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نهمت خدائي ،هوشيار ايماني كله سر
/840-821بهسازي لرزه اي سد بتني وزني تقویت شده با حائل نگهدارنده آسفالتي
امير پيروزنيا ،اميرجواد مرادلو

مدیر داخلي

/814-842بررسي آزمایشگاهي اتصاالت خارجي تير به ستون بتن مسلح با
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نشریه مهندسي سازه و ساخت

اباذر اصغري

به منظور گسترش ،پيشبرد و ارتقاي سطح علمي در حوزه مهندسي سازه و
ساخت و ارائه دستاوردهاي علمي و پژوهشي پژوهشگران كشور نشريهي علمي
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مورخ 6772/27/22وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و با مجوز وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمي به شماره ثبت  33222منتشر ميشود .از كليه پژوهشگران و
مؤلفان دعوت ميگردد مقاالت خود را در زمينه مهندسي سازه و ساخت از
طريق لينک ارسال مقاله در وب سايت نشريه ارسال نمايند .اعتبار اين نشريه به
استناد مجوز شماره  7/62/226726مورخ  77/66/23وزارت علوم ،تحقيقات و
فناوري ،علمي – پژوهشي شناختهشده و مقاالت آن داراي شناسه ديجيتال
بينالمللي ( )DOIميباشند.
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محمد رضايي پژند ،مهدي پاينده ثاني
/224-288یادداشت پژوهشي :تعيين ضریب رفتار دیوار برشي فوالدي با ورق نازک
به روش تحليل دیناميكي افزاینده)(IDA

مجيد قلهكي ،قاسم پاچيده ،اميد رضائي فر ،سجاد قزويني
 /244-225یادداشت فني :ارزیابي تأثير تقویت ساختمان هاي بتن مسلح چند طبقه
با  FRPبر خواص عملكرد لرزه اي دیناميكي سازهها
محمدكاظم شربتدار ،حكيمه پارسا
 /245سرمقاله مدیرمسئول به انگليسي
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صاحبامتیاز

سرمقالة مدیرمسئول
بسماهلل الرحمن الرحيم

خداوند عزوجل را سپاسگزاريم كه توفيق داد تا بيست و پنجمين شماره پياپي نشرية علمي – پژوهشي «مهندسي
سازه و ساخت» را تقديم اساتيد ،محققان ،انديشمندان ،دانشجويان و فعاالن حوزة مهندسي سازه و ساخت نمائيم.
نشرية «مهندسي سازه و ساخت» وابسته به انجمن مهندسي سازه ايران ميباشد كه طي نامه شماره 7/62/523732
مورخ 6772/7/22وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري مجوز فعاليت دريافت نموده و اعتبار آن حسب مجوز شماره
 7/62/226726مورخ  77/66/23وزارت يادشده ،علمي – پژوهشي شناخته شده است.
هدف اصلي از چاپ اين نشريه ،درج مقاالت و يادداشتهاي علمي-پژوهشي اساتيد ،دانشجويان و محققان حوزه
مهندسي سازه و ساخت است .خوشبختانه كشور ما به پيشرفتهاي بسيار زيادي در زمينة توسعة تكنولوژي مهندسي
سازه و مهندسي ساخت دستيافته و در اين زمينه موفقيتهاي چشمگيري حاصل شده است .در حال حاضر سهم
بزرگي از اعتبارات كشور در حوزه مهندسي سازه و ساخت به مصرف ميرسد .از طرفي بزرگترين سرمايهگذاري و
گردش مالي در بخش خصوصي نيز مربوط به همين حوزه است .افزايش روزافزون فارغالتحصيالن و دانشجويان و
گسترش دانشكدههاي تخصصي در اين حوزه سبب ميشود تا توليدات علمي اين بخش هرچه گستردهتر در معرض
مطالعه و استفاده عالقمندان و پژوهشگران دانشگاهي و حرفهاي قرار گيرد.
نقش دانشگاهيان و پژوهشگران در توليد مقاالت علمي و پژوهشي بيترديد كمک بسيار مؤثري به سازندگان و
طراحان در حوزه مهندسي سازه و ساخت است .با توجه به همين موضوعات و باهدف تخصصيتر كردن مقاالت علمي
در اين بخش ،انجمن علمي مهندسي سازه ايران نسبت به چاپ نشريه علمي-پژوهشي خود اقدام مينمايد .نكته
قابلتوجه اينكه با تالشهاي صورت گرفته در جهت ارتقاي كيفيت مقاالت و محتواي نشريه ،در ارزيابيهاي صورت
گرفته توسط وزارت محترم علوم ،به انجمن رتبه  Aاعطا گرديده و عالوه بر آن در حال حاضر مقاالت نشريه داراي
شناسه  DOIو دسترسي آزاد ) (Open Accessو تحت ايندكس پايگاههاي معتبر داخلي و خارجي ميباشد كه در
سايت نشريه قابلدسترسي است.
فرصت را غنيمت شمرده از زحمات و تالشهاي جناب آقاي دكتر برومند معاون محترم پژوهشي و فناوري وزارت
علوم ،تحقيقات و فناوري و رئيس كميسيون انجمنهاي علمي ايران ،جناب آقاي دكتر شريفي مديركل محترم دفتر
سياستگذاري و برنامه ريزي امور پژوهشي وزارت علوم ،تحقيقات و فناوري و كارشناسان و همكاران ايشان ،جناب آقاي
دكتر جاللي دبير محترم كميسيون انجمنهاي علمي و كارشناسان و همكاران محترم ايشان در دبيرخانه ،اعضاي
محترم هيئت تحريريه ،مديران محترم داخلي و اجرايي نشريه و از ساير عزيزاني كه در اين مسير پرمشقت ما را ياري
نموده و مينمايند تشكر و قدرداني نموده و ادامه همكاري آنان را در اين راه مقدس خواهانم.
غالمرضا هوائـي
مدیرمسئول نشریه
و رئيس انجمن مهندسي سازه ایران
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راهنماي تهيه و تنظيم مقاالت:
از كليه پژوهشگران محترم تقاضا دارد بهمنظور تسهيل در داوري مقاالت و انتشار نشريه ،به نكات زير توجه نمايند .جزئيات مربوط به قالب ارسال مقاله از سايت نشريه
در قسمت راهنماي نويسندگان نيز قابل دريافت است.
 فايل مقاله بايد به هر دو فرمت  DOCXو  PDFبراي سايت نشريه ارسال گردد و حداكثر تعداد صفحات مقاله شامل منحنيهاا و تصااوير  22صافحه باشاد.تهيه چكيده مقاله به زبان انگليسي نيز ضروري است.
 -اندازه و نوع فونتهاي فارسي مورداستفاده براي هر يک از موارد در جدول زير آمده است.

-

-

-

اندازه قلم
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چكيده

62
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كلمات كليدي
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نام مؤلفان

67
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عناوين بخشها

62
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عناوين زير بخشها

63
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عنوان مقاله

مقاله در محيط  Word 2267به باال با فرمت .docxدر اندازه كاغذ  A4تدوين شود .كل مقاله شامل شكلها ،جدولها ،مرجعها و غيره از  22صفحه تجاوز
نكند .در نوشتن مقاله ،بر روي كار انجامشده توسط خود مؤلف يا مؤلفان تأكيد و تا حد امكان از عنوان كردن مطالب كلي اجتناب شود.
متن چكيده حداقل  222و حداكثر  722كلمه تهيه شود.
مقاله بايد حداقل شامل بخشهاي مقدمه ،روشهاي آزمايشي يا محاسباتي ،نتيجهگيري و مراجع باشد و دستاوردها و نتايج مقاله بهوضوح بيان شود .مراجع
اصلي مقاله حتماً ذكر و ارجاع آن در متن مشخص شود .پاراگرافبندي رعايت شود.
مقاله بايد بهصورت تک فاصله و يک ستوني باشد .كليه حروف فارسي متن با فونت  B Nazaninو كليه حروف انگليسي متن و نيز روابط رياضي با Times
 New Romanباشند .اندازه حروف براي بخشهاي ديگر مقاله در محل مربوط نوشتهشده است .متن مقاله در اندازه كاغذ 273 x 262( A4ميليمتر)
باشد .حاشيههاي طرف راست و چپ هر يک برابر  6/5سانتيمتر و حاشيههاي باال و پايين هر يک  7سانتيمتر .بهتر است فايل قالب را از وبسايت نشريه
دانلود و در آن فايل مقاله را تهيه كنيد.
جدولها و شكلها بايد در جاي مناسب در متن مقاله قرار گيرند .باالنويس جدولها و زيرنويس شكلها مطابق نمونه دادهشده شمارهگذاري شوند ،و در متن
بهصورت مثالً شكل ،6جدول ،6شكل 2و غيره به آنها ارجاع داده شود .تصاوير ،نمودارها ،و جدولها به حداقل كاهش يابد .كلمات داخل شكلها و منحنيها
حتياالمكان فارسي باشد .روابط رياضي از طرف چپ و شماره آنها در طرف راست زده شود.
اصطالحات خارجي با معادلهاي دقيق و رسا در زبان فارسي و نام كامل واژه و عبارات اختصاري بهكاررفته در متن ،به زيرنويس ارجاع شوند .محل ارجاع
عكسها و جداول ،شكلها و نمودارها بهطور دقيق ضمن رعايت ترتيب آنها در متن معين شوند.
نگارش مشخصات مراجع به انگليسي باشد .قالب نوشتن مراجع در صفحه راهنماي نويسندگان وبسايت نشريه مهندسي سازه و ساخت موجود ميباشد.
صفحه اول مقاله فقط شامل عنوان مقاله ،نام نويسندگان ،سمت يا مرتبه علمي مؤلفان ،چكيده فارسي ،كلمات كليدي Abstract ،و Keywords
ميباشد.

نكتة مهم  :8زبان رسمي مجله ،فارسي است .مقاالت بايد علمي ،پژوهشي و حاصل تحقيق نويسنده يا نويسندگان در زمينه علوم فني و مهندسي بوده و قبالً چاپ نشده،
يا بهطور همزمان به مجالت ديگر ارسال نشده باشد .مقاالت ترجمهاي نيز پذيرفته نميشوند .مسئوليت صحتوسقم مطالب بر عهده نويسنده خواهد بود و همچنين
نويسنده مسئول بايد فرم تعهدنامه علمي را از سايت نشريه دانلود و هنگام ارسال مقاله در سامانه نشريه بارگذاري نمايد.
نكتة مهم :2براي تهيه مقاالت الزم است حتماً با مراجعه به سايت نشريه به آدرس  ، www.jsce.irآخرين دستورالعملها و قالبهاي مقالهنويسي اختصاصي نشريه
مطالعه و بر اساس آنها نسبت به تحرير و ارسال مقاالت اقدام شود .در غير اين صورت نشريه از دريافت و بررسي مقاالت معذور است.
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فرم اشتراک نشریه علمي-پژوهشي مهندسي سازه و ساخت

نام و نام خانوادگي:
تحصيالت:

دانشگاه محل تحصيل يا تدريس:

محل كار:

مؤسسه:

زمينهي فعاليت:
نشاني:
كد پستي:
تلفن همراه:

تلفن ثابت:
شروع اشتراک از شماره:

هزینه اشتراک  0شماره ساليانه به همراه پست پيشتاز مبلغ  2.888.888ریال ميباشد .لطفاً
مبلغ فوق را به شماره حساب جاري  322621403بانك تجارت ،شعبه زیربناهاي حمل و
نقل (كد  )8465و یا شماره كارت  5052-0318-8844-8835و یا به شماره شباي
 IR838808888888888322621403به نام انجمن مهندسي سازه ایران و یا از طریق درگاه
اینترنتي انجمن واریز نموده وفيش را به همراه این برگه و آدرس كامل پستي خود به نشاني
دفتر نشریه ارسال و یا به آدرس  info@isse.irایميل فرمایيد.
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تهران -خيابان كريمخان زند -خيابان شهيد عضدي شمالي -ساختمان سابق دانشگاه عالمه طباطبايي -طبقه
دوّم -دفتر انجمن مهندسي سازه ايران ،كد پستي6573277676 :
شماره تلفكس 26272272 :و ،226-26272262صندوق پستي 67225 -6772

