
 

 هب انم تنها الیق کرنش

یی رد پس خیال ما نشسته هب ااظتنر روزاهی راهیی...  خدا

 پس آنگوهن باش...

 !!هک ات رد قفس گشوده شد رپواز کنی

 

 



 بتن آرهمسازه اهی صورت رپوژه 



 با سالم

امیدوارم با تالش و پشتکار فراوان بر اساس دانشجویان امروز و همکاران و دوستان  آینده من 

فرمت تعیین شده زیر بتوانیم  برگی از آموزش دوران تحصیالت شما در مقطع کارشناسی را 

 مشاهده کنیم.

 را بر اساس فرمت زیر تهیه و تنظیم بفرمایید. کارهایتانلطفاً چارت 

تهیه و بعد از اعمال تغییرات استاد بر روی آن کار خود  نقشه ای را بر اساس توضیحات داده شده  یددوستان بادر ابتدا  

 .را شروع کنند

مسکونی  -تجاریبا کاربری طبقه زیر زمین  3همراه با  سقف (  00طبقه ) شامل 01مربوط به یک ساختمان  کار شما

است : مشخصات این ساختمان به شرح زیر ( است.B گرگان برای خانمها و  A ن اتهر برای آقایانشهر ) در

و با  کاربری مسکونی مابقی طبقات با  می باشد.با کاربری تجاری از نوع دال دو طرفه سقف طبقات تا طبقه پنجم 

 می باشد. مشبک و پیش تنیدهدال  تیرچه فلزی و یا از نوع پوشش سقف 

 درنظرگرفته می شود.سانتیمتر330ارتفاع کلیه طبقات ) کف تا کف ( برابر 

Xبلوک سفالی و  کلیه دیوارها ی پیرامونی راستای  سانتیمتر 00به صورت  Y  کلیه دیوارها ی پیرامونی راستای 

پنجره تشکیل می دهد. درصد نما را 30سانتیمتر آجر نما بوده و 00بعالوه  بلوک سفالی سانتیمتر 00به صورت 

( کیلوگرم برمترمربع کف  B =  050و A  = 000برای دیوارهای جداکننده داخلی بار مرده معادل , به شدت ) 

 منظور شود.

 پوشش کلیه کف ها از موزائیک یا سنگ و پوشش بام از آسفالت یا موزاییک است.

 درمورد جزئیات اجرایی تصمیم گیری با طراح است.

 از سایت پروژه ,نتایج به شرح زیر است : مطابق گزارش آزمایشگاه مکانیک خاک

کیلوگرم  0.2برای پی های نواری   کیلوگرم بر متر مربع  و 5.2مقاومت مجاز خاک برای پی های منفرد ) تک ( برابر 

 بر متر مربع  است.

 سانتیمتر است. 21عمق یخبندان خاک برابر 

 3= خانمها و 5) ( از نوع مصرفی  چهارمایران ) ویرایش  5011زمین محل احداث پروژه طبق تقسیم بندی آئین نامه 

 آقایان ( می باشد. = 



 می باشد.II  =  Aو آرماتورهای اصلی ازنوع  B  - 311نوع  بتن مصرفی برای شالوده ها از

 می باشدIII  =  Aآرماتورهای اصلی ازنوع  B  - 321بتن مصرفی برای اسکلت و سقف از نوع 

 می باشد.I =   A آرماتورهای مصرفی برای کلیه خاموتها از نوع

درجه  32ضریب اصطکاک پی  طرف دارای محدودیت زمین مجاور می باشد. سه در طراحی پی . پالن داده شده از هر

 می باشد. دقت شود که بر این اساس باید تراز پی را کنترل کنید.

 در نظر بگیرید. و در جهت دیگر قاب خمشی و دیوار برشی جهت قاب خمشییک سیستم سازه را  در 

 تدابیر الزم جهت شکل پذیری اعضا سازه ای در نظر گرفته شود) ضوابط مبحث بیستم آئین نامه آبا  ارضا شود(

 برای کل بنا)باد و زلزله ( آنالیز بارهای قائم و جانبی  -0

 کامل تمامی قابهای سازه بصورت دستیجانبی  بارگذاری -5

و  Dو 3و  Cقابهای   آنالیز تقریبی ) روش یک دهم دهانه جهت بارهای ثقلی و روش پرتال جهت بارهای جانبی( -3

 بارها برای تهیه طرح اولیه ترکیب  و 6

 تایج مراحل قبل طرح اولیه آنها با استفاده از ن پی ( و ستون و -های سازه ) تیر تیپ بندی المان-4

) پرینت فله ای نتایج نرم افزار موجب کسر نمره  SAPیا  ETABSآنالیز کامپیوتری کل سازه توسط نرم افزار -2

 خواهد بود لذا صرفا از نتایج مورد نیاز و مفید با ذکر دلیل پرینت گرفته شود (

 طرح کلیه اجزای سازه ای بنا -6

  SAFEطراحی فونداسیون توسط نرم افزار  -7

 A4ا ی A3 هیه کلیه نقشه های اجرایی در قطع ت -0

باد و  زلزله و . صورت پروژه .بارگذاری مرده . زنده و تهیه دفترچه محاسباتی شامل :  فهرست و شماره صفحه -01

 قابهای دو جهت . تحلیل تقریبی قابها گفته شده . طراحی اولیه با استفاده از نتایج قبل .آنالیز ونمایش بارها روی تمام 

طبق و پله ائل دیوار ح و دال دو طرفه و دیوار برشی طراحی توسط نرم افزار. طراحی تیرها . ستونها . پی ها .سقف.

 لیست مراجع.و  یا آبا به همراه نقشه های اجرایی  ACIآئین نامه 



 ) این بخش دارای اهمیت باالیی می باشد(کنترل ها:

 پیچش و لنگر واژگونی و مقاوم-

 کنترل تراز پی-

 ضریب پایداری-

 تغيير شکل دال-

کنترل الغری ستون ها-

 مکان بين طبقاتی کنترل تغيير-

 کنترل حالت حدی بهره برداری خيز و ترک خوردگی-
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