
 

 

 

 

                                                

 

                       

 از : گريٌ مُىدسی ي آمًزشی تىباکًچی

 کارشىاسی ارشد مُىدسی عمران گرایش سازٌ ي زلسلٍمحترم مقطع دکتری ي بٍ : داوشجًیان 

 یا اوجام کارَای تحقیقاتی ي وًشته مقاالت علمی ٍچىد پیشىُاد برای مًضًع پایان واممًضًع : 

 نیاس است دوره سیز گذرانده شود: فقطموضوعاتی که بزای انجام دادن آن  -1

 تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه ها جامع دوره  -1-1

 موضوعات :

       ثتٌی (  -)فَالدی ثزای سبسُ ّبی  Pushoverثذست آٍردى الگَی ثبرگذاری جبًجی در تحلیل استبتیىی غیزخغی  -1

 ( هختلظ - EBF -ضَرٍى  -هْبرثٌذی لبة سبدُ ضزثذری  -ثلٌذ ( ) سیستن خوطی  -هتَسظ  -) وَتبُ 

در چگًَگی پبراهتزّبی لزسُ ای سبسُ فَالدی یب ثتٌی  ASCE77ثزرسی تبثیز در ًظز گزفتي ًیزٍی لبئن سلشلِ در آییي ًبهِ  -2

ثب آییي ًبهِ ایزاى ٍ ثزرسی لبثلیت اػتوبد پذیزی آى ثب تحلیل دیٌبهیىی تبریخچِ سهبًی آى ثلٌذ یب وَتبُ یب... ٍ همبیسِ 

 IDA ( Incremental Dynamic Analysis)غیزخغی 

 یزخغیغ یىیاستبت یّب لیتحلثب  ASCE ٍ FEMA یّب ًبهِ يییآ در هفبصل فیتؼز یزیپذ ضىل تفبٍت یثزرس -3

Pushover ٍ یزخغیغ یسهبً خچِیتبر 

 یب ووزثٌذ هْبر جبًجی هْبرثٌذ اثز صَرت ثِ یثزض َارید یا لزسُ ػولىزدثزرسی  -4

 یب ووزثٌذ هْبر جبًجی هْبرثٌذ اثز صَرت ثِثزرسی ػولىزد هْبرثٌذ ّوگزا یب ٍاگزا  -5

 ووبًص تبة ٍ .. ( -ٍاگزا  -ّبی ) ّوگزا  هْبرثٌذ یدارا هسلح ثتي یّب لبة شیآًبل ٍ یثزرس -6

 نیلب یاػضب ثب یپیس ضَرٍى یهْبرثٌذ یّب لبة یا لزسُ رفتبر یثزرس -7

 ٍاگزا هْبرثٌذ در ًَذیپ زیت یثزا ٌِیثْ همغغثذست آٍردى  -8

 ووبًص تبة ٍ .. ( -ٍاگزا  -) ّوگزا  هْبرثٌذ ثب ضذُ تیتمَ آرهِ ثتي یّب سبسُ رفتبر تیضز یثزرس -9
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 اس استفبدُ ثب طزًٍذُیپ یخزاث درثزاثزووبًص تبة ٍ .. (  -ٍاگزا  -هْبرثٌذ ) ّوگزا  ثب یفَالد یلبثْب همبٍهتارسیبثی  -17

 یب تبریخچِ سهبًی غیزخغی یزخغیغ یىیاستبت يیگشیجب زیهس لیتحل

 اس ثباستفبدُووبًص تبة ٍ .. (  -ٍاگزا  -هْبرثٌذ ) ّوگزا  ثب دٍگبًِ یفَالد یّب سبسُ تیظزف یّب یهٌحٌ سِیهمب - 11

 IDA لیٍتحل ضًَذُ ثٌْگبم یزخغیغ لیتحل

 ّن یثزض َارید ٍووبًص تبة ٍ .. (  -ٍاگزا  -) ّوگزا  هْبرثٌذ ثب یثتٌ یّب لبة یا لزسُ رفتبر یا سِیهمب یبثیارس -12

 تیهَلؼ

لبة خوطی ثتٌی ( ثب اضبفِ  -ثْسبسی لزسُ ای سبختوبى ٍ ثزرسی ثْجَد ػولىزد لزسُ ای سیستن ) لبة خوطی فَالدی  -13

 ووبًص تبة ٍ .. ( -ٍاگزا  -) ّوگزا وزدى 

ثذست آٍردى سیستن ثْیٌِ ) اس ًظز التصبدی ٍ اس ًظز ػولىزد لزسُ ای ( ) فَالدی یب ثتٌی ( در سغح ػولىزد ) لبثلیت  -14

 (  4یب  3یب  2یب  1استفبدُ ثی ٍلفِ یب ایوٌی جبًی یب استبًِ فزٍریشش ( ) ثز رٍی خبن 

  ثشري ثز رفتبر سبسُ ّبی ثلٌذ در همبثل سلشلِ )والّه خزپبیی( ٍ هْبرثٌذی ثْیٌِ سبسی تزویت سیستن هْبر ثبسٍیی - 15

                      حَسُ یّب سلشلِ تحتتبة  ووبًص هْبرثٌذ ثبیب ثتٌی (  یفَالد)  یّب سبختوبى یضىٌٌذگ یّب یهٌحٌ ِیتْ -16

 سبسُ اٍل هذ یفیع ضتبة اس استفبدُ ثبیب دٍر (  هیًشد) 

 Pushover لیتحل تحت ضىل Y هْبرثٌذ ثب لبة یزیپذ ضىل ٍ یسخت یثزرس -17

ثتٌی یب )  یّب سبسُ در ػولىزد ثزاسبس یعزاح ذیجذ رٍش ثب زٍیً ثزاسبس یعزاح رٍش جیًتب اختالف ٍ تفبٍت ارائِ -18

 Pushover یزخغیغ یىیاستبت لیتحل رٍش ثِ( خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگز یب ٍاگزا  یفَالد

 Pushover هسلح ثِ ٍسیلِ ًَارّبی فَالدی پیص تٌیذُ تحت تحلیلهغبلؼِ رفتبر لبة ّبی ثتٌی  -19

 لیتحل رٍش دٍ ثِ خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگز یب ٍاگزا ( یفَالد) ثتٌی یب  یّب سبختوبى ػولىزد یثزرس -27

 (IDA) ٌذُیافشا یزخغیغ یىیٌبهید لیتحل ٍ( pushover) ثبرافشٍى یزخغیغ یىیاستبت
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 یىیاستبت لیاستحل استفبدُ ثب خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگز یب ٍاگزا ( یفَالدّبی ) ثتٌی یب  سبسُ یا لزسُ یبثیارس -21

 4 صیزایٍ 2877 استبًذارد ثزعجك Pushover یزخغیغ

 یفَالد) ثتٌی یب ( فبصلِ ثذٍى - یدٍثلىس) عجمبت تزاس اختالف ًَع اس ارتفبع در ًبهٌظن یّب سبسُ یا لزسُ یبثیارس -22

 یثؼذ سِ یخغ زیغ یىیاستبت لیتحل زٍشثخوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگز یب ٍاگزا ( 

 (Pushover) یخغ زیغ یىیاستبت لیتحل اس استفبدُ ثب یا درٍاسُ هْبرثٌذ ثب یسبختوبًْب یا لزسُ ػولىزد یبثیارس -23

 Modal ىزدیرٍ ثب خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگز یب ٍاگزا (  یفَالدّبی ) ثتٌی یب  سبسُ یا لزسُ بسیً یبثیارس یثزرس -24

Pushover analysis 

 زٍشث عجمبت درتزاس ًبهٌظن خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگز یب ٍاگزا ( یفَالدّبی ) ثتٌی یب  سبسُ یا لزسُ یبثیارس - 25

 Pushover یزخغیغ یىیاستبت لیتحل

 یثزگطت ٍ رفت افشٍى ثبر یخغ زیغ لیتحل ووه ثِ ییساًَ یهْبرثٌذ یلبثْب یا لزسُ رفتبر یثزرس -26

خوطی یب فَالدی  یفَالد) ثتٌی یب  یلبثْب(  Pushover) یخغ زیغ یىیاستبت لیتحل در ثبالتز یهَدّب اثز یثزرس - 27

 ّوگز یب ٍاگزا (هْبرثٌذی 

 Pushover رٍش ثب یزیپذ ضىل ٍ همبٍهت ذید اس سبختوبًْب یثْسبس جْت یساًَئ الوبى ثب هْبرثٌذّبی یثزرس -28

خوطی یب  یفَالد) ثتٌی یب  یسبختوبًْب یػولىزد اسبس ثز یعزاح رٍش در( Pushover)ثبرافشٍى لیتحل ًمص -29

 فَالدی هْبرثٌذی ّوگز یب ٍاگزا (

 (IDAثب تحلیل تبریخچِ سهبًی غیزخغی افشایٌذُ ) یثزگطت ٍ رفت افشٍى ثبر یخغ زیغ لیتحلثزرسی دلت  - 37
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 دوره های سیز گذرانده شود:موضوعاتی که بزای انجام دادن آن فقط نیاس است  -2

 تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه هاجامع دوره -8-1

 یا جذاسازلرزه و راگریم یستمهایس یطراح و یمذلساز جامع دوره-8-8

 موضوعات :

 یا لزسُ جذاسبس ستنیس ثِ هجْش یسبختوبًْب در یاًزص غیتَس لیتحل -1

 یخغ زیغ یىیٌبهید لیتحل ثب سىَسیٍ زاگزیه ثب ستَى ثِ یثتٌ یثزض َارید اتصبل یا لزسُ ػولىزد یثزرس -2

 یب ثتٌی ( یفَالد)  یّب لبة در لشج زاگزیه ػولىزد ثز هْبرثٌذّب یسخت صیافشا ٍ یىزثٌذیپ زیتبث -3

خوطی یب فَالدی  یفَالد) ثتٌی یب  یسبختوبًْب یا لزسُ یثْسبس در (IPFD)پبل ضذُ اصالح زاگزیه ػولىزد یثزرس -4

 هْبرثٌذی ّوگز یب ٍاگزا (

 َرتبىی ًَع اس یىیالست جذاگز اس استفبدُ ثب یٍسً سذ ستنیس یثْسبس -5

 یفَالد یخوط اتصبالت در آًْب ػولىزد ثْجَد ٍ ضىبفذار یویتسل یزاگزّبیه اثز یثزرس -6

 هتمبعغ لبة هزتجِ ثلٌذ ٍاگزا (خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگز یب  یفَالد) ثتٌی یب  یّب سبسُ یا لزسُ ػولىزد یبثیارس -7

 یدٍراً یاصغىبو زاگزیه ثب

 ا خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگز یفَالدسبختوبى ّبی ) ثتٌی یب  یسبس همبٍم در TADASٍADAS یزاگزّبیه زیتبث -8

 یب ٍاگزا (

 یزخغیغ یا سبسُ یّب ستنیس یا لزسُ وٌتزل یثزا ضًَذُ نیتٌظ یجزه زاگزیه -9
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 زاگزیه ثِ هجْشخوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگزا  یب ٍاگزا (  یفَالد) ثتٌی یب  یّب لبة یا لزسُ ػولىزد یثزرس  -17

 ٌذُیافشا یخغ زیغ یىیٌبهید شیآًبل تحت رًٍذُ صیپ یخزاث در سىَسیٍ

      خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگزا  یب ٍاگزا ( یفَالد) ثتٌی یب  یّب سبختوبى یا لزسُ رفتبر در adas زاگزیه زیتبث -11

 چصیپ تحت(  هزتجِیب ثلٌذ  وَتبُ) 

 طزًٍذُیپ نیتسل شمیهىبً ثب آداس یزاگزّبیه ستنیس رفتبر تیضز يییتؼ -12

خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگزا  یب  یفَالد) ثتٌی یب  ستنیس در ضًَذُ نیتٌظ یجزه یزاگزّبیه ػولىزد یثزرس -13

 ٍاگزا (

 یىیٌبهید لیتحل ثب یفَالد یّب سبسُ یا لزسُ ػولىزد ٍ یچطیپ درهمبٍهت سىَسیٍ یّب زاگزیه ذهبىیچ زیتبث یثزرس -14

 یخغ زیغ

 ( هیًشد) دٍر یب  حَسُ سلشلِ تحت یدٍراً یاصغىبو یّب زاگزیه یا لزسُ ػولىزد یثزرس -15

 هْبرثٌذّب یزیگ لزار هحل زیتبث یثزرس ٍ یفلش یلبثْب رفتبر ثز سىَسیٍ زاگزیه یثزرس -16

خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی  یفَالد) ثتٌی یب  یّب لبة یا لزسُ  پبسخ در یدٍراً یاصغىبو یزاگزّبیه ثب یثْسبس زیتبث -17

 ( هیًشد ) دٍر یب  حَسُ یّب سلشلِ تحت یثْسبس هتذاٍل یّب رٍش ثِ ًسجت ّوگزا  یب ٍاگزا ( 

 زاگزیه یدارا خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگزا  یب ٍاگزا ( یفَالد) ثتٌی یب  سبسُ پبسخ یرٍ ثز ّب ًگبضت ضتبة یثزرس -18

 گسلیب دٍر (  هیًشد)  پالى در ًبهٌظن یاصغىبو

 سلشلِ ثزاثز در هزتجِ ثلٌذ سبسُ هختلف یتزاسّب در ارتؼبضبت وبّص در بلیس زاگزیه اس استفبدُ زیتبث -19

خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگزا   یفَالد) ثتٌی یب  یّب سبسُ در هیاالست سىَیٍ زاگزیه یزیلزارگ ٍ ًحَُ اثز یثزرس -27

 یا لزسُ یثبرّب تحت ًبهٌظن یب ٍاگزا ( 
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 یىیاستبت)یخغ یّب لیتحل ثب( یسزث ّستِ –یىیالست) ِیپب جذاسبس ثب ضذُ یسبس ثِ یّب سبسُ یلزسّب ػولىزد یثزرس -21

 یزخغیغ یسهبً خچِیتبر یزخغیغ ٍ( یفیع ٍ

خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگزا   یفَالد) ثتٌی یب  یّب لبة رفتبر ثز یسزث - یىیالست یا لزسُ جذاسبس زیتبث یثزرس -22

 ارتفبع زیثزتبث ذیتبو ثب یب ٍاگزا ( 

 لِیٍس ثِ ضذُ یجذاسبس خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگزا  یب ٍاگزا ( یفَالد) ثتٌی یب  یّب سبسُ یا لزسُ یبثیارس -23

 یاصغىبو یا لزسُ یجذاگزّب

 یخوط لبة ستنیس ثب هزتجِ ثلٌذ تب هزتجِ بىیه یثتٌ یّب سبسُ ارتؼبضبت وٌتزل یرٍ ثز یىیالست جذاسبس زیتبث یثزرس -24

 بدیس تیاّو ٍ

 ِیپب اس ضذُ یجذاسبس یّب سبختوبى یا لزسُ یّب پبسخ یرٍ ثز یا لزسُ یجذاگزّب ییزایه زیتبث یثزرس -25

 سلشلِ تىزار اثز تحت ضذُ یجذاسبس ًبهٌظن یّب سبسُ یا لزسُ ػولىزد یبثیارس -26

 یاصغىبو یپبًذٍل یا لزسُ جذاگز ثب خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگزا  یب ٍاگزا ( یفَالد) ثتٌی یب  یّب لبة -27

خوطی یب فَالدی  یفَالد) ثتٌی یب  یّب سبختوبى ییزایه ٍ تٌبٍة سهبى ثز یا ِیپب یا لزسُ جذاسبس زیتبث یثزرس -28

 ( هیًشد ) دٍر یب  حَسُ یّب سلشلِ ثزاثز در هْبرثٌذی ّوگزا  یب ٍاگزا (

 یزخغیغ ٍ یخغ دردٍحبلت گبًِ سِ یاصغىبو یپبًذٍل یجذاگزّب ثب ضذُ یجذاسبس یفَالد یّب سبسُ ػولىزد یثزرس -29

 یاصغىبو یآًٍگ یجذاگزّب اًَاع ثب ضذُ یجذاسبس یفَالد رٍسبسُ یا لزسُ رفتبر یثزرس -37

 یىیالست جذاسبس ًَع سِ ثب ِیپب اس ضذُ یجذاسبس ضذُ یهْبرثٌذ یفَالد لبة رفتبر تیضز یثزرس -31

 یجذاگزّب ثب ضذُ یجذاسبس خوطی یب فَالدی هْبرثٌذی ّوگزا  یب ٍاگزا ( یفَالد) ثتٌی یب  یّب سبسُ ػولىزد یثزرس -32

 یطیافشا یخغ زیغ یىیٌبهید لیتحل رٍش ثِ یجزه یًبظو یدارا یپبًذٍل ِیپب
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 موضوعاتی که بزای انجام دادن آن فقط نیاس است دوره های سیز گذرانده شود: -3

 تحلیل غیرخطی و بهسازی لرزه ای سازه هاجامع دوره -0-1

 FRP با یا لرزه یبهساز و یمذلساز دوره-0-8

 موضوعات :

 َارید ثِ ضذُ چیپ FRPپٌل چیسبًذٍ ثب ضذُ تیتمَ یثتٌ یثزض َارید یا سبسُ یبثیارس -1

 اثز تحت َارید ثِ ضذُ چیپ FRP پٌل چیسبًذٍ ثب ضذُ تیتمَ یثتٌ یثزض َارید رفتبر تیضز يییتؼ ٍ یا لزسُ رفتبر یثزرس -2

 لزسُ يیسه

 هحذٍد یاجشا اسرٍش استفبدُ ثب FRP بفیال ثب ضذُ تیتمَ یثتٌ یّب ستَى یزخغیرفتبرغ یبثیارس -3

 FRP یلگزدّبیه ٍ یفَالد یلگزدّبیه ثب ضذُ هسلح كیػو یزّبیدرت ثبسضَّب اًذاسُ ٍ ضىل ، هحل اثز یثزرس -4

 یفَالد یثزض یَارّبید یا لزسُ ػولىزد ثز FRPبفیال اثز یبثیارس -5

 FRP یوزیپل یّب ٍرق هختلف صیآرا ثب ضذُ هحصَر یحذ تب آرهِ ثتي یستًَْب ػولىزد -6

 CFRP یّب صاوت ٍ ثتي تَسظ ًمص یدارا یفَالد یستًَْب یسبس همبٍم -7

 FRPٍ یفَالد یّب خبهَت ٍ لگزدّبیه ثب ضذُ هسلح یوٌبر یثتٌ اتصبالت ػولىزد سِیهمب ٍ یثزرس -8

 یوطط ثبل در CFRP ثب ضذُ تیتمَ یّب ٍرق زیت یخوط تیظزف یپبراهتز یثزرس -9

 پبًچ یزٍیً اثز ثب همبثلِ یثزا FRP هصبلح اس استفبدُ ثب یثتٌ یّب دال یسبس همبٍم یثزرس -17

 زُیدا ٍ لیهستغ هزثغ، همبعغ در تیتمَ یاثزثخط شاىیه سِیهمب ٍ CFRP تَسظ وَتبُ یفَالد یّب ستَى یسبس همبٍم -11

 GFRP یّب لِیه ثب ّوزاُ یوزثٌ FRPبفیال تَسظ هسلح ثتي چْبرگَش یّب ستَى یا لزسُ یثْسبس -12
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 موضوعاتی که بزای انجام دادن آن فقط نیاس است دوره سیز گذرانده شود: -4

 آهن راه و راه یپلها یا لرزه یبهساز و یطراح یتخصص دوره-2-1

 موضوعات :

 اس استفبدُ ثب پل، یبًیه یّب ستَى یزیپذ تیآس هغبلؼِ ثز توزوش ثب یثْسبس ثِ پل یاجشا بسیً یلیتفص یبثیارس -1

 FHWAهَجَد یّب پل یا لزسُ یثْسبس دستَرالؼول

 پلْب یا لزسُ یثْسبس هٌظَر ثِ یا لزسُ عزح ی ّب ًبهِ يییآ سِیهمب ٍ یثزرس -2

 آى یاالستَهز یّب گبُ ويیًط ثز توزوش ثب هغبلؼِ هَرد پل هی یزیپذ تیآس یلیتفص یبثیارس -3

 سبسُ یجبًج همبٍهت رٍش اس استفبدُ ثب یثتٌ یّب پل یا لزسُ یزیپذ تیآس هغبلؼِ -4

 یب ... ( وي - نیحى ثشرگزاُ تمبعغ)  پل یهَرد هغبلؼِ یثشرگزاّ یپلْب یا لزسُ یثْسبس ٌِیّش تیزیهذ -5

 اصفْبى یفلش پل یا لزسُ یزیپذ تیآس یثزرس ٍ یفٌ ییضٌبسب -6

 آضتَ ًبهِ يییآ اسبس ثز زهىبىییتغ ٍ زٍیً یّب رٍش ثِ ّب پل یعزاح سِیهمب -7

 یّب پل در هزوش اس شیگز یزٍّبیً ضتبة، ٍ تزهش ضزثِ، آثبر یثزرس) رٍسبسُ ثب ِیًمل لیٍسب یىیٌبهید اًذروٌص یثزرس -8

 (پالى در لَس یدارا

 اجشا یزیپذ ضىل ٍ یسخت همبٍهت، یرٍ زیتبث ٍ پزتَاتز یا چزخِ یثبرّب اثز تحت ّب پل یفَالد یاجشا یخستگ سٌجص -9

....(  ٍ یا لزسُ یجذاسبسّب سىَس،یٍ یزاگزّبیه زیًظ) یاًزص اتالف زفؼبلیغ یّب ستنیس یالتصبد ٍ یفٌ سِیهمب ٍ یثزرس -17

 ّب پل یا لزسُ رفتبر در

 یسهبً خچِیتبر یّب لیتحل ووه ثِ( یضىٌٌذگ یّب یهٌحٌ) یاحتوبالت یّب رٍش ثِ ّب پل یا لزسُ یزیپذ تیآس یبثیارس -11

 یزارتجبػیغ
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 ّب پل یىیٌبهید رفتبر یرٍ ضبلَدُ زیس خبن ییزایه ٍ یسخت اثز ٍ سبسُ - خبن اًذروٌص ثِ هزثَط هغبلؼبت -12

 سلشلِ ٌّگبم ثِ پل یىیٌبهید رفتبر در ّب وَلِ اعزاف شیخبوز در خبن جٌس ٍجَد زیتبث -13

 Multi-Span Simply) ويیًط ًَع اس دّبًِ چٌذ یّب پل یىیٌبهید رفتبر یرٍ رٍسبسُ در اًجسبط یدرسّب ٍجَد اثز -14

Supported) 

 ّب پل یىیٌبهید رفتبر در( هسلح یّب ًئَپزى زیًظ) هتذاٍل یّب گبُ ويیًط یسخت شاىیه سٌجص -15

 زاىیا آّي راُ ضزوت اعالػبت هغبثك لغبر ػجَر یثبرّب ثزاثز در آّي راُ یّب پل یىیٌبهید رفتبر یثزرس -16

 اس یزیجلَگ هٌظَر ثِ ػزضِ یهتَال یّب دّبًِ هْبر یثزا( Restrainer) یعَل یّب ذوٌٌذُیهم ٍجَد زیتبث یبثیارس -17

 سلشلِ ٌّگبم ثِ رٍسبسُ ششیفزٍر

ثزای جلَگیزی اس  (Seat Extender)دٌّذُ پٌْبی ًطیوي  ّبی افشایص ثزرسی تؼییي هیشاى وفبیت ًصت دستگبُ -18

 فزٍریشش رٍسبسُ ثِ ٌّگبم سلشلِ

 سلشلِ رخذاد ٌّگبم ثِ وَلِ( Back Wall) یطبًیپ َارُید ثِ ییاًتْب یّب دّبًِ ضزثِ اثز -19

 ٌّگبم ثِ وَلِ دٍراى در آى زیتبث ٍ ّب وَلِ پطت شیخبوز در( رٍاًگزا یّب خبن زیًظ) دار هسبلِ یّب خبن رفتبر یبثیارس -27

 سلشلِ رخذاد

 یّب ضؼف ججزاى هٌظَر ثِ ّب پل هسلح یثتٌ یّبِ یپب( Strengthening) تیتمَ یّب رٍش اًَاع سِیهمب ٍ یثزرس -21

 یجبًج یهحصَرضذگ ٍ یثزض ،یخوط

 یثزا هَجَد یّب پل یا سبسُ یاجشا یسخت ٍ همبٍهت هطخصبت يییتؼ جْت( NDT) هخزة زیغ یّب آسهَى اس استفبدُ -22

 یا لزسُ یثْسبس هغبلؼبت اًجبم

 ّب پل یا لزسُ یثْسبس یثٌذ تیاٍلَ هٌظَر ثِ یبثیارس یذاًیه ٍ( Visual) یچطو یّب رٍش -23
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 (BMS) پل تیزیهذ ستنیس ٍ پل رفتبر سٌجص یثزا یثزدار ثْزُ یع ّب پل سالهت صیپب ٍ وٌتزل يیًَ یّب دستگبُ -24

در ایزاى ٍ سٌجص ػوز  (Maintenance)ّب  ّبی فٌی پل ارسیبثی ٍضؼیت تؼویزات ادٍاری ٍ اسبسی ٍ ثبسرسی -25

 ثبلیوبًذُ پل

 ،AASHTO LRFD، CSA زیًظ ّب پل یعزاح همزرات هغبثك( LLDF) ّب پل رٍسبسُ در سًذُ ثبر غیتَس تیضزا يییتؼ -26

 یػٌصز دٍ یّب رٍسبسُ در ثبر غیتَس یَتزیوبهپ كیدل یّب رٍش ثب سِیهمب ٍ Eurocode ب،یاستزال ًبهِ يییآ

 یّب پل در FHWA-76 دستَرالؼول هغبثك یا لزسُ یزیپذ تیآس یبثیارس( یووّ) یلیتحل یّب رٍش سِیهمب ٍ یثزرس -27

 بدیس یشیخ لزسُ ثب هٌبعك در گزفتِ لزار ًبهٌظن

ّبی گذضتِ )همبیسِ  ّبی ضْزی در تْزاى عی سبل در تمَیت ػٌبصز سیزسبسُ پل FRPثزرسی ػلل ػذم استفبدُ اس الیبف  -28

، در دستزس ثَدى افزاد هتخصص ًصت ٍ ...( ثب ّوىبری ضْزداری UVّشیٌِ خزیذ وبال، لبثلیت اجزا، همبٍهت در ثزاثز اضؼِ 

 تْزاى

 َستِیپ رٍسبسُ یدارا یّب پل در( Multi Support Excitation) زّوفبسیغ هیتحز لیتحل اًجبم زیتبث شاىیه یثزرس -29

 FHWA-76 ٍ Eurocode 8 Part 1&2 ضَاثظ اسبس ثز فؼبل گسل هیًشد در ٍالغ یّب سبختگبُ یثزا لیعَ

ّبی دارای ضبلَدُ ػویك رٍی رفتبر دیٌبهیىی  ثزرسی هیشاى سختی جبًجی ٍ لبین خبن اعزاف ضوغ ٍ سزضوغ در پل -37

ّبی تبریخچِ سهبًی  ( ثب استفبدُ اس تحلیلp-y ،Q-z  ٍt-zّبی  ّبی دارای خبن ًزم )استفبدُ اس هٌحٌی ّب ٍالغ ثز سبختگبُ پل

 غیزارتجبػی

 ٍ بدیس یشیخ لزسُ ثب یّب سبختگبُ یثزا پالى در ذُیخو یّب پل در بسیً هَرد( Seat Length) ويیًط یپٌْب یثزرس -31

 یزارتجبػیغ یسهبً خچِیتبر یّب لیتحل اس استفبدُ ثب بدیس بریثس

خیشی سیبد  ّبی ثب لزسُ ثزای سبختگبُ (Skew)ّبی دارای تَرة  هَرد ًیبس در پل (Seat Length)ثزرسی پٌْبی ًطیوي  -32

 ّبی تبریخچِ سهبًی غیزارتجبػی ٍ ثسیبر سیبد ثب استفبدُ اس تحلیل
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