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 095 خاموت و دورپیچحداکثر نیروی محوری مقاوم در قطعات فشاری دارای 

 097 های آرماتورها در قطعات خمشیمحدودیت

 097 حداکثر مقدار آرماتور کششی در قطعات خمشی )تیرها(

 097 حداقل مقدار آرماتور کششی در قطعات خمشی )تیرها(

 093 های بتنیشکل و تیرچه Tضوابط تیرهای 

 093 شکل Tضوابط تیرهای 

 092 های بتنیضوابط تیرچه

 811 های جانبی قطعات خمشیگاهفاصله تکیه

 811 ابعاد طراحی برای قطعات فشاری

 810 ها(های آرماتورها در قطعات فشاری )ستونمحدودیت

 810 ها(حداقل و حداکثر سطح مقطع آرماتور طولی در قطعات فشاری )ستون

 810 ها(حداقل تعداد میلگردهای طولی در قطعات فشاری )ستون

 810 هادورپیچ

 818 مقاومت اتکایی

 81۳ ها(محدودیت فاصله میلگردها در اعضای خمشی )تیرها( و اعضای فشاری )ستون

 81۴ ها(گروه میلگردها در اعضای خمشی )تیرها( و اعضای فشاری )ستون

 81۴ ها(اعضای فشاری )ستوندر میلگردهای انتظار خم شده 

 303 برش و پیچش

 813 عالئم اختصاری

 800 گستره

 800 حالت حدی نهایی مقاومت در برش

 808 نیروی برشی مقاوم تأمین شده توسط بتن

 80۳ نیروی برشی تأمین شده توسط آرماتورها

 80۳ انواع آرماتورهای برشی

 805 ضوابط کلی طراحی برای برش

 807 محدودیت آرماتورهای برشی

 807 حداقل سطح مقطع آرماتور برشی

 803 حداقل سطح مقطع خاموت برشی و پیچشی )اثر توأم نیروی برشی و پیچشی(
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 803 های برشیحداکثر فاصله بین خاموت

 803 حالت حدی نهایی پیچش

 802 لنگر پیچشی مقاوم تأمین شده توسط آرماتورهای پیچشی

 809 ترکیب پیچش و خمش

 809 ترکیب پیچش و برش

 809 پیچشیهای آرماتورهای محدودیت

 881 های بسته پیچشیحداکثر فاصله بین خاموت

 880 های معینلنگر پیچشی نهایی در اعضای ساختمان

 880 جزئیات تکمیلی آرماتورهای عرضی

 880 ها( و اعضای خمشی )تیرها(ها( در اعضای فشاری )ستونآرماتورهای عرضی )خاموت

 88۳ برش اصطکاکی

 885و  88۴ ضزیب اصطکاک

 885 اعضای خمشی با ارتفاع زیاد )تیرهای عمیق(

 883 هاها و شانهدستک

 889 دیوارهای برشی

 8۳0 هاها و شالودهدال

 82۳و  8۳8 هاها و شالودهطرفه و برش دوطرفه در دالبرش یک

 8۳۴ های برشیکالهک

 8۳3 هااتصاالت قاب

 325 اثر الغری و کمانش

 8۳9 عالئم اختصاری

 8۴0 گستره

 8۴0 کلیات

 8۴8 طبقات مهار شده جانبی

 8۴8 طول آزاد قطعات فشاری

 8۴۳ طول مؤثر قطعات فشاری

 8۴۴ شعاع ژیراسیون

 8۴۴ ضوابط اثر الغری
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 8۴5 روش تشدید لنگرهای خمشی

 8۴2 محوری بارحداقل برون

 8۴2 اثر الغری در قطعات فشاری تحت اثر خمش دومحوره

 8۴9 در قطعات خمشی متصل به قطعات فشاریتشدید لنگر خمشی 

 351 خوردگیتغییرشکل و ترک

 850 عالئم اختصاری

 85۳ گستره

 85۳ تغییرشکل

 85۴ خوردگیلنگر خمشی ترک

 85۴ مدول گسیختگی بتن

 85۴ اضافه افتادگی دراز مدت

 853 طرفههای یکمحدودیت تغییرشکل در تیرها و دال

 852 طرفه برای عدم محاسبه تغییرشکلتیر یا دال یکحداقل ارتفاع )ضخامت( 

 852 های دوطرفه بدون تیر میانی برای عدم محاسبه تغییرشکلهای دالحداقل ضخامت

 859 هاخوردگیترک

 871 طرفههای یکعرض ترک خمشی در تیرها و دال

 362 طراحی دال

 87۳ عالئم اختصاری

 87۴ گستره

 87۴ تعاریف

 875 نوار پوششی

 875 نوار ستونی

 875 نوار میانی

 875 نوار کناری

 875 دال-تیر در سیستم تیر

 877 هاضوابط کلی طراحی دال

 873 هاکتیبه دال

 873 هابازشوها در سیستم دال
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 872 هاآرماتورگذاری در دال

 331 طراحی دیوار

 830 عالئم اختصاری

 830 گستره

 830 تعاریف

 830 دیوار باربر

 838 دیوار برشی

 838 دیوار حائل

 838 ضوابط کلی طراحی

 838 محدودیت آرماتورها در دیوارها

 83۴ دیوارهای باربر

 333 طراحی شالوده

 833 عالئم اختصاری

 833 گستره

 832 تعاریف

 832 هاانواع شالوده

 839 هاانواع شمع

 839 ضوابط کلی طراحی

 820 هابر شالودهضوابط تعیین بارهای وارد 

 828 هاتوزیع فشار خاک در زیر شالوده

 828 های باسکولیتیر رابط در شالوده

 828 هامقطع بحرانی لنگر خمشی در شالوده

 82۳ هانیروی برشی سرشمع

 82۴ هاهای آنها و محدودیتها و شمعآرماتورهای شالوده

 825 هابتنی بتنی به شالودهانتقال نیرو از پای ستون، دیوار یا ستون پایه 

 823 هامحدود کردن حرکت نسبی شالوده

 823 های جدا از همکالف رابط بین شالوده

 822 هاشدگی در شالودهآرماتور حرارت و جمع
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 82 پي مجاز چرخش

 81 گیرداس معیارهاي زير مد نظر قرار ميبراس طراحي ت مجازسنش

 81 پي طراحي روش تنش مجاز در

 81 رايب اطمینان پيض

 ۳1 پيطراحي روش حالت حدي در 

 ۳0 (هاي سطحي )جدولب کاهش مقاومت در پيياضر

 ۳0 پي سطحي در شرايط زلزله ظرفیت باربري خاك زير

 ۳0 اي در پي سطحيلرزه ضريب اطمینان

 ۳8 آنها در تنش مجاز پذير و ظرفیت باربريهاي صلب و انعطافپي

 ۳8 اي براي پي سطحيضريب کاهش مقاومت در شرايط لرزه

 ۳8 هاي انعطاف پذيرتحلیل پي

 ۳۳و ۳8 هاي سطحيمالحضات اجرايي پي

 55 سازه نگهبان

 ۳5 هاي نگهبان انواع سازه

 ۳5 ديوارهاي وزني

 ۳5 گونهديوارهاي سپر

 ۳5 خاك مسلح

 ۳7 میل مهاري و میخ کوبي

 ۳7 ديوارهاي زيرزمین

 ۳7 ديوارهاي وزنيطراحي حاالت حدي 

 ۳7 گونهديوارهاي سپرت حدي حاال

 ۳3 ت حدي ديوارهاي خاك مسطححاال

 ۳1 خاك و تنش مقاومتنش سكون، تنش محرك 

 ۳1 خاكحالت محرك و حالت مقاوم حالت سكون، 

 01و ۳1 فشار خاك

 01 (اي يا زلزلهشار خاك در شرايط دينامیكي )لرزهف

 01 اضافه فشار دينامیكي

 01 خاك در پشت ديوارفشار 
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 00 فشار جانبي خاك در هنگام زلزله

 00 رايب اطمینان ديوارهاي وزنيض

 08 خروج از مرکزيت در ديوارهاي وزني

 08 ضريب اطمینان سپر گونه

 08 سپر نفوذطول 

 08 ضريب اطمینان مهار

 08 زدگي کفضريب اطمینان در برابر باال

 08 ضريب اطمینان ديوارهاي خاك مسطح

 0۳ نغییر شكل در سازه هاي نگهبان

 0۳ ضريب اطمینان مسلح کننده ها

 00 روش حالت در ديوارهاي وزني

 05 گونه هاسپر ضريب کاهش مقاومت 

 05 ريزها و شیرواني هادر خاک ضريب کاهش نیروي مقاوم

 07 ضرايب کاهش مقاومت در خاك مسلح ) مسلح کننده ها (

 02و 03و 07 و مهارها  مهاربندي

 01 بهترين مصالح خاك ريز پشت ديوار 

 01 ديوارهاي سپري مهار شده با چند تیرك افقي يا مايل از جلو

 01 در ديوارهاي زيرزمین که انتهاي آن به سقف متكي هستند

 07 میخ مهاري

 07 مهاربندهاي دايمي و موقت

 51 (مبحث گروه پی های عمیق )شمع ها فصل ششم

 50 ت حدي کنترل شمعحاال

 58 حاالت بهره برداري شمع

 58 نشت مجاز شمع

 5۳ اصطكاك منفي جداره

 5۳ باال آمدگي زمین)شمع ها(

 50 روش هاي تعیین ظرفیت باربري شمع

 55 سوراخ کننده گسیختگي
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 1 کلیات

 0 دامنه کاربرد

 0 تعاریف

 4 الزامات مبنا

 7 نیروهای خودکرنشی

 3 های افزایش انسجام و پایداری کلی سازهروش

 3 ایساختمان ها وسایر سیستم های سازهبندی گروه

 9 برای بار سیل، باد، برف، زلزله و یخ هاساختمانبندی خطرپذیری گروه

 01 ها برای بارهای باد، برف، یخ و زلزلهبندی خطرپذیری ساختمانضریب اهمیت مربوط به گروه

 01 هاکاهش گروه خطرپذیری ساختمان

 11 ترکیب بارها

 0۳ کلیات

 0۳ م اختصاریعالئ

 04 آرمههای بتنساختمانهای حدی نهایی در طراحی های حالتترکیب بار

 07 های فوالدیها از جمله ساختمانهای حدی مقاومت در طراحی سایر ساختمانترکیب بارهای حالت

 03 ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز

 09 برداریهای حدی بهرهترکیب بارهای حالت

 81 ترکیب بارها برای حوادث غیرعادی

 81 ای در تحمل اثر یک حادثه غیرعادییا عضو سازه سازه ترکیب بار کنترل ظرفیت

 81 زاارتای بعد از وقوع حادثه خسترکیب بار کنترل ظرفیت باقیمانده باربری سازه یا عضو سازه

 11 بار مرده

 80 کلیات

 80 وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی

 80 سیسات و تجهیزات ثابتوزن تأ

 11 هیدرواستاتیکیفشار  بارهای خاک و

 8۳ کلیات

 8۳ فشارهای جانبی

 84 زیر فشار وارد بر کف و شالوده
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 84 اثر فشار آب زیرزمینی در طراحی کف زیرزمین و دیگر اجزاء مشابه

 84 وجود خاک منبسط شونده در زیر شالوده یا دال روی زمین

 82 بار طراحی جانبی خاک

 12 بار زنده

 83 تعاریف

 82 گسترده یکنواختبار زنده 

 89 های جداساز فضاهاکننده / تیغهدیوارهای تقسیم

 89 ترین وضع بارگذارینامناسب

 89 بار زنده متمرکز

 ۳1 نردبان ثابت و ارکینگپهای وارده بر سیستم های نرده، نرده حفاظ، دست انداز، حفاظ بار

 ۳0 ایهای ضربهبار

 ۳0 هابالکنها و آویزهای کششی نگهدارنده کف

 ۳8 آالت دارای محور دورانی و یا حرکت رفت و برگشتیهای نگهدارنده ماشینسازه

 ۳8 های نگهدارنده آسانسورهاسازه

 ۳8 بار زنده نامشخص

 41و  ۳8 طبقات یکنواخت کاهش بار زنده

 ۳4 طرفههای یکسطح بارگیر دال

 ۳4 هاقوسی و سایباندار، های معمولی، تخت، شیببام زنده بارکاهش 

 ۳2 های جراثقالبار

 ۳7 نیروی ضربه یا نیروی ارتعاشی چرخ جراثقال

 ۳3 هارکز کفم( و بار زنده مت0Lبار زنده گسترده یکنواخت )

 41 ها و ...های تعمیراتی، انبارهای صنعتی،پارکینگبار زنده اجزاء خرپاها و تیرها برای پوشش سالن

 41 پله به صورت طره مجزادارای کف هایپلهبار زنده راه

 41 های پارک وسایل نقلیهها و محلبار زنده متمرکز پارکینگ

 41 بار زنده کف برای عبورکامیونت، کامیون و اتوبوس

 40 بار زنده کف انبارها

 40 بار زنده گسترده و متمرکز کف جایگاه بالگرد

 40 هابار متمرکز پله
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