
 

 تٌام خذا

 

 (هطاتق ضکل).  تٌظ٘ن ًوائ٘ذTon-mٍاحذ را رٍٕ  ( Run Analysis)پس از اًجام تحل٘ل  (1

 

 
 

 

 

 

 .را ت٘ک تسً٘ذ Print to File قسوت ....File      Print Tables      Summary Reportاز هٌَٕ  (2

 هس٘ر فاٗل هتٌٖ کِ قرار است اٗجاد ضَد را اًتخاب ًوَدُ ٍ تا تاٗپ ًام File nameاز قسوت  (3

 .فاٗل، فاٗل هَرد ًظر را رخ٘رُ ًواٗ٘ذ

 www.PersiaCivil.ir/mohasebatV3 را تاز کردُ ٍ ٍارد صفحٔ Internet Explorerًرم افسار  (4

 .ضَٗذ

( 3)کل٘ک کردُ ٍ فاٗل هتٌٖ کِ در هرحلٔ Choose file  ٗا Browseدر اٗي صفحِ رٍٕ دکؤ  (5

 .  کل٘ک ًواٗ٘ذSubmitرخ٘رُ کردُ تَدٗذ را هس٘ردّٖ ًوَدُ ٍ رٍٕ دکؤ 

در صَرت ً٘از تِ تَض٘حات هرتَط تِ گرٍُ . )در اٗي صفحِ هطخصات ساختواى را ٍارد ًوائ٘ذ (6

ساختواًٖ از لحاظ اّو٘ت ٍ ٗا خاک هحل احذاث پرٍشُ، لٌ٘ک تَض٘حات هرتَطِ هقاتل ّواى 

 . (قسوت قرار گرفتِ است

 .ٍارد صفحٔ تؼذ ضَٗذ...( اداهٔ هحاسثات تر اساس )تا کل٘ک رٍٕ دکؤ  (7

  



از تٌذ  (1)طثق تثصرٓ . در اٗي صفحِ ٍزى ٍ ارتفاع ّر طثقِ از تراز پاِٗ قاتل هطاّذُ است (8

زهاى تٌاٍب % 25  از هثحج ضطن هقررات هلٖ ساختواًٖ، در صَرت ً٘از تِ افساٗص 6_5_2_7_6

در اٗي هرحلِ زهاى تٌاٍب ٍ . سازُ تا زدى ت٘ک در هحل هرتَطِ، قادر تِ اًجام اٗي کار خَاّ٘ذ تَد

 .  قاتل هطاّذُ ّستٌذX ٍ  Yضراٗة زلسلِ در جْات 

در صفحٔ تاز ضذُ قادر تِ اًجام ّر ٗک از هَارد زٗر . کل٘ک ًوائ٘ذ( هرحلٔ تؼذ)رٍٕ دکؤ  (9

 :خَاّ٘ذ تَد

 ًواٗص ً٘رٍّإ جاًثٖ ٍاردُ تر سازُ تِ صَرت گراف٘کٖ (الف

 هطاّذٓ اطالػات کلٖ در قالة فاٗل هتٌٖ  (ب

  ETABS ًوَدى در ًرم افسار Copy ،Pasteهطاّذٓ ً٘رٍّإ زلسلِ تِ صَرت فاٗل هتٌٖ جْت  (ج

  ... جْت تِْ٘ دفترچٔ هحاسثات سازُ ضاهل کٌترل ٍاشگًَٖ ، کٌترل درٗفت ٍ wordداًلَد فاٗل  (د

 تحل٘ل تقرٗثٖ س٘ستن قاب خوطٖ تِ رٍش پرتال ٍ خرٍجٖ تصَرت فاٗل اتَکذ  (ُ

 

 

 :رفغ خطاّإ احتوالٖ ٌّگام کار تا ًرم افسار 

 

 .در صَرت هذل کردى خرپطتِ ، خرپطتِ ً٘س ٗک طثقِ درًظر گرفتِ هٖ ضَد (1

 .در صَرت٘کِ ترإ طثقِ إ دٗافراگن تؼرٗف ًطذُ تاضذ تا پ٘غام خطا هَاجِ خَاّ٘ذ ضذ (2

 . ارسال ًواٗ٘ذHessam@Atghaee.ir را تِ txtدرصَرت ترطرف ًطذى اٗراد، لطفا فاٗل  (3
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