
ارپژوهشي سازه هاي فضا ك-كارگاه تخصصي علمي

نصراله ديانت
1399دي  17

1وبينار

سير تحول سازه هاي فضا كار در ايران



سازه فضاکار چیست؟
اي اشاره دارد که هر سه بعد را اصطالح سازه فضاکار به گونه اي از سیستم سازه

گیرد اين اصطالح در مقابل سازه مسطح مانند خرپاهاي مسطح که دو بعد در بر مي
.يابدگیرد مفهوم ميرا در بر مي

در سازه مسطح خود سازه، بارهاي خارجي، نیروهاي داخلي و جابجايي نقاط اتصالي 
.همگي در يك صفحه قرار مي گیرند

هاي فضاکار مجموعه سازه، بارهاي خارجي، نیروهاي داخلي و در حالیكه در سازه
.گیرندجابجايي نقاط اتصالي وراي يك صفحه قرار مي

:هاي فضاکار شامل سازه
اي و هاي پوستههاي کابلي، سیستمها، شبكهها، گنبدها، برجها، طاقشبكه

.شودمي...  هاي کش بستي و هاي تاشو، سازهغشائي، سازه
گیرند ها اشكال متنوعي به خود مياين سازه

:با مصالح مختلفي از جمله
يا ...فوالد، آلومینیوم، چوب، بتن، کامپوزيت مسلح شده با الیاف گوناگون، شیشه و

.شوندترکیبي از آنها ساخته مي



سنتيفضاکارهايسازه
نوينفضاکارهايسازه
آشناييوپیدايش:1340دهه
وارداتيقطعاتباعمدهبطورايشبكهفضاکارهايسازهاجراي:1350دهه
جديدسیستمهايابداعوايشبكهفضاکارهايسازهشدنبومي:1360دهه
1370دهه:
oنوشینپرفسورآموزشيهايدورهآغاز
oتولیدوتقاضاافزايشومربوطهمفاهیمگسترشگرفتنشتابوافزارينرمگسترش

سیر تحول سازه هاي فضاکار در ايران•

1390دههو1380دهه:
oمروثبتدورهپايان(Mero)وداخليتولیدکنندگانافزايشوگوئینسیستمکميگسترشو

تقاضاافزايش
oفضاکارسازههايکنفرانسبرگزاري
oنامهآئینتدوين
oپاشاميکابليهايسازهشدنبوميوپیدايش
oبهافهرستتدوين
oگنبدهاآويزوکابليهايسازهوبستيکشهايسازهبررويتجربيونظريکارهايانجام
oايرانفضاکارهايسازهعلميانجمنتأسیس
oکرماندانشگاهيجهادکارفضاهايسازهارشدکارشناسيهايدورهتأسیس



سازه هاي فضاکار سنتي



























سازه هاي فضاکار نوين





















آموزش در دانشگاه ها
تهرانفنيدانشكده
(بهشتيشهید)مليدانشگاه
زيباهنرهايدانشكده
شريفصنعتيدانشگاه































• Avini single bolt









سيستم واحدی يونيبت



سيستم واحدی سهند







































وبومی سازی سیستم گوئین مر





















لزابداع سیستم کاسان آکام ف•



























پیوندهاي دانه تسبیحي



















پیوندهاي جوشي 
و

ريختگري















• Vesal mashhad













پیونده هاي خاص









سازه هاي کابلي،پاشامي

















دوره هاي آموزشي















































تدوين فهرست بها



:قیمت ها به دو بخش تقسیم شده است
:تهیه آماده سازي شامل-1

کارهاي فوالدي سنگین-فصل نهم –قطعاتساخت 1-1

فصل بیست و پنجم–رنگ آمیزي  قطعات   1-2

فصل بیست و هشتم–حمل  قطعات1-3

فصل نهم کارهاي فوالدي سنگین-بافت و نصب قطعات-2

خاصموقعیتبرايرامربوطهعواملکلیهبايددقیققیمتآنالیزواستوابستهبسیاريعواملبهنصبوبافت

شكلباتوجهباتقريببطورمتر70تاهايدهانهبراينصبوبافتهايهزينهامراينسهولتبراي.گیردنظردر

برايواستشدهگرفتهنظردرسازيآمادهوتهیههايهزينهازدرصديبصورتفضاکارسازههايشبكهکلي

.گرددلحاظدارستارههايقیمتوشدهآنالیزمورديبايدويژهحالتوبزرگترهايدهانه





کنفرانس ها













تاسیس انجمن



:اهداف•
هسازعلميارتقاءوپیشبردوگسترش•

نیروهايکیفيتوسعهوفضاکارهاي
اموربهبخشیدنبهبودومتخصص
هايرشتهزمینهدرپژوهشيوآموزشي
متالورژيومكانیكمعماري،عمران،



معرفی انجمن علمی سازه های فضاکار ایران
:موسسهیأت

نوشینهوشیاردکترآقاي-1

عابديکريمدکترآقاي-2

چناقلومحمدرضادکترآقاي-3

سالجقهعیسيدکترآقاي-4

کاوهعليدکترآقاي-5

گالبچيمحموددکترآقاي-6

يحیاييمحموددکترآقاي-7•

مالكشاهرخدکترآقاي-8•

صادقيارژنگدکترآقاي-9•

هريسچیانمحموددکترآقاي-10•

ديانتنصرالهدکترآقاي-11•



معرفی انجمن علمی سازه های فضاکار ایران
:مديرههیأتاصلياعضاي

مديرههیأترئیسديانتنصرالهدکترآقاي-1

مديرههیأترئیسنايبچناقلومحمدرضادکترآقاي-2

آقاي دکتر محمود هريسچیان                      خزانه دار-3•

مالكشاهرخدکترآقاي-4•

عابديکريمدکترآقاي-5•

گالبچيمحموددکترآقاي-6•

مقیميمهديدکترآقاي-7

:البدلعلياعضاي
زادهقليسعیددکترآقاي-1

يحیاييمحموددکترآقاي-2

واصليبازرسان
:البدلعلي

سماواتيامیدعليمهندسآقاي-1

سبكدستشاهرخمهندسآقاي-2
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:عضویت پیوسته•
از موسسان انجمن و کلیه افرادی که حداقل دارای درجه کارشناسی ارشد در یکی•

و رشته های عمران، معماری، مکانیک و متالورژی باشند و یا دارای درجه کارشناسی
.سال تجربه در زمینه سازه های فضاکار باشند5

نگاهی به اساسنامه انجمن•
تعریف انواع عضویت در انجمن•

:عضویت وابسته•
ان، کلیه کسانی که دارای حداقل درجه کارشناسی در یکی از رشته های عمر( الف•

.معماری، مکانیک و متالورژی باشند

معرفی انجمن علمی سازه های فضاکار ایران



:عضویت دانشجویی•
ه کلیه دانشجویان رشته های عمران، معماری، مکانیک و متالورژی می توانند ب•

.عضویت دانشجویی انجمن درآیند
:عضویت افتخاری•

شورای اجرایی انجمن به شخصیت های ایرانی و خارجی که مقام علمی آنان در •
موضوع فعالیت انجمن دارای اهمیت خاص باشد و یا در پیشبرد اهداف انجمن 

تخاری کمکهای موثر و ارزنده ای نموده باشند، در صورت تصویب می تواند عضویت اف
.اعطا نماید :عضویت حقوقی•

تی سازمانهای آموزشی، پژوهشی و شخصیت های حقوقی اعم از دولتی و یا غیر دول•
.می توانند با تصویب شورای اجرایی به عضویت حقوقی انجمن در آیند

نگاهی به اساسنامه انجمن•
تعریف انواع عضویت در انجمن•

معرفی انجمن علمی سازه های فضاکار ایران 
•



معرفی انجمن علمی سازه های فضاکار ایران
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شعب استانی انجمن



سومین کنفرانس ملی سازه و 
زلزله

و افتتاح

نصراله دیانت

مهر 27و 26
1391

شعبه استان کرمان

انجمن علمی سازه های فضاکار 
ایران



• معرفی انجمن علمی سازه های فضاکار ایران





92آذر –تبريز •

بسمه تعالي•

اولین جشنواره ملي پژوهشي •
92سهند 



93خرداد –ارومیه •

سمینار آموزشي يك روزه •
آشنايي با سازه هاي فضاکار













با تشکر از توجه شما
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