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  فصل اول (كليات)
   هدف 1-1

باشد.  دو درصد ساختمانمفيد  سال عمر 50تر از آن در هاي بزرگاي است كه احتمال وقوع آن و يا زلزلهزلزله، خيلي شديد زلزله
  سال). 2475شود (دوره بازگشت ناميده مي حداكثر زلزله محتملاين زلزله، 

باشد. اين زلزله،  ده درصد ساختمانسال عمر مفيد  50تر از آن در هاي بزرگاي است كه احتمال وقوع آن و يا زلزلهزلزله ،لزله شديدز
  سال). 475شود (دوره بازگشت ناميده مي زلزله طرح

است. اين  درصد 5/99 ساختمانسال عمر مفيد  50تر از آن در هاي بزرگاي است كه احتمال وقوع آن و يا زلزلهزلزله زلزله خفيف،
  سال). 10شود (دوره بازگشت حدود ناميده مي برداريزلزله سطح بهرهزلزله، 

                              

  %98زلزله خيلي شديد (محتمل) =         
  %90زلزله شديد (طرح) =                   دوره عدم فراگذشت

   %0,5زلزله سطح بهره برداري (خفيف) =                                               
  

  ي و تلفات سازه اي و جانيساختمان هايايستايي گروه
                

 هاآن ايتغيير قابل توجهي در مقاومت و سختي اجزاي سازه هاي شديد،زلزله
  پذير باشدامكانوقفه از آن مشاهده نشود و استفاده بي

    1گروه خطرپذيري ي هاساختمان
اي به حداقل برسد، به طوري اي و غير سازهخسارات سازه هاي خيلي شديدزلزله

  كه قابل مرمت باشد
  

به  كم و محدود باشد هاآناي در اي و غير سازهآسيب سازه هاي شديدزلزله
 ساختمانبرداري از ديده، ادامه بهرههاي آسيبنحوي كه با انجام مرمت بخش

  ميسر باشد.
     2گروه خطرپذيري ي هاساختمان

    اي را متحمل نگردد.اي عمدهاي و غير سازهآسيب سازه هاي خيلي شديد،زلزله
  

  اي و غيرسازهاي به حداقل برسدخسارات سازه هاي شديد،زلزله   
  3گروه خطرپذيري ي هاساختمان

ايستايي خود را حفظ كرده و تلفات جاني به حداقل  هاي خيلي شديد،زلزله
  برسد.
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ي با گروه خطرپذيري يك و دو با هر هاساختمانطبقه و نيز كليه  15از  تربيشمتر و يا  50ي بلندتر از هاساختمانكليه  تذكر :

  برداري خود را حفظ نمايند.بدون آسيب چنداني قابليت بهره هاي خفيفزلزلهتعداد طبقه در برابر 
  
  ايمالحظات معماري و پيكربندي سازه 6-11-3
ني بيبايد با پيش هاساختمانديگر، ي مجاور به يكهاساختمانهاي ناشي از ضربه براي حذف يا كاهش خسارات و خرابي 6-11-3-1

هاي مجاور ساخته شوند. ضوابط درز انقطاع در استاندارد اي حداقل از مرز مشترك با زمينفاصلهر جدا شده يا با ديگدرز انقطاع از يك
  ارائه شده است. 2800

شوند، به آساني خرد مي ساختمانتوان با مصالح كم مقاومت كه در هنگام وقوع زلزله بر اساس برخورد دو فاصله درز انقطاع را صرفاً مي
  به نحو مناسبي پر نمود.

هر طبقه از مرز زمين مجاور ي با اهميت متوسط و كم، فاصله هاساختمانو يا  تركمطبقه و  8ي با هاساختمانطور كلي در ه (ب(
/حداقل H0 005)H  طبقه يا با اهميت زياد و خيلي زياد اين فاصله  8ي بيش از هاساختمانارتفاع آن طبقه از تراز پايه) است و در

  .))باشدمي PاثرdCضرببرابر با حاصل
  رعايت گردد: ساختمانشود مالحظات زير در معماري در برابر زلزله، توصيه مي ساختمانبراي تأمين رفتار مناسب   6-11-3-2
رفتگي زياد باشد و از آمدگي و پسهم و بدون پيشه و متقارن در دو امتداد عمود بر به شكل ساد ساختمانپالن   6-11-3-2-1

  نيز احتراز شود. ساختمانايجاد تغييرات نامتقارن پالن در ارتفاع 
  متر احتراز شود. 5/1تر از هاي بزرگاز احداث طره 6-11-3-2-2
  ها خودداري شود.راگم كفديگر در ديافاز ايجاد بازشوهاي بزرگ و مجاور يك 6-11-3-2-3
هاي بزرگ پرهيز ها و عناصر الغر و دهانهي، تأسيسات يا كاالهاي سنگين بر روي طرهساختماناز قرار دادن اجزاي  6-11-3-2-4

  گردد.
زن و... قف كاذب، ديوار جداكننده، نما و سازي، ساي سبك براي مواردي از قبيل كفبا به كارگيري مصالح غيرسازه 6-11-3-2-5

  به حداقل رسانده شود. ساختمان
  ها خودداري شود.از ايجاد اختالف سطح در كف 6-11-3-2-6
  اي ايجاد شود، پرهيز گردد.از كاهش و افزايش مساحت زيربناي طبقات در ارتفاع، به طوري كه تغييرات قابل مالحظه 6-11-3-2-7
ايت رع ساختمانبندي سازه شود مالحظات زير در پيكرصيه ميدر برابر زلزله، تو ساختمانمين رفتار مناسب براي تأ 6-11-3-3

  گردد:
، در طبقات بر روي هم قرار داده شوند تا انتقال بار اين عناصر (ستون ها) نمايندعناصري كه بارهاي قائم را تحمل مي 6-11-3-3-1

  ر به واسطه عناصر افقي صورت نگيرد.ديگبه يك
به صورتي در نظر گرفته شوند،  (ديوارهاي برشي يا مهاربندها) كنندصري كه نيروهاي ناشي از زلزله را تحمل ميعنا 6-11-3-3-2

  كنند در يك صفحه قائم قرار داشته باشند.كه انتقال نيروها به سمت شالوده به طور مستقيم انجام شود و عناصري كه با هم كار مي

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



)2800زلزله (استاندارد آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر  درسنامه و تست هاي  
 تهيه و تنظيم: گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

 4صفحه          پوران پژوهش بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، ،ميدان قلي پور به سمت جهادرشت، 
   www.DTEG.ir   وبسايت:      @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن:    

عناصر مقاوم در برابر نيروهاي افقي ناشي از زلزله به صورتي در نظر گرفته شوند كه پيچش ناشي از اين نيروها در  6-11-3-3-3
درصد ُبعد  5از  تركمطبقات به حداقل برسد. براي اين منظور مناسب است فاصله مركز جرم و مركز سختي طبقه در هر امتداد، 

  در آن امتداد گردد. ساختمان
شود، طراحي از سيستم قاب خمشي براي تحمل نيروهاي ناشي از زلزله استفاده مي هاآنيي كه در هاساختماندر  6-11-3-3-4

  ها ديرتر از تيرها دچار خرابي شوند.به نحوي صورت گيرد كه ستون
راي حركت اعضاي ي، مانند ديوارهاي داخلي و نماها طوري طراحي و اجرا شوند كه مزاحمتي بااجزاي غير سازه 6-11-3-3-5

صورت، اثر اندركنش اين اجزا با سيستم سازه بايد در تحليل سازه در نظر گرفته  اي در زمان وقوع زلزله ايجاد نكنند. در غير اينسازه
  شود.

  ها خودداري شود.هاي كوتاه، به خصوص در نورگيرهاي زيرزميناز ايجاد ستون 6-11-3-3-6
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  هاي گسليدر پهنه ساختمانمالحضات طراحي و ساخت  6-11-4-1
هاي ويژه گسل هاي گسلي بهها گردد. در پهنهسازهتواند موجب آسيب به زمين ميجايي ناشي از گسلش در سطح بجا 6-11-4-1-1

  شود.ي با گروه خطرپذيري يك اكيدًا توصيه ميهاساختمانويژه به  ساختماناصلي، اجتناب از ساخت 
شود پي مورد استفاده از نوع گسترده (بدون استفاده از شمع) با ضخامت كافي (صلب) بوده و در يك اكيداً توصيه مي 6-11-4-1-2

  تراز اجرا شود.
ز ي ناشي اهاĤنمك بايد در مقابل نيروها و تغيير ساختمانگاز به ويژه برق و  ي حياتي شهري بههاĤناتصاالت شري 6-11-4-1-3

  گسلش طراحي شوند.
هاي گسلي توصيه زمين در كليه پهنههاي واقع در زيراك اطراف در بخشاز خ ساختمانكردن وجوه جانبي  جدا 6-11-4-1-4

  وجود نياورد. به ساختمانمشكلي براي پايداري كلي  كهآنشود، منوط به مي
هاي گسلي بايد با دقت مضاعف انجام ي واقع در پهنههاساختمانهاي مربوطه براي طراحي، اجرا و نظارت و كنترل 6-11-4-1-5

  عبارت است از:  هاساختمانشود. از جمله اقدامات ضروري در اين 
  ها و محاسبات،كنترل مضاعف نقشه -
  ،هاآنمنظور اجراي دقيق هاي اجرايي به تهيه مشخصات فني و خصوصي و دستورالعمل -

6-11-3-2-6 

6-11-3-3-5 

6-11-3-3-3 

6-11-3-3-6 
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  حسب اهميتبر هاساختمانبندي گروه 1-6
  شوند:به چهار گروه اهميت تقسيم مي هاآنرساني ناشي از خرابي حسب نوع كاربري و ميزان آسيببر  هاساختمان

  »با اهميت خيلي زياد«ي هاساختمان -1گروه 
  اين گروه شامل دو دسته زير است:

  ي ضروري:هاساختمان -الف
 هاآنبرداري از پس از وقوع زلزله اهميت خاص دارد و وقفه در بهره هاآنيي است كه قابل استفاده بودن هاساختماناين گروه شامل 

، نشاني، مراكز و تأسيسات آبرسانيها، مراكز آتشو درمانگاه هاĤنشود؛ مانند بيمارستخسارات ميغيرمستقيم موجب افزايش تلفات و 
و يم، تأسيسات نظامراكز مخابرات، راديو و تلويزيونها، هاي مراقبت فرودگاهرساني، برجها و تأسيسات برقي نيروگاههاساختمان

  .باشدميدر نجات و امداد مؤثر  هاآنيي كه استفاده از هاساختمانرساني و به طور كلي تمام كمك انتظامي، مراكز
  ي خطرزا:هاساختمان -ب

مدت و درازمدت براي و مضر در كوتاهميموجب انتشار گسترده مواد س هاآنو تأسيساتي است كه خرابي  هاساختماناين گروه شامل 
  هاي توليدكننده مواد شيميايي خاص.شوند، مانند كارخانهمحيط زيست مي

  »با اهميت زياد«ي هاساختمان -2گروه 
  اين گروه شامل سه دسته زير است:

هاي ها، سينما و تئاترها، سالنشود، مانند مدارس، مساجد، استاديومموجب تلفات زياد مي هاآنيي كه خرابي هاساختمان -الف
نفر در زير يك  300هاي مسافري و يا هر فضاي سرپوشيده ديگري كه محل تجمع بيش از هاي بزرگ، ترمينالاجتماعات، فروشگاه

  سقف باشد.
ها، و به طور كلي مراكزي كه در ها، كتابخانهگردد، مانند موزهت ملي ميسبب از دست رفتن ثرو هاآنيي كه خرابي هاساختمان -ب
  شود.ارزش ديگري نگهداري مياسناد و مدارك ملي و يا آثار پر  هاآن
ها، شود مانند پااليشگاهسوزي وسيع ميموجب آلودگي محيط زيست و يا آتش هاآنو تأسيسات صنعتي كه خرابي  هاساختمان -پ

  وخت و مراكز گازرساني.انبارهاي س
  »با اهميت متوسط«ي هاساختمان -3گروه 

 باشند،ي عنوان شده در سه گروه ديگر ميهاساختمان ه جزنامه، بي مشمول اين آيينهاساختمانشامل كليه  هاساختماناين گروه 
  ي صنعتيهاساختمانها، ا، كارگاههاي چند طبقه، انباره، پاركينگهاي مسكوني و اداري و تجاري، هتلهاساختمانمانند 
  »با اهميت كم«ي هاساختمان -4گروه 

  اين گروه شامل دو دسته زير است:
، بسيار كم است هاآنشود و احتمال بروز تلفات جاني انساني در حادث مي هاآناز خرابي مينسبتاً ك تيي كه خسارهاساختمان -الف

  هاي نگهداري دام.مانند انبارهاي كشاورزي و سالن
  سال است. 2از  تركم هاآنبرداري از ي موقتي كه مدت بهرههاساختمان -ب
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  بر حسب نظم كالبدي هاساختمانبندي گروه 1-7
ز تفاع داراي يكي ادر پالن و در ار بدي شامل: شكل هندسي، توزيع جرم و توزيع سختييي كه به لحاظ خصوصيات كالهاساختمان

  شوند.محسوب مي "منظم"و در غير اين صورت  "نامنظم"مشخصات زير باشند 
  در پالنمينامنظ 1-7-1

درصد طول  20از  تربيش ساختمانهاي زمان در دو جهت در يكي از گوشهرفتگي همدر مواردي كه پس هندسي:مينامنظ -الف
  پالن در آن جهت باشد.

  
  
در هر طبقه، با احتساب پيچش تصادفي  ساختمانمواردي كه حداكثر تغيير مكان نسبي در يك انتهاي  در پيچشي:مينامنظ -ب

jA/و با منظور كردن 1 در آن طبقه باشد. در اين موارد  ساختماندرصد متوسط تغيير مكان نسبي در دو انتهاي  20از  تربيش 0
  شود.پيچشي توصيف مي "شديد"ميدرصد باشد، نامنظ 40از  تربيشو در مواردي كه اين اختالف  "زياد"مينامنظ

  كند.صلب هستند كاربر پيدا ميها صلب و يا نيمههاي كفهاي پيچشي تنها در مواردي كه ديافراگمنامنظمي
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  مجموعه سواالت فصل اول (كليات)
در يك سيستم سازه اي فوالدي، بارهاي قائم بطور عمده توسط قاب خمشي متوسط تحمل شده و عالوه بر آن، -1

محور فوالدي مهاربندي همتواند تحمل نمايد و بقيه آن توسط ميدرصد نيروي جانبي زلزله را  20هاي خمشي حدود قاب
  ؟ باشدميزير صحيح  هاييك از گزينهكدامشود. در مورد اين سيستم تحمل مي

  .باشدميممنوع مياستفاده از چنين سيست )1
  سيستم دوگانه قاب خمشي فوالدي متوسط + مهاربندي هم محور فوالدي است. )2
مهاربندي از نوع متوسط يا ويژه  كهآنمحور فوالدي است مشروط بر همخمشي فوالدي متوسط + مهاربندي سيستم دوگانه قاب  )3

  باشد
  .شودميمحور فوالدي محسوب ي همراه با مهاربندي همساختمانب اين سيستم قا )4

              
   زلزله نادرست است؟ 2800كدام گزينه بر اساس استاندارد -2
  ارتفاع آن طبقه از روي تراز پايه است 0,005ي با كاربري هتل برابر با طبقه 5 ساختمانزمين مجاور در يك ي هر طبقه از مرز فاصله )1
قال ي قائم قرار گيرند تا انتاي در يك صفحهاالمكان به گونهكنند حتيي عناصري كه نيروهاي افقي ناشي از زلزله را تحمل ميكليه )2

  صورت گيردطور مستقيم هبنيروها به شالوده 
اي عمده اي را اي و غير سازهلي شديد، سازه نبايد خسارات سازههاي خيمركز مخابرات در زمان وقوع زلزلهي با كاربري ساختماندر  )3

  متحمل گردد.
 شود كه دراز خاك زمين اطراف در زيرزمين واقع شده روي پهنه ي گسلي به شرطي توصيه مي ساختمانجدا كردن وجوه جانبي ) 4

  لي ايجاد نكندخل ساختمانپايداري 

              
   زلزله نادرست است؟ 2800كدام گزينه بر اساس استاندارد -3
  درصد از نيروهاي جانبي در تراز پايه را تحمل كنند 50مهاربندي شده بايد بتوانند مستقًال  هايدر سيستم دوگانه فوالدي قاب )1
  درصد بارهاي جانبي طراحي كرد 30خمشي را براي  هايتوان قابميمتر  28با ارتفاع  ي فوالديبا سيستم دوگانه يساختماندر  )2
𝑃ي بايد الزامًا قادر به تحمل اثر ناشي از ساختمانگيردار مورد استفاده در سيستم قاب  هايقاب )3   باشند ∆
هاي آن اشاره نشده بايد شرايط مجاز و ديگر ويژگي هاآنبه  2800استاندارد اي كه در سازه هايدر خصوص استفاده از ساير سيستم )4

  رسانده شود ساختمانبه تاييد دفتر تدوين مقررات ملي 
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  اجرا)-نظارت-(محاسبات شود؟نشان داده شده در شكل، در كداميك از حاالت زير نامنظم فرض مي ساختمانپالن  -4

  
1 (𝑎 6𝑚 , 𝑏 25𝑚  
2 (𝑎 8𝑚 , 𝑏 20𝑚  
3 (𝑎 8𝑚 , 𝑏 30𝑚  
4 (𝑎 6𝑚 , 𝑏 30𝑚  

              
براي ساخت يك ساختمان فوالدي سه طبقه متشكل از يك طبقه زيرزمين و دو طبقه روي آن كه در يك پهنه  -5

گسلي واقع شده است، نحوه تماس وجوه جانبي ساختمان به خاك اطراف در زيرزمين ارجح است به چه صورت باشد؟ 
  )94مرداد –(نظارت 

  مهارشده به خاك ) تماس كامل خاك و ساختمان از طريق ديوار بتني1
  ) تماس كامل خاك و ساختمان از طريق ديوار حائل بتني2
  ) تماس كامل خاك و ساختمان از طريق ديوار آجري3
  ) جداسازي خاك از ساختمان4

              
از ارتفاع آن  طبقه با اهميت متوسط، از مرز زمين مجاور بايد چه ميزاني 6حداقل فاصله هر طبقه يك ساختمان  -6

  )94مرداد  -طبقه از روي تراز پايه باشد؟ (نظارت
1 (01/0      2 (005/0    3(/ WR

h

0 5      4( WR

h

  
  

              
  )96مهر-از نوع .............. باشد. (اجرا ساختمانشود پي هاي گسلي اكيداً توصيه ميدر پهنه -7
  پذير با استفاده از شمعگسترده صلب يا انعطاف -1
  گسترده صلب بدون استفاده از شمع -2
  گسترده صلب با استفاده از شمع -3
  پي نواري با استفاده از شمع -4

ن زاده
ی گروه آموزشی دکتر ت

نمونه بسته آموزش



)2800زلزله (استاندارد آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر  درسنامه و تست هاي  
 تهيه و تنظيم: گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

 18صفحه          پوران پژوهش بعد از بيمارستان پارس، خيابان گلزاران، ،ميدان قلي پور به سمت جهادرشت، 

   www.DTEG.ir   وبسايت:      @ DrTanzadehGroup تلگرام: آيدي    01334248خط ويژه) (تلفن:    

هاي همگراي ويژه، سيستم مقاوم در برابر در يك ساختمان دو طبقه از نوع قاب ساختماني ساده توام با مهاربند -12
هاي مهاربندي شده همانند شكل زير استفاده شده است. فرض كنيد سطح مقطع بارهاي جانبي در هر دو امتداد از قاب

ها در برابر سختي و مقاومت جانبي مهاربندها در هر دو طبقه يكسان بوده و سختي و مقاومت جانبي ستونها مهاربند
  )98مهر-هاي زير در خصوص اين ساختمان صحيح است؟ (اجرايك از عبارتناچيز است، كدام

  
  ست.مجاز ا IIIو  I ،IIهاي نوع ) ساخت اين ساختمان در مناطق با خطر نسبي متوسط و زمين1
  ) ساخت اين ساختمان در مناطق با خطر نسبي كم براي انواع مختلف زمين مجاز است.2
  مجاز است. I) ساخت اين ساختمان در مناطق با خطر نسبي زياد و تنها زمين نوع 3
  ) ساخت اين ساختمان كًال مجاز نيست.4
  

              
متر، مقاومت جانبي  4/3چهار طبقه روي زمين و با ارتفاع هر طبقه برابر فرض كنيد در يك ساختمان مسكوني  -13

هاي زير صحيح است؟ يك از عبارتبرابر مقاومت جانبي طبقه اول است. در خصوص اين ساختمان كدام 6/1طبقة دوم 
  )98مهر-(نظارت

  ) ساخت اين ساختمان كًال مجاز نيست.1
  نه با خطر نسبي كم مجاز است.) ساخت اين ساختمان فقط در مناطق با په2
  تر مجاز است.) ساخت اين ساختمان فقط در مناطق با خطر نسبي متوسط و پائين3
  ) ساخت اين ساختمان فقط در مناطق با خطر نسبي خيلي زياد مجاز نيست.4

              
درصد باشد چه ناميده  2سال عمر مفيد ساختمان  50زلزله اي كه احتمال وقوع آن و يا زلزله هاي بزرگتر از آن در  -14
  )99مهر-شود؟ (اجرامي

  ) زلزله خفيف4) زلزله شديد                         3) حداكثر زلزله محتمل                        2) زلزله طرح                     1
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  به  نام  بزرگ  مهندس  هستي
  

  گروه آموزشي دكتر تن زاده
  پوران پژوهش )) (( مجتمع آموزشي آزاد

  

  
 

   
  

  
  
  

  

  
  

  
  
  
  
  
  
  

  

  پاسخنامه تشريحي سواالت
 آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله

  ) 2800استاندارد ( 
 

)آزمون ورود به حرفه مهندسي(ويژه داوطلبان    

  مرجع : 
 آيين نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله

(ويرايش چهارم) 2800استاندارد   
 آزمونهاي سالهاي گذشته آزمون نظام مهندسيو  سواالت 
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  فصل اول
  1سوال 
  صحيح است 4گزينه ) 2800نامه طراحي ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد آئين 4-8-1بند 2بر اساس تبصره جواب:

  
  2سوال 

  صحيح است. 3گزينه ) 2800ها در برابر زلزله (استاندارد نامه طراحي ساختمانآئين 2-1بند  بر اساسجواب: 
  مركز مخابرات گروه اول اهميت ساختماني است و اين گزينه نادرست است.

  
  3سوال 
  صحيح است. 4گزينه ) 2800ها در برابر زلزله (استاندارد نامه طراحي ساختمانآئين 6-8-1بر اساس بند  جواب:

  
  4 سوال

  صحيح است. 3گزينه جواب: 

%a m  20 30 6    /a
0 230  

  زمان نامنظميشروط هم
                        %b m  20 100 20                  /b

0 2100    
  
  

  5سوال 
  صحيح است. 4گزينه ) 2800ها در برابر زلزله (استاندارد نامه طراحي ساختمانآئين 4-1-4-11-6بر اساس بند  جواب:

  
  6سوال 
  صحيح است. 2گزينه ) 2800ها در برابر زلزله (استاندارد نامه طراحي ساختمانآئين 1-3-11-6بر اساس بند  جواب:

  
  7سوال 
  صحيح است. 2گزينه ) 2800ها در برابر زلزله (استاندارد نامه طراحي ساختمانآئين 2-1-4-11-6بر اساس بند  جواب:
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  86سوال 
  صحيح است. 4گزينه  39صفحه  2800نامه آئينپيوست  6-4-1-6بر اساس بند پ جواب:
  هاپناهجان -6-4-1-6بند پ

  
  87سوال 
  صحيح است. 1گزينه  42صفحه  2800نامه آئينپيوست  7-4-1-6بر اساس بند پ جواب:
  هاپلهراه -7-4-1-6بند پ

/ /h mm mm   0 01 0 01 5000 50  
  

  88سوال 
  صحيح است. 2گزينه  50صفحه  2800نامه آئينپيوست  1-4-2-6بر اساس بند پ جواب:

  (اهميت زياد) 2گروه          فروشگاه بزرگ 
/ /h mm mm    0 008 0 008 4000   پرحداكثر تغييرمكان جانبي نسبي غيرخطي طرح قاب ميان 32
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براي تهيه اين مجموعه زمان، زحمت و 
هزينه زيادي صرف شده است. هر گونه كپي 
برداري از اين مجموعه بدون اجازه كتبي 
پديدآورنده، عرفا و شرعا حرام و باطل بوده و 

 قابل پيگرد قانوني مي باشد ...

  به نام  بزرگ خالق هستي
  مهندس عزيز

ضمن تشكر از شما به منظور اعتمادي كه به مجموعه ما نمودين، يادآور 
مي شود كه اين بسته آموزشي تنها به منظور استفاده شخص خريدار 
بوده و در صورت دريافت و مشاهده اين مجموعه از هر طريق غير از تهيه 

صاحب اثر به هيچ صورتي وجود نداشته و از موسسه، بدانيد كه رضايت 
ضمن تماس با موسسه ضمن اطالع به منظور پيگيري امور حقوقي، 
بدين طريق حمايت خود را به منظور ايجاد انگيزه و تداوم در ارائه 

 خدمات به مهندسين عزيز ، شامل حال ما نماييد ...
ن زاده
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