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 1 کلیات و تعاریف

 1 هدف

 1 مقاومت

 1 پایداری

 1 برداریبهره

 1 پایایی

 2 یک پارچگی

 2 دامنه کاربرد

 2 ساختمان بنایی مسلح

 2 ساختمان بنایی با کالف

 3 آجر

 3 آجر راسته

 3 آجر کله

 3 آجر نما

 3 ابعاد مشخصه

 3 ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی

 4 ابعاد واقعی

 4 ارتفاع موثر

 4 المان مرزی

 4 بار مرده

 4 بار زنده

 4 برداریبار بهره

 4 بار ضریب دار

 5 بست دیوار

 5 بنایی غیرمسلح

 5 بنایی مسلح

 5 بند بستر )افقی(

 5 بند کله )قائم(

 5 بند گلویی
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 5 بتن تسطیح

 6 پشتبند

 6 پوسته

 6 پوشش دوغاب

 6 پوشش بنایی

 6 پوشش مالت

 6 پیچ مهار

 6 پیوند ممتد

 7 پی

 7 تغییر مکان نسبی طبقه

 7 تنگ

 7 تیر اتصال

 7 تیر بنایی 

 7 تیر تیغه

 7 تیر عمیق

 8 تیغه )دیوار جداگر(

 8 جان 

 8 جداره

 8 جرز

 8 چگالی حقیقی

 8 چگالی ظاهری

 8 حفره

 8 خاموت

 9 خرپشته

 9 ای )انقطاع(درز لرزه

 9 دوغاب

 9 دیافراگم

 9 دیوار 

 9 دیوار
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 9 دیوار باربر

 9 دیوار برشی بنایی

 11 دیوار برشی بنایی غیرمسلح

 11 دیوار برشی بنایی مسلح

 11 دیوار جداگر )تیغه(

 11 دیوار چند جداره

 11 ایدیوار سازه

 11 دیوار غیرباربر

 11 دیوار محوطه

 12 سوراخ

 12 شالوده

 12 شفته آهک

 12 ضخامت موثر

 12 ضریب کاهش مقاومت

 12 عضو بنایی

 12 غوره گل

 13 گلکاه

 13 کالف

 13 کالف افقی

 13 کالف قائم

 13 کرسی چینی

 13 الریز

 14 الیه

 14 مدول ارتجاعی

 14 مدول برشی

 14 مساحت بستر

 14 مساحت خالص

 14 مساحت کل

 14 مساحت موثر
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 15 مالت

 15 مقاومت اسمی

 15 )طراحی( مقاومت طرح

 15 مقاومت الزم

𝑓𝑚مقاومت فشاری مشخصه مصالح بنایی 
′

 15 

 15 منشور

 15 مهار

 16 میلگرد بستر

 16 میلگرد طولی

 16 میلگرد عرضی

 16 نمای مهار شده

 16 نمای بنایی

 16 واحد بنایی

 16 مصالح بنایی واحد

 17 واحد مصالح بنایی توپر 

 17 واحد مصالح بنایی توخالی

 17 دارواحد مصالح بنایی سوراخ

 17 هسته بتنی

 17 هشتگیر

 18 8عالئم اختصاری مبحث 

 22 مشخصات مصالح و کنترل کیفیت

 27 تائیدیه ناظر برای کیفیت مصالحالزام 

 27 الزامات مصالح

 27 مصالح ساختمانی

 22 هادانهسنگ

 28 هاچسباننده

 22 سیمان

 28 سیمان بنایی

 22 آهک
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 28 آهک هیدراته هیدرولیکی

 28 آهک هیدراته پرداخت

 28 آهک هیدراته بنایی

 29 آهک زنده

 29 شیر آهک

 22 گچ

 22 خاک رس

 22 آب

 03 واحد مصالح بنایی

 31 طبقه بندی بر اساس شکل

 31 توپرواحد مصالح بنایی 

 31 دارواحد مصالح بنایی سوراخ

 31 (3و  2و  1واحد مصالح بنایی تو خالی )نوع 

 03 ضوابط هندسی آجر رسی و بلوک سیمانی

 03 حجم و مساحت فضای خالی در آجر و بلوک

 31 حجم فضای خالی نسبت به حجم کل

 31 حجم هر فضای خالی نسبت به حجم کل

 31 مساحت هر فضای خالی 

 31 مجموع ضخامت جان و پوسته

 31 ایشرایط واحدهای مصالح بنایی تو خالی در دیوار سازه

 31 ایدیوار سازه

 31 اندازه سوراخ های مربعی در آجر

 31 ایقطر سوراخ دایره

 31 ضخامت پوسته 

 31 ضخامت جداره داخلی بین دو سوراخ

 31 جان آجر توخالی

 01 انواع آجر بر اساس مواد خام

 31 آجر رسی، شیلی، شیستی و مارنی

 31 آجر ماسه آهکی

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


 گروه آموزشی جوانه 8938 ویرایش 8 مبحثفهرست 

 

 
 

www.javaneacademy.ir 
 

 31 آجر بتنی

 31 آجر سبک

 32 صدایی که از ضربه دو آجر میشنویم

 32 صدای زنگداری

 32 تکه آجر

 32 آجر سه چارک

 32 آجر سه قد

 32 آجر کلوک )پاره آجر(

 02 مشخصات آجر مصرفی

 32 مگاپاسگال 5حداقل مقاومت فشاری آجر = 

 32 چگالی حقیقی آجر

 32 چگالی ظاهری آجر

 32 ترک روی آجر

 max  32%5= درصد جذب آب آجر

 02 بلوک سفالی

 32 بلوک سفالی دیواری

 32 بلوک سفالی با سوراخ قائم

 32 بلوک سفالی با سوراخ افقی

 33 بلوک سفالی سقفی

 00 بلوک سیمانی

 33 بلوک سیمانی توخالی

 33 ساخته شده از شن و ماسه رودخانه ای یا شکستهبتن سیمانی 

 33 انواع بلوک بر اساس وزن ویژه )وزن مخصوص(

 33 وزن ویژه بلوک

 33 وزن ویژه معمولی بلوک

 33 بلوک سیمانی سبک

 33 بلوک سیمانی نیمه سبک

 33 بلوک سیمانی در دیوار باربر

 33 میزان شن ، ماسه و آب در بلوک 

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


 گروه آموزشی جوانه 8938 ویرایش 8 مبحثفهرست 

 

 
 

www.javaneacademy.ir 
 

 33 تو خالیبلوک سیمانی 

 33 بلوک سیمانی تو خالی باربر

 33 بلوک سیمانی تو خالی غیر باربر

 34 مشخصات بلوک دیوار باربر

 34 بلوک سیمانیمشخصات هندسی 

 34 مصرفی در دیوار باربر )جدول( بلوک سیمانی ضخامت جان و پوسته

 34 بلوک سیمانی توخالی سقفی

 34 بلوک سیمانی در تیرچه بلوک

 34 بلوک سیمانی توپر سبک

 03 سنگ

 34 سنگ مصرفی در دیوار باربر، دیوار حائل، شالوده و ..

 35 قلوه سنگ

 35 قطعه سنگ

 35 استفاده مجدد از سنگ مصرفی

 35 سنگ مصرفی در اقلیم سرد

 35 حداقل مقاومت فشاری سنگ

 35 میزان جذب آب

 35 ضریب افت مقاومت سنگ

 03 فوالد

 35 فوالدیمیلگرد 

 36 فوالد ساختمانی

 36 زنگ زدگی و پوسته پوسته شدن فوالد

 36 زنیماسه پاشی و برس

 36 هااتصال دهنده

 36 های دیواربست

 36 مهار 

 36 ها و مهارهاحداقل مقاومت تسلیم بست

 36 شبکه فوالد جوش شده

 03 مالت
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 37 سیمان -مالت ماسه 

 37  سیمان -مالت ماسه  حداقل عیار

 37 سیمان –زودگیر کردن مالت ماسه 

 37 سیمان –گیری مالت ماسه شمشه

 37 آهک )باتارد( –سیمان  –مالت ماسه 

 37 آهک –سیمان  –حداقل عیار مالت ماسه 

 37 مالت گچ و خاک )گل و گچ(

 37 نسبت وزنی مالت گچ و خاک

 37 مالت بنایی

 37 موارد کاربرد و مالحضات ساخت مالت 

 38 مقاومت فشاری مالت

 M 38)20(مالت خیلی قوی 

 M  38)15 (مالت قوی

 M 38)10(مالت متوسط 

 5M1(M  38 (مالت ضعیف

 02 دوغاب

 39 دوغاب بنایی

 39 دوغاب سیمانی

 39 نسبت حجمی دوغاب سیمانی

 39 گیرش و سخت شدن دوغاب سیمانی

 39 زمان مجاز برای مصرف دوغاب سیمانی بعد از شروع اختالطمدت 

 39 یخ زدن

 39 های دوغاب و مالتافزودنی

 39 های ضد یخ دوغاب و مالتمخلوط

 39 هوادهی دوغاب و مالت

 39 رنگ دوغاب و مالت

 33 شفته آهکی

 41 مقدار آب الزم شفته آهکی

 41 شفته آهکیمقدار آهک 
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 41 درشت در شفته آهکیوجود دانه سنگی 

 41 شفته آهکیبهترین خاک برای 

 41 بتن

 41 حداقل عیار سیمان در بتن

 41 هاروزه بتن در کالف 28حداقل مقاومت فشاری 

 41 روزه بتن در پی 28حداقل مقاومت فشاری 

 41 بتن خرده سنگی در پی

 31 چوب

 41 رطوبت الوارها

 41 محافظت در برابر موریانه

 31 های مکانیکی مصالحویژگی

 41 اینامههای مکانیکی و مقادیر مجاز آئیناختالف مجاز بین آزمایش

 42 مدول ارتجاعی 

 42 مدول برشی

 42 ضریب انبساط حرارتی

 42 یب ازدیاد حجم رطوبتیرض

 42 ضریب خزش

 42 مقاومت فشاری مشخصه مصالح بنایی

 42 آزمایش نمونه منشوری

 42 آزمایش نمونه منشوریشرایط 

 43 های منشوری مورد نیازتعداد نمونه

 43 روش تخمین

 44 مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی

 44 محاسبه و تخمین مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی بر حسب مقاومت فشاری آجر رسی

 44 یمانیسمحاسبه و تخمین مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی بر حسب مقاومت فشاری بلوک 

 44 مدول گسیختگی واحد بنایی

 45 کارایی مصالح سیمانی

 45 آزمایش اسالمپ

 45 میزان مجاز نشست آزمایش اسالمپ
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 45 میزان مجاز نشست آزمایش اسالمپ بتن

 45 میزان مجاز نشست آزمایش اسالمپ مالت

 45 میزان مجاز نشست آزمایش اسالمپ دوغاب

 32 ضوابط عمومی

 47 ساختگاه

 47 های بناییهای نامجاز برای ساخت ساختمانمحل

 47 بندی ساختمانپیکره

 32 پیوستگی ساختمان

 47 امتداد دیوار باربرتا پی به صورت قائم

 47 پایداری کل سازه در برابر واژگانی

 48 هاها و سقفمهار دیوارها به تمام کف

 32 ای )درز انقطاع(درز لرزه

 48 انقطاعاندازه درز 

 48 ای باید خالی از نخاله و مصالح باشددرز لرزه

 32 ایاعضای سازه

 32 پی سازی

 32 ابعاد هندسی موثر در دیوار و ستون

 48 عرض )ضخامت( موثر

 49 عرض موثر دیوار تک جداره 

 49 عرض موثر دیوار چند جداره

 49 عرض موثر ستون

 49 ارتفاع موثر دیوار 

 49 موثر ستونارتفاع 

 49 مساحت موثر ستون

 49 مساحت موثر دیوار

 51 ایحداقل ضخامت دیوار سازه

 51 ای غیرمسلحضخامت اسمی دیوار سازه

 51 ای مسلحضخامت اسمی دیوار سازه

 51 نسبت الغری دیوار بنایی مسلح

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


 گروه آموزشی جوانه 8938 ویرایش 8 مبحثفهرست 

 

 
 

www.javaneacademy.ir 
 

 51 اندازه قطر میلگرد دیوار بنایی مسلح

 51 ضخامت دیوار چند جداره

 51 مقطع میلگرد بستر دیوار چند جداره سطح

 51 فواصل افقی و قائم میلگرد بستر دیوار چند جداره

 33 کنترل نسبت الغری

 51 نسبت الغری دیوار

 51 ای غیر مسلحنسبت الغری دیوارهای سازه

 51 ای غیر مسلح )جدول(نسبت الغری دیوارهای سازه

 51 نسبت الغری در ستون

 51 ستون غیرمسلحنسبت الغری در 

 51 نسبت الغری در ستون مسلح

 51 خروج از مرکزیت ستون

 31 گاه دیوارتکیه

 51 گاه جانبی دیوارتکیه

 51 گاه جانبیاستفاده از تیر به عنوان تکیه

 51 فاصله آزاد بین تیر و کالف

 51 ناحیه فشاری در بنایی غیرمسلح

 32 بازشوها

 52 وسط دیوار و کوچکاالمکان در بازشوها حتی

 113و  32 نعل درگاه

 52 نعل درگاه در زیرزمین

 52 بار وارد بر نعل درگاه

 52 گاه تیر نعل درگاه طول تکیه

 32 خرپشته

 52 طراحی خرپشته در ساختمان بنایی مسلح

 52 طراحی خرپشته در ساختمان بنایی با کالف

 30 میلگرد بستر

 30 بست بنایی

 53 فوالدیانواع بست 
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 30 های مهاری مدفونپیچ

 53 های مهار از میلگرد خم شدهخم قالب برای پیچ

 53 پیچ مهار صفحه

 53 عمق موثر مدفون برای مهار با میلگرد

 33 حفاظت از میلگرد بستر، بست و پیچ

 54 حفاظت بست از هوازدگی

 33 ایاعضای غیرسازه

 33 ای جداگردیوار غیرسازه

 54 دیوار جداگر آجریعرض 

 54 عرض دیوار جداگر بلوک سفالی

 54 ساختهعرض دیوار جداگر قطعات پیش

 54 مصالح دیوار جداگر آجری

 54 ایحداکثر ارتفاع مجاز دیوار غیرسازه

 54 ای از حد مجاز تجاوز کرداگر ارتفاع دیوار غیرسازه

 54 بند یا کالفای بین دو پشتطول آزاد دیوار غیرسازه

 54 ای از حد خود تجاوز کرداگر طول دیوار غیرسازه

 54 ایمهار دیوارهای غیر سازه

 54 ایلبه قائم دیوار غیرسازه

 55 ایای به سازهاتصال اعضای غیرسازه

 55 گاه عمود بر آنای و دیوار تکیهچیده شدن همزمان دیوار غیرسازه

 55 گاه عمود بر آنتکیهای و دیوار اتصال الریز دیوار غیرسازه

 55 ای مسلحمیلگرد بستر در دیوار غیرسازه

 33 کف سازی

 55 مصالح مورد استفاده در شیب بندی

 55 های تاسیساتعبور لوله

 33 سقف کاذب

 56 آویز سقف کاذب

 56 تعداد آویزها در مترمربع سقف

 56 بار وارد از سقف کاذب به سقف اصلی
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 56 بین سقف کاذب و اصلیقرارگیری تاسیسات 

 56 درز حرارتی

 33 پلکان

 56 طول هر پله

 56 عرض قفسه پله دارای پاگرد

 56 عرض یا شعاع پاگرد

 56 ارتفاع آزاد پله

 56 تعداد پله بین دو پاگرد

 56 پهنای کف هر پله

 32 آسانسور و باالبر

 57 آسانسور در ساختمان بنایی مسلح

 57 بنایی با کالفآسانسور در ساختمان 

 32 نما

 57 حداکثر ضخامت نما

 57 نحوه اتصال نما به سازه

 57 اتصال نما با سطح پشت کار

 32 پناهجان

 58 پناهدیوار جان

 58 پناهارتفاع جان

 58 پناه استفاده نشودمالت باتارد برای جان

 32 دودکش و هواکش

 58 کارای پشتاتصال دودکش به اعضای سازه

 58 پناهمهار دودکش با جان

 58 ساخت دودکش با واحد بنایی غیرمسلح 

 58 ارتفاع دودکش

 32 بادگیر

 58 ساخت بادگیر با مصالح بنایی غیر مسلح

 58 مهار بادگیرها

 32 ها و مجاری توکارلوله
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 59 ایها و مجاری توکار در عناصز سازهتعبیه لوله

 59 تعبیه چند لوله مجاور هم

 59 حداقل فاصله بین دو لوله یا مجرای مجاور

 59 عبور مجرای بزرگتر از یک ششم ضخامت عضو

 32 رطوبتیعایق 

 59 رطوبتیموارد استفاده از عایق 

 59 کاری با قیرگونی یا گونی قیر اندودعایق

 61 کاری در هوای سردعایق

 61 مصرف میخ برای عایق کاری مجاز نیست

 61 های قیرگونیعایق پوشانیمیزان هم

 61 عایقکاری در بیش از یک الیه

 61 گل به عنوان عایق رطوبتیاستفاده از کاه

 61 عایق کاری اطراف ساختمان

 61 مهار عایق در کف

 61 عایق کاری در دیوارهای بیرونی

 61 عایق کاری در دیوارهای درونی

 33 تاسیسات

 61 مهار تاسیسات به سازه

 31 محوطهدیوار 

 61 انواع دیوار محوطه بنایی مجاز

 61 طول پیوسته دیوار

 61 درز انقطاع در دیوار محوطه

 61 نسبت ارتفاع به عرض دیوار محوطه

 61 ارتفاع دیوار محوطه

 61 اگر ارتفاع دیوار محوطه از سه متر بیشتر شود

 61 کنترل واژگونی دیوار محوطه

 62 برای نیروی افقی خارج از صفحهطراحی دیوار بنایی محوطه 

 30 های بنایی مسلحساختمان

 63 تعریف
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 63 سقف 

 30 محدوده کاربرد

 63 حداکثر ارتفاع

 63 حداکثر تعداد طبقات

 33 انواع روش طراحی

 33 روش مقاومت نهایی

 64 روش تنش مجاز

 64 شکل دیوار آجر مسلح

 64 شکل دیوار بلوک سیمانی مسلح

 65 بارگذاری

 65 مقاومت در برابر بارهای جانبی

 65 تحمل بار توسط دیوار ستون و جرز

 65 توذیع بارهای جانبی

 65 توذیع نیروی جانبی بین عناصز باربر جانبی

 66 های دیوارهای مقاطعسختی در بال

 66 نحوه توذیع بار

 66 ترکیب بار

 u(R 66    (4 =ضریب رفتار در روش مقاومت نهایی

 66 تغیر مکان نسبی طبقه

 66 تغیر مکان نسبی با وجود نامنظمی در پالن

 66 تغییر مکان زیاد طبقه در اثر پیچش

 66 مقطع ترک خورده

 67 محاسبه تغییر مکان نسبی طبقه

 67 تغییر مکان نسبی مجاز طبقه

 67 سختی جانبی

 67 سختی جانبی توسط دیوار برشی تحمل شود %81حداقل 

 67 تحلیل

 67 ای ساده شدههای سازهمدل

 68 ایعوض میله
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 68 فاصله بین دو مقطع با لنگر خمشی صفر

 68 ای هستندتیر و ستون عضو میله

 68 ایعضو صفحه

 68 ای هستنددال، دیوار، جرز،تیرتیغه و پوسته عضو صفحه

 68 ای(تعریف دال )عضو صفحه

 68 ای(تعریف دیوار )عضو صفحه

 68 ای(تعریف جرز و تیرتیغه )عضو صفحه

 68 ای(تعریف پوسته )عضو صفحه

 69 عضو سه بعدی

 69 روش تحلیل

 32 هاالزامات میلگرد

 69 میلگرد تیر، ستون، دیوار و جرز

 69 اندازه قطر میلگرد اصلی

 69 درصد نسبی میلگرد اصلی

 71 فاصله میلگردها

 71 فاصله آزاد میلگردهای موازی

 71 فاصله آزاد میلگردهای اصلی

 71 فاصله آزاد میلگردها

 71 وصله پشتی

 71 فاصله آزاد بین یک میلگرد اصلی و هرسطح واحد بنایی

 71 مهار میلگرد خمشی

 71 تامین فشار یا کشش محاسبه شده در میلگرد

 71 طول گیرایی مستقیم، قالب

 71 اجرای انتهای میلگرد کششی با قالب

 71 امتداد میلگرد 

 71 قطع میلگرد خمشی

 71 برش در نقطه قطع میلگرد

 71 سطح مقطع میلگرد امتداد یافته

 71 میلگرد فشاری در اعضای خمشی
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 71 مهار میلگرد فشاری در اعضای خمشی

 71 قطر تنگ در یا بست برای مهار میلگرد فشاری در عضو خمشی

 71 مهار میلگرد لنگر مثبت

 71 میلگرد لنگر مثبت در دیوارامتداد 

 71 نحوه مهار میلگرد خمشی لنگر مثبت

 71 مهار میلگرد لنگر منفی

 71 طول مهاری تیر لنگر منفی

 71 حداقل طول مهاری

 72 طول مهاری )فرمول(

 72 مهار میلگرد برشی

 72 قالب در مهار میلگرد برشی

 72 در محل تقاطع دیوار  میلگرد برشی

 72 شکل Uمهار انتهای میلگرد برشی 

 72 مهار انتهای میلگرد برشی تک شاخه

 72 مهار انتهای میلگرد برشی )خاموت(

 72 طول مدفون موثر میلگرد برشی

 72 شکل Uخم میلگرد برشی 

 73 شکل Uهای میلگرد برشی طول وصله ساق

 73 شوندمیلگردهای طولی که به جای میلگرد برشی خم می

 73 های ستون مسلحتنگ

 73 های میلگرد قطریحداقل قطر تنگ

 73 هاحداکثر فاصله قائم تنگ

 73 های عرضینحوه بستن تنگ

 73 زاویه داخلی بین دو ساق تنگ

 73 تنگ اضافی

 73 شرایط استفاده از تنگ اضافی

 73 فاصله اولین تنگ از سطح شالوده

 73 کتیبه سرستونفاصله آخرین تنگ از میلگرد دال یا 

 73 ها وقتی تیر یا دستک از چهارطرف به ستون وصل شودتنگ
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 23 قالب

 74 کاربرد قالب در ناحیه کششی

 74 طول معادل برای قالب استاندارد

 74 وجود کشش در تیر 

 74 بی تاثیری قالب در تیرهای فشاری

 74 جایگزین قالب

 23 قالب استاندارد

 74 مدفونیتامین مهار در طول 

 75 خم قالب استاندارد

 75 اضافه طولی قالب استاندارد

 23 حداقل قطر خم برای میلگرد

 75 هاحداقل قطر داخلی خم برای میلگرد بجز برای تنگ

 75 هاحداقل قطر داخلی خم برای میلگرد برای تنگ

 75 حداقل قطر داخلی خم )جدول(

 75 وصله میلگردها

 75 وصله پوششی

 75 حداقل وصله پوششی

 76 وصله جوشی

 76 وصله مکانیکی

 76 دسته کردن میلگرد

 76 مسلح الزامات اجرایی بنایی

 76 استفاده از یک نوع واحد بنایی

 76 زنجاب کردن قبل اجرا

 76 پوشانی در چینش عضوهم

 76 هاافقی بودن امتداد رگ

 76 بندهای قائم و شاقول بودن

 76 افقی و قائمضخامت بندهای 

 76 پرشدن بند قائم با مالت

 77 اجرای رگ دیوار
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 77 همزمانی اجرای رگ دیوار

 77 گیرروش هشت

 77 الریز

 77 ساخت دیوار به شکل الریز

 77 های چندجداره برای عملکرد مرکبدیوار

 77 های بناییاتصال جداره

 77 آجر کله

 77 بست دیوار

 77 آلزامات آجر کله

 77 مجموع سطح آجرهای کله

 77 مدفون بودن آجر کله

 77 هاضوابط بست ها برای اتصال جداره

 77 هاارتباط سیم و بست

 77 های دیواری مستطیلیبست

 78 شکل Zبست 

 78 بست نردبانی یا خرپایی

 78 روز مرطوب بمانند 3اعضای بنایی پس از اجرا 

 78 طراحی بر مبنای روش مقاومت نهایی

 78 محاسبه مقاومت اسمی

 78 فرضیات طراحی

 78 میلگرد

 78 مقاومت اسمی مقاطع

 79 خطی بودن توذیع کرنش

 79 حداکثر کرنش 

 79 تنش میلگرد در محدوده ارتجاعی

 79 محاسبه خمش و نیروی محوری

 79 محاسبه خیز

 79 تنش بنایی در دورترین تار فشاری

 79 مقاومت اسمی

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


 گروه آموزشی جوانه 8938 ویرایش 8 مبحثفهرست 

 

 
 

www.javaneacademy.ir 
 

 79 اسمیمقاومت خمشی 

 79 مقاومت محوری اسمی

 81 مقاومت برشی اسمی

 n(V 81  (حداکثر مقدار مقاومت برشی اسمی

 81 مقاومت برشی اسمی بنایی

 81 مقاومت برشی اسمی میلگرد

 81 مقاومت اسمی لهیدگی بنایی

 21 ضرایب کاهش مقاومت

 82 ضرایب کاهش مقاومت پیچ مهاری )جاری شدن فوالد پیچ مهاری( 

 82 ضرایب کاهش مقاومت اعضای بنایی مسلح )لهیدگی( 

 82 ضرایب کاهش مقاومت خمش

 82 ضرایب کاهش مقاومت برش

 82 ضرایب کاهش مقاومت نیروی محوری 

 82 ضرایب کاهش مقاومت ترکیب خمش و نیروی محوری

 82 میلگرد کششی خمش

 82 حداکثر میلگرد کششی خمش

 82 توذیع کرنش

 82 میلگردتنش در هر 

 82 ترکیب بار نیروی محوری

 82 میلگردهای مهار جانبی "بدون "یا  "با"تاثیر میلگرد فشاری 

 82 توذیع کرنش در دیوار برشی

 20 (23)تیر عمیق صفحه  تیر

 83 خوردگیتاثیر ترک

 83 الزامات عمومی

 83 دارنیروی محوری ضریب

 83 پرشدن تیر با مالت و دوغاب

 83 تیر حداقل عرض

 83 حداقل عمق تیر

 83 طول دهانه تیر
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 83 تیرهای پیوسته

 83 محاسبه لنگر خمشی در تیرهای پیوسته

 83 گاه جانبیتکیه

 83 گاه جانبی در وجه فشاری تیرحداکثر فاصله تکیه

 83 طول نشیمن تیر در راستای دهانه

 83 خیز

 84 محاسبه خیز

 eff)(I 84گشتاور دوم موثر مقطع 

 84 خوردگیلنگر ترک

 84 حداکثر خیز

 84 عدم نیاز به کنترل خیز تیر

 84 میلگردهای طولی

 84 اختالف در قطر میلگرد طولی

 84 مقاومت خمشی اسمی تیر

 85 مقدار تحلیل باشد 3/1اگر فوالد کششی بیش از 

 85 میلگرد عرضی

 85 قالب در میلگرد عرضی

 85 حداقل مساحت میلگرد عرضی

 85 اولین میلگرد عرضی

 85 فاصله بین میلگردهای عرضی

 85 طراحی تیر عمیق

 85 طول موثر دهانه

 86 بازوی لنگر داخلی

 86 میلگرد خمشی

 86 حداکثر فاصله میگرد خمشی افقی

 86 میلگرد دسته شده به عنوان میلگرد خمشی

 86 تیرهای عمیق

 86 میلگرد برشی

 86 برشی قائمحداقل سطح مقطع میلگرد 
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 86 میلگرد برشی افقی

 86 ع میلگرد برشی افقیطسطح مق

 86 توذیع میلگردهای برشی افقی

 87 حداکثر فاصله میلگردهای برشی

 87 مجموع سطح مقطع میلگردهای افقی و دائم

 22 ستون

 87 ایتحلیل بر اساس سختی نسبی اعضای سازه

 87 محاسبه سختی جانبی

 87 خوردگیتاثیر ترک

 87 ستون باید با مالت یا دوغاب پر شود

 87 الزامات ابعادی ستون

 87 حداقل بعد ستون

 87 نسبت بعد بزرگ و کوچک ستون

 87 های جانبی ستونگاهفاصله آزاد بین تکیه

 87 ترین بعد ستوننسبت ارتفاع ستون به کوچک

 87 میلگرد طولی در ستون

 87 در ستونحداقل تعداد میلگرد طولی 

 88 حداکثر مساحت میلگرد طولی

 88 حداقل مساحت میلگرد طولی

 88 میلگردهای عرضی )تنگ(

 88 حداکثر فاصله میلگردهای عرضی ستون 

 88 میلگرد عرضی باید از نوع تنگ ویژه باشد

 88 مترمیلی 11حداقل قطر تنگ ویژه 

 88 تنگ ویژه ستون

 88 قالب در تنگ ویژه ستون

 88 حداقل طول قالب در تنگ ویژه ستون

 88 درجه 135زاویه خم تنگ ویژه ستون 

 22 (21میلگردگذاری جرز صفحه نکته: ) جرز

 88 نیروی فشاری ضریب دار روی جرز
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 88 الزامات ابعادی جرز

 88 طول اسمی جرز

 88 حداقل و حداکثر طول اسمی جرز

 88 ارتباط طول اسمی جرز و لنگر خمشی حداکثر

 88 حداکثر ارتفاع آزاد جرز

 88 ضخامت اسمی جرز

 88 حداقل و حداکثر ضخامت اسمی جرز

 88 ضخامت اسمی جرز

 88 حداقل و حداکثر ضخامت اسمی جرز

 89 های جانبی یک جرزگاهفاصله آزاد بین تکیه

 89 طراحی جرز بر اساس ضوابط طراحی دیوار

 89 میلگردهای طولی

 89 های انتهاییطولی در حفره حداقل یک میلگرد

 89 مساحت میلگرد طولی در جرز

 89 توذیع میلگرد طولی در جرز

 89 میلگردهای عرضی در جرز

 89 مهار میلگرد عرضی دور میلگرد طولی در جرز

 89 درجه برای مهار میلگرد عرضی در طولی جرز 181قالب 

 89 مهار میلگرد عرضی دور میلگرد قائم

 89 دیوار و جرز محل تقاطع

 89 درجه برای مهار میلگرد عرضی و میلگرد قائم دیوار 91قالب استاندار 

 22 (132)نکته: دیوار جداگر صفحه  دیوار

 89 لحاظ تاثیر ترک خوردگی بر سختی اعضا

 91 الزامات ابعادی دیوار

 91 ای مسلحضخامت اسمی دیوار سازه

 91 دارسوراخضخامت اسمی دیوار باربر مسلح آجر 

 91 مقاومت واحد سطح خالص 

 91 نسبت الغری

 91 پیوند ممتد واحدها
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 91 حداکثر اندازه قطر میلگرد

 91 حداکثر یک میلگرد و وصله در هر سوراخ

 91 نسبت ارتفاع به عرض دیوار 

 91 میلگرد گذاری دیوار

 91 حداقل مساحت میلگرد افقی و قائم

 91 میلگرد افقی و قائمحداقل مجموع مساحت 

 91 هاحداقل مقدار میلگرد قائم در گوشه

 91 متری بازشوهامیلی 411حداقل مقدار میلگرد قائم درمحدوده 

 91 متری درزهای انقطاعمیلی 211حداقل مقدار میلگرد قائم در

 91 متری انتهای دیوارمیلی 211حداقل مقدار میلگرد قائم در 

 91 بازشوهامیلگرد قائم کنار 

 91 روی میلگرد قائم اطراف بازشو نباشداگر فضا برای پیش

 91 اندازه خم قالب میلگرد قائم کنار بازشوها

 91 میلگرد افقی در بستر

 91 بازشو 

 91 میلگرد افقی باال و پائین بازشو

 91 حداقل میلگرد افقی باال و پائین بازشو

 91 میلگرد افقی کنار بازشو

 91 میلگرد افقی اطراف بازشو رویپیش

 91 روی میلگرد اطراف بازشو نباشداگر فضای کافی برای پیش

 91 فاصله میلگردهای قائم

 91 فواصل میلگردهای افقی

 91 حداقل قطرمیلگرد

 91 محاسبه سطح افقی میلگرد

 91 مهار میلگرد برشی افقی

 91 ای سازهمیلگرد گذاری دیوار جدا از سیستم لرزه

 92 اتصال جداکننده

 92 سازگاری تغییر مکان جانبی طبقه

 92 حداقل میلگرد افقی
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 92 طراحی دیوار برای بارهای خارج از صفحه

 92 دارتنش محوری ضریب

 92 دارلنگر ونیروی محوری ضریب

 93 کنترل خیز وسط ارتفاع

 P - 𝛥 93اثرات 

 93 خوردگی دیوارلنگر نظیر ترک

 94 برای بارهای درون صفحهطراحی دیوار 

 94 طراحی برای خمش و نیروی محوری

 94 لنگر خمشی حداکثر

 94 طراحی برای برش

 94 مقاومت برشی طراحی

 95 شودمیلگرد برشی به صورت افقی تعبیه می

 95 قرارگیری میلگرد قائم در دیوار

 95 حداکثر فاصله میلگردهای قائم

 23 های مرزی دیوارالمان

 95 دارالمان مرزی در مقاطع بال

 96 میلگرد عرضی المان مرزی

 96 ادامه میلگرد عرضی المان مرزی د ر پی

 96 المان مرزی برای دیوار تک انحنا

 96 المان مرزی برای سایر دیوارها

 23 دیوارهای متقاطع

 97 الزامات عمومی

 97 پوشانی مناسبهم

 97 هامشارکت بال

 97 در هر سمت جانعرض موثر بال 

 97 الزامات اتصال دیوارهای متقاطع

 97 میلگرد افقی دیوار در دیوار ممتد

 97 دیوار ممتد

 97 یابدمیلگرد افقی دیواری که در تقاطع ادامه نمی
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 97 نکات محل تقاطع دیوارها

 97 اتصال فوالدی دیوارها

 97 حداکثر فاصله اتصاالت فوالدی

 98 تیرچه اتصال مسلح

 98 مساحت میلگرد در هر تیرچه اتصال

 22 طراحی پیچ مهار

 98 آزمایش مقاومت اسمی پیچ مهار

 98 حداکثر مقاومت اسمی پیچ مهار

 98 مقاومت اسمی محاسباتی

 98 مقاومت کششی اسمی پیچ مهار

 99 مقاومت کششی اسمی پیچ مهار خمیده

 99 مقاومت برشی پیچ مهار سردار و خمیده

 111 مهار تحت ترکیب کشش محوری و برشپیچ 

 111 طراحی و اجرای پی

 111 پی بتن مسلح نواری یا مرکب

 111 میلگرد ریشه

 111  طراحی و اجرای دال و دیافراگم

 111 دال تیرچه بلوک

 111 سقف تیرچه بلوک

 111 الزامات اجرای سقف تیرچه بلوک

 111 میلگرد حرارتی 

 111 ضخامت پوشش بتن

 111 ها بوسیله کالف عرضیاتصال تیرچه

 111 وجود طره در سقف

 111 میلگرد در باال و پائین طره

 112 دال یتن آرمه

 112 دال تاق ضربی

 112 اجرای اعضای بنایی مسلح

 112 ایالزامات غیر سازه
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 112 نماسازی

 112 دیوار جداگر  

 132 دیوار جداگر بنایی مسلح

 113 آجریعرض دیوار جداگر 

 113 عرض دیوار جداگر بلوک سفالی یا بتنی

 113 ارتفاع دیوار جداگر آجری مسلح از تراز کف

 113 تجاوز از ارتفاع مجاز دیوار جداگر مسلح

 113 مهار افقی دیوار

 113 طول آزاد جداگر بنایی

 113 تجاوز از طول مجاز جداگر بنایی

 113 مهار قائم دیوار جداگر

 113 ای جداگرغیرسازهدیوار 

 113 دیوار جداگر بنایی غیرمسلح

 130 پلکان

 114 آسانسور

 114 کف سازی

 114 تاسیسات

 114 دیوار محوطه

 133 های بنایی با کالفساختمان

 115 محدوده کاربرد

 115 مصالح

 133 الزامات معماری

 115 پالن معماری

 116 حداکثر نسبت طول به عرض

 116 قرینه بودن

 133 پیشامدگی )در پالن(

 116 حداکثر مقدار پیشامدگی 

 116 شرط ایجاد درز انقطاع

 116 درز انقطاع
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 116 ایدرز لرزه

 133 ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان

 116 حداکثر تعداد طبقه 

 116 محاسبه تعداد طبقات با وجود زیرزمین

 116 1حداکثر تعداد طبقه زیر زمین = 

 116 حداکثر تراز روی بام

 116 ارتفاع هر طبقه

 116 اگر ارتفاع طبقه بیشتر از حد مجاز شد

 117 متر 6شرط احداث دیوار با ارتفاع حداکثر 

 117 حداکثر ارتفاع زیرزمین

 132 پیشامدگی در سقف )بالکن، طره(

 117 طول پیشامده طره در بالکن سه طرف باز

 117 مهار طره در سقف

 117 ساخت دیوار روی پیشامدگی ممنوع به جز ..

 117 پناه بنایی روی پیشامدگی سقفحداکثر ارتفاع جان

 132 اختالف سطح سقف در طبقه

 117 متر نباشدمیلی 611اگر اختالف سطح بیشتر از 

 117 متر باشدمیلی 611اگر اختالف سطح بیشتر از 

 132 ایالزامات سازه

 118 پیوستگی اعضا

 118 ایوجود تقارن سازه

 118 اجتناب از قرارگیری تاسیسات و اجسام سنگین روی طره

 118 شالوده و پی

 118 چینی و کالف بتنی زیر دیوارانواع پی: بتن مسلح یا ترکیب کرسی

 118 شالوده باید افقی اجرا شود

 118 دار مجاز نیستساخت شالوده شیب

 118 ممکن نبوداگر ساخت شالوده در یک تراز 

 118 شالوده پلکانی

 118 ضوابط شالوده پلکانی
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 118 کنی برای رسیدن به خاک مقاوم حداقل عمق پی

 119 حداقل عمق شالوده

 119 حداقل عرض شالوده

 119 عدم ضرورت اجرای شالوده

 119 های اجرای شالودهروش

 119 شالوده با شفته آهک 

 119 شالوده با سنگ الشه

 119 سیمان باتارد –کاری با مالت ماسه شالوده با سنگ

 119 251شالوده با بتن عیار 

 119 اجرای شالوده به صورت خشکه چینی با سنگ غیرمجاز

 119 کرسی چینی

 119 ادامه کرسی چینی تا ..

 119 حداقل عرض کرسی چینی

 119 عرض کرسی چینی به نسبت عرض دیوار

 119 مالتپوشاندن کرسی چینی با 

 119 چینیبلوک سیمانی در کرسی

 111 کرسی چینی در زمین مرطوب

 111 ای )هرمی(کرسی چینی پله

 111 حداقل عرض کرسی چینی )جدول(

 111 حداقل عرض کرسی چینی با توجه به مقاومت خاک و تعداد طبقات

 113 پی بتن آرمه

 111 مقاومت فشاری مشخصه بتن

 111 مقاومت کششی میلگرد

 111 بتن تسطیح

 111 حداقل عرض پی

 111 میلگرد عرضی

 111 حداکثر فاصله میلگرد عرضی

 111 میلگرد طولی 

 111 مترمیلی 12میلگرد طولی با قطر 
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 111 حداکثر فاصله میلگرد طولی

 111 عمق یخبندان

 111 تراز روی پی در مناطق سردسیر ویخبندان

 111 متر طول دیوار )جدول(میلی 311)خمشی( پی در هر حداقل اندازه میلگرد عرضی 

 111 چینی وکالف بتنی  شالوده کرسی

 111 جلوگیری از نفوذ رطوبت

 111 عمق یخبندان

 111 تراز زوی کالف بتنی زیر دیوار تا سطح زمین

 111 دیوار

 112 ایدیوار سازه

 112 تعریف

 112 مصالح

 112 کالف قائم حداکثر طول مجاز محصور بین دو

 112 ارتفاع دیوار

 112 ایحداکثر نسبت ارتفاع به ضخامت دیوار سازه

 112 ایحداقل عرض )ضخامت( دیوار سازه

 112 دیوار نسبی

 112 آیندمواردی که در محاسبه دیوار نسبی به حساب نمی

 113 حداقل دیوار نسبی در ساختمان بنایی باکالف )جدول(

 113 ایدیوار سازهپخش یکنواخت 

 113 حداکثر فاصله بین مرکز سطح یک طبقه و مرکز سطح دیوار نسبی

 113 دیوار زیرزمین

 114 ارتفاع دیوار زیرزمین

 114 حداقل ضخامت دیوار

 114 نعل درگاه در دیوار زیرزمین

 114 ای )جداگر(دیوار غیرسازه

 114 ایهای افقی و قائم دیوار غیرسازهلبه

 114 اجرای دیوار

 114 استفاده از یک نوع مصالح
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 114 آجرتوپر سنتی

 114 رنجاب شدن مصالح قبل اجرا

 114 دیوار چینی با مالت 

 115 پوشانیهم

 115 هاافقی بودن امتداد رگ

 115 متوالی نبودن و شاقول بودن بندهای قائم

 115 حداقل و حداکثر ضخامت بندهای افقی و قائم

 115 بند اگر از میلگرد بستر استفاده شودضخامت 

 115 بند قائم با مالت پر شود

 115 ای بدون بازشونحوه قرارگیری میلگرد بستر در دیوار سازه

 115 میلگرد طولی در بستر 

 115 دیوارچینی همزمان

 115 گیر در ساخت دیوار ممتدروش هشت

 115 الریز 

 115 ای(قائم با هشتگیر )دندانهاجرای دیوار در محل اجرای کالف 

 115 به جای استفاده از هشتگیر

 116 میلگرد اتصال در کالف قائم

 116 مرطوب نگه داشتن دیوار به مدت سه روز

 116 شوزبا

 116 حداکثر مجموع سطح بازشو

 116 حداکثر مجموع طول بازشو

 116 حداقل فاصله اولین بارشو از ابتدای دیوار

 116 فاصله دو بازشو از همحداقل 

 116 شودچه موقع جرز بین دوبازشو جزئی از بازشو محسوب می

 116 حداکثر ابعاد بازشو

 116 شرایط گذاشتن کالف اطراف بازشو

 32و  113 نعل درگاه

 116 اتصال به کالف قائم

 116 عرض نعل درگاه
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 112 کالف بندی

 117 مقاومت مشخصه بتن کالف

 112 افقیکالف بندی 

 117 مشخصات و محل قرارگیری کالف افقی

 117 کالف افقی در تراز زیر دیوار

 117 حداقل عرض کالف زیر دیوار

 117 حداقل ارتفاع کالف زیر دیوار

 117 کالف افقی در تراز روی دیوار

 117 حداقل عرض کالف افقی روی دیوار

 117 حداقل ارتفاع کالف افقی روی دیوار

 117 از تاوه بتن تخت ساخته شود اگر سقف

 117 چه وقت نیازی به کالف افقی اضافی در تراز سقف نیست

 112 مشخصات و محل قرارگیری میلگرد در کالف افقی

 117 حداقل قطرمیلگرد طولی

 118 میلگرد طولی 4حداقل 

 118 شرایط افزایش تعداد میلگرد طولی

 118 بستن میلگرد طولی با تنگ عرضی

 118 حداقل قطر تنگ عرضی

 118 های عرضیحداکثر فاصله تنگ

 118 ناحیه بحرانی در کالف

 118 ها در ناحیه بحرانیفاصله تنگ

 118 پوشش بتن اطراف میلگرد طولی

 112 های افقی به همدیگراتصال کالف

 118 پوشانی میلگردهامیزان هم

 118 عبور لوله

 112 کالف بندی قائم

 112 محل قراردادن کالف قائممشخصات و 

 119 حداقل عرض کالف قائم

 119 حداقل عرض کالف در دیوار بیرونی به منظور نماسازی
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 119 قرارگیری کالف در گوشه ساختمان

 119 حداقل طول کالف قائم گوشه

 112 مشخصات و محل قرار دادن میلگردها در کالف قائم بتنی تک

 119 حداقل قطر میلگرد طولی

 119 میلگرد طولی الزاما آجدار

 119 میلگرد طولی اطراف کالف 4حداقل 

 119 تنگ در کالف قائم

 119 هاحداکثر فاصله تنگ

 119 ناحیه بحرانی در کالف قائم

 119 ها در ناحیه بحرانیفاصله تنگ

 119 پوشش بتنی اطراف میلگرد طولی

 119 6افزایش میلگرد طولی به 

 121 زیرین در پی یا کالف افقی زیر دیوار مهار میلگرد کالف

 112 کالف گوشه

 119 ابعاد کالف قائم گوشه )دوبل(

 123 گوشه )دوبل( مشخصات و محل قراردادن میلگردها در کالف قائم بتنی

 121 میلگرد طولی

 121 میلگرد طولی 8حداقل 

 121 هاحداقل قطرتنگ

 121 ها حداکثر فاصله تنگ

 121 ناحیه بحرانی 

 121 ها در ناحیه بحرانیحداکثر فاصله تنگ

 121 عدم وصله میلگرد در ناحیه بحرانی

 121 حداقل پوشش بتن اطراف میلگرد طولی

 121 شرایط افزایش میلگرد طولی

 121 میلگرد طولی کالف قائم طبقه زیرین

 121 مهار میلگرد طولی در پی یا کالف زیر پی

 123 های افقیهای قائم به کالفاتصال کالف

 121 عبور بدون قطع از کالف افقی
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 121 یابدجایی که دیگر کالف قائم ادامه نمی

 121 کالف بازشو

 121 کالف بازشو بتنی یا فوالدی

 121 کالف بازشوی بتنی

 121 حداقل بعد کالف بازشوی بتنی

 121 عرض کالف بازشو

 121 حداقل مقاومت فشاری بتن

 121 نحوه مسلح شدن کالف 

 121 حداقل قطر میلگرد 

 121 تعداد میلگرد

 121 ای یا اتصال میلگرد بستر(اتصال کالف به دیوار ) روش دندانه

 121 هاهای بازشو بهم و سایر کالفاتصال کالف

 121 کالف بازشوی فوالدی

 122 حداقل سطح مقطع کالف 

 122 مهارنحوه اتصال کالف به دیوار مجاور 

 122 پناهجان

 122 هاحداکثر ارتفاع در اطراف بام و بالکن

 122 حداقل ضخامت 

 122 متری 5پناه در فواصل حداکثر مهار دیوار جان

 122 پناهکالف افقی روی جان

 122 سقف

 122 انواع سقف

 122 کالف افقی زیر سقف

 122 ای سقفاجرای بخش طره

 120 ضربیسقف تاق

 123 طراحی تیرآهن سقف

 123 بار زلزله

 123 بار ساکن به جای بار زلزله

 123 های سقفحداکثر فاصله بین تیرآهن
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 123 حداقل خیز تاق اجری

 123 طول نشیمن تیر اصلی

 123 های عرضیهای سقف توسط تیر آهناتصال تیرآهن

 123 های عرضیشماره تیرآهن

 123 اصلیاتصال تیرآهن عرضی به تیرهای 

 123 استفاده از نبشی و تسمه برای اتصال تیرآهن عرضی به اصلی

 123 ضربی در ترازکالف افقیاجرای سقف تاق

 123 گاهتکیه

 123 پاتاق آخرین دهانه مهار تیرآهن اصلی سقف با تسمه

 123 حداقل عرض و ضخامت تسمه مهار 

 124 تاق آجری

 123 سقف تیرچه بلوک

 124 سقف به کالف افقیاتصال تیرچه 

 123 سقف بتن آرمه

 124 شودگاه دال به شکل صلب در نظر گرفته میتکیه

 124 بتن ریزی دال و کالف افقی همزمان است

 124 اجرای دال بتنی تخت

 123 دارسقف شیب

 124 حداکثر فاصله خرپاها از هم

 124 اعضای خرپاهای سقف

 125 خرپاهای چوبی

 125 مترمیلی 81خرپاهای چوبی حداقل قطر 

 125 دار چوبیهای شیبسقف

 125 حداقل قطر اعضای مورب وقائم

 125 هافاصله مرکز به مرکز تقاطع

 125 مفصل

 125 هاحداکثر فاصله محور تا محور تیرچه

 125 ها )جدول(حداقل قطر تیرچه

 125 ها با وجود پوشش فلزیحداقل قطر تیرچه
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 125 دارپوشش سقف شیب

 125 هاانواع پوشش روی تیرچه

 125 پوشش فلزی

 126 پوشش سفالی

 126 گلپوشش غوره

 123 سقف قوسی

 126 انواع سقف قوسی از نظر جنس مصالح

 126 انواع سقف قوسی از نظر شکل

 126 گیردآرمه افقی زیر سقف قرار میسقف قوسی روی کالف بتن

 126 پوشش روی سقف

 126 ضخامت اندود کاهگل به عنوان پوشش سقفحداکثر 

 123 ایهای استوانهسقف

 126 حداقل خیز قوس 

 126 به منظور تحمل نیروی رانش افقی

 126 کالف افقی زیر سقف

 127 آرمهعضو افقی بتن حداقل سطح مقطع

 127 سطح مقطع عضو افقی فوالدی 

 127 شکل، ناودانی، نبشی یا قوطی Iعضو افقی فوالدی از نوع 

 127 بندتقویت دیوار کناری با پشت

 122 های گنبدیسقف

 127 پالن 

 127 حداقل خیز

 127 اجرای دو کالف 

 122 سقف چوبی تخت

 127 تیرهای اصلی

 127 چوبب چهار تراش

 127 حداکثر فاصله محور تا محور تیرهای اصلی

 127 حداقل قطر یا عمق تیر

 127 ادامه تیرها به شکل طره
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 127 های روی تیر حداقل ضخامت تخته

 127 کاریعایق

 127 حداکثر ضخامت کاهگل

 128 کاری مجددعایق

 128 حداقل قطر تیرهای چوبی اصلی )جدول(

 122 خرپشته

 128 شرط طبقه محسوب شدن خرپشته

 128 رعایت شرط دیوار نسبی

 128 ادامه کالف بندی در خرپشته

 128 ایالزامات غیرسازه

 128 دیوارجداگر

 122 پلکان

 129 اتصال دال پلکان در تراز کف

 129 آسانسور

 129 کف سازی

 129 تاسیسات

 122 دیوار محوطه

 129 نحوه مهار یوار محوطه

 129 بندحداکثر طول آزاد دیوار بنایی با کالف بین دو پشت

 131 دیوار محوطهضوابط اجرای کالف افقی روی 
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