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 فصل اول
 تبس یا افزارنرم در   یپروژه بتن  یطراح •
 ست؟ یانقطاع چ  درز •
 هیتراز پا یتراز تمام شده از رو  حیتشر •
 ها دستورالعمل با استفاده از  نگیپارک   یطراح •
   هیاول یز ی ر ری پالن ت  یطراح •
 تبس یا افزارنرم در  یسازه بتن سازیمدل •
 تبس یا افزارنرم  طیدر مح  show bounding planeابزار  یمعرف •
 است؟  یبه چه نحو  تبسیا افزارنرم  طیدر مح هاآکس  کردنی مخفکردن و  انی نما نحوه •
 تبس یا افزارنرم در  الیمشخصات متر اعمال •
 ؟گیردمی صورت  یبه چه نحو تبسیا افزارنرم  طی واحدها در مح رییتغ •
 تبس یا افزارنرم  طیدر مح الیمشخصات متر اعمال •
 ؟ ستیچ AIIIو    AII گردمیل  کاربرد •
 چگونه است؟ تبسیا افزارنرم مقاطع در  فیتعر •
 تبس یا افزارنرم در  موردنظرمقطع  کردناضافه روش •
 تبس ی ا افزارنرم در  نیزایچک و د هایستون  تفاوت •
 تبس یا افزارنرم کاور خالص در   حیتشر •
  یبتن  یاجزا یبرا گردمیل  یبتن حداقل ضخامت پوشش بتن رو نامهآیین  بهباتوجه  •

 چقدر است؟ 
 ر یت گردهایمیل تعداد  برآورد •
 ست؟ یچ رها ی خاموت در ت کاربرد •
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 ر یت گردهایمیل تعداد  برآورد •
 رها ی درصد آرماتور مناسب در ت محاسبه •
 ؟باشدی نم  یبه سنجاق ازی ن ری در ت یچه صورت  در •
 هاستون  گردهایمیل  محاسبه •
 هاستونانتظار در  گردمیل  محاسبه •
 ست؟  چگونه ا تبسیا افزارنرمدر  ریساخت ت  نحوه •
 داشت؟  میخواه یمحور  یروی ما ن رهای در ت ایآ •
   ست؟یدوبل چ رچهیت •
 تبس یا افزارنرم سقف در  الیمتر فیتعر •
 تبس یا افزارنرم در  ی سقف دال بتن فیتعر •
 تبس یا افزارنرم هندسه در  میترس •
 تبس یا افزارنرم ستون در  میترس •
 تبس ی ا افزارنرم در   ری ت میترس •
 چگونه است؟  تبسیا افزارنرم در  یهندس ماتیترس  کردنچک •
    تبسیا افزارنرم سقف در  یهندس میترس •
 تبس یا افزارنرم در   یم یسقف ترس اصالح •
 در سقف چگونه است؟ یز یر رچهی ت نحوه •
 ست؟ یدر چ یز یر رچهیت هایجهت   تفاوت •
 ؟کنیممی استفاده  یشطرنج صورتبه  یز یر رچهی از ت یچه مواقع در •
 به چه معناست؟ هاسقفکردن  صلب •
 نمودن سقف سازه صلب •
 کردن سقف مدل افراگمید •
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 دوم فصل
 سازه  یبار بر رو فیو تعر یبارگذار  •
 ؟ شودمیحاکم  هاساختمان در کدام نوع از  معمولا باد   بار •
حالت    نیوارد شود بهتر زیبه سازه ما عالوه بر بار مرده و زنده بار متمرکز ن  کهی درصورت •

 ست؟ یسازه چ لیتحل  یبرا
ساختمان چگونه  یوارد بر سازه بر اساس مبحث ششم مقررات مل  یمحاسبه بارها نحوه •

 ؟ شودمی محاسبه 
 تبس یا افزارنرم بار وارده به سازه در  باتی ترک  ساخت •
 ست؟ یسازه چ ی طراح یطبقات برا بار زنده در شی افزا علت •
 طرح چگونه است؟ یمحاسبه نسبت شتاب مبنا نحوه •
 ؟شودمیمحاسبه  یساختمان به چه روش تی اهم بیضر •
 ست؟ یزلزله چ بیضر رفتار ساختمان در محاسبه  بیاز ضر منظور •
 زلزله  بیبازتاب ساختمان در محاسبه ضر بیضر حیتشر •
بازتاب ساختمان چگونه محاسبه   بینوسان ساختمان در محاسبه ضر ی تناوب اصل زمان •

 ؟ شودمی
 زلزله   یروی رابطه زمان تناوب با ن  حیتشر •
 فیاصالح ط بیضر محاسبه •
 تبس یا افزارنرم بار وارده به سازه در  باتی ترک  ساخت •
 زلزله وارد بر سازه   یروهای انواع ن حیتشر •
 نمود؟ نظر صرف  توانمی  افزاررم ن یروهایاز کدام ن  ۲۸۰۰استاندارد  بر اساس  •
 تبس یا افزارنرم شده در   یبار مرده به سازه طراح اعمال •
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 اعمال بار مرده به سازه  یبلوک برا رچهی سقف ت یبرا  تی ونولیوزن  محاسبه •
 به سازه  یخط  یبارها اختصاص •
 تبس یا افزارنرم سقف در  یبارگذار  اعمال •
 وارد بر ساختمان  یهاوزن محاسبه •
 تبس یا افزارنرم مجزا در  صورتبهبار مرده به سقف سازه  اعمال •
 ست؟ یچ شنیپارت بار •
 تبس یا افزارنرم وارد به خرپشته در  یبارها اعمال •
 تبس یا افزارنرم بار برف بام در  محاسبه •
 تبس یا افزارنرم در  وارها ید یخط  یبارگذار  •
 وارها ید یبارگذار  •
 ساختمان  پلهراه در  یبارگذار   حیتشر •
 آسانسور  یبارگذار  •
 وارها یبار وارده آسانسور به د محاسبه •
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 سوم فصل
 تبس یا افزارنرم  طیدر مح  لیقبل از تحل ماتی تنظ ندیفرآ حیتشر •
 ست؟ یچ یساز معادل بار  کاربرد •
 تبس یا افزارنرم  طی وارد به ستون در مح یروین  ممیماکز یبررس  •
 تبس یا افزارنرم   طیسازه در مح لیتحل •
 نامنظم هایسازه یبررس  •
 ست؟ ی نامنظم چ سازه •
 تبس یا افزارنرم  طیوارد بر سازه در مح یروهایسازه بر اثر ن  لیتحل •
 تبس یا افزارنرم  طیزمان تناوب سازه در مح  محاسبه •
 تبس یا افزارنرم   طیسازه در مح لیتحل •
 در سازه  فتیدر کنترل •
 کنواخت یزنده گسترده  یکاهش بارها  محاسبه •
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 چهارم فصل
 تبسیا افزارنرم   طیدر مح  یقبل طراح  ماتیتنظ •
 ست؟ یسازه چ ینینامع  بیضر •
 تبس یدر ا گیریگزارش  •
 شده  یاز سازه طراح گیریگزارش  •
 تبس یا افزارنرم شده در   یسازه طراح گیریگزارش پس از  هاستون گردهایمیل  یبررس  •
 تبس یا افزارنرم شده در   یسازه طراح  گیری گزارش پس از  رهایت  گردهایمیل  یبررس  •
 ست؟ ی در هنگام برش چ گردهامیل نقش   رهایبار به ت واردشدنهنگام  در •
 ساختمان  یآرماتور عرض بر اساس مبحث نهم مقررات مل ضوابط •
 از برش وارده  یچشمه اتصال ناش کنترل •
 ی طراح یهاکنترل  •
 ی نقشه پس از کنترل طراح  اصالح •
 ی ن ینامع بیضر کنترل •
 در ساختمان ینامنظم  انواع •
 ی ن ینامع بیضر کنترل •
 ساختمان یواژگون  کنترل •
 ی کی زلزله استات کنترل •
 ی خط  لی تحل یهاروش  یبررس  •
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 پنجم  فصل
 نمونه دفترچه محاسبات  کی یبررس  •
 دفترچه محاسبات  هیته یبرا مورداستفاده یافزارهانرم  •
 ست؟ یدفترچه محاسبات در چ هی ته  یبرا wordبا  mathcad  افزارنرم  تفاوت •
 ۲۸۰۰ نامهآییندفترچه محاسبات در اکسل بر اساس  هیته •
 زلزله  بیضر محاسبه •
 زمان تناوب نوسان سازه  محاسبه •
 دفترچه محاسبات  هیته •
 زلزله  بیضر محاسبه •
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 فصل ششم 
 تبس یا افزارنرم در  هاستون  یطراح •
 هاستونو  رهایت  یطراح یبرا یآرماتورگذار ضوابط  یبررس  •
متوسط به استناد مبحث نهم  یر یپذشکل با  یهاقاب در  رهای ت یهندس  تیمحدود •

 ۹۹  شیرایساختمان و یمقررات مل
 مناسب است؟ یاستفاده از آرماتور طول یبرا گردهامیلدسته از  کدام •
  شیرای ساختمان و  یبحث نهم مقررات ملبر اساس م  گردمیل حداقل مساحت  محاسبه •

 ۹۹ 
 ساختمان    یمبحث نهم مقررات مل بر اساس یطول یآرماتورها زانی م محاسبه •
 در نقشه  یطول  یآرماتورها میترس •
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 هفتم  فصل
 تبس یا افزارنرم در  یپروژه اسکلت فولد سازیمدل •
 یپروژه فلز  یهندس سازیمدل •
 در سازه  گذاریستوننحوه محاسبه   حیتشر •
 تبس یا افزارنرم در   یسازه فلز  سازیمدل •
 تبسیا افزارنرم در  گذاریستون هیاول ماتیتنظ •
 تبس یبرنامه ا نهی رنگ زم  رییتغ •
 یسازه فولد یبرا تبسیا افزارنرم در  الیمتر فیتعر •
 تبس یا افزارنرم واحدها در  میتنظ •
 تبس یا افزارنرم در  یفولدمدل سازه  یبرا  یمقاطع فولد ساخت •
 تبس یا افزارنرم مقاطع در  فیتعر •
 ساختمان   یمبحث دهم مقررات مل بر اساس یالرزه  ی الزامات طراح حیتشر •
 ی پروژه فولد یهندس سازیمدل •
 تبس یا افزارنرم در  ریمقاطع ستون و ت فیتعر •
 تبس یا افزارنرمدر  یپروژه فولد ینیی پا هایستون فیتعر •
 تبس یا افزارنرم در  یپروژه فولد یهاکنسول  میترس •
 افزار نرم در  یبه مدل سازه فولد هادستک  فیتعر •
 افزار نرم در  یبه مدل سازه فولد هاسقف  فیتعر •
 ت ی سقف از جنس کروم حیتشر •
 ست؟ یچ یسازه فولد یبرا الیمتر نی بهتر عنوانبه  تی استفاده از سقف کروم علت •
 تبس یا افزارنرم در  یسازه فلز  یهاسقفبه  یدهجهت  •
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 ؟گیردمی چگونه انجام  هارچهی تبه  یده هیزاو •
 ست؟ یو مطلق چ ینسب  هیزاو  تفاوت •
 رچه یت یر یگجهت اصول   یمعرف •
 م؟ یتوجه کن ست یبای م یسازه به چه نکات عمل یطراح  در •
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 هشتم  فصل
 ی بارگذار   باتیبار و ترک یالگوها فیتعر •
 افزارنرم و روش اضافه نمودن آنها به سازه در  یانواع بار وارده به سازه فلز  حیتشر •
 ست؟ یچ Steel Frame Designدر پنجره  هارنگ   مفهوم •
 ؟ شوندیمانتخاب  یبر چه اساس شدهبرده نام پنجره  ریمقاد •
 ؟ شودمی مشخص  نامهآیین رفتار بر اساس کدام بنِد  بیضر •
 ست؟ یچ تبسیا افزارنرم در  Response Spectrumeو  Time History کاربرد •
 ؟شودمی  نییتع یار یبر اساس چه مع ۵تا  ۱ پیت یهاخاک   مشخصات •
دقت   ستیبایم  یبه چه نکات   تبسیا افزارنرم وارد نمودن مشخصات خاک در  هنگام •

 کرد؟ 
 ی ک ی نامیبار زلزله د  فیمراحل تعر حیتشر •
 به سازه   یک ی مراحل وارد نمودن بار زلزله استات حیتشر •
 یو فولد یبتن هایسازه یهاشباهت و  هاتفاوت  یمعرف •
 ست؟ یزنده و مرده در ساختمان چ یبارها  مفهوم •
 ساختمان و نوع بار وارده توسط آنها  یهای کاربر انواع  یمعرف •
 ؟شودمی وارد  تبسیا  افزارنرم زنده وارد به ساختمان، چگونه در   بار •
 ؟ شودمیبرف وارد به بام ساختمان چگونه محاسبه   بار •
 ؟ندیآی م حساببه بار مرده  یدر چه صورت  وارهایو د هاغهیت •
 ست؟ یچ ی ر یگاندازه توجه به ِاِشِل نقشه قبل از  ضرورت •
 نامهآیین بار زنده خودروها طبق  درنظرگرفتنروش   حیتشر •
 نامهآیین  بهباتوجهو ...  هاپلهراه نگ،یبارها به پارک دادناختصاصروش   حیتشر •
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 ؟کنندی ماستفاده  یفولد هایسازه از  شتر یب بلندمرتبه یهاساختماندر ساخت  چرا •
 ی بارگذار  کردنچک یروش برا ن یبهتر •
 مشاهده نمود؟  تبسیهر طبقه را در ا یوارهایبار د توانمی چگونه •
 ست؟ یچ  یر ی شمش ری ت  مفهوم •
 اتوکد  افزارنرم در  پلهراه در  مورداستفاده یر یشمش ری ت میترس •
 نامهآیین  بهباتوجهبار آسانسور  دادناختصاصروش   حیتشر •
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 نهم  فصل
 ست؟ یمرحله چ  نیطبقات در ا تکتکبار  کردنچک  ضرورت •
 ؟ باشدیمرا دارا  رانیفولد ا نامهآیین با  یشتر یمطابقت ب نامهآیین  کدام •
  افزارنرم  Steel Frame Design Preferencesموجود در پنجره  یهانه یگز حیتشر •

 تبس یا
 ؟ کندی مرا گزارش  هاستون کدام بخش از  یروهای شکل و ن  ریی تغ  تبس،یا افزارنرم  •
 ی با مقطع طراح  لیتفاوت مقطع تحل  حیتشر •
 آن  یو رفع خطاها افزارنرم سازه با  زی آنال •
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 دهم  فصل
 آنها   ریو تفس   لیتحل جینتا یبررس  حیتشر •
 گفت که سازه منظم کامل است؟  توانمی  یچه صورت  در •
 ست؟ یچ  ینییبا پا  ییبال یهاسقف و  هاستونتناسب داشتن ابعاد  ضرورت •
 ساختمان  هایستون نمودن  پیت  حی روش صح  حیتشر •
 ؟قرار دادمدنظر  دیرا با یانکتهسازه چه  یساز نه یبه جهت •
 دیآیمآنها به وجود   یکه در طراح یفلز  هایازه ساز مشکالت  یکی  حیتشر •
 ست؟ یسازه چ  یدر طراح یفلز  هایستون طول  تیمحدود درنظرگرفتن ضرورت •
 ست؟ یمرسوم ن یاجعبهاستفاده از مقاطع  یصنعت  هایسازه در  چرا •
 نامهآیین  ۱۰مجاز طبق مبحث  رداریاتصالت گ انواع یمعرف •
 ی فلنچ ردار یاتصالت گ  یابعاد یهات یمحدود حیتشر •
 ست؟ یچ  زیرسریو  یروسر  یهاورق به کمک   یجوش رداری مربوط به اتصالت گ الزامات •
  هیدر اتوکد و ته زیرسریو   یروسر  یهاورق به کمک   یجوش  رداری اتصالت گ میترس •

 از آنها  نتیپر
 استفاده نمود؟  توانمی  ییهاروش سازه از چه  یبعدسه ینما  یگذار اندازه  جهت •
 افزارنرم در  یرسر ی و ز یبا ورق روسر  رداریجدول خالصه محاسبات اتصالت گ  جادیا •

 اکسل 
  دیچه با تبسیا افزارنرم در  ی، جهت صحت سنجافزارنرم بودن  شکستهقفل  بهباتوجه  •

 کرد؟ 


