
   لیـد واژه جـامـعـک
   هاي نظام مهندسی آزمونکلیه 

 
  

  
  

  ر اساس  ـل و دقیـق بـدهـی کـام با آدرس
  )اراگراف، سطرـقسمت، پ(صفحه و بند یا 

  
  هاي عمران اجرا، عمران نظارت ویژة آزمون

  عمران محاسبات، معماري اجرا، معماري نظارت
  یــرقــکی و تأسیسات بـانیـتأسیسات مک

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
  

  آقداش مهندس محمد عظیمی: مؤلف
   نظام مهندسیرـرتـ و پژوهشگر بپایه یک

  

  اس ــاس رــب
   جدیدویرایش

 ) 1395سال (
  ثــاحـــمب

3 -13-21 



 هاي نظام مهندسی کلیدواژه جامع کلیه آزمون  2   

   - 1350   آقداش، محمد،  عظیمی  : سرشناسه     
  دهی کامـل و      با آدرس هاي نظام مهندسی      کلیدواژه جامع کلیه آزمون     :عنوان و نام پدیدآور    

 )سطر به سطر بند به بند و(دقیق    
  .3]ویراست[  :وضعیت ویراست  

    .1395،   نوآور: تهران   : مشخصات نشر   
  ص 432  : مشخصات ظاهري   
 978ـ600ـ168ـ305ـ3  : شابک    
 فیپاي مختصر  : وضعیت فهرست نویسی   
 .قابل دسترسی است http://opac.nlai.irاین مدرك در آدرس    : یادداشت   
 4341444  : شماره کتابشناسی ملی    
       

  
  

   کـلیـدواژه جـامـع کلیـه
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  د عظیمی آقداشمهندس محم  :مؤلف  

  نوآور  :ناشر  
   نسخه1000  :شمارگان  
  محمدرضا نصیرنیا  :مدیر فنی  
      :نوبت چاپ  

  978-600-168-305-3  :شابک  
  تومان      :قیمت  

  
ــوآور،    ــهداي   ن ــان ش ــر رازي، خیاب ــان فخ ــالب، خیاب ــان انق ــران، خیاب    ته

ـاختمان ایرانیـان، پـالك             ژاندارمري   :مرکز پخش     دوم، طبقـه ،58نرسیده به خیابـان دانـشگاه س
  www.noavarpub.com  ،66484191 ـ 92:  تلفن6واحد      

  
ین کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مـصوب           کلیه حقوق چاپ و نشر ا     

لـذا هرگونـه    . باشد   براي ناشر محفوظ و منحصرًا متعلق به نشر نوآور می          1348سال  
از قبیـل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی، اسـکن،             (استفاده از کل یا قسمتی از این کتـاب          

دي،  برداري، نـشر الکترونیکـی، هـر نـوع انتـشار بـه صـورت اینترنتـی، سـی                    عکس
بدون اجـازه کتبـی از نـشر نـوآور          ) دي، فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیره         وي  دي

  .گیرند ممنوع بوده و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

  .ین کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرماییدلطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی ا
  https://www.instagram.com/noavarpub/    https://telegram.me/noavarpub   www.noavarpub.com   
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 مؤلّفان و مـصنّفان و هنرمنـدان مـصوب سـال            کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق          
لـذا  . ، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق به نشر نوآور اسـت 1350نامۀ اجرایی آن مصوب   و آیین  1348

هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تصاویر این کتاب در دیگـر کتـب،           
رد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از کتاب به هر شـکل از  ها و موامجالت، نشریات، سایت  

ۀ پـی دي اف از کتـاب، عکـس                      بـرداري، نـشر    قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایـپ از کتـاب، تهیـ
 وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تـصویري و            صورت اینترنتی، سی دي، دي    الکترونیکی، هر نوع انتشار به    

  اسـت، و متخلّفـین        شرعاً نیز حـرام    زة کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و         غیره بـدون اجا  
 .گیرند قرار میپیگرد قانونی و قضاییتحت 

چنین، توسط  صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد این         با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به          
که هر سایتی اقدام به تایپ، اسـکن و  شده است، لذا درصورتیاین انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه ن     

یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت خـود قـرار داده و یـا اقـدام بـه                            
فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند      

شـدن هرگونـه    پردازنـد، بررسـی و درصـورت مـشخص          ها می  روزانه به بررسی محتواي سایت     و به طور  
باشـد، وکیـل قـانونی    تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیرمجاز و از نظر شرعی نیـز حـرام مـی    

اي و  پلـیس رسـیدگی بـه جـرایم رایانـه          (پلیس فتا انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،         
و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به مسدود نمودن سایت متخلّف کرده و طی انجام مراحل قانونی ) ینترنتیا

ۀ خـسارات وارده بـه ایـن     پیگرد قانونی و قضایی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد        قرار داده و کلّیـ 
  .گرددانتشارات از متخلّف اخذ می

ۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتـال، چـاپ ریـسو، اُفـست از               که هر کتابفروشی، اقد   همچنین درصورتی  ام به تهی
رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبـور بـه   کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطالع         

وزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی، اتحادیـۀ ناشـران، و انجمـن           سایر همکاران و م
 و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام بـه اسـتیفاي حقـوق خـود از کتابفروشـی متخلّـف                    ناشران دانشگاهی 

  .نماید می
  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

  . از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است
هدة هر گونـه تخلّـف از قبیـل        انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشا           

 و  021 66484191 -2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره       مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن       
 و یـا از طریـق       info@noavarpub.com و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس          09123076748

ابالغ نماینـد، تـا از تـضییع      به این انتشارات www.noavarpub.comمنوي تماس با ما در سایت    
عنـوان تـشکّر و     عمـل آیـد، و نیـز بـه        حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري بـه          

  .قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند

  هشدار



 

  
  
  
  
  

  مقدمه
 

  آمد کلید و قفل شد آمد گهر و سنگ شد  آمد شکر و زهر شد آمد نظر و جنگ شد
  

هاي نظام مهندسی سـاختمان از        هاي متعدد مختص آزمون     خدا شاکر و سپاسگزارم که بعد از تدوین و تألیف کتاب          
 ه جـامع  کلیـد واژ  ، نخـستین    »هاي عمـران و معمـاري       تشریح کامل و مستند و مستدل سؤاالت آزمون       « ؛جمله

 مهندسـان نـاظر و   ختمان،ظـام مهنـدس سـا   هـاي ن    را جهت استفاده داوطلبان آزمـون      مقررات ملی ساختمان  
عبـارت مـستقل، و    کلمـه و  20000 محاسب و نیز مجریان شاغل در صنعت ساخت و ساز ایران زمین، با بـیش از         

  :توان به موارد زیر اشاره کرد هاي خاص و ممتاز آن می رمزگشایی خاص تدوین نمایم که از ویژگی
  . استفاده از آن خیلی ساده و آسان است-1
  .فرد تقریباً ناممکن است  به برداري از آن به دلیل رمزگشایی منحصر  و کپی امکان تقلید-2
 را نیـز شـامل   ي نظـام مهندسـی  هـا    عالوه بر مباحث مقررات ملی ساختمان، سؤاالت آزمون        واژه کلید این   -3
  .شود می
  .ستهاي احتمالی مباحث مقررات ملی ساختمان ممکن و میسر ا  ویرایش آن، همواره مطابق ویرایش-4
 سـطرها نیـز مـشخص    ،هـا   پـاراگراف  وهـا  ، بندها، قـسمت ها صفحهشماره  در آدرس واژگان عالوه بر ذکر      -5

  .است شده
 فوت وقت و خواندن مطالب    ،گونه   بتوانند در کمترین زمان ممکن و بدون هیچ        گرامیتا داوطلبان عزیز و مهندسان      

  .غیرمرتبط، واژه مدنظر را پیدا کرده و استفاده نمایند
  :و بر این باوریم که

بهـاترین کـاالي    ، گـران ارجمنـد کننـدگان   است تا اسـتفاده   زمان کافی و الزم براي تهیه این کتاب صرف شده  -1
  .زندگی وجودشان یعنی وقت با ارزششان را در این خصوص به آسانی از دست ندهند

خرید  ملی ساختمان ایران، عالوه بر        این کتاب همزمان با دسترسی سریع و آسان به واژگان مقررات           خریداران -2
  .اند خریدهکتاب، وقت و زمان را نیز 

کننـدگان    هـاي نظـام مهندسـی سـاختمان و دیگـر اسـتفاده               آزمون  عزیز  داوطلبان مقبولمورد پسند و     انشااهللا که 
  . قرار گیردگرانسنگ

  
  : هجري قمري1437 صفر  دهه سوم ماهبه مناسبتو 

 و با سالم و صـلوات  لبیک یا رسول اهللانواز  ین ساختن به جمله حیات بخش و روح      کتاب حاضر را با متبرك و مز      
 خراسـان  شـاه  حـسن مجتبـی و       د مـصطفی، کـریم اهـل بیـت امـام           محم  به ساحت مقدس پیامبر رحمت     ،خاصه
هـا و      در تمام عرصه   نمایم که بشریت امروز بیش از هر زمان دیگري          میالرضا تقدیم     بن موس   علی الشموس شمس

  . ها است  رسول مهر و مهربانی،عنایت خاص خاندان عصمت و طهارت  محتاج و نیازمندها، مینهز
د عظیمی آقداشمحم  
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  1390 -نامه اجرائی آن ینیقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آ  نظ.قا

، دفتر مقررات ملـی سـاختمان، ویـرایش         )تعاریف(مبحث اول مقررات ملی ساختمان      1.م
1392  

، دفتر تدوین و ترویج مقررات ملی       )نظامات اداري (مبحث دوم مقررات ملی ساختمان      2.م
  1384ویرایش ساختمان، 

، دفتـر   )هـا در مقابـل حریـق        حفاظت سـاختمان  (مبحث سوم مقررات ملی ساختمان      1395وي.3.م
  1395مقررات ملی ساختمان، ویرایش 

ی ، دفتر مقررات ملـ    ) ساختمان الزامات عمومی (مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان      4.م
  1392ساختمان، ویرایش 

، دفتر مقررات   )هاي ساختمانی   مصالح و فرآورده  (مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان      5.م
  1392ساختمان، ویرایش ملی 

ی ، دفتر مقـررات ملـ     )بارهاي وارده بر ساختمان   (مبحث ششم مقررات ملی ساختمان      6.م
  1392 ساختمان، ویرایش

مان، ، دفتر مقررات ملـی سـاخت      )سازي  پی و پی  (هفتم مقررات ملی ساختمان   مبحث    7.م
  1392 ویرایش

، )هاي با مـصالح بنـایی   طرح و اجراي ساختمان(مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان    8.م
  1392ختمان، ویرایش دفتر مقررات ملی سا

دفتـر  ،  )آرمـه   هـاي بـتن     طرح و اجراي سـاختمان    (مبحث نهم مقررات ملی ساختمان      9.م
  1392 ویرایش مقررات ملی ساختمان،

، دفتـر   )هـاي فـوالدي     طرح و اجـراي سـاختمان     (مبحث دهم مقررات ملی ساختمان      10.م
  1392مان، ویرایش مقررات ملی ساخت

، دفتـر   )هـا   طراحی و اجراي صنعتی ساختمان    (مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان      11.م
  1392  ویرایشمقررات ملی ساختمان،

، دفتـر   )ایمنی و حفاظت کار در حـین اجـرا        (حث دوازدهم مقررات ملی ساختمان    مب  12.م
  1392 ساختمان، ویرایش مقررات ملی

، )هـا   طرح و اجراي تأسیات برفـی سـاختمان       (مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان      1395وي.13.م
  1395 شیرایودفتر امور مقررات ملی ساختمان، 

ی ، دفتـر مقـررات ملـ      )تأسیـسات مکـانیکی   (مانمبحث چهاردهم مقررات ملی ساخت      14.م
  1391ساختمان، ویرایش 

  
  
  

  اختصارات



 

  
  
 

ی ، دفتر مقررات ملـ    )آسانسورها و پلکان برقی   (مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان      15.م
  1392ساختمان، ویرایش 

ی ، دفتـر مقـررات ملـ      )تأسیـسات بهداشـتی   (مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان      16.م
  1391ساختمان، ویرایش 

، دفتـر مقـررات ملـی       )کشی گـاز طبیعـی     لوله(مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان      17.م
  1389 ویرایشساختمان، 

، دفتر مقررات ملـی     )بندي و تنظیم صدا     عایق(مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان      18.م
  1392  ویرایشساختمان،

قـررات   دفتـر م   ،)جویی در مصرف انرژي     صرفه(مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان      19.م
  1389 شیرایوملی ساختمان، 

قـررات  ، دفتر تدوین و تـرویج م      )عالئم و تابلوها  (مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان      20.م
  1384ویرایش ملی ساختمان، 

، دفتـر مقـررات ملـی       )پدافند غیر عامـل   (مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان        1395وي.21.م
  1395ساختمان، ویرایش 

، دفتر  )ها  مراقبت و نگهداري از ساختمان    ( بیست و دوم مقررات ملی ساختمان      مبحث  22.م
  1392 ساختمان، ویرایش مقررات ملی

 شیرایو، دفتر مقررات ملی ساختمان،      )تأسیسات بهداشتی (راهنماي مبحث شانزدهم    16.م.را
1392  

 اختمان، سـ ، دفتر مقررات ملی)جویی در مصرف انرژي صرفه(راهنماي مبحث نوزدهم   19.م.را
  1392ویرایش 

هـاي فـوالدي، دفتـر مقـررات ملـی            راهنماي جوش و اتصاالت جوشی در سـاختمان         جو.را
  1390 ویرایشساختمان، 

 نشر نوآور، چاپ سیزدهم، ویرایش      هاي نگهبان، حمیدرضا اشرفی،     گودبرداري و سازه    سا.گو
1394  

، مرکـز   )4ویـرایش (2800اسـتاندارد   هـا در برابـر زلزلـه،          نامه طراحی ساختمان   آیین  4.وي.2800
  1393 چاپتحقیقات راه، مسکن و شهرسازي، 

  اختصارات
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  آب گرم مصرفی
  ) 42-2-1 بند 26ص(1.م

  آب و برق و گاز
  ) 4-5 بند 162ص(2.م
  پنجره چاه آزاد افقی ابعاد
ــد  138ص(1395وي.3.م   بنــــــ
  )اول  سطر ،3-6-18-6-1
  هاي سطحی آب
  )3-8-9-4 بند 106ص(4.م
   آشامیدنیهاي غیر آب
 1-3-2-7-5 بنــــــد 64ص(5.م

  )3-قسمت الف
  آزمایش تونل باد

  )4-10-6 بند 74ص(6.م
  آزمایش باربري مهارها

 1-3-6-5-7 بنــــــد 48ص(7.م
  )8-5-7جدول 

  هاي آهکی آسیاب کردن سنگ
  )1-6-2-2-8 بند 17ص(8.م

  آسیاب کرد

  )2-1-2-3-9 بند 12ص(9.م
  هاي خارجیآلودگی
  )7-5-4-10 بند 275ص(10.م

  آلودگی
  )2-2-8-1-11 بند 14ص(11.م
  آالت آهن
  )8-8-11-12 بند 79ص(12.م

  ها و منازل مسکونی آپارتمان
   بنـــــــد122ص(1395وي.13.م

 ) عنوان13-10-2-1
  اتاق پروژکتور فیلم و تصویر

  )3-2-5-14 بند 47ص(14.م
  اتاقک موتورخانه

  )4-2-2-15 بند 19ص(15.م
ــع آب   ــبکه توزیـ ــصال آب از شـ اتـ

  آشامیدنی
  )5-7-4-16 بند 58ص(16.م

  هاي گازسوز اتصال دستگاه
 1-1-11-17 بنــــد 94ص(17.م

  ) قسمت ت

  استانداردهاي ملی ایران
  )2-2-1-18 بند 1ص(18.م
  هاي حرارتیپل
  )4-3-1-3-19 بند 30ص(19.م

  اطالعات شهري
  )7-4-2-20 بند 9ص(20.م

  آب مصرف بهداشتی
ــد98 ص(1395يو.21.م    بنــــــ

 ) اول سطر ،  21-7-2-5-1
  اقدام اضطراري

  )6-13-2-22 بند 15ص(22.م
  آب به هوا

  ) پاراگراف دوم298ص(19.م.را
  اتصال پیشانی

  )2-4 بند 107ص(جو.را
  آب کف گودها

  )1 سطر 2 پاراگراف 90  ص(سا.گو
  

  
  :تذکر

شـماره  ر  بعـد از پرانتـز بیـانگ       »ص« معرف مبحث و عدد بعد از آن شماره مبحث و حرف             »م« در تمام موارد فوق حرف       -1
  .صفحه در مبحث مربوطه است

 بنـد  ، باید دقت شود که به دلیل طوالنی بودن مطالب بعضی از بندهاي مباحث مقررات ملی ساختمان، در برخـی مـوارد                  -2
ذکر شده ممکن است در همان صفحه نباشد اما جزء، قسمت، پاراگراف، ماده، تبصره و سطر مربوط به واژه حتماً در صـفحه              

  .اهد بود خو ذکر شده
  :به عنوان مثال

  گازسوز هاي دستگاه اتصال
  ) قسمت ت، 1-1-11-17 بند 94ص(17.م

 مقررات ملـی   مبحث هفدهم1-1-11-17 بند   )ت(، قسمت   94 در صفحه    )گازسوز هاي  دستگاه اتصال(در این مثال عبارت     
س واژه کامالً دقیق باشد در این شـیوه  باشد براي اینکه آدر  می93 از صفحه 1-1-11-17 قرار دارد که شروع بند   ساختمان
 مـورد قررات ملـی سـاختمان، دو    مبحث هفدهم م94است چرا که در صفحه        فرد به قسمت مربوطه نیز اشاره شده        منحصربه

کل صفحه مجبور به مطالعه     کننده استفادهنشوندوجود دارد که اگر بندها دقیقاً مشخص ، 2، و دو مورد نیز قسمت   1قسمت  
  .  است کلید واژه اینگران تدوین هدف اصلی  مهم و اساسی،ود که پرهیز از این موضوعخواهد ب

  
 

  

  ها نمونه
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  آب آشامیدنی

  )1-2-3-12 بند 24ص(12.م
  آب آشامیدنی زالل

  )3-2-2-8 بند 10ص(8.م
  هاي سینوپتیک ایستگاه
، 1-2-8-16، بنــد 352 ص(16م.را

  )پاراگراف دوم، سطر چهارم
  هید ایمن، بهداشت، بهره

، سـطر   7 ، بنـد  2، ماده 13 ص(نظ.قا
  )اول

  دهی ایمنی بهداشت، بهره
، پـاراگراف   33، مـاده  30 ص(نـظ .قا

  )اول، سطر دوم
  دهی مناسب ایمنی، بهداشت، بهره

، 2، فـصل دوم مـاده     149 ص(نظ.قا
  )سطر سوم
  آب اشباع شده

  )1-6 پیوست 125ص(6.م
  آب اضافی

  )1- 3- 5- 7- 6- 11 بند 101ص(11.م
  آب انداختگی

   )7-1-3-8-5 بند 87ص(5.م
  )3-2-3-8-5 بند 90ص(5.م

  آب انداختگی بتن
 قـسمت   1- 3- 2- 7- 5 بند   73ص(5.م
  )1- ج

  آب انداختن
  )4-6-7-9 بند 68ص(9.م
  )4-4-8-9 بند 81ص(9.م

  آب باران
  ) 10-4-8-1-11 بند 21ص(11.م
  )9-4-3-22 بند 22ص(22.م
  )2-1-7-5-4 بند 67ص(4.م
  هابامآب 
 )3-3-9-4 بند 102ص(4.م

  آب به هوا
  ) پاراگراف دوم298ص(19.م.را

  آب خنک کننده
  )2-2-14 بند 7ص(14.م

  آبرسانی بهداشتی

ــد98 ص(1395يو.21.م    بنــــــ
 ) اول ،سطر 21-7-2-5-6

  آب زیرزمینی
  )26-8-4-11 بند 73ص(11.م

  آب شور
  )1-5-2-5 بند 13ص(5.م
 قسمت  1- 3- 2- 7- 5 بند   64ص(5.م
  ) 4- الف
  )3-4-10-9 بند 124ص(9.م
  ب کف گودهاآ

  )1 سطر 2 پاراگراف 90  ص(سا.گو
  آب گرم
  ) 6-8-4-16 بند 62ص(16.م
  )3-4-8-9 بند 81ص(9.م

  آب گرم سرویس بهداشتی
  )7 بند 2ص(17.م

  آب گرم مصرفی
  ) 2-2-14 بند 13ص(14.م
 )2-2-16 بند 7ص(16.م
  ) پاراگراف سوم273ص(19.م.را
ــد 12 ص(16م.را ، 2-2-16، بنــــ

  )عنوان
  کن آب گرم
  ) 2-2-14 بند 7ص(14.م
  ) 9-10-8-14 بند 90ص(14.م
  ) 10-10-8-14 بند 91ص(14.م
  ) 6-8-4-16 بند 63ص(16.م
  )2-2-16 بند 7ص(16.م
ــد 12 ص(16م.را ، 2-2-16، بنــــ

  )عنوان
ــد 167 ص(16م.را ، 6-8-4-16، بن

  )پاراگراف اول، سطر اول
  کن براي گرم کردن آب گرم
  )2-2-7-14 بند 74ص(14.م

  يکن گاز آب گرم
  )11-8-14 بند 91ص(14.م
  کن مخزنی گرم آب 
ــد 170 ص(16م.را ، 6-8-4-16، بن

  )پاراگراف سوم، سطر اول
  کن مستقیم گرم آب 
ــد 12 ص(16م.را ، 2-2-16، بنــــ

کن، پـاراگراف اول،      گرم  قسمت آب 

  )سطر سوم
  کن و مخزن تحت فشار آب گرم
  )2-7-14 بند 73ص(14.م

  هاي خاص مصارف ویژه کن آب گرم
  )1-4-4-19 بند 56ص(19.م

  هاي ویژه کن آب گرم
  )2-2-7-14 بند 74ص(14.م
  هاي فوري کن  گرم آب
، 2-8-4-16، بنــد 159 ص(16م.را

  )پاراگراف اول، سطر پنجم
ــد 160 ص(16م.را ، 2-8-4-16، بن

  )پاراگراف دوم، سطر چهارم
  آب گل آلود

  )3-2-2-8 بند 11ص(8.م
  آب مصرف بهداشتی

ــد98 ص(1395يو.21.م    بنــــــ
 ) اول سطر ،  21-7-2-5-1

  آب مصرفی
  ) 3-2-3-16 بند 21ص(16.م
  )3-2-2-8 بند 10ص(8.م

  آب مصرفی بتن
  ) 1-4-3-9 بند 19ص(9.م
  )4-3-8-9 بند 78ص(9.م

آب مــصرفی بــراي شستــشوي لــوازم 
  بهداشتی

  )2-2-4-16 بند 30ص(16.م
  آب مصرفی ساختمان

، 3-2-4-16، بنـــد 63 ص(16م.را
  )پاراگراف دوم، سطر اول

  آب مقطر
 قسمت  1- 3- 2- 7- 5 بند   64ص(5.م
  )4- الف

  آب مورد نیاز
  )2-4-16 بند 30ص(16.م
ــد 62 ص(16م.را ، 2-4-16، بنــــ

  )عنوان
  آب نمکدار

  )5-3-8-9 بند 78ص(9.م
  آب نیم گرم و صابون

  )2-5-4-12 بند 29ص(12.م
  آب و برق و گاز

  ) 4-5 بند 162ص(2.م
  )2-2-6-1-4 بند 6ص(4.م



 هاي نظام مهندسی کلیدواژه جامع کلیه آزمون  10   

  بند و گازبند آب
، 2-3-5-16، بنــد 233 ص(16م.را

  )قسمت الف، سطر دوم
  بند و هوابند آب
ــد 321 ص(16م.را ، 4-7-6-16، بن

  )قسمت ب، سطر دوم
  بنديآب
  )8-9-4 بند 106ص(4.م
  )1-6-2-2-8 بند 17ص(8.م
  بندي سقفآب
  )2-8-5-6-8 بند 76ص(8.م
  بندي شدهآب
  )2-8-5-7 بند 49ص(7.م
  بندي و گازبنديآب
  )2-4-6-16 بند 102ص(16.م
  کشی بندي و هوابندي لولهآب
  )1-3-6-22 بند 47ص(22.م
  پاشیآب
  )1- 3- 5- 7- 6- 11 بند 101ص(11.م
  )1-4-6-5 بند 42ص(5.م
  ) سردکنآب(خوري آب
  )7-5-7-16 بند 113ص(16.م
، 7-5-7-16، بنــد 337 ص(16م.را

  )عنوان
  آبدارخانه دیواري

  )4-2-1-7-4 بند 93ص(4.م
هـاي  شـی دهی دستشویی و سردو    آب
  حمام
  )1-4-4-19 بند 57ص(19.م
  شستگی زیر پی آب
  )2-4-7 بند 27ص(7.م
  کاري آب
  )3-3-2-3-11 بند 47ص(11.م
  گونگی آب
  )3-6-8 بند 63ص(8.م
  هاي زیرزمینی آب
  )3-6-2-2-15 بند 25ص(15.م
  هاي سطحی آب
  )2-2-16 بند 12ص(16.م
  )2- 2- 16 بند 17ص(16.م
  )3- 1- 5- 16 بند 67ص(16.م
  )3-8-9-4 بند 106ص(4.م
  )1-13-9-4 بند 110ص(4.م

  هاي غیر آشامیدنی آب
 قسمت  1- 3- 2- 7- 5 بند   64ص(5.م
  )3- الف
  هاي نفوذي آب
ــد 54ص(9.م ــدول 7- 6- 9 بن  ج
9 -6 -5(  
  هاي زیرزمینی آب
 )1 سطر 5 پاراگراف 161  ص(سا.گو
  هاي سطحی آب
 )1 سطر 4 پاراگراف 90  ص(سا.گو
  آبی
  )2-2-20 بند 2ص(20.م

   مستقلآپارتمان
  )5-3-3-17 بند 25ص(17.م

  ها و منازل مسکونی آپارتمان
   بنـــــــد122ص(1395وي.13.م

 ) عنوان13-10-2-1
  آتریوم
ــد  1ص(1395وي.3.م ــه بنـ   ادامـ
  )اولپاراگراف  ، 3-1-1

  ها آتریوم
  )1-11-3، بند191ص(1395وي.3.م
  آتش
  )2-2-1-3-11 بند 46ص(11.م
  )24-8-4-11 بند 73ص(11.م
  استاندارد آتش
ــد 1ص(1395وي.3.م ــه بنـ    ادامـ
  )سوم ، پاراگراف 3-1-1
  منافذ بندي آتش
  )9-8-3 ، بند163ص(1395وي.3.م
، 9- 8- 3 ، بند 164ص(1395وي.3.م

  )اول دوم، سطرپاراگراف 
  هاي دستیکن آتش خاموش

  )7-2-3- بند پ162ص(17.م
  زاآتش
  )9-1-3-4 بند 24ص(4.م
  )32-8-4-11 بند 74ص(11.م
  سوزيآتش
  )9-1-5 بند 4ص(5.م
 قسمت  1- 3- 2- 7- 5 بند   68ص(5.م
  )4- پ
  )4-1-3-13-5 بند 135ص(5.م

  )5- 2- 3- 9- 9 بند 94ص(9.م
  )22- 9 بند 307ص(9.م
  )6-3-2-5-11 بند 78ص(11.م
  )5-4-7-3-11 بند 54ص(11.م
  )3-3-2-4-11 بند 66ص(11.م
  )4-6-4-11 بند 69ص(11.م
  )12- 8- 4- 11 بند 71ص(11.م
  )13-8-4- 11 بند 72ص(11.م
  )1-4-2-12 بند 14ص(12.م
  )3-7-11-12 بند 78ص(12.م
  )21-4-6-2-15 بند 36ص(15.م
  )7- 2- 15 بند 37ص(15.م
  سوزي و انفجارآتش
  ) قسمت الف1- 1-  بند پ149ص(17.م
  دارهاي دامنه سوزيآتش
  )28 ماده149ص(2.م
  نشانآتش
  )2-1-15 بند 7ص(15.م
  ها ننشاآتش
  )7-2-15 بند 37ص(15.م
  نشانیآتش
  )7-6-19-5 بند 174ص(5.م
  )3-8-3-12 بند 25ص(12.م
  )7-7-2-15 بند 38ص(15.م
  )4-6-3-15 بند 49ص(15.م
  )2-9-22 بند 73ص(22.م
  نشانی و اورژانسآتش
  )4-1-9-12 بند 66ص(12.م

  آثار اضافی بارها
  )2-1-2-10 بند 13ص(10.م

  آثار شدت جریان
  )3-14 شکل 627ص(جو.را

  آثار الغري
  )1-1-16-9 بند 241ص(9.م
  )2-1-16-9 بند 241ص(9.م

  آثار ناشی از تغییر مکان جانبی
  )2-1-16-9 بند 241ص(9.م

  آثار ناشی از حرکت باد
  )5-10-2-10 بند 192ص(10.م

  آثار ناشی از وجود انحناء در قطعه
  )2-1-16-9 بند 241ص(9.م
  آج
  )1-3-1-12-5 بند 122ص(5.م
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  )4-1-4-9 بند 25ص(9.م
  آج با مقطع ثابت

  )1-3-1-12-5بند  123ص(5.م
  )4-1-4-9 بند 26ص(9.م

  آج با مقطع متغیر
  )1-3-1-12-5 بند 123ص(5.م
  )4-1-4-9 بند 26ص(9.م
  آجر
  )1-2-5 بند 7ص(5.م
  )1-4-2-2-8 بند 12ص(8.م

  آجر بتنی
  )4-2-2-5 بند 8ص(5.م
  )3-2-3-2-5 بند 12ص(5.م

  آجر پشت کار
  )1- 8- 7 بند 126ص(4.وي.2800

  )نما(آجر پالك
  )1-3-8 بند پ99ص(19.م
  )1-3-8 بند پ141ص(19.م.را

  آجر توپر
  )1-4-2-2-8 بند 12ص(8.م
  )2-3-8 بند پ99ص(19.م

  آجر توپر دیوار
  ) 2-3-8 بند پ141ص(19.م.را

  آجر توخالی
  )4-2-2-8 بند 12ص(8.م

  آجر توکار
 جدول  7- 1- 3- 2- 5 بند   10ص(5.م
5 -2 -1( 
  )1-2-2-5 بند 7ص(5.م

  ايآجر تیغه
  )1-3-5 بند 15ص(5.م

  آجر رسی
  )1-2-3-2-5 بند 12ص(5.م

  آجر رسی ساختمان
  )1-2-2-5 بند 7ص(5.م

  هاي قائم آجر رسی سبک با سوراخ
  )1-3-5 بند 15ص(5.م

  آجر رسی سبک باربر
  )1-2-2-3-5 بند 15ص(5.م

  آجر رسی سبک غیر باربر
  )2-2-2-3-5 بند 15ص(5.م

ــا    ــاربر، ب ــر ب ــر رســی ســبک غی آج
  هاي افقی سوراخ

  )2-1-3-3-5ند  ب16ص(5.م
  آجر رسی سبک

  )2-2-3-5 بند 15ص(5.م
  )1-1-3-3-5 بند 16ص(5.م

  آجر رسی، شیلی، شیستی و مارنی
  )1-2-2-5 بند 7ص(5.م

  هاي افقی آجر سبک غیر باربر با سوراخ
  )1-3-5 بند 15ص(5.م

  آجر سبک
  )2-2-2-5 بند 8ص(5.م

  )دیوار(آجر سوراخدار
  )3-3-8 بند پ100ص(19.م
  )3-3-8 بند پ142ص(19.م.را

  اي و پالستیکآجر شیشه
  )1-3-6-4 بند 84ص(4.م

  آجر ضد اسید
  )4-2-3-2-5 بند 12ص(5.م

  آجر مارنی
  )9-1-3-2-5 بند 11ص(5.م

  آجر ماسه آهکی
  )2-2-3-2-5 بند 12ص(5.م
  )3-2-2-5 بند 8ص(5.م

  آجر مجوف
  )24-1-3-8 بند 32ص(8.م

 آجر مسلح
  )12-1-3-8 بند 27ص(8.م

  دیوارهاآجر مصرفی در 
 2-5-7 بنــد 101ص(4.وي.2800
  )6شماره
  آجر منفرد

 جدول  7- 1- 3- 2- 5 بند   10ص(5.م
5 -2 -1(  

  آجر مهندسی
  )1-2-2-5 بند 7ص(5.م
  )1-2-2-5 بند 8ص(5.م
 جدول  7- 1- 3- 2- 5 بند   10ص(5.م
5 -2 -1 (  

  آجر نما
  )1-2-2-5 بند 7ص(5.م
 جدول  7- 1- 3- 2- 5 بند   10ص(5.م
5 -2 -1(  
  )1-2-1-8 بند 2ص(8.م

  )1- 8- 7 بند 126ص(4.وي.2800

  آجر نماي بتنی با وزن متوسط
  )8-1-3-2-5 بند 10ص(5.م

  آجر نماي بتنی با وزن معمولی
  )8-1-3-2-5 بند 10ص(5.م

  آجر نماي بتنی سبک
  )8-1-3-2-5 بند 10ص(5.م

  آجر و سفال
  )6-8-11-12 بند 79ص(12.م

  آجرهاي بتنی
  )8-1-3-2-5 بند 10ص(5.م

  دارآجرهاي ترك
  )4-1-3-2-5 بند 9ص(5.م

  آجرهاي رسی
  )1-1-3-2-5 بند 8ص(5.م

  آجرهاي ضد اسید
  )10-1-3-2-5 بند 11ص(5.م
 10-1-3-2-5 بنـــــد 12ص(5.م

  )3-2-5جدول 
  آجرهاي کهنه

  )2-1-3-2-5 بند 9ص(5.م
  آجرهاي ماسه آهکی

  )3-2-2-5 بند 8ص(5.م
  )6-1-3-2-5 بند 9ص(5.م
  )6-5-5-8 بند 49ص(8.م
ــد 67ص(8.م  5-5-6-8 بنـــــــ

  )2تبصره
  آجرهاي مجوف ساخته شده

  )7-1-3-2-5 بند 9ص(5.م
  آجرهاي مصرفی

  )1-4-2-2-8 بند 12ص(8.م
  آجرهاي مهندسی

  )1-6-2-5 بند 13ص(5.م
  آجرهاي نما

  )5-1-3-2-5 بند 9ص(5.م
  )1-4-2-2-8 بند 12ص(8.م

ــا   ــاربر ب آجــري رســی ســبک غیــر ب
  هاي افقی سوراخ
  )1-3-5 بند 15ص(5.م
  )3-2-2-3-5 بند 16ص(5.م
  هاي عرضیآج
  )1-3-1-12-5 بند 123ص(5.م

  آچار تنظیم
  )30-3-8-1-11 بند 19ص(11.م


