
 

 عٌَاى زٍرُ آهَزشی; 

  اجرایی جسئیات ٍ ساذتواى اجرای ًَیي ّای فٌاٍری ٍ ساذت ّای رٍش

 تارید برگساری زٍرُ; 

 8:/35/23لغایت  8:/34/23

 

 شوارُ ٍ تارید هجَز شَرای فٌی;

 24:7هصَب پٌجویي جلسِ شَرای فٌی سال  36/22/24:7هَرخ  27:73:9

 

 هشرصات هسرس )هسرسیي( زٍرُ; 

 زکتر فالحیاىجٌاب آقای 

 (زٍرُ ّای سازهاى ًظام هٌْسسی ساذتواى)هسرس 

 

 سرفصل زٍرُ; 

کاربرز هَاز کاهپَزیت بِ هٌظَر استفازُ از اسکلت ساذتواى ّای هتعارف ٍ آثار آى زر اسکلت 

سازی ساذتواى ّا، سیستن تویس کاری ًوای ساذتواى ّا، آشٌایی با اًَاع في آٍری ّای ًَیي 

بررسی هصالح ٍ  -پلیورّا ٍ هصالح سبک جْت زیَارّای تیغِ ایکاربرز  -)هصالح ساذت(

سیستن سبک فلسی  -تکٌَلَشی جسیس اجرای سقف ّا با زر ًظر گرفتي ّولکرز زیافراگوی

(LSF)- ( 4ًظام صفحات ساًسٍیچیD) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 مستندات دوره آموزشی:

 اجرایی جسئیات ٍ ساذتواى اجرای ًَیي ّای فٌاٍری ٍ ساذت ّای رٍش

 

کلیه مستندات مربوط به این دوره آموزشی در وبگاه مدیریت امور فنی و اجرایی سازمان مدیریت و برنامه ریسی 

 استان گلستان به آدرس ذیل بارگساری گردیده است.

http://fani.golestanmporg.ir 
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 تعاليبسمه
 

 شهرداران محترم شهرهای تابعه استان فرمانداران محترم شهرستان های تابعه استان

 استانداری ، امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیکمدیرکل محترم دفتر فنی

 رییس محترم دانشگاه گلستان محترم صنعت، معدن و تجارت استان رکلیمد

 محترم نوسازی مدارس استانمدیرکل  مدیرکل محترم استاندارد استان

 مدیر محترم آزمایشگاه فنی و مکانیک خاک استان مدیرعامل محترم شرکت آب منطقه ای استان

 محترم میراث فرهنگی،صنایع دستی و گردشگریمدیرکل  مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان

 تی استانمدیرعامل محترم شرکت شهرک های صنع رئیس محترم سازمان جهاد کشاورزی استان

 مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب استان مدیرکل محترم شیالت استان

 مدیرعامل محترم شرکت توزیع برق استان مدیرعامل محترم شرکت آب و فاضالب روستایی استان

 مدیرکل محترم ورزش و جوانان استان رئیس محترم دانشگاه علوم پزشکی استان

 مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی استان های استانمدیرکل محترم فرودگاه

 مدیر عامل محترم شرکت گاز استان مدیرکل محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی استان

 گرگان رئیس محترم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ای استان مدیرکل محترم راهداری و حمل و نقل جاده

 استان یزداریو آبخ یعیمحترم منابع طب رکلیمد (2کل محترم راه آهن شمال شرق ) ریمد

 مدیرکل محترم آموزش فنی و حرفه ای استان استان یهامحترم فرودگاه رکلیمد

 استان یکل محترم دامپزشک ریمد استان یکل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماع ریمد

 استان یستیکل محترم بهز ریمد کل محترم ثبت اسناد و امالک استان ریمد

 هالل احمر استان تیمحترم جمع سییر ره( استانیته امداد امام خمینی )محترم کممدیر کل 
 

 موضوع: تغییر عنوان دوره آموزشي

  با سالم و احترام ؛

یجورید اواخاماه یواد " آموزشو  در خصوو  ررزوریرد دوره 14/12/1397مورخ  699390ه شماره پیرو نام             

  دوره آموزشو ،یعالم یدیره کل موککور رر یااسره یااحضار م  رااند یمکارد یدیره کل ریه و شهراازد یاااه را  "ران 

یجورید "ره یگرین دواجو" ساختمان و جزئیات اجراییساخت و فناوری های نوین اجرای روش های "روا عنوویه 

 ؛م  زردد "ااخاماه یاد ران 

( 22/12/1397حدیکثر توا تواری  )ره یین اازماه نفر یز یمکاریه آه دااگاه  2معرف  حدیکثر  ضمن لکی خوییشمند یات 

 17صوب  یلو   8:00یز ااعت  24/12/1397یل   23پنج شنبه و جمعه مورخ ر روزیاد  ددااور فرمایید یمکاریه مرروطه 

 راانند. در محل دینشکده فن  و مهندا  دینشگاه زلسااه ویقع در رلویر یلغدیر زرزاه حضور ره یم

نمووده ینود سبت ره معرفو  یمکواریه محاورم یقودیم نامه فوق یلککر ن یاد یجریی  که راززشت ره دااگاهالزم ره ذکر یات 

روه  پااو رییو  کوه در داواگاه یواد یج دینود. ضومناًتاری  ررزریرد دوره مودنرر قوریر و تغییر عنویه مریتب ری ره لحاظ 

یاوافاده یز فنواورد "رزریرد دوره آموزشو  ع رموضوپیوات( )تصویر  08/07/1397مورخ   350125نامه شماره دعوت
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مکاریه ی نسبت ره معرف ( لغو زردیده رود ماعاقباًکه ) "اه یارا روش یاد تولید صنعا  ااخامنوین ااخت و آشنای  یاد 

   دیرند.یقدیم الزم معمول دااور ره منرور یعریم یفرید یاد شده  رودند محارم یقدیم نموده

 

 
 

  
  

 

 رونوشت:
ترافيك استانداري )به نمايندگي جناب آقاي امين اله ديلم عضو محترم كارگروه آموزش و .. مديركل محترم دفتر فني، امور عمراني و حمل و نقل و  

 ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت استحضار.
ايي( . مديركل محترم راه و شهرسازي استان )به نمايندگي جناب آقاي سعيد باقري راد عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجر 
 هت استحضار.ج
استان )به نمايندگي جناب آقاي حميدرضا كريم زاده عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام  . مديركل محترم آموزش فني و حرفه اي 

 فني و اجرايي( جهت استحضار.
ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت . رييس محترم دانشگاه گلستان )به نمايندگي جناب آقاي عليرضا طبرسا عضو محترم كارگروه آموزش و  

 استحضار.
محترم استاندارد استان )به نمايندگي جناب آقاي ميثم گرزين عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و اجرايي( جهت . مديركل  

 استحضار.
ضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني و ... مديركل محترم نوسازي مدارس استان )به نمايندگي جناب آقاي روزبه گيالسيان ع 

 اجرايي( جهت استحضار.
شركت آب منطقه اي استان )به نمايندگي جناب آقاي سيدتقي ميرديلمي عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني  .مديرعامل محترم 

 و اجرايي( جهت استحضار.
تان )به نمايندگي جناب آقاي محمد رضا شكيبا عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام فني . رئيس محترم انجمن صنفي پيمانكاران اس 

 ( جهت استحضار.و اجرايي
)به نمايندگي جناب آقاي وحيدرضا ساالري عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط نظام . مدير محترم آزمايشگاه فني و مكانيك خاك استان  

 هت استحضار.و اجرايي( جفني 
)به نمايندگي جناب آقاي اسماعيل تيموري عضو محترم كارگروه آموزش و ترويج ضوابط . رييس محترم سازمان نظام مهندسي ساختمان استان  

 استحضار.نظام فني و اجرايي( جهت 
برنامه ريزي استان گلستان جهت جناب آقاي مجيدي سرپرست محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري سازمان مديريت و  

 استحضار.
 مدير محترم اداري، مالي و پشتيباني سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان جهت استحضار. جناب آقاي حسن نتاج 
 جناب آقاي دهنوخلجي رئيس گروه محترم حوزه رياست و روابط عمومي سازمان مديريت گلستان جهت استحضار. 

 

 

 هادی کالنتری 

اجرایی و دبیرخانه مدیر نظام فنی و 

 شورای فنی استان گلستان 





























































































































































































































































































































































































































































 
 ضريرت صىعتی سازی در بخش ساختمان

 

       پيادُ عاسي الگَّاي ػلوي در عاخت ٍ عاس 

         ارتماي ويفيت در هصالح ٍ رٍػ ّاي عاخت

 ٍ عاس

        تَجِ تِ ارسػ رٍس افشٍى هٌاتغ ٍ تْيٌِ عاسي

 ٍ اعتفادُ درعت اس آًْا

        واّؼ سهاى اجزاي پزٍصُ ّا ٍ تغزيغ فزايٌذ

 ّاي اًثَُ عاسي 

        افشايؼ ػوز هفيذ عاسُ ّا 

        واّؼ ّشيٌِ ّاي عاخت ٍ عاس 



 
ًليذ ساختمان ًيه در ت  مسايای فىايريهای و

 
افشايؼ عزػت احذاث عاختواى ٍ واّؼ سهاى عاخت 

 اًثَُ عاسي عاختواى تا اعتفادُ اس عيغتن ّا ٍ فٌاٍري ّاي
 ًَيي

  صزفِ جَئي در هصزف اًزصي ٍ در ًتيجِ واّؼ اتالف
 اًزصي  

ويفيت تاالي عاختواى ٍ هماٍهت در تزاتز حَادث طثيؼي 

  افشايؼ اعتحىام عاسُ تا تَجِ تِ ػوز تاالي هصالح ًَيي
 عاختواًي

واّؼ پزت  هصالح عاختواًي 

واّؼ آلَدگي هحيط سيغت 

  عثه عاسي عاختواى 

ًِاهىاى وٌتزل ويفيت تز فزايٌذ تَليذ در وارخا 

  ارتماء جايگاُ ًيزٍي وار تزاي افزاد تحصيل وزدُ در
 صٌؼت عاختواى

اهىاى اعتفادُ اس ًيزٍي وار دائوي در توام فصَل عال 

واّؼ ليوت توام ؽذُ عاختواى 

اهىاى وٌتزل دليك تز همزرات هلي عاختواى 



ًيه ساختمان مًجًد در كشًر  مهمتريه سيستمهای فىايری و
 دارای تاييذيه فىی از مركس تحقيقات ساختمان ي مسكه 

LSF ( سيستن كاهل ساختواًي)سيستن قاب سثك فلضي   

ICF ُ اي)سيستن قالة ػايق هاًذگاس  ( سيستن ساص  

3DPanel ( سيستن كاهل ساختواًي)سيستن پاًل ّاي سِ تؼذي   

ُ اي)سيستن قالة تًَلي   (سيستن ساص  

(سيستن كاهل ساختواًي)هجوَػِ فٌاٍسي ّاي ًيك سيستن   



 ٍسق اص فَالدی سثه لاب سیستن
 دادُ فشم سشد گالَاًیضُ فَالدی ّای
  سال اص .ضَد هی تطىیل (C.F.S) ضذُ

 سشد فَالد اص استفادُ تعذ تِ 1950
 تِ اها .ضذ ضشٍع (C.F.S) ضذُ ًَسد
 آالت هاضیي تِ دستشسی عذم دلیل

 صٌعت دس واهپیَتش ٍ دّی فشم دلیك
  سال اص .تَد تَجیِ فالذ ساختواى

 ٍ ساخت جْت فَالد ایي اص 1990
 دس آى ًاهِ آییي اٍلیي ٍ استفادُ ساص

 .گشدیذ تذٍیي اهشیىا

 



 .هی ضَد اجشا سٍش 3 تِ حاضش حال دس سیستن ایي

ِ ای اجشای ضیَُ (الف  طثم

 یىپاسچِ دیَاسّای اجشای ضیَُ (ب

 طثمِ یه خوطی لاب سیستن (ج

ِ ای سٍش خالف تش  تِ پیص ساختِ پاًلْای صَست تِ ساختواى دٌّذُ تطىیل لطعات وِ طثم
 سٍش وِ یىپاسچِ سٍش دس هی ضًَذ، ًصة استفاع دس ٍ ّن وٌاس دس ٍ ضذُ هٌتمل واسگاُ هحل

 تذٍى ٍ یىسشُ صَست تِ هی تاضٌذ سیستن ایي لائن تاستش عٌاصش وِ استادّا است، لذیوی تشی
 .هی گیشد صَست خَسجیٌی صَست تِ اسىلت تیشسیضی ٍ ضذُ اجشا ٍ طشاحی طثمِ تشاص دس لطع

 ٍ تَدُ هعوَلی خوطی لاب ًَع اص ثملی ٍ جاًثی تاستش سیستن طثمِ یه خوطی لاب سیستن دس
ِ ای هماطع اص ستًَْا دس  جَضی اتصاالت ولیِ .هی ضَد استفادُ ًاٍداًی همطع اص تیشّا تشای ٍ جعث

ِ ای صَست تِ خوطی اتصال ًاحیِ  .هی ضَد اًجام واسخاً

ِ ای اجشای ضیَُ ، سثه فَالدی لاتْای اجشای هشسَم سٍش   .هی تاضذ طثم

 

 



 سزد هماطع سیستن، ایي اصلی ٍ اٍلیِ هصالح
  ٍرق اس (Cold-Formed) استاًذارد ضذُ ًَرد

  2 تا 0/6 ضخاهتْای در گالَاًیشُ فَالد
 .است هیلیوتز



 : سیستن هعشفی

 (Stud) ضکل C عوَدی اخشای تعذادی اس دیَار ّز
 تِ پاییي ٍ تاال در کِ هتز ساًتی 60 تا 40 فَاصل تِ

 (Runner) ضکل  C یا U ًاٍداًی افمی اخشای
   .ضَد هی تطکیل اًذ، ضذُ هتصل

 
 
 

 

استادّا تَسط ثملی تارّای اًتمال 
یا تادتٌذّا تَسط خاًثی تارّای اًتمال  

   تزضی دیَارّای

 
 
 

 



 Light Steel Framing : سیستن هعزفی

 صَرت تِ ٍ سثک سمف تا هَارد اکثز در سیستن ایي
 تیزچِ ٍ تیز .ضَد هی اخزا سمف دیگز اًَاع تا هَردی

  ٍ Stud ّواًٌذ سثک ّای سمف ًَع ایي ّای
Runnerاس هعوَال ًْایی سمف .دیَارّاست ّای 

 هی ساختِ فلشی خزپاّای اس استفادُ تا ٍ ضیثذار ًَع
 .ضَد

 پزٍفیل اس استفادُ تا ًیش ساختواى دیگز ّای لسوت
  تختِ هختلف اًَاع تا ٍ ضذُ اخزا ضذُ ًَرد سزد ّای

 .ضًَذ هی پَضیذُ (... ٍ چَتی سیواًی، گچی،)
 
 
 

 

 طشاحی استاًذاسدّای
 AISI ًاهِ آییي -1
 اهزیکا ارتصTI  809  ًاهِ آییي -2
 :هسکي ٍ ساختواى تحمیمات هزکش دستَرالعول -3

 هْارتٌذ اخزای تا طثمِ 3 تا حذاکثز 
 تتٌی تزضی دیَار تا طثم6ِ تا حذاکثز 



L.S.F  سثه فَالدیاستفادُ اص ساصُ ّای هضایای  

ٍخَد هَاد اٍلیِ در داخل کطَر -     
هماٍهت در تزاتز سلشلِ -     

سثکی ساسُ-  
سزعت اخزای تاال -     

(ًیزٍی اًساًی-سیواى-فَالد)ساخت کاّص ّشیٌِ  -     
صزفِ خَیی در هصزف اًزصی -     

سَْلت اخزای تاسیسات تزلی ٍ هکاًیکی -     
سَْلت ًگْذاری ٍ تعویزات -     

اخزااهکاى تَلیذ لطعات در هحل  -     
لاتلیت احذاث در کلیِ ضزایط آب ٍ َّایی  -  

 سیست هحیط آلَدگی عذم -

  کزدى اًثار ٍ ًمل ٍ حول در سَْلت -

 ساختواًی رایح ّای ًاهِ آییي تا تطاتك -

 



L.S.F  سثه فَالدیاستفادُ اص ساصُ ّای هضایای  

  
 افضایص فَق العادُ ویفیت تِ دالیل ساخت 

.ًَد دسصذی دس واسخاًِ  

 

ایي سیستن اًعطاف پزیشی تسیاس صیادی  
دس اجشای طشح ّای پیچیذُ هعواسی دس ًوا  

.ٍ پالى، اص خَد ًطاى هی دّذ  

 
دسصذی ٍصى هشدُ ایي ساختواى ًسثت تِ  60واّص حذٍد 

.ساختواًْای صٌعتی  

 
.اجشای ولیِ اتصاالت دس هحل ًصة تَسط پیچ ٍ هْشُ  

 

دسصذی فضاّای هفیذ ساختواى تِ دلیل ون   10افضایص حذٍد 
.وشدى ضخاهت دیَاسّا ًسثت تِ ساختواى ّای سٌتی  

 



L.S.F  ُسثه فَالدیاص ساصُ ّای هعایة استفاد  

  
آسیة پزیشی دس تشاتش آتص سَصی  -   

 

واسآیی ًسثتاً پاییي دس هٌاطك گشم ٍ   -  
 هشطَب

 
وَچه تَدى سختی ٌّذسی ٍ اهىاى وواًص هَضعی ٍ   - 

 ًاپایذاسی پیچطی
 

هماٍهت ون دس تشاتش ًیشٍّای خاسج اص صفحِ -   
 

طثمِ  3لضٍم استفادُ اص دیَاس تشضی دس ساصُ ّای تیص اص  - 
ُ ای  جْت وسة هماٍهت لشص

 
اهىاى ًفَر حطشات دس فضای خالی دیَاس  -   

 



 نصب در محل( 1

ایي رٍش عوذتاً در هَرد دیَارّای خذا کٌٌذُ  
 .کارتزد دارد (Partition walls)داخلی 

در ایي رٍش، ساسُ ّا تصَرت ضاخِ ّای تا  
طَل هعیي ٍ تزاتز تِ هحل کارگاُ حول ٍ طثك  

پالى اس لثل طزاحی ضذُ در هحل دیَارّای  
 .داخلی ًصة هیطًَذ



 مونتاژ تحت بارگذاری( 2

  دیَارّای هَرد در آى عوذُ کارتزد کِ رٍش ایي در
  است، طثمِ دٍ اس تیص دارای ّای ساختواى تارتز
  لزار اٍلیِ تارگذاری تحت هًَتاص کارگاُ در ّا ساسُ

  هی هًَتاص هدشا، ّای پاًل لالة در دیَارّا ٍ گزفتِ
 .گزدًذ



  ساختواًی، کارگاُ تِ ّا پاًل اًتمال اس پس 
  هحل در ٍ هدشا طَر تِ را پاًل ّز تایذ
  استخزاج اخزایی ّای ًمطِ هطاتك) خَد
  .ًوَد ًصة (هعواری پالى اس ضذُ



ساسُ ّای سمف ًیش طثك رٍال تمیِ اعضا ٍ تا کوک اعضای ٍاسطِ  
 .  تارتز اتصال هی یاتٌذپاًل ّای تِ تذًِ 
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 اجشای سشیع پَضص ًْایی سطَح دس هشحلِ ًاصن واسی 

 سیستن تا L.S.F سلاتت لاتل هضایای اص یىی 
 پَضص سشیع اجشای تَاًایی سایج، ّای

 صفحات اص استفادُ تا داخلی سطَح ًْایی
 دس تٌا صهاًی تَلف وِ است گچی خطه
 تَجْی لاتل حذ تا سا سٌتی سفیذواسی هشحلِ
 .دّذ هی واّص

17 



وياليي هاي مجتمع 

طبقه 5 تا اداري و مسکوني هاي مجتمع 

راهي بين استراحتي هاي مجتمع 

عمراني هاي پروژه در اداري و مسکوني بزرگ هاي کمپ 

دائم و موقت درماني مراکز و مدارس 

مترقبه غير حوادث از پس اسکان براي االحداث سريع هاي ساختمان 

گسترده نمايشگاهي و خريد مراکز 

زياد ارتفاع با بناهاي داخل در طبقه نيم احداث 

موجود هاي ساختمان بام پشت روي بر طبقات تعداد توسعه  

18 
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 نحوه مونتاژ
دیوارهای  

 برشی
دیوارهای  
 جداکننده

 سازه باربر
تعداد  
 طبقات

 طثمِ L.S.F L.S.F L.S.F 1  ٍ2 در هحل

 طثمِ 5تا  L.S.F L.S.F L.S.F 3 تحت تارگذاری

 طثمِ 8تا  L.S.F L.S.F 6 تتي تحت تارگذاری

طثمِ ٍ تیطتش 9 سٌتی L.S.F تتي در هحل  
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 طثمات تش اساس تعذادL.S.F  تٌذی تمسین



 پلي جٌظ اس دائوي لالثْاي (ICF) هاًذگار ػايك لالثْاي تا هغلح تتٌي ديَار عيغتن

 هحغَب ديَار اس جشئي ػٌَاى تِ ريشي تتي اس پظ وِ ّغتٌذ (EPS) ؽذُ هٌثغط اعتايزى

   هيىٌٌذ ايفا را حزارتي ػايك ًمؼ ٍ ؽذُ



تتي 

 عيواى

 عٌگذاًِ ّا

 آب

 هَاد افشٍدًي تتي

4-9هطاتك تا ٍيضگيْاي هٌذرد در فصل ) هيلگزد 

 (هثحج ًْن همزرات هلّي عاختواى

لالة ّا  

 ػايك پلي اعتايزى

 راتط ّا

 عايز اجشاي لالة

ديَارّاي غيز تارتز 



 ُواّؼ ػوليات لالة تٌذي ٍ آرهاتَرتٌذي ديَارّاي تارتز تتي آرهِ در هحل اجزاي پزٍص 

ِعزػت عاخت ٍ تزگؾت عزيؼتز عزهاي 

  پزت پاييي هصالح ٍ حفظ هٌاتغ هلّي 

ػايك تٌذي صَتي ٍ حزارتي هٌاعة ٍ واّؼ ّشيٌِ ّاي 

  عَخت ٍ تزق هصزفي جْت عزهايؼ ٍ گزهايؼ ٍ تِ 

ِ جَيي  در هصزف اًزصي طَر ولي صزف

ُهماٍهت تاال در تزاتز سهيي لزس 

اًؼطاف پذيزي در طزاحي هؼواري 

دٍام ٍ ػوز هفيذ تيؾتز عاختواى 

عَْلت حول ٍ ًمل لطؼات 

اهٌيت تيؾتز وارگزاى 

يىپارچگي ػولىزد عاسُ اي ٍ اًؼطاف در طزاحي 



 هاًذگاررٍػ اجزاي عاختواى ّاي تتي هغلح تا لالة ػايك 

 
لالة ّاي هاًذگار تِ صَرت پاًل ّاي هغتطيلي در وارخاًِ تَليذ ٍ تِ وارگاُ  

 .هي ؽًَذ هٌتمل 
 

هؼ هياًي ٍ آرهاتَرّاي خزپايي  اعتايزى،  ايي پاًل ّا هتؾىل اس دٍ اليِ ٍرق پلي 
 .تزاي ًگِ داؽتي آرهاتَرّاي افمي ٍ ػوَدي تؼثيِ ؽذُ اًذ 



 هاًذگاررٍػ اجزاي عاختواى ّاي تتي هغلح تا لالة ػايك 

 
فًَذاعيَى عاختواى تا تؼثيِ آرهاتَرّاي اًتظار تز اعاط پالى عاختواى ٍ ديَارّاي تارتز عاسُ 

ِ اي وِ آرهاتَرّاي اًتظار هياى آًْا لزار گيزد رٍي ّن چيذُ   ICFاجزا ٍ تلَن ّاي ً َ تِ گ
 . هي ؽًَذ

جْت تمَيت عاسُ هاتيي تلَن ّا اس هيلگزدّاي افمي ٍ ػوَدي اعتفادُ هي گزدد، پظ اس تتي  
 .ريشي هاتيي تلَن ّا، لالة ّاي پلي اعتايزى تصَرت هاًذگار در عاسُ تالي هي هاًذ



 هاًذگاررٍػ اجزاي عاختواى ّاي تتي هغلح تا لالة ػايك 

جْت ًاسن واري ٍ ًوا عاسي  داخل ٍخارد عاختواى  هي تَاى اس پَؽؼ ّايي هاًٌذ گچ تزي، عوٌت  
 .تزد ٍهؾاتِ آى تا اعتفادُ اس اتصاالت عزد الذام ًوَد



 ًْن هثحج ضَاتط وليِ ٍ تَدُ گغتزدُ يا ًَاري ًَع اس ػوذتا ICF عيغتن ّاي ؽالَدُ•

  ٍ تلَوْا ؽذى درگيز تزاي .ؽَد رػايت آًْا خصَؿ در تايذ عاختواى هلّي همزرات

  اتصال يا ٍ فًَذاعيَى رٍي تز ستاًِ ايجاد اس ريشي تتي حيي در جاتجايي اس جلَگيزي

 .ؽَد هي اعتفادُ چَب لطؼات يا ؽىل ًاٍداًي ؽذُ ًَرد عزد پزٍفيل يه

 ايجاد اس تا گيزد صَرت ارتفاػي هزحلِ چٌذ در تايذ يىذيگز رٍي تز تلَوْا اعتمزار•

 واهل ريشي تتي صَرت در .ؽَد جلَگيزي تتي اجشاي جذاؽذگي ٍ تتي در تخلخل

 .گزدد تاهيي تتي ويفيت ٍ تزاون خاؿ رٍؽْاي اس اعتفادُ تا تايذ هزحلِ يه در ديَار

  ّز ٍ گيزد صَرت يىٌَاخت ضخاهت تا ٍ افمي ّاي اليِ در تايذ ديَارّا در ريشي تتي•

  تاؽذ اي گًَِ تِ تايذ ريشي تتي عزػت .ؽَد هتزاون واهال تؼذي اليِ ريختي اس لثل اليِ

 . تاؽذ خويزي حالت در لثلي اليِ جذيذ اليِ ريختي ٌّگام وِ



 يه .ًوَد هحذٍد را تتي عمَط ارتفاع اهىاى حذ تا تايذ ديَارّا ريشي تتي در•

   .تاؽذ هي لالة عطح در ريشي تتي ّاي دريچِ ايجاد هَحز راّىار

 تِ ؽَد هتزاون هٌاعة ٍعايل اس اعتفادُ تا ريشي تتي ػوليات طَل در تايذ تتي•

 داخلي ّاي لغوت ٍ گيزد تز در واهل طَر تِ را هذفَى الالم ٍ هيلگزدّا طَريىِ

 هَرد ايي در خَدتزاون ّاي تتي اس اعتفادُ .وٌذ پز را لالة ّاي گَؽِ ٍ

 .دارد ارجحيت

 ًيش اًذوي آب جذب ٍ تَدُ حزارت ػايك اعتايزى پلي تلَوْاي ايٌىِ تِ تَجِ تا•

 خاصي توْيذات تِ ًياس هختلف َّايي ٍ آب ؽزايط در عيغتن ايي ريشي تتي دارًذ،

 .داؽت ًخَاّذ آٍري ػول جْت



:الشاهات ٍ هحذٍديت ّاي عيغتن لالة ّاي تتٌي ػايك   

 

 (عاًتوتز  15حذالل ضخاهت ديَارّا ي تتٌي ) ضخاهت ًغثتاً سياد ديَارّاي توام ؽذُ  •

 طزيمِ اتصاالت آرهاتَرّا هخصَصا در گَؽِ ّا •

 هحافظت پلي اعتايزى تَعيلِ اًذٍدّا يا تختِ گچي  •

هحذٍديت طثمات ٍ حذاوخز ارتفاع در صَرت رػايت ضَاتط ؽىل پذيزي ٍ هماٍهت  •
 هتز 10هتز اس پايِ هحذٍد هي تاؽذ ٍ در غيز ايي صَرت تِ  50در تزاتز حزيك تِ 

هگاپاعىال ٍ حذاوخز اًذاسُ   20تتي هصزفي تايذ اس ًَع عاسُ اي تا حذالل هماٍهت  •
 .هيليوتز تاؽذ  20عٌگذاًِ هصزفي 

 .پلي اعتايزى تىار رفتِ تايذ اس ًَع وٌذ عَس ٍ يا خَد خاهَػ ؽَ تاؽذ  •

 عٌگيٌي ٍسى عاختواى•

 اهىاى اس تيي رفتي اليِ ّاي پلي اعتايزى هَجَد در دٍ طزف ديَار تز احز ػَاهل طثيؼي•



 عيغتن ّاي پاًل پيؼ عاختِ عثه عِ تؼذي

 3صفحات ساًذٍيچيD  ساًتيوتز ٍ دٍ ضثكِ هيلگزد جَش  3اس يك اليِ پلي استايزى تِ ضخاهت حذاقل
 4تا ضخاهت حذاقل ( اس ًَع تز)ضذُ در دٍ طزف ايي اليِ تطكيل ضذُ كِ اس دٍ طزف تا دٍ اليِ تتي پاضيذًي 

 .ّوزاُ ضذُ است( ديَار غيز تارتز)ساًتيوتز  3ٍ حذاقل ( ديَار تارتز)ساًتيوتز 
 هيالدي تِ طَر گستزدُ ٍارد  80در ايالت كاليفزًياي اهزيكا تِ ثثت رسيذ ٍ اس دِّ  1967ايي سيستن در سال

 .در ايزاى ضزٍع تِ تَليذ ضذ 1370صٌؼت ساختواى گزديذ ٍ اس سال 



  3Dاجشاي اصلي پاًل 

 (Expanded Poly Styrene)ّغتِ ػايك   -1 

 هفتَل ّاي گالَاًيشُؽثىِ   -2 

 (Cross Wires)خزپايي يا تزؽگيزّا هيلگزدّاي   -3 

 (Shotcrete)پاؽيذُ ؽذُ رٍي پاًل تتي   -4 

 ايي پاًل ّا تِ دٍ ًَع تارتز •
 .ٍ غيزتارتز تمغين هي ؽًَذ



ًاع پاولهای بكار رفته در سيستم  او

ُپاًل تك ٍ جذا كٌٌذ 
 پاًل دٍتل 
پاًل سقف 
پاًل جذيذ 
ِپاًل پل 
پاًل هجَف 

 
 
 
 

 

 



Single & Partition Panel 
 
 
 
 
 

 

anel Advanced Building System 

 پاًل تك ٍ جذا كٌٌذُ

Density ≥ 15 Kg / m³ 

Zinc Coating ≥ 40 µ (Galvanized) 

 fy ≥ 6800 Kg / cm² 

PLC Spot Welding 

Fire Retardant EPS – ASTM E84 

Heat, Sound & Humidity Insulation 

Unlimited Length 

3Dp 

 تی ًیاس اس اجزای الیِ گچ ٍ خاک•
 تی ًیاس اس ًؼل درگاُ جْت تاسضَّا•

 



Double Panel 
 

•Reinforced Insulated Concrete - 
Formwork (RICF) 

 
•10  – 25 cm. Concrete Thickness 

 
•5 – 12 mm. Bar Diameter (S400 Mpa) 

 
•5 cm ICF Thickness (Each Side) 

 
 
 
 
 

 

anel Advanced Building System 3Dp 
 پاًل دٍتل 



Floor Panel 
 هتغيش اتؼاد – ًاهحذٍد طَل ٍ هتش 1/20 ػشض تِ پاًلي يکپاسچِ تلَک تيشچِ•
 هتش ساًتي 30تا 10 تيشچِ استفاع•
 هتش ساًتي 50 تا 30 تلَک ػشض•
 حشاستي آسهاتَس ػٌَاى تِ شثکِ ًقش•
 طثقات ٍ كاسگاُ تا سٌگيي تيشچِ حول ، پاشٌِ تتي ،ساخت فلضي خشپاي جَشکاسي : تيشچِ تِ ًياص ػذم•
 .دّذ هي افضايش سا هقاٍهت صيش اص شاتکشيت اجشاي•
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 پاًل سقف

3Dp 
 پاًل سقف



New Block 
 گالَاًيضُ  C-Channel  ًاٍداًي حاٍي – هتش 1/20 ػشض تِ  يکپاسچِ خَدايستا تلَک
 (19 هثحث) اًشطي هصشف دس جَيي صشفِ تشاي قثَل قاتل ساًذهاى ٍ ػايق توام سطح تاهيي

 صيش ًاٍداًي تِ ساتيتس ٍ كارب سقف ًصة اهکاى ساختِ، پيش تيشچِ تِ ًياص ػذم
 
 
 
 

 

anel Advanced Building System 3Dp 
 پاًل جذيذ



Stairs Panel 
 

 پلِ حجن تٌذي قالة
   هصشفي هيلگشد ٍ تتي %60 حزف

 دال جايگضيي شيثذاس تتٌي تيشّاي
 شوشيشي تيشآّي اص ًياص تي

 كاسي ًاصک ٍ سٌگ ًصة هالت ًوَدى هسلح
 پيشاًي، كف، اتؼاد تا هؼواسي ًقشِ هطاتق تَليذ
 هتغيش پلِ تؼذاد ٍ شية
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 پاًل پلِ



Waffle Panel 
 

   زنبوری النه دوطرفه دال
 پانلی پله پاگرد در کاربرد
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 پاًل هجَف



anel Advanced Building System 

ًاع شبكه ها ي يسايل  اتصال   :او
3Dp 

  45جْت تقَیت در اعزاف تاسضَّا تِ غَرت 
 درجِ ٍ تزهین تزیدگی هص در هحل تأسیسات

 شثکِ اتصال تخت

 شثکِ اتصال گًَيا شثکِ اتصال يَ شکل

 هحل اتػال دٍ غفحِ هتؼاهد ٍ هحل اتػال دیَار تِ سقف



anel Advanced Building System 

 :آييه وامه های طراحی ، ساخت ي اجرای پاول های سه بعذی 

3Dp 

 ِدستَسالؼول طشاحي، ساخت ٍ اجشاي سيستن ّاي پاًل پيش ساختِ سثك س
 هؼاًٍت تشًاهِ سيضي ٍ ًظاست ساّثشدي سياست جوَْسي 385ًششيِ  _تؼذي

 
Council of American Building Officials  (C.A.B.O)                                

 آييي ًاهِ اًجوي ساختواى آهشيکا
 

U.S. Department  of Housing and Development                (H.U.D.)  
 هٌاتغ تَسؼِ شْشي ٍهسکي آهشيکا

 

 

   (B.O.C.A.)  U.S. Board of Code Enforcement Administration         
 آييي ًاهِ هذيشاى ٍ دست اًذسكاساى ساختواى

 
 

 استاًذاسد ّايASTM A82 & A185  
 



3Dp anel Advanced Building System 



3Dp anel Advanced Building System 

3Dpanels ٌِآييي ًاهِ ّاي هَجَد دس صهي 



 
تِ دلیل گستزدگی ضثکِ فَالدی در تواهی اػضای سیستن در تواهی سغَح، احتوال ایجاد آٍار ٍ ریشش  - 

ّای ًاضی اس جدایص هػالح در تار گذاری ّای لزسُ ای تِ حداقل هوکي کاّص هی یاتد تِ گًَهِ ای کهِ   
 .در حهههاالت حهههدی ًْهههایی تهههارتزی، اجهههشای گسهههیبتِ ضهههدّدر هحهههل خهههَد تهههاقی هیواًٌهههد    

 
 
 
 

 

 

 

 ضکل تا ای ساسُ ایجاد تاػث ، آى ای ساسُ ساختار ای جؼثِ ػولکزد ٍ پاًل اجشای هکاًیکی خَاظ - 
 .ضَد هی هؼوَل ّای ساسُ تِ ًسثت کوتز پذیزی

 

 ضزیة رفتار ساسُ ّای تا سیستن دیَارّای تزضی تتي آرهِ تِ حدٍد  درضزیة رفتار ایي ساسُ ّا
 .دست آید

 

 

 

 

 

 

 در ّز حال هقاٍهت هطبػِ تتي پاضیدُ ، . هقاٍهت هطبػِ تتي پاضیدُ هَرد ًظز تاهیي گزدد
 .هگاپاسکال اختیار ضَد 18استَاًِ ای استاًدارد، ًثاید کوتز اس  هزتَط تِ آسهًَِ ّای

 

هیلیوتز تاضد 85تا  40پاضیدُ تاید دارای اسالهپ  کار آیی تتي. 
 

ٍ ًسثت هتداٍل سٌگداًِ تِ  0/  5تا /.  35حدٍد هتداٍل ًسثت آب تِ سیواى هبلَط تتي پاضیدُ 
 .هی تاضد 4/5تا  3/5سیواى 



 

 ،تزای یافتي هحل ّایی کِ تتي پاضیدُ تِ سغح پاًل ًچسثیدُ است ٍ یا تزای تؼییي حفزات هَجَد
در غَرتی کِ غدای تن ٍ خفِ تِ گَش رسد تِ هؼٌای . اپزاتَر تا چکص ضزتاتی تِ تتي ٍارد هی آٍرد

 .تتي پاضیدُ ٍ سغح ّستِ ػایق هیثاضد پَکی ٍ ٍجَد حفزُ ٍ فاغلِ تیي الیِ ّای تتي پاضیدُ ٍ یا

 

 ِهیلیوتز  100تا  40ضثکِ جَش ضدُ در هحدٍدُ ( فاغلِ تیي دٍ تار یا دٍ پَد هتَالی )اتؼاد چطو
اتؼاد ضثکِ تز حسة عَل ًاخالع . هیلیوتز تَغیِ هی ضَد 80یا  50هی تاضد ، کِ چطوِ تِ اتؼاد 

 .تؼییي هیطَد
 

 

 



 

  هتز اس  15عثقِ تا ارتفاع حداکثز  4ساسُ ّای کاهل پاًلی تز اساس تجزتیات اجزا ضدُ هی تَاًٌد تا
 .تزاس پایِ ساختِ ضًَد

 

 

پالى ساختواى تاید دارای ضکل هتقارى یا تقزیثاً هتقارى ًسثت تِ هحَرّای اغلی تٌا تاضد. 

 

تِ ػثارت دیگز . در هسیز اًتقال ًیزٍی جاًثی اس ساسُ پاًلی تِ سهیي، اًقغاػی ٍجَد ًداضتِ تاضد
 .دیَارّای تارتز تاید تِ غَرت هوتد تا رٍی پی اهتداد داضتِ تاضٌد

 



 

 

 هیلیوتز اس ّستِ ػایق تزداضتِ ضَد 50در هحل اتػال پاًل ّای دیَاری تا ضالَدُ تاید. 
 

 عَل دّاًِ رػایت ضَد 1/200در ٍسظ دّاًِ تیزّا تاید خیش هٌفی تِ هقدار 

اجزای سقف تیزچِ تلَک تاید قثل اس اتوام تتي پاضی دیَارّا غَرت گیزد. 

 

استفادُ اس تتي سثک در ساخت پاًل ّای تارتز هجاس ًوی تاضد. 

 
 



ِ دار  ٍي ِ هص تزاي اتصال سا  ضثك





هضاياي ساختواى ّاي ساًذٍيچ پاًل دس 
 سِ تخش هؼواسي ، ساصُ ٍ اقتصاد

  اًؼغاف پذیزی تزای ایجاد اضکال هبتلف در تاسضَ ّا فضاّای
 داخلی ساختواى 

ایجاد فضای هفید تیطتز 
هقاٍهت در هقاتل حزارت ، تزٍدت ٍ غَت 
کاّص جزم ساختواى 
کیفیت تْتز اجزای اتػاالت اػضای ساسُ ای 
 تاسپبص تیطتز ًیزٍ تدلیل پیَستگی تیي کلیِ دیَار ّای

 ساختواى ٍسقف
هقاٍهت هٌاسة در تزاتز آتص سَسی 
 ٍ ُسثکی ٍ سَْلت ًػة پٌل ّا ٍ کاّص سهاى اجزای پزٍص

 ًیزٍی اًساًی هَر ًیاس
ُکاّص هػالح هػزفی در پزٍص 
 ُاهکاى اجزای پزٍصُ ّای اًثَُ ساسی تا ایي سیستن تدلیل هکاًیش

 تَدى ساخت پٌل ّا
 اهکاى ساخت سزیغ ساختواى ّای یک عثقِ ٍ اهکاى اسکاى

 آسیة دیدگاى ًاضی اس تالیای عثیؼی تا سزػت سیاد
 

 



  ًقاط ضؼف سيستن

 تزد تَدى فَالد ّای پیص کطیدُ•
 سبتی کٌتزل ضباهت تتي پاضیدُ ضدُ•
 ػدم اهکاى ساخت تتي تا هقاٍهت تاال•
 اهکاى ایجاد خَردگی در فَالد ّای ضثکِ پٌل تدلیل ًداضتي پَضص هٌاسة فَالد ّا•
 ػدم اهکاى دستزسی تزای تؼویز ٍ یا اغالح هسیز تأسیساتی•
 هطکل در رٍاداری ّای پٌل دیَاری تٌْگام ًػة ٍ ضاقَل کزدى•
 ػولکزد ضؼیف در هٌاعق تا اختالف دهای رٍساًِ سیاد•
 
 



 TFS( قاب ّاي تتٌي پيَستِ)قالة تًَلي  سيستن
Reinforced Concrete Continuous  Frame   or 

Tunnel Formwork Systems 

سیستن هَسَم تِ تًَلی، یکی اس رٍش ّای هَرد استفادُ تزای اجزای ساختواى ّای تا سیستن دیَار تارتز ٍ 
در سیسهتن  . ًام تًَلی تِ دلیل ضکل قالة ّای فلشی ّن سهاى دیهَار ّها ٍ سهقف ّاسهت    . سقف تتٌی است

. تًَلی، دیَار ّا ٍ سقف ّای تتي هسلح تِ غَرت ّن سهاى آرهاتَرتٌدی، قالة تٌدی ٍ تتي ریهشی ههی ضهًَد   
ایي رٍش ضوي تاال تزدى سزػت ٍ کیفیت اجزا، ػولکزد ساسُ ای ٍ رفتار لزسُ ای هجوَػِ ساسُ را تِ لحهاػ  

 .یکپارچگی اػضاء ٍ اتػاالت آى ّا تِ ًحَ چطوگیزی تْثَد هی تبطد



تهزای قالهة تٌهدی یها     . قالة ّای هَرد اسهتفادُ، تهِ اًهداسُ تقزیثهی اتؼهاد فضها ّها ّسهتٌد        
قالة تزداری، ًیاس تِ خزد کزدى قالة ّا ٍ تثدیل آى ّا تِ اتؼاد کَچک ًیست ٍ تا ّواى اتؼاد 

خزٍج قالة ّای تًَلی، پس اس تهتي ریهشی   . اٍلیِ ٍ تِ غَرت یکپارچِ اس فضا خارج هی ضًَد
( قالة تهزداری )دیَار ٍ سقف ٍ گیزش آى، تا فاغلِ دادى قالة ّا اس جدار ّای تتي ریشی ضدُ 

جدار ّایی کِ تا استفادُ اس ایهي رٍش  . ٍ تا حزکت افقی رٍی چزخ یا غلتک غَرت هی گیزد
 ّستٌد( جاًثی)اجزا هی ضًَد جدار ّای اغلی داخلی ٍ تؼضی جدار ّای خارجی 

 



 اجضا سيستن

پٌل سقف ، پٌل ديَار ، پيچ ّا ٍ اتصاالت ، چزخْا ، 
 سكَي كار ، قطؼِ اتصال تزاي اًتقال قالة

 پٌل دیَار

 اتػاالت پٌل سقف
 سکَی کار



 
 :جاًثي ٍ ثقلي تاستش سيستن

 تتي ّای ساختواى تا هقایسِ در ) ًاسک ًسثتا ّای دال ٍ تارتز دیَارّای , اغلی تارتز ػٌاغز
 .ّستٌد (هتؼارف هسلح

 .ضَد هی هٌتقل پی تِ یکٌَاخت تػَرت ٍدال دیَار سیستن تَسظ جاًثی ٍ ثقلی تارّای
 ضَد هی تَغیِ , پیچص اثز رساًدى حداقل ًٍیش هَضؼی ّای تٌص توزکش اس جلَگیزی تزای

 .ضَد حفؼ ساختواى ارتفاع سزتاسز در ای ساسُ تزضی دیَارّای پیَستگی
 

 :تًَلي سيستن اي لشصُ سفتاس
 سیستن ای لزسُ ػولکزد , سقف ّای ٍدال دیَارّا ّوشهاى ریشی ٍتتي یکپارچِ تٌدی قالة
 .هیطَد یکدیگز تِ ساسُ اجشای ٍػوَدی افقی پیَستگی تاػث تبطدٍ هی تْثَد را تًَلی ّای

 هیدٌّد ًطاى خَد اس خَتی تسیار ای لزسُ هقاٍهت تًَلی سیستن دارای ساختواًْای



 :هضاياي اقتصادي 
 سزػت ساخت1.

 کاّص ّشیٌِ ساخت2.

 تاسگطت سزیؼتز سزهای3ِ.

 افشایص عَل ػوز ساختواى4.

 کاّص اتالف  ٍ پزت هػالح5.

 کاّص ًیزٍی اًساًی6.

 

 :هضاياي فٌي ٍ اجشايي 
 اهکاى کٌتزل دقیقتز هػالح ٍ اجزا1.

ِ  پیص ساخت2ِ.  قاتلیت استفادُ اس هػالح پیص ساختِ ٍ ًیو

 اهکاى عزاحی ٍ ساخت هدٍالر3.

 هؼوَلی رٍضْای تا هقایسِ در اجزایی خغزات کاّص ٍ ایوٌی افشایص4.

 کارخاًِ هطاتِ ، تَلید خظ یک  تِ ساخت فزآیٌد اس تبطی تثدیل5.



ُ اي ٍيظگي ّاي  : ساص
ِ ای ػولکزد تدلیل لزسُ ای هٌاسة رفتار ٍ سیستن یکپارچگی 1.  جؼث

 گستزدُ غَرت تِ هتوزکش حالت اس تٌص توزکش هاّیت تغییز 2.

 غلة دیاگزام ػٌَاى تِ سقف هغلَب ػولکزد 3.

 خویزی لَالّای تطکیل در تیطتز تأخیز ٍ ًاهؼیٌی درجِ افشایص 4.

 پالى ٍ هقغغ در ساختواى تَدى هٌظن ٍ ساسُ ای تقارى 5.

 



 :هؼاية 

 هحدٍدیت در عزاحی فضاّای داخلی هؼواری ٍ   تغییزات احتوالی آیٌد1ُ.

ِ گذاری اتتدائی تاال2.  سزهای

 ًیاس تِ استفادُ اس هاضیي آالت سٌگیي ٍ اتشارآالت هبػَظ3.

 ّشیٌۀ تاالی تأهیي اًتظارات در خػَظ ػایق حزارتی ٍ غَتی4.

 ػدم تأهیي پارکیٌگ هَرد ًیاس در ّوکف5.

 تیطتز ضدى ٍسى ساسُ 6.
 

 



ُتزاساس ٍ کطَر ًیاس هَرد هسکي هبتلف اًَاع ساخت تزای سیستن ًیک پزٍص  
 .است ضدُ عزاحی ساختواى هلی هقزرات

 تَجِ قاتل افشایص تز ػالٍُ کِ است هدٍالر ٍ پیص ساختِ سیستن یک سیستن، ًیک 
ِ جَیی ّای ٍ اجزا سَْلت ساخت، سزػت  تاهیي ٍ رضایتوٌدی اقتػادی، غزف
ِ ّا ایي ساکٌیي آسایص   .است ضدُ گزفتِ ًظز در آى در ًیش خاً

اس کطَر هلی استاًداردّای تا هغاتق ٍ ضدُ عزاحی دائن اسکاى تزای سیستن ایي  
   .هی تاضد 2800 سلشلِ آییي ًاهِ جولِ

 



حداقل کِ است ضدُ اػالم سال 60  سیستن ایي تا ضدُ ساختِ ساختواًْای ػوز 
  .است آًْا استفادُ قاتل سهاى

غَرت قغؼات اکثز ِ ِ ای ت ِ ای کیفیت کٌتزل اهکاى کِ هی ضَد تَلید کارخاً  کارخاً
   .هی ضَد ساختواى ّا ایي دٍام افشایص تاػث ٍ است کارگاّی اس تیطتز

ػالٍُ تٌاتزایي ضَد تؼَیض هدتی اس تؼد پیص ساختِ قغؼات کِ دارد ٍجَد اهکاى ایي 
ِ ّای کاّص تز ِ ّای ساخت، ّشیٌ  تِ ًسثت ًیش ساختواى ّا ایي ًگْداری ّشیٌ

 .هی یاتد کاّص هَجَد، رٍش ّای
هغالؼات تِ تَجِ تا کِ درحالی 

 ایي هفید ػوز ضدُ، اًجام
 سال 120 تا هی تَاًد ساختواى ّا

 حداقل اگز حتی یاتد افشایص ًیش
 سال 60 ساختواى ّا ایي هفید ػوز
 تِ ًسثت ضَد گزفتِ ًظز در

 سال 30 حداقل هَجَد ٍضؼیت
 .است تیطتزی ػوز دارای



ساختواًْای تزای سیستن ایي 
  اجزا ٍ عزاحی عثقِ سِ تا یک

 است ضدُ عزاحی عثقِ 5 تا ٍ
  اس تیص تزای آى عزاحی ٍ
 اًجام دست در ًیش عثق5ِ

   .هی تاضد
 

ُاس استفادُ اساس تز کار اید 
 هاًٌد کطَر در هَجَد هػالح
 .است ضدُ تٌا قَعی ٍ پزٍفیل

 هٌاعق تزای سلشلِ تزاتز در هحاسثِ ٍ هدٍالر هؼواری پایِ تز سیستن ایي عزاحی 
 ضکل اقلیوی ضزایظ اًَاع تا ّواٌّگی اهکاى ٍ حداکثز تاد ًیزٍی کطَر، هبتلف
 .است گزدیدُ تْیٌِ آى در هػزفی هػالح ٍ اًزصی ٍ است گزفتِ



 عيغتن
هحذٍديت  

 ارتفاع
 اجزا هؼواري عاسُ

جَيي   صزفِ
در هصزف 

 اًزصي

هماٍهت در 
 تزاتز حزيك

  قاب فَالدي
 LSFسثك 

 دارد
كن  سثك ٍ

 حجن  
 

پذيزي  اًؼطاف
تاال در طزح 

 هؼواري

ساخت 
ِ اي تاال ٍ  كارخاً
 اجزاي  سزيغ

 ػايق حزارتي
 آسية پذيز

لشٍم هحافظت  )
 (ساسُ

قالثْاي ػايق 
 ICFهاًذگار 

 تا ضخاهت سياد ًذارد
پذيزي  اًؼطاف

در طزاحي 
 هؼواري

سزػت ساخت  
 تاال

 ػايق حزارتي
 

آسية پذيز 
  لشٍم هحافظت)

 (EPSتلَكْاي 

پاًل سِ 
تؼذي

3DPanel 
ٍ تا سختي سياد  دارد

 پيَستگي تاال

پذيزي  اًؼطاف
در طزاحي 

 هؼواري

سزػت ساخت  
 تاال

 ػايق حزارتي
 

هقاٍم در تزاتز  
 حزيق

 ًذارد تًَلي قالة
يكپارچِ ٍ 
داراي رفتار  

ُ اي  هٌاسة لزس

هحذٍديت  
هؼواري ٍ 

 هذٍالر طزاحي

سزػت ساخت  
هقاٍم در تزاتز   ػايق تٌذي ًياس تِ تاال

 حزيق

:نتیجه گیری   
 مقايسه سیستمهای فناوريهای نوين



 تا تشکش اص تَجِ شوا
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 استان دامپزشکی محترم کل مدیر  استان اجتماعی رفاه و کار تعاون، محترم کل مدیر

 استان بهزیستی محترم کل مدیر  استان امالک و اسناد ثبت محترم کل مدیر

 استان احمر هالل جمعیت محترم رییس  استان )ره( خمینی امام امداد کمیته محترم کل مدیر

 
  

  با سالم و احترام ؛

سررهخو ن  ر نش هرره"صررخب گ ارر د ر دن ه ش خ  رر  د  خ 20/12/1397 ررخ    715535ه پیرر ن مه ررا  رر ه            

 نه ش رخ ش ن کره ا  صرخ ) 24/12/1397 ن 23 د  ته یخ "ی دج د هتیسهخت هن ن ج ئ ردج د نیمخ رهه رفنهن 

گا دستحضه      سهمد اخدهینه ا ههر ش خ    ه که دن  حتر م  (  ذیل  خ در فن  دستهنمظهم فن  ن دج دیت نیج ضخدگط 

   کو کننده د  دن ه  ذکخ  ) طهگق لیسو پیخسو( صهد  ا دیده ن ش هده د یهفو    گه د.

هینده  حت م شن دستگهه )ضر ن گرا ه ر ده دد رتن تصرهنی  فریو هرهر ند یر ر( ج رو خخدهش ند دسو دستخ  ف  هیید م 

سرهخت هن  57د یهفو اخدهینه ا  ذکخ  گا   ک  ش خ ش ن پژنهو ههر تخسعا ن شینده مگر ر سره  هن )ند رر د  لرددلو 

 سه  هن(   دجعا ف  هیند. 2  ه ه 



 

 

 

 

   : شماره 

 
 

18131 

24/01/1398 : اترخی   

 دارد :   ویپست
 

 

ن بسیج.  .گرگان گارمرکزی:                                                                                   01732436158: فنمرکز تل                                                                                            سایت اداری میدا   3158736ش ش:                       01732480058دورن
 

 
 

  
  

 

 رونوشت:
سازمان مديريت و برنامه ريزي استان گلستان براي جناب آقاي مجيدي سرپرست محترم مركز آموزش و پژوهش هاي توسعه و آينده نگري  

 استحضار
 

 

 هادی کالنتری 

مدیر نظام فنی و اجرایی و دبیرخانه 

 شورای فنی استان گلستان 
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