






89-99سال تحصیلی  اولترم  -دانشگاه کاشان های فوالدیچک لیست پروژه سازه  

اعضای گروه:                                     شماره گروه:  

 شماره موضوع تاریخ امضا مالحظات

و  ، رمپملک جنوبی با در نظر گرفتن موقعیت طرح معماریکلی  اصالح،  ترسیم نقشه مقیاس در اتوکد   

 با تعبیه محل بازشو پله  هاتعیین جهت تیرریزی هر یک از دهانه، ابعاد راستای طولی
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 2 و برف تعیین بار مرده کف، تیغه، دیواره محیطی )به همراه جزئیات مناسب( و نیز تعیین بار زنده   

 3 ای سازه و تعیین نیروهای زلزله وارد بر هر طبقه.وزن لرزهدستی محاسبه    

و مقایسه وزن سازه و  ، انجام تحلیل اولیهساخت مدل سه بعدی از ساختمان بوسیله نرم افزار و بارگذاری آن   

 کامپیوتری با نتایج روش دستی برش پایه
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کنترل  -تیرها و ستونها و بادبندها تیپ بندیتکمیل جزئیات مدل و انجام تحلیل و طراحی رایانه ای،    

بار  اتترکیب بررسیو نیز ، بررسی اثر نامنظمی و لزوم تشدید برون از مرکزیت اتفاقی و واژگونی دریفت

 )در صورت لزوم(تشدید یافته 
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از  یک ستون با فرض صحت نتایج تحلیل رایانه ای: طراحی دستیکنترل نتایج طراحی کامپیوتری از طریق    

 طبقه اولدر  یک بادبند - طبقه اولدر و گیردار  ساده تیر 2 - پایین تا باال
6 

طراحی سقف در بلندترین و کوتاهترین دهانه ها، طراحی اتصاالت تیپ: پای ستون )ستون میانی(، تیر به    

پایین ترین طبقه )به صفحه ستون،  تیر، ( و اتصاالت بادبند ستون ساده و گیردار )یک نمونه از هر کدام

 ستون و نیز تقاطع بادبندها( با رعایت کلیه الزامات طرح لرزه ای
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 8 طراحی ورق های مضاعف و پیوستگیانجام کلیه کنترل های لرزه ای الزم برای چشمه های اتصال و    

، نداسیون، ستونها، تیرریزیتهیه نقشه های اجرائی )ف تحلیل و طراحی کامپیوتری فنداسیون و   

 (.... و سقف، چاله آسانسور سخت کننده ها، ، وصله ستونها،شمشیری، بادبندها، اتصاالت
9 

 نوع بادبند ها تعداد طبقات نوع خاک اختمانسمحل 
ابعاد 

  ساختمان
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رپوژه سازه اهی فوالدی
98-99ترم اول سال تحصیلی -دانشگاه کاشان

دکتر پاچناری :مدرس

3Steel structures

واحداثمحلزمین،عرضوطول

اهدخوگروهشمارهازتابعیباربرسیستم

.بود

طبقات؟ارتفاع

.استکامپوزیتنوعازسقف

مراعاتاالمکانحتیمعماریضوابط

.گردد

.استHستونهامقطع

ت؟بادبند؟اتصاالنوعای؟سازهسیستم
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صالح شود :پالن معماری بایدا
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آنیی انهم اهی مرجع و روش طراحی
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92ویرایش–ساختمانملیمقررات6مبحث

LRFDروش-92ویرایش-ساختمانملیمقررات10مبحث

4ویرایش-2800نامهآیین
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6Steel structures

تیرریزیجهتتعیینابعاد،گرفتننظردربامعماریطرحکلیاصالح،اتوکددرمقیاسنقشهترسیم

پلهبازشومحلتعبیهباهادهانهازیکهر

رفبوزندهبارتعییننیزو(مناسبجزئیاتهمراهبه)محیطیدیوارهتیغه،کف،مردهبارتعیین

.طبقههربرواردزلزلهنیروهایتعیینوسازهایلرزهوزنمحاسبه

مراحل انجام رپوژه
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وزنمقایسهواولیهتحلیلانجامآن،بارگذاریوافزارنرمبوسیلهساختمانازبعدیسهمدلساخت

.دستیروشنتایجباکامپیوتریپایهبرشوسازه

کنترل-بادبندهاوستونهاوتیرهابندیتیپای،رایانهطراحیوتحلیلانجامومدلجزئیاتتکمیل

باررکیباتتساختنیزونامنظمیاثربررسیاتفاقی،مرکزیتازبرونتشدیدلزوموواژگونیودریفت

(لزومصورتدر)یافتهتشدید

ستونیک:ایرایانهتحلیلنتایجصحتفرضبادستیطراحیطریقازکامپیوتریطراحینتایجکنترل

اولطبقهدربادبندیک-اولطبقهدرگیرداروسادهتیر2-باالتاپاییناز

مراحل انجام رپوژه
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مراحل انجام رپوژه

8Steel structures

بهتیر،(نیمیاستون)ستونپای:تیپاتصاالتطراحیها،دهانهکوتاهترینوبلندتریندرسقفطراحی

تیر،تون،سصفحهبه)طبقهترینپایینبادبنداتصاالتو(کدامهرازنمونهیک)گیرداروسادهستون

ایلرزهطرحالزاماتکلیهرعایتبا(بادبندهاتقاطعنیزوستون

ومضاعفهایورقطراحیواتصالهایچشمهتمامیبرایالزمایلرزههایکنترلکلیهانجام

پیوستگی

بادبندها،زی،تیرریستونها،فنداسیون،)اجرائیهاینقشهتهیهوفنداسیونکامپیوتریطراحیوتحلیل

.(...وآسانسورچالهسقف،ها،کنندهسختستونها،وصلهشمشیری،اتصاالت،

فرمت چک لیست
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Steel structures 10

.شوندچاپA3قطعدربایدهانقشه

.باشدخواناوتمیزبایدهانوشتهکلیه

.باشندسئواالتپاسخگویوحاضردفاعزماندربایدگروهاعضایازیکیحداقل

پروژهدفاعوتحویلزمان

.شودمیامضامروربههالیستچک

تذکرات مهم 
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:(شدنخواهدبررسیاصالپروژهرعایت،عدمصورتدر)تحویلیموارد

همراههبشدهتعریفلیستچکبرمنطبقبندیفصلباشدهچاپمحاسباتدفترچه

(اولفصل8برای)افزارهانرمازمفیدهایخروجی+ابتدادرشدهامضالیستچک

(9فصلبرای)شدهتعریففرمتباشدهچاپاجراییهاینقشهدفترچه

اجراییهاینقشهومحاسباتیفایلهایحاویفشردهلوح

تذکرات مهم 
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Steel structures 12

فرمت دفترهچ نقشه اهی اجرایی 

گروه بندی

13Steel structures
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