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  پيشگفتار مولف

كه مستلزم تسلط  بودهيكي از اساسي ترين مراحل طراحي يك سازه، مرحله بارگذاري آن 

طراح به آيين نامه ها و اصول بارگذاري مي باشد. در اين كتاب سعي شده است ضمن معرفي 

، نحوه گردديك سازه در طول مدت بهره برداري وارد است بر ممكن كه بارهاي مختلف 

ده در بكار برده شي مثالهابياني ساده بيان گردد. با محاسبه و توزيع آنها بر المانهاي سازه نيز 

بخشهاي مختلف طوري طرح شده اند كه با در بر گرفتن همزمان  چندين موضوع، خواننده را 

جهت بارگذاري پروژه هاي واقعي آماده سازد. اين كتاب تنها بر اساس آيين نامه هاي ايران 

  اميد است كه مورد استفاده دانشجويان و مهندسان قرار گيرد. نوشته شده است.

در اينجا الزم مي دانم از زحمات برادر ارجمندم، آقاي مهندس عليرضا مسلمان يزدي به جهت 

و جناب آقاي مجيدرضا  شكلها ترسيمجهت سركار خانم الهام فريماني  ،كتابعلمي ويراستاري 

تقدير و را بر عهده داشتند زرويي، مدير انتشارات فدك ايساتيس، كه زحمت نشر و توزيع كتاب 

  نم.تشكر ك

تا  اطالع دهنددر انتها سپاسگذار همه عزيزاني خواهم بود كه اشكاالت اين كتاب را به اينجانب 

  در چاپ هاي بعدي برطرف گردد.

  حسنعلي مسلمان يزدي                                                                             

 استاديار دانشگاه آزاد اسالمي                                                                               

                                                                           hmosalman@gmail.com             
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 گذرد. سواالتي است كه در ابتدا با شنيدن واژه بارگذاري سازه از ذهن مياز جمله اينها 
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