
به نام خدابه نام خدا

  
ساختمانهاي وزارت کشورساختمانهاي وزارت کشورکارگاه آموزشی طرح هاي بهسازي لرزه ايکارگاه آموزشی طرح هاي بهسازي لرزه اي          

روند مطالعات و تهیه طرحهاي اجرایی مطالعات بهسازي لرزه اي روند مطالعات و تهیه طرحهاي اجرایی مطالعات بهسازي لرزه اي 
ساختمانهاي موجود با ارائه یک نمونه از مطالعات انجام شده توسط مهندسین مشاورساختمانهاي موجود با ارائه یک نمونه از مطالعات انجام شده توسط مهندسین مشاور

تيمور هنربخشتيمور هنربخش  

مهندسين مشاور سرزمينمهندسين مشاور سرزمين

13901390//مهرمهر//1919

www.sarzamin-eng.com



ساختمان يتحلیل آسیب پذیر –  مرحله اول

قسمت اول
ساختمان يآسیب پذیر یکیف یارزیاب 

قسمت دوم
ساختمان يآسیب پذیر یکم یارزیاب 

يتهیه طرح بهساز –  مرحله دوم

قسمت اول
یتهیه طرح مقدمات

قسمت دوم
تهیه طرح تفصیلی

مراحل مطالعات ارزيابي آسيب پذيري لرزه اي و  
ارائه طرح بهسازي



مورد استفاده ين نامه ها و دستورالعملهاييآ

nn ۳۶۰۳۶۰در ساختمانهاي اسكلت دار فوالدي و بتني ؛ نشريه شماره در ساختمانهاي اسكلت دار فوالدي و بتني ؛ نشريه شماره
                                                                                      
    ۳۶۰۳۶۰براي هدف بهسازي مبنا ؛ نشريه براي هدف بهسازي مبنا ؛ نشريه   --                                                                                      

nn    براي هدف بهسازي  باالتر از مبنا ؛ براي هدف بهسازي  باالتر از مبنا ؛   --در ساختمانهاي بنايي    در ساختمانهاي بناييFEMA FEMA 356356

ASCEASCE4141--07                                                                                             07                                                                                             

۳۷۶۳۷۶نشريه نشريه                                                                                                                                                                                                     
nn ديگر مراجع؛ نتايج پژوهشهاي مربوطه و ديگر مراجع؛ نتايج پژوهشهاي مربوطه وEMSEMS8989



nn قسمت اولقسمت اول  ––مرحله اول مرحله اول
ساختمان يآسیب پذیر یکیف یارزیاب



::جمع آوري اطالعاتجمع آوري اطالعات
بازديد از محلبازديد از محل  --۱۱        
GPSGPSتعيين موقعيت جغرافيايي با تعيين موقعيت جغرافيايي با   - - ۲۲          
نقشه هاي معماري و سازهنقشه هاي معماري و سازه  --۳۳          
اطالعات دوران ساختاطالعات دوران ساخت  --۴۴          

دستور كارهادستور كارها  --  
صورت مجالسصورت مجالس--

تغييرات در نقشهتغييرات در نقشه  --                                  
نتايج آزمايش مصالحنتايج آزمايش مصالح  --                                  

دفترچه محاسباتدفترچه محاسبات  - - ۵۵          
گزارش مطالعات ژئوتكنيكگزارش مطالعات ژئوتكنيك  --۶۶          
گزارش مطالعات تحليل خطر زلزلهگزارش مطالعات تحليل خطر زلزله  --۷۷          
رولوه و عكسبرداري، صحبت با مسئولين ساختمان مورد مطالعه در خصوص شرايط                           رولوه و عكسبرداري، صحبت با مسئولين ساختمان مورد مطالعه در خصوص شرايط                               --۸۸          

تغييرات و تغييرات و   پيمانكار،پيمانكار،  ساختمان و مسائل بهره برداري و هر گونه اطالع از اجراي ساختمان،ساختمان و مسائل بهره برداري و هر گونه اطالع از اجراي ساختمان،
مشكالت احتمالي موجود و در صورت نياز و امكان تعداد محدودي سونداژ سطحيمشكالت احتمالي موجود و در صورت نياز و امكان تعداد محدودي سونداژ سطحي

تعداد محدودي سونداژ سطحي تعداد محدودي سونداژ سطحي   - - ۹۹          

قسمت اول –مرحله اول 



                  
::جمع آوري اطالعاتجمع آوري اطالعات

مراجعه به سازمان زمين شناسي ، پايگاه داده هاي علوم زمين  و پژوهشگاه بين المللي  مراجعه به سازمان زمين شناسي ، پايگاه داده هاي علوم زمين  و پژوهشگاه بين المللي    - -   ۱۰۱۰      
زلزله شناسي و مهندسي زلزلهزلزله شناسي و مهندسي زلزله

ايرانايران  ۲۸۰۰۲۸۰۰برداشت اطالعات مورد نياز از گزارش آيين نامه برداشت اطالعات مورد نياز از گزارش آيين نامه   --۱۱۱۱        
))در مورد تهراندر مورد تهران((برداشت اطالعات مورد نياز از گزارش جايكا برداشت اطالعات مورد نياز از گزارش جايكا   --۱۲۱۲      
پروژه هاي اجرا شده مهم اخير در صورت وجود براي  اخذ پروژه هاي اجرا شده مهم اخير در صورت وجود براي  اخذ : : آزمايشگاه مكانيك خاك محلآزمايشگاه مكانيك خاك محل  --۱۳۱۳      

اطالعات در مورد نوع زمين و سطح آب زير زميني در محل پروژهاطالعات در مورد نوع زمين و سطح آب زير زميني در محل پروژه
اقتصادياقتصادي  - - مطالعات اجتماعي مطالعات اجتماعي   --۱۴۱۴      
مراجعه به مركز آمارمراجعه به مركز آمار  --۱۵۱۵      

                    

قسمت اول –مرحله اول 



معرفی ساختمان مشترک

دانشكدة
اقتصاد

دانشكدة حقوق

پالن دانشگاه

قسمت اول –مرحله اول 

نمونه موردينمونه موردي



نمای شمالی ساختمان مشترک 
قسمت اول –مرحله اول 



نمای شرقی ساختمان مشترک 
قسمت اول –مرحله اول 



نمای غربی ساختمان مشترک 
قسمت اول –مرحله اول 



نمای جنوبی ساختمان مشترک 
قسمت اول –مرحله اول 



  Bو  Aراه پله در محل تقاطع دو ساختمان 
قسمت اول –مرحله اول 



Aراه پله ساختمان 
قسمت اول –مرحله اول 



Aراه رو اصلی ساختمان 
قسمت اول –مرحله اول 



Bراه پله ساختمان 
قسمت اول –مرحله اول 



Bراه رو اصلی ساختمان 
قسمت اول –مرحله اول 



  Bو  Aسالن در محل تقاطع دو ساختمان 
قسمت اول –مرحله اول 



اطالعات خطر زلزله با توجه به اطالعات موجوداطالعات خطر زلزله با توجه به اطالعات موجود  ييگردآورگردآور

قسمت اول –مرحله اول 

مشخصات محل ساختمان از نظر خطر زلزلهمشخصات محل ساختمان از نظر خطر زلزله
SPTSPTحفر شده و اطالعات مربوط به تعداد ضربات حفر شده و اطالعات مربوط به تعداد ضربات   ييت گمانه هات گمانه هاییموقعموقع

منطقهمنطقه  يينقشه گسل هانقشه گسل ها
در منطقهدر منطقه  ییییل روانگرال روانگرایینقشه مناطق با پتانسنقشه مناطق با پتانس
ل لغزش در منطقهل لغزش در منطقهیینقشه مناطق با پتانسنقشه مناطق با پتانس

از نزدیکترین گسل تأثیرگذار از نزدیکترین گسل تأثیرگذار   ساختمانساختمانفاصله فاصله 
بازگشت مختلفبازگشت مختلف  ييدوره هادوره ها  ييهم شتاب براهم شتاب برا  ييهاها  ییمنحنمنحن

))کا و دیگر مراجع معتبرکا و دیگر مراجع معتبرییبر اساس مطالعات جابر اساس مطالعات جا((در منطقه در منطقه   یین لرزه احتمالن لرزه احتمالییشدت زمشدت زم
))کا و دیگر مراجع معتبرکا و دیگر مراجع معتبرییبر اساس مطالعات جابر اساس مطالعات جا((جاد شده در منطقه جاد شده در منطقه ییحداکثر شتاب احداکثر شتاب ا

اطالعات ژئوتکنیک و خطر زلزلهاطالعات ژئوتکنیک و خطر زلزله

مورد انتظارمورد انتظارزلزله زلزله  شتاب و شدتشتاب و شدتنوع زمین، نوع زمین، 



مشخصات ژئوتکنیکیمشخصات ژئوتکنیکی  از نظراز نظر  دانشگاهدانشگاهمشخصات محل مشخصات محل 

دانشگاه شهيد بهشتی

قسمت اول –مرحله اول 

نمونه موردينمونه موردي



روانگراییروانگراییاز نظر خطر از نظر خطر   دانشگاهدانشگاهمشخصات محل مشخصات محل 

دانشگاه شهيد بهشتی

قسمت اول –مرحله اول 



در محل  دانشگاهدر محل  دانشگاهلغزشلغزشپتانسیل پتانسیل 

دانشگاه شهيد بهشتی

قسمت اول –مرحله اول 



موقعیت دانشگاه نسبت به گسل هاي تاثیر گذارموقعیت دانشگاه نسبت به گسل هاي تاثیر گذار

دانشگاه شهيد بهشتی

قسمت اول –مرحله اول 



))سازمان زمین شناسیسازمان زمین شناسی  5656نشریه نشریه ((حنی هاي هم شتاب حنی هاي هم شتاب منمن

دانشگاه شهيد بهشتی

قسمت اول –مرحله اول 



رگذارين گسل تأثيکترياز نزد دانشگاهفاصله  
فاصله از نزدیکترین گسل تأثیرگذاردانشگاهنام 

(km)
12/1دانشگاه شهید بهشتی

مورد انتظار  حداکثر شتاب و شدت
گسل  تأثیرگذارشدت(MMI)(gal)شتابدانشگاهنام 

گسل شمال تهران300VIII- 400دانشگاه شهید بهشتی

قسمت اول –مرحله اول 



::تعيين هدف بهسازيتعيين هدف بهسازي

تهيه جدول تعيين هدف بهسازي بر اساس نتايج مطالعات مربوطهتهيه جدول تعيين هدف بهسازي بر اساس نتايج مطالعات مربوطه  --۱۱              
..پيشنهاد مشاور به كارفرما با توجه به بررسيهايي كه كرده استپيشنهاد مشاور به كارفرما با توجه به بررسيهايي كه كرده است  --۲۲                  
مشورت با كارفرما و تعيين هدف بهسازيمشورت با كارفرما و تعيين هدف بهسازي  --۳۳                    

قسمت اول –مرحله اول 



عوامل مؤثر در تعيين هدف بهسازيعوامل مؤثر در تعيين هدف بهسازي

C-3براي سطح عملکرد  ١کنترل زلزله سطح خطر مطلوب
E-5براي سطح عملکرد  ٢کنترل زلزله سطح خطر 

براي ساختمانهاي با اهميت زياد

قسمت اول –مرحله اول 



انجام مطالعات بر اساس كليه يافته ها و انجام مطالعات بر اساس كليه يافته ها و                 
تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شدهتجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري شده                

  
تهيه جداول ارزيابي كيفي آسيب پذيري لرزه اي و جمع بندي وضعيتتهيه جداول ارزيابي كيفي آسيب پذيري لرزه اي و جمع بندي وضعيت  - - ۱۱          
تهيه نقشه هاي معماري چون ساخت ساختمانتهيه نقشه هاي معماري چون ساخت ساختمان  - - ۲۲          
تهيه برنامه مطالعات ميداني با توجه به هدف بهسازي تعيين شدهتهيه برنامه مطالعات ميداني با توجه به هدف بهسازي تعيين شده  --۳۳          
و ارسال آن به و ارسال آن به ) ) ارزيابي كيفي آسيب پذيريارزيابي كيفي آسيب پذيري( ( تهيه گزارش مطالعات قسمت اول مرحله اول تهيه گزارش مطالعات قسمت اول مرحله اول   --۴۴          

كارفرماكارفرما

پاسخگويي به سواالت احتمالي كارفرما و تدقيق گزارش در صورت لزومپاسخگويي به سواالت احتمالي كارفرما و تدقيق گزارش در صورت لزوم            

قسمت اول –مرحله اول 



تهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماريتهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماري 

ييچون ساخت معمارچون ساخت معمار  ييرولوه و تهيه نقشه هارولوه و تهيه نقشه ها  
که مورد نیاز مطالعات که مورد نیاز مطالعات     ييچون ساخت معمارچون ساخت معمار  ييساختمان ، مبادرت به رولوه و تهیه نقشه هاساختمان ، مبادرت به رولوه و تهیه نقشه ها  ييمعمارمعمار  ييبا توجه به در دسترس نبودن نقشه هابا توجه به در دسترس نبودن نقشه ها

. . میباشد، گردیدمیباشد، گردید

قسمت اول –مرحله اول 



تهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماريتهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماري

پالن کلی ساختمان

Aبخش 

Bبخش 

قسمت اول –مرحله اول 

نمونه موردينمونه موردي



پالن زیرزمین دوم

))ادامهادامه((تهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماريتهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماري قسمت اول –مرحله اول 



پالن زیرزمین اول

))ادامهادامه((تهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماريتهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماري قسمت اول –مرحله اول 



غربی در بلوك شمالی- مقطع شرقی

))ادامهادامه((تهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماريتهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماري قسمت اول –مرحله اول 



جنوبی- مقطع شمالی

))ادامهادامه((تهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماريتهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماري قسمت اول –مرحله اول 



نماهاي شرقی و غربی

))ادامهادامه((تهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماريتهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماري قسمت اول –مرحله اول 



نماهاي شمالی و جنوبی

))ادامهادامه((تهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماريتهیه آلبوم نقشه هاي چون ساخت معماري قسمت اول –مرحله اول 



قسمت اول – مرحله اول 
A  A   فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت



قسمت اول – مرحله اول 
A  A   فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت



قسمت اول – مرحله اول 
A  A   فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت



قسمت اول – مرحله اول 
B  B   فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت



قسمت اول – مرحله اول 
B  B   فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت



قسمت اول – مرحله اول 
B  B   فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت فرم ارزیابی کیفی ساختمان قسمت



برنامه شناسایی، سونداژ، آزمایش مصالح و مطالعات  برنامه شناسایی، سونداژ، آزمایش مصالح و مطالعات  
ژئوتکنیک و تحلیل خطر زلزلهژئوتکنیک و تحلیل خطر زلزله

قسمت اول – مرحله اول 



قسمت اول – مرحله اول 

تراز   شماره شکلموقعيت 
)متر (

مالحظات هدف از شناسائي  

A - در ترازهاي مختلف ، شناسائي مقاطع تيرهاي اصلي  C7شناسائي مقاطع ستون 17.48+ , 2.08 +3٢
، شناسائي اتصاالت ، شناسـائي تيرچـه هـا ، شناسـائي سـقف و بـام ،       

شناسائي ديوار 
A -3 ٢+ 4.0 , +11.70 شناسائي مقاطع ستونC7   ، شناسـائي مقـاطع تيرهـاي    در تراز هـاي مختلـف

كنسول ، شناسائي اتصاالت، شناسائي ديوار
در اين ترازها كنسولهاي مربوطه به 
ايستگاههاي پله به ستون 

.  متصل شده اند 

A - در ترازهـاي مختلـف ، شناسـائي مقـاطع تيرهـاي        C7شناسائي مقاطع ستون 9.78 +٢ 4
اصلي ، شناسائي مقاطع تيرهاي فرعي ، شناسائي اتصاالت 

A -4 ٢+17.48 شناسائي مقاطع ستونC7  در ترازهاي مختلف ، شناسائي مقاطع تيرهاي اصلي
، شناسائي مقاطع تيرهاي فرعي ، شناسائي اتصاالت ، شناسـائي جـان   

پناه 
A -1٢+ 5.92 شناسائي مقاطع ستونC7  در ترازهاي مختلف ، شناسائي مقاطع تيرهاي اصلي

B-1٣+2.08 , +9.78 
,+17.48

در ترازهاي مختلف ، شناسائي مقاطع تيرهاي اصلي  C8شناسائي مقاطع ستون 
، شناسائي مقاطع تيرهاي فرعي ، شناسائي اتصاالت 

B-2٣+ 5.92 ,  +13.63 شناسائي مقاطع ستونC8 ، شناسائي مقاطع تيرهاي اصلي ،  در ترازهاي مختلف
شناسائي مقاطع تيرهاي فرعي ، شناسائي اتصاالت 

F -3٤+2.08 , +9.78 , 
+17.48

در ترازهاي مختلف ، شناسائي مقاطع تيرهاي اصلي  C9شناسائي مقاطع ستون 
، شناسائي مقاطع تيرهاي فرعي  ، شناسائي اتصاالت ، شناسائي سقف 

و بام ، شناسائي تيرچه ها ، شناسائي سقف كاذب 

 

F -2٤+5.92 , +13.63 شناسائي مقاطع ستونC9        در ترازهـاي مختلـف ، شناسـائي مقـاطع تيرهـاي
شناسائي مقاطع تيرهاي فرعي ، شناسائي اتصاالت ، شناسـائي   اصلي ،

 سقف ، شناسائي تيرچه ها ، شناسائي سقف كاذب 
K -2 ٥+ 2.08 , +13.63 شناسائي مقاطع ستون هايC10 وC 11 در ترازهاي مختلف ، شناسائي مقاطع

تيرهاي اصلي، شناسائي مقاطع تيرهاي فرعـي ، شناسـائي اتصـاالت ،    
شناسائي تيرچه ها ،  شناسائي درز انقطاع   شناسائي سقف ،

كليه جوانب مربوط به دو ستون مجاور 
در محل درز انقطاع بررسي 

.شود 

K -2٥+7.85 , +10.83 شناسائي مقاطع ستون هايC10  وC 11     در ترازهـاي مختلـف ، شناسـائي
مقاطع تيرهاي فرعي ، شناسائي اتصاالت ، شناسائي جزئيات كف سازي 

پله ها ، شناسائي درز انقطاع

كليه جوانب مربوط به دو ستون مجاور 
در محل درز انقطاع بررسي 

.شود 

نمونه اي از جداول برنامه شناسایی نمونه اي از جداول برنامه شناسایی 



نمایش پالن ساختمان در برنامه شناسایی نمایش پالن ساختمان در برنامه شناسایی 
قسمت اول – مرحله اول 



نمایش نقاط سونداژ بر روي قابهانمایش نقاط سونداژ بر روي قابها
قسمت اول – مرحله اول 



قسمت اول – مرحله اول 

نمایش نقاط سونداژ بر روي قابهانمایش نقاط سونداژ بر روي قابها



برنامه شناسایی،سونداژ، آزمایش مصالحبرنامه شناسایی،سونداژ، آزمایش مصالح  جمع بندي جمع بندي 
و تحلیل خطرو تحلیل خطر  و مطالعات ژئوتکنیکو مطالعات ژئوتکنیک

قسمت اول – مرحله اول 

پایان فاز مطالعات 
قسمت اول –مرحله اول 

شناسائي در 
اتصاالت 

شناسائي 
فونداسيونها 

شناسائي
شناژ ها  

رديابي 
آرماتورگذاري  
در فونداسيون 

وشناژ

مغزه گيري از 
بتن  فونداسيون 
و شناژ وتعيين 
مقاومت بتن 

آزمايش تعيين 
مشخصات 
آرماتور 

آزمايش تعيين 
مشخصات فوالد 
مصرفي در تير، 
ستون ، بادبندها 

واتصال 

تعيين مقاومت 
بتن با چكش 

اشميت 

ساير 

**مورد   ٦ مورد   ١٣مورد   ٨مورد   ٣مورد   ٣مورد   ٤مورد   ٢مورد  ١٢مورد ١٣٣

با حفظ  ضوابط آئين نامه ( عمليات تخريب و برداشتن پوشش هاي معماري اجزاء سازه و انجام نمونه برداري هاي الزم  شناسائي ها شامل كليه  *
.  از آنها و در نهايت ترميم و بازسازي موارد فوق الذكر مي باشد ) بهسازي 

سازه و حفر گمانه   - وجود يا عدم وجود ستون ، شناسائي سازه نگهدارنده سايبان ، شناسائي ديوار حائل ، شناسائي مهار جانبي ديوار  شامل شناسائي**
.  اكتشافي و انجام مطالعات ژئوتكنيك و مطالعات تحليل خطر مي باشد 



nn قسمت دومقسمت دوم  ––مرحله اول مرحله اول
ساختمان آسیب پذیريکمی ارزیابی 



انجام مطالعات ميداني و خدمات جنبيانجام مطالعات ميداني و خدمات جنبي    

سونداژ و شناسايي محلهاي تعيين شده در برنامه مطالعات سونداژ و شناسايي محلهاي تعيين شده در برنامه مطالعات   --        
تهيه كروكي از جزئيات هر سونداژ و عكسبرداري از محلتهيه كروكي از جزئيات هر سونداژ و عكسبرداري از محل--          
انجام مطالعات ژئوتكنيكانجام مطالعات ژئوتكنيك    --          
انجام مطالعات ژئوتكنيك لرزه ايانجام مطالعات ژئوتكنيك لرزه اي    --          
تهيه نقشه هاي مستند سازيتهيه نقشه هاي مستند سازي  --          
))پيكر بندي سازهپيكر بندي سازه((تهيه نقشه هاي ازبيلت سازه تهيه نقشه هاي ازبيلت سازه --          
انجام مطالعات و تهيه گزارش مطالعات ژئوتكنيك و مشخصات فني مصالح بكار رفته در ساختمانانجام مطالعات و تهيه گزارش مطالعات ژئوتكنيك و مشخصات فني مصالح بكار رفته در ساختمان  --          
و و ) ) ۲۲((و و ) ) ۱۱((انجام مطالعات ، تعيين نوع زمين، انجام مطالعات خطر زمين لرزه و تعيين سطوح خطر انجام مطالعات ، تعيين نوع زمين، انجام مطالعات خطر زمين لرزه و تعيين سطوح خطر   --          

ديگر سطوح مورد درخواست پروژهديگر سطوح مورد درخواست پروژه
و مالحظات خاص از قبيل تاسيسات ساختمانو مالحظات خاص از قبيل تاسيسات ساختمانبررسي نكات اجرائيبررسي نكات اجرائي  --          

    

قسمت دوم –مرحله اول 



نمونه هایی از نقشه هاي مستند سازينمونه هایی از نقشه هاي مستند سازي

قسمت دوم –مرحله اول 



جزئیات مستند سازي دیوار حائلجزئیات مستند سازي دیوار حائل
قسمت دوم –مرحله اول 

نمونه موردينمونه موردي



نمونه اي ازجزئیات مستند سازي فونداسیوننمونه اي ازجزئیات مستند سازي فونداسیون
قسمت دوم –مرحله اول 



نمونه اي از پالن آشکار سازي سازه ساختمان موجود  نمونه اي از پالن آشکار سازي سازه ساختمان موجود  
قسمت دوم –مرحله اول 



نمونه اي از جزئیات مستند سازي اتصاالت تیر و ستون  نمونه اي از جزئیات مستند سازي اتصاالت تیر و ستون  
قسمت دوم –مرحله اول 



)  )  ادامهادامه((نمونه اي از جزئیات مستند سازي اتصاالت تیر و ستون نمونه اي از جزئیات مستند سازي اتصاالت تیر و ستون 
قسمت دوم –مرحله اول 



نمونه اي از جزئیات مستند سازي اتصاالت بادبندنمونه اي از جزئیات مستند سازي اتصاالت بادبند
قسمت دوم –مرحله اول 



نمونه اي از جزئیات آشکار سازي  کف طبقات  نمونه اي از جزئیات آشکار سازي  کف طبقات  
قسمت دوم –مرحله اول 



نمونه هایی از نقشه هاي چون ساخت سازه اينمونه هایی از نقشه هاي چون ساخت سازه اي

قسمت دوم –مرحله اول 



A A  پالن ستونگذاري  ساختمان پالن ستونگذاري  ساختمان
قسمت دوم –مرحله اول 



A A  نقشه تیپ ستونها ساختمان نقشه تیپ ستونها ساختمان
قسمت دوم –مرحله اول 



A A  پالن تیر ریزي طبقات ساختمان پالن تیر ریزي طبقات ساختمان
قسمت دوم –مرحله اول 



A A  ساختمان ساختمان   44و و   11قابهاي محور قابهاي محور
قسمت دوم –مرحله اول 



AAجزئیات اتصاالت ساختمان  جزئیات اتصاالت ساختمان  

قسمت دوم –مرحله اول 



B B  پالن ستونگذاري  ساختمان پالن ستونگذاري  ساختمان
قسمت دوم –مرحله اول 



B B  نقشه تیپ ستونها ساختمان نقشه تیپ ستونها ساختمان
قسمت دوم –مرحله اول 



B B  پالن تیر ریزي طبقه همکف ساختمان پالن تیر ریزي طبقه همکف ساختمان
قسمت دوم –مرحله اول 



BBساختمان  ساختمان     R Rو و     LLقابهاي محور  قابهاي محور  

قسمت دوم –مرحله اول 



BBجزئیات اتصاالت ساختمان  جزئیات اتصاالت ساختمان  

قسمت دوم –مرحله اول 



مطالعات کنترل کیفی مصالحمطالعات کنترل کیفی مصالح

قسمت دوم –مرحله اول 



آزمایشات غیر مخرب  تعیین مشخصات و نواقص در قطعات و مصالح فوالديآزمایشات غیر مخرب  تعیین مشخصات و نواقص در قطعات و مصالح فوالدي

U.T. U.T. 11 - - روش امواج مافوق صوت روش امواج مافوق صوت

قسمت دوم –مرحله اول 



ييسازه فوالدسازه فوالد  ییزان خوردگزان خوردگیین من مییییتعتع- - 22
قسمت دوم –مرحله اول 



R.T. R.T. 33 - - روش رادیو گرافی روش رادیو گرافی
قسمت دوم –مرحله اول 



H.T. H.T. ييقطعات فلزقطعات فلز  یین سختن سختییییش تعش تعییآزماآزما 44--
قسمت دوم –مرحله اول 



V.T. V.T. بازرسی چشمیبازرسی چشمی 55 - -
قسمت دوم –مرحله اول 



P.T. P.T. آزمایش نفوذ مایعآزمایش نفوذ مایع 66 - -
قسمت دوم –مرحله اول 



آرماتورهاي پیآرماتورهاي پی  ییابابییردرد قسمت دوم –مرحله اول 



آزمایشات مخرب  تعیین مشخصات و نواقص در قطعات و مصالح فوالديآزمایشات مخرب  تعیین مشخصات و نواقص در قطعات و مصالح فوالدي

نمونه گیري از اعضاي فوالدينمونه گیري از اعضاي فوالدي

قسمت دوم –مرحله اول 



آزمایش مغزه گیري بتنآزمایش مغزه گیري بتن
قسمت دوم –مرحله اول 



شکستن نمونه بتنیشکستن نمونه بتنی
قسمت دوم –مرحله اول 



نمونه برداري از میلگرد جهت تعیین مشخصات آننمونه برداري از میلگرد جهت تعیین مشخصات آن
قسمت دوم –مرحله اول 



مالتمالت  ییش مقاومت برشش مقاومت برشییآزماآزما
قسمت دوم –مرحله اول 



PPTPPT  ششییآزماآزما
قسمت دوم –مرحله اول 



ييک لرزه اک لرزه اییش ژئوتکنش ژئوتکنییآزماآزما
PP--S SURVEY S SURVEY اندازه گیري سرعت امواج فشاري و برشیاندازه گیري سرعت امواج فشاري و برشی- - مطالعات ژئوفیزیکیمطالعات ژئوفیزیکی

قسمت دوم –مرحله اول 



مشخصات فنی مصالح موجود و خاک محل
قسمت دوم –مرحله اول 



نتايج مطالعات خطر زمين لرزه 

2سطح خطر 1سطح خطر 

بیشینه شتاب قائمبیشینه شتاب افقیبیشینه شتاب قائمبیشینه شتاب افقی

0.28g0.18g0.42g0.29g

:   ( II )نوع زمين 

قسمت دوم –مرحله اول 



انعطاف پذيرانعطاف پذير//خطي استاتيكي با تكيه گاه صلبخطي استاتيكي با تكيه گاه صلب  --۱۱                                                                                                                                                
بابا) ) تحليل  طيفيتحليل  طيفي((خطي شبه ديناميكي خطي شبه ديناميكي   --۲۲                                                                                                                                                

انعطاف پذيرانعطاف پذير//تكيه گاه صلبتكيه گاه صلب                                                                                                                                                            
بابا) ) پوش اورپوش اور((غير خطي استاتيكي غير خطي استاتيكي   - - ۳۳                        ۳۶۰۳۶۰تعيين نحوه تحليل طبق نشريه تعيين نحوه تحليل طبق نشريه   --  

انعطاف پذيرانعطاف پذير//تكيه گاه صلبتكيه گاه صلب                                                                                                                                                            
تاريخچه زماني باتاريخچه زماني با/ / غير خطي ديناميكي طيفيغير خطي ديناميكي طيفي  --۴۴                                                                                                                                                  

انعطاف پذير                                                انعطاف پذير                                                //تكيه گاه صلبتكيه گاه صلب                                                                                                                                                            
تعيين اعضاي اصلي و غير اصليتعيين اعضاي اصلي و غير اصلي--
تعيين فرضيات پايهتعيين فرضيات پايه--    
تعيين بارگذاري و تركيبات بارگذاري با توجه به رفتار كنترل شونده توسط نيرو و يا تغيير شكل در تعيين بارگذاري و تركيبات بارگذاري با توجه به رفتار كنترل شونده توسط نيرو و يا تغيير شكل در --    

هر عضو سازههر عضو سازه
مدلسازي رياضيمدلسازي رياضي--    
انجام تحليل و ارزيابي طبق روش مربوطهانجام تحليل و ارزيابي طبق روش مربوطه  --
      

ارزيابی کمی آسيب پذيري ارزيابی کمی آسيب پذيري 
قسمت دوم –مرحله اول 



تهيه گزارش ارزيابي آسيب پذيري كمي و نتايج مطالعات ميداني و نقشه هاي مستند سازي و تهيه گزارش ارزيابي آسيب پذيري كمي و نتايج مطالعات ميداني و نقشه هاي مستند سازي و --              
ازبيلت سازه و ارسال براي كارفرماازبيلت سازه و ارسال براي كارفرما

ارائه ايده هاي بهسازي لرزه اي با توجه به نتايج آسيب پذيري و سيستم سازه و مشخصات ارائه ايده هاي بهسازي لرزه اي با توجه به نتايج آسيب پذيري و سيستم سازه و مشخصات   --    
ساختمانساختمان

                                                    
پاسخگويي به سواالت احتمالي كارفرما و تدقيق گزارش در صورت لزومپاسخگويي به سواالت احتمالي كارفرما و تدقيق گزارش در صورت لزوم

قسمت دوم –مرحله اول 



AAمدل سازه بخش مدل سازه بخش 
قسمت دوم –مرحله اول 

نمونه موردينمونه موردي



AAنمایش ناپایداري سازه بخش نمایش ناپایداري سازه بخش 
قسمت دوم –مرحله اول 



BBمدل سازه بخش مدل سازه بخش 
قسمت دوم –مرحله اول 



BBنمایش ناپایداري سازه بخش نمایش ناپایداري سازه بخش 
قسمت دوم –مرحله اول 



LLمدلسازي دیوار حائل در محور مدلسازي دیوار حائل در محور 
قسمت دوم –مرحله اول 



LLنمونه اي از مقادیر لنگر در دیوار حائل محور نمونه اي از مقادیر لنگر در دیوار حائل محور 
قسمت دوم –مرحله اول 



جمع بندي علل آسیب پذیريجمع بندي علل آسیب پذیري
عدم کفایت سازه اي تحت بارهاي بهره برداري • 
ناپایداري سازه در برابر نیروهاي جانبی •
) 4-2-3رجوع شود به بند     (نقص در پیکربندي سازه  •
. می باشند 2800و قسمت شرقی جدیداالحداث کمتر از میزان الزم طبق آئین نامهBو همچنین AوBعرض درز انقطاع بین بخش هاي• 

.طاق ضربی  کف طبقات فاقد یکپارچگی و انسجام است که باید مورد اقدام قرار گیرد •  
. در این محل دیوارهاي بلند بـدون  کـالف بنـدي اجـراء شـده اسـت      . بیرون زدگی در پالن معماري وجود دارد” A“در راه پله جنوبی بخش  •

.دیوار مذکور پتانسیل آسیب پذیري باالئی دارد و باید در گزینه هاي بهسازي  پایداري آن مورد کنترل قرار گیرد
.سانتیمتري دربرابر نیروهاي زلزله عمود بر صفحه کفایت سازه اي ندارند 22دیوارهاي  •
.وجود دارد)  برش کاریها، جوشکاریها و رواداریها در نصب  (ضعف هاي بسیاري در عملیات اجرائی  •

   مالحـظات       
خـــاص

.تکمیل و بهسازي مهاربندي برخی از تأسیسات نظیر مخزن آب و تأسیسات موتورخانه ضروریست •
با توجه به عمرساختمان و وجود پوسیدگی هائی در برخی از لوله کشی هاي آب، توجه بـه بازسـازي لولـه کشـی جهـت       •

.احتراز از آسیب هاي ناشی از شکستگی لوله ها بهنگام زلزله ضروریست
جهـت  . سیم کشی هاي برق بویژه در اطاق برق و تابلوهـاي بـرق داخـل سـاختمان در وضـعیت نامناسـبی قـرار دارنـد         •   

.احتراز از بروز اتصال کوتاه و آتش سوزي الزمست نسبت به ترمیم سیم کشی ها اقدام شود
. الزمست نسبت به مهاربندي لوله کشی هاي گاز اقدام شود •   
تعبیه قفسه هاي مناسب براي نگهداري تجهیزات و وسـائل آزمایشـگاهها، بـویژه آزمایشـگاههاي شـیمی، و مهاربنـدي        •   

.وسایل آزمایشگاهی از ضروریات است
.باید بصورت مناسب صورت پذیرد)   بویژه گاز هاي قابل انفجار نظیر  هیدروژن (مهاربندي کپسول هاي گازها  •   
دیوارهـا  /کلیه قفسه ها در فضاهاي مختلف ساختمان، از جمله کتابخانه و دفاتر اداري، باید بصورت مناسب به کـف هـا   •

در وضعیت فعلی فرو ریزش قفسه هاي حـاوي کتابهـا، وسـایل آزمایشـگاهی ظـروف مـواد       .یا به یکدیگر مهار شوند
.این موضوع درمورد انبارهاي مواد شیمیائی نیز صادق است. شیمیائی و نظائر آنها بهنگام زمین لرزه قطعی است

بایـد بهنگـام بهسـازي لـرزه اي از سـازه اصـلی جـدا        ) نمازخانه و ساختمان الحـاقی غربـی  (سازه ساختمانهاي الحاقی  •
.شوند

مـی باشـند و    به شدت آسیب پذیرتحت سطوح خطر مورد نظر ” B“و” A“با توجه به موارد فوق الذکر سازه هر دو بخش  نتیجه گیـري
.به لحاظ پیکربندي شرایط نامناسبتري دارد” B“البته بخش 
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nn قسمت اولقسمت اول  ––مرحله دوم مرحله دوم
یتهیه طرح مقدمات



بررسي مقدماتي سه گزينه بهسازي لرزه ايبررسي مقدماتي سه گزينه بهسازي لرزه اي
  

رفع اشكاالت نامنظمي در پالن و ارتفاعرفع اشكاالت نامنظمي در پالن و ارتفاع- -       
سبك سازي ساختمان در صورت امكانسبك سازي ساختمان در صورت امكان- -       
تغيير در سختي ديافراگم طبقهتغيير در سختي ديافراگم طبقه- -       
تغيير در رفتار سازه با تغيير در سختي جانبي سازه                                                                   تغيير در رفتار سازه با تغيير در سختي جانبي سازه                                                                   - -       
واگرا                                                      واگرا                                                      / / استفاده از دهانه هاي مهاربندي فوالدي همگرا استفاده از دهانه هاي مهاربندي فوالدي همگرا   - -       
كوپله كوپله / / استفاده از دهانه هاي ديوار برشي يكپارچه استفاده از دهانه هاي ديوار برشي يكپارچه - -       
با تقويت آنهابا تقويت آنها/ / استفاده از ظرفيت ميانقابها ي ساختمان در باربري جانبي به صورت موجود استفاده از ظرفيت ميانقابها ي ساختمان در باربري جانبي به صورت موجود   - -       
ميانقابهاميانقابها––ديوار برشي ديوار برشي   --استفاده از سيستمهاي تركيبي مهاربندياستفاده از سيستمهاي تركيبي مهاربندي  - -       
استفاده از تكنولوژي هاي نوين  استفاده از تكنولوژي هاي نوين    - -       

جداسازي در تراز پيجداسازي در تراز پي                  
استفاده از سيستم هاي فعال و غير فعال اتالف انرژي استفاده از سيستم هاي فعال و غير فعال اتالف انرژي                   

تغيير كاربري ساختمانتغيير كاربري ساختمان--      
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تهيه نقشه هاي مقدماتي بهسازي لرزه اي هر گزينه براي سازه و پيتهيه نقشه هاي مقدماتي بهسازي لرزه اي هر گزينه براي سازه و پي  --        
برآورد هزينه بهسازي هر گزينه بصورت مقدماتيبرآورد هزينه بهسازي هر گزينه بصورت مقدماتي  --      
تهيه جداول مقايسه فني ، اقتصادي و اجرايي و  پيشنهاد گزينه منتخب به كارفرماتهيه جداول مقايسه فني ، اقتصادي و اجرايي و  پيشنهاد گزينه منتخب به كارفرما  --      

پاسخگويي به سواالت احتمالي كارفرما و تدقيق گزارش در صورت لزوم و اخذ تاييديه گزينه منتخبپاسخگويي به سواالت احتمالي كارفرما و تدقيق گزارش در صورت لزوم و اخذ تاييديه گزينه منتخب
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:عنوان نمود موارد زیر را بصورت خالصه میتوان 

.کمتر از مقدار الزم می باشد) سانتیمتر 7(ساختمان داراي دو سازه مجزا می باشد که میزان درز -
.ساختمان فاقد انسجام در کفها می باشد-
.اتصاالت ساختمان از نوع مفصلی و یا گیردار ترد شکن می باشد-
.چند مهاربند صعیف در ساختمان وجود دارد-
.ساختمان داراي اختالف تراز در کفها می باشد-
.هر دو بخش ساختمان در مقابل بارهاي جانبی ناپایداري هاي موضعی و کلی دارند-
.دیوارها در مقابل بار زلزله عمود بر صفحه از کفایت الزم برخوردار نیستند-

گزینه هاي متعدد بهسازي ساختمان مورد بررسی قرار گرفت از جمله تبدیل سازه به قاب خمشی ، مهاربندهاي خارج 
در داخل و خارج ساختمان، دیوار برشی بتن آرمه و ) CBF(، مهاربندهاي هم مرکز فوالدي ) EBF(از مرکز فوالدي 

...حاالت مختلف در موقعیت المانهاي باربر جانبی و اتصال دو بلوك یا افزایش میزان درز و 

.  بر اساس جمع بندي گزینه هاي بررسی شده ، سه گزینه بهسازي به شرح زیر  انتخاب گردید

قسمت اول –مرحله دوم 

نمونه موردينمونه موردي



عرفی گزينه های بهسازی لرزه ای سازهم

.  با استفاده از دیوارهاي برشی بتن آرمه با شکل پذیري متوسط پایداري جانبی ساختمان تامین می گردد ١در گزينه 

.  هم محور فوالدي انجام می شود بهسازي لرزه اي با استفاده از مهاربندهاي  ٢در گزينه 

با تعبیه سیستم باربر جانبی متشکل از المانهاي لوله اي فوالدي با هندسه مناسب در بیرون ساختمان  ٣در گزينه 
.  عملیات اجرایی در داخل ساختمان به حداقل می رسد

تامین صلبیت کفها با اضافه نمودن تسمه هاي فوالدي به شکل ضربدري در کلیه نواحی انجام      در تمام گزینه ها
.می پذیرد

قسمت اول –مرحله دوم 



1گزینه شماره 
)دیوار برشی بتن آرمه( 

در این گزینه با استفاده از دیوارهاي برشی بتن آرمه با شکل پذیري متوسط پایداري جانبی  -
.  ساختمان تامین می گردد

در این گزینه سعی شده است تا با کاهش تغییر مکان جانبی سازه هاي دو بخش ساختمان و با  -
.افزایش جزئی درز میان آنها، سازه هاي مذکور به صورت مجزا باقی بمانند

متر در هر انتهاي  12تقویت فونداسیون با اجراي شمعهاي بتن آرمه درجا  با طول تقریبی  -
.دیوارها انجام می شود

تامین صلبیت کفها با اضافه نمودن تسمه هاي فوالدي به شکل ضربدري در کلیه نواحی انجام -
.می پذیرد

با توجه به در دسترس نبودن دهانه هاي کافی براي دیوار برشی ایجاد نغییرات جزئی در پالنها  -
.اجتناب ناپذیر می باشد

.تحلیل سازه با روش دینامیکی خطی انجام شده است - 
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Aسازه بخش قسمت اول –مرحله دوم 



Aدیوارهاي برشی سازه بخش قسمت اول –مرحله دوم 



Bسازه بخش قسمت اول –مرحله دوم 



Bدیوارهاي برشی سازه بخش قسمت اول –مرحله دوم 
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2گزینه شماره 

)مهاربند هم محور فوالدي(
.هم محور فوالدي انجام می شود در این گزینه بهسازي لرزه اي با استفاده از مهاربندهاي -
.با توجه به رفتار سیستم مهاربند ، ستونهاي مجاور مهاربندها با ورق فوالدي تقویت می شوند -
با عنایت به تغییر مکانهاي جانبی ، سازه هاي دو بخش به یکدیگر متصل شده و  با پذیرش اثرات  -

افزایش درز دو بخش تا . نامنظمی در سازه از اثرات مثبت رفتار یکپارچه سازه بهره گرفته می شود
میزان مورد نیاز مستلزم تغییر موقعیت ستونها می باشد که به دلیل عملیات اجرایی دشوار و 

.پرهزینه و همچنین حذف اثر مثبت عملکرد یکپارچه در این گزینه ، منظور نمی شود
متر در  12تقویت فونداسیون در این گزینه نیز با اجراي شمعهاي بتن آرمه درجا با طول تقریبی  -

.محل تکیه گاههاي مهاربند انجام می شود
تامین صلبیت کفها با اضافه نمودن تسمه هاي فوالدي به شکل ضربدري در کلیه نواحی انجام می -

.پذیرد
با توجه به در دسترس نبودن دهانه هاي کافی براي مهاربند ایجاد نغییرات جزئی در پالنها اجتناب  -

.ناپذیر می باشد
.تحلیل سازه با روش دینامیکی خطی انجام شده است - 



2سازه یکپارچه در گزینه  قسمت اول –مرحله دوم 



2موقعیت مهاربندها در گزینه  قسمت اول –مرحله دوم 



Lنماي مهاربندي در محور  قسمت اول –مرحله دوم 



1نماي مهاربندي در محور  قسمت اول –مرحله دوم 



3 گزینه شمارهقسمت اول –مرحله دوم 
سیستم باربر جانبی در بیرون ساختمان

در این گزینه بهسازي لرزه اي با تعبیه سیستم باربر جانبی متشکل از المانهاي لوله اي فوالدي با هندسه مناسب در 
.بیرون ساختمان عملیات اجرایی در داخل ساختمان به حداقل می رسد

تعیین موقعیت ، طراحی هندسی و سازه اي،  بر اساس مالحظات بهره برداري و معماري فضاي پیرامون ساختمان   -
.و عوارض آن انجام می پذیرد

.برابراست 2وزن المانهاي سیستم مهاربندي در این گزینه تقریبا با گزینه  -
در این گزینه نیز سازه دو بخش به یکدیگر متصل شده و از اثر سازه هر بخش بر سازه بخش دیگر بهره گرفته می  -

.  شود
درجه نسبت به  25از نوع شمع بتن آرمه با زاویه حدود ) در بیرون ساختمان(فونداسیون جدید سیستم مهاربندي -

.  راستاي قائم با کوره انتهایی منظور شده است
با اجراي شمع بتن آرمه ) در مجاورت سیستم مهاربندي خارجی(تقویت فونداسیون ستونهاي موجود ساختمان  - 

.درجا انجام   می شود
.تامین صلبیت کفها با اضافه نمودن تسمه هاي فوالدي به شکل ضربدري در کلیه نواحی انجام می پذیرد-
.تحلیل سازه با روش دینامیکی خطی انجام شده است - 

و  به ) عدد 50عدد به  55از حدود (دو مزیت عمده گزینه مذکور کاهش نعداد شمعها نسبت به دو گزینه دیگر 
.حداقل رساندن عملیات اجرایی در درون ساختمان می باشند



3پالن سازه گزینه قسمت اول –مرحله دوم 



، دید جنوب غربی 3هندسه سازه در گزینه قسمت اول –مرحله دوم 



، دید جنوب شرقی 3هندسه سازه در گزینه قسمت اول –مرحله دوم 



، دید شمال شرقی 3هندسه سازه در گزینه قسمت اول –مرحله دوم 



، یک مدول مهاربند 3هندسه سازه در گزینه قسمت اول –مرحله دوم 



گزينه ها و پيشنهاد مشاورو اجرايي مقايسه فني و اقتصادي 

      براساس مزبور جدول .اند شده مقایسه یکدیگر با اقتصادي و فنی هاي جنبه از مختلف هاي گزینه 1جدول در
            حفظ قبیل از مواردي به عنایت با شود، می استنتاج جدول این از که همانگونه .است شده مقیاس )1( گزینه
           منتخب گزینه عنوان به سوم گزینه ، هزینه و زمان ، اجرا سهولت ساختمان، موجود )معماري( برداري بهره

.نماید می توصیه را مذکور گزینه مشاور مهندسین این و گردد می نمایان
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پایان فاز مطالعات 
قسمت اول – مرحله دوم 

هزینه عملیات  
اجرایی

زمان بینی شده براي  
عملیات بهسازي

صعوبت عملیات  
اجرایی

ییر در  غمیزان ت
معماري ساختمان

قابلیت اعتماد به عملکرد  
طرح بهسازي

گزینه

١ ١ ١ ١ ١ ١

١ ≤ ١ ≤ ١ ≤ ١ ١ ٢

١< ١< ١< ١< ١ ٣

مقایسه فنی و اقتصادي گزینه ها – 1جدول 



nn قسمت دومقسمت دوم  ––مرحله دوم مرحله دوم
تهیه طرح تفصیلی



تدقيق مدل رياضي سازه گزينه منتخبتدقيق مدل رياضي سازه گزينه منتخب--    
انجام تحليلهاي الزم تحت تركيبات بارگذاري مورد نظرانجام تحليلهاي الزم تحت تركيبات بارگذاري مورد نظر  --    
بررسي دقيق كفايت سازه اي اعضا ، اتصاالت و پي ساختمانبررسي دقيق كفايت سازه اي اعضا ، اتصاالت و پي ساختمان  --    
تكميل نقشه هاي سازهتكميل نقشه هاي سازه  --    
تهيه و ارسال گزارش براي كارفرماتهيه و ارسال گزارش براي كارفرما--    

پاسخگويي به سواالت احتمالي كارفرما و تدقيق گزارش در صورت لزومپاسخگويي به سواالت احتمالي كارفرما و تدقيق گزارش در صورت لزوم    

تهيه دفترچه برآوردتهيه دفترچه برآورد  --    
تهيه اسناد مناقصهتهيه اسناد مناقصه--    

پايان مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي ساختمان                                                                    پايان مطالعات مراحل اول و دوم بهسازي لرزه اي ساختمان                                                                        
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3 گزینه شمارهارائه طرح تفصیلی 
سیستم باربر جانبی در بیرون ساختمان نمونه موردينمونه موردي



آلبوم نقشه هاي اجرایی
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تهیه اسناد مناقصه
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با تشکر از توجه شما


