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 1 کلیات

 1 گستره

 1 مطالب عمومی

 2 المللیهای ملی یا بیننامهاختالط ضوابط طراحی این مبحث با سایر آیین

 2 هدف

 2 تأمین مقاومت

 2 تأمین پایداری

برابر  ها، ارتعاشات و مقاومت درها، بازشدگی ترکبرداری )کنترل تغییرشکلتأمین شرایط بهره

 سوزی(آتش
2 

 2 پایایی(دوام )تأمین 

 3 پارچگی(تأمین انسجام )یک

 3 دامنه کاربرد مبحث نهم

 3 های خاصرعایت ضوابط و مقررات مبحث نهم در سازه

 4 های درجای ماندگارها و اعضای بتنی غیرمرکب درجاریز با قالبضوابط مبحث نهم در سازه

 4 های فوالدی غیرمرکب درجای ماندگارضوابط مبحث نهم در عرشه

ای ههای فوالدی یا عرشهرخشده از بتن و نیمهای بتنی مرکب ساختهضوابط مبحث نهم در سازه

 مرکب فوالدی
4 

 4 های داخل خاکپایهها و ستونضوابط مبحث نهم برای شمع

 4 روش طراحی مبحث نهم: روش طرح مقاومت

 5 رابطه ظرفیت باربری و تالش قطعات سازه

 102و  5 های آنهاها و ترکیببارگذاری

 SI 5المللی گیری: سیستم بینسیستم واحد اندازه

 6 مقام قانونی مسئول: مطابق مبحث دوم

 6 مهندس طراح و مهندس ناظر

 6 مدارک و مستندات ساخت

 7 های خاص طراحی و اجرا / مصالح ساختمانی متفاوتها و سیستمروش

 451و  7 مجریانو  و منابع مورد استفاده برای طراحانمدارک 

 7 عدم انطباق مطالب مبحث نهم و مدارک و منابع دیگر

 9 عالئم و تعاریف
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 9 گستره

 9 عالئم اختصاری

 35 تعاریف اصطالحات

 55 مشخصات مکانیکی بتن

 55 گستره

 55 بتن معمولی و بتن سبک

 55 (cw)چگالی بتن معمولی و بتن سبک 

 55 های سبکبرای بتن λضریب اصالح 

 55 75/0های سبک در محاسبات طول گیرایی: برای بتن λضریب اصالح 

𝐟𝐜) مقاومت فشاری مشخصه بتن
′)  57 

fc)های معمولی و سبک حداقل و حداکثر مقاومت فشاری بتن
′) 57 

 55 گذاری انواع بتنبندی بتن / نامرده

 55 (rf) مدول گسیختگی بتن

 55 (cE)مدول االستیسیته بتن 

 59 (ν)ضریب پواسون بتن 

 59 ضریب انبساط حرارتی بتن

 575و  59 شدگی و خزش بتنجمع

 61 مشخصات آرماتورها

 61 گستره

 61 گذاری انواع آرماتور )میلگرد یا سیم(بندی آرماتورها / نامرده

 62 بندی آرماتورها با توجه به روش ساختطبقه

 63 الد نرم، نیمه سخت و سخت: فوپذیریبندی آرماتورها از نظر شکلطبقه

های کششی آرماتورها )مقاومت کششی حداقل، تنش حد تسلیم و کرنش ویژگی

 گسیختگی(
63 

 54 حداقل نسبت مقاومت کششی به تنش حد تسلیم در آرماتورهای گرم نوردیده و سرد نوردیده

 54 گذاری روی میلگردنشانه نامه فنی ودر انتهای رده میلگرد در گواهی Aیا  T ،Uدرج حرف 

 65 پذیریهای خمویژگی

 55 آزمون خمش

 55 قطر فک خمشی در آزمون خمش
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 55 شدهآزمون بازخمش: برای تعیین میزان فرسودگی آرماتورهای خم

 66 پذیریهای جوشویژگی

 55 کاریحداقل دمای محیط هنگام عملیات جوش

 55 باشداز نمیدادن به فرآیند سرد شدن جوش: مجشتاب

 66 مشخصات مورد نیاز آرماتورهای طولی و عرضی در طراحی

 55 هااستفاده از آرماتورهای ساده )بدون آج(: فقط در دورپیچ

 yf 55های تعیین تنش حد تسلیم آرماتورها: روش

fs(: yε)تر یا مساوی کرنش حد تسلیم های کمتنش فوالد در کرنش = Esεs 55 

fs(: yε)تر از کرنش حد تسلیم های بزرگوالد در کرنشتنش ف = fy 57 

Esمدول االستیسیته آرماتورها:  = 200,000 MPa 57 

 55 دار طولی و عرضیکاربرد و محل استفاده آرماتورهای آج

 55 دار طولی و عرضی برای کاربرد در محاسباتمجاز آرماتورهای آج ytfیا  yfحداکثر مقدار 

 56 برد آرماتورهای دورپیچ سادهکار

 56 مجاز آرماتورهای دورپیچ ساده برای کاربرد در طراحی ytfیا  yfحداکثر مقدار 

 56 دارهای آجسیم

 56 بندها و تیرهای همای ویژه، دیوارپایههای ویژه، دیوارهای لرزهدار در قابآرماتورهای طولی آج

 70 های ویژه: مجاز نیستمگاپاسکال در قاب 550تر از لیم بیشاستفاده از آرماتورهای با مقاومت تس

 70 تولید شده با روش ترمکس و مشابه آن S520استفاده از آرماتورهای 

 70 در هر درجه سلسیوس 12×10-6ضریب انبساط حرارتی آرماتورها: 

 70 دوام آرماتورها

 77 ضخامت پوشش بتن برای گروه میلگردها

 77 ها(میخبرای آرماتورهای برشی سَردار )گلضخامت پوشش بتن 

 های خورنده یا غیرمتعارف:ضخامت پوشش بتن برای آرماتورها در محیط

 570تا  507مطابق صفحات 
- 

 524و   72 تر آرماتورها با اندود روی یا اپوکسیتأمین دوام بیش

در شرایط محیطی معمولی  هاضخامت پوشش بتن )کاور( روی میلگرد

 خورنده()غیر
72 

 72 اقالم جاگذاری شده در بتن

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


 گروه آموزشی جوانه 9999 ویرایش 9 مبحثفهرست 

 

 
 

www.javaneacademy.ir 
 

 

 73 قطعات آلومینیمی جاگذاری شده در بتن

 73 میخ سَردارگل –آرماتور برشی 

 75 ایهای سازهالزامات سیستم

 75 گستره

 75 کلیات

 75 ایهای سازهاجزای سیستم

 76 مسیرهای انتقال بار

 76 ایهای سازهالزامات طراحی سیستم

 57و  75 هاسیستمتحلیل 

 77 هامقاومت سیستم

 77 برداریها در شرایط بارگذاری بهرهعملکرد سیستم

 466و  77 هادوام سیستم

 77 هاماندگاری سیستم

 هاانسجام و یکپارچگی سیستم
77 ،777 ،773 ،

 255و  277، 206

 527و  75 هامقاومت در برابر آتش سیستم

 75 ر( روی میلگردها در مبحث سوم با مبحث نهماختالف ضخامت پوشش بتن )کاو

 75 ای خاصهای سازهالزامات طراحی سیستم

 75 ایهای مقاوم لرزهسیستم

 76 ساختههای پیشسیستم

 50 های مرکبسیستم

 50 های مرکب بتنیسیستم

 50 فوالدی -های مرکب بتنی سیستم

 51 هاتحلیل سیستم

 51 گستره

 51 کلیات

 57 ای تحلیلهروش

 52 های خاص مجاز تحلیلروش

 52 نظر کردن از اثرات الغریصرف
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 53 های مهارشدهستون

 53 شعاع ژیراسیون

 53 سازیمدل

 53 ایاعضای میله

 54 ایاعضای صفحه

 54 بعدیاعضای سه

 54 هادهانه

 54 طول دهانه مؤثر

 55 شکل Tمشخصات هندسی تیرهای 

 55 شکل Tای عرض مؤثر بال از بر جان تیر محدودیت ابعاد بر

 55 شکل منفرد Tحداقل ضخامت بال و حداکثر عرض مؤثر در تیرهای 

 56 نحوه چیدمان بارهای زنده

 55 ترین وضعیت بارگذاری زندهنامناسب

 57 تحلیل خطی االستیک مرتبه اوّل

 57 بازپخش لنگرها در تحلیل خطی االستیک مرتبه اوّل

 57 ایهای سازهاعضا و سیستم سازیمدل

 55 مشخصات مقطع اعضا )ممان اینرسی و سطح مقطع اعضا( در تحلیل خطی االستیک مرتبه اوّل

 55 داراعضا برای بارهای ضریب

 55 در صورت وجود بارهای جانبی دائمی (I)ها و دیوارها ممان اینرسی ستون

 55 شکل Tممان اینرسی ناخالص تیرهای 

 55 در تحلیل برای بارهای جانبی  (I)نرسی اعضا ممان ای

 56 دارو سطح مقطع مجاز اعضا در تحلیل االستیک برای بارهای ضریب (I)ممان اینرسی 

 56 داردر تحلیل االستیک برای بارهای ضریب (I)تر ممان اینرسی اعضا مقادیر دقیق

 56 در اعضای خمشی ممتد (I)ممان اینرسی 

 56 های دوطرفه بدون تیر که جزئی از سیستم باربر جانبی زلزله هستنددر دال (I)ممان اینرسی 

 60 برداریاعضا برای بارهای بهره

 60 ممان اینرسی اعضا برای محاسبه تغییرمکان آنی ناشی از بارهای جانبی 

 60 روش تشدید لنگرها –اثرات الغری 
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 60 ها و طبقات مهارشده در روش تشدید لنگرهاستون

 67 مشخصات پایداری

 67 (Q)شاخص پایداری یک طبقه 

 67 (cP)بار بحرانی کمانشی ستون 

 67 ( eff (EI))صلبیت خمشی مؤثر ستون 

 62 (k)ضریب طول مؤثر 

 63 های مهارشدهروش تشدید لنگرها برای قاب

 64 های مهارنشدهروش تشدید لنگرها برای قاب

 65 متدبازپخش لنگرها در اعضای خمشی م

 65 کاهش لنگرهای مثبت و منفی حداکثر

 65 حداکثر درصد کاهش لنگر

 96 تحلیل خطی االستیک مرتبه دوم

 65 کلیات

 65 بازپخش لنگرها در تحلیل خطی االستیک مرتبه دوم

 65 مشخصات مقطع اعضا )ممان اینرسی و سطح مقطع اعضا( در تحلیل خطی االستیک مرتبه دوم

 65 برداریعضا برای محاسبه تغییرشکل آنی و بلندمدت بارهای قائم بهرهممان اینرسی ا

 97 تحلیل غیراالستیک

 67 بازپخش لنگرها در تحلیل غیراالستیک: مجاز نیست

 97 تحلیل به روش اجزای محدود

 67 اصل جمع آثار در تحلیل به روش اجزای محدود: معتبر نیست

 65 ای محدود: مجاز نیستبازپخش لنگرها در تحلیل به روش اجز

 65 ها در طول محدودی از عضو در تحلیل به روش اجزای محدود: مجاز استگیری پاسخمتوسط

 95 شده تحلیل االستیکروش ساده

 65 طرفه ممتدهای یکتیرها و دال

 66 طرفه ممتدهای یکها در تیرها و داللنگرها و برشمقادیر 

 700 ده تحلیل االستیک: مجاز نیستشبازپخش لنگرها در روش ساده

 700 های تیرهاگاهشده در وجوه تکیهاختالف لنگرهای خمشی محاسبه

 101 های کاهش مقاومتضریب –های بارگذاری های بار و ترکیبضریب
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 101 گستره

 101 کلیات

 102 های بارگذاریهای بار و ترکیبضریب

 702 بار اصلی

 703 های باریبهای بارگذاری / ضرترکیب

 705 های بارضوابط بار زنده در ترکیب

 705 های بارضوابط بارهای خودکرنشی در ترکیب

 705 های بارضوابط بارهای مرتبط با فشار سیال و خاک در ترکیب

 107 (φ)های کاهش مقاومت ضریب

 707 کنترل-مقاطع کشش

 706 کنترل-مقاطع فشار

 706 مقاطع در ناحیه انتقال

 706 برای مقاطع در ناحیه انتقال (φ)ضریب کاهش مقاومت 

 706 حاالت خاص –برای طراحی در مقابل برش  (φ)ضریب کاهش مقاومت 

 111 اصطکاک -ارزیابی مقاومت مقطع در خمش، بار محوری، برش، پیچش و برش

 111 گستره

 772 آرمهروابط اصلی طراحی مقاطع بتن

 112 مقاومت خمشی

 773 طراحیفرضیات 

 773 003/0کرنش حداکثر در دورترین تار فشاری بتن: 

 773 شودنظر میمقاومت کششی بتن در مقطع: صرف

 773 رابطه بین تنش و کرنش فشاری بتن / توزیع تنش مستطیلی معادل

 774 مقاومت خمشی اعضای بتنی مرکب )غیر یکپارچه(

 115 مقاومت محوری یا مقاومت توأم خمشی و محوری

 775 فرضیات طراحی

 775 حداکثر مقاومت فشاری محوری

 775 حداکثر مقاومت کششی محوری

 116 طرفهمقاومت برشی یک
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 775 کلیات

 777 (nV)طرفه اسمی مقطع مقاومت برشی یک

 775 هافرضیات و محدودیت

 776 اعضای بتنی مرکب

 776 (cV)شده توسط بتن محاسبه مقاومت برشی تأمین

 727 (sV)شده توسط آرماتورهای برشی طرفه تأمینومت برشی یکمقا

 727 (sV)طرفه ناشی از فوالد عرضی عمود بر محور طولی عضو مقاومت برشی یک

 722 (sV)طرفه ناشی از فوالد عرضی مورب نسبت به محور طولی عضو مقاومت برشی یک

 722 (sV)شده طرفه ناشی از فوالدهای طولی خممقاومت برشی یک

 123 ای(مقاومت برشی دوطرفه )منگنه

 723 و با فوالد برشی فوالد برشی مقاومت برشی اسمی در اعضای دوطرفه بدون

 724 مقاطع بحرانی برای برش دوطرفه

 725 تأثیر بازشو در دال بر سطح مؤثر مقطع بحرانی

 727 شده توسط بتنمقاومت برشی دوطرفه تأمین

 726 (sV)شده توسط خاموت برشی مقاومت برشی تأمین

 730 شده توسط کالهک برشی و ضوابط طراحی آنمقاومت برشی تأمین

 133 مقاومت پیچشی

 733 کلیات

 734 (Tcr( و پیچش ترکخوردگی )Tthپیچش آستانه )

 735 شده در عضو و محدودیت ابعادمقاومت پیچشی تأمین

 735 (nT)آرمه مقاومت پیچشی اسمی عضو بتن

 136 مقاومت اتکایی

 137 مقاومت برش اصطکاکی

 737 کلیات

 735 مقاومت طراحی

 740 (μ)های اصطکاک ضریب

 143 طرفههای یکدال

 143 گستره
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 143 کلیات

 744 مصالح

 744 اتصال به دیگر اعضا

 144 ضوابط کلی طراحی

 744 حداقل ضخامت دال

 745 های خیز دالمحدودیت

 745 آرماتور محدودیت کرنش

 146 مقاومت مورد نیاز

 745 دارلنگر و برش ضریب

 147 مقاومت طراحی

 745 لنگر

 745 برش

 145 آرماتورگذاری

As,minحداقل آرماتور خمشی در وجه کششی:  = 0.0018Ag 745 

 746 (v,minA)حداقل آرماتور برشی 

 746 شدگیحداقل آرماتور حرارتی و جمع

 149 تورگذاریجزئیات آرما

 746 گذاری آرماتورهافاصله

 750 آرماتورهای خمشی

 750 طول گیرایی میلگردهای خمشی

 750 مقطع بحرانی برای کنترل طول گیرایی

 750 ادامه آرماتورهای خمشی در اعضا

 750 قطع آرماتور خمشی کششی در ناحیه کششی

 757 قطع آرماتورهای خمشی

 752 شدگیآرماتورهای حرارتی و جمع

 152 طرفه درجاریزهای یکای در دالآرماتورهای طولی یکپارچگی سازه

 155 های دوطرفهدال

 155 گستره
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 156 تعاریف ویژه

 755 سیستم دال

 755و  755 قاب معادل

 755 چشمه دال

 755 نوار دال یا نوار پوششی

 755 نوار ستونی

 755 نوار میانی

 757 نوار کناری

 757 دال -سیستم تیر تیر در

 157 کلیات

 757 های طراحی سیستم دال دوطرفه روش

 155 مصالح

 155 اتصال به دیگر اعضا

 155 هاضوابط کلی طراحی دال

 755 حداقل ضخامت دال

 756 های دوطرفه بدون تیرهای داخلیحداقل ضخامت دال

 750 هادر همه لبهها گاههای دوطرفه با تیرهای بین تکیهحداقل ضخامت دال

 750 محدودیت خیز دال

 757 محدودیت کرنش میلگرد

 757 مقاومت مورد نیاز

 752 دارلنگر ضریب

 752 دار در اتصاالت دال به ستونانتقال لنگر خمشی ضریب

 753 دارطرفه ضریببرش یک

 754 داربرش دوطرفه ضریب

 754 مقطع بحرانی

 755 مقاومت طراحی

 755 کلیات

 755 لنگر خمشی
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 755 برش

 755 هاکتیبه دال

 755 هابازشوها در سیستم دال

 167 هاآرماتورگذاری در دال

 755 (s,minA)های دوطرفه حداقل آرماتور خمشی در دال

 755 جزئیات آرماتورگذاری

 755 کلیات

 755 فاصله آرماتورهای خمشی

 755 قطع آرماتورها

 756 های خارجی دالهاآرماتورگذاری در گوشه

 770 های تختآرماتورگذاری در دال

 770 های دوطرفه بدون تیردار در دالحداقل طول میلگردهای آج

 777 آرماتورهای انسجام

 772 هاخاموت -آرماتورهای برشی

 772 گذاریهای فاصلهموقعیت اوّلین خاموت و محدودیت

 772 میخ سَردارگل-آرماتورهای برشی

 773 گذاریهای فاصلهمیخ برشی و محدودیتیت گلموقع

 173 های تیرچه دوطرفهسیستم

 773 کلیات

 774 ایهای سازههای تیرچه با پرکنندهسیستم

 774 ایهای غیرسازههای تیرچه با پرکنندهسیستم

 175 روش طراحی مستقیم

 775 کلیات

 775 های روش طراحی مستقیممحدودیت

 775 روش طراحی

 777 در هر دهانه  (oM)دار لنگر خمشی استاتیکی ضریب

 775 در نوار پوششی (oMدار )توزیع لنگر خمشی استاتیکی ضریب

 775 های کناریدر دهانه (oM)دار توزیع لنگر خمشی استاتیکی ضریب
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 776 توزیع لنگرهای خمشی استاتیکی نوارهای پوششی در نوارهای دال

 776 ستونی لنگرهای خمشی در نوار

 750 های داخلیگاهمنفی در نوار ستونی در تکیه uMبخشی از 

 750 های خارجیگاهمنفی در نوار ستونی در تکیه uMبخشی از 

 757 مثبت در نوار ستونی uMبخشی از 

 757 لنگرهای خمشی در نوارهای میانی

 752 لنگرهای خمشی در تیرها

 752 نوار ستونی در تیرها uMبخشی از 

 752 ها و دیوارهالنگر خمشی در ستون

 753 تیر -های دال تالش برشی در سیستم

 753 سطح بارگیر برای محاسبه برش تیرهای داخلی

 754 شودقسمتی از برش که توسط تیر تحمل می

 155 روش طراحی قاب معادل

 755 کلیات

 755 قاب معادل

 755 ممان اینرسی اعضا در قاب معادل

 757 پیچشیاعضای 

 757 (taK)سختی پیچشی عضو 

 755 ( ecK)ها در قاب معادل سختی خمشی ستون

 755 دار در نوار پوششیلنگرهای خمشی ضریب

 756 دار در نوار پوششیتوزیع لنگرهای خمشی ضریب

 756 ها و دیوارهادار در ستونلنگرهای خمشی ضریب

 760 ها و تیرهادار در دالهای برشی ضریبتالش

 190 روش طراحی پالستیک

 760 کلیات

 760 ضوابط کلی طراحی

 193 تیرها

 193 گستره
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 193 کلیات

Puتیرهای با نیروی محوری  < 0.10fc
′Ag 763 کنترل-: کشش 

 764 شکل Tساخت تیرهای 

 765 افتادگی( )نظر از محاسبه خیز جهت صرف حداقل ارتفاع تیر

 196 مقاومت مورد نیاز

 195 مقاومت طراحی

 765 خمش

 765 برش

 765 پیچش

 199 های آرماتورگذاریمحدودیت

 766 (s,minA)حداقل آرماتور خمشی 

 200 (v,minA)تأمین حداقل آرماتور برشی 

 207 شرایط عدم نیاز به حداقل آرماتور برشی

 207 (v,minA)حداقل آرماتور برشی 

 202 (l,minA)حداقل آرماتور پیچشی 

 202 جزئیات آرماتورگذاری

 202 کلیات

 203 در تیرهای با ارتفاع زیاد گونهآرماتورهای جلدی/

 203 آرماتور خمشی تیرها

 205 قطع آرماتور

 205 آرماتورهای پیچشی طولی

 205 گاه جانبی آرماتور فشاریآرماتورهای عرضی برشی، پیچشی و تکیه

 207 آرماتورهای عرضی برشی

 207 رهای عرضی پیچشیآرماتو

 205 های بسته یا دورگیرگاه جانبی آرماتورهای فشاری توسط خاموتتأمین تکیه

 205 حداقل قطر آرماتورهای عرضی

 206 نحوه چیدمان آرماتورهای طولی فشاری

 206 ای در تیرهای درجاآرماتورهای یکپارچگی سازه
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 210 طرفهسیستم تیرچه بتنی یک

 270 کلیات

 277 ها و ضوابطودیتمحد

 212 تیرهای عمیق

 272 کلیات

 273 های ابعادی و آرماتورگذاری تیرهای عمیقمحدودیت

 215 هاستون

 215 گستره

 215 هاکلیات و محدودیت

 216 مقاومت مورد نیاز

 217 مقاومت طراحی

 217 های آرماتورمحدودیت

 277 اهحداقل و حداکثر مساحت آرماتورهای طولی ستون

 277 (v,minA)حداقل آرماتور برشی ستون 

 215 جزئیات آرماتورگذاری

 275 کلیات

 275 آرماتورهای طولی

 276 شدهآرماتور طولی خم

 276 وصله آرماتور طولی ستون

 220 آرماتورهای عرضی

 227 گاه جانبی آرماتورهای طولیتکیه

 222 آرماتور عرضی برشی

 223 در باالی ستون الزامات امتداد دورپیچ

 225 دیوارها

 225 گستره

 225 کلیات

 225 طول افقی دیوار )به عنوان ناحیه مؤثر برای تحمل بارهای متمرکز وارد بر دیوار(

 225 تأمین پایداری دیوارها

 226 حداقل ضخامت دیوار
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 227 های طراحیتالش

 227 کلیات

 227 دارلنگر و نیروی محوری ضریب

 225 دارببرش ضری

 225 مقاومت طراحی

 225 کلیات

 225 طراحی برای بار محوری و لنگر خمشی داخل یا خارج صفحه

 226 طراحی برای برش داخل صفحه

 237 طراحی برای برش خارج از صفحه

 231 های مقادیر آرماتورهامحدودیت

 232 جزئیات آرماتورگذاری

 232 کلیات

 233 فاصله آرماتورهای طولی

 233 فاصله آرماتورهای عرضی

 234 گاه جانبی آرماتورهای طولیتکیه

 234 آرماتورگذاری اطراف بازشو

 234 روش جایگزین برای تحلیل خارج از صفحه دیوارهای الغر

 234 کلیات

 235 سازیمدل

 235 دارلنگر ضریب

 235 برداریبارهای بهره -تغییرشکل خارج از صفحه 

 239 هادیافراگم

 239 گستره

 239 نیروهای طراحی دیافراگم

 240 حداقل ضخامت دیافراگم

 247 نیروهای وارد بر دیافراگم

 241 مقاومت مورد نیاز

 247 کلیات
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 242 سازی دیافراگمتحلیل و مدل

 243 مقاومت طراحی

 243 کلیات

 243 طراحی برای لنگر خمشی و نیروی محوری

 243 طراحی برای برش

 247 هادهکننجمع

 247 های آرماتورگذاریمحدودیت

 249 آرمههای بتنشالوده

 249 گستره و تعاریف

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

 رابط
246 

 246 شالوده منفرد

 246 شالوده مرکب

 250 شالوده نواری

 250 شالوده گسترده

 250 روی زمینتیر 

 250 تیر باسکولی

 250 کالف رابط

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

 250 شمع منفرد

 257 گروه شمع

 251 کلیات

 257 مشخصات مصالح

 252 اتصال به دیگر اعضا

 252 اثرات زلزله

 252 های روی زمیندال

 252 معیارهای طراحی

 253 هاهای سطحی و سرشمعهمقاطع بحرانی برای شالود
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 254 محل مقطع بحرانی اعضای متکی به شالوده

 254 هاهای سطحی و سرشمعمهار میلگرد در شالوده

 255 های سطحیشالوده

 255 کلیات

 255 طرفه و نواریهای سطحی مرکب یکشالوده

 255 های سطحی منفرد دوطرفهشالوده

 257 تردههای سطحی مرکب دوطرفه و گسشالوده

 257 تیرهای روی زمین و تیرهای باسکولی

 255 های سطحیهای رابط شالودهکالف

 255 بنددارای و پشتدیوارهای حائل طره

 259 هاهای عمیق / شمعشالوده

 256 کلیات

 256 ای شمع به روش مقاومت مجازطراحی سازه

 250 حداکثر مقاومت مجاز فشاری شمع

 250 های درجاریز با غالف فوالدی نازکقی کردن شمعشرایط محصورشده تل

 257 ای شمع به روش طرح مقاومتطراحی سازه

 252 (φ)ها ضرایب کاهش مقاومت محوری فشاری برای شمع

 252 های درجاریزشمع

 253 ساختههای پیششمع

 253 هاسرشمع

 265 ناحیه اتصال تیر به ستون و دال به ستون 

 265 گستره

 265 یاتکل

 267 جزئیات میلگردگذاری ناحیه اتصال

 257 میلگرد عرضی ناحیه اتصال تیر به ستون

 255 ناحیه اتصال دال به ستون

 255 میلگردهای طولی

 265 الزامات مقاومتی ناحیه اتصال تیر به ستون
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 255 مقاومت برشی مورد نیاز

 256 مقاومت برشی طراحی

 256 (nV)ال مقاومت برشی اسمی ناحیه اتص

 277و  256 (jA)سطح مقطع مؤثر ناحیه اتصال 

 270 انتقال نیروی محوری ستون از طریق سیستم کف

 273 ای به یکدیگراتصاالت اعضای سازه

 273 گستره

 273 هااتصاالت به شالوده

 273 کلیات

 274 مقاومت مورد نیاز

 274 مقاومت طراحی

 275 ی درجاریز و شالودهحداقل میلگرد در اتصال بین اعضا

 275 ساخته با شالودهجزئیات اتصاالت بین اعضای درجاریز و یا پیش

 276 انتقال برش افقی در اعضای خمشی مرکب بتنی

 275 کلیات

 277 مقاومت مورد نیاز

 277 مقاومت طراحی

 277 طراحی برای انتقال برش افقی: روش اوّل

 275 مقاومت برشی اسمی افقی سطح تماس

 275 طراحی برای انتقال برش افقی: روش دوم

 276 حداقل میلگرد برای انتقال برش افقی

 276 جزئیات میلگردگذاری برای انتقال برش افقی

 250 هانشیمن

 250 کلیات

 250 نیروهای وارد بر نشیمن

 250 های ابعادیمحدودیت

 257 مقاومت مورد نیاز

 252 مقاومت طراحی
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 252 ردحداقل میلگ

 253 جزئیات میلگردگذاری

 254 جزئیات جوش پیشنهادی برای اتصال میلگرد مهار عرضی به میلگرد طولی اصلی

 254 نمونه مهار در دو انتهای میلگرد اصلی

 254 ساختهاتصاالت اعضای پیش

 254 کلیات

 255 مقاومت مورد نیاز

 255 مقاومت طراحی

 257 ند یکپارچگیحداقل الزامات مقاومت اتصال و ب

 255 ترطبقه و بیش 3ساخته با ارتفاع های دیوار باربر از بتن پیشالزامات بندهای یکپارچگی سازه

 256 ترطبقه و بیش 3های با ارتفاع آرایش متداول بندهای یکپارچگی در سازه

 256 حداقل ابعاد در اتصاالت اتکایی

 260 ساختههای عضو پیشگاه تا انتحداقل ابعاد طراحی از بر تکیه

 260 نشدههای اتکایی در مجاورت وجوه تقویتبالشتک

 291 مهار به بتن

 291 گستره

 264 شده، کاشتنی انبساطی، زیرچاکی و چسبیانواع مهارها: تعبیه

 294 کلیات

 296 الزامات کلی طراحی

 265و  267 انواع حاالت گسیختگی مهارها در کشش و برش

 266 ر برای انواع حاالت گسیختگیمقاومت مها

 302 (φ)ضریب کاهش مقاومت مهارها 

 304 انواع آرماتورهای مهارها

 305 الزامات طراحی برای بارهای کششی

 305 مقاومت فوالد در کشش

 305 مقاومت گسیختگی مخروطی بتن مهار در کشش

 307 شدهنحوه محاسبه مساحت سطح گسیختگی تصویر

 370 شده و کاشتنی انبساطی و زیرچاکی در کششکشیدگی مهارهای تعبیهمقاومت بیرون
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 pN 377روش محاسبه 

 377 زدگی جانبی بتن برای مهارهای سَردار در کششمقاومت بیرون

 372 مقاومت پیوستگی مهارهای چسبی در کشش

 373 شده سطح گسیختگیروش محاسبه مساحت تصویر

 374 حداقل تنش پیوستگی

 375 کششی برای بارهای کششی دائمی مقاومت

 316 الزامات طراحی برای بارهای برشی

 375 مقاومت فوالد مهارها در برش

 377 (saV)محاسبه مقاومت اسمی فوالد مهار در برش 

 377 مقاومت گسیختگی لبه بتن در برش

 320 مساحت تصویرشده سطح گسیختگی

 323 ششدن بتن برای مهار در بر کنمقاومت قلوه

 324 اندرکنش نیروهای کششی و برشی

ها و حداقل ضخامت برای الزامات فاصله مهارها از یکدیگر، فاصله از لبه

 شدگی بتنجلوگیری از گسیختگی دونیم
325 

 325 حداقل فاصله مرکز تا مرکز مهارها و فاصله از لبه

 325 حداقل فاصله از لبه

 327 ایالزامات لرزه

 327 کلیات

 327 زامات برای بارهای کششیال

 326 آمدگیتعریف طول کش

 337 الزامات برای بارهای برشی

 331 نصب و بازرسی مهارها

 332 قطعات الحاقی با زبانه برشی

 333 کلیات

 334 مقاومت اتکایی بتن زبانه برشی

 335 مقاومت گسیختگی لبه بتن

 337 برداریالزامات بهره
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 337 گستره

 337 ن / خیزتغییرمکا

 337 کلیات

 335 طرفههای یکهای آنی و درازمدت در تیرها و دالمحاسبه تغییرمکان

 336 (eI)ممان اینرسی مؤثر اعضا 

 336 (crM)خوردگی لنگر ترک

ا انقاض( شدگی )افت یتغییرمکان درازمدت = تغییرمکان اضافی ناشی از وارفتگی)خزش( و جمع

 بتن
336 

 340 زمان بارهای دائمی ضریب وابسته به

 340 های دوطرفهمحاسبه تغییرمکان در دال

 347 هامحدودیت تغییرمکان در تیرها و دال

 347 حداکثر تغییرمکان مجاز

 342 توزیع آرماتور خمشی و کنترل عرض ترک

 342 اهها و میزان گستردگی آندار برای کنترل عرض ترکحداکثر فاصله میلگردهای خمشی آج

 343 شدگیآرماتور حرارت و جمع

 344 ارتعاش )لرزش(

 345 هاای کفحداقل فرکانس دوره

 345 (f)ای فرکانس دوره

 347 ضوابط ویژه برای طراحی در برابر زلزله

 347 گستره

 347 کلیات

 347 ایهای سازهسیستم

 345 آرمههای بتنپذیری سیستمضوابط مربوط به سطوح شکل

 345 تحلیل سازه

 346 استفاده از اجزای صلب در سازه

 346 ای در زیر تراز پایهاعضای سازه

 346 مهار به بتن

 346 ضرایب کاهش مقاومت
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 346 مشخصات مصالح

 346 پذیری زیاد، متوسط و کمهای با شکلحداقل رده بتن برای سازه

 350 برداریکنترل سازه در شرایط بهره

 350 م )سیستم معمولی(، متوسط )سیستم متوسط( و زیاد )سیستم ویژه(پذیری سازه: کسطوح شکل

 351 پذیری کم )معمولی(های با شکلقاب

 357 پذیری کمهای با شکلتیرها در قاب

 357 پذیری کمهای با شکلها در قابستون

 352 پذیری کمهای با شکلاتصاالت تیر به ستون در قاب

 225و  352 ذیری کم )معمولی(پای با شکلدیوارهای سازه

 352 پذیری متوسطهای با شکلقاب

 352 پذیری متوسطهای با شکلتیرها در قاب

 352 های هندسیمحدودیت

 353 آرماتورهای طولی

 353 آرماتورهای عرضی

 354 پذیری متوسطبرش در تیرهای با شکل

 354 پذیری متوسطهای با شکلها در قابستون

 354 ای هندسیهمحدودیت

 355 آرماتورهای طولی

 355 آرماتورهای عرضی

 357 پذیری متوسطهای با شکلبرش در ستون

 357 های متوسطناحیه اتصال تیر به ستون در قاب

 356 برش در ناحیه اتصال تیر به ستون

 356 های دوطرفه بدون تیردال

 360 پذیری زیاد )ویژه(های با شکلقاب

 357 پذیری زیادهای با شکلبتیرها در قا

 357 های هندسیمحدودیت

 357 آرماتورهای طولی

 357 وصله پوششی
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 352 وصله مکانیکی

 353 وصله جوشی

 353 ها و ... به آرماتورهای طولیها، تنگکاری خاموتجوش

 353 آرماتورهای عرضی

 355 پذیری زیادبرش در تیرهای با شکل

 355 پذیری زیادا شکلهای بها در قابستون

 355 های هندسیمحدودیت

 355 آرماتورهای طولی

 357 آرماتورهای عرضی ویژه

 377 پذیری زیادهای با شکلبرش در ستون

 372 ها / اصل ستون قوی تیر ضعیفحداقل مقاومت خمشی ستون

 374 های ویژهاتصاالت تیر به ستون در قاب

 374 کلیات

 375 آرماتورگذاری

 375 مقاومت برشی ناحیه اتصال تیر به ستون

 375 (nV)مقاومت اسمی برشی اتصال تیر به ستون 

 375 (jA)سطح مقطع مؤثر ناحیه اتثال تیر به ستون 

 377 طول گیرایی میلگردهای کششی

 375 پذیری زیاد )ویژه(ای با شکلدیوارهای سازه

 376 ای با بازشودیوار سازه

 350 یهای هندسمحدودیت

 350 آرماتورهای قائم و افقی

 352 پذیری زیاد )ویژه(ای با شکلاجزای مرزی در دیوارهای سازه

 357 فاصله عمودی آرماتورهای عرضی در جزء مرزی

 355 ای ویژهالزامات اجزای مرزی در دیوارهای سازه

 356 بستهبند در دیوارهای همتیرهای هم

 362 قطری بند با آرماتورهایتیرهیا هم

 363 ها )جرز دیوارها(دیوار پایه
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ارجی های خهای واقع در لبهمیلگردهای افقی مورد نیاز در قطعات دیوار در باال و پایین دیوار پایه

 ایدیوار سازه
364 

 364 درزهای واریز در دیوارها

 364 دیوارهای ناپیوسته

 365 ای در برشضوابط طراحی دیوارهای سازه

 365 در مقطع بحرانی (νΩ)افه مقاومت ضریب اض

 367 پذیر در خمش و بار محوریای شکلضوابط طراحی دیوارهای سازه

 367 پذیربند شکلدیوارهای برشی هم

 395 پذیری متوسط و زیاد(ها و خرپاها )شکلدیافراگم

 365 های طراحیتالش

 365 مسیر انتقال نیروهای زلزله

 366 شده مرکبویه درجاریختههای با دال ردیافراگم

 366 شده غیرمرکبهای با دال رویه درجاریختهدیافراگم

 366 هاحداقل ضخامت دیافراگم

 400 آرماتورها

 402 مقاومت خمشی

 402 مقاومت برشی

 403 هادرزهای واریز در دیافراگم

 403 ایخرپاهای سازه

 404 هاشالوده

 404 گستره

 404 هااری، سراسری و سرشمعهای تکی، نوشالوده

 405 های متکی به زمینها( و دالتیرهای در تراز پی )کالف

 405 ای در شالودههای لرزهکالف

 407 ها(های عمیق )شمعشالوده

 405 های درجاریخته بدون غالفشمع

 406 های درجاریخته بدون غالفحداقل آرماتور در شمع

 477 ک فوالدیهای درجاریز با غالف نازشمع
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 477 های درجاریز محصورشده با لوله فوالدیشمع

 477 ساختههای بتنی پیششمع

 474 هاها و پایهمهار شمع

 415 وندشاعضایی از سازه که جزئی از سیستم مقاوم در برابر زلزله منظور نمی

 475 نیروهای طراحی

 475 ها و اتصاالت تیر به ستون درجاریختهتیرها، ستون

 477 اتصاالت دال به ستون

 475 هادیوار پایه

 419 جزئیات آرماتورگذاری

 419 گستره

 420 حداقل میلگردها فاصله

 421 ای و سنجاقیهای لرزههای استاندارد، قالبقالب

 427 دار در کششهای استاندارد برای مهار میلگردهای طولی آجقالب

 422 ردهای عرضیهای استاندارد برای مهار میلگقالب

 422 های استاندارد در کششقالب

 422 ایهای لرزهقالب

 422 رودخم آرماتور سیمی جوشی که به عنوان خاموت یا تنگ به کار می

 423 قالب استاندارد برای مهار میلگردهای عرضی

 424 های دوخت )سنجاقی(قالب

 424 طول گیرایی

 424 کلیات

 425 دار در کششهای آجدار و سیمجطول گیرایی میلگردهای آ

 427 دار در کششهای آجدار و سیمضرایب اصالح طول گیرایی میلگردهای آج

 425 دار در کششهای آجدار و سیمطول گیرایی میلگردهای آج

 425 دار با قالب استاندارد در کششطول گیرایی میلگرد آج

 430 با قالب استاندراد در کشش دارضرایب اصالح طول گیرایی میلگردهای آج

 430 دار سَردار در کششطول گیرایی میلگرد آج

 432 دار سَردار در کششضرایب اصالح طول گیرایی میلگردهای آج
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 433 دار مهارشده با وسایل مکانیکی در کششگیرایی میلگردهای آج

 433 شده در کششدار جوشطول گیرایی شبکه آرماتور سیمی آج

 434 شده در کششیرایی شبکه آرماتور سیمی ساده جوشطول گ

 435 دار در فشار های آجدار و سیمطول گیرایی میلگردهای آج

 435 کاهش طول گیرایی برای آرماتور فشاری

 436 وصله میلگردها

 435 کلیات

 435 انواع وصله میلگردها: پوششی، اتکایی، جوشی و مکانیکی

 437 دار در کششهای آجدار و سیمآجوصله پوششی میلگرددهای 

 435 شده در کششدار جوشوصله پوششی شبکه آرماتور سیمی آج

 436 شده در کششوصله پوششی شبکه آرماتور سیمی ساده جوش

 436 دار در فشاروصله پوششی میلگردهای آج

 440 دار در فشاروصله اتکایی میلگردهای آج

 440 دار در کشش و فشارای آجوصله مکانیکی و جوشی میلگرده

 441 گروه میلگردها

 443 آرماتورهای عرضی

 443 هاخاموت

 445 شدهشکل متشکل از شبکه سیمی ساده جوش Uمهار در ناحیه فشاری خاموت 

 445 هاتنگ

 445 هادورپیچ

 446 هاطول وصله پوششی دورپیچ

 450 دورگیرها

 451 مدارک طرح، الزامات ساخت و نظارت

 451 گستره

 451 مبانی طراحی

 457 اطالعات طراحی

 452 اطالعات طراحی اعضای سازه

 452 الزامات اجرایی مصالح و مخلوط بتن
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 452 سیمان

 453 های آمریکا(نامهها با روش اوّل )با نگرش آیینبندی سیمانگروه

 454 های اروپا(نامهها با روش دوم )با نگرش آیینبندی سیمانگروه

 454 مواد چسباننده مجاز جایگزین سیمان

 455 (W/C)نسبت آب به سیمان 

 455 دانه و ریزدانه(دانه )درشتسنگ

 455 هادانهمشخصات مورد توجه در سنگ

 455 ل خردکردن قطعات بتنی بدون فوالد(های بازیافتی )حاصدانهسنگ

 456 آب مصرفی در بتن

 455 آوری بتنساخت و عملاستفاده از آب آشامیدنی در 

 455 های تولید بتنشده کارخانهاستفاده از آب بازیافت

 455 آب PHمیزان مجاز 

 457 آور )مواد شیمیایی( مجاز در آبحداکثر مواد زیان

 457 کنترل و بررسی مشخصات کیفی آب در صورت مشکوک بودن آب

 455 مواد افزودنی

 455 ها کنترل شوندها / مواردی که باید در افزودنیودنیهای الزم در افزمشخصات و آزمون

 461و  459 الیاف فوالدی در بتن

 460 مخلوط بتن

 450 مخلوط بتن اطالعات طراحی

 450 دانهترین سنگحداکثر اندازه اسمی بزرگ

 457 مخلوط بتن الزامات اجرایی

 457 گیرندبت قرار میبرداری در معرض رطوهایی که در زمان بهرهطرح مخلوط بتن

 457 هادانهکربناتی سنگ-سیلیسی / قلیایی -واکنش قلیایی

 461 طرح مخلوط بتن

 457 طرح مخلوط بتن الزامات اجرایی

 452 روندمستندسازی طرح مخلوط به کار مینتایج آزمایش مقاومت که برای 

 462 مستندسازی مشخصات مخلوط بتن

 452 شخصات مخلوط بتنمستندسازی م الزامات اجرایی
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های یا بر اساس دادهمهندس ناظر طرح مخلوط بتن بر اساس اطالعات و تجارب مورد تأیید 

 آزمایشگاهی
452 

 452 تغییر مخلوط بتن برای کاهش مقاومت متوسط آن به تشخیص و تأیید مهندس ناظر

 463 آوری بتنریزی و عملتولید، بتن

 463 تولید بتن

 453 ی تولید بتنالزامات اجرای

 463 ریزیبتن

 453 ریزیالزامات اجرایی بتن

 465 آوری بتنعمل

 455 آوری بتنطراحی عمل اطالعات

 455 آوری بتنالزامات اجرایی عمل

 455 های با روند کسب مقاومت متوسط، سریع و کندبتن داری()نگه آوریمدت عمل

 455 رخوردار استآوری بتنی که دوام آن از اهمیت بمدت عمل

 455 آوری سریع بتنروش عمل

ای کارگاهی قبل از عملیات اجرایی به تشخیص مقام قانونی مسئول یا های استوانهآزمایش نمونه

 مهندس ناظر
455 

 455 آوری بتنداری و عملهای نگهتشخیص مناسب بودن روش

 466 درجه سلسیوس 5تر از : دمای محیط کمریزی در هوای سردبتن

 467 درجه سلسیوس 32تر از : دمای بتن بیشریزی در هوای گرمبتن

 467 های ساخت، انقباض و جداکنندهدرز

 457 اطالعات طراحی درزهای ساخت، انقباض و جداکننده

 455 الزامات اجرایی درزهای ساخت، انقباض و جداکننده

 465 ساخت قطعات بتنی

 455 اطالعات طراحی ساخت قطعات بتنی

 456 الزامات اجرایی ساخت قطعات بتنی

 469 هاآرماتورها و الزامات ساخت آن

 456 آرماتورها اطالعات طراحی

 470 آرماتورها الزامات اجرایی

 471 گذاری آرماتورهاجای
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 477 گذاری آرماتورهاجای اطالعات طراحی

 477 گذاری آرماتورهارواداری موقعیت جای

 477 ورواداری ارتفاع عض

 506و  477 رواداری ضخامت پوشش بتن )کاور(

 477 پذیری متوسط یا زیادرواداری فواصل دورگیرها دراعضای با شکل

 472 ها و انتهای آرماتورهارواداری موقعیت طولی خم

 472 گذاری آرماتورهاالزامات اجرایی جای

 472 کردن آرماتورهاخم

 472 کردن آرماتورهاالزامات اجرایی خم

 473 جوش آرماتورها

 473 الزامات اجرایی جوش آرماتور

 473 مهارها در بتن

 473 اطالعات طراحی مهارها در بتن

 474 الزامات اجرایی مهارها در بتن

 474 گذاری شده در بتناقالم جای

 474 گذاری شدهاطالعات طراحی اقالم جای

 475 گذاری شدهالزامات اجرایی اقالم جای

 475 ساختهزامات برای قطعات بتنی پیشال

 475 ساختهاطالعات طراحی قطعات بتنی پیش

 475 ساختهالزامات اجرایی قطعات بتنی پیش

 475 ساخته در حالی که بتن در حالت خمیری استگذاری اقالم در قطعات بتنی پیشجای

 477 بندیقالب

 477 هاطراحی قالب

 477 هااطالعات طراحی قالب

 477 هاقالب در طراحی الزامات اجرایی

 477 هابرداشتن قالب

 477 هاالزامات اجرایی برداشتن قالب

 475 ارزیابی و پذیرش بتن
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 475 کلیات

 475 از بتن بردارینمونه هرای در استوانه هایحداقل تعداد آزمونه

 475 مقاومت یک نمونه آزمایش بتن

 476 ز بتنبرداری اتعداد و تواتر نمونه

 450 برداری و آزمایش بتننظر از نمونهصرف

 450 ضوابط پذیرش مقاومت بتن

 457 مقاومتبررسی نتایج بتن کم

 463و  457 شده بتنیگیری شده و تیرهای ارّههای مغزهگیری )کرگیری(: آزمون نمونهآزمایش مغزه

 452 ارزیابی و پذیرش آرماتورها

 452 داری از آرماتورهابرتعداد و تواتر نمونه

 452 برداری از آرماتورها در هر نمونهتعداد آزمونه

 453 مشخصات هندسی آرماتورها

 453 ضوابط پذیرش مقاومت آرماتورها

 454 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها

 455 ورها(پذیری آرماتشکلحداقل کرنش گسیختگی آرماتورها در آزمایش کشش )برای ارزیابی 

 455 پذیری آرماتورها(آرماتورها )برای ارزیابی شکلآزمایش کشش 

 455 پذیری آرماتورها()برای ارزیابی شکل هاکردن آرماتورآزمایش خم

 455 آزمایش خمش میلگردها: خمش سرد و خمش مجدد

 455 خمشزاویه خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش 

 455 استفاده از وصله جوشی در میلگردها

 455 پذیری میلگردهاآزمایش جوش

 457 آزمایش میلگردهایی که تا حد پوسته شدن زنگ زده باشند

 457 اندآزمایش خمش میلگردهایی که دچار خم و اعوجاج شده

 457 های بتنینظارت بر عملیات ساخت سازه

 457 کلیات

 457 مبحث دوم و مبحث نهم در رابطه با ضوابط نظارت موارد اختالف بین

 455 های نظارتگزارش

 455 عملیات ساختمانی نیازمند نظارت مداوم
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 456 شده زمانیانی نیازمند نظارت در فواصل تعیینعملیات ساختم

 491 های موجودارزیابی مقاومت سازه

 491 گستره

 491 کلیات

مقاومت: تحلیل ساختمان بر اساس مقاومت کم کمارزیابی تحلیلی مقاومت سازه 

 اعضا 
 492و  491

 494و  492 آزمایش بارگذاری

 462 مقاومت با احتمال زوال آتیبرداری از سازه کمبهره

 462 تراستفاده از سازه در سطح بار پایین

 491و  492 : تحلیل ساختمان بر اساس مقاومت کم اعضایارزیابی مقاومت به روش تحلیل

 462 تعیین وضعیت موجود سازه

 463 (φ)های کاهش مقاومت ضریب

 492و  494 ارزیابی مقاومت به روش آزمایش بارگذاری

 464 کلیات

 464 های بارگذاریمالحظات ایمنی حین انجام آزمایش

 464 حداقل سن سازه تحت آزمایش بارگذاری

 464 به صورت مرکب عمل خواهند کرد ساخته که با بتن درجاآزمایش بارگذاری اعضای پیش

 465 های تشدید بار )ترکیبات بارگذاری(روش اعمال بارهای آزمایشی و ضریب

 495 روش آزمایش بارگذاری تدریجی

 465 اعمال بارهای آزمایش

 465 گیری پاسخ سازهاندازه

 465 معیارهای پذیرش

 465 جدا شدن، خرد شدن یا گسیختگی بتن تحت آزمایش 

 467 شترک خوردگی اعضا تحت آزمای

 467 ماندتغییرمکان پس

 495 ای )سیکلیک(روش آزمایش بارگذاری چرخه

 499 دوام بتن و آرماتور

 499 گستره

 499 بتن دوام یا پایاییتعریف 
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 500 بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتندسته

 504 های کلریدآرمه در معرض یونالزامات بتن

 504 های کلریدبط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یونضوا

 505 آرمه از نظر خوردگی فوالد برای ساخت جدیدهای کلرید در بتنمقدار مجاز یون

 505 اعمال پارامترهای دوام در طراحی

 505 محیطی آرمه برای اعمال دوام در شرایطهای نفوذپذیری بتنمقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 507 ضخامت پوشش بتن )کاور( روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

 509 حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده کلریدی

 506 یدیخورنده کلر یطیمح یطشرارواداری ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در 

 509 دنشآرمه در خوردگی ناشی از کربناتهالزامات بتن

 570 شدنضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته

حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خوردگی ناشی از 

 شدنکربناته
510 

 570 های آمیخته استفاده شودمقدار سیمان معادل در حالتی که از سیمان

 577 سیمانی )جایگزین( فتن مواد مکملضریب اصالح مقدار سیمان با در نظر گر

 512 الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی

 572 حمله سولفاتی تومازایتی

 573 های سولفاتضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون

 573 سیمان با مقاومت سولفاتی کم

 573 ته در محلول سولفاتآزمایش تعیین تغییرطول مالت سیمانی هیدرولیکی قرار گرف

 574 سیمان با مقاومت سولفاتی متوسط

 574 سیمان با مقاومت سولفاتی زیاد

ا های معدنی مانند کربنات کلسیم یتن حاوی پرکنندهبهای پرتلند آهکی یا استفاده از سیمان

 کربنات منیزیم در شرایط محیطی با خطر حمله سولفاتی
574 

 های کلسیم یا هر نوع افزودنیهای حاوی نمکسایر تندگیرکنندهاستفاده از کلرید کلسیم، 

 شیمیایی حاوی کلراید در شرایط محیطی با خطر حمله سولفاتی
574 

 504و  574 بتن در معرض آب دریا و یا پاشش آب دریا

 515 الزامات دوام بتن برای شرایط مجاورت با آب دریا
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 575 های کلرید و حمله سولفاتیر برابر نفوذ یونبر روی مقاومت د A3Cتأثیر افزایش میزان 

 575 تشکیل تأخیری اترینگایت )حمله سولفاتی داخلی(

 516 زدن و آب شدنهای یخالزامات دوام بتن در معرض چرخه

 577 سازمواد افزودنی حباب

 577 شدنزدن و آبهای هوا برای بتن مقاوم در برابر یخمقدار کل حباب

 517 دانهسنگ -م بتن برای کنترل واکنش قلیاییالزامات دوا

 575 دانهسنگ -ارزیابی واکنش قلیایی

 575 های سیلیسیدانهزایی سنگارزیابی واکنش

 575 های کربناتیدانهزایی سنگارزیابی واکنش

 576 دانهسنگ -گیرانه از واکنش قلیاییهای پیشروش

 519 الزامات دوام بتن برای سایش و فرسایش

 520 افزایش مقاومت سایشی بتن 

 527 های ساختمانی بر اساس میزان سایشبندی انواع کفطبقه

-های ساختمانی )بدون روانحداقل مقاومت فشاری و حداکثر اسالمپ الزم برای انواع کف

 کننده(
522 

 522 های بتنی مقاوم در برابر سایشحداقل و حداکثر سیمان مصرفی برای کف

 523 های بتنیسایش قابل قبول در انواع کف حداکثر

 527و  523 الزامات دوام بتن در مقابل آتش

 523 دوام آرماتورها

 523 هاحفاظت آرماتورها در مقابل خوردگی و زدودن زنگ آن

 523 ای آرماتورهاخوردگی حفره

ت و زدگی یکنواخگزدایی آرماتورهای دارای زنپاشی یا استفاده از آب پرفشار برای زنگماسه

 ضخیم
524 

 524 کشی برای زدودن زنگ آرماتورها: مجاز نیستروش برس یا فرچه

 524 آرماتورهای با اندود روی و پوشش اپوکسی

 524 های ویژه در خوردگی آرماتورمحیط

 524 آرمهای بتنهتخمین زمان آغاز خوردگی آرماتور در اجزای سازه

 527 سوزیطراحی در برابر آتش
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 527 گستره

 527 تعاریف

 529 ضوابط طراحی

 526 کلیات

 530 (FRR)مدت زمان مقاومت در برابر آتش محاسبه های روش

 530 هاها و دیافراگمروش استفاده از جدول

 530 محدودیت ابعادی برای تأمین مدت زمان مقاومت در برابر آتش

 537 درزها

 537 شیارها

 537 کنندهاضافه کردن مواد عایق

 531 هادر دال (FRR)مدت زمان مقاومت در برابر آتش 

 537 هاعایق بودن دال

 537 هاای دالکفایت سازه

 536 ایدر تیرها برای کفایت سازه (FRR)مدت زمان مقاومت در برابر آتش 

 535 ها قرار دارندها یا کفتیرهایی که در بام

 535 هستندتیرهایی که از هر طرف در معرض آتش 

 539 هادر ستون (FRP)مدت زمان مقاومت در برابر آتش 

 536 هاعایق بودن و انسجام ستون

 536 های مهارشدهای ستونکفایت سازه

 540 های مهارشدهای ستونروش محدود با استفاده از جدول برای تعیین کفایت سازه

 540 های مهارشدهای ستونروش عمومی با استفاده از جدول برای تعیین کفایت سازه

 545 در دیوارها (FRP)مدت زمان مقاومت در برابر آتش 

 545 عایق بودن دیوارها

 545 ای دیوارهاکفایت سازه

 545 های ارتفاع مؤثر دیوارمحدودیت

 545 ای، عایق بودن و انسجام دیوارهاهای تأسیساتی و برقی بر کفایت سازهاثر حفره

 547 ای دیوارهاکفایت سازه اثرات شیارها بر

 547 اثرات شیارها بر انسجام و یا عایق بودن دیوارها
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 545 نندهکاضافه کردن مدت زمان مقاومت در برابر آتش با استفاده از مصالح اضافی عایق

 545 کنندهاستفاده از مصالح عایق

 546 کنندهضخامت مصالح عایق

 546 کشی شده درجاماله های پاشیده شده و یامسلح کردن مالت

 546 سوزیها به منظور افزایش مدت زمان مقاومت در برابر آتشاضافه کردن مصالح رویه دال

 551 روش خرپایی )روش بست و بند(

 551 گستره

 551 تعاریف

 554 کلیات

 557 ها(اعضای فضاری )بست

 557 هامقاومت بست

 557 اخلیهای دآرماتور توزیعی کنترل ترک در بست

 553 هاجزئیات آرماتورگذاری طولی بست

 564 اعضای کششی )بندها(

 554 مقاومت بندها

 554 جزئیات آرماتورگذاری بندها

 565 هاگره

 555 مقاومت ناحیه گره

 567 های خم میلگردگره

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

 570 مقاومت بست

 577 هات آرماتورگذاری بستجزئیا

 572 مقاومت بندها

 572 مقاومت نواحی گره

 572 سازی بست و بندهای محاسباتی و مدلگام

 573 کنترل ترک

 575 شدگی و خزش بتنجمع

 575 گستره

 575 کلیات
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 576 شدگی بتناثرات جمع

 575 اثرات خزش بتن

 553 هاروش ضرایب لنگر خمشی در دال

 553 گستره

 553 روش طراحی

 555 ضخامت دال

 556 تالش برشی در تیر و دال

 556 لنگرهای خمشی در تیرها

 593 های بتنیروش طراحی ساده ساختمان

 593 کلیات و دامنه کاربرد

 593 طراحی اجزای سیستم قاب خمشی

 594 هاها و شالودهها، تیرچهطراحی تیرها، ستون

 564 طراحی تیر

 574 نطراحی ستو

 520 بلوکطراحی سقف تیرچه

 527 طراحی شالوده

 623 نامه انگلیسی به فارسیواژه
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