
 

 

  

 محوريت. تقديم خوانندگان نماييمتدوين ويرايش دوم كتاب حاضر را كه به ما اين توفيق را داد تا بتوانيم كران  سپاس خداي بي حمد وبا 
كه از اهميت اي و محاسبات دستي  نامه نكات آيين افزاري و روي نكات نرمطور همزمان تأكيد آن  به است كه اين كتاب اينگونههدف و 

  وافزار نرمكاربر صرفاً آشنا به  آن يك بوده كه مخاطب ي كامالً كاربردي آموزش، يك كتاب در واقع هدف.بااليي برخوردار است، باشد
اي و  نامه نكات آيينكارگيري  محاسبات دستي بدون قابليت به صرفاً آشنا بكاربر يك يااي و  نامه كات محاسباتي و آيين نهغير آشنا ب
اي نوين و كامالً هدفمند، عالوه بر آموزش كامل مطالب مورد  در واقع در اين مجموعه با شيوه. هاي بتني نباشد طراحي سازه در كاربردي

است كه اي  گونه در اين كتاب، آموزش مطالب به. شود اي بتني، محيط يك كالس براي خوانندگان تداعي ميه نياز براي طراحي سازه
هاي بتني را دارند  براي دانشجوياني كه قصد انجام پروژة نهايي دوران كارشناسي خود را دارند و نيز مهندسيني كه قصد طراحي سازه

  . مناسب است) مبتدي، متوسط و پيشرفته(ية مخاطبان با هر سطح علمي پايه و اساس اين اثر براي كل. باشد مناسب مي
 بر مبناي مؤلفين تصميم به ويرايش كتاب ،اند هاي داخلي تغييرات بسيار زيادي را در خود ديده نامه  آيين،1392 از سال از آنجا كه
اساس آخرين   بتن ايران برةنام  متحد كردن آييندر موردايي ه  ضد و نقيضبا توجه به. المللي گرفتند هاي داخلي و بين نامه جديدترين آيين
 و همچنين 1392 مؤلفين مطالب كتاب را تماماً براساس مبحث نهم مقررات ملي ساختمان ويرايش ،ACI 318 ةنام ويرايش آيين

ر به استفاده از كتاب حاضر براساس راحتي قاد نامه، خواننده به اند تا در صورت ويرايش بعدي آيين  تدوين كردهACI 318-14 ةنام آيين
  . جديد باشدةنام آيين

 شد، از سوي اساتيد بازار كتاب راهي   ويرايش اول  در طي مدتي كه   . قبل است  كتاب   مطالب درصد   70بيشتر از   تغييرات اين ويرايش    
بـر  د كه مـؤلفين را  شبه ما منتقل   نظرات بسيار سودمندي     هاي معتبر، دانشجويان و همچنين مهندسين طراح سراسر كشور نقطه          دانشگاه

بر همين اساس تصميم به ويرايش اساسي كتاب گرفته شد كه پيرو آن بـا تغييـرات بـسيار         . را اعمال كنند  نظرات   اين نقطه آن داشت كه    
  :توان به موارد زير اشاره نمود از جملة اين تغييرات مي. زيادي همراه گرديد

   CSA 2014 و ACI 318-14 ةنام هاي داخلي و خارجي همچون آيين نامه رين ويرايش آيينويرايش كل مجموعه كتاب براساس آخ .1
  . باشداست براي خواننده گنگ و يا نامفهومهايي كه ممكن بوده  تر در بخش  توضيحات بيشتر و مفصلة ارائ.2
  افزار هاي نرم براساس خروجيهاي اجرايي   نقشهة تهية طراحي دستي اعضاي بتني و نحوةاختصاص يك فصل كامل به نحو. 3
  ها نامه هاي بين آيين  آشنايي خواننده با تفاوتمنظور صورت همزمان در كل كتاب به هاي داخلي و خارجي به نامه  ضوابط آيينةارائ .4
  ETABS2015.2.0 و ETABS2015.1.0 كل كتاب براساس نرم افزار نگارش .5

صـورت كتـابي      بـه ) هـا   ها و دال    مسائل مربوط به طراحي پي     (SAFEافزار    ة مطالب نرم  با توجه به درخواست خوانندگان مبني بر ارائ       
در كتـاب  طـور بـسيار مفـصل       ده و به  ش حذف   SAFEافزار   در اين ويرايش، تمامي مطالب مربوط به نرم       جداگانه و با ارائة جزئيات بيشتر       

  . شداي ارائه خواهد جداگانه
اند   كارهاي نگارشي و ترسيم اشكال در تدوين كتاب، ما را ياري نمودهدر انجامة همكاراني كه دانيم كه از كلي در اين قسمت الزم مي

از مديريت محترم انتشارات نگارنده دانش جناب آقاي مهندس علي كالنتري كه زحمت چاپ و انتـشار                 . تشكر قلبي خود را اعالم نماييم     

 پيشگفتار 



 

روزي و صبر و حوصلة بسيار زيـادي كـه    از سركار خانم حاتمي بابت زحمات شبانه   همچنين  . نماييم اند تقدير و تشكر مي     كتاب را پذيرفته  
. نمـاييم  اند تا سعي شود در نهايت كتابي با حداقل غلط و به شكل فعلي ارائـه شـود تـشكر ويـژه مـي      آرايي كتاب انجام داده    براي صفحه 

نيز كه با صبر و متانت بسيار بـاال بـه برخـي از ابهامـات     ) اصفهاناستاد دانشگاه صنعتي   (نژاد   سرانجام، از جناب آقاي دكتر داود مستوفي      
  .اند تقدير و تشكر قلبي خواهيم داشت خاتمه دادند و وقت خود را صرف پاسخ به سؤاالت كرده

،  مجموعة مناسب و مفيدي را فراراه دانشجويان همچون ويرايش نخست آنبتواندنيز  اين كتاب  ويرايش دومدر آخر اميدواريم كه
نقص و عاري از اشكال  با توجه به اينكه تالش و زحمت فراواني براي ارائة كتاب بي. مهندسين و متخصصين مهندسي عمران قرار دهد

نظرات خود را به   خواهشمنديم كه انتقادات و نقطهخوانندگاناز كلية . شده است ولي همچنان امكان وجود اين موارد در كتاب خواهد بود
با فاصلة اندكي جلد دوم كتاب را كه داراي مفاهيم بسيار اساسي در زمينة طراحي همچنين اميدواريم بتوانيم . ندما منعكس فرماي

  .تقديم شما نماييم هاي بتن است، سازه
 قرار ETABS2015.2.0افزار  ها و موارد مورد نياز آنها و همچنين نرم هاي پروژه  همراه كتاب، فايلCDالزم به تذكر است كه در 

 كه اين كرك تا مدت مشخصي قابل استفاده شود مي با يك كرك همراه است؛ اما خاطرنشان ETABS2015افزار  نرم. داده شده است
هاي قابل دسترس  سفانه كركأمت.  ممكن است در تاريخ تدوين كتاب به مدت چند ماه پس از آن اين كرك قابل استفاده باشدوبوده 

 پيدا برايخود  گرامي ة خوانندالزم است كه بدين منظور. دشو مي و از دست ما نيز خارج شدهماه منقضي فزار پس از چند ا براي اين نرم
بديهي . كند مراجعه iransaze.comسايت   با مشكل كرك، به وبدر صورت برخوردو  افزار اقدام نمايد كردن كرك مناسب براي نرم

  .خواهيم بوداالت فني در كتاب ؤهاي مربوط به س  ايميلما همچون گذشته پاسخگوياست 
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