
 به نام خـداوند جـان آفـرين

 فنی و مهندسیدانشکده 

 عمرانگروه 

 سازهگرايش 
 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 1 

 

 

 ارشد ک-عمران تحصیلی: یو رشته مقطع : عمرانگروه آموزشی  فنی و مهندسی   دانشکده:

   تئورینوع واحد:   3تعداد واحد:  پیشرفنه لحسازه بتن مسطراحی   نام درس:

 ی لواسانیدکتر سید حسین حسین :مدرس    نفر 15تا  ان:تعداد دانشجوي

  :رسشرح د

 سازه های بتنی خاصطراحی 

   :یهدف کل

رهای شامل: تیر، ستون، ديوار برشی و فونداسیون تحت باخاص درس، طراحی اعضای مختلف يک سازه بتنی  هدف از اين

ت مختلف اعمالی اعم از: بار محوری، برشی، پیچشی و خمشی است. قطع و وصل آرماتورها و نیز بررسی شرايط خدم

اهد از ديگر مفاهیمی است که در اين درس به آن پرداخته خو دود کش و غیرهمثل سوله مخزن  يری يک سازه بتنیپذ

 .شد

 وس مطالبئر
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 ع:مراج

 بتن پیشرفته ترجمه دکتر عربزادهطراحی 

 حسینی لواسانی -نويسنده : پروينی )طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه مبحث نهم )نظارت و اجرا

 مقررات ملی 9مبحث 

 aciنامه بتن آيین 
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 عمرانگروه 

 سازهگرايش 
 (Lesson Plan)درس  حطر

 

 1 

 

 

 کارشناسی-عمران تحصیلی: یو رشته مقطع : عمرانگروه آموزشی  فنی و مهندسی   دانشکده:

   تئورینوع واحد:   3تعداد واحد:   1طراحی سازه بتن مسلح  نام درس:

 ی لواسانیدکتر سید حسین حسین :مدرس    نفر 30تا  ان:تعداد دانشجوي

  :رسشرح د

سی و ين بررسازه های بتنی همواره به عنوان يکی از پرکاربردترين سازه ها در میان مهندسان، شناخته شده است، بنابرا

ف بتن شناخت مصالح و المان های ساخته شده از بتن مسلح ضروری است. مهمتر از آن، شناخت نحوه رفتار اعضای مختل

 .اسب جهت مقاومت در برابر اين نیروها کامال حیاتی استمسلح تحت نیروهای مختلف برای تعیین استراتژی من

 
 

   :یهدف کل
 

 درس، طراحی اعضای مختلف يک سازه بتنی شامل: تیر، ستون، ديوار برشی و فونداسیون تحت بارهای هدف از اين

ت مختلف اعمالی اعم از: بار محوری، برشی، پیچشی و خمشی است. قطع و وصل آرماتورها و نیز بررسی شرايط خدم

 .يری يک سازه بتنی از ديگر مفاهیمی است که در اين درس به آن پرداخته خواهد شدپذ

 
 

 وس مطالبئر

  های بتن مسلح آشنايی با مفاهیم اولیه طراحی سازه .1

  های طراحی بتن مسلح روش .۲

  طراحی خمشی تیرهای بتن مسلح .3

  یطراحی اعضای بتن مسلح تحت نیروهای برش .۴

  طراحی اعضای بتن مسلح تحت پیچش .۵

  ن مسلحهای بتطراحی ستون  .۶

  مهاری میلگردها محاسبه طول -تئوری چسبندگی  .۷

 
 

 ع:مراج

 حسینی لواسانی -نويسنده : پروينی )طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه مبحث نهم )نظارت و اجرا

 مقررات ملی 9مبحث 

 aciنامه بتن آيین 
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 کارشناسی-عمران تحصیلی: یو رشته مقطع : عمرانگروه آموزشی  فنی و مهندسی   دانشکده:

   تئورینوع واحد:   3تعداد واحد:  2لحسازه بتن مسطراحی   نام درس:

 ی لواسانیدکتر سید حسین حسین :مدرس    نفر 30تا  ان:تعداد دانشجوي

  :رسشرح د

سی و ين بررسازه های بتنی همواره به عنوان يکی از پرکاربردترين سازه ها در میان مهندسان، شناخته شده است، بنابرا

ف بتن شناخت مصالح و المان های ساخته شده از بتن مسلح ضروری است. مهمتر از آن، شناخت نحوه رفتار اعضای مختل

 .اسب جهت مقاومت در برابر اين نیروها کامال حیاتی استمسلح تحت نیروهای مختلف برای تعیین استراتژی من

 
 

   :یهدف کل
 

 درس، طراحی اعضای مختلف يک سازه بتنی شامل: تیر، ستون، ديوار برشی و فونداسیون تحت بارهای هدف از اين

ت مختلف اعمالی اعم از: بار محوری، برشی، پیچشی و خمشی است. قطع و وصل آرماتورها و نیز بررسی شرايط خدم

 .يری يک سازه بتنی از ديگر مفاهیمی است که در اين درس به آن پرداخته خواهد شدپذ

 
 

 وس مطالبئر

 صح تحت نیروی محوری فشاری خالدرس یکم: بررسی رفتار و مبانی طراحی اعضای بتن مسل 

 نحوه محاسبه ظرفیت مقاومت محوری فشاری )نهایی( خالص 

 تعریف مرکز پالستیک و نحوه محاسبه آن 

 مراحل طراحی اعضای بتن مسلح تحت نیروی محوری فشاری خالص 

 یخمش درس دوم: بررسی رفتار و مبانی طراحی اعضای بتن مسلح تحت اثر توام نیروی محوری فشاری و لنگر 

  اندرکنش نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی و حاالت مختلف گسیختگی ستون های بتن مسلح

 مستطیلی

 اثر طول و الغری ستون 

 اثر انحنای مضاعف 

 تقسیم بندی ستون کوتاه و بلند 

 گسیختگی متعادل ستون های بتن مسلح با مقطع مستطیلی 

 یسلح با مقطع مستطیلدرس سوم: گسیختگی ناحیه کنترل فشار ستون های بتن م 
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 گسیختگی ناحیه کنترل کشش ستون های بتن مسلح با مقطع مستطیلی 

 شرایط گسیختگی برای ستون های بتن مسلح با مقاطع دایره ای 

 منحنی های تیپ اندرکنش نیروی محوری فشاری و لنگر خمشی برای مقاطع مستطیلی و دایره ای 

  محدودیت های آیین نامه ای طراحی ستون های بتن مسلح کوتاه )محدودیت درصد فوالد، برون محوری

 (… حداقل و

 حدرس چهارم: مراحل گام به گام طراحی ستون های کوتاه بتن مسل 

 (بررسی اثر الغری بر رفتار ستون های بتن مسلح )روش تشدید لنگر 

 بلند )الغر( بر اساس ضوابط آئین نامه ای مراحل گام به گام طراحی ستون های بتن مسلح 

 بررسی اثر خمش دومحوره بر رفتار و فرایند طراحی ستون های بتن مسلح 

 حدرس پنجم: بررسی مبانی تقسیم بندی و نام گذاری انواع سیستم های سقف های بتن مسل 

 نحوه عملکرد و مبانی تقسیم بندی دال یک طرفه و دال دوطرفه 

 ی توپر و مجوفمعرفی انواع دال ها 

 طراحی دال یک طرفه و مالحظات آیین نامه ای 

 یدرس ششم: طراحی دال دوطرفه و مالحظات آیین نامه ا 

 روش قاب معادل 

 روش ضرایب جدول 

 (نکات تکمیلی )مباحث تکمیلی طراحی سیستم های جدید سقف بتن مسلح 

  (و معرفی ضوابط موجوددرس هفتم: مرور ضوابط تحلیل و طراحی سقف تیرچه بلوک بتنی )بررسی 

 درس هشتم: کلیات مزایا و جانمایی دیوارهای برشی 

 تحلیل تقریبی دیوار برشی به روش ستون معادل 

 مبانی طراحی خمشی و برشی دیوار برشی 

 یدرس هشتم: کلیات مزایا و جانمایی دیوارهای برش 

 تحلیل تقریبی دیوار برشی، به روش ستون معادل 

 دیوار برشی مبانی طراحی خمشی و برشی 

 درس نهم: حل مثال دیوار برشی 

 ندرس دهم: بررسی و تقسیم بندی انواع فونداسیو 

 کلیات و یادآوری تحلیل تنش در خاک زیر فونداسیون 

 (ضوابط تحلیل و طراحی فونداسیون های تک )منفرد 

 کلیات آنالیز و طراحی سایر انواع فونداسیون ها 

 ادرس یازدهم: تغییر شکل ه 
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 ممان اینرسی موثر 

 ترک خوردگی و محدودیت های آیین نامه ای 

 حل مثال 

 
 

 ع:مراج

 حسینی لواسانی -نويسنده : پروينی )طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه مبحث نهم )نظارت و اجرا

 مقررات ملی 9مبحث 

 aciنامه بتن آيین 
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 دکتری-عمران تحصیلی: یو رشته مقطع : عمرانگروه آموزشی  فنی و مهندسی   دانشکده:

   تئورینوع واحد:   3تعداد واحد:  پالستیسیته  نام درس:

 ی لواسانیدکتر سید حسین حسین :مدرس    نفر 10تا  ان:تعداد دانشجوي

  :رسشرح د

 مدل رفتاری مصالح بر اساس تئوری ارتجاعی خمیری و تشريح روابط تئوری خمیریتوسعه 

   :یهدف کل

  با رفتار خمیری، اشنايی با مدل های رياضی تئوری خمیریاعضای درس، طراحی  هدف از اين

 وس مطالبئر
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 ع:مراج
 

 iBoresکتاب تئوری االستیسیته 
 

 وکتاب تئوری االستیسیته تیموشنک
 

 درویزه  های بر تئوری پالستیسیتکتاب مقدمه
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 ارشد ک-عمران تحصیلی: یو رشته مقطع : عمرانگروه آموزشی  فنی و مهندسی   دانشکده:

   تئورینوع واحد:   3تعداد واحد:  صفحات و پوسته هاطراحی   نام درس:

 ی لواسانیدکتر سید حسین حسین :مدرس    نفر 15تا  ان:تعداد دانشجوي

  :رسشرح د

 صفحه ای، پوسته ای و غشاسازه های طراحی 

   :یهدف کل

بط تحلیل اين اعضا و تعريف روااعضای صفحه ای، پوسته ای و غشا ها می باشد. همچنین درس، طراحی  هدف از اين

 اجزاء محدود برای اين اجزاء 

 وس مطالبئر
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 ع:مراج

 صفحات و پوسته ها دکتر علی نیاطراحی 

 صفحات و پوسته ها تیموشنکوطراحی 

 4صفحات و پوسته ها اوگرا ويرايش طراحی 
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 دکتری-عمران تحصیلی: یو رشته مقطع : عمرانگروه آموزشی  فنی و مهندسی   دانشکده:

   تئورینوع واحد:   3تعداد واحد:  کنترل ارتعاشات سازه  نام درس:

 ی لواسانیدکتر سید حسین حسین :مدرس    نفر 10تا  ان:تعداد دانشجوي

  :رسشرح د

 تعاشات ساره با استفاده از سیستم های کنترل ارتعاشبا سیستم ها ادوات و رويکرد های کاهش ارآشنايی 

   :یهدف کل

ساس طراحی سیستم های کنترل فعال، نیمه فعال، غیر فعال و مرکب و تنظیم پارامترهای آن بر ادرس،  هدف از اين

  ، مقاوم و غیرهکالسیک ن،مدر لرشاخص های سازه ای و اشنايی با الگريتمهای کنت

 وس مطالبئر
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 ع:مراج
 

 مدرن اوگاتاکنترل 

 اسانیلوکنترل دکتر جزوه 

 در اين زمینه مقالت جديدمجموعه 

 

 

 

 

 


