
 

 

 چکیده
اس حالت سٌتی خارج گزدیذُ ٍ رًٍذ  است کِ صٌعت ساختواى ساسی در کطَر ّای پیطزفتِ دًیا ْاسال

صٌعتی تخَد گزفتِ است ٍسعی گزدیذُ کِ خصَصیات سثکی، هقاٍهت، یکپارچگی، عایق تَدى، 

اس ایي رٍ در چٌذ سال اخیز .سزعت در ًصة، سَْلت در اجزا ٍ... را در هصالح هصزفی تکار گزفتِ ضَد

در تخص هذیزیت اجزا ٍ تْزُ ٍری  تحث صٌعتی ساسی در تخص ساختواى تِ یکی اس چالص ّای عوذُ

سهاى تثذیل ضذُ است. سِ اصل صٌعتی ساسی ٍ تَلیذ اًثَُ ساختواى عثارتٌذ اس : سزیع ساسی ، ارساى 

ساسی ، ٍ رعایت استاًذاردّا ٍ کیفیت هٌاسة. در ایي هقالِ اتتذا تِ هعزفی صٌعتی ساسی ساختواى ، 

جزای تْیٌِ فعالیت ّا تا ااخت ٍ ًقص هذیزیت پزٍصُ در هشایای استفادُ اس ایي فٌاٍری در پزٍصُ ّای س

 پزداختِ هی ضَد.تْزُ گیزی اس هصالح ًَیي در صٌعت ساخت 

ٍرت استفادُ اس سیستن ّای ساختواًی ٍ زًیاس گستزدُ ٍ رٍسافشٍى جاهعِ تِ ساختواى ٍ هسکي، ض

ًیش هقاٍم ًوَدى هصالح جذیذ تِ هٌظَر افشایص سزعت ساخت، سثک ساسی، افشایص عوز هفیذ ٍ 

ساختواى ّا در تزاتز سلشلِ را تیص اس پیص هطزح ساختِ است. در ایي راستا ارتقاء سطح علوی ٍ 

تخصصی جاهعِ هٌْذسی کطَر ٍ آضٌایی تا سیستن ّا ٍ هصالح جذیذ ساختواًی اهزی اجتٌاب ًاپذیز 

کاستي هطکالت  یساس یصٌعت کزدیکارگزاى تا رٍ یتزا یهسکًَ یهجتوع ّا یّذف طزاح.هی تاضذ

هسکي قطز کارگز تِ عالٍُ تَسعِ صٌعتی ساسی ساختواى ٍ جایگشیي کزدى ایي رٍش تِ  يیاستاه یًاض

ساسی ًیست تلکِ  هعٌی هصٌَعی ِساسی ساختواى ت جای ضیَُ ساخت سٌتی هسکي است. صٌعتی

اساس ایي تحقیق تز  .تاضذ یهصزف ه یدر جْت اصالح الگَ یضزٍرت هل کیهسکي  یساس یصٌعت

ایي فزض صَرت گزفتِ است کِ تصَر هی ضَد کِ دستیاتی تِ طزحی کِ در عیي پاسخگَیی تِ 

 تحقیق رٍش.تاضذ سزسهیي ٍ صٌعتی ساسی ایيّای سیثائی ضٌاختی  دارای جٌثِ ًیاسّای رٍسهزُ کارتزاى

 .ِ استّایی اس آى تحلیل اطالعات تصَرت کیفی صَرت پذیزفت استفادُ تطَر عوذُ تَصیفی ٍ در تخص
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