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  � (���ی یا ف��ی)�وژه ��ا�ی سازه

  �قد�

هاي نماید و بدون تردید یکی از زمینهیکی از مهمترین بخشهایی است که یک مهندس در طول تحصیل خود کسب می هادانش طراحی سازه

بندي التحصیالن مقطع کارشناسی عمران است. الزمه طراحی صحیح یک سازه دانستن جزئیات مقررات ملی ساختمان و جمعاشتغال فارغ

ستایی، مقاومت مصالح، بارگذاري، تحلیل سازه، مهندسی زلزله و طراحی سازه (بتنی و فلزي)، مکانیک هاي او در ارتباط با دروسی نظیر ایآموخته

کشی و متره و برآورد است. از طرف دیگر در حال حاضر جهت تحلیل و طراحی سازه استفاده از خاك و مهندسی پی و در نهایت اصول نقشه

  دهد. تی بسیار حیاتی بوده و سرعت کار را افزایش میافزارهاي مهندسی در کنار طراحی دسرایانه و نرم

آرمه است. جهت گذراندن این درس ابتدا باید دروس گذرانده شده هاي بتنیکی از دروس الزم جهت پایان دوره تحصیل پروژه طراحی سازه

د براي افزایش کیفیت و سرعت کار باید از را مرور کرد و با مطالعه جزئیات مقررات ملی ساختمان نسبت به طراحی اقدام نمود. بدون تردی

  بهره برد. WORD و ETABS ،SAP ،SAFE ،AUTOCAD ،EXCELLافزارهایی نظیر نرم

  ج��ه �ما�ن�ی

اي از این اطالعات را نشان گیرد. جدول زیر نمونهپس از شرکت در جلسه هماهنگی، نقشه معماري و مشخصات طرح در اختیارتان قرار می

  دهد:می

  رده میلگردهاي فوالدي طولی:  نقشه:تیپ 

  رده میلگردهاي فوالدي عرضی:  محل احداث پروژه:

  مقاومت مجاز خاك:  :نامه زلزلهنوع زمین بر اساس آیین

  شرایط محیطی:  رده بتن مصرفی:

  نام و نام خانوادگی طراح:  ضریب عکس العمل بستر:

  پست الکترونیکی طراح:  شماره تلفن همراه طراح:

  

�ح��ل و ��ا�ی سازه ���ی  ��ا�ل ا�جام
  

ها را کنترل نموده و به محل کنیم. اندازهدر ابتدا نقشه معماري و جزئیات آن را بررسی می :هاي معماريالف: مرحله مطالعه و بررسی نقشه

کنیم. اگر سازه داراي نامنظمی است و نیاز به درز انقطاع دارد آن را باید با طراح معمار ، مقطع و نما توجه میها در پالنها و شکستگیبازشو



 

 

هاي طول ساختمان بر اساس شرایط محیطی نباید بیش از سه برابر عرض آن باشد و یا در ساختمانهماهنگ نماییم به عنوان مثال طول سازه 

  جهت کنترل تنشهاي حرارتی باید محدود گردد و ...

نوان عها، نظر مالک، ضخامت معماري سقف و... باید نوع و مصالح سقف را تعیین نماییم. به بر اساس ابعاد دهانه: هاي باربرب: انتخاب سیستم

ستم یمثال انتخاب کنیم که سازه سقف، تیرچه بلوك، دال و یا ... است. در این بخش باید به کاربري و اقتصاد پروژه نیز دقت کنیم. پس از آن س

.. را در ها و.هایی نظیر پنجرهها و محل بازشوکنیم. در این بخش باید فاصله ستونباربر قائم و جانبی ساختمان را در جهات اصلی مشخص می

  نظر گرفت.

بت به نس ،محل احداث پروژه و کاربري فضاها ،هاي معماريبا توجه به سیستم باربر انتخابی و همچنین جزئیات نقشه :: بارگذاري سازهپ

جهت  نماییم.اقدام می 2800نامه جانبی و محیطی بر اساس آخرین ویرایش مبحث ششم مقررات ملی ساختمان و آیین ،تعیین بارهاي ثقلی

و  و بارهاي یخ، سیل، برف ،بر اساس کاربري ،کار الزم است ابتدا بر اساس نوع سقف نسبت به طراحی اولیه آن اقدام نمود. بارهاي زندهاین

 ادهها، باید استفنامههمواره از آخرین نسخه آئین گردند.موقعیت مکانی و محیطی مشخص میمشخصات سازه، بر اساس  ،باد و زلزله ،باران

 ویرایش چهارم) 2800و  1392ویرایش  10و  9شود.(در حال حاضر مقررات ملی ساختمان مبحث 

با انتخاب یک قاب و بارگذاري آن، ابتدا آن را تحلیل تقریبی نمایید. براي راحتی کار بارهاي ثقلی و : : تحلیل و طراحی دستی و تقریبیت

ر ها را مشخص کنید. باید آن را تحلیل نموده و نیروهاي داخلی اعضا و المانجانبی را تفکیک نموده و از روشهایی که در سایر دروس آموخته

را تیپ کرده و از هر تیپ یک المان را طراحی دستی کنید. با مشخص شدن ابعاد (و بادبند در فلزي) ن اساس این نیروها المانهاي تیر و ستو

  به مرحله بعدي بروید.اولیه 

سازه را مدل ) ETABS …-STAAD-SAPکه به آن تسلط دارید ( ،افزار تحلیل و طراحی مورد نظربا استفاده از نرم: : مدلسازي سازه ث

  نمایید. مراحل کار معموال به ترتیب زیر است:نموده و بارگذاري 

 گیري نیرو، جرم، طول و درجه حرارتانتخاب یکاهاي اندازه -

 تعیین مشخصات هندسی طرح شامل خطوط شبکه و تعداد و ارتفاع طبقات -

رایط محیطی بر اساس شبا در نظر گرفتن مقدار پوشش آرماتورها  تعیین مشخصات مصالح، مقاطع اعضاي قاب (تیر، ستون، بادبند و...) -

 هاي دوبعدي (سقف، دیوار برشی، رمپ و...) و در نهایت تعیین حاالت بار، مقاطع المانو حریق

 و مفاصل داخلی، سقف صلب و... گاهتعیین شرایط مرزي شامل تکیه -

 ی پیچشیاي شامل تغییرمکان نسبی، نامنظمی در پالن و ارتفاع به خصوص نامنظمانجام تحلیل و کنترلهاي لرزه -

 هابا تحلیل دستی و بررسی مغایرت ،به دست آمده از تحلیل کامپیوتري ،مقایسه نیروهاي داخلی اعضا -

افزارهاي خارجی ایران در نرمافزاري، مباحث نهم و دهم مقررات ملی ساختمان نامه طراحی (بر اساس محدویت نرمانتخاب آیین -

-AISC LRFDهاي بتنی و براي سازه ACI 318-2008نامه استفاده از آیینارم ویرایش چه 2800با آئین نامه تعریف نشده است. 

دقت کنید که بر اساس مبحث دهم مقررات  )هاي فوالدي در بین مهندسین طراح مرسوم است.براي سازه 2010

 شود.پذیرفته می LRFDهاي فلزي به روش ملی ساختمان طراحی سازه

 افزارنامه طراحی و مشخصات نرمموارد بر اساس آیینهاي بارگذاري و سایر انتخاب ترکیب -

 را برآورده کنند. يانجام طراحی و تدقیق مقاطع و تکرار آن تا هنگامی که مقاطع شرایط ایمنی و اقتصاد -

 در بخشهاي و کنترل حداقل و حداکثر فاصله آرماتورها هاي فلزيها در سازهو کف ستون طراحی اتصاالتشامل  طراحی سایر جزئیات: :ج

دیوارها،  اي نظیراتصال اجزاء غیر سازهطراحی نحوه ها به صورت دقیق و جزئیات آن، سقفطراحی ها و اتصاالت مربوط به آن، پله، طراحی بتنی

  درب و پنجره، نرده و... به سازه



 

 

ی در دروس مکانیک خاك و مهندسی پی و هاي قبلهاي به دست آمده از تحلیل سازه و همچنین آموختهالعملبر اساس عکس : طراحی پی:چ

افزارهاي و یا سایر نرم MAT3Dو یا  SAFEافزار مقاومت خاك محل احداث پروژه، ابتدا نوع پی را تخمین زده و سپس آن را بوسیله نرم

را  در محدوده مجاز آن در ابتدا تنش زیر پی را با تنش مجاز خاك مقایسه نمائید و در صورت قرار گرفتنمناسب تحلیل و طراحی کنید. 

نامه را استفاده شود، دقت کنید که نرم افزار این آیین ACI 318-2008نامه شود از آییناز آنجا که براي طراحی توصیه میطراحی کنید. 

  داشته باشد.

 REVITو  AUTOCADافزارهاي ترسیم نقشه همانند با استفاده از نرم ها به همراه لیست مصالح مصرفی (لیستوفر):: ترسیم نقشهح

STRUCTURES  وTEKLA STRUCTURES  وAUTODESK ADVANCED CCONCRETE پی و هاي سازهو... نقشه ،

اي بتنی هاي اجزالزم به یادآوري است که بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان در ترسیم نقشه را به طور کامل ترسیم نمایید.جزئیات 

  باید موارد زیر را در نظر داشته باشید:

  

  

  
  

گذاري مارهها و شافزار، شکلشیوه کار و نتایج کلیه مراحل قبلی را به صورت کامل تایپ نموده و فایل ورودي نرم : تهیه دفترچه محاسبات:خ

افزارهاي مورد استفاده خود را در آن هاي مورد استفاده و شرح مختصري از نرمنامهافزار و... و همچنین مراجع، آیینشده با نرماعضاي مدل



 

 

هاي بتنی بر اساس مبحث نهم مقررات ملی ساختمان باید موارد زیر براي تهیه دفترچه محاسبات سازه یادآوري است کهالزم به  درج نمائید.

  را در نظر داشته باشید:

  
ستونها، پله و... فراموش نشود. محاسبه بدون در ترسیم نقشه براي پروژه فوالدي، ترسیم جزئیات طراحی شده از جمله اتصاالت و کف

  ها فاقد ارزش بوده و امتیازي نخواهد داشت.!!!!قشهترسیم ن

  د: شرکت در جلسه دفاعیه و دفاع از صحت محاسبات و رفع نواقص

  

کات ت��ی�ی   ن
جهت انجام پروژه عالوه بر مطالب آموخته شده در طول تحصیل و مقررات ملی ساختمان مبحث ششم و نهم (آخرین ویرایش در حال حاضر 

  توانید از مراجع زیر استفاده نمایید:می  1393ویرایش چهارم  2800و است)  1392

 TCEO.IRهاي دفتر کنترل ساختمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران به آدرس الکترونیکی لیستها و چکدفترچه -1

 سایتهاي اینترنتی مهندسی سازه -2

هاي درسی تابرشته ساختمان پایگاه کو اسکلت فلزي بتنی کتاب نقشه کشی اسکلت کشی ساختمان به عنوان مثال هاي نقشهکتاب -3

  دوره کار و دانش



 

 

آبادي و رضا سلطانتألیف "	 SAFE 12و  ETABS 2013هاي بتنی با نرم افزار ترین مرجع کاربردي طراحی سازهکامل"کتاب  -4

با نرم  LRFD هاي فوالدي به روشاملترین مرجع کاربردي طراحی سازه ک "کتاب و  احمدرضا جعفري انتشارات نگارنده دانش

 آبادي و احمدرضا جعفري انتشارات نگارنده دانشتألیف رضا سلطان  "SAFE2014 و ETABS2013 افزار

   

 

شود انجام مطالعه و تهیه منابع و... را به صورت گروهی انجام دهید و سپس به صورت فردي محاسبات و مراحل کار را انجام دهید. پیشنهاد می

اقدام نمائید. در ضمن اگر در تاالر گفتگوي سایت  Info@shakermontazer.irتوانید از طریق پست الکترونیکی براي ارتباط با اینجانب می

www.shakermontazer.ir متوانید با یکدیگر ارتباط برقرار کرده و بحث و گفتگو کنیعضو شوید می.  
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