
ایران( 0022ه زلزله ) استاندارد مچک لیست آئین نا  
سلحمصالح بنایی غیر مانهای از نوع مربوط به کلیه ساختمالف:  مفر  

الک:   م منا  

اره پالک ثبتی:مش  

اره پرونده:مش  

:هندس ناظرم منا  
:انمشخصات کلی ساختم  

ان:منوع اسکلت ساخت  

غیره                                                   یفوالد                                   بتن آرمه  

:گروه بندی ساختمان از نظر اهمیت و مقدار ضریب اهمیت  
زیاد                                        متوسط                                     کم  

ی گیرد؟مه قرار وگر مان در کدامساخت 0-1طبق بند بر     
نامنظم                          منظم  

:انمتعداد طبقات ساخت  
طبقه         

تر(:مان )مابعاد ساخت  
:ساختمان ارتفاع                       ساختمان طول ان:معرض ساخت   

ان)تن( :      مبرآورد کل وزن ساخت  

است؟ هروش به کار رفت مبرابر زلزله کداان در محاسبه ساختمدر   
عادلمروش استاتیکی     

یکیمروش تحلیل دینا   

یکیمروش تحلیل شبه دینا   

:عادل به کار رفته به سواالت زیر پاسخ دهیدمان در برابر زلزله روش تحلیل استاتیکی محاسبه ساختمچنانچه در   
ین(مبنای طرح ) نسبت به شتاب ثقل زمقدار شتاب م  

2.0  

2.00  

2..0  

؟ی شودمن احداث ان در آمینی که ساختمنوع ز  
I  

II  

III  

 ؟ضریب بازتاب چقدر است  Bان تناوب اصلی و مز  Tبه کار رفته و  TOمقدار
=Tx 

=Ty 

=Bx 

=By 

سازه ای است؟ مسیست مان دارای کدامساخت  
  دیوار های باربر

شیمقاب فضای خ   

  قاب فضایی ساده

ختلطم   

در برابر نیروی جانبی زلزله در نظر گرفته شده است؟ مقاوم مسیست مسازه های سوال قبل کدا مسیست برای  
همدیوار برشی بتن آر   

  بادبندها

شی + بادبندی ها مقاب خ   

همشی بتن آرمقاب فضایی خ   

همشی بتن آرمقاب فضایی خ   

ان:مساختتدادهای مهر یک از اقدار ضریب زلزله در م  
      xC=                             تداد طولیما

 y=C                            تداد عرضیما

ان:متداد های ساختمقدار حداقل نیروی برشی پایه در هر ک از ام  
Vx=                          Ton 

VY=                          Ton 

شده است؟ مه انجامآئین نا 4-0زلزله در ارتفاع براساس بند آیا توزیع نیروی جانبی   



  بلی 

  خیر

و نسبت آن دو  چقدر است(؟ مقاوملنگر  ،قدار لنگر واژگونیمگر شده احاسبه شده است؟ ) مان در برابر واژگونی مآیا ساخت  
 خیر

MI=    Tm   بلی 
نیروی زلزله در نظر گرفته شده است؟ مقائ هولفمی شود مدگی ها که به صورت طره ساخته مآیا برای بالکن و پیش آ  

  بلی

  خیر

ه سواالت زیر ب (دها و طیف بازتاب طرح به کار رفتهمیکی ) با استفاده از آنالیز مان در برابر زلزله روش تحلیل شبه دینامحاسبه ساختمچنانچه در 

.پاسخ دهید دهای نوسان در نظر گرفته شده:متعداد    

؟دهامقدار پریود هر یک از م  
 :دیگر مدهای:                                                                                              د یکم

حاسبه شدهمیکی مدینا تحلیل دینامیکیبا استفاده از روش کل نیروی برشی پایه که   

روشها بیشتر است؟یک از مده در کدامکل نیروی برشی به دست آ  

طابق میروی زلزله ن مولفه قائمان و قطعات  الحاقی و مکان نسبی طبقات، نیروی جانبی زلزله برای اجزا ساختمان در برابر پیچش ، واژگونی، تغییر محاسبه ساختمآیا 

بلی                              خیر    شده است؟ معادل انجامروش تحلیل استاتیکی  هیدکار رفته به سواالت زیر پاسخ دبیکی) با استفاده از شتاب نگاشتها( مش تحلیل دیناودر برابر زلزله ر انمحاسبه ساختمدر چنانچه    
ان بیشتر است؟محاسبه ساختمیک از زلزله ها در مبازتاب اثر کدا  

حاسبه شده:میکی مکل نیروی برشی که با استفاده ا ز روش تحلیل دینا  

باشد ناظر غیرازمهندس درصورتیکه: محاسب مهندس امضا محل                ناظرهندس مضا محل ام  

 نامونامخانوادگی:                        نامونامحانوادگی: 
 

 


