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 بسمه تعالی

( و تفسیرهای متفاوتی که بین محاسبین 0022لزوم رعایت دقیق ضوابط طرح ساختمان ها در برابر زلزله )آیین نامه با توجه به 

قرار  تاکیدموارد زیر مورد در انجام محاسبات ساختمان، وحدت رویه  و ایجادبیشتر با اصول آن  شناییآدر راستای  ،محترم وجود دارد

 گیرد. می 

 : تغییرات کلی -1

 تشریح شده اند. ضریب نامعینیو  یدیوار برشی فوالد ،دیوار برشی بتنیسیستم  نسبت به ویرایش قبلی

 ویرایش چهارمبدست آمده بر اساس  نیروی زلزله از حد مجاز به حد مقاومت تغییر یافته است، به این معنا که نیروی -1-1

  مقاومت نهایی و حاالت حدی است.بر اساس های طراحی سازگار با روش

 د:نشوبایست مورد توجه و دقت قرار گیرند شامل موارد زیر میتغییراتی که می -1-0

 لی ی نرم و خیی ضعیف و خیلی ضعیف، طبقهکه شامل نامنظمی پیچشی و پیچشی شدید، طبقه نامنظمی سازه

 (.0022استاندارد  12تا  6د )صفحات نشونرم می

 (10و 11 ات)صفحمختلف  ایهای سازهتری از سیستمتعریف جامع. 

 (10تا  11)صفحات  تمانخضریب بازتاب سا. 

  (43و  41)صفحات ضریب رفتار ساختمان و ارتفاع مجاز . 

  ضریب( توزیع غیرخطی بار استاتیکی معادلk ) (43و  40)صفحات. 

 (02)صفحه ها سازه های تحلیلروش. 

 ضریب افزایش بار جانبی با عنوان نامعینی سازه (ρ ) (42و  03)صفحات. 

 (11)صفحه  نیروی قائم زلزله. 

 (14)صفحه  های طیفیاصالح مقادیر بازتاب. 

 (16و  43)صفحات رمکان نسبی ساختمان کنترل تغیی. 

  فوالدیبرشی محاسبه و طراحی سیستم دیوار برشی بتنی و دیوار نحوه 

 فصل چهارم(ای ای اجزای غیرسازهتعیین بار لرزه(. 

 (پنجم)فصل های غیرساختمانی ای سازهتعیین بار لرزه. 

  فصل ششم(الزامات ژئوتکنیکی(. 

 فصل هفتم(های بنایی مقاوم ضوابط طرح ساختمان(. 
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 اند.های پنجم به بعد برطرف شدهها، در چاپبسیاری از اشکاالت در نگارش و فرمول تذکر مهم:

 :2022تشریح و تبیین برخی موارد موضوعی در متن استاندارد  -2

توصیه  .دگیر رتصوAj  ضریباعمال  ونبد وصد در 3 فیدتصا پیچش بحتساا با ستمیبای پیچشی نامنظمی لکنتر -0-1

در نرم افزار  User Load) توزیع بار استاتیکی معادل طیفیبا روش استاتیکی معادل و یا با  لکنتر یناشود که می

ETABS )پذیردنجام ا. 

 شکل در %13 لیو متن در %02رفتگی پسنامه، های اولیه آییندر چاپ ن،پال در نساختما هندسی نامنظمی بخش در -0-0

 در توام فتگیر پسو در آن میباشد  %02 ارمقد عمل كمالهای بعدی اصالح شده و اما در چاپ. ستا هیددگر مشخص

 .باشدمی مدنظر ،جهت دو

 ایبر معین یهزاو کرذ معد به توجه با کهست ا هشد بیان ازیغیرمو یهاسیستم انعنو تحت نامنظمیاز  یجدیدعنوان  -0-4

 .ددمیگر پیشنهاد جهدر 13 حداقل رمذکو یهزاو ،آن تشخیص

 :گانهدو یها سیستم لکنتر -0-1

 جانبی وینیر صددر 03 تحمل به درقا در هر جهت میباید خمشی هایبقا کهاین بر وهعال گانهدو یسیستمها در -0-1-1

 لزلهز وینیر صددر 32 برابر در متومقا ناییاتو یستمیبا نیز هشد یبندرمها هایقاب یا و برشی یهااریود ،باشند

 د نیاز است:رومسه فایل به قرار زیر  رمنظو بدین ،شندبا دارا را

-دالسیستم  که درتوضیح آن د.وشطراحی می زلزلهدرصد نیروی  122گانه برای ساختمان با سیستم دو -0-1-1-1

ضریب  بایستحالت، میسازی گردد. در این مدل Shell به صورت تواندمیدال بتنی بتنی،  تیر

 .نظر گرفت در 0.25برابر با حداکثر را  Bending m11, m12, m22برای خوردگی دال ترك

از کفایت  ،زلزلهنیروی  صددر 32 به پایه شبر کاهش از پس و دهنمو صرفنظر بقا خمشی سختی زا -0-1-1-0

 در. شوندمی معرفیی تیرها دو سر مفصل )همه مطمئن شد هشد یبندرمها یهابقا یا برشی یهااریود

در  Membraneرا به صورت و آن هدکر نظرفصر نیز آن سختی از ستمیبای ،بتنی دال دجوو رتصو

 توزیع بار استاتیکی معادل طیفیروش استاتیکی معادل یا روش ، انجام آنبرای . (سازی نمودافزار مدلنرم

وصیه مده است( تدوگانه بدست آسیستم طیفی که مقادیر آن از نصف نیروی برش طبقات از روش )

  .گرددمی

 .ودشمی ظلحا صفر به یکدنز برشی یهااریود سختی ،صددر 03 وینیر تحت خمشی بقا لکنتر جهت -0-1-1-4

قادیر که م) توزیع بار استاتیکی معادل طیفیتوان از روش استاتیکی معادل یا روش ، میتحلیل سازهبرای 
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ن . در ایتعیین نمود مده است(بدست آطیفی سیستم دوگانه آن از یک چهارم نیروی برش طبقات از روش 

در  Membraneرا به صورت د و آنکر صرفنظر باید آن سختی از ،بتنی دال دجوو رتصو در حالت نیز،

 03در فایل بایست میر صورت وجود مهاربند فوالدی، د. الزم به ذکر است که سازی نمودافزار مدلنرم

 .این عناصر را حذف نمود ،درصد

بات بایستی تحت ترکی ها و فونداسیون(شامل سیستم مهار جانبی، ستون، کلیه اجزای سازه )در پالن های نامنظمندر ساختما -0-3

و طرح سازه الزم به ذکر است که طراحی پی همواره مطابق با بارهای درنظرگرفته شده  .دنشو طراحیدرصد،  42-122بار 

 گیرد. صورت می

 :به نکات زیر توجه نمودبایستی  بتنی دیوارهای برشیسازی و طراحی در مدل -0-6

 :گردد، موارد زیر رعایت والدی مدفون در داخل دیوار برشیهای فسازی ستوندر مدل -0-6-1

 رشیب دیوارستون متصل به دیوار باید با  با مقطع بتنی قابل قبول نبوده و، ETABSدر سازی ستون مدل -0-6-1-1

Pier  .گردد 

ستون فلزی، مقاومت الزم را برای تحمل نیروهای تحلیل تحت ترکیبات بارگذاری مرده، زنده و زلزله را  -0-6-1-0

نیروی به دست توان سختی محوری ستون را در ضریبی ضرب کرد که داشته باشد. در غیر اینصورت، می

 اشد.تر از ظرفیت ستون بآمده از تحلیل سازه، مساوی یا کوچک

 Lیا  Uهای منظم و نامنظم، دیوارهای برشی با مقطع غیر ساده )مانند دیوارهای ها اعم از سازهی سازهدر کلیه -0-6-0

درصد  42-122شده و اثرات  Pierبه چند دیوار خطی تقسیم شده و هر بخش به صورت جداگانه دیوار  شکل یا ...(،

  نیز باید در طرح دیوارها لحاظ گردد.

 های زیر طراحی گردند.بایست به یکی از روشدیوارهای برشی میاجزای مرزی  -0-6-4

استفاده نمود. الزم به ذکر  C&Tباید از روش  ACI-1999های ایران و یا نامهدر صورت استفاده از آیین -0-6-4-1

، بایستی در سرتاسر طول و ارتفاع دیوار از آرماتور Generalصورت استفاده از روش طراحی  است که در

 .ها( استفاده گردد)مشابه ستونعرضی ویژه 

 .بالمانع است Generalو یا جدیدتر، طراحی  ACI-2005در صورت استفاده از آیین نامه  -0-6-4-0

 موارد زیر رعایت گردد: ویژه بتن مسلح دیوارهایدر طرح  -0-6-1

محصور ناحیه توان پوشش و های قاب ساختمانی فوالدی با دیوار برشی ویژه نمیاز آنجا که در سیستم -0-6-1-1

های فلزی بخصوص در تراز طبقات تامین نمود، در طراحی دیوار ویژه باید از در اطراف ستونرا مناسبی 
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را تا لبه داخلی  دیوار Section Designerبدین منظور، می توان در  محدوده ستون فلزی چشم پوشی نمود.

قرار نگیرند. اما الزم است ، بگونه ای که اجزای مرزی در قسمت ستون های فوالدی ستون کوچک نمود

اضافی در پشت ستون ها اجرا شده و  طولی ستون ها بصورت مدفون در بتن بوده و حداقل دو عدد آرماتور

 شکل محصور شوند. Uبا حداقل آرماتور عرضی الزم بصورت 

طبقه بخصوص در تراز  3مبحث  1-4-4-1-04-3ویژه، آرماتور عرضی ویژه مطابق با بند دیوار برشی در  -0-6-1-0

قرار گیرد. بدین منظور ممکن است الزم باشد آرماتورهای عرضی از جان تیرهای دهانه دیوار برشی عبور 

 نماید.

 Pierشود، دو بخش دیوار متصل به تیر همبند، باید به صورت جداگانه در دیوارهایی که از تیر همبند استفاده می -0-6-3

مگر آنکه بتوان ثابت نمود که همبستگی  ،د نادرست استبرای دو بخش متصل به تیر همبن Pierشود و تعریف یک 

  .کامل بین آنها و با فرض تنش خطی برقرار است

 در تیر همبند با شکل پذیری متوسط، استفاده از آرماتور قطری ضرورت ندارد. -0-6-6

 :بایستی به نکات زیر توجه نمود، ویژه دیوار برشی فوالدیسیستم در  -0-2

  Design guide 20و  AISC 341-16 فوالدی بر اساس آخرین آیین نامه های معتبرمحاسبات سیستم دیوار برشی  -0-2-1

 د.می تواند مورد استفاده قرار گیر AISC 341-10ا اطالع بعدی، نسخه تگیرد. البته می انجام 

 ،0022آیین نامه  0می تواند در صورت برقراری شرایط الزم در پیوست  ،تعیین نیروی طرح اعضاجهت  تحلیل روش -0-2-0

و یا دینامیکی  از روش ظرفیتشود در طراحی انجام گیرد، اما پیشنهاد میاستاتیکی غیرخطی  روشبر اساس 

 استفاده گردد. تاریخچه زمانی غیرخطی

با روش استاتیکی یا طیفی انجام گیرد. در  0022ی سازه باید مطابق ها جابجایی کنترلمطابق دیگر سیستم ها،  -0-2-4

نصف مقدار واقعی وارد نموده و یا با مدل نواری و صرف نظر از  Etabs را در فایلاین خصوص باید ضخامت دیوار 

 فشار در هر نوار، جابجایی را کنترل نمود.

 های مرکب بدلیل عدماستفاده از ستوناز آنجا که اتصال تیرها و ستون ها در دهانه دیوار فوالدی باید صلب باشند،  -0-2-1

 باشد.امکان اجرای ورق پیوستگی مجاز نمی 

 زلزله، و سازه در متخصص اعضای شامل ای میتهدر صورت استفاده از روش تحلیل تاریخچه زمانی، می بایست ک -0-2-3

 .نمایندتایید ها تحلیل انجام برای را مناسب های نگاشت شتاب
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ده در صورت استفا از اتصال جوشی استفاده گردد. پیشنهاد می شود ،در اتصال دیوارهای فوالدی به ستون ها و تیرها -0-2-6

های صاحب صالحیت بازرسی و تایید الزم از شرکت از سوراخ استاندارد استفاده شده و بررسیاز اتصال پیچی، 

 صورت گیرد.

 ،(uR) نهایی حد راــفتر یباضر از دهستفاا به توجه با، های با سیستم باربر جانبی بتنییا ساختمان های بتنیدر ساختمان -0-11

 ضریب از دهستفاا و هشد محاسبه نهایی حالت در نیز پایه شبر ارمقد
1

1.4
 16 صفحه 1.4 ضریبو  00 صفحه عموضو 

ها جز در مواردی نامهسایر آیین( uR)استفاده نمودن از ضرایب رفتار حد نهایی  .شتدا هدانخو موضوعیت 0022استاندارد 

 .نشده است، جایز نیستچهارم صحبتی ویرایش  0022که در مورد آن سیستم در استاندارد 

 بینی شده است.به منظور تامین مسیرهای کافی انتقال بار زلزله از ساختمان به زمین پیش ρضریب نامعینی سازه،  -0-13

 د.وشمیدر نظر گرفته  0/1برابر  ،باشندهایی که نامنظم پیچشی شدید میساختمانکلیه در  ρضریب  -0-12-1

این  ب الزامی است.-0-0-4-4کنترل بند  ،1ρ=گرفتن  نظر برای در، نامنظم در پالنای سازههای سیستمکلیه در  -0-12-0

 شود. های دوگانه نیز میمورد مشمول سیستم

با طول به ارتفاع کوچکتر از مجزا دو دیوار برشی شامل در هر طرف مرکز جرم با پالن منظم، چنانچه ساختمان  -0-12-4

این کنترل برای  باشد.میالزامی  1ρ=برای در نظر گرفتن  ،ب-0-0-4-4کنترل بند با حذف هر دیوار، باشد، یک 

 گیرد.انجام باید دیوارهای همبسته نیز 

حذف  باباشد، الزم است  0چنانچه ساختمان در هر سمت مرکز جرم دارای یک دیوار با طول به ارتفاع کوچکتر از  -0-12-1

 ب، انجام گیرد.-0-0-4-4کنترل بند  ،دیوارکل 

در مدل کلی سازه، تغییرات مربوط به حذف اجزای سازه در هر طبقه بطور مستقل  ،ρبرای اعمال ضریب نامعینی  -0-12-3

 گیرد.گیری الزم برای اعمال این ضریب صورت مینامه تصمیمانجام شده و پس بررسی شرایط آیین

 پی نیز باید اعمال گردد.تواند در دو راستای عمود بر هم ساختمان متفاوت باشد و در طراحی می ρضریب  -0-12-6

 ها اثر ترك خوردگی در اعضا باید به صورت زیر اعمال شود:در تحلیل سازه -0-16

 ایالمان سازه
 برای طراحی

 کنترل تغییرمکان
 برای بدست آوردن زمان تناوب سازه

 قاب مهار نشده قاب مهارشده قاب مهار نشده

 0.5 0.35 0.5 0.35 تیر

 1.0 0.7 1.0 0.7 ستون

 1.0 نخورده(خورده یا ترك)بترتیب برای ترك 0.7یا  0.35 دیوار برشی
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 انتخاببایست بر اساس ضرایب ترکیب بارهای مرتبط با زلزله ، میP-deltaدر تحلیل بارهای مرده و زنده ضرایب اعمال شده  -0-12

 .شوند

متر که مشمول  32های منظم یا نامنظم تا ارتفاع های حداکثر سه طبقه و سازهتحلیل استاتیکی معادل تنها برای ساختمان -0-10

 است.هر نوع نامنظمی جرمی، پیچشی و طبقه نرم نباشند، مجاز 

رفتن خروج از نظر گ در باو باید با ترکیبات بار طیفی باشند، می دینامیکی طیفیهایی که نیازمند تحلیل ی ساختمانکلیه -0-13

تنها برای  این روشقابل قبول نبوده و  توزیع بار استاتیکی معادل طیفیبدیهی است استفاده از روش  .دنمرکزیت کنترل شو

 باشد. می 4-1-1-0و  0-1-1-0های مندرج در بندموارد 

ناشی  متمرکز اضافی بایست لنگر، میتیرها گاهیتکیهت خروج از محوری نیروی نظر گرفتن اثرا های مفصلی برای دردر سازه -0-02

در نظر گرفت. برای این کار کافی است نسبت به محور مرکزی ستون اتصال را برون محوری واقعی تیر در  گاهواکنش تکیهاز 

 Define Length پنجرهبه صورت دستی در  End Length Offsetدر بخش  ETABSافزار در نرمبرون محوری فوق را 

 .نموداعمال 

ذیری پو ضوابط سطح شکل جزئی از سیستم مقاوم جانبی نیستندکه  ییهاستونطبقه از تراز پی،  3های باالی در ساختمان  -0-01

باشند، برای کنترل این بند، داشته  ار سازهجانبی کلی  تغییرشکلبرابر  dCقادر به تحمل باید ، کنندموردنظر را برآورده نمی

 کنترل نمود.در ترکیب خمش و نیروی محوری ها را ستون ،Δ-Pتحلیل به همراه  ضرب نموده و dC باید ضریب زلزله را در

 در آن ارمقد با ماکزیمم (Driftتغییرمکان نسبی ) محاسبه شدید پیچشی و پیچشی نامنظمی لمشمو یهانساختما در -0-00

 .پذیردانجام می نساختما نمواپیر

(، روش استاتیکی معادل و در صورت نبود برکنش، روش استاتیکی Upliftبرکنش )ها در صورت وجود در طراحی شالوده  -0-04

 باشند.قابل پذیرش میسازه معادل یا روش طیفی 

ر برای سای .گزارش ژئوتکنیک الزامی است ارائهمترمربع یا هفت طبقه و بیشتر،  0222هایی با مساحت بیشتر از برای سازه  -0-01

این  13-0مطابق بند ) ی شهر مشهدبندی آماری موجود در نقشهاز پهنه aqو  sKردن آوتوان برای بدستها میساختمان

 .استفاده نمود (راهنما

 یکه آرماتور طولی فونداسیون، به اندازهشود، مگر آندرصد باید اختیار  03/2های نواری برابر حداقل آرماتور طولی فونداسیون -0-03

4

3
درصد باشد. حداقل میزان آرماتور  13/2تواند کمتر از الزم طبق محاسبات باشد که در این صورت نمیمقدار آرماتور  

 باشد.درصد در باال و پایین می 10/2مجموعا برابر با  S400عرضی فونداسیون نیز برای میلگرد 
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شناسی و اطالع رسانی سازمان زمینبه سایت پایگاه  توانمی مشهد، شهرژئوتکنیکی  بندیپهنهاطالعات  از استفاده برای -0-06

 محل آن در موجود خاك نوع از کلیات پروژه، اجرای موقعیت بر اساس و نموده اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق مراجعه

  qaو Ksانتخاب  برایتر، در فقدان اطالعات دقیق نمود. تعیین را aqو  sK مقادیر موجود روابط اساس بر و یافته اطالع

 شوند.پیشنهاد می زیر مقادیر

 

 

 

 

 

 

 :ربا تترکیبا -3

  :باشندمی یرز به صورت کلی حالت در 1430 یشایرو ششم مبحث برطبق ی،دفوال و مهآربتن یهانساختما در وریضر ربا تترکیبااز  

 Load D=Dead  

LP = Partition Load  

 Load L=Live  

Lr=max {Roof Live Load, Snow Load} 

Load Quake E=±Earth  (Earthquake)  

Load T=±Thermal  

 Load Pressure Soil=Soil  

 :ایران تنب ترکیب بارهای طراحی مطابق آیین نامه -4-3

1. 1.25D  

2. 1.25D+1.5LP+1.5L+1.5Lr 

3. D+1.2LP +1.2L+1.2Lr+E 

4. D+E0.85  

5. 1.25D+1.5LP+1.5L+1.5Lr+1.5Soil 

6. 0.85D+1.5Soil 

7. D+1.2LP++1.2L+1.2Lr+T 

8. 1.25D+1.5T  

 :ACI318-08 نامهیینآ -4-12

μ 
E (Mpa) نامگذاری  شرح

 Dense/Very Stiff Medium Loose خاک

 GW,SW ماسه خوب دانه بندی شده/شن 50 100 150 0.20

 SP ماسه بد دانه بندی شده 20 40 60 0.25

ماسه الی دار شن / 12.5 17.5 25 0.25  GM,SM 

 ML الی با اثرات خمیری پایین 5 15 25 0.35

 CL رس با اثرات خمیری پایین 3 6.5 20 0.40

 CH رس با اثرات خمیری باال 2.5 5 15 0.45

 OL,OH خاکهای آلی و نباتی ---- 2.5 ---- 0.45
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1. D1.4  

2. 1.2D+1.6LP+1.6L+1.6Lr 

3. 1.2D+LP+L+E 

4. 0.9D+E 

5. 1.2D+1.6LP+1.6L+1.6Lr+1.6Soil 

6. 0.9D+1.6Soil 

7. 1.2D+1.6LP+1.6L+1.6Lr+1.2T 

8. 1.2D+1.6T 

  :(یحد روش به دیفوال سکلتا حیاطرجهت AISC05-360 ( نامه یینآ -4-11

1.  D1.4  

2. 1.2D+1.6LP+1.6L+0.5Lr 

3. 1.2D+LP+L+1.6Lr+E  

4. 1.2D+LP+L+0.5Lr 

5. 1.2D+LP+L+0.2Lr+E 

6. 0.9D+E 

7. 0.9D+1.2LP+1.2L+1.6Soil 

8. 1.2D+0.5LP+0.5L++0.5Lr+1.2T 

9. 1.2D+1.6LP+1.6L+1.6Lr+T 

  :(زمجا تنش روش به دیفوال سکلتا حیاطرAISC-ASD (98 نامهیینآ -4-10

1. D 

2. LLP+D+  

3. D+LP+Lr 

4. D+0.75LP+0.75L+0.75Lr 

5. D +0.7E 

6. D+0.75LP+0.75L+0.75Lr+0.525E 

7. E7D+0.60.  

8. L+SoilLP+D+  

9. D+Soil 

10. D+0.75LP+0.75L+0.75Lr+0.75T 

11. D+T 

  :نسیوافوند تنش لکنتر ربا تترکیبا -4-14

1. D 

2. D+LP+L+Lr 

3. D+0.75LP+0.75L+0.75Lr+0.525E 

4. D+0.7E 

5. 0.6D+0.7E 
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 :نکات تکمیلی -4

مبحث ششم ویرایش  1-3-6از جدول  1-1مندرج در بند )« های مرتبط با آنهای محل تجمع و راهرواتاق»منظور از  -1-1

 های مسکونیدر ساختمان بار پذیراییشود که توصیه می لذا .های مسکونی است، البی و سالن اجتماعات ساختمان(1430

 .گرددکیلوگرم بر مترمربع فرض  022برابر با حداقل 

 ء بار مرده تلقی گردد.تواند جزمی ،در صورت ثابت بودن محل آنهای مسکونی، ساختمانبار دیوارهای جداکننده  -1-0

انچه چن) اشدبزمین طبیعی میتراز  زیر شالودهتراز فوقانی هایی که در مرز زمین همسایه قرار داشته و ساختمانی در کلیه -1-4

بایست جهت کنترل ارتفاع مجاز می، امکان برداشتن خاك مجاور سازه در طول عمر مفید ساختمان وجود داشته باشد(

 توان به دو صورت عمل نمود. اما به منظور طراحی سازه در این موارد میساختمان، تراز شالوده را مدنظر قرار داد. 

آن  بار خاك پشت ستیبایدر این حالت  بدیهی است که .در نظر گرفته شود شالودهدر محل تالقی سازه و را  پایهتراز  (1

  .در سازه در نظر گرفته شودنیز اثرات آن کلیه شده و  ، اعمالمدلدر نیز 

 0022نامه آیین 0-3-3-4-4الزم است موضوع بند در این صورت  .تراز پایه به باالی دیوارهای حائل منتقل گردد (0

 گیرد.نجام امفروض، در تراز پایه دینامیکی تحلیل دینامیکی طیفی با مقیاس نمودن برش پایه  و سپس شودکنترل 

 :دمیشو ترکیب فقیا لزلهز با %122 رتبصو قائم لزلهز ،قبلی یشایرو فبرخال 0022 رمچها یشایرو در -1-1

 

 ی قائمترکیبات بار با درنظر گرفتن زلزله

 ویرایش چهارم 0022استاندارد  ویرایش سوم 0022استاندارد 
D+L±EX±0.3EY±0.3EZ D+L±EX±0.3EY±EZ 
D+L±EY±0.3EX±0.3EZ D+L±EY±0.3EX±EZ 
D+L±EZ±0.3EX±0.3EY  

 

 های جداکننده داخلی را در دسته بارهای مرده ساختمان قرار داد.بایست وزن تیغهدر کنترل ارتعاش تیرها، می -1-3

 مجاز نمی باشد. یک ساختمان استفاده از آیین نامه های طراحی متفاوت برای طراحی عناصر مختلف  -1-6

با مبحث نهم مقررات  ETABSافزار ی برش در نرممحاسبهعدم انطباق با توجه به  ،CSA نامهاستفاده از آیین در صورت -1-2

 د.نبه صورت دستی محاسبه گرد باید آرماتور برشی الزم اعضا ،ملی

باید طراحی میلگردهای اتصال کف و دیوار یا  .دنهایی که دیوار برشی یا بادبند به دیافراگم کف اتصال کمی داردر سازه -1-0

ترل کن ضمنا در مواردی که تراز پایه در تراز باالی فونداسیون قرار دارد، .به صورت جداگانه انجام شود ی شدهبادبنددهانه 

 نیروهای جانبی از طریق کف الزم خواهد بود.مقاومت دیافراگم به منظور انتقال 
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 گیرد.ها، بر اساس ضوابط مبحث نهم انجام میها در ناحیه ویژه ستون، فاصله خاموت43صفحه  1یادداشت شماره  -1-3

 در دیوارهای همبسته با شکل پذیری متوسط، تیر رابط باید بر اساس ضوابط شکل پذیری باال طرح شود. -1-12

 سازمان نظام مهندسی:ی فایل به ی ارائهنحوه -5

 رعایت گردد: هافایل ارائه در زیر مواردشود به جهت تسریع روند بررسی محاسبات، توصیه می

 

-Project)که فایل اصلی سازه است(،  Project-Main.edbهای هـــــو با شاخ ETABSای با نام پوشه :بندیی پوشهنحوه -3-1

Period.edb زمان تناوب اصلی سازه(، ی)که فایلی است که برای محاسبه Project-Drift.edb  که فایلی است برای(

رل )که فایلی است برای کنت Project-25%.edbازه(، استفاده از زمان تناوب اصلی س ی تغییرمکان نسبی سازه بامحاسبه

های و با شاخه SAFEای با نام )که فایلی کنترل دیوار برشی در تراز پایه( و پوشه Project-50%.edbقاب خمشی( و 

Foundation  که در آن فایل فونداسیون وFloor در صورت  ها )در صورت نیاز( قرار دارد.یات طراحی سقفیکه در آن جز

 نیز ضمیمه گردد. Calculation Bookنیاز به توضیحات تکمیلی، فایلی با نام 
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