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 آموزش محاسبات ساختمان به کمک نرم افزارهاي : كتاب عنوان  
ETABS,SAFE (جلد دوم)  

                 

 ابراهیم جعفري پیروز -نیما صمدزادگان:  انمولف                
 موسسه فرهنگی هنري دیباگران تهران: ناشر  
زهرا خانیانی :ویراستار   
 هاشم زادهشبنم :صفحه آرايي   
 اول: نوبت چاپ  
 1399: تاريخ نشر  
 صدف:چاپ و صحافي  
 جلد 100:تيراژ   
 ریال  720000: قيمت 
 978-622-218-282-3: شابك  

  ميدان انقالب، ،تهران واحد فروش: نشاني
  خ كارگر جنوبي، روبروي پاساژ مهستان، 
  ١٢٥١پالك  
        ٢٢٠٨٥١١١-٦٦٤١٠٠٤٦تلفن:  

اينترنتي ديباگران تهران  :فروشگاههاي   

    WWW.MFTBOOK.IR 
www.dibbook.ir 

www.dibagarantehran.com  
            mftbook@نشانی تلگرام:

           dibagaran_publishing  نشانی اینستاگرام دیبا  
  هرکتاب دیباگران ،یک فرصت جدید شغلی.

   .هرگوشی همراه،یک فروشگاه کتاب دیباگران تهران
  از طریق سایتها و اپ دیباگران،در هر جاي ایران به کتابهاي ما دسترسی دارید. 

 -1365صمدزادگان،نیما،:سرشناسه
آموزش محاسبات ساختمان به پدیدآور: عنوان و نام 

 /ETABS,SAFEکمک نرم افزارهاي 
 مولفان:نیما صمدزادگان،ابراهیم جعفري پیروز،ویراستار 

  :زهرا خانیانی.
 1399تهران : دیباگران تهران :مشخصات نشر: 

  جدول،نمودار.:مصور،ص264مشخصات ظاهري:
 978-622-218-282-3شابک: 

 .264کتابنامه:ص. فیپاوضعیت فهرست نویسی: 
آموزش محاسبات ساختمان به "کتابیادداشت:کتاب حاضر جلد دوم 

 .در نظر گرفته شده است " ETABS,SAFEکمک نرم افزارهاي 
 ETABS(computer software)نرم افزار ایتبس :موضوع
 SAFE  نرم افزار سیفموضوع:
  نرم افزار -ساختمان سازيموضوع:
 Building-softwareموضوع:

 نرم افزار-سازهموضوع:تحلیل 
  structural analysis(engineering)=softwareموضوع:

  srructural engineering-softwareنرم افزار-موضوع:مهندسی سازه
 -1366شناسه افزوده:جعفري پیروز،ابراهیم،

 TA 647رده بندي کنگره: 
   1710285/624رده بندي دیویی:

  6126041شماره کتابشناسی ملی:
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	��� ا�رات  ����� ا�� � ��ا
	  � �� ���ب ����� ������ ��� د
	���ان ���ان�� 

ن ���� د��. ��ا���� ������ و ���� ���ر را � �� ا� ���
  %$ # روز !


	 ��ی� ���� �� ����ب د�����ان ���ان،ی  
حمد و سپاس ايزد منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه بر عهده  رماتيك گامبه ويژه علوم كامپيوتر و انفو

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

 چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي ترين راه دستيابي به اطالعات و اطالع ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

ينه امور نشر مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زم

هاي مستمر خود براي رفع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و  درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش  " ابراهيم جعفري پيروز-نيما صمدزادگان :دسانمهن"كتابي كه در دست داريد با همت 

جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني 

  كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  مدير انتشارات  

  فرهنگي هنري ديباگران تهرانمؤسسه 

bookmarket@mft.info 
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 مقدمه مولفان
 
 
  
  
وبیگاه شاهد از دست رفتن جان و مال  خیزي آلپ هیمالیا، دیربازي است که گاه ر به قرارگیري کشور ایران در کمربند لرزهنظ

زلزله باعث کشتار  «گوید:  برانگیزي عنوان شده که می اي جمله تأمل هموطنان عزیزمان هستیم. در بسیاري از مراجع لرزه
در کشور، ما را بر آن  هاي اخیر تجربه زلزله»  شوند.  هستند که باعث این مخاطره میها  شود، بلکه ساختمان ها نمی  انسان

هاي کشور گام  اي ساختمان اي در مسیر بهبود طراحی لرزه اي طراحی، ذره مه نا روز آیین داشت تا با انتقال دانش فنی و به
تفصیل عنوان شد. در جلد دوم، مؤلفان  و طراحی بهسازي  اي، بارگذاري، مدل برداریم. در جلد اول این کتاب، مباحث پایه

شوند. مباحثی  طور کامل بیان می افزار به سعی در ارائه مباحث تکمیلی و کلیدي دیگري دارند که کمتر در کتب عمومی نرم
گردآوري  آرمه داراي جزئیات متعدد و مهمی هستند که در این مرجع هاي بتن آرمه و طراحی دال مانند دیوارهاي برشی بتن

هاي بارگذاري جانبی خاك و طراحی دیوارهاي  اند. همچنین در خصوص شیوه افزار ارائه شده شده و براي استفاده در نرم
بینانه دچار مشکل  نظري بین مراجع وجود ندارد که مهندسان را در اتخاذ یک شیوه مستدل و واقع حائل نیز عموماً اتفاق

الذکر در ادبیات فنی داده  ها و مراجع علمی معتبر پاسخی به خأل فوق نامه تا با بررسی آیینایم  کند. در این کتاب کوشیده می
تر  اي دقیق عنوان یک روش تحلیل لرزه شود. در پایان روش تحلیل دینامیکی طیفی و مباحث گوناگون مرتبط با آن به

  تشریح شده است.
لد این کتاب کمال امتنان را دارند. طبیعی است این اثر خالی از مؤلفان کتاب از سرکار خانم دنیا مقصودلو براي طراحی ج

نظرات، انتقادات و پیشنهادات اساتید و مهندسان محترم  ایراد و اشکال نباشد و نویسندگان با کمال افتخار پذیراي نقطه
 هستند.

  ابراهیم جعفري پیروز -نیما صمدزادگان
n.samadzadegan@ut.ac.ir 
ejpirouz@ut.ac.ir  

 
 
 
  
  
  
  
  
  




