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 :پیشگفتار مؤلف

 
 در دایــــره قــــسمت نقطــــه تــــسلیم مــــاییم

 
 لطف آنچـه تـو اندیـشی حکـم آنچـه تـو فرمـایی               

 
مروزه قابهاي صنعتی شـیبدار   ا. کنم  می با کسب اجازه از محضر اساتید فن این دفتر را آغاز          

این محقق نشده مگر آنکه . شود  میاز ساخت و ساز در کشور عزیزمان را شاملاي  بخش عمده

این حقیـر  . مهندسانی توانا و کارآمد در پشت صحنه این سازندگی در حال نقش آفرینی باشند           

ه همانا نشر علم حسب وظیفه و ذکات علم اندوزي ک. بیش نیستماي    در این دریاي بیکران ذره    

 .از خود به جاي گذاشتماي  است دست به قلم برده و سیاه

امروزه دست نوشته، کتاب و نشریه در باب قابهاي شیبدار در چه بصورت کاغـذي و چـه              

اما یک مرجع مناسب و جامع به زبان فارسی که پاسخگوي نیاز جامعه . الکترونیکی بسیار است

اغلب منابع بسیار قدیمی بوده و مطالب را به صورت  . شود  می مهندسی کشور باشد کمتر یافت    

دانید در حال حاضر نرم افزار جزء الینفک طرح هر نـوع      می همانطور که . اند سربسته بیان کرده  

افزاري در میان مهندسین  اینها بدان معنی نیست که دانش نرم افزاري و سخت  . باشد اي می   سازه

ایـشان بـه    . ي که بنده حقیر آروزي شاگردي ایشان را دارم        بسیارند اساتید . عمران کشور نباشد  

ترین عضو جامعه مهندسین  به هر حال این کوچک. اند وان تا به امروز دست به قلم نشده      هر عن 

کتـاب حـاظر   . داند گامی هرچند ناچیز در ایـن راسـتا بـردارد    عمران کشور بر خود تکلیف می 

ها و مطالعه نزدیک به صد آیـین          انواع سازه   مولف در زمینه طراحی    حاصل چندین سال تجربه   

 .باشد  مینامه، نشریه، دستورالعمل و کتاب داخلی و خارجی

توان به روند طراحی بسیار کامل و گام بـه گـام یـک                می ها منحصر به فرد کتاب     از ویژگی 

ه مطالعه کتاب را ب   . افزار و به صورت دستی اشاره کرد       سوله داراي جرثقیل سقفی به کمک نرم      

از مطالب کتاب در کمتر منبع فارسی زبـانی        اي    بخشهاي عمده . کنم  می مهندسین گرامی توصیه  

در این کتاب براي اولین بار طراحی الپه به . به صورت کاربردي و به زبان ساده بیان شده است

بـا نحـوه طـرح پالسـتیک     . صورت صحیح با ضوابط مقاطع سرد فرم یافته را خواهید آموخت       

یک آشیانه هواپیما را با هم طراحـی  . نامه اوروپا آشنا خواهید شد    دار بر اساس آیین   قابهاي شیب 

شـامل اطالعـات مفیـد از جملـه       اي    عالوه بر اینها به همراه کتـاب لـوح فـشرده          . خواهیم کرد 



 9/ معرفی : صل اولف 

هـاي   نامـه  افزارهاي مورد نیاز جهت طرح سازه و اتصاالت سوله، نـسخه الکترونیکـی آیـین      نرم

هاي آموزشی تهیه شده توسط سوله، ویدئواي  رجی جهت طرح اجزاء سازهکمیاب داخلی و خا

 .ها اشاره کرد هاي کتاب و همچنین فایلهاي محاسباتی پروژه مولف از مراحل مدلسازي پروژه

 .باشد  میعناوین فصول کتاب به شرح ذیل. باشد  میکتاب حاضر مشتمل بر چهار فصل

 معرفی: فصل اول 

 جرثقیل سقفیطراحی سوله با: فصل دوم  

 طراحی آشیانه هواپیما: فصل سوم 

 طرح پالستیک سوله: فصل چهارم 

دانم از مساعدت و حسن توجـه آقایـان علیرضـا نـصیرنیا و محمدرضـا                  می بر خود وظیفه  

نصیرنیا مدیران مسول نشر نوآور به جهت فراهم آوردن موجبات نشر این اثر، کمـال تـشکر و               

اندرکاران نشر نوآور که  گویم به کلیه دست  مییک خسته نباشیدضمناً . قدر دانی را داشته باشم   

انـد کـه دسـت     از ابتداي شروع به کار دوستانی مشوق و همراه مـن بـوده  . شناسم ندیدم و نمی 

. الخصوص دوست و همکار خـوبم مهنـدس مقـداد جمـالی     فشارم، علی  می همگی را به گرمی   

 عزیزم مهندس حمید فـالح مـنش بابـت    همچنین جا دارد یک تشکر ویژه از دوست و همکار       

 .مطالعه بخشهایی از کتاب و ارائه نظرات مفید و سازنده داشته باشم

دارد آمادگی همکاري در زمینـه آموزشـی بـا موسـسات و         می مولف از همین تریبون اعالم    

 با کلیه مراکز صنعتی و تولیدي فعال در زمینه طراحی و        اي    سازمانها و همکاري در زمینه حرفه     

به هر حال این کتاب متعلـق بـه شماسـت، خـود را     . هاي فلزي را دارد و ساخت سوله و سازه 

هـاي   دانم نظرات و انتقادات شما عزیزان را با جان و دل شنیده و ویـرایش             می متعهد و مکلف  

 .سانی کنمربعدي کتاب را اگر عمري باقی باشد مطابق با میل و نیاز شما همکاران گرامی بروز

منتظر نظرات و انتقادات شـما      . باشد می Infonoavarpub.comایمیل نشر نوآور      با اطراه ارتب 
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