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 بخش كنترل محاسبات سازه-سازمان نظام مهندسي تهران                     3 از 1  صفحه            لطفا فرم فقط با خودكار آبي پر شود

  :ثبتيپالك       :ده كامپيوترينشماره پرو    :منطقه      :نام مالك ساختمان

    :آدرس ساختمان

   :محاسب مشخصات مهندس

  :وامضاءمهر      :نظام مهندسي شماره          :نام

  :شماره پروانه اشتغال        :شهرسازي شماره

  :شركت مشاورمشخصات 

  :وامضاءمهر      :شماره پروانه اشتغال          :نام

  
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  )نام ببريد(غيره  �      فوالد �    مسلحبتن  �    ؟نوع استاسكلت ساختمان از كدام  -1
  

  اختمان در كدام گروه قرار ميگيرد؟س 8 - 1-7- 6طبق بند  -2

  نامنظم در پالن و ارتفاع �    نامنظم در پالن �     در ارتفاعنامنظم �  ) در دفترچه محاسبات موجود استاكنترل كليه بنده (منظم �
  

  بار جانبي انجام شده است؟% 25 براي ،يمهار بند يابرشي   ديوارسختي كنترل قاب خمشي با حذفده از سيستم دوگانه، ت استفا در صور- 3

  ) ميباشدموجود  پيوستلوح فشرده در فايل تحليل كامپيوتري مربوطه(بله    �      .فاده نشده استت از سيستم دوگانه اس�
  

 دو جهت نيروي جانبي  3-1-2-7-6 طبق بند )شامل قابهاي خمشي( جانبي باربرهاي محل تقاطع سيستمي ستونهابراي نامنظمي پالن ياآيا  -4

   شده است؟تركيب

    . اين بند كه محاسبات مربوط به آن ارائه شده است، تركيب الزم نيست1 طبق تبصره �          )موجود ميباشد  پيوستلوح فشردهفايل تحليل كامپيوتري مربوطه در ( بله �
  

  كاررفته است؟ه  كدام روش باثرات زمين لرزهابر  در بر سازهتحليل و طراحيدر  -5

  )استفاده از شتابنگاشتها (روش تحليل ديناميكي �     روش تحليل طيفي �     روش تحليل استاتيكي معادل �
    

     سقف_____ : اي سازه ايسقف هكل تعداد     طبقه_____ : طبقات    طبقه_____ : زيرزمين   : تعداد طبقات ساختمان - 6
  

     در كدام تراز قرار گرفته است؟2- 5-2-7- 6 تراز پايه سازه، با توجه به بند - 7

    ي شالودهروتراز  با توجه به عدم وجود ديوار حائل سراسري، �

  )ايهي همسابراي ساختمان هاي دار(ي شالوده رو تراز ،اتصال به اسكلت سازهعدم با توجه به وجود ديوار حائل و  �

   اطراف ديوار حايل ،  نزديك ترين كف به ،اتصال به اسكلت سازه  وبا توجه به وجود ديوار حايل �
  

  _____ m :تراز بام  _____m  :تراز پايه  _____ m :تراز روي شالوده  _____m: عرض _____m: طول   :و ترازهاي سازهابعاد  -8
  

  )_____=Iمقدار ضريب اهميت ( ر كدام گروه جاي مي گيرد؟ از نظر اهميت، سازه د7-5-2- 7-6 طبق ضوابط بند -9

  اهميت كم �      اهميت متوسط �      اهميت زياد �    اهميت خيلي زياد �
  

اگر بيش از يك سيستم سازه اي (؟   سيستم سازه اي در امتداد هاي طولي  و عرضي ساختمان از كدام نوع است6- 7-6  طبق جدول شماره - 10

  )ه است، همه سيستم ها مشخص شوند و گزينه آخر نيز انتخاب شود استفاده شدارتفاعدر 
  

  بيش از يك سيستم سازه اي در ارتفاع سازه وجود دارد �)     تركيبي( دوگانه�  قاب فضايي خمشي     � قاب فضايي ساده     � ديوارهاي باربر     �  :امتداد طولي

  بيش از يك سيستم سازه اي در ارتفاع سازه وجود دارد �)     تركيبي( دوگانه�  قاب فضايي خمشي     �ده      قاب فضايي سا� ديوارهاي باربر     � :امتداد عرضي
  

   براي سيستم سازه اي پرسش قبل كدام سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي درنظر گرفته شده است؟6- 7- 6  طبق جدول شماره -11

  )ورت استفاده از سيستم دوگانه بيش از يك مورد انتخاب شوددر ص( ___________=R   : امتداد طولي) الف

  ___________=Rbottom=___________ Rtop   ) ذكر شوندR همه آنها انتخاب و مقادير ارتفاعدر صورت وجود بيش از يك سيستم سازه اي در (
  

� متوسط،� ويژه، �( ديوارهاي برشي بتن مسلح �   مهاربندي برون محور �      مهاربندي هم محور �    ) معمولي 

� متوسط،� ويژه، �( قاب خمشي بتني � � متوسط،� ويژه، �(قاب خمشي فوالدي  �    ) معمولي    ) معمولي 
  

  

  )در صورت استفاده از سيستم دوگانه بيش از يك مورد انتخاب شود (___________=R   : عرضيامتداد ) ب

  ___________=Rbottom=___________ Rtop   ) ذكر شوندRآنها انتخاب و مقادير  همه ارتفاعدر صورت وجود بيش از يك سيستم سازه اي در (
  

� متوسط،� ويژه، �( ديوارهاي برشي بتن مسلح �   مهاربندي برون محور �      مهاربندي هم محور �    ) معمولي 

� متوسط،� ويژه، �( قاب خمشي بتني � � متوسط،� ويژه، �(قاب خمشي فوالدي  �    ) معمولي    )ي معمول 

 

 



  بخش كنترل محاسبات سازه-سازمان نظام مهندسي تهران                           3 از 2  صفحه    لطفا فرم فقط با خودكار آبي پر شود

  ر نظر گرفته شده است؟د بر مبناي كدام يك از مناطق چهارگانه ) طرحيشتاب مبنانسبت ( Aمقدار  -12

A=0,35   �  با خطر نسبي خيلي زياد1 براي منطقه   A=0,30   �  با خطر نسبي زياد2 براي منطقه   

A=0,25   �  متوسط با خطر نسبي 3 براي منطقه    A=0,20   �  كما خطر نسبي  ب4 براي منطقه  
 

  ساختگاه از نظر نوع سنگ و خاك، در زمره كدام نوع قرار ميگيرد؟ن ي زم-13

  III   (T0=0,15, Ts=0,7, S=1,75) نوع �    II   (T0=0,1, Ts=0,5, S=1,5) نوع �    I     (T0=0,1, Ts=0,4, S=1,5) نوع �

  IV (T0=0,15, Ts=1,0, S=2,25) نوع �    IV  (T0=0,15, Ts=1,0, S=1,75) نوع �
  

  ) توجه شود3-8-5-2-7-6 به بند ارتفاعدر صورت وجود دو سيستم در (: ا برابر است بدر امتدادهاي طولي و عرضيزمان تناوب اصلي ساختمان ير مقاد -14

 =H=_________m                         T=__________×H3/4  __________       )روابط تجربي(امتداد طولي  �

 =(H3/4×______)١�٢٥       ________=Tfinal=________       →_________ Tanalysis      )روشهاي تحليليدر صورت استفاده از ( طولي امتداد �

 =T=__________×H3/4 __________          )روابط تجربي(امتدادعرضي �

  =(H3/4×______)١�٢٥       ________=Tfinal=________       →_________ Tanalysis      )در صورت استفاده از روشهاي تحليلي(امتداد عرضي  �
 

 

  شده است؟ارائه آنها به سازه جاد نكنند جزئيات مناسب در اتصال قابهاي خمشي اينوسانآيا براي آنكه جداگرهاي ميانقابي مانعي براي  -15

  ) و تغييري الزم نيستبودهسيستم باربر جانبي قاب خمشي ن( خير �    )ت در نقشه ها موجود است و تغييري الزم نيسجزئيات ( بله �  :امتداد طولي) الف

      _________=_______×T=0,8 )زمان تناوب بند قبل جهت محاسبات برش پايه استفاده ميگردد% 80سيستم باربر جانبي قاب خمشي ميباشد و (خير  �
  

  ) و تغييري الزم نيستبودهسيستم باربر جانبي قاب خمشي ن( خير �    )ري الزم نيست در نقشه ها موجود است و تغييجزئيات ( بله �  :يعرضامتداد ) ب

     _________=_______×T=0,8 )زمان تناوب بند قبل جهت محاسبات برش پايه استفاده ميگردد% 80سيستم باربر جانبي قاب خمشي ميباشد و (خير  �
  

  :است بامقدار ضريب بازتاب سازه به حركت زمين برابر  -16 

�  0<T<T0: B=1+S (T/T0) =_________ �  T0<T<Ts: B=1+S=_________  �  T>Ts: B= (1+S) (Ts/T) 2/3=_________ : امتداد طولي)  الف  

�  0<T<T0: B=1+S (T/T0) =_________ �  T0<T<Ts: B=1+S=_________  �  T>Ts: B= (1+S) (Ts/T) 2/3=_________ : امتداد عرضي)  ب  
  

  : برابر است با ساختمانيك از امتدادهايدر هر  (C) ب زلزلهيضر حاسبه شده برايممقدار  -17

            =
××

==
...............

..............................................

R

ABI
C يامتداد طول   

            =
××

==
...............

..............................................

R

ABI
C يامتداد عرض  

  

     ,S=___________  m2  W=___________  Ton :را ذكر فرماييد باالي تراز پايهزه در زمين لرزه و مساحت كل سقفهاي  سا موثر وزن- 18
  

  : برابر است باساختمان يك از امتدادهاي در هر(V) هي پاي برشيروي نمقدار -19

     Ton ___×____________=______________________V=CW= امتداد طولي  

     Ton ___×____________=______________________V=CW= امتداد عرضي  
  

  : برابر است بادر هريك از امتدادهاي ساختمان مقدار نيروي شالقي - 20

�  T=________<0,7 s: Ft=0 Ton  :طوليد امتدا   

           �  T=________>0,7 s: Ft=0,07*T*V=0,07×_________×____________=_____________ Ton 

�  T=________<0,7 s: Ft=0 Ton    :عرضي د امتدا  

           �  T=________>0,7 s: Ft=0,07*T*V=0,07×_________×____________=_____________ Ton 

  

   jA=0.1،  خير�       ساختمان نامنظمي پيچشي دارد؟ث-1-1-8- 1-7-6 طبق بند آيا -21

(.......... با محاسبه 3-10-5-2-7-6بله، اثر نامنظمي پيچشي طبق بند  �
............2.1
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jA و طيفي(استاتيكي  در تحليل (

     .ور شده استمنظ

 سازه در پالن نامنظم بوده، ليكن مقدار محاسبه شده ث-1-1-8-1- 7-6بند طبق بله،  �
jA 0.1 است، بنابراين 1,0 كمتر از=jAساير ضوابط .  فرض شده است

  .ر گرفته شده استدر نظ) ازجمله تركيب نيروي زلزله در دو جهت(مربوط به نامنظمي در پالن 
  

      

  در نظر گرفته شده است؟ 1- 10-5-2-7- 6  طبق بند مركز جرم ديافراگم،برون مركزي اتفاقيآيا  - 22

 و با اعمال ضريب بعد ساختمان در امتداد عمود بر نيروي جانبي% 5، معادل  بله�
jA 0.1 و %5 معادل  بله،  �  پرسش قبل=jA  

  

   انجام شده است؟"زلزله طرح" در 6-2- 3-7-6 و 3-2-3- 7-6 طبق بندهاي "تغيير مكان جانبي نسبي واقعي طرح"  آيا كنترل -23



  بخش كنترل محاسبات سازه-سازمان نظام مهندسي تهران                           3 از 3  صفحه    لطفا فرم فقط با خودكار آبي پر شود

   خير�)                             پيوست موجود استلوح فشرده  در ∆-Pفايل تحليل كامپيوتري براي زلزله طرح با اثر ( بله، �



  بخش كنترل محاسبات سازه-سازمان نظام مهندسي تهران                           3 از 4  صفحه    لطفا فرم فقط با خودكار آبي پر شود

   انجام شده است؟"زلزله سطح بهره برداري" در 6-2-3-7-6 و 5-2-3-7-6 طبق بندهاي "ير مكان جانبي نسبي بهره برداريتغي" آيا كنترل -24

   خير�)         پيوست موجود استلوح فشرده  در ∆-Pفايل تحليل كامپيوتري براي زلزله سطح بهره برداري بدون اثر ( بله، �
  

  :برابر است با  ساختمان اصليامتداد در هر 11-3-2 خش ب ضوابططبقضريب اطمينان در برابر واژگوني و  م لنگر مقاو،يگونژر لنگر وايدامق  - 25

        ,S.F=MR/M=  →  M=__________________Ton-m MR=________________Ton-m  __________  :امتداد طولي

        ,S.F=MR/M=  →  M=__________________Ton-m MR=________________Ton-m __________ :متداد عرضيا
  

 زلزله طبق يروي مولفه قائم ن، متر و تيرهاي داراي بار متمركز قابل توجه15، تيرهاي با دهانه بيش از  طرهيهايش آمدگي بالكنها و پيا برايآ -26

   درنظر گرفته شده است؟11- 5- 2-7- 6ضوابط بخش 

  )چنين شرايطي در سازه وجود ندارد( خير�       خير�       )ندتركيب بارهاي الزم در نظر گرفته شده ا( هبل �
  

 در زلزله سطح بهره  طبقه، بايد15 متر و يا بيشتر از 50 و يا بلندتر از "با اهميت خيلي زياد و زياد" براي ساختمانهاي 9-3-7-6طبق بخش  -27

  مان مورد نظر داراي اين شرايط است؟آيا ساخت.  جانبي انجام شودتغيير شكل و كنترل باربريبرداري، كنترل ظرفيت 

  .، ساختمان فاقد اين شرايط است خير�)         پيوست موجود استلوح فشرده در اين حالت تحليل كامپيوتري براي هايفايلكنترلهاي الزم انجام شده است و ( بله، �
  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  .دي پاسخ ده 30  تا28پرسش هاي  شماره  است به كار رفتهه ب) ف بازتاب طرحيدها و و طوز ميبا استفاده از آنال (في طيلي روش تحلزمين لرزه در محاسبه ساختمان در برابر اگر
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  : درنظر گرفته شده اند برابر است با در هر يك از دو امتداد متعامد ساختمان كه در تحليل طيفي نوسانيدهاوتعداد م كمينه - 28

  ) مود___(جرم كل% 90 مودهايي با مجموع جرمهاي موثر بيش از �   )    مود___ (s4/0  مودهاي با زمان تناوب بيش از �    مود   3 �   :امتداد طولي

  )مود ___(جرم كل% 90 مودهايي با مجموع جرمهاي موثر بيش از �   )    مود___ (s4/0  مودهاي با زمان تناوب بيش از �       مود3 �  :عرضيامتداد 
  

  :ذيل ذكر فرماييد را براي جهت هاي (Modal Participating Mass Ratio)درصد مشاركت جرمي  - 29

SUMUX=__________% >90%  SUMUY=__________% >90%  SUMRZ=__________% >90% 
  

  اصالح شده است؟ استاتيكي معادل با  برش پايه تحليل 4-2- 6-2- 7-6ضوابط بخش  حاصل از تحليل طيفي طبق هي پاي برشيرويكل نآيا  - 30

  V=_________Ton: برش پايه استاتيكي و برابر است با% 100  معادل بله، برش پايه اصالح شده�

  V=__________Ton: برش پايه استاتيكي و برابر است با% 90  معادل بله، برش پايه اصالح شده�

   V=__________Ton: ي و برابر است بابرش پايه استاتيك% 80  معادل بله، برش پايه اصالح شده�
  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  . پاسخ دهيد35  تا31  شمارهپرسش هاي به  استكار رفتهه ب) با استفاده از شتابنگاشتها ( تاريخچه زماني،  ديناميكي در برابر زمين لرزه روش تحليل اگر در محاسبه ساختمان
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

  

   انتخاب و مقياس شده اند؟4-1- 6-2- 7-6 شتهاي مورد استفاده در تحليل ديناميكي تاريخچه زماني طبق ضوابط بخش آيا زوج شتاب نگا-31

   خير�      بله�
  

  . ميباشد  غيرخطي �    خطي �   تحليل ديناميكي تاريخچه زماني انجام شده از نوع -32
  

   انجام شده است؟ 2- 3-6-2-7-6زتابها طبق ضوابط بند  در صورت انجام تحليل تاريخچه زماني خطي، آيا اصالح مقادير با-33

   به روش غير خطي انجام شده استتحليل تاريخچه زماني �     خير�      بله�
  

   در تحليل ديناميكي تاريخچه زماني، بازتاب نهايي سازه چگونه محاسبه شده است؟1-3- 6- 2- 7-6بخش  ضوابط  طبق-34

  .از سه حالت است بازتاب هاي به دست آمده بيشينهاصلي به سازه اثر داده شده و بازتاب نهايي سازه در هر لحظه برابر با  سه زوج شتاب نگاشت در دو جهت متعامد �
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  :محاسب  مشخصات مهندس

  :وامضاءمهر      :نظام مهندسي شماره         :نام

  :شماره پروانه اشتغال      :شهرسازي شماره

  

  

  :شركت مشاورمشخصات  

  :وامضاءمهر      :شماره پروانه اشتغال         :نام

 

 


