
 گروه آموزشی جوانه پنجمفهرست مبحث 
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 54 بندی، حمل و نگهداریبسته

 ۵5 های سفالی و آجرهافرآورده

 53 تعریف آجر

 53 تعریف بلوک سفالی توخالی

 53 بندیدسته

 59و  53 آجر رسی، شیلی، شیستی و مارنی

 53 آجر توکار

 71و  53 نماآجر 

 52 با مقاومت باالآجر 

 52 آجر سبک

 03و  71و  52 آجر ماسه آهکی

 71و  52 آجر بتنی

 52 بلوک سفالی توخالی

 59 بلوک سفالی سقفی

 59 بلوک سفالی دیواری / آجر رسی سبک

 59 های قائمآجر رسی باربر و غیرباربر با سوراخ

 59 های افقیآجر رسی سبک باربر با سوراخ

 59 های افقیپنل آجری رسی سبک غیرباربر با سوراخ

 59 هاویژگی

 70 های استانداردآزمایش

 78 ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی 

 78 سازگاری

 7۳ بندی، حمل و نگهداریبسته

 5۵ های سیمانیفرآورده

 75 های سیمانیتعریف فرآورده

 75 تعریف مواد افزودنی بتن

 75 بندیدسته

 75 بتن
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 گروه آموزشی جوانه ششم فهرست مبحث
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 78 بام ساختمان جدید و موجود بر شدن بار برفهساخت ساختمان جدید و امکان اضاف

 54 بار باران

 75 کلیات

 75 اختصاری عالئم

 75 بام تخلیه آب باران

 77 طرحباران بارهای ناشی از 

 73 باران انباشتگی آب ای وبرکه ناپایداری

 59 بار یخ

 79 کلیات

 79 / وزن یخ بار یخ

 79 وزن مخصوص متوسط یخ

 31 (dtزدگی باران )ضخامت طراحی یخ ناشی از یخ

 31 (zFضریب ارتفاع )

 31 (tضخامت اسمی یخ )

 30 پوشیده از یخها و اجزای اثر باد بر سازه

 17 بار باد 

 3۳ کلیات

 3۳ های تعیین بارهای باد: استاتیکی، دینامیکی و تجربی )تونل باد(روش

 34 زمان تناوب اصلی ساختمان 

 34 عرض مؤثر ساختمان

 99و  35 (Vسرعت مبنای باد )

 99و  35 (qفشار مبنای باد )

 35 (Pفشار یا مکش خارجی باد )

 37 (iPداخلی باد )فشار یا مکش 

 37 نیروی باد

 33 (hارتفاع مبنا )

 33 (eCضریب بادگیری )

 32 (tCضریب پستی و بلندی زمین )
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 گروه آموزشی جوانه نهمفهرست مبحث 
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 239 هادیافراگم

 239 گستره

 239 نیروهای طراحی دیافراگم

 240 حداقل ضخامت دیافراگم

 840 نیروهای وارد بر دیافراگم

 241 مقاومت مورد نیاز

 840 کلیات

 848 سازی دیافراگمتحلیل و مدل

 243 مقاومت طراحی

 84۳ کلیات

 84۳ طراحی برای لنگر خمشی و نیروی محوری

 84۳ برای برش طراحی

 843 هاکنندهجمع

 247 های آرماتورگذاریمحدودیت

 249 آرمههای بتنشالوده

 249 گستره و تعاریف

 846 منفرد، مرکب، نواری، گسترده، تیر روی زمین، تیر باسکولی و کالف رابطهای سطحی: انواع شالوده

 846 شالوده منفرد

 846 شالوده مرکب

 851 شالوده نواری

 851 شالوده گسترده

 851 تیر روی زمین

 851 تیر باسکولی

 851 کالف رابط

 851 انواع شالوده عمیق )شمع(: منفرد، گروه شمع

 851 شمع منفرد

 850 گروه شمع

 251 کلیات

 850 مشخصات مصالح
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 557 ها(اعضای فضاری )بست

 553 هامقاومت بست

 570 های داخلیآرماتور توزیعی کنترل ترک در بست

 57۳ هاجزئیات آرماتورگذاری طولی بست

 564 اعضای کششی )بندها(

 574 مقاومت بندها

 574 جزئیات آرماتورگذاری بندها

 565 هاگره

 575 مقاومت ناحیه گره

 567 های خم میلگردگره

 570 طرح مقاوم در برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند

 531 مقاومت بست

 530 هاجزئیات آرماتورگذاری بست

 538 مقاومت بندها

 538 مقاومت نواحی گره

 572 سازی بست و بندهای محاسباتی و مدلگام

 573 کنترل ترک

 575 شدگی و خزش بتنجمع

 575 گستره

 575 کلیات

 576 شدگی بتناثرات جمع

 575 اثرات خزش بتن

 553 هاروش ضرایب لنگر خمشی در دال

 553 گستره

 553 روش طراحی

 555 ضخامت دال

 556 برشی در تیر و دالتالش 

 556 لنگرهای خمشی در تیرها

 593 های بتنیروش طراحی ساده ساختمان

 593 کلیات و دامنه کاربرد
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 گروه آموزشی جوانه دهم فهرست مبحث 
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 048 بندتسمه پشت

 04۳و  048 های دسترسیسوراخ

 044 هاآرایش جوش و پیچ

 044 ترکیب پیچ و جوش

 044 تقویت از طریق جوشکاری 

 044 ترکیب پیچ و پرچ

 044 هااتصاالت و محدودیت

 044 اتصاالتی که باید فقط به صورت اصطکاکی با پیچ پرمقاومت یا جوشی استفاده کرد

 045 کنندثقیل تحمل میکه بار جرهایی سازه

 121 هاجوش

 045 جوش شیاری

 045 سطح مقطع موثر جوش شیاری 

 043 جوش گوشه

 050و  051 برگشت جوش یا قالب جوش

 051و 04۱ اتصاالت پوششی )رویهم(

 05۳ محدودیت جوش انگشتانه و کام

 055 هاترکیب جوش

 057 با توجه به فلز پایه انتخاب الکترود

 057 دارجوش مختلط، نمونه زخم

 053 گرمایش برای جوشکاریپیش

 111 پیچ

 053 تنیدگیراه های پیش

 053 اتصال اتکایی و اصطکاکی

 053 پیچ معمولی و پیچ پرمقاومت

 052 )جدول(ها مشخصات پیچ

 873و  875و  052 تنیدگی جدول و فرمولحداقل نیروی پیش

 05۱ انواع سوراخ در اتصاالت پیچی

 071و  05۱ هامحدودیت ابعادی سوراخ پیچ
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 078و  070و  071 هافاصله سوراخ

 071 ها و شماره متهابعاد سوراخ پیچ

 070 هاحداکثر فاصله سوراخ

 078 اولیه،کارگر معمولیاتصال اتکایی، سفت شدن 

 078  عدم لقی و خستگی در اتصال اتکایی

 441و  116 ها(ورق پرکننده )لقمه

 038و  048 وصله

 037و  035 میل مهار

 035 ستوندر کفسوراخ بزرگ شده و لوبیایی 

 037 اقالم مدفونمهارها و میل

 114 بار متمرکز بر جان و بال

 037 بال  متمرکز بر بار

 023 برش در چشمه اتصال 

 022 هاتیرکننده در مقابل نیروی متمرکز و تیرها و شاهسخت

 02۱ ورق تقویتی جان )ورق مضاعف(

 02۱و  022 سخت کننده عرضی و قطری

 022 تیرها در مقابل دورانانتهای آزاد تیرها و شاهکننده در سخت

 136 برداریهحاالت حدی بهر

 0۱0و  0۱1 خیزپیش

 0۱0 ها ناشی از بار مرده و زنده تغییر شکل

 0۱0 پایه های موقت -دال -تغییر شکل تیر مختلط

 0۱8و  0۱0 تغییر مکان جانبی

 0۱8 لرزش، فرکانس نوسانی ،ارتعاش

 0۱۳ لغزش اتصاالت و تغییر شکل

 131 پذیری، قاب خمشی و مهاربندشکل -ایالزامات طراحی لرزه

 0۱3 پذیری و حد آنشکل

 0۱3 ارتجاعی های فراتغییر شکل

 0۱3 دوران گره 
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 39 ها و ...(گاههای داربست )شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیهکلیه قسمت ضریب ایمنی

 51 کنترل و تأیید داربست

 50 تأمین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن

 58 نردبان 

 53 پله موقت راه

 53 پله موقتضریب ایمنی راه

 53 دار و گذرگاهراه شیب

 53 دار و گذرگاهضریب ایمنی راه شیب

 53 تخریب

 53 کلیات

 59 .(های موقت و ..کف، پلهورد استفاده در تخریب )شامل ضریب ایمنی اجزای سازه و تجهیزات م

 71 تخریب کف و سقف

 71 های طاق ضربیتخریب سقف

 71 کشیدهتنیده و پسهای بتن پیشتخریب سقف

 71 های شیروانی و چوبیطاقتخریب 

 71 هاتخریب دیوار

 70 های بتنی تخریب سازه

 70 یهای فوالدتخریب سازه

 78 های مشابه  سازه های بلند صنعتی وتخریب دودکش

 78 ایعاتمصالح و ض

 56 عملیات خاکی

 75 کلیات

 73 ها(کنی ساختمانگودبرداری )حفر طبقات زیرزمین و پی

 73 های مجاورهای محل گودبرداری، دیوار و ساختمانبازدید دیوارهبررسی و 

 72 هاحصار حفاظتی موقت در اطراف گودبرداری

 72 مواد حاصل از گودبرداری

 72 کار در محل گودبرداری

 79 ها و مجاری آب و فاضالب حفاری چاه

ه

ن

ا

و

ج

 

ی

ش

ز

و

م

آ

 

ه

و

ر

گ

www.javaneacademy.ir


