بنام خدا
فرم طرح درس
دانطکده :عوراى ٍ هعواری ٍ ضْرسازی
نام درس :سازُّای فَالدی پیطرفتِ
نام هدرس :هیرحویذحسیٌی

رضته :هٌْذسی عوراى
تعداد واحد نظری :سِ ٍاحذ

گرایص :سازُ

هقطع :کارضٌاسی ارضذ ٍ دکتری

تعداد واحد عولی …… :عنواى درس پیطنیاز.……………… :

توام وقت  نیوه وقت هدعو

هحل برگساری :کالسآزهایطگاه 

هدف کلی درس :
رئوس هطالب
هفته اول

اساس عراحی رٍضْای تٌص هجاز ٍ حاالت حذی (  ٍ ) LRFDهقایسِ آًْا

هفته دوم

فلسفِ عراحی اعضای فطاری ٍ کواًص خوطی اعضای فطاری تا هقغع دارای دٍ هحَر تقارى

هفته سوم

کواًص پیچطی اعضای فطاری تا هقغع دارای دٍ هحَر تقارى

هفته چهارم

کواًص خوطی  -پیچطی اعضای فطاری تا هقغع دارای یک هحَر تقارى

هفته پنجن

کواًص خوطی  -پیچطی اعضای فطاری تا هقغع فاقذ هحَر تقارى  ،تررسی کواًص هَضعی ٍرقْا ٍ هقاٍهت پسا کواًطی آًْا

هفته ضطن

اعضای فطاری تا هقغع دارای اجساء الغر

هفته هفتن

فلسفِ عراحی اعضای خوطی  -1 :هقاعع فطردُ  ،غیرفطردُ ٍ الغر  -2کواًص پیچطی – جاًثی اعضای خوطی

هفته هطتن

استخراج رٍاتظ ظرفیت خوطی تیرّای  Iضکل

هفته نهن

فلسفِ کٌترل ترش ٍ استخراج رٍاتظ ظرفیت ترضی در تیرّا  ،کٌترل تغییرهکاى ٍ ارتعاش در تیرّا

هفته دهن

فلسفِ عراحی تیرستًَْا (اًذرکٌص ًیرٍی هحَری ٍ لٌگر خوطی)  ،اثر لٌگرّای ثاًَیِ (اثر  ٍ )Р-Δرٍضْای تحلیل هرتثِ دٍم

هفته یازدهن

الساهات رٍضْای تحلیل سازُّای فَالدی  ،رٍاتظ عراحی اعضای تحت ترکیة ًیرٍی هحَری ٍ لٌگر خوطی

هفته دوازدهن

فلسفِ عراحی تیرّای جذارًازک تاز  Iضکل تحت لٌگر پیچطی  -1 :چرخص خالص هقغع  -2تاتیذگی (اعَجاج) هقغع

هفته سیسدهن

راُ حل سادُ ضذُ ترای تعییي تٌطْای ًرهال ًاضی از تاتیذگی هقغع  Iضکل تحت لٌگر پیچطی

هفته چهاردهن

فلسفِ عراحی اعضای تا هقغع هختلظ  :هقاعع هختلظ هحاط در تتي  ،هقاعع هختلظ پرضذُ تا تتي

هفته پانسدهن

ظرفیت ًیرٍی هحَری هقاعع هختلظ

هفته ضانسدهن

ظرفیت خوطی هقاعع هختلظ

توجه:

در صورت تغییر هباحث و نحوه تدریس درس در هر نیوسال الزم است فرم هربوطه هجددا توسط استاد هحترم تکویل و جهت به روز رسانی در اختیار آهوزش دانطکده و سایت واحد قرار گیرد.

نحوه ارزضیابی فعالیت دانطجو در طی دوره :اهتحاى کتثی پایاى ترم
هنابع هطالعاتی:
 -1آییي ًاهِ فَالد آهریکا AISC
 -2راٌّوا ( )Guide Lineآییي ًاهِ فَالد آهریکا AISC
 -3کتاب سازُّای فَالدی Salmon
 -4کتاب سازُّای فَالدی تالجت
 -5هثحث دّن هقررات هلی ساختواى

