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 سخن مؤلف
 

 12(بند  است »هاي بنايي مقاوم در برابر زلزلهسازه«اين كتاب قسمتي از سرفصل درس 
است. و اجباري ي كارداني به صورت سه واحدي البته اين درس براي دوره .از سرفصل جديد)

هاي بررسي مباحث مرتبط با سازهبتوان گفت:  14ي ي اين كتاب و دستنامهشايد با مطالعه
 . ترين مسايل مهندسي عمران در ايران استاز مهم بنايي
ي كارشناسي نيز مانند براي دورهبهتر است اين درس همچنين روشن خواهد شد كه      
صورت اجباري باشد و براي پوشش سرفصلي كامل تر شامل اثرات ديوار بهي كارداني دوره

رسد (به نظر ميراي آن منطقي بهواحد ب 4هاي بتني و فوالدي، آجري در ساختمان يپركننده
 مراجعه شود). 20و  19، 18هاي دستنامه

ترين توان دريافت كه مهمراحتي ميكشور ايران، به درها با دقت در آمار تلفات زلزله     
هاي بنايي هستند. ها رخ داده است، ساختمانآن دركه بيشترين تلفات جاني  ييهاساختمان

هاي بتني و هاي بنايي، بيشتر از ساختماني شكست در ساختمانتنوع و پيچيدگي مودها
 نحويبه ،هاي بنايي موجود، بسيار زياد استفوالدي است. اشكاالت اجرايي در ساخت ساختمان

ساخته  70ي توان ساختمان بنايي ايمن در برابر زلزله يافت كه قبل از دههمي ندرتكه به
هايي حجم انبوهي از جمعيت ايران در چنين ساختماني مهم اين است كه شده باشد. نكته

طور هاي بنايي بهاست كه مودهاي شكست ساختمان آنهدف اين كتاب  كنند.زندگي مي
 نحويشود بهمورد تأكيد بيشتري واقع  ،مفهومي مورد بررسي قرار گيرد تا ضوابط اجراي درست

مودهاي  يمطالعهرخ ندهد.  هاي محتمل در آيندهكه مودهاي نامطلوب شكست در زلزله
افزار، براي تدوين هاي عددي با نرمتحليلهاي مورد نياز و همراه انجام آزمايششكست به

ي مهندسي دستنامه«كتاب حاضر، سيزدهمين كتاب از سري هستند.  ها مورد نيازنامهآئين
ده براي شبندي ارائهتركيباست و در ده فصل و يك پيوست تدوين شده است. » زلزله

 شود.صورت جديدي است و باعث افزايش سرعت مطالعه ميهاي شكست بهمكانيزم
 ،محتواي كتاب طوري است كه عالوه بر مهندسان ناظر و طراح در رشته عمران     

 .نيز بتوانند از آن استفاده كنندمعماري  دانشجويان و مهندسان
ي از يهاآرايي قسمتچيني و صفحهحروف درو كاظمي سروري  ،ها، عمرانيسركار خانم     

 از زحمات ايشان صميمانه تشكر مي شود. ؛اندكتاب، مشاركت داشته



پرديس كارشناسي ارشد التحصيالن پرتالش از فارغامير آزاد آقاي از همكاري و مساعدت      
 خواتمصطفي اآقاي  شود.تشكر ميالمللي كيش، در بازخواني كامل متن كتاب، صميمانه بين

متن كتاب از دانشجويان پرتالش كارشناسي ارشد دانشگاه علم و صنعت ايران نيز در بازخواني 
 شود.تشكر ميكردند. از همكاري ايشان صميمانه ي كمك شايان
در خصوص ديوارهاي نيز مراجعه شود.  12ي شود در كنار اين كتاب به دستنامهتوصيه مي

 مراجعه كرد. 20و  19، 18ي هاتوان به دستنامهپركننده نيز مي
 

 پورمحمدرضا تابش
      90 آبان                                                                                          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



هاي بنايي مقاوم در سازه«سرفصل درس  12و  10هاي كاملي از بندنسبتاً اين كتاب پوشش 
 است. »لهبرابر زلز
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