
 

 

 2سازه اهی بتن آرهم 

 
 هفته اول:

 2ارائِ سرفصل هببحث درس سبزُ ّبی بتي آرهِ 

 1هرٍری بر هببحث درس سبزُ ّبی بتي آرهِ 

 هفته دوم :
 قببلیت بْرُ برداری سبزُ ّبی بتٌی 

 سبزُ ّبی بتٌیاز  قببلیت بْرُ برداری اّویت هَضَعتبییي 

 ترک خَردگی در اعضبی خوطی

 برای کٌترل عرض ترک )آبب(   آییي ًبهِ بتي ایراىهقررات 

 بتي  پَضص هحذٍدیت ّبی فبصلِ بیي هیلگرد ّب ٍ ضخبهت حذاقل 

 هفته سوم:
 کٌترل تغییر ضکل ّب

 تغییر ضکل ّبی آًی

 تغییر ضکل ّبی ًبضی از ببرّبی دراز هذت

 بررسی رابطِ بیي خوص ٍ اًحٌب برای هقبطع بتي هسلح

 هفته چهارم:

 در هَرد تغییر ضکل ّب)آبب( هقررات آییي ًبهِ بتي ایراى 

 تحلیل ٍ طراحی پیچطی

 ّبی بتٌی تحت پیچصل سبزُ ئٍ پیچص سبزگبری در هسب یپیچص تعبدل

 تحلیل اعضبی بتٌی سبدُ در پیچص بب تئَری ضبیِ سبزی لَلِ ّبی جذار ًبزک

 هفته پنجم :
 تئَری خوص کجتحلیل اعضبی بتٌی سبدُ در پیچص بب 

 تحلیل اعضبی بتي هسلح بِ فَالد پیچطی بب تئَری خوص کج

 هفته ششم: 



 تحلیل اعضبی بتي هسلح بِ فَالد پیچطی بب تئَری ضبیِ سبزی خرپبی فضبیی

 بب برش  تَامپیچص 

 برای طراحی پیچطی )آبب( هقررات آییي ًبهِ بتي ایراى

 رٍضْبی طراحی تیرّبی تحت پیچص سبزگبری

 هفته هفتم: 
 ستًَْبی کَتبُ

 فطبر هحَری

 تٌگْبی عرضی ٍ تٌگْبی هبرپیچ

 طراحی فَالد هبرپیچ در ستًَْب

 در ستًَْب ي آىعییٍ ًحَُ ت هرکس پالستیکتعریف 

 هفته هشتم:
 تحلیل فطبر تَام بب خوص در ستًَْبی هستطیلی

 تحلیل سبزگبری کرًص ّب ٍ هٌحٌی ّبی اًذرکٌص ستًَْب

 ضکست هتعبدلبررسی 

 تحلیل هقبطع دارای فَالد تَزیع ضذُ در هقطع

 هفته نهم:
 برگساری اهتحبى هیبى ترم

 تحلیل ستًَْبی دارای فَالد ًبهتقبرى

 ستًَْبی دایرُ ای

 هفته دهم:
 برای طراحی ستًَْب)آبب( هقررات آییي ًبهِ بتي ایراى 

 هٌحٌی ّبی اًذرکٌص کوک طراحی ستًَْب

 ستًَْبی تحت خوص دٍ هحَرُطراحی 

 طراحی ستًَْبی تحت خوص دٍ هحَرُ، در بررسی تبثیر ًسبت خرٍج از هرکسیت ًسبی حَل دٍ هحَر

 هفته یازدهم: 

 ستًَْبی الغر

 رفتبر ستًَْبی الغر تحت ببر هحَری

 رفتبر ستًَْبی الغر تحت فطبر تَام بب خوص

 ضذُ بر علیِ حرکت جبًبی)طبقبت( هْبر بٌذی  هعیبرّبی تطخیص قببْبی

 هفته دوازدهم:
 رٍش تطذیذ لٌگر برای طراحی ستًَْبی الغر در طبقبت هْبر بٌذی ضذُ بر علیِ حرکت جبًبی

 رٍش تطذیذ لٌگر برای طراحی ستًَْبی الغر در طبقبت فبقذ هْبر بٌذی جبًبی

 رٍش تقلیل ظرفیت ببربری

 هفته سیزدهم:



 تحلیل ٍ طراحی دالْبی بتٌی

 هعرفی اًَاع دالْبی بتٌی

 تحلیل ٍ طراحی دالْبی یکطرفِ

 در دالْب فَالد افت ٍ حرارت

 دالْبی تیرچِ ٍ بلَک

 هفته چهاردهم:
 رفتبر دالْبی دٍ طرفِ هتکی بر لبِ

 تحلیل ٍ طراحی دالْبی دٍ طرفِ هتکی بر لبِ هطببق بب آییي ًبهِ بتي ایراى )آبب(

 هفته پانزدهم:

 دٍ طرفِ هتکی بر ستَى رفتبر دالْبی

 رٍش طراحی هستقین برای دالْبی دٍ طرفِ هتکی بر ستَى هطببق آییي ًبهِ بتي ایراى )آبب(

 هفته شانزدهم:
 فَالد خوطی برای دالْبی دٍطرفِ هتکی برستَى

 هحذٍدیت ّبی ضخبهت دالْبی دٍطرفِ هتکی بر ستَى

 اثر ببزضَ در دالْب

 اًتقبل لٌگرّب در ستًَْب

 رٍش قبة هعبدل در طراحی ستًَْبی دٍطرفِ هتکی بر ستَى

 هفته هفدهم: 
 ارائِ رٍش قبة هعبدل در طراحی ستًَْبی دٍطرفِ هتکی بر ستَى

 طراحی دیَارّبی برضی در طراحی سبختوبًْبی بتي هسلح
 


