بِ ًام خذا

«پزوژه ساسههای بتهآرمه  /فوالدی»
مشخصات داوشجو

تَ

تَسظ داًشجَ تکویل شَد.

ًیوسال  ..............سال تحصیلی ....................
ًام ٍ ًام خاًَادگی ..............................................

رشتِ ..................................

شوارُ داًشجَیی ................................................

هقغغ .................................

مشخصات ساختمان
تَسظ استاد تکویل شَد.

تؼذاد عبقات:

ارتفاع کف تا کف عبقاتّ :وکف:

ًَع سقف:

جٌس ًوا:

ًَع سهیي:

تٌش هجاس خاک:

جٌس دیَارّای خارجی:

سیستن ساسُای در جْت عَلی:

جٌس دیَارّای داخلی:

سیستن ساسُای در جْت ػزضی:

تَ

کاربزی:

هحل اجزا:
 ،سایز عبقات:

 ،خزپشتِ:

مزاحل اوجام پزوژه
 -1ارائِ پالى هؼواری تَسظ داًشجَ
 -2تاییذ پالى هؼواری تَسظ استاد هزبَعِ
 -3تْیِ دفتزچِ هحاسبات ساختواى در پٌج فصل بِصَرت سیز:
-

فصل اٍل :کلیات شاهل تؼزیف پزٍصُ ،هشخصات هصالحً ،زمافشارّای هَرد استفادُ ٍ ...
در ایي فصل هَاردی چَى ًقشِّای هؼواری ،هشخصات ساختواى ،هقاٍهت هصالح هصزفی (بتي ٍ فَالد) ٍ سایز
هَاردی کِ بزای هؼزفی کاهل پزٍصُ هَرد ًیاس است آٍردُ هیشَد.

-

فصل دٍم :بارگذاری شاهل هحاسبِ بارّای هزدُ ،سًذُ ،سلشلِ ٍ ًحَُ هحاسبِ ٍ تَسیغ آًْا

-

فصل سَم :آًالیش ساسُ شاهل آًالیش ساسُ تحت اثز بارّای ٍاردُ ٍ ارائِ ًتایج حاصل اس آًالیش

-

فصل چْارم :عزاحی شاهل عزاحی کاهل ساسُ ،فًَذاسیَى ،سقف ٍ ...

-

فصل پٌجنً :قشِّای اجزایی شاهل ًقشِّای اجزایی هؼواری ٍ ساسُ

تذکز:


اصل ایي بزگ ٍ اصل ًقشِّای تأییذ شذُ هیبایست در اٍلیي صفحِ پزٍصُ قزار دادُ شَد .در صَرت ػذم ارائِ آًْا،
پزٍصُ اًجام شذُ فاقذ اػتبار است.



بِ ّوزاُ ارائِ دفتزچِ هحاسبات هیبایست لَح فشزدُ ( )CDهزبَط بِ فایل ًْایی هحاسبات ًیش ارائِ گزدد.



ارائِ پزٍصُ ٍ دفاع اس آى الشاهی است.

شزایط پالن معماری ارائه شذه توسط داوشجو:
 -1پالى هؼواری بایذ هزبَط بِ یک ساختواى هسکًَی ٍ با سیزبٌای حذاقل  222هتزهزبغ در ّز عبقِ باشذ.
ً -2ام فضاّا بایذ بز رٍی ًقشِ درج شذُ باشذ.
 -3هحل دقیق ستَىّا ٍ فاصلِ آکسّا بایذ بز رٍی پالى هؼواری هشخص باشذ.
 -4اًذاسُگذاری بِ عَر کاهل اًجام شذُ باشذ.
ّ -5یچکذام اس اتصاالت اس ًَع تیز بِ تیز ًباشٌذ.
 -6اس ارائِ پالى ّای ًاهٌظن ٍ ّوچٌیي پالىّای تکزاری خَدداری شَد.

