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مبحث دهم
(ویرایش )1932
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مروری بر طراحی تیرها

1

طراحی تیرورق ها

فصل پنجم

2

کلیات اتصاالت سازه های فوالدی

فصل اول

1-3-2

9

اتصاالت جوشی

فصل دوم

2-3-2

4

اتصاالت پیچی

فصل سوم

9-3-2

5

اتصال ساده به کمک نبشی جان

فصل چهارم ( 1و )9

6

اتصال ساده نشسته تیر به ستون

فصل پنجم ( 1و )2

7

اتصاالت ممانگیر تیر به ستون

فصل ششم ( 2 ،1و )9

8

اصول طراحی لرزه ای سازه های فوالدی

جلد پنجم
5-5-2؛ 6-2
جلد ششم

1-9؛ 2-9؛ 4-9
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طراحی لرزه ای اتصاالت خمشی

فصل ششم ()10

7-9؛ 8-9؛ 3-9

11

طراحی ورق های کفستون

فصل نهم ()6-1

8-3-2؛ 9-5-9

12

وصله ستونها و الزامات طراحی لرزه ای آن

فصل دهم ( 9 ،1و )4

6-3-2؛ 2-5-9
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حضور دانشجو:

حضور منظم دانشجو در کالس الزامی است و هر جلسه غیبت (بدون لحاظ  9مورد موجه) موجب کسر 9/1
درصد از نمره نهایی میگردد.

تمارین:

تحویل تمارین در موعد تعیینشده پذیرفته میشوند و تأخیر در تحویل موجب کسر نمره می گردد.
صفحه ی عنوان که مشخصات درس و دانشجو ،شماره تمرین و تاریخ تحویل در آن درج شده است بر روی
هر سری تمرین قرار داده شده و منگنه میشود.
انتظار میرود که تمارین در صفحات  A4با خط خوانا ،با مداد و بدون قلمخوردگی نگاشته شده ،خطوط
مستقیم با خطکش ترسیم شوند و دور جواب پایانی و جوابهای مرحلهای خطکشی گردد.
نسخهبرداری تمارین از سایرین ،اقدامی غیرعلمی و غیرقابل پذیرش محسوب میگردد.

آزمونها:

آزمون پایانی ،همه مباحث درس را دربرمیگیرد.
همراه داشتن مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ،جدول مقاطع استاندارد ،ماشین حساب معمولی (بدون امکان
ذخیره و نمایش فایل متن و تصویر) در جلسه آزمون الزم است و منبع دیگری قابل استفاده نیست.
خوانا بودن خط ،تفکیک بخشهای مختلف حل مسئله و مشخص نمودن جواب پایانی و جوابهای مرحلهای،
بهعنوان بخشی از ارزیابی محسوب میگردند.
هر گروه از دانشجویان خانم یا هر گروه از دانشجویان آقا (حداکثر  3نفره) ،ضمن بازدید از حداقل دو پروژه در
حال اجرای اسکلت فوالدی ،یکی با اتصاالت جوشی و دیگری با اتصاالت پیچی ،گزارشی فنی ارائه
میدهند.

گزارش:

رعایت نکات ایمنی هنگام بازدید از پروژه و هماهنگی با مهندس ناظر پروژه الزامی است.
این گزارش در حداکثر  91صفحه شامل صفحه عنوان ،فهرست ،مقدمه و مشخصات جغرافیایی پروژه ها (به
همراه عکس) ،جزئیات هندسی ،تصاویر و مقاومت حدی اتصاالت ساده و ممان گیر تیر به ستون ،وصله
ستون و ورق کف ستون (هر کدام حداقل دو نمونه متفاوت) تنظیم میشود.
موعد تحویل گزارش ،آخرین جلسه کالس (مطابق تقویم آموزشی) است.

