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 پرٍژُهطخصات   –جذٍل ضوارُ یک 

 هطخصات ساختواى زهیيهطخصات  هطخصات هالک

 :تعذاد طثمات :وذ ًَساسی :ًام

 :ساختواى ارتفاع ول :پالن ثثتیضوارُ  :ًام خاًَادگی

 :سیز تٌاول هجوَع  :طثك سٌذ هساحت سهیي :وذ هلی

 ب         ج         د       الف        : گزٍُ تٌذی ساختواى :آدرس :ضوارُ تواس

 تاغ               ساختِ ضذُ              ساختواى لذیوی          گَد تزداری ضذُ             سهیي تىز           :سهیيٍضعیت  صذٍر پزٍاًِ           اصالح پزٍاًِ          :ًَع درخَاست
 

 
 

 هطخصات هصالح هصرفی ، آییي ًاهِ ٍ هطخصات ٌّذسی ساختواى  -جذٍل ضوارُ دٍ 

 آییه وامه طراحی مشخصات هىذسی ساختمان (Kg,Cm)رده مصالح مصرفی

 اسکلت پی تامتزاس  تزاس پایِ تزاس پی ًَع سمف ًَع اسىلت ٍرق  پزٍفیل هیلگزد تتي پیچ الىتزٍد

 رٍش طزاحی آییي ًاهِ

              

 (Kg,m)  92تر اساس هثحث ضص سال  تذٍى ضریة ضرتِ آساًسَر تارٍ  کفْا ٍ تارّای خطی دیَارّاهطخصات تارّای گستردُ   -سِجذٍل ضوارُ 
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  هسىًَی پارویٌگ تام تجاری اداری اًثاری

               
 هردُ

               
 زًذُ

     ٍیرایص چْارم   2800تر اساس استاًذارد  لرزُ ایی زهیي هحل ساخت ژئَتکٌیکی ٍ هطخصات  -چْارجذٍل ضوارُ 

 آیا آسهایص صئَتىٌیه اًجام ضذُ است؟
 نیاز نیست          خیر              بله      

 S S0 TS T0 A ًَع سهیي هماٍهت هجاس  KS جٌس خان سزعت هَج تزضی

          

     ٍیرایص چْارم   2800تر اساس استاًذارد  ّای تارترسیستن هطخصات   -پٌججذٍل ضوارُ 

  ضىل پذیزی Hmax سیستن تارتز تار جاًثی سیستن تار تز تار لائن

 Xراستای     

 Yراستای   

 (Ton)      ٍیرایص چْارم 2800تعییي ترش پایِ تر اساس استاًذارد   -ضص جذٍل ضوارُ*
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 اداهِ در پطت ّویي صفحِ                                                                                                                                                                    
     

 

 ثبت دفتر نمبيندگي محبسبمهندس  امضبء و مهر دفتر مهندسيمسئول  امضبء و مهر نبظرمهندس  امضبء و مهر



                        اداهِ اس صفحِ لثل     
 

 دٍ اس دٍ: صفحِ                                                                                                                                                                                                               
     ٍیرایص چْارم   2800تر اساس استاًذارد  "ج ، د ب ،"ساختواًْای گرٍُ   هطخصات رفتاری ترای  -ّفتجذٍل ضوارُ 

 پاراهتز Aj  max حذاوثز درصذ خزٍج اس هزوشیت حذاوثز دریفت حذاوثز ضاخص پایذاری هٌظن است؟ ًاآیا ایي ساختواى 

 جْت Y X Y X Y X Y X خیر            بله   هٌظن در پالى ًا

 طثمِ         خیر            بله          ارتفاعهٌظن در ًا     

 همذار         انجام نشده            انجام شده         ؟  P-Δتحلیل

 

     ٍیرایص چْارم   2800تر اساس استاًذارد  هطخصات تحلیل طیفی  -جذٍل ضوارُ ّطت

  تزش طیفی ّوپایِ ضذُ تزش استاتیىی هَرد ًظز پزیَد دیٌاهیىی هذ اٍل ضزیة اصالح همادیز هَثزتعذاد هذّای  27صفح2ِ-2-3تٌذ   آیا ایي ساختواى ًیاس تِ تحلیل طیفی دارد؟

 .ساسُ ًیاس تِ آًالیش طیفی دارد             تلِ 
 .آًالیش استاتیىی هعادل وفایت هیىٌذ   خیز  

Y X Y X Y X Y X Y X راستا 

 همذار          

  ی تتٌی هطخصات ترک خَردگی اعضا  -دُجذٍل ضوارُ                                                          2800تر اساس هطخصات درز اًقطاع   -جذٍل ضوارُ ًِ 
 47 صفحِ  6-5 -3 تٌذآیا درس اًمطاع در ًظز گزفتِ ضذُ است؟   

 تلِ                  خیز           
 ؟چمذر استسهیي هجاٍر  اًمطاع تا درسعزض همذار 

 :Yراستای                        :Xراستای 

 
 
 
 

هْار ضذُ گی  سختی اعضا در هحاسثِ تزش پایِ سختی اعضا در هحاسثِ تغییز ضىل جاًثی
 تیز تتٌی ستَى تتٌی دیَار تزضی دال تتي آرهِ تیز تتٌی ستَى تتٌی دیَار تزضی دال تتي آرهِ ساسُ

 ضذُهْار         

 هْار ًطذُ        

  .اضارُ ضذُ تاضذ ّاتایذ تِ آى در صَرت ًیاز ، ٍ فایل ضویوِ هحاسثات، کِ در  هَارد کٌترلی در طراحی  -دُیازجذٍل ضوارُ 
پایذاری  ٍاصگًَی
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لاب در % 25
 سیستن دٍگاًِ

 لاعذُ
30-100 

 

 وٌتزل ضذُ               

 ًیاس ًیست               

 ٍ ًوایص هحل قرار گیری سیستن تارتر جاًثیستًَْا کادر ترسین پالى هحَر تٌذی                              هطخصات ٌّذسی ٍ کارتری سقفْا  -زدُدٍاجذٍل ضوارُ             
  سمفًام  وارتزی ارتفاع تزاس  هساحت

 
 
 
 
 

                    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  :ًظر کٌترل کٌٌذُ

 


