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       پیشگفتار

با تغییر رويکرد مقررات ملی ساختمان-مبحث نهم از روش طراحی بر اساس حاالت حدی به روش مقاومت 
و همچنین  مهندسین طراح  به  مبحث  اين  ويرايش جديد  اساس  بر  نکات طراحی  و  است ضوابط  نهايی، الزم 
دانشجويان آموزش داده شود. هر چند اين مهم طی دوره هايی توسط مراکز آموزشی و سازمان نظام مهندسی 
تمام مهندسین  برای  به محدوديت های زمانی و مکانی  توجه  با  ها  اين دوره  به  اما دسترسی  انجام خواهد شد 
طراح و همچنین دانشجويان میسر نیست. از طرفی تاکنون مراجع متعددی برای استفاده بهینه از قابلیت های نرم 
افزارهای شرکت CSI در کشور ترجمه و تدوين شده است. اما تاکنون طراحی سازه های بتن آرمه با استفاده از 
مبحث جديد مقررات ملی-مبحث نهم با بکارگیری ETABS20۱7 نگارش نشده است. لذا فقدان چنین کتابی 
کامال مشهود است و با توجه به نیاز جامعه مهندسی عمران ضرورت نگارش اين کتاب را دوچندان می نمايد. 
لذا نگارندگان بر اساس تجربه سالها طراحی عملی سازه ها و همچنین سالها تدريس اين نرم افزار در مراکز نظام 
مهندسی ، دانشگاه ها و ديگر مراکز آموزشی اقدام به تدوين اين مجموعه نموده تا عالوه بر تشريح مسائل آموزشی، 

نکات اجرايی و کاربردی را نیز پوشش دهد.  
اين مجموعه در پنج فصل شامل چهار پروژه نگارش شده است که پروژه ها به صورت کامل تحلیل، طراحی، و 
تفسیر شده اند. همچنین سعی شده است در عین پرهیز از توضیحات اضافی مطالب کارائی الزم را داشته باشند. 
در تمام پروژه ها، از پالن های معماری در مقیاس واقعی که در سطح وسیع مورد استفاده قرار می گیرد با مشورت 
بارگذاری در  به  استفاده شده است. در فصل اول جداول مربوط  الماسی  مهندس معمار جناب آقای مهندس 
اختیار کاربران قرار داده شده تا در پروژه های واقعی مستقیما از اين جداول استفاده کنند. فصل دوم يک پروژه 
ساده با توضیحات کامل ارائه شده است که بیشتر برای شروع يادگیری و توضیح جزئیات طراحی ارائه شده است. 
فصل های سوم تا پنجم به نحوی تدوين شده تا خواننده بدون نیاز به مطالعه کل کتاب، مطالب اين فصل ها را 
بدون رعايت ترتیب فصل ها بتواند فرا گیرد. اکثر خروجی های نرم افزار به طور کامل تشريح و تفسیر شده است. 
همچنین انواع مختلف روش های مدل سازی بررسی و تشريح شده است. در اين مجموعه روش های متفاوت برای 
اعمال مؤلفه قائم زلزله توضیح داده شده است. هر چند استفاده از ضريب Sds بسیار ساده و کاربردی است اما 

ديگر روش های اعمال مؤلفه قائم نیز تشريح شده است تا خوانندگان با نحوه اعمال آنها آشنا شوند. 
اين  تدوين  برای  نگارندگان  ترغیب  بسزايی در  نقش  پرديس علم  انتشارات  بی شک مساعدت همکاران محترم 
مجموعه داشته است. نگارندگان بر خود الزم می دانند از اين عزيزان کمال قدردانی را بجا آورند. همچنین از 

سرکار خانم نوروزی بابت بازخوانی کتاب و ويرايش ادبی کتاب تشکر می شود.
اساس  بر  آرمه  بتن  سازه های  طراحی  در  دانشجويان  و  مهندسین  آشنايی  برای  گامی  مجموعه  اين  است  امید 
ويرايش جديد مبحث نهم باشد. پیشاپیش از نظرات و پیشنهادات خوانندگان جهت رفع کاستی های موجود، 

تشکر می شود.
علی قمری                                                      علیرضا خالو
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