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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

و تالش  " ابراهيم جعفري پيروز-نيما صمدزادگان مهندسان"كتابي كه در دست داريد با همت 

از يكايك اين گراميان تشكر و قدرداني جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است 

  كنيم.

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

bookmarket@mft.info 
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  لفینؤمپیشگفتار 
هاي ناگوار و مخرب در سراسر خیزي آلپ هیمالیا همواره منشاء رخداد زمین لرزهقرارگیري ایران در کمربند لرزه

میهن عزیزمان بوده است. لیکن با تالش پیوسته مسئوالن و مطالعات پیوسته فرهیختگان همواره سعی بر کاهش 
توفیقاتی نیز کسب شده است. با مطالعه تجربیات کشورهاي عواقب ناگوار این بالي طبیعی بوده و در این مسیر 

لرزه و هاي هر زمینتوسعه یافته از راه دشوار کاهش خطرپذیري زلزله می توان دریافت که توجه به درس آموخته
باشد. در واقع جلوگیري از تکرار اشتباهات گذشته موثرترین راه در جهت کاهش آثار مهلک این مخاطره می

دانند که  ترین آزمایشگاه سازه میترین و جدين حوزه مهندسی زلزله، زمین لرزه را بزرگترین، دقیقدانشمندا
هاي کشور طبیعت آن را براي بشریت به ارمغان آورده است. مشاهده تجربیات تلخ از رفتار نابسامان ساختمان

یابی مشکالت فراگیر داشت تا با ریشه ذهاب مولفین را بر آنهاي اخیر به خصوص زلزله سرپللرزهتحت اثر زمین
افزار، مخاطبان با مبانی در بین مهندسان کشور اقدام به گردآوري مرجعی نمایند تا در کنار آموزش کار با نرم

  اي نیز آشنا گردند.نامهاي و ضوابط آیینطراحی لرزه
افزار براي بسیاري از مان شاید کار با نرمافزارهاي قدرتمند در حیطه محاسبات ساختامروزه با در اختیار داشتن نرم

مهندسان امري ساده تلقی گردد. لیکن با نگاهی به اشکاالت رایج در بحث طراحی از یک سو و مشاهده تبعات 
افزارها باعث گسترش توان دریافت هر قدر این نرملرزه از سوي دیگر میرخداد زمین به هنگاماین خطاها 

ها توان کلیه سازهاند که مید، به همان میزان نیز موجب اعتماد به نفس کاذبی گشتهانتوانمندي مهندسان شده
افزار مدل کرده و نتیجه طراحی را در اختیار اعم از ساده و پیچیده با هر شرایط معماري را به سادگی در نرم

هاي محاسباتی تسلط بر ضوابط و مندي صحیح از امکانات نرم افزارنیاز بهرهدستگاه اجرایی قرار داد. در واقع پیش
اي، تجربه کافی جهت درك فیزیکی رفتار سازه، در نظرگیري محدودیتهاي بارگذاري و طراحی لرزهنامهآیین

  باشد.هاي اجرایی و بسیاري مسائل دیگر می
محاسبات اي و ارایه بخش زیادي از دانش تالش مولفین در این کتاب ارایه مرور ادبیات فنی طراحی لرزه

افزار باشد. در ادامه کوشش گشته آموزش نرمافزار مینیاز مهم و غیر قابل انکار کار با نرمساختمان به عنوان پیش
نامه اي صورت پذیرد تا در کنار درك ساده روند مدلسازي، شیوه به کارگیري کلیه ضوابط و بندهاي آیینبه گونه
ح موضوعات کتاب، آن را مرجع مناسبی براي طیف وسیع مخاطبان از جمله افزار نیز ارایه گردد. شیوه و سطدر نرم

. مخاطبان با مطالعه این کتاب چگونگی مدلسازي و طراحی آییندهد دانشجویان تا مهندسین محاسب قرار می
 ابند.   هاي نظارتی دست یافزار را آموخته تا به یک طرح اجرایی، اقتصادي و مورد تایید دستگاهاي در نرمنامه

در . نمایندمی کتاب سرکار خانم دنیا مقصودلو جهت طراحی روي جلد ، مراتب سپاس خود را تقدیممولفین کتاب
المللی حوزه محاسبات روند گردآوري اطالعات کتاب همواره سعی بر استفاده از منابع و مراجع معتبر و بین

ها اي پرهیز گشته است. با تمام این تالشنامهي آیینپشتوانهاي و بدون ساختمان بوده و از ارایه مطالب سلیقه
قدر تقاضا ممکن است ایراداتی به مطالب کتاب وارد باشد که از تمامی همکاران و اساتید محترم و خوانندگان گران

تر شدن این مجموعه از طریق آدرسها و خطاهاي این کتاب و پیشنهادات خود براي هر چه کاملداریم ضعف
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