نشریه علمی – پژوهشی
«مهندسی سازه و ساخت»
سال دوم ،شماره  ،4زمستان 1314
صاحب امتیاز:
انجمن مهندسی سازه ایران
مدیرمسئول:

رهرست مطالب
 / 2سرمقاله (مدیرمسئول)
 / 5ارزیابی ررتار غیرخطی سیستم دوگانه قاب-دیوار برشی
روالدی تحت گروهی از زلزلههای واقعی
رضا بمانیان ،حمزه شکیب
 / 11ارزیابی لرزهای و انتخاب جانمایی بهینه میراگر اصطکاکی
سیلندری در سازههای رلزی
حمید میرزائی ورد ،مسعود میرطاهری

دکتر غالمرضا هوائی

 / 31ارزیابی ررتار اعضای سازهای بتنآرمه تحت اثر بارهای
یکنواخت با استفاده از مدل خرپایی
هوشنگ دباغ ،ریزان چوبداریان

دکتر حمزه شکیب

 / 41اضاره مقاومت قابهای مهاربندی واگرای روالدی
طراحیشده بر مبنای تغییرمکان
سینا وراهانی ،امین محبخواه

سردبیر:
اعضای هیئت تحریریه:
دکتر مهدی اژدری مقدم؛ عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
دکتر ابوالفضل اسالمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر مرتضی اسکندری قادی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تهران
دکتر علیاکبر رمضانیانپور؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمدحسن سبط؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر حمزه شکیب؛ عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
دکتر محمدتقی کاظمی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف
دکتر محمدزمان کبیر؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر ابوالقاسم کرامتی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر جواد واثقی امیری؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی بابل
دکتر غالمرضا هوائی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر
دکتر محمود یحیایی؛ عضو هیئت علمی دانشگاه خواجهنصیرالدین طوسی

مدیر اجرائی و روابط عمومی:
مهندس پگاه ضیائی
مدیر داخلی:
مهندس معصومه سادات مکیآبادی
نشریه مهندسی سازه و ساخت:
انجمن مهندسی سازه ایران به منظور گستتر  ،پیشتبرد و ارتقتای ست
علمی در حتوزه مهندستی ستازه و ستاخت و ارائته دستتاوردهای علمتی و
پژوهشی پژوهشگران کشتور اقتدام بته انتشتار نشتریه علمتی – پژوهشتی
«مهندسی سازه و ساخت» با مجتوز وزارت علتوم ،تحقیقتات و ونتاوری در
تاریخ  2990/9/02بته شتمارهنامته  9/21/202920نمتوده استتا از کلیته
پژوهشگران و مولفان دعوت میگردد مقاالت ختود را در زمینته مهندستی
سازه و ساخت از طریق لینت ارستام مقالته در و ستایت نشتریه ارستام
نمایند .اعتبار این نشریه به استتناد موتوز شتماره 3/11/221321
متتور  13/11/22وزارت علتتوم ،تحقیقتتات و رنتتاوری ،علمتتی –
پژوهشی شناخته شده است.

سال دوم ،شماره  ،4زمستان 4934

 / 22الگوی توزیع ارتفاعی بار زلزله برای قابهای خمشی روالدی
با درنظرگررتن ررتار غیرخطی اعضا
موسی محمودی صاحبی ،محمدامین وقه مینه
 / 22شناسایی عیوب لولههای حامل سیال با استفاده از روش
ردگیری اندرکنش دینامیکی بار متحرک خارجی
مهدی کوهدرق ،محمدعلی ل فاللهی یقین ،میرمحمد اتفاق ،علیرضا
مجتهدی
 / 19ارزیابی اقتصادی پروژههای  BOTبا یکپارچهسازی روشهای
شبیهسازی پویایی سیستم و منطق رازی
ورناد نصیرزاده ،مص فی خانزادی ،مجید علیپور
 / 194شناسایی خرابی در سازهها با استفاده از روشهای مبتنی بر
تحلیل حساسیت تحت زلزلههای مصنوعی
غالمرضا هوائی
 / 112مقایسه اثر زلزلههای حوزه نزدیک و زلزلههای حوزه دور بر
پاسخ لرزهای سیستم خاک-شمع-سازه
سعید عباسی کراوشانی ،علیرضا اردکانی ،منصور یخچالیان
 / 131برآورد ضرایب عملکرد لرزهای قاب خمشی روالدی به کمک
تحلیل بار ارزون مرسوم و پیشررته با نگاه به اثر مودهای باالتر و
زلزله نزدیک گسل پالسگونه
نوید سیاه پلو ،محسن گرامی ،رضا وهدانی

آدرس درتر نشریه مهندسی سازه و ساخت:
تهران  -خیابان کریمخان زند -خیابان شهید عضدی شمالی
ساختمان سابق دانشگاه عالمه طباطبایی -طبقه دوّم
دوتر انجمن مهندسی سازهایران -صندوق پستی 26442 -2991
شماره تلفکس 12290020 :و 12290060
شماره شاپاISSN 0624-9922 :
و سایتhttp://www.jsce.isse.ir :
آدرس پست الکترونیکیinfo@isse.ir :
چاپ واژه

1

انجمن مهندسی سازه ایران

نشریه علمی  -پژوهشی «مهندسی سازه و ساخت»

بسم اهلل الرحمن الرحیم

خداوند عزوجل را سپاسگزاریم که توویق داد تا پنجمین شمارة نشریة علمی  -پژوهشی «مهندسی سازه و ساخت» را
تقدیم اساتید ،محققان ،اندیشمندان ،دانشجویان و وعاالن حوزة مهندسی سازه و ساخت نمائیما نشریة «مهندسی سازه

و ساخت» وابسته به انجمن مهندسی سازه ایران میباشد که طی نامه شماره  9/21/202920مورخ 2990/9/02وزارت
علوم ،تحقیقات و وناوری مجوز وعالیت دریاوت نموده و اعتبار آن حسب مجوز شماره  9/21/002902مورخ 99/22/02
وزارت یاد شده ،علمی – پژوهشی شناخته شده استا
هدف اصلی از چاپ این نشریه ،درج مقاالت و یادداشتهای علمی و پژوهشی اساتید ،دانشجویان و محققان حوزه
مهندسی سازه و ساخت استا واقعیت این است که کشور ما در این برهه از زمان به پیشروتهای بسیار زیادی در زمینة
توسعة تکنولوژی مهندسی سازه و مهندسی ساخت دست یاوته و امروزه هم در حوزه تحقیق و پژوهش و هم در حوزه
ساخت مووقیتهای چشمگیری حاصل شده استا در حام حاضر سهم بزرگی از اعتبارات عمرانی کشور در حوزه
مهندسی سازه و ساخت به مصرف میرسدا از طروی بزرگترین سرمایهگذاری و گرد مالی در بخش خصوصی نیز
مربوط به حوزه مهندسی ساختمان استا اوزایش روزاوزون وارغالتحصیالن و دانشجویان و گستر دانشکدههای
تخصصی در این حوزه سبب میشود تا تولیدات علمی این بخش هرچه گستردهتر در معرض م العه و استفاده
عالقمندان و پژوهشگران دانشگاهی و حروهای قرار گیردا
نقش دانشگاهیان و پژوهشگران در تولید مقاالت علمی ،پژوهشی بیتردید کم بسیار مؤثری به سازندگان و طراحان
در حوزه مهندسی سازه و ساخت استا با توجه به همین موضوعات و با هدف تخصصیتر کردن مقاالت علمی در این
بخش ،انجمن علمی مهندسی سازهایران نسبت به چاپ نشریه علمی ،پژوهشی خود اقدام نموده که این اولین شماره
از این نشریه تقدیم میگرددا
ورصت را غنیمت شمرده از زحمات و تال های جنا آقای دکتر وحید احمدی معاون محترم پژوهشی و وناوری
وزارت علوم ،تحقیقات و وناوری و رئیس کمیسیون انجمنهای علمی ایران ،جنا آقای دکتر مظفر شریفی مدیرکل
محترم دوتر سیاستگذاری و برنامهریزی امور پژوهشی وزارت علوم ،تحقیقات و وناوری و کارشناسان و همکاران ایشان،
جنا آقای دکتر محمود صادقی دبیر محترم کمیسیون انجمنهای علمی و کارشناسان و همکاران محترم ایشان در
دبیرخانه ،اعضای محترم هیئتمدیره انجمن ،اعضای محترم هیئت تحریریه نشریه و از همه عزیزانی که در این مسیر
پرمشقت ما را یاری نموده و مینمایند تشکر و قدردانی نموده و ادامه همکاری آنان را در این راه مقدس برای سربلندی
ایران عزیزمان مسئلت مینمایما
غالمرضا هوائی
مدیرمسئول نشریه
و رئیس انومن علمی مهندسی سازهایران
سال دوم ،شماره  ،4زمستان 4934
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راهنمای تهیه و تنظیم مقاالت:

از کلیه پژوهشگران محترم تقاضا دارد بهمنظور تسهیل در داوری مقاالت و انتشار نشریه ،به نکات زیر توجه نمایندا جزئیات مربوط بته قالتب ارستام مقالته از
سایت نشریه قابل دریاوت استا
 وایل مقاله باید به هر دو ورمت  DOCو ( PDFبدون درج اسامی) برای سایت نشریه ارسام گردد و حداکثر تعداد صفحات مقاله شامل منحنیها و تصتاویر 24صفحه باشدا تهیه چکیده مقاله به زبان انگلیسی نیز ضروری استا
 اندازه و نوع وونتهای وارسی مورد استفاده برای هر ی از موارد در جدوم زیر آمده استااندازه قلم

رونت

موقعیت استفاده

22
9
9

B Lotus
Times New Roman
B Lotus

مراجع وارسی (در لیست مراجع)
مراجع انگلیسی(در لیست مراجع)
متن جداوم

22

)B Lotus (Bold

عناوین جداوم و شکلها

20

B Lotus

متن

20

B Lotus

چکیده و کلمات کلیدی

20

)B Lotus (Bold

نام مؤلفان

26

)B Lotus (Bold

عناوین بخشها

20

)B Lotus (Bold

عناوین زیر بخشها

24

)B Lotus (Bold

عنوان مقاله

 مقاله در محیط  Word 0222به باال با ورمت  .docxدر اندازه کاغذ  A4تدوین شودا کل مقاله شامل شکلها ،جدومها ،مرجتعهتا و غیتره از  24صتفحه
تجاوز نکندا در نوشتن مقاله ،بر روی کار انجام شده توسط خود مؤلف یا مؤلفان تأکید و تا حد امکان از عنوان کردن م الب کلی اجتنا شودا
 متن چکیده (حداکثر  922کلمه) با وونت  20B Lotusایتالی

تهیه شوندا

 مقاله باید حداقل شامل بخشهای مقدمه ،رو های آزمایشی یا محاسباتی ،نتیجهگیری و مراجع باشد و دستاوردها و نتایج مقاله بهوضوح بیان شودا
مراجع اصلی مقاله حتماً ذکر ،و ارجاع آن در متن مشخص شودا پاراگرافبندی رعایت شودا
 مقاله باید بهصورت ت واصله و ی ستونی باشدا کلیه حروف وارسی متن با وونت  20( B Lotusمعمولی) و کلیه حروف انگلیسی متن و نیز روابط
ریاضی با  22( Times New Romanمعمولی) باشندا اندازه حروف برای بخشهای دیگر مقاله در محل مربوط نوشته شده استا متن مقاله در اندازه
کاغذ  092 x 022( A4میلیمتر) باشدا حاشیههای طرف راست و چپ هر ی برابر  2/2سانتیمتر و حاشیههای باال و پایین هر ی  9سانتیمترا
 جدومها و شکلها باید در جای مناسب در متن مقاله قرار گیرندا باالنویس جدومها و زیرنویس شکلها م ابق نمونه داده شده شمارهگذاری شوند ،و در
متن بهصورت مثالً شکل ،2جدوم ،2شکل 0و غیره به آنها ارجاع داده شودا تصاویر ،نمودارها ،و جدومها به حداقل کاهش یابدا کلمات داخل شکلها و
منحنیها حتیاالمکان وارسی باشدا روابط ریاضی از طرف چپ و شماره آنها در طرف راست زده شودا
 اص الحات خارجی با معادمهای دقیق و رسا در زبان وارسی و نام کامل واژه و عبارات اختصاری بهکارروته در متن ،به زیرنویس ارجاع شوندا محل
ارجاع عکسها و جداوم ،شکلها و نمودارها بهطور دقیق ضمن رعایت ترتیب آنها در متن معین شوندا
 شیوه نگار مشخصات مراجع به شرح زیر است:الف -کتا  :نام خانوادگی ،نام نویسنده(نویسندگان) ،نام کتا  ،نام مترجم ،محل نشر ،نام ناشر ،شماره صفحات ،تاریخ انتشارا
 مقاله :نام خانوادگی ،نام نویسنده(نویسندگان)" ،عنوان مقاله" ،نام نشریه ،دوره (جلد) ،شماره صفحات ،سام انتشارا صفحه اوم مقاله وقط شامل عنوان مقاله ،نام نویسندگان ،سمت یا مرتبه علمی مؤلفان ،چکیده وارسی ،کلمات کلیدی Absteract ،و Keywordsمیباشدا
نکات مهم :زبان رسمی مجله ،وارسی استا مقاالت باید علمی ،پژوهشی و حاصل تحقیق نویسنده یا نویسندگان در زمینه علوم ونی و مهندسی بوده و قتب ً
ال
چاپ نشده ،یا بهطور همزمان به مجالت دیگر ارسام نشده باشدا مقاالت ترجمه پذیروته نمیشوندا مسئولیت صحتوسقم م الب بر عهتده نویستنده خواهتد
بود و همچنین نویسنده مسئوم باید ورم تعهدنامه علمی را از سایت نشریه دانلود و بعد از تکمیل به آدرس ایمیل info@isse.irارسام نمایدا
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