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ين شجويان و مهندسمنابع علمي نوين و مناسب براي دانوجود   ،خيزي كشور ايران با توجه به لرزه

، و راهكارهاي نوين را همراه با منابعي كه بروز شده. رسد عمران و معماري ضروري بنظر مي

هندسين ناظر و محتواي اين كتاب عالوه بر مهندسين طراح مناسب م. معمول بيان دارند روشهاي

برخي قسمتها ايرادهاي معمول هاي اجرايي و نكات مهم و در  در اين كتاب نقشه. باشد نيز مي مجري

 تواند در مي اين مطالب. شود؛ بيان شده است هاي اتفاق افتاده در زلزله مي آنها، كه باعث خرابي

در دوره كارشناسي و  ،كشي اجرايي هاي فلزي، نقشه طراحي فني، اجراي سازهدروس مختلف مانند 

  .كارداني مورد استفاده قرار گيرد

دن اين كتاب قسمت اول از يك مجموعه بوده كه سعي در باالبردن دانش ساخت و ساز و بروز نمو

شده و مختصري در رابطه با  ندهاآوري مطالب مربوط به مهارب در اين راستا به جمع. آن دارد

  . هاي ديگر باربر جانبي نيز صحبت شده است سيستم

از . خوبي انتقال يابد به آنها با متن شده تا مفهوم به هاي مربوط ها و عكس سعي بر همراهي شكل

از اساتيد و . نماييم ا را ياري نمودند سپاس فراوان ميتمامي عزيزاني كه در تهيه اين كتاب م

، توسط پست و انتقادات خود را در جهت بهبود سين محترم تقاضا داريم تا پيشنهاداتمهند

  .الكترونيكي به اطالع برسانند
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  بادبندها يريمحل قرارگ ينبهتر  

  هاي مهاربندي قابانواع   
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