
  از چاپ چهارم به بعد) 2800استاندارد (نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله  اصالحات ويرايش چهارم آئين
  

 متن اصالحي  متن سابق  شماره صفحه  بند/قسمت  رديف

A  شتاب مبناي طرح نسبت  A  ذ    شتاب مبناي طرح 1

   

 - الفشكل 
نامنظمي 
  هندسي

8  2 

Stri <0.8   Stri+1 
   Stri+1 
   Stri 

Stri <0.65   Stri+1  

Str1 <0.8   Stri+1 
   Stri+1 
   Str1 

Str1 <0.65   Stri+1 

 - شكل ت
نامنظمي 

  مقاومت جانبي
10  3 

جدول  هاي مندرج در  هاي با ساير سيستم براي ساختمان -پ
به غير از سيستم كنسولي، با يا بدون وجود جداگرهاي  ،)4- 3(

 :ميانقابي

جدول  هاي مندرج در  با ساير سيستمهاي  براي ساختمان -پ
، به غير از سيستم كنسولي، با يا بدون وجود جداگرهاي )5- 3(

 :ميانقابي
3-3-3 -1  31  4 

ارتفاع مجاز در سيستم قاب ساختماني با ديوار برشي بتن  ]2[
ويژه يا با مهاربندهاي  يا مهاربندهاي واگرايآرمه ويژه، 

تواند از  ر موجود باشد، ميهمگراي ويژه، در صورتي كه شرايط زي
  :متر افزايش يابد 75متر به  50
  .باشد) 3-2(جدول  IIIيا  I ،IIزمين ساختگاه از نوع  -الف

ارتفاع مجاز در سيستم قاب ساختماني با ديوار برشي بتن  ]2[
ويژه يا با مهاربندهاي  با مهاربندهاي واگرايآرمه ويژه، 

تواند از  موجود باشد، ميهمگراي ويژه، در صورتي كه شرايط زير 
  :متر افزايش يابد 75متر به  50
  .باشد) 4-2(جدول  IIIيا  I ،IIزمين ساختگاه از نوع  -الف

هاي  يادداشت
مربوط به 

 )4-3(جدول 
35  5 

 متر، 50طبقه و يا بلندتر از  15هاي با بيشتر از  در ساختمان
ه استثناء استفاده از سيستم قاب خمشي ويژه و يا سيستم دوگانه، ب

، )4-3(مربوط به جدول  ]2[موارد تصريح شده در يادداشت 
    .الزامي است

3-3-5 -4  36  6 

برابر زمان  1/1از  كمترزمان تناوب اصلي نوسان كل سازه ) ب
 .تناوب اصلي قسمت فوقاني باشد

برابر زمان  1/1از  بيشترزمان تناوب اصلي نوسان كل سازه ) ب
 .شدتناوب اصلي قسمت فوقاني با

3 -3-5-9 -2  38  7 

ها تاثير بار محوري در عناصر قائم بر روي تغيير  در كليه سازه
ها و لنگرهاي خمشي موجود در  هاي جانبي آنها، برش مكان

اين . دهد هاي جانبي طبقات را افزايش مي اعضا و نيز تغيير مكان
اين اثر در . معروف است  P‐Δافزايش به اثر ثانويه و يا اثر 

، كمتر از ده )12-3(رابطه در  ،iθمواردي كه شاخص پايداري 
 θiولي اگر . تواند ناديده گرفته شود درصد باشد ناچيز بوده و مي

  .بيشتر از ده درصد باشد، اين اثر بايد در محاسبات منظور گردد

بار محوري در عناصر قائم بر روي تغيير ها تاثير  در كليه سازه
ها و لنگرهاي خمشي موجود در  هاي جانبي آنها، برش مكان

اين . دهد هاي جانبي طبقات را افزايش مي اعضا و نيز تغيير مكان
اين اثر در . معروف است  P‐Δافزايش به اثر ثانويه و يا اثر

، كمتر از ده )11-3(رابطه ، در iθمواردي كه شاخص پايداري 
 θiولي اگر . تواند ناديده گرفته شود درصد باشد ناچيز بوده و مي

  .بيشتر از ده درصد باشد، اين اثر بايد در محاسبات منظور گردد

3-6  47  8  

    

3-8-3  50  9  
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 متن اصالحي  متن سابق  شماره صفحه  بند/قسمت  يفرد

هاي  سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي يكي از سيستم -پ
 .اين استاندارد باشد )4- 3(جدول هاي الف يا ب  مندرج در رديف

هاي  سيستم مقاوم در برابر نيروهاي جانبي يكي از سيستم -پ
 .اين استاندارد باشد )5- 3(جدول هاي الف يا ب  مندرج در رديف

3-13-2  54  10  

WI)= 0.3A(S+1uV  Vu= 0.3A(S+1)W 5-2-7  69  11  
) ب-1- 7(و يا در شكل  d<D/2) الف -1-7(چنانچه در شكل 

l<L/2 شود آمدگي تلقي نمي ها پيش باشد، اين قسمت.  
) ب-1- 7(شكل و يا در  /5l<L) الف -1-7(چنانچه در شكل 

5d<D/ شود آمدگي تلقي نمي ها پيش باشد، اين قسمت.  
7-2-2 -1  88  12  

 اندركنشاصلي موثر سازه با در نظر گرفتن اثر زمان تناوب 
  :آيد ، از رابطه زير به دست ميTeخاك و سازه، 

خاك  انركنشزمان تناوب اصلي موثر سازه با در نظر گرفتن اثر 
  :آيد ، از رابطه زير به دست ميTeو سازه، 

2-2  206  13  

 

   

2-2  207  14  
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 (چاپ اول تا چهارم) "بارهاي وارد بر ساختمان"غلط نامه مبحث ششم مقررات ملي ساختمان 
 

 اصالحيه عبارت كنوني سطر صفحه

37 

 1-5-6جدول 

 3-3رديف 

 ستون سوم

 

5 )4) و (14(  

 

)4( 5  

37 

 1-5-6جدول 

 3-3رديف 

 ستون چهارم

 

3/1 

 

 

)14( 3/1 

38 

 1-5-6جدول 

 3-9رديف 

 ستون سوم

 

)3( 5 

 

 5 )3) و (5(

38 

 1-5-6جدول 

 4-9رديف 

 ستون سوم

 

 6 )3) و (5(

 

)3( 6 

39 

 1-5-6جدول 

 1-11رديف 

 ستون سوم

 

)8) (7) (3) (2( 3 

 

)7) (3) (2( 3 

 

39 

 1-5-6جدول 

 1-11رديف 

 ستون چهارم

 

20 

 

)15( 20 
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 اصالحيه عبارت كنوني سطر صفحه

39 

 1-5-6جدول 

 2-11رديف 

 ستون چهارم

 

30 

 

)15( 30 

 90 40 سطر يك 8بند  40

 1-6 1سطر  10بند  41

6-3 

(الزم به ذكر است اين پيوست از چاپ پنجم به 
 اضافه شده است) 6بعد به مبحث 

 3-6پيوست شماره    1-6پيوست شماره    3سطر  10بند  41

73 3 V20000613/0 V2000613/0 

 متر بر ثانيه كيلومتر بر ساعت 4 73

 )4-2-6-(رجوع شود به بند پ 8-2-6-معادله پ )4-7-10-6(رجوع شود به بند  16-10-6معادله  7و  6 73

 9-2-6-پ 6-10-17 8 73

 حذف شود )4-7-10-6رجوع شود به بند ( 8 73

 5-6-10-6بند 7-6-10-6بند  16 74

74 20 6-10-6-5 6-10-6-7 

76 9 𝑥 < 1𝑘𝑚 𝑥𝑟 < 1𝑘𝑚 

76 9 100 50 

 را مي توان بين زمين باز توان با ميانيابي بين زمين بازرا مي  9 76

77 9 K KLh 

77 
 فرمول

)6-10-5( 
Ce∗ = Ce �1 + ∆Smax �1 −

|x|
KLh

� e�−
αz
𝐿 ��

2

 Ce∗ = Ce �1 + ∆Smax �1 −
|x|

KLh
� e�−

αz
𝐿ℎ
��

2
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 اصالحيه عبارت كنوني سطر صفحه

81 12 
∗𝐶𝑔باضرب نسبت

𝐶𝑔
محاسبه مي  6-10-6كه از معادله  

𝐶𝑔شود در مقدار =  براي .... 2

∗𝐶𝑔در نسبت  𝐶𝑝𝐶𝑔با ضرب 

𝐶𝑔
اصالح شود كه در  

𝐶𝑔با مقدار  6-10-6محاسبات از معادله  = 2 
 براي ....

84 10 𝐶𝑝 = ±0.9 C𝑝∗ = ±0.9 

 شكل 85
 "1"شكل عالمت (فلش) جهت بارگذاري  برروي

 مشخص نشده است.
رسم گردد كه موازي با فلش  "1"جهت بارگذاري 

 مي باشد. "E1"بار 

 جدول 85
-3/0( عددرديف سوم از باال و ستون سوم از راست 

( 
 )-0/1( عدد

 كنش هاي اوليه سازه اي كنش هاي سازه اي اوليه شكلتيتر  86

 بارگذاري الف و بارگذاري ب Bو بارگذاري  Aبارگذاري  4و  3 86

 اختيار شودمتر، كمتر  1كوچكترين بعد افقي يا  متر اختيار شود 1بعد افقي كوچكتر يا  9 87

87 10 B/H <5 B/H >5 

 متر، كمتر اختيار شود 1كوچكترين بعد افقي يا  متر اختيار شود 1بعد افقي كوچكتر يا  5 88

 متر، كمتر اختيار شود 1كوچكترين بعد افقي يا  متر اختيار شود 1بعد افقي كوچكتر يا  2 90

 سازه اي و پوسته خارجيطراحي اجزاي  طراحي اجزاي و پوسته خارجي شكلتيتر  91

 متر، كمتر اختيار شود 1كوچكترين بعد افقي يا  متر اختيار شود 1بعد افقي كوچكتر يا  7 92

 متر، كمتر اختيار شود 1كوچكترين بعد افقي يا  متر اختيار شود 1بعد افقي كوچكتر يا  4 94

 
نماي  –شكل

 ساختمان
∗𝐶𝑝بر روي پشت بام عبارت  = −0.5 𝐶𝑝 = −0.5 

94 
نماي  –شكل

 ساختمان
𝐶𝑃در گوشه ها  = و در جاهاي ديگر به  1.2

±0.9 
∗𝐶𝑝در گوشه ها  = و در جاهاي ديگر به  1.2−

±0.9 

94 
پالن -شكل

 ساختمان
𝐶𝑝∗ = 2.3 𝐶𝑝∗ = −2.3 
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 اصالحيه عبارت كنوني سطر صفحه

94 
پالن -شكل

 ساختمان
𝐶𝑝∗ = −0.7 𝐶𝑝 = −0.7 

 رو به باد در ديوار رو به باد ديوار 4 95

95 12 𝐶𝑝 = −1.2 𝐶𝑝∗ = −1.2 

∗𝐶𝑝 گيرند، قرارمي قرار مي گيرند، به يك ناحيه 14 95 =  به يك ناحيه1.4−

 حذف گردد )7تمام بند ( )7بند ( 95

 2و  1 96
انتقال مي دهد. با ترك ها و منفذهاي بسيار 

 كوچك
انتقال مي دهد. در بازشوهاي با ترك ها و 

 منفذهاي بسيار كوچك

 حذف گردد باعث 10 98

 حذف گردد ولي 13 98

 مي نمايد ايجاد كند 14 98

 پاركينگ هاي طبقاتي باز 3-7-10-6 پاركينگ هاي طبقاتي مجزا 6-10-7-3 20 100

 مي گردد شد 8 102

 2-10-6 جدول 103
) كيلو نيوتن بر qفشار مبنا ("اعداد ستون چهارم 

 "متر مربع
 ضرب شوند 772/0اين اعداد در ضريب 

114 9 6-11-5 6-11-15 
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 اصالحيه عبارت كنوني سطر صفحه

 10-11-6بند  114
عبارات روبرو بند حذف و اين كل پاراگراف 

 جايگزين شود

ناميده مي  E كه در اين مبحث ،اثرات زلزله طرح
با  2800در ويرايش چهارم استاندارد  ،شود

در حد مقاومت سازه  Ruاستفاده از ضريب رفتار 
ارائه شده است. براي تركيب اثرات اين بار با ساير 

-2-6و  3-3-2-6، 2-3-2-6بارها مفاد بندهاي 
 بايد رعايت شود. 3-4

اين ويرايش  1-1-3-3يادآور مي شود در بند 
ذكر شده است كه براي تعيين  2800استاندارد 

اين نيرو در حد تنش مجاز، مقدار آن بايد بر 
تقسيم شود. از آنجا كه اين امر در بند  4/1ضريب 

 Eدر بار  7/0اين مبحث با اعمال ضريب  6-2-3-4
 4/1صورت گرفته است، تقسيم مجدد اين بار بر 

 مجاز نمي باشد.

115 
 14-11-6بند 

 1سطر 
 هشت پنج

 هشت پنج سطر يك 116

133 
-2-6فرمول (پ

1( 𝑊 =
∑ℎ𝑖𝑊𝑖

ℎ𝑖
 𝑊 =

∑ℎ𝑖𝑊𝑖

∑ ℎ𝑖
 

 بوده داشتهرا  13 133

 8-2-6-رابطه پ 16-10-6رابطه  1 137

 كه مقادير حداقل بايد در طراحي استفاده گردد. 12 137
كه پيشنهاد مي شود مقادير حداقل در طراحي 

 استفاده گردند.

 7-2-6-رابطه پ 8-2-6-رابطه پ 18 138

 2-2-6-پ شكل 141
در داخل شكل و بر روي يكي از منحني هاي رسم 

 شده
𝑤�عبارت 

𝐻
 نوشته شود �

 بر حسب سيكل بر ثانيه ν بر حسب سيكل بر ثانيه Y 5-2-6-پ شكل 143
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 اصالحيه عبارت كنوني سطر صفحه

 حداكثر در جهت عمود بر باد حداكثر در جهت باد 5و  4 145

 7-2-6-الي پ 5-2-6-روابط پ 4-2-6-الي پ 2-2-6-روابط پ 18و   17 145

 

 

 

saze118.com

saze118.co
cm



 (چاپ پنجم به بعد) "بارهاي وارد بر ساختمان"غلط نامه مبحث ششم مقررات ملي ساختمان 
 

 اصالحيه عبارت كنوني سطر صفحه

37 

 1-5-6جدول 

 3-3رديف 

 ستون سوم

 

5 )4) و (14(  

 

)4( 5  

37 

 1-5-6جدول 

 3-3رديف 

 ستون چهارم

 

3/1 

 

 

)14( 3/1 

38 

 1-5-6جدول 

 3-9رديف 

 ستون سوم

 

)3( 5 

 

 5 )3) و (5(

38 

 1-5-6جدول 

 4-9رديف 

 ستون سوم

 

 6 )3) و (5(

 

)3( 6 

39 

 1-5-6جدول 

 1-11رديف 

 ستون سوم

 

)8) (7) (3) (2( 3 

 

)7) (3) (2( 3 

 

39 

 1-5-6جدول 

 1-11رديف 

 ستون چهارم

 

20 

 

)15( 20 
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 اصالحيه عبارت كنوني سطر صفحه

39 

 1-5-6جدول 

 2-11رديف 

 ستون چهارم

 

30 

 

)15( 30 

 90 40 سطر يك 8بند  40

 3-6پيوست شماره    1-6پيوست شماره    3سطر  10بند  41

73 3 V20000613/0 V2000613/0 

 متر بر ثانيه كيلومتر بر ساعت 4 73

 )4-2-6-پ بند به شود رجوع( 8-2-6-معادله پ 9-2-6-معادله پ 6 73

 9-2-6-پ 8-2-6-پ 7 73

 حذف شود )4-2-6بند رجوع شود به ( 8 73

76 9 100 50 

 را مي توان بين زمين باز را مي توان با ميانيابي بين زمين باز 9 76

87 10 B/H <5 B/H >5 

 پاركينگ هاي طبقاتي باز 3-7-10-6 پاركينگ هاي طبقاتي مجزا 6-10-7-3 20 100

103 
 جدول

6-10-2 

) كيلو qفشار مبنا ("اعداد ستون چهارم 
 "متر مربعنيوتن بر 

 ضرب شوند 772/0اين اعداد در ضريب 
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 اصالحيه عبارت كنوني سطر صفحه

114 9 6-11-5 6-11-15 

 10-11-6بند  114
عبارات روبرو بند حذف و اين كل پاراگراف 

 جايگزين شود

ناميده مي شود در  E اثرات زلزله طرح كه در اين مبحث
با استفاده از ضريب  2800ويرايش چهارم استاندارد 

در حد مقاومت سازه ارائه شده است. براي  Ruرفتار 
-3-2-6تركيب اثرات اين بار با ساير بارها مفاد بندهاي 

 بايد رعايت شود. 4-3-2-6و  6-2-3-3، 2

استاندارد اين ويرايش  1-1-3-3يادآور مي شود در بند 
ذكر شده است كه براي تعيين اين نيرو در حد  2800

تقسيم شود. از  4/1تنش مجاز، مقدار آن بايد بر ضريب 
اين مبحث با اعمال  4-3-2-6آنجا كه اين امر در بند 

صورت گرفته است، تقسيم مجدد  Eدر بار  7/0ضريب 
 مجاز نمي باشد. 4/1اين بار بر 

115 
 14-11-6بند 

 1سطر 
 هشت پنج

 هشت پنج يكسطر  116

137 12 
كه مقادير حداقل بايد در طراحي استفاده 

 گردد.
كه پيشنهاد مي شود مقادير حداقل در طراحي استفاده 

 گردند.
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  1392هم ويرايش نمبحث  اصالحيه

  اصالحيه متن اصلي  شرح  رديف
  .گردد كل اين بند حذف مي درزهاي انبساط2-2-12-9 2- 2-12- 9بند  174صفحه   1
  .گردد كل اين بند حذف مي درزهاي انقطاع3-2-12-9 3- 2-12- 9بند  175صفحه   2
  .گردد اين بند حذف ميكل روش طراحي بر اساس عملكرد1-3-13-9 1- 3-13- 9بند  180صفحه   3
  .گردد كل اين بند حذف مي دوامروش طراحي بر اساس2-3-13-9 2- 3-13- 9بند  180صفحه   4
 .گردد تركيب بارگذاري رديف چهارم حذف مي تركيب بارگذاري رديف چهارم1-13-9جدول 1-13-9جدول  189صفحه   5
اثرات ناشي از فشار ديناميكي خاك به شيوه :2تبصره  "اضافه شود1-13-9ذيل جدول2تبصره" 1-13-9جدول  189صفحه   6

  .مناسب بر روي سازه منظور گردد
 )5-14-9(رابطه  196صفحه   7

E

   

  

   
كرنش خالص كششي در دورترين اليه  εدر رابطه فوق 

كمتر  004/0آرماتورهاي كششي بوده و مقدر آن نبايد از 
  . باشد

  .گردداين رابطه حذف مي )6-14-9(رابطه )6-14-9(رابطه  196صفحه   8
فوالدكششيمقطع كه سطح در صورتي3-2-5-14-9 3-2- 5-14- 9بند  197صفحه   9

كمتر از مقادير  3-14-9بند  با فرضيات  شده   محاسبه 
باشد،  2- 2-5-14-9 و 1-2- 5-14-9 از بند حاصل 
برابر مقدار  1/ 33، قراردادن  پذيري شكل  حاالت  درهمه

كافي   مقطع  فوالد كششي  به عنوان  از محاسبه حاصل 
 .باشد مي 

فوالدكششي   مقطع كه سطح   در صورتي9-14-5-2-3
كمتر از مقادير  3- 14-9بند  با فرضيات  شده   محاسبه 

باشد،  2- 2-5-14-9 و 1-2- 5-14-9 از بند حاصل 
 به عنوان  از محاسبه برابر مقدار حاصل  1/ 33قراردادن 

  .باشد مي كافي   مقطع  فوالد كششي 
 

طوليآرماتورمقطع  سطحفشاريدرقطعات1-9-14-9 1-9-14-9بند   201صفحه   10
كل  مقطع   سطح 06/0 از وبيشتر 01/0 از كمتر نبايد 
 400ازفوالد   استفاده  درصورت .باشد  Sآرماتورهاي در 
 0/ 045 به ها وصله  محل از  خارج در حداكثر مقدار  طولي 

  .گردد مي محدود  كل  مقطع  سطح

 طولي آرماتور  مقطع  سطح  فشاري  درقطعات9-14-9-1
كل  مقطع   سطح 08/0 از وبيشتر 01/0 از كمتر نبايد 
  .باشد 

v )4-15-9(رابطه  212صفحه   11 0/2φ f   
  

0/2   

1/9 )15-15-9(رابطه  217صفحه   12
2   1/9

2
 

  .گردد كل اين فصل حذف مي 22-9فصل 22-9فصل  314تا  307صفحه   13
نسبتخمشيعضو  مقاطعدر تمامي1-2-1-3-23-9 1-2-1- 3-23- 9بند  323صفحه   14

 كمتر از مقاديردر باال، نبايد   و هم در پايين آرماتورها، هم 
نبايد بيشتر از   آرماتور كششي  و نسبت 0/25 و 1/4

يا   دو ميلگرد با قطر مساوي حداقل. اختيار شود 025/0
 در باالي  و هم  در پايين  ميليمتر بايد هم 12بزرگتر از 

 ضابطه بند .يابند  ادامه در سراسر طول مقطع 
  .است در اين حالت نيز معتبر 9-14-5-2-3
  

 نسبت  خمشي عضو  مقاطع  در تمامي9-23-3-1-2-1
 در باال، نبايد كمتر از مقادير  و هم در پايين آرماتورها، هم 

نبايد بيشتر از   آرماتور كششي  و نسبت 0/25 و 1/4
يا   دو ميلگرد با قطر مساوي حداقل. اختيار شود 025/0

 در باالي  و هم  پاييندر   ميليمتر بايد هم 12بزرگتر از 
   .يابند  ادامه در سراسر طول مقطع 

  

نبايدآرماتور طولي  ها نسبتستوندر1-2-2-3-23-9 1-2-2- 3-23- 9بند  324صفحه   15
درصد در نظر   چهار و نيم درصد و بيشتر از  كمتر از يك

بايد حداكثر ها  وصله  مقدار آرماتور در محل. شود  گرفته
آرماتور  كه در مواردي. شوددر نظر گرفته  برابر شش درصد

از   آرماتور در خارج  نسبت  است S400 فوالد  از نوع طولي
  .شود درصد محدود مي  سهحداكثر   ها به وصله  محل

نبايد   آرماتور طولي  ها نسبت ستون در9-23-3-2-2-1
 درصد در نظر گرفته هشت  درصد و بيشتر از  كمتر از يك

 حداكثر مقدار آرماتور بايد در محل  محدوديت .شود 
  .شود  ها نيز رعايت وصله 
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نسبتعضو خمشيمقاطعدرتمامي1-2-1-4-23-9 1-2-1- 4-23- 9بند  328صفحه   16
 1/4در باال، نبايد كمتر از مقادير  و هم در پايين آرماتور، هم 

 025/0نبايد بيشتر از   آرماتور كششي و نسبت 0/25و 
ميليمتر يا  12دو ميلگرد با قطر  حداقل. اختيار شود

در سراسر   مقطع در باالي و هم در پايين بيشتر بايد هم
در اين حالت  3-2-5-14-9ضابطه بند  .شود  تعبيه  طول

  .نيز معتبر است
  

 نسبت  عضو خمشي  مقاطع  درتمامي9-23-4-1-2-1
 1/4از مقادير  در باال، نبايد كمتر و هم در پايين آرماتور، هم 

 025/0نبايد بيشتر از   آرماتور كششي و نسبت 0/25و 
ميليمتر يا  12دو ميلگرد با قطر  حداقل. اختيار شود

 در سراسر طول  مقطع در باالي و هم در پايين بيشتر بايد هم
  .شود  تعبيه 

  

نبايدآرماتور طولي  اعضاء نسبتدر اين1-2-2-4-23-9 1-2-2- 4-23- 9بند  330صفحه   17
 درصد در نظر گرفته درصد و بيشتر از شش   كمتر از يك

 حداكثر مقدار آرماتور بايد در محل  محدوديت. شود 
از  آرماتور طولي  كه  در مواردي. شود  ها نيز رعايت وصله 

 از محل  آرماتور در خارج ، نسبت است 400Sد فوال  نوع
  .شود  درصد محدود مي  محداكثر چهار و ني  ها به  وصله 

  

نبايد   آرماتور طولي  اعضاء نسبت  در اين23-4-2-2-1-
 درصد در نظر گرفته درصد و بيشتر از شش   كمتر از يك

 حداكثر مقدار آرماتور بايد در محل  محدوديت. شود 
  .شود  ها نيز رعايت وصله 
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  1392نامه مبحث دهم ويرايش  غلط

  صحيح غلط  شرح  رديف
 شامل شامي )3(مورد 1-1-2- 10بند  13صفحه   1
 تغيير مكان تغيي مكان   7سطر  19صفحه   2
-1-5-1-2-10بند  20و 19صفحه   3

  )3(و  )2(رد امو 2
b  

 )5-1-2-10( )4-1-2-10( 4-1-2- 10 رابطهشماره  19صفحه   4
-4-2-2-10انتهاي بند  26صفحه   5

  ب
 ٔرويه رويهه

E  2بند  28صفحه   6

F
64/0   EK

F
64/0   

 2-2-2-10و جدول  29جدول به صفحه 6و5رديف  "جدول 6و  5محل رديف " 1-2-2-10جدول  28صفحه   7
  منتقل شود

-2-10جدول  16 رديف 31صفحه   8
2-4  

    
-2-10جدول  20 رديف 31صفحه   9

2-4  
محل فرمول هاي "

F
و  31/0

F
محل فرمول هاي   "07/0

F
و  31/0

F
  جابجا شود 07/0

 9–2–10بخش 10-2-10بخش  5سطر  33صفحة   10
  به كمك دو ورق اتصال به كمك دو ورق اتصال به كمك دو ورق اتصال  رديف باال 37صفحه   11
 پيچياتصاالت اتصاالت جوشي و پيچي  7رديف  37در صفحه   12
  :جمله زير اضافه شود xتعريفدر انتهاي  "شود تكميل xتعريف "  انتهاي صفحه 37صفحه   13

فاصله عمودي مركز اتصال تا مركز هندسي بخشي از (
  )گردد عضو كه نيروي آن توسط اين اتصال منتقل مي

  
 4-9-2-10بند 10-2-10بخش  1، تبصره  38صفحه   14
 7-9-2-10بند 6-10-2-10بند  بند پ 40صفحه   15
  پيچشي–كمانش پيچشي و كمانش خمشي  پيچشي–كمانش پيچشي و كمانشي خمشي  10سطر  49صفحه   16
50سطر آخر و صفحه 49صفحه   17

  سطر 
براي مقاطع سپري با ،  y)KL =(KLبا ضريب الغري ... 

  ... براي مقاطع جفت نبشيو  m)KL =(KLضريب الغري 
با  و براي مقاطع سپري y)KL =(KLبا ضريب الغري ... 

  ... براي مقاطع جفت نبشي m)KL =(KLضريب الغري 
  :عبارت زير اضافه شود  Kبه انتهاي تعريف  "شود تكميل  Kتعريف " سطر دوم از آخر صفحه 50صفحه   18

توان برابر  كارانه مقدار آن را مي كه به طور محافظه" 
   "واحد در نظر گرفت

،Pnمقاومت فشاري اسمي اعضاي فشاري نبشي تك،  3و  2سطر  52صفحه   19

باشد، بايد بر اساس الزامات بند  ≥20كه  براي حالتي
باشد، بايد بر  20كه  و براي حالتي 10-2-4-4

و با اصالحات الغري ارائه  5-4-2- 10اساس الزامات بند 
  شده در بندهاي الف و ب تعيين شود

، Pnمقاومت فشاري اسمي اعضاي فشاري نبشي تك، 
و با اصالحات  4- 4-2- 10بايد بر اساس الزامات بند 

  الغري ارائه شده در بندهاي الف و ب تعيين شود

  و 17-4-2-10به دست آمده از روابط  KL، . . .   7و  6سطر  53صفحه   20
-١ ةبايد با جمل 10-2-4-18  /b افزايش  ٦

  داد

و  17-4-2-10به دست آمده از روابط  KL به بايد ،. . . 
     /b-١ ةجمل 10-2-4-18 اضافه شود ٦.  

مورد1-5-2-10جدول  61صفحه   21
10-2-5-12  

 نبشي نبش
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  صحيح غلط  شرح  رديف
  12-5-2-10تا  2-5-2-10بندهاي  12-5-2-10و2-5-2-10بندهاي  3سطر  62صفحه   22
انتهايسطر دوم از  62صفحه   23

  2صفحه، تبصره 
اصالح شده  Cbدر هر صورت . اصالح شودRmبا ضريب تشديد شودRmبا ضريب

  بزرگتر در نظر گرفته شود 3نبايد از 
 Rpg  10-2-5-32 10-2-5-33، تعريف 11سطر  75صفحه   24
 s s 52-5-2-10 رابطه 82صفحه   25
  ... بر اساس حالت حدي ...حديبر اساس  6سطر  87صفحه   26
 پيچي پيچشي  4سطر  92صفحه   27
 تماس تمامي   2سطر  97صفحه   28
btw 7-6-2-10 رابطه 97صفحه   29

٣j =Ist btw
٣j≥ Ist 

b bs 1-6-2-10در شكل  97صفحه   30

  ]Aw/(Afc/Aft)]2[ 5/2>Aw/(Afc+Aft)]2<5/2  بند پ 10سطر  98صفحه   31
  هاي خمشي طراحيتنش= Fcbw ،Fcbz  11سطر  107صفحه   32

  
Fcbw ،Fcbz =مطابق روابط هاي خمشي طراحي تنش  

S
  و    

S
   

  
-7-2-10روابط  110و  109صفحه   33

  15-7-2-10و  10-2-7-14 ، 13
  

  .جمله زير اضافه شود) 14-8-2-10(رابطهدر زير  "اضافه شود تعريف " 14-8- 2-10رابطه  120صفحه   34
  بزرگترين نسبت پهنا به ضخامت اجزاي مقطع =

از انتهاي پنجمسطر  124صفحه   35
  صفحه

 ميليمتر55 ميليمتر50

متر مربوط به ضخامت دال بتني در روي ورق فوالدي  ميلي 50اعداد " )4-8- 2-10(شكل  125صفحه   36
  "شكل داده شده

به ضخامت دال بتني در روي ورق فوالدي اعداد مربوط
متر تغيير  ميلي 55متر به  ميلي 50شكل داده شده از 

  .يابد
1-8- 2-10جدول  135صفحه   37

  رديف آخر
 بزرگتر بزرگر

سطر چهارم از انتهاي 141صفحه   38
  صفحه

 انتقال انقال

پاراگراف آخر صفحه، 147صفحه   39
  2بند 

لبه قطعات متصلحد اكثر بعد جوش هاي گوشه در
 6شونده براي قطعات با ضخامت مساوي يا كمتر از

ميلي متر و براي  2متر برابر ضخامت قطعه منهاي  ميلي
ميلي متر برابر ضخامت  6از  بيشقطعات با ضخامت 

  باشد قطعه مي

حد اكثر بعد جوش هاي گوشه در لبه قطعات متصل 
 6از كمترشونده براي قطعات با ضخامت مساوي يا 

متر برابر ضخامت قطعه و براي قطعات با ضخامت  يليم
ميلي  2ميلي متر برابر ضخامت قطعه منهاي  6از  بيش

  باشد متر مي
شود و  كليه مواردي كه برش در فلز پايه كنترل مي  "اصالح شود 3-9-2-10جدول " 3-9- 2-10جدول  155صفحه   40

داده شده است بايد به بخش  6- 2-10ارجاع به فصل 
ارجاع داده شود، همچنين در اين جدول  10-2-9-4

-2-10و فصل  3-2-10مطابق فصل "هاي  كليه عبارت
   اصالح گردد "مطابق بخش مربوطه"بايد به صورت  "4

  نشده دار تميز و رنگسطح فلس شدهدار تميز و رنگسطح فلس  سطر هشتم 165صفحه   41
سطر چهارم از انتهاي 166فحه ص  42

  صفحه
 هايسوراخ سوراهاي

 مهاربندي واگراي ويژه دو سطر انتهاي صفحه 196صفحه   43

 مهاربندي واگراي معمولي

  

مهار بندي واگراي ويژه با اتصال تير خارج از ناحيه •
  پيوند به ستون از نوع گيردار

مهار بندي واگراي ويژه با اتصال تير خارج از ناحيه  •
  پيوند به ستون از نوع مفصلي
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  صحيح غلط  شرح  رديف
1-4- 3-10جدول  202صفحه   44

   3رديف 
      

1-4- 3-10جدول  203صفحه   45
  4رديف 

      

كهدر صورتي) قوطي شكل(ايهاي جعبهدر ستون  11سطر  218صفحه   46
  ... بزرگتر از ضخامت بال ستون

 ،شكل Iدر ستونهاي قوطي شكل ساخته شده از مقاطع 
چنانچه خمش حول محور عمود بر تيغه جان بوده و 

  ... ضخامت بال ستون بزرگتر از
٠/٤ ≤  tcf 4-8- 3-10رابطه  218صفحه   47 ١ ٢ b

٤
١/٨b t

F R

F R
  tcf  ≥ ٠/٤ ١ ٢ b

٤
١/٨b t

F R

F R
  

b "، عبارت tدر زير تعريف  "اضافه شود bتعريف tدر زير تعريف "  7سطر  219صفحه   48 " پهناي بال ستون   

  .اضافه شود
دوم از انتهايسطر  219صفحه   49

  صفحه
Eنبايد از 

F
Eنبايد از   كوچكتر باشد 4/1

F
   باشد بزرگتر 4/1

ها تعبيه ينبايد در يك چهارم مياني طول آزاد مهاربند   13سطر  228صفحه   50
  شوند

ها تعبيه  يمياني طول آزاد مهاربندسومنبايد در يك
  شوند

متر و ضخامت جان مقطع ستون كمترميلي8نبايد از  13 و 12 سطر 242صفحه   51
  در نظر گرفته شود

 بيشترمتر و ضخامت جان مقطع ستون ميلي8نبايد از
  در نظر گرفته شود

  d ناحيه محافظت شده  dناحيه محافظت شده 5-13-3- 10شكل  256صفحه   52
 يك ششم 6/1 1-4-10جدول  2رديف  263صفحه   53
 Pstory Pe story  7-2- رابطه پ 302صفحه   54
  ....تحليل قاب براي بارهاي جانبي ضريبدار به همراه  ....تحليل قاب براي بارهاي قائم ضريبدار به همراه  1سطر  304صفحه   55
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 آموزش رایگان آزمون

 محاسبات نظام مهندسی

 

 
 

 ��کانال تلگرام��
 

https://t.me/nezam1397 
 

https://t.me/joinchat/AAAAAE3WKhx_puaG0CHmAA 

 

 

 

 دروس کلیه از مهم های خالصه و مطالب نکات، ارائه

 درسی اشکاالت و سواالت به گویی پاسخ

 ارائه راهکارهای تست زنی و موفقیت در آزمون محاسبات

 

 های تست سرعت یشافزا ایبوک

 مهندسی نظام محاسبات آزمون
 

http://civil808.com/node/17075 
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