاص: تأمین آسانسورهای سریع السیر، پمپاژ آب به طبقات باالتر، -

پیش بینی گردد،  نواحی خدماتی کاملی طبقه 15یا  10ممکن است در فواصل هر  طبقات کهفاضالب و زباله از 

 ... تأمین تهویه در فضاهای مرکزی، پیش بینی برق اضطراری و



 گذارند  عوامل مؤثر طراحی که در هزینه ساخت تأثیر می

یوارها، پنجره ها و درهای های عناصر عمودی خارجی آن همچون دای بر اندازهتأثیر عمده: شکل پالنالف( 

 ...عناصر سیستم تأسیسات و  ،عمودی داخلی همچون جداکننده ها خارجی و همچنین عناصر

  (Rigid Frame Structures) قاب های صلب 12-3

 ... اند دهش وصل یکدیگر به خمشی اتصاالت به وسیله که شاه تیرهائی و ستون ها شامل صلب قاب ساختار -

 قاب های میان پر  12-4

 ... است طبقه 30 تا بلند ساختمان های برای ای سازه فرم متداول ترین پر میان قاب های -

 

 

 

 

 

 

 


