
 

 ابٌ نام خد

 با سالم ٍ درٍد

 زیر نطرح نی گردد:بررسی  فایل ارسالی نَارد در احترانا 

بررسی این فایل نیسر نبوَد  ، Etabsپیش از ارائٌ نکات ٍ ایرادات الزم بٌ ذکر است کٌ بٌ دلیل عدم دسترسی بٌ فایل 
يهچنین نقشٌ جزئیات دیَار برشی ٍ تیريای بتنی نیز در دسوتر   ٌ صَرت دستی یکی از ستَن يا کنترل گردید.ٍ ب

) بٌ دلیل انتخاب سیسوتو دٍگانوٌ تَسور حوراح، کنتورل فایول  اینجانب قرار نگرفت تا بررسی يای الزم صَرت گیرد.
Etabs درصد سیستو دٍگانٌ ٍ يهچنین احالع از نحَى ی ندلسازی دال نجوَ   25درصد ٍ  52 ٍ يهچنین فایل يای
 احهینان از صحت حراحی ايهیت زیادی دارد.( ، Etabsدر فایل 

بررسی ٍ نتایج اعوالم  بدون دریافت هزینه،فایل نذکَر را ارسال نهایند کارفرنای نحترم ير زنان الزم بٌ ذکر است لذا 
 نی گردد.

 بررسی فایل فىنداسیىن

 حرح گردیدى است ٍ دارای اشکاالت ذیل نی باشد. SAFEنرم افزار  8فایل فَنداسیَن در نسخٌ 

تعریوف تعریف گردیدى است کٌ با تَجٌ حراحی فَنداسویَن از نوَع نوَاری،  Slab –Matنَع فَنداسیَن از نَع  .1
 بوووٌ نووورم افوووزار نعرفوووی نوووی گردیووود.  Slab-Footingفَنداسووویَن نوووی بایسوووت بوووٌ صوووَرت 

برای فَنداسیَن يای گسوتردى ٍ نوَاری،  SAFEاین نَضَع بٌ دلیل نتفاٍت بَدن الگَریو حراحی برای نرم افزار 
 نتایج را تا حدٍدی نتاثر خَد قرار نی ديد.

پاسخگَ نبَدى ٍ حراح نی بایسوت بورای رفوی ایون نَضوَع اقودام بوٌ افوزایش  C-1س آک برش پانچ در ستَن .5
 ( 1.1رش : ) نسبت باین ناحیٌ نی نهَد.يای عهَدی پانچ دریا قرار دادن نیلگرد فَنداسیَن ٍنَضعی ضخانت 

کیلوَگرم در يور نترنربوی پارکینو  بوٌ سوط   155کیلَگرم در ير نتور نربوی ٍ يهچنوین بوار نوردى  355بار زندى  .3
 اختصاص دادى نشدى است.فَنداسیَن 

 بررسی فایل طراحی دال وافل:

بر ٍ حراح تهوام ضوَا حراح گردیدى است ٍ بٌ صَرت کلی نَرد تایید بَدى SAFEنرم افزار  5511فایل نذکَر در نسخٌ 
 یل در بررسی يا نَرد ایراد ٍاقی نی باشد:نَارد ذ تنًاٍ  َدى استحراحی دال را بٌ خَبی لحاظ نه

عدم اختصاص بار زندى بالکن يا نطابق با نبحث ششو نقررات نلی ساختهان ) بار زندى بالکن نوی بایسوت بوٌ  .1
 برابر بار زندى ی سقف نجاٍر خَد حراح گردد.( 1.2اندازى 

 عدم لحاظ بار زلزلٌ قائو در حرح دال نجَ  .5

 با احترام 
 نًند  علیرضا خَیٌ


