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   1398مرداد   نشست تخصصي

 مطالبفهرست 
پايدارسازي و گودبرداري روشهاي كليات 
شهري محيطهاي در گودبرداري به مربوط حقوقي مسائل 
روش معرفي Top&Down Construction آن كاربردهاي و 
روش به هاسازه اجراي براي شده شناخته روشهاي Top&Down آن عملكرد و 
روش سازي پياده براي پروژه سنجي امكان Top&Down 
و ايسازه مالحظات و عمليات تاخر و تقدم تعيين و اجرايي مراحل بندي گام 

 ژئوتكنيكي
روش به مربوط مخاطرات Top&Down روش اين معايب و مزايا بررسي و 
اليه پارامترها، استخراج ژئوتكنيك، مطالعات( آن ملزومات و ژئوتكنيكي طراحي مباني 

 ظرفيت محاسبه شمعها، نياز مورد ظرفيت تعيين ژئوفيزيك، آزمايشات خاك، بندي
  كنترل نشست، اساس بر برابري ظرفيت كنترل و مجاز نشست تعيين شمعها، باربري

 ).... و مجاور هايسازه بر آن اثرات خاك و قائم و جانبي هايجابجائي
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 مطالبفهرست 
ژئوتكنيكي افزارهاينرم با سازه و خاك اندركنش تحليل براي عددي روشهاي معرفي  

  براي  Q-ZوT-Z و  P-Y شامل سازه و خاك اندركنشي هايمنحني استخراج(
 معرفي منظور به جابجائي-نيرو دياگرامهاي بصورت پيراموني حائل هايديوار و شمعها

 )ايسازه افزارنرم به
طرح زلزله – ساخت حين برداريبهره زلزله( زيرزميني هايسازه  ايلرزه تحليل مباني(  

  ديناميكي شبه تحليل( زيرزميني هايسازه ايلرزه تحليل براي عددي روشهاي معرفي
  آن اعمال و Wang روش اساس بر جانبي جابجائي تعيين براي ژئوتكنيكي افزارنرم با
 )ساخت مختلف مراحل براي و زلزله مختلف سطوح براي ايسازه افزارنرم در
ايسازه سيستم انتخاب و هاگزينه بررسي( آن ملزومات و ايسازه طراحي مباني  

  و خاك اندركنش سازي پياده براي عددي روشهاي معرفي و )پروژه شرايط با متناسب
 و  T-Zو  P-Yاندركنشي هايمنحني اعمال نحوه( ايسازه افزارنرم در سازه

  Q-Z( ايمرحله اجراي سازي پياده روشهاي معرفي و )ايسازه افزارنرم درStaged 
Construction( ايسازه افزارهاينرم در 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 مطالبفهرست 
روش سازي پياده براي شده بندي گام اجرايي هاينقشه تهيه Top&Down در  

 كارگاه
روش به سازه اجراي در كمكي هايسازه براي 3 فاز هايطراحي Top&Down و 

 و سقف زير هوادهي تاوركرين، سقف، بازشوهاي( اجرايي مديريت به مربوط مسائل
 اجرايي، عمليات با متناسب آالتماشين انتخاب روشنايي، تامين اجرا، ضمن تهويه
  آب سطحي، آبهاي انتقال و زهكشي ديوارها، و سقف ريزي بتن و بندي قالب نحوه
 ).... و الزم تمهيدات و اجرايي درزهاي كف، و ديواره بندي
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 كليات روش هاي گودبرداري و پايدارسازي 
 فصل اول
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 كليات روش هاي گودبرداري و پايدارسازي 
 گودبرداري  –گودبرداري بدون پايدارسازي (روشهاي گودبرداري شامل

 )گودبرداري پس از پايدارسازي -ضمن پايدارسازي 
روشهاي پايدارسازي شامل: 
 روش برم بندي و شيب پايدار 
 روش ميخكوبي)Nailing( 
 روش انكراژ و دوخت به پشت)Anchoring – Tie Back( 
 روش مهار متقابل و خرپا)Strut – Truss( 
 روش شمع نگهبان و سپر كوبي)Soldier pile – Sheet Piling( 
 روش ديوار ديافراگمي)Diaphragm Wall( 
روشهاي تلفيقي و تركيبي 
 روشTop&Down Construction 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 كليات روش هاي گودبرداري و پايدارسازي 
 پالن محدوده زمين و جانمائي ستونها
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 كليات روش هاي گودبرداري و پايدارسازي 
 هدف ابتدائي براي اجراي بخش زيرسازه
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 كليات روش هاي گودبرداري و پايدارسازي 
 استفاده از روش انكراژ، نيلينگ،دوخت به پشت
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 كليات روش هاي گودبرداري و پايدارسازي 
 استفاده از شمع نگهبان، ديوار ديافراگمي
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 كليات روش هاي گودبرداري و پايدارسازي 
 استفاده از روش مهار متقابل
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 كليات روش هاي گودبرداري و پايدارسازي 
 استفاده از سازه نگهبان خرپائي
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 مسائل حقوقي مربوط به گودبرداري در محيطهاي شهري
 فصل دوم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 مسائل حقوقي مربوط به گودبرداري در محيطهاي شهري
oهركجا تا است آن محاذي فضاي مالكيت مستلزم زمين مالكيت :مدني قانون 38 ماده 

 در تصرف گونه همه حق مالك بالجمله زمين زير به نسبت است همچنين و رود باال
 .باشد كرده استثناء قانون آنچه مگر دارد گرفتن فراز و هوا

oگيرد مي قرار غصب عنوان ذيل غير، ملك اجازه بدون تصرف :مدني قانون 308 ماده. 
oما و خود تصرف زمان در مغصوب مال منافع به نسبت غاصب :مدني قانون 320 ماده 

 .است ضامن خود بعد
oهاي ديواره پايدارسازي روشهاي از استفاده در :ساختمان ملي مقررات 12 مبحث 

 و مجاور امالك مالكيت محدوده به ورود مهار ميل و ميخكوبي قبيل از گودبرداري
 رسمي مرجع و ذينفع موافقت با مگر باشد مي ممنوع عمومي معابر همچنين
 .ساختمان

oكتبي خواست در و پيشنهاد صورت در كار صاحب :ها گودبرداري اجرائي دستورالعمل 
 از شدن خارج مستلزم كه گود پايدارسازي از روش هايي انجام براي است موظف طراح

 اقدام ذي نفع همجواري هاي تمامي كردن مطلع به نسبت مي شود، مالكيت محدوده
 .كند
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   1398مرداد   نشست تخصصي

و   TOP&DOWN CONSTRUCTIONمعرفي روش 
 كاربردهاي آن

 فصل سوم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 و كاربردهاي آن Top-Down Constructionمعرفي روش 
نام هاي شناخته شده  : 
 و پايينروش اجراي باال  1)
 روش اجراي هم زمان زيرسازه و روسازه 2)
(3Top&Down Construction Method 
(4Top-Down Construction Method 
خصوصيات اين روش: 
 )تكميل حائل دائمي حين گودبرداري(حائل سازي قبل از گودبرداري 1)
 استفاده از سازه اصلي به عنوان حائل دائمي2)
 امكان اجراي هم زمان روسازه و زيرسازه3)
 عدم نياز به پايدارسازي موقت4)
 متر 45 ~ 40محدوده كاربرد تا عمق 5)
 )كامپوزيت(قابليت طراحي و اجرا براي اسكلت فوالدي و بتني6)
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 و كاربردهاي آن Top-Down Constructionمعرفي روش 
كاربرد  : 
 زيرگذرهااجراي 1)
 طبقاتي زيرزميني  پاركينگهاي 2)
 ايستگاه هاي مترو3)
 سازه هاي ساختماني داراي چند طبقه زيرزمين4)
ويژگيها: 
 عدم تعرض به امالك مجاور1)
 امكان اجرا در زمينهاي محدود و وسيع2)
 عدم ايجاد آلودگي هاي زيست محيطي  3)
 عدم نياز به اخذ رضايت همسايگان و كاهش مشكالت حقوقي4)
 جابجائي هاي كم و عدم ايجاد خسارت به زيرساختها و امالك مجاور5)
 افزايش راندمان عمليات اجرايي به دليل عدم نياز به پايدارسازي موقت6)
 كاهش زمان اجرا در صورت اجراي همزمان زيرسازه و روسازه7)
 Box Foundationبهينه سازي فونداسيون و عملكرد 8)
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 و كاربردهاي آن Top-Down Constructionمعرفي روش 
 Top&Down Constructionعملكرد روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 TOP&DOWNروش هاي شناخته شده براي 

 فصل چهارم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
سيستم سازه اي ستونها و حائل دائمي: 
 استفاده از ديوار ديافراگمي پيراموني با ستونهاي فوالدي يا كامپوزيتي مياني  1)
 استفاده از شمعهاي نگهبان پيراموني با ستونهاي فوالدي يا كامپوزيتي مياني2)
 استفاده از ستونهاي فوالدي و ديوار حائل بتني آرمه پيراموني3)
 استفاده از ستونهاي فوالدي و ديوار حائل كامپوزيتي پيراموني4)
 استفاده از ستونهاي كامپوزيتي و ديوار حائل بتن آرمه پيراموني5)
 استفاده از ستونهاي كامپوزيتي و ديوار حال كامپوزيتي پيراموني6)
سيستم سازه اي سقفها: 
 كامپوزيت   –سقف تير و تاوه بتن آرمه 1)
 سقف عرشه فوالدي2)
 )!توصيه نميشود(سقف دال بتني تخت يا وافل يا هولوكور 3)
سيستم سازه اي فونداسيون: 
 )Piled Strip Foundation(شمع و پي نواري 1)
 )Piled Raft Foundation(شمع و پي راديه 2)
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 علت عدم توصيه سيستم دال بتني 
داليل عملكردي: 
 و تحميل تنش و جابجائي در صفحه ديافراگم) Shrinkage(جمع شدگي بتن 1)
 و افزايش تغيير شكلهاي ناشي از خمش و نيروي محوري در دال) Creep(خزش بتن 2)
 در نتيجه تشديد تغييرشكلها) دلتا-پي(افزايش اثرات لنگر ثانويه 3)
داليل طراحي: 
 )Time Dependent(پيچيدگي نحوه اعمال اثرات جمع شدگي و خزش در مدلسازي 1)
 نياز به تعيين مدت زمان الزم براي عمليات كه ممكن است در اجرا تحقق نيابد2)
 عدم امكان پيشبيني دقيق مدت زمان بسيج تنشهاي جانبي خاك پشت ديوارهاي حائل3)
داليل اجرايي: 
 )نياز به اجراي زيرسازي، حفاري تونلي(قالب بندي و بتن ريزي سقف قبل از خاك برداري 1)
عدم امكان ادامه عمليات تا زمان الزم براي (قالب بندي و جك زدن زير سقف بعد از خاك برداري 2)

 و مخاطرات آن) مقررات ملي ساختمان 9گيرش بتن و كسب مقاومت طبق شرايط مبحث 
راهكارهاي پيشنهادي: 
 )تحميل هزينه(كاهش جمع شدگي و خزش  -)بتن اليافي( Non Shrinkاستفاده از بتن 1)
 )پيچيدگي طراحي و اجراافزايش (و اعمال پيش خيز كامپوزيت كردن مقاطع 2)
 در مدلسازي و انجام آناليز وابسته به زمان   ACI209اعمال ضوابط 3)
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 راهكار نرم افزاري
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 در نرم افزار Shrinkageو  Creepفعال سازي پارامترهاي 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 راهكار نرم افزاري
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 در نرم افزار Shrinkageو  Creepفعال سازي پارامترهاي 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 راهكار نرم افزاري
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 )ميليمتر 154حداكثر تغيير شكل قائم (نتيجه اعمال اثرات خزش و جمع شدگي 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 راهكار نرم افزاري
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 )ميليمتر 59حداكثر تغيير شكل قائم (نتيجه عدم اعمال اثرات خزش و جمع شدگي 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 در دنيا بر اساس ديوار ديافراگمي پيراموني Top&Downمبناي روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 روش ستونهاي فوالدي و ديوار حائل بتني پيراموني   
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 روش ستونهاي فوالدي و ديوار حائل بتني پيراموني   
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 مراحل اجرا

29 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 مراحل اجرا
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 مراحل اجرا
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 مراحل اجرا
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 مراحل اجرا

33 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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 مجموعه هتل و گردشگيري در شرق روسيه



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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International Finance Center Phase II in Hong Kong 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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 :  نيويوركدر  Langhamاي هتلهاي زنجيره



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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 :  نيوركدر  Langhamاي هتلهاي زنجيره



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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 ساختمان مركزي دارايي هنگ كنگ 2فاز 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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 مجموعه هتل و گردشگيري در شرق روسيه



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي شناخته شده براي 
 Top&Downپروژه هاي شاخص اجرا شده در دنيا با روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 TOP&DOWNامكان سنجي پروژه براي پياده سازي روش 

 فصل پنجم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top&Downامكان سنجي پروژه براي پياده سازي روش 
معماري پالن در اضالع از يك هر در نور گود وجود 
سقفها ديافراگم در اختالل ايجاد و سقفها در بزرگ بازشوهاي وجود 
ستونها بين فاصله و پيراموني ستونهاي چيدمان بررسي 
آالت ماشين مانور قدرت و مياني ستونهاي بين فاصله بررسي 
انبساط درز تامين دليل به زيرسازه بخش در جدايش و  انفكاك وجود 
طبقه چند حد در(زياد تراز اختالف و سايت در زمين تند خيلي شيب( 
 انفجار نيازمند بزرگ بسيار سنگي قطعات وجود 
آن تمهيدات و زيرزمين قنوات و حفرات وجود 
آن تمهيدات و زيرزمين آب سفره وجود 
اي ماسه( چسبندگي فاقد و ريزشي بسيار اليه وجود SW-SP( 
و  سنگي اليه( حفاري قابل غير و سخت بسيار اليه وجود ...( 
و تاوركرين سقف، موقت بازشوهاي موقعيت دسترسيها، بررسي ... 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top&Downامكان سنجي پروژه براي پياده سازي روش 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top&Downامكان سنجي پروژه براي پياده سازي روش 
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 بازشو سقف

 بازشو سقف



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top&Downامكان سنجي پروژه براي پياده سازي روش 
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 شفت تاور

 شفت تاور
 شفت تاور



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top&Downامكان سنجي پروژه براي پياده سازي روش 
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ف
 بازشو سق



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top&Downامكان سنجي پروژه براي پياده سازي روش 

55 

 شفت تاور



   1398مرداد   نشست تخصصي

اي و گام بندي مراحل اجرايي و تعيين تقدم و تاخر عمليات و مالحظات سازه
 ژئوتكنيكي

 فصل ششم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ژئوتكنيكيگام بندي مراحل اجرايي و تعيين تقدم و تاخر عمليات و مالحظات سازه
تجهيزات و امكانات لحاظ به پيمانكار توانائي ارزيابي 
كمكي هاي سازه و اصلي سازه سيستم خصوص در گيري تصميم 
طبقات سقف سازه سيستم خصوص در گيري تصميم 
و روسازه همزمان اجراي در پيمانكار توانائي اساس بر گيري تصميم 

 !)روسازه؟ طبقه چند زيرسازه طبقه هر ازاي به( زيرسازه
ماشيني – دستي( شمعها حفاري روش انتخاب( 
تجهيزات و ابزار و آالت ماشين و برداري خاك و حفاري روش انتخاب 
و بتن سازه، قطعات( زيرزمينها به مصالح انتقال روش تعيين ...( 
شمعها فاصله اساس بر( شمعها حفاري عمليات تاخر و تقدم تعيين( 
اجرايي عمليات توالي و ترتيب تعيين   
مانيتورينگ و دقيق ابزار 
و روشنايي تامين و سقفها زير هوادهي شامل اجرايي مالحظات... 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ژئوتكنيكيگام بندي مراحل اجرايي و تعيين تقدم و تاخر عمليات و مالحظات سازه
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 TOP&DOWNروش مخاطرات مربوط به 
 مزايا و معايب اين روشبررسي 

 فصل هفتم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 و بررسي مزايا و معايب اين روش Top-Downمخاطرات مربوط به روش 
مخاطرات  : 
 )سهل انگاري -سطح پايين دانش  – نگرشهاي بازدارنده(باورهاي غلط  1)
 عدم توجه به مسائل طراحي و عدم رعايت صحيح مراحل اجرا 2)
 عدم امكان سنجي قبل از شروع طراحي و اجرا3)
 )ناهماهنگي بين عوامل اجرايي و نظارتي(عدم مديريت صحيح اجرايي 4)
 ...)قنوات و حفرات و اليه بندي خاك و (عدم توجه به عوارض زيرسطحي 5)
 ...)ژئوتكنيك، هيدروژئولوژي، زمين شناسي و (عدم انجام مطالعات پايه 6)
 ...)ساخت و نصب و(عدم در نظر گرفتن رواداريها و تلرانسهاي اجرايي 7)
 عدم استفاده از ماشين آالت مناسب8)
 در سقفها براي اهداف اجرائي مختلف) Opening(عدم پيش بيني بازشو 9)

 عدم پيش بيني نحوه انتقال مصالح و المانهاي سازه اي به طبقات زيرين10)
 عدم توجه به آبهاي زيرسطحي و نحوه مهار يا انتقال آن11)
 عدم استفاده از پرسنل اجرايي مجرب 12)
 )HSE(عدم رعايت مسائل ايمني 13)
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 و بررسي مزايا و معايب اين روش Top-Downمخاطرات مربوط به روش 
مزايا: 
 موجود امكانات حداقل با آن اجراي امكان و طرح در پيچيدگي عدم1)
 اجرا از بعد و اجرا ضمن ايمني همچنين و مجاور ساختمانهاي براي زياد ايمني2)
 )زلزله و خاك( جانبي بارهاي مقابل در سازه ديناميكي و استاتيكي پايداري تامين3)
 در اصلي سازه دهنده تشكيل المانهاي يكپارچه عملكرد و سازه كامل انسجام تامين4)

 وارده بارهاي مقابل
 عميق هاي پي از استفاده علت به جابجائي و نشست كاهش5)
 زيرسازه و روسازه زمان هم اجراي صورت در باال اجراي سرعت6)
 نگهداري سيستم اجراي روند در ضايعات توليد عدم و اجرائي هزينه هاي كاهش7)
 مرتبط هاي هزينه كامل حذف و موقت پايدارسازي به نياز عدم8)
 زيرسطحي و سطحي آبهاي مجاورت در زهكشي سيستم اجراي امكان9)

 معماري طرح در تغيير هرگونه به نياز عدم10)
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 و بررسي مزايا و معايب اين روش Top-Downمخاطرات مربوط به روش 
مزايا: 

 سازه اي المانهاي براي اجرا قابل و منطقي ابعاد11)
 اجرايي عمليات در ويژه تخصص هاي به نياز عدم12)
 طرح كردن اقتصادي و سازه طرح كلي سازي بهينه13)
 نگهداري سيستم اجراي براي اضافي فضاي به نياز عدم14)
 مجاور ساختمانهاي حريم به تعرض عدم15)
   )Box Foundation( ايصندوقچه فونداسيون و شناور هايپي عملكرد از استفاده16)
 )Heave( رسي خاكهاي در گود كف باالزدگي پديده كاهش17)
 راندامان افزايش نتيجه در و همزمان صورت به ارتفاع و عمق در سازه اجراي امكان18)

 .اجرايي عمليات زمان مدت كاهش و اجرا
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 و بررسي مزايا و معايب اين روش Top-Downمخاطرات مربوط به روش 
معايب: 
  )گودبرداري عمق و طبقات ارتفاع و ستونها جانمايي( طرح در تغيير امكان عدم1)
 روشهاي ساير به نسبت سقفها زير از برداري خاك و حفاري عمليات بودن هزينه پر2)

 گودبرداري
 محدود فضاي در باال مانور قدرت با حجم كم آالت ماشين از استفاده به نياز3)
 سقفها زير اجرايي عمليات در هوادهي و روشنايي تامين به نياز4)
 )سازه و ژئوتكنيك( ويژه طراحي مطالعات به نياز5)
 كارگاهي مجرب و مقتدر مديريت به نياز6)
 دقيق كيفي كنترل سيستم سازي پياده و اجرايي تولرانسهاي كنترل به نياز7)
 كار پاي در دائمي بصورت جرثقيل يا گنتري يا تاوركرين از استفاده به نياز8)
 سازه پيرامون در بزرگ بازشوهاي وجود( ها طرح تمامي براي سازي پياده امكان عدم9)

 اندازه از بيش تراكم – پيراموني بازشوهاي در ديوارها به سقف اتصال امكان عدم –
 )... و خاك نامساعد شرايط – پالن در ستونها

 ها تخصص بين هماهنگي و طراحي براي الزم زياد زمان مدت10)
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 مباني طراحي ژئوتكنيكي و ملزومات آن
 فصل هشتم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 مباني طراحي ژئوتكنيكي و ملزومات آن
 و مطالعات ساختگاهي  ) برجا –آزمايشگاهي (انجام مطالعات ژئوتكنيك 
 براي تعيين سرعت امواج... دانهول و كراسهول و (انجام مطالعات ژئوفيزيك( 
استخراج پارامترهاي مقاومت برشي و سختي خاك 
تعيين اليه بندي خاك به منظور اعمال در مدلسازي هاي عددي 
تعيين ظرفيت مورد نياز شمعها بر اساس نتايج آناليز اوليه سازه 
انتخاب نرم افزار ژئوتكنيكي مناسب به منظور انجام مدلسازي هاي عددي 
 و تعيين قطر و عمق شمعها) نوك –جداره (محاسبه ظرفيت باربري شمعها 
كنترل ظرفيت برابري شمعها و فونداسيون نهايي بر اساس نشست مجاز 
تعيين فشار جانبي وارد بر ديوارهاي حائل پيراموني در مراحل ساخت 
جابجائي براي شمع و ديوارها-محاسبات اندركنش خاك و سازه و استخراج روابط نيرو 
هاي مجاورهاي جانبي و قائم خاك و اثرات آن بر سازهكنترل جابجائي 
  كنترل پايداري و تعيين فاكتورهاي ايمني 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اندركنش خاك و سازه   معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )معرفي پروژه(ژئوتكنيكي افزارهاي نرمبا 

 فصل نهم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
روابط استخراج و شمع و خاك اندركنش تحليل منظور به عددي مدلسازي 

 )P-Y( جانبي بار اثر تحت جابجائي-نيرو
روابط استخراج و شمع و خاك اندركنش تحليل منظور به عددي مدلسازي 

 )R-Z( شمعها جداره براي قائم بار اثر تحت جابجائي-نيرو
روابط استخراج و شمع و خاك اندركنش تحليل منظور به عددي مدلسازي 

 )T-Z( شمعها نوك براي قائم بار اثر تحت جابجائي-نيرو
روابط استخراج و حائل ديوار و خاك اندركنش تحليل منظور به عددي مدلسازي 

 )P-Y( جانبي بار اثر تحت جابجائي-نيرو
روابط استخراج و حائل ديوار و خاك اندركنش تحليل منظور به عددي مدلسازي 

 )R-Z( شمعها جداره براي قائم بار اثر تحت جابجائي-نيرو
روابط استخراج و فونداسيون و خاك اندركنش تحليل منظور به عددي مدلسازي 

 )Q-Z( فونداسيون براي قائم بار اثر تحت جابجائي-نيرو
اي سازه افزار نرم در اعمال قابل بصورت اندركنش تحليل نتايج استخراج 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
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 معرفي پروژه موردي
 

 :مشخصات پروژه
 متر مربع 12850: زيربنا

 متر 21/50: عمق گودبرداري
   6: تعداد طبقات زيرسازه
 12: تعداد طبقات روسازه

 ديوار برشي+ قاب مختلط فوالدي : سيستم سازه اي
 عرشه فوالدي+ كامپوزيت : سيستم سازه سقف

 +ستونهاي ميان دهانه فوالدي: سيستم حائل 
 ديوار حائل بتني                                              



   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
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 پالن خاكبرداري اوليه



   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل

71 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل

73 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 اليه بندي خاك محل احداث پروژه

74 

Static Parameters (HS Model) 
Depth 

(m) 
Gama  

(KN/m3) 
E      

(Mpa) 
Eur  

(Mpa) Nu Phe 
(Deg) 

c        
(Kpa) m 

1 
18.5 30 90 0.2 30 5 1 2 

3 
4 

18.5 55 165 0.2 34 10 0.5 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 19 70 210 0.2 35 10 0.5 
20 
21 19.5 100 300 0.2 36 10 0.5 
30 
31 

20 120 360 0.2 36 10 0.5  
 <50 

 

Dynamic Parameters 
Depth 

(m) 
Gama 

(gr/cm3) P  (m/s) S  (m/s) K(Balk)  
(Mpa) 

E 
(Mpa) 

G 
(Mpa) Nu 

1 1.85 890 230 1335 287 98 0.46 
2 1.85 960 265 1532 379 130 0.46 
3 1.85 960 265 1532 379 130 0.46 
4 1.85 1045 300 1798 485 167 0.46 
5 1.85 1020 285 1724 438 150 0.46 
6 1.85 1115 345 2006 637 220 0.45 
7 1.85 1145 370 2088 730 253 0.44 
8 1.85 1145 370 2088 730 253 0.44 
9 1.85 1265 405 2556 876 303 0.44 

10 1.85 1305 435 2684 1006 350 0.44 
11 1.9 1305 435 2756 1034 360 0.44 
12 1.9 1280 410 2687 922 319 0.44 
13 1.9 1280 410 2687 922 319 0.44 
14 1.9 1355 450 2975 1107 385 0.44 
15 1.9 1355 450 2975 1107 385 0.44 
16 1.9 1410 415 3341 951 327 0.45 
17 1.9 1410 415 3341 951 327 0.45 
18 1.9 1410 415 3341 951 327 0.45 
19 1.9 1410 415 3341 951 327 0.45 
20 1.9 1455 460 3486 1161 402 0.44 
21 1.95 1455 460 3578 1192 413 0.44 
22 1.95 1430 460 3437 1190 413 0.44 
23 1.95 1430 460 3437 1190 413 0.44 
24 1.95 1475 495 3605 1373 478 0.44 
25 1.95 1475 495 3605 1373 478 0.44 
26 1.95 1515 535 3732 1595 558 0.43 
27 1.95 1515 535 3732 1595 558 0.43 
28 1.95 1515 535 3732 1595 558 0.43 
29 1.95 1515 535 3732 1595 558 0.43 
30 1.95 1565 570 3931 1804 634 0.42 
31 1.95 1565 570 3931 1804 634 0.42 
32 1.95 1565 570 3931 1804 634 0.42 
33 1.95 1545 535 3911 1598 558 0.43 
34 1.95 1545 535 3911 1598 558 0.43 
35 1.95 1545 535 3911 1598 558 0.43 
36 1.95 1600 560 4177 1749 612 0.43 
37 1.95 1600 560 4177 1749 612 0.43 
38 1.95 1600 560 4177 1749 612 0.43 
39 1.95 1570 530 4076 1573 548 0.44 
40 1.95 1570 530 4076 1573 548 0.44 
41 2 1570 530 4181 1613 562 0.44 
42 2 1570 530 4181 1613 562 0.44 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 مدلسازي تمام مقطع عرضي و طولي و كنترل فاكتور ايمني در هر مرحله
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 مدلسازي تمام مقطع عرضي و طولي و كنترل فاكتور ايمني در هر مرحله
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 مدلسازي تمام مقطع عرضي و طولي و كنترل فاكتور ايمني در هر مرحله
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 مدلسازي تمام مقطع عرضي و طولي و كنترل فاكتور ايمني در هر مرحله
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 مدلسازي تمام مقطع عرضي و طولي و كنترل فاكتور ايمني در هر مرحله
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 مدلسازي تمام مقطع عرضي و طولي و كنترل فاكتور ايمني در هر مرحله
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 مدلسازي نيم مقطعهاي عرضي و طولي براي تعيين فشار خاك روي ديواره
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 مدلسازي نيم مقطعهاي عرضي و طولي براي تعيين فشار خاك روي ديواره
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 مدلسازي نيم مقطعهاي عرضي و طولي براي تعيين فشار خاك روي ديواره
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 مدلسازي نيم مقطعهاي عرضي و طولي براي تعيين فشار خاك روي ديواره
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 جايجايي-مدلسازي شمع و ديوار حائل جهت استخراج دياگرامها نيرو
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )P-Y(جابجايي ديوارهاي حائل تحت بارجانبي -نمودارهاي اندركنشي نيرو
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )P-Y(جابجايي ديوارهاي حائل تحت بارجانبي -نمودارهاي اندركنشي نيرو
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )P-Y(جابجايي شمعها تحت بار جانبي -نمودارهاي اندركنشي نيرو

88 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )R-Z(جابجايي جداره ديوارهاي حائل -نمودارهاي اندركنشي نيرو
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )R-Z(جابجايي جداره شمعها -نمودارهاي اندركنشي نيرو
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )T-Z(جابجايي قائم  نوك شمعها -نمودارهاي اندركنشي نيرو
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )T-Z(جابجايي قائم  نوك شمعها -نمودارهاي اندركنشي نيرو
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )Q-Z(جابجايي براي فونداسيون نواري-نمودارهاي اندركنشي نيرو
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 نمودارهاي توزيع تنش نرمال روي ديواره اضالع مختلف
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 نمودارهاي توزيع تنش نرمال روي ديواره اضالع مختلف
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 نمودارهاي توزيع تنش نرمال روي ديواره اضالع مختلف
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 نمودارهاي توزيع تنش نرمال روي ديواره اضالع مختلف
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 نمودارهاي توزيع تنش نرمال روي ديواره اضالع مختلف
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 تعيين ظرفيت باربري شمعها بر اساس مدلسازي عددي
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 تعيين ظرفيت باربري شمعها بر اساس مدلسازي عددي
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )روش يونيفايد(تعيين ظرفيت باربري شمعها بر اساس روابط تئوريك 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 افزارهاي ژئوتكنيكينرمبا اندركنش خاك و سازه  معرفي روشهاي عددي براي تحليل
 )روش يونيفايد(تعيين ظرفيت باربري شمعها بر اساس روابط تئوريك 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 زيرزميني هاي سازهاي مباني تحليل لرزه
 )زلزله طرح –برداري حين ساخت زلزله بهره(

 فصل دهم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 هاي زيرزمينياي سازهمباني تحليل لرزه
روش هاي مورد استفاده در تحليل لرزه اي: 
o تجويزي(ديدگاه سازه اي بر اساس آئين نامه هاي زلزله( 
o تحليلي(ديدگاه ژئوتكنيكي بر اساس اندركنش خاك و سازه( 

 
 )Hashash-2005( 2005مطابق مقاله هشاش  Wangروش : الف
نرم  ديناميكي، ديناميكي طيفي و تاريخچه زماني با روش تحليل شبه : ب

 ژئوتكنيكيافزار 
 
سطوح خطر زلزله: 

  شتاب حداكثر با  )DBE( سال 50 در %10 رخداد احتمال با زلزله :الف
 )طرح زلزله( PGA=0.41g با برابر جانبي

  شتاب حداكثر با )ODE( سال 50 در %50 رخداد احتمال با زلزله :ب
 )ساخت حين( PGA=0.25g با برابر جانبي
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 هاي زيرزمينياي سازهمباني تحليل لرزه
اي براي زلزله طرحتحليل لرزه)DBE:( 

و نوع زمين   20kmو فاصله گسل فعال از ساختگاه كمتر از   Mw=7.50بزرگاي زلزله 
 .حاصل ميشود 140برابر  Vs/asمقدار  2جدول شماره مطابق ) Stiff Soil(خاك سخت 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 هاي زيرزمينياي سازهمباني تحليل لرزه
اي براي زلزله طرحتحليل لرزه)DBE:( 

 صفر تراز ميانگين( متري 10 عمق در برشي موج سرعت ژئوفيزيك، آزمايش نتايج مطابق
  4 شماره جدول از عمق اثر ضريب ،ميباشد Cm=435 m/s برابر )فونداسيون روي و

 .شودمي حاصل 0.90 برابر
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 هاي زيرزمينياي سازهمباني تحليل لرزه
اي براي زلزله طرحتحليل لرزه)DBE:( 

از  ) PGA=0.41g(شتاب زمين در عمق مورد نظر با توجه به حداكثر شتاب افقي زمين 
 :شودرابطه ذيل محاسبه مي

as=0.90×0.41g=0.369g 
 :گردداز رابطه ذيل محاسبه مي Vsمقدار 

Vs/as=140  Vs=140×as=140*0.369=51.66 cm/s 
 :شودمقدار كرنش برشي از رابطه ذيل محاسبه مي

ɣmax=Vs/Cm  ɣmax=0.5166/435=0.001188 
از تراز  (با توجه به عمق نهايي )  Delta-Free Field(مقدار جابجائي افقي سطح زمين 

از حاصلضرب كرنش برشي حداكثر در عمق بصورت ذيل حاصل  ) صفر تا روي فونداسيون
 :شودمي

Dfree-field = ɣmax×H=0.001188×20=0.0238m=23.8mm 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 هاي زيرزمينياي سازهمباني تحليل لرزه
 اي براي زلزله طرحلرزهتحليل)DBE:( 

  براي R ضريب مقدار ژئوتكنيكي افزار نرم با سازه ديناميكي شبه تحليل نتايج به توجه با
  شودمي حاصل R=0.58651 برابر اي سازه قابهاي و طرفين حائل ديوارهاي تركيب

  در سازه افقي جابجائي ، )ميباشد خاك سختي از بيش خاك با شده جايگزين سازه سختي(
 :شودمي محاسبه ذيل بصورت زمين سطح تراز

Dstructure=R×Dfree-field=0.58651×23.8=13.95mm 
توزيع جابجائي فوق در طبقات زيرزمين متناسب با سختي طبقات در حالت اندركش خاك و 

 .شودسازه در نظر گرفته مي
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 هاي زيرزمينياي سازهمباني تحليل لرزه
 اي براي زلزله طرحلرزهتحليل)DBE:( 
 ضريب محاسبهR  ژئوتكنيكيدر نرم افزار: 

  كف در عمق ضريب با )PGA( حداكثر شتاب اساس بر Dfree-field مقدار محاسبه )1
 0.70 برابر )متر 30 از بيش عمق( مدل

  قاب( سازه مياني ناحيه از گذرنده محور براي سازه نسبي جانبي جابجايي مقدار محاسبه )2
 )خمشي هاي

  ديوارهاي( سازه طرفين از گذرنده محور براي سازه نسبي جانبي جابجائي مقدار محاسبه )3
 )حائل

 )3( و )2( حالت براي سازه نسبي جابجائي مقادير گيري ميانگين نرم ديافراگم براي )4
 )3( بند از حاصل مقدار صلب ديافراگم براي )5
 .داد خواهد نتيجه را R ضريب مقدار )1( بند به )5( يا )4( بند از حاصل نسبت محاسبه )6
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 هاي زيرزمينياي سازهمباني تحليل لرزه
 اي براي زلزله طرحلرزهتحليل)DBE:( 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 هاي زيرزمينياي سازهمباني تحليل لرزه
 سطح بهره بردارياي براي زلزله لرزهتحليل)ODE:( 

مشابه مراحلي كه براي زلزله طرح توصيف گرديد براي زلزله سطح بهره برداري نيز اعمال  
 :ميگردد كه بطور مثال نتايجي به شرح حاصل ميشود

 :برشيكرنش مقدار 
ɣmax1=Vs1/Cm1  ɣmax1=0.35/292=0.001198 
ɣmax2=Vs2/Cm2  ɣmax2=0.315/370=0.000851 
ɣmax3=Vs3/Cm3  ɣmax3=0.315/435=0.000724 

 ):Delta-Free Field(مقدار جابجائي افقي سطح زمين 
Dfree-field1 = ɣmax1×H1=0.001198×9.10=0.0109m=10.9mm 
Dfree-field2 = ɣmax2×H2=0.000851×15.50=0.0132m=13.2mm 
Dfree-field3 = ɣmax3×H3=0.000724×21.0=0.0152m=15.2mm 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 آناي و ملزومات مباني طراحي سازه
و معرفي ) اي متناسب با شرايط پروژهها و انتخاب سيستم سازهبررسي گزينه( 

 ايافزار سازهروشهاي عددي براي پياده سازي اندركنش خاك و سازه در نرم

 فصل يازدهم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ملزومات آنمباني طراحي سازه

سقف سيستم براي تصميم اتخاذ در كننده تعيين پارامترهاي 
 TOP-DOWN طرح با متناسب اي سازه سيستم1)

 اجرا سرعت و سهولت2)

 خزش حداقل با وارده تنشهاي اثر تحت مناسب عملكرد3)

بررسي مورد هاي گزينه: 

 )باز جان با فوالدي هاي تيرچه – بتني هاي تيرچه( بلوك و تيرچه سقف1)

 ).... و وافل – هولوكور – مجوف( تخت بتني دال2)

 )فوالدي عرشه -كامپوزيت – بتني دال با فوالدي تيرهاي( تاوه و تير3)
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ملزومات آنمباني طراحي سازه
 :مدل سه بعدي سازه اي

 شمعها و فونداسيون و ديوارهاي حائل
 به طور كامل مدلسازي شده اند
 با اعمال اندركنش خاك و سازه

 و اعمال شرايط ساخت مرحله اي
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ملزومات آنمباني طراحي سازه
 )P-Y(جابجائي  –معرفي دياگرامها نيرو 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ملزومات آنمباني طراحي سازه
 )Q-Z(جابجائي  –معرفي دياگرامها نيرو 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ملزومات آنمباني طراحي سازه
 )T-Z(جابجائي  –معرفي دياگرامها نيرو 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ملزومات آنمباني طراحي سازه
 )T-Z(جابجائي  –معرفي دياگرامها نيرو 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ملزومات آنمباني طراحي سازه
 )Staged Construction(معرفي مراحل ساخت 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ملزومات آنمباني طراحي سازه
 )Staged Construction(معرفي مراحل ساخت 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 اي و ملزومات آنمباني طراحي سازه
 )Staged Construction(معرفي مراحل ساخت 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 سازيهاي اجرايي گام بندي شده براي پياده تهيه نقشه
 كارگاهدر   TOP-DOWNروش 

 فصل دوازدهم
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 روشهاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي
 TOP-DOWN  اجراييو مسائل مربوط به مديريت 

 فصل سيزدهم  
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

ستونها دارنده نگه هاي پلتفرم طراحي )Fixture( 

روي – شفت داخل( آن استقرار نحوه و جرثقيل نوع انتخاب 

 )كناري زمين – سقف

فن جت( اجرا ضمن تهويه و سقفها زير هوادهي سيستم( 

پروژكتور( سقفها زير روشنايي تامين( 

متناسب ابزار و تجهيزات و آالت ماشين انتخاب 

ديوارها ريزي بتن و بندي قالب نحوه مورد در گيري تصميم 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

آبهاي انتقال و زهكشي سيستم خصوص در گيري تصميم  

 سطحي

آب تراز بودن باال صورت در كف و ديواره بندي آب 

اجرايي درزهاي براي الزم تدابير انديشيدن ) C.J.( 

و ابزاردقيق و مانيتورينگ نتايج اساس بر طراحي كنترل  

 مفروضات با خاك شرايط تطابق عدم به مربوط مشاهدات

   )Observational Design(طراحي اوليه
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )27-08-2018(تصاويري از مراحل اجرا 

 

126 



   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )27-08-2018(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )17-10-2018(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )17-10-2018(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )15-12-2018(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )27-01-2019(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )02-02-2019(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )23-02-2019(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )09-03-2019(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )05-05-2019(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )21-05-2019(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 )18-06-2019(تصاويري از مراحل اجرا 
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   1398مرداد   نشست تخصصي

 Top-Downروش هاي كمكي در اجراي سازه به براي سازه 3هاي فاز طراحي

 مقايسه پيشرفت كار در طي يك ماه
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 سازمان نظام مهندسي ساختمان استان تهران

 1398مرداد 

 نشست تخصصي
آشنايي با مباني طراحي و اجراي گودبرداري به روش  

Top&Down 
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