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 ؟، چرا و چگونههادستنامه
 است؛ و این حقیقت آموزش است.« یادگیری»بر « تفکر»، ترجیح دادن موفقیت علمیرمز 

 اند.طوری به علم نگاه کردهرسد اکثر اندیشمندان همینجمله باال نقلی است از مضامین یکی از جمالت انیشتین؛ و به نظر می

های مهندسی مکانیک و ناسی و تکمیلی در رشتهاکثر دروس پایه و تخصصی در هر دو سطح کارش

ندسی عمران است، ههای تکمیلی مهای دریایی از رشتههرچند سازهعمران، عین یا شبیه هم هستند. 

دارند؛ ضمنا حجم زیادی از کارهای حوزه دریا در ی مکانیک بیشتر مبنای ولی برخی مباحث این حوزه 

های فراساحلی نی دارند. از این حیث، مهندسی دریا و سازهاشتراکات و مبانی عمرامهندسی مکانیک، 

  دارد. قرارعمالً بین دو رشته عمران و مکانیک 

های فراساحلی نفت و گاز بر کسی پوشیده نیست. محیط بسیار پیچیده دریا، اهمیت مباحث سازه     

این حوزه شده است. های مربوطه، باعث وجود مسائل متعددی در شرایط خاص آن، ابعاد عظیم سازه

های دریایی و مهندسی زلزله، کافی است تا افراد عالقمند بتوانند همزمان به اشتراکات مبنایی بین سازه

ای تدوین کتب درسی و تکمیلی بر مبنای هر دو حوزه بپردازند. اولین شرط پیشرفت در هر حوزه

 هایی نظیردرسی در حوزههای بی مدوّنی از کتاضرورت وجود مجموعهاهمیت نیازهای بومی است. 

 ، برکسی پوشیده نیست. و زلزله مهندسی دریا

ی ها و مراکز آموزشی، ارتقاء دانش و تجربههای مناسب در دانشگاهآموزش مبتنی بر سرفصل

هایی است که عالوه بر کیفیت مهندسان، تعریف و طرح مسائل پژوهشی بومی، مستلزم وجود کتاب

ی ایمن که بومی، انطباق داشته باشد. در راستای رسیدن به هدف بزرگ جامعههای علمی، با نیاز

و نیم دهه، ی حیات پایدار بشری برای سیر تکامل است، طی تالشی مستمر در بیش از یکالزمه

 های زیر تدوین شده است:دوره
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 ها:ویژگی کتب تدوین شده در این سری     

 خوانی قبل از چاپ ند برای نمونهعدم استفاده از دانشجویان در تولید کتاب )فقط دانشجویان عالقم

تمامی  شود.(شوند که اسم تمامی این عزیزان در بخش سخن مؤلف آورده میبه همکاری دعوت می

اند با باشد. در کارهایی که بخشی از عزیزان همکاری داشتهمطالب حاصل تالش خود نویسنده می

 ست.دقت، کار آنها در سخن مؤلف، مورد اشاره دقیق قرار گرفته ا
 اند.هایی که مورد غفلت قرار گرفتههای مصوب و نیز سرفصلتوجه به سرفصل 
 رعایت استانداردهای ساختاری 

فقط افرادی که عالقمند به کارهای متداوم علمی هستند، خوب است بخوانند؛ برای ادامه متن را 

 سایرین ضرورتی ندارد.



ل بود. عمده ئتفکر مداوم برای حل مسابود،  چه روش بنده در تحصیل در دوره دبیرستان... آن     
درست است که رسیدن به  دادم.ل المپیادهای فیزیک و ریاضی را با حوصله مورد برسی قرار میئمسا

معلم جبر گذشت. ظاتی بود که به فکر کردن برای حل میلح ،ترحل برایم جالب بود، ولی بسیار جذاب
لی در حد المپیادهای استانی و برخی مواقع ئمسا ،ر جلساتسال سوم دبیرستان، تنها کسی بود که اکث
مسأله هندسه بود و حل یک کردند که غیر از یک مورد که هم در سطح کشوری، در کالس مطرح می

، بقیه را سر کالس حل (و در تمام طول هفته به آن فکر میکردم)آن برایم یک هفته طول کشید 
ناپذیر آقای که از دبیرستان به یاد دارم، خوشحالی وصفهایی کردم. یکی از زیباترین صحنهمی

 .دیدمسأله را آن  حل ک هفتهیبعد از دلقندی معلم همان کالس بود وقتی که 
سال )ی عمران در دانشگاه صنعتی شریف از همان ابتدای تحصیل در رشتهبعد از ورود به دانشگاه ...      

  ...، ولی برایم روشن نبود که دقیقاً قرار است چه کاری انجام دهم. ای جدی برای کار علمی داشتمبرنامه (3131

 ...مقاومت مصالح

مسأله  755آن مدت، بیش از چند دوره دستیار کالس مقاومت مصالح شدم و در  37و  37های در سال
ردم، از این مسائل را تبدیل به یک کتابچه ک مجموعه مفصلی 37وری و تحلیل کردم. اوایل سال را گردآ

های بعد به دوستانی که ای از آن را در سالهای عمدهچاپ آن نگرفتم. بخشتصمیم به ولی هرگز 
بعدها تصمیم گرفتم مطالبی را که در قالب  تدریس کنند، تحویل دادم. خواستند مقاومت مصالحمی

داده بودم را در  مقاومت مصالح و سایر دروس نظیر استاتیک و یا دینامیک و ... در مقطع کارشناسی درس
 چاپ کنم.  درسنامهقالب 

 مهندسی زلزله...

برایم مبهم بود، تقریباً روشن شده بود و تصمیم خود  31ای را که در سال برنامه 37علت آنکه در سال به
 کتب مرتبط با یالعهکار کنم، مط (زلزلهتعاشاتی )نظیر امواج و رام که روی مباحث را گرفته بود

ر وطی خود گذاشتم. بهطور جدی در برنامهو مقاالتی در این زمینه را به ، امواجدسی زلزلهمهن ارتعاشات،
کردم. ی دانشگاه صرف ورق زدن مقاالت مربوطه میمرتب برخی از ایام هفته را صبح تا عصر در کتابخانه

 لیآوردم ودر میاز مطالب مقاالت سر  مبسیار اندک بود، خیلی کچون آن موقع نیز مثل االن اطالعاتم 
 (37و  37های سوم و چهارم کارشناسی )در سالودم ترسیم کرده بودم. باً افق دوردست را برای ختقری

علت عالقه به مباحث مکانیک جامدات، اکثر دروس کارشناسی و برخی دروس ارشد آن را در به
تصمیم قطعی خود را  کهآن علتبه دانشکده مهندسی مکانیک گذرانده یا مستمع آزاد شرکت کردم.

ارشد، کارشناسی مهندسی زلزله کار کنم، در گرایش  و ارتعاشات  گرفته بودم که در موضوعات مرتبط با
زمان در کنکور همدر همان سال به طور مهندسی زلزله را در دانشگاه صنعتی شریف ادامه دادم. 

ی دورهها )آن موقعم نیز شرکت کرداجتماعی -های اقتصادیارشد مهندسی سیستم یکارشناس



و با رتبه  (شدهای اقتصادی اجتماعی به طور مستقل برگزار میکارشناسی ارشد مهندسی سیستم
همان گرایش با خواسته من منطبق نبوده و یک رقمی شروع کردم. ولی خیلی زود فهمیدم که این راه 

های مهندسی مکانیک در دروه طور جدی در کنار آن دروس دانشکدهو به مهندسی زلزله را ادامه دادم
تقریباً عالوه بر کار روی دروس این رشته، . کردمه یا پیگیری میارشد و دکترای جامدات را نیز گذراند

دروس مرتبط با گرایش کارشناسی ارشد سازه و مکانیک جامدات را در دانشکده های عمران و  یتمام
برایم مبهم بود، بسیار  31ای که در سال افق برنامه ،کارشناسی ارشد یدر دوره ...مکانیک گذراندم. 

ساعت به مباحث  8سال و مثالً روزی میانگین چندین دانستم که قرار است تر شده بود. میروشن
یک عنوان کلی و را در قالب چندین کتاب با و حاصل آن بپردازمارتعاشی و کاربردهای آن در مهندسی 

در بین  3133ات دروس برایم اهمیتی نداشت، هرچند در سالاصالً امتحان. مشترک منتشر کنم
ی اول شدم، ولی ، رتبهارشد التحصیالندر بین فارغ 3131 بودم و (31ورودی ) ممتاز التحصیالنفارغ

مطالبی که در سال چهارم کارشناسی و دو سال تمام سوگیری کارهایم برای هدف مشخصی بود. 
ارتعاشات، که به صفحه بود  3555وری کرده بودم در حدود آکارشناسی ارشد در این خصوص گرد

مطالبی بود  هابیش از نیمی از آنشد. نایی مربوط میهای بازهس و ایمهندسی زلزله، طراحی لرزه
بندی مطالب بود. بندی نوینی در ترکیبآمد، بلکه نگرشی شاید جدید و دستهنمی شمارترجمه بهکه 

ها را هم در سال کتاب منتشر کنم و کارهای مقدماتی آن 1 شایدالب تصمیم گرفتم آنها را در ق
اضافه  یها مطالبانجام دادم. بعد از چندبار بررسی، منصرف شدم ولی هر روز به آن 3131تا  3133

فارسی  هایجلد کتاب مرتبط با دروس مختلف دانشگاهی به زبان 355 بیش اززمان  کردم. تا آنمی
خواندم. مثالً در یک کتاب فقط به ها را نمیی صفحات تمام کتابکرده بودم. البته همهو انگلیسی را تهیه 

زدم. در چند زمینه مرتبط میاش را فقط ورق پرداختم و بقیهمییک مثال که جای دیگر تکرار نشده بود 
مقاالت مورد ی خوبی از مجموعه 3131تا  3137با مهندسی زلزله مقاالت متعددی را تهیه کردم. از سال 

مقاله بود. برخی را  055ی دانشگاه بود تدوین کردم، حدود های کتابخانهعالقه که در مجالت و کنفرانس
های انهکردم. کتب موجود در اکثر کتابخمیخواندم، برخی را هم در حد چنددقیقه فقط تماشا دقیق می

 ..بط بود نگاه کردم.نحوی با ریاضی، ارتعاشات و زلزله مرتدانشگاه شریف را که به

 ...های فراساحلیمهندسی دریا و سازه

هدفم برایم نسبتاً ی عمران دانشگاه صنعتی شریف شروع کردم، افق که دکترا را در دانشکده 31در سال  
شد را گذراندم و پیشنهاد ی سازه و زلزله ارائه میتر شده بود. چند درس که در دانشکده در زمینهروشن
ساله را با حوصله و جدیت پشت سر گذاشته  1ی را در سال اول تدوین کردم، زیرا یک سابقه نامهپایان

بارگذاری  یهای دریایی در زمینهعلت تشابه مفاهیم و مبانی موجود در مهندسی زلزله و سازهبهبودم. 
مکانیک سازه و  هایی در مباحثبارهای باد، زلزله و موج و مفاهیم مشترک نظیر طیف در هر دو و اشتراک



علت این رفتم. بهارشد و اوایل دکترا چند کالس مرتبط با این رشته را هم می یارتعاشات در دوره
 پرداختم. آن زمان بحثدریایی  هایبه مباحث سازها پیش آمد، دکتر شرایطی که در اوایلو  زمینهپیش

نامه را که در خصوص پایان اول ییهپیشنهاد 3185در سال  به طور جدی مطرح بود. دریای خزر
با توجه به  .دریایی پرداختم هایبود کنار گذاشتم و به مباحث سازهوارتعاشات غیرخطی  مهندسی زلزله

تئوری موج،  سیاالت، یسازه و ارتعاشات داشتم، کافی بود دروسی در زمینه ،ای که در مکانیکزمینهپیش
های مکانیک و ه دروس را در دانشکدهنگوی بگذرانم. اینهای دریایتحلیل و طراحی سازه ،هیدرودینامیک
تا  3183های . در تمام لحظات سالای را خودآموزی کردمالبته محدود بود و بخش عمده .عمران گذراندم

ی مهندسی زلزله هم های دریایی مشغول بودم، در زمینهسازهمورد ی خود در نامهکه به پایان 3187
کارشناسی ارشد در های چند نفر از دانشجویان نامهنوشتم و درگیر پایانب میکردم و مطلمی مطالعه

  مکانیک دانشگاه صنعتی شریف شدم.گرایش مهندسی دریا در دانشکده دانشکده عمران و 

 چاپ کتب...

 فسیری تتهیه پیشنهادچاپ داشتم. هنگامی که  یصفحه مطلب آماده 1555 حدود 3187در سال 
صفحه از آن  3055ی قبلی خود را اندکی تغییر دادم و حدود شد، برنامهبه اینجانب داده 0855استاندارد 

مثبتی از بسیار بازخورد  3187و  3187های چاپ کردم. در سال 0855مطالب را در قالب تفسیر و تشریح 
در افق توسط خوانندگان محترم به من منتقل شد و اندک ابهامی هم که  0855 استاندارد کتب تفسیر

آوری کرده بودم. ریزی و هدف خود داشتم رفع شد. تصمیم به تکمیل مطالبی گرفتم که تا آن روز گردبرنامه
ای و اوقات فراغت خود را در راستای این هدف تنظیم های آموزشی، پژوهشی، حرفهتا آن زمان تمام فعالیت

صفحه مطلب تدوین  75خی روزها از صبح تا شب ادامه دادم. بر این کار تر بهمصمم 87از سال ده بودم و کر
ها تا حدی بندی مطالب و ساختار کتاب. سعی داشتم ترکیبی چندین ساله را داشتم، چون سبقهمی کردم

شود. مجدانه  مهندسان یا هر دو واقع و دانشجویان یها مورد استفادهنو باشد. هدف این بود که کتاب
های مالی بسیار زیادی هم نیاز به هزینهعالوه بر زمان، دادم. البته این کار  مطالعه، تحقیق و نوشتن را ادامه

طور جدی شده داشتم. بهشده و بازخوانیویرایش، شدهصفحه مطلب تایپ چند هزار 3188داشت. در سال 
ب که به نشر آنها پرداختم، همواره در حال تدوین مطال 3188 از سالتصمیم به نشر این مطالب گرفتم. 

تالش و با  سالیان تحصیل و تدریس،مند و باانگیزه در طول اگر یک دانشجوی عالقه ...جدید هم بودم. 
 175ساعت یعنی ماهانه حدود  30طور متوسط روزی روزی برای رسیدن به یک هدف مشخص بهشبانه

 3755 حدود هرسال ساعت به تالش علمی بپردازد و تمام کارهای خود را در این مسیر تنظیم کند و 
عدادی قسمت اندکی از انرژی و استفقط ی استفاده از دهندهنشانداشته باشد،  برای چاپ صفحه مطلب

 ..نهاده است. ودیعهی ما به است که خداوند در نهاد همه
 پورمحمدرضا تابش

                                                                                                                                                                                                                        dastnameh.ir 



 

 سخن مؤلف
دوستان بسیار  5801در سال  0022بعد از چاپ سری اول تفسیر مفهومی کاربردی استاندارد 

خود وظیفه بنده را در تدوین کتابی بهتر، متعدد زیادی، بنده را مورد لطف قرار دادند و با مکاتبات 
تدوین و تکمیل  از همان زمان به طور جدی بر اساس مطالعات و تجربیات، مشغولتر نمودند. سنگین

های متعددی در چندین نقطه از کشور برگزار شد و مطالب مربوطه برای تولید کتابی بهتر بودم. دوره
ارتباط نزدیک با جمع کثیری از جامعه مهندسی باعث شد نیازسنجی بهتری از وضعیت اطالعات فنی 

غیرقانونی درخصوص استفاده ای و های غیرحرفهالبته متاسفانه برخی فعالیت این عزیزان کسب کنم.
ها از کور بدون ارجاع، انجام شده است که اینجانب فقط در راستای برخی مالحظات از آنمذ کتباز 
ی غیرقانونی را ناشر پیگیری ی حاضر هرگونه استفادهپوشی کردم ولی برای مجموعهها چشمآن

 خواهد کرد.
ها در زلزله ناسب از کلیات و جزئیات رفتار سازهترین وظیفه کالس مهندسی زلزله، ایجاد درك ممهم

شاید  باشد.است. این امر مستلزم بازخوانی دقیق درس مقاومت مصالح و درك مفاهیم ارتعاشات می
است.  0022های درسی در این حوزه، عدم توجه به مفاد استاندارد ترین اشکال برخی از کالساساسی

ندارند. شاید کمتر  0022، آشنایی قابل قبولی با محتوای استاندارد التحصیالن عمرانمتأسفانه اکثر فارغ
 را بررسی و مطالعه کرده باشد.   0022طراحی باشد که یک بار کامل، استاندارد 

های ایمن و اقتصادی هدف تمام تحقیقات در زمینه مهندسی زلزله این است که روش       
های کارفرمایان را نیز برآورده کند. از آید که خواستههای مقاوم در برابر زلزله بدست ساخت سازه

ترین وظایف و اهداف ای مناسب از مهمهای لرزهنامهتوان گفت که تدوین آییناین دیدگاه می
 باشد. مهندسین زلزله می

 شود:میجلدی و با تقسیم بندی زیر ارائه  چهاربه صورت  0022دوره جدید تفسیر استاندارد 

  :(5)دستنامه انی و مفاهیم مبجلد اول 

 (02دستنامه ) جلد دوم: مالحظات دیوار پرکننده 

  :(02)دستنامه نکات فلسفی و کاربردی جلد سوم 

 (02دار )دستنامه های مصالح بنایی کالفجلد چهارم: سازه 
تر مباحث مرتبط با دیوار در ماهیت این دوره طوری است که عالوه بر ایجاد درك عمیق

در این کتاب با توجه به دستاوردها و ، راهکارهای تحلیلی و اجرایی نیز ارائه کند. 0022استاندارد 
تجربیات موجود در مهندسی زلزله و بارگذاری و طراحی لرزه ای سازه ها، چارتهایی برای کارهای 
آموزشی و حرفه ای برای دانشجویان و مهندسان تولید شده است. این چارتها ضمن خالصه کردن 

 آیین نامه، کاربرد آن را نیز راحت و کم نقص میکند.مطالب 
 



 اهداف زیر مورد توجه بوده است: بندی مطالب این دوره چهار جلدی،در تولید و دسته
 (: توسعه مطالب در قالب مثال و توضیح و کاربرد مفاد آیین نامه.   Guideline) راهنما
ی و ریشه مطالب و دانش الزم (: مباحث مربوط به چیستی و چگونگCommentary) تفسیر

 برای تبیین. 
و ماهیت مطالب و  شناسیپدیده(: مباحث مربوط به Philosophical points) فلسفی نکات

 .قضاوت مهندسیدانش الزم برای 
اند، سواالت بسیاری را بیشتر در چندسال گذشته حسب لطفی که برخی از دوستان به بنده داشته

« قضاوت مهندسی»ها به ای از آنمالحظهاند که شاید تعداد قابلسیدهاز طریق ایمیل از بنده پر
را از همکاران خود شنیده باشیم؛ « قضاوت مهندسی»بسیار پیش آمده است که عبارت گردد. برمی

 شود:ام این است که از آن دو برداشت میآنچه بنده در توصیف این عبارت مهم درك کرده
 اش،تجربیات قبلیدانش و سلیقه و به پشتوانه  نظر شخصی یک مهندس مبتنی بر 
 منطق قابل دفاع بر اساس تجربیات و دستاوردهای علمی موجود 

و انطباق بر  «ضرورت منطقی بودن» دومیمحور تصمیم است و در « شخص»در اولی 
گفت که توان رسد که برداشت دومی بهتر است. بر این اساس میبه نظر میدستاوردهای موجود. 

دانم یک ی قضاوت مهندسی ابتدا باید به دانش روز مسلح شد و این امر تا جایی که بنده میبرا
خواهند مهندسی کنند و نیز بنابراین دوستانی که می راه اصلی دارد، آن هم مطالعه مستمر است.

 هاییورههرچند گذراندن دقضاوت، ابتدا باید برنامه متداوم هدفمندی برای مطالعه منابع داشته باشند. 
شود برای افزایش یک سری مهارت، مفید است؛ ولی آنچه تبدیل که به صورت فشرده برگزار می
شود، همانا روحیه گیری در حوزه مسایل پیچیده مهندسی میبه قدرت تفکر و ابزار تصمیم

 است. )فلسفی( پرسشگری و مطالعه متفکرانه
 شوداست تالش می 0022و جلد دوم تفسیر از دوره دستنامه زلزله  02در این کتاب که شماره 

که ضمن آموزش روش منطقی قابل دفاع )قضاوت مهندسی( برای پرهیز از اثرات منفی دیوار 
 پرکننده، مبانی الزم برای تدوین استاندارد بومی در این حوزه نیز فراهم آورده شود.

گفت که توان یمدر زمینه کیفیت آموزش، . «پرسش نیکو نیمی از علم است» دانیممی
کند. بسیار کارآمد است زیرا تمرکز و توجه بسیار بیشتری در خواننده ایجاد می ،روش پرسش

از این شیوه استفاده شد، این بار نیز سعی شد تا  01در سال  0022همچنانکه در دوره اول تفسیر 
 تر شود.دهبندی هدفمند، کار مطالعه نیز سابا طرح پرسش و مسایل مناسب، عالوه بر دسته

های ی بخشی مطالعهچارت ارائه شده در ابتدای کتاب طوری تنظیم شده است که اهمیت و نحوه
دست دهد. در فصل دوم، مطالب سازی آن چارت را بهمختلف کتاب را در راستای دانش الزم برای پیاده

ی مطالبی است دهندهرت، نشانبر انطباق با چادر بحث دیوار ارائه شد که عالوه 0022مرتبط با استاندارد 
بر تکمیل اطالعات، ابزار الزم برای قضاوت که الزم است در فصول بعدی پوشش داده شود تا عالوه

« قضاوت مهندسی»ای تنظیم شد که گونهمهندسی نیز در اختیار قرار گیرد. فصول سوم تا دهم کتاب به



هندسی، استدالل منطقی بر اساس تجربیات ی قضاوت مپذیر شود. همچنان که بیان شد الزمهامکان
باشد. برای این استدالل باید یک رویکرد تحلیلی به تجربیات علمی موجود در این زمینه ارائه قبلی می

 شود و این همان کاری است که در فصول سوم تا دهم انجام شده است. 

به طور جدی  0022مصور بودن کتاب شاید برای اولین بار همان سال در دوره تفسیر 
، و تصویر طور میانگین در هر صفحه بیشتر از یک شکل وجود داشت. شکلعملیاتی شد و به

کاهد، عمق یادگیری را که تا حد زیادی از خستگی میرا در بر دارد و عالوه بر آنآموزش بصری 
انجام شد ها توسط برخی البته این ایده و حتی الگوبرداری جدی از آن کتاب دهد.نیز افزایش می

البته  که متأسفانه حتی به مراجع اصلی که همان کتب تفسیر بنده بود، نیز ارجاع ندادند.
کردند و از اصالت و کارایی زیاد کتب اینجانب ابراز خوانندگان زیادی به بنده اظهار لطف می

ال این لطف الهی است که شامل ح ه مدیون این عزیزان هستم.راوکردند. بنده همخوشحالی می
 بنده شده تا گامی در حد بضاعت خود در راه آموزش مهندسی بردارم.

ای خوانی کل کتاب، همکاری صمیمانهفرد که عالوه بر نمونهخانم آزاده نوریاز سرکار 
شود. همچنین ترجمه اند، تشکر میافزاری داشتههای نرمدر تولید فصل یازدهم و مدل

یه بنده انجام شده است و اینجانب فقط کار توسط ایشان و به توص پیوست اولاصلی 
 ام.آن را انجام دادهفنی ویرایش 

ای در فرآیند تولید این شائبهآقای محمد کرمی شاهنده در انتشاراتی فدك ایساتیس کمک بی
از حوصله و زحمات آقای مجیدرضا زروئی  شود.اند. از لطف ایشان صمیمانه تشکر میکتاب داشته

قطعاً نظرات و پیشنهادات ارزشمند خوانندگان گرامی با دقت  شود.تشاراتی تقدیر میمدیرعامل این ان
 آرایی کتاب با دقت زیادی همکاری کردند. آقای رحیم شوقی در صفحه شود.بررسی و لحاظ می

 dastnameh.irرسالانی  ها و نظرات خود به پایگاه اطالالع اطالعات بیشتر و نیز ارائه دیدگاه یبرا
 شود.مراجعه 

  :یادآوری
تالش کرده است تا مطالب صحیح و منطقی بر اساس  مؤلفهر چند در تدوین این نوشتار، 

اطالعات علمی روز و تجربیات شخصی خود را ارائه کند اما مطالب این کتاب، نظرات مؤلف بوده 
ند. به ای ندارده از مطالب کتاب در کارهای حرفه، هیچ مسؤلیتی در قبال استفامؤلفو ناشر و 

مراجع رسمی، مورد نظر منظور استفاده از تجربیات ارائه شده در این کتاب باید دیدگاه کارشناسی 
ی ای به عهدهقرار گیرد و مسئولیت هرگونه استفاده از مطالب این کتاب در کارهای حرفه

 باشد.شخص استفاده کننده می
 پورمحمدرضا تابش                                                                                      

 5931 تهران،                                                                                         
tabeshpour@sharif.edu 
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 222   (طبقه نرم قاب خمشي فوالدي) 3-11مثال 
 274   (عدم طبقه نرم در قاب خمشي فوالدي) 4-11مثال 
 277   (طبقه نرم در سیستم مهاربندي فوالدي) 2-11مثال 
 201   (محورمهاربند برون) 2-11مثال 
 209   (پیچش) 7-11مثال 
 293   (ديوار برشي) 0-11مثال 
 293   (صفحهبرون) 9-11مثال 

 

هاپیوست  
 503     مثالهای محاسبات عددی و دستی پيوست اول:

 525   ی آجری  در ارتباط با دیوار پرکننده 8ضوابط یوروکد  پيوست دوم:

 523     ی آجریارتباط با دیوار پرکنندههند  ینامهضوابط آیين :سومپيوست 

 




