
 FRPهای  فوالدی و کامپوزيت آرمه به کمک ورق و پروفیلهای بتن سازی سازهمقاومکتاب  معرفی

استاد ، دکتر علی خیرالدینتالیف  FRP هایفوالدی و کامپوزيت آرمه به کمک ورق و پروفیلهای بتنسازی سازهمقاوم کتاب

 552در  1395در سال  ،دانشگاه سمنان دانشکده مهندسی عمراندانشیار  ،محمدکاظم شربتداردکتر و  دانشکده مهندسی عمران

رائه ااز امتیازات کتاب مزبور،  و در اختیار جامعه علمی کشور قرار گرفت.به چاپ رسید  دانشگاه سمنانتوسط انتشارات صفحه 

 یا پروفیل های فوالدی )همانندروش های مختلف مقاوم سازی اعضاء بتن آرمه از قبیل تیر، ستون، اتصاالت و قاب ها بوسیله ورق 

همراه روش های مختلف و سیستم های آزمایشگاهی ه ب FRPبادبند یا دستک های فلزی( و ورق ها یا میلگردهای کامپوزیتی 

در قالب طرح های تحقیقاتی و پایان نامه های تحصیالت تکمیلی می باشد که می تحقیقات گسترده انجام شده توسط مولفین 

 یسینامه انگل ژهوابسیار مفید باشد. ضمنا کتاب شامل  دارند،حققین و دانشجویانی که تمایل به تحقیقات آزمایشگاهی تواند برای م

 می باشد. یو فهرست موضوع یبه فارس

 در پیشگفتار کتاب می خوانیم:

نیازهای ایمنی و حوادث  ،کاربری جدید توسعه بنا و ،اینامهبرداری، تغییرات ضوابط آیینخطاهای طراحی، اجرایی و بهره"

خیز ایران های اخیر در کشور زلزلههای موجود را در سالبهسازی ساختمانو  سازیضرورت مقاوم ،غیرمترقبه از جمله زلزله

شود که مهندسین بهسازی باعث میو سازی و ضوابط جدید مقاوم هاخسارات و روشو ها دوچندان نموده است. آشنایی با نارسائی

 هایی مقاوم و ایمن در برابر بارهای ثقلی و جانبی را با رویکرد مهندسی و اقتصادی باز طراحی و اجرا نمایند.د ساختمانبتوانن

ای تنظیم گردیده که عالوه بر کاربردی سازی مؤلفین است، به گونهها سابقه تدریس و تجربه مقاومکتاب حاضر که حاصل سال

ها، ساختمان شاور، بتواند به عنوان یک کتاب درسی کمک آموزشی در دروس ترمیمبودن در دفاتر مهندسی و مهندسین م

های سازه و زلزله مورد های موجود در رشته مهندسی عمران و گرایشای ساختمانهای بتی و بهسازی لرزهسازی سازهمقاوم

شی و تجربیات اجرایی مؤلفین و نتایج های پژوهمطالب ارائه شده در کتاب حاضر، تلفیقی از فعالیت استفاده قرار گیرد.

ی سازی و بهساززمینه مقاوم عات کلی و عمومی محققین گششته درهای دانشجویان تحصیالت تکمیلی به همراه اطالنامهپایان

یاز به ن با توجه باشد.می FRPهای پلیمری مسلح الیافی های فوالدی و کامپوزیتبه کمک پروفیل آرمهبتنهای ای سازهلرزه

آرمه به کمک ورق و های بتنسازی ساختماناطالعات و تخصصی و کاربردی در زمینه مقاوم جامعه علمی و مهندسی کشور به

، مؤلفین را بر آن داشت تا مجموعه حاضر را که شامل هشت فصل FRPهای پلیمری مسلح الیافی پروفیل فوالدی و کامپوزیت

، یسازمقاوم و یالرزه یبهساز یاهیپا میمفاهفصول این کتاب عبارتند از  .قرار دهند نمنداعالقهباشد تنظیم و در اختیار می

، یدفوال طوقه و دستک با یبتن اتصاالت تیتقو، یفوالد مهاربند کمک به آرمهبتن یهاساختمان تیتقو، یبهساز یراهکارها

، FRP یتیکامپوز دهیتنشیپ یهاورق با آرمهبتن یرهایت یخمش تیتقو، یخارج یفوالد لیپروف با یخمش یرهایت یبرش تیتقو

 نصب روش در FRP یلگردهایم با یبتن دوطرفه یهادال یخمش تیتقو، FRP یتیکامپوز یهاورق با آرمهبتن اتصاالت تیتقو

 ".NSM سطح کینزد در

عالوه بر مرکز انتشارات و  استبه چاپ رسیده  1395نسخه توسط انتشارات دانشگاه سمنان در سال  500کتاب مزبور در 

به صورت  فروردین میدان انقالب تهران 12در سمنان، از انتشارات سیمای دانش در خیابان  1دانشگاه سمنان در پردیس شماره 

 .می باشدقابل تهیه  حضوری و اینترنتی


