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 با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق
لذا هرگونه . باشد  براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر نوآور می1348سال 

از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، (استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب 
 دي، وي دي، دي برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی عکس

بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً ) فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیره
  .گیرند حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

 :مرکز پخش

  .لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید
  https://www.instagram.com/noavarpub/    https://telegram.me/noavarpub   www.noavarpub.com   
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 خوانندة فرهیخته و بزرگوار

هاي ایـن انتـشارات، بـه استحـضارتان         نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب           
سـازي و  هاي مختلف آمادهساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه       رمی

نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایـستۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی                     
ک کتاب خـوب،  هاي استاندارد یاند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل    اند و تالش کرده   کار بسته به

هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و سـاختاري آن، برخـوردار                
  .باشد
هاي این انتشارات براي ارائـۀ اثـري بـا کمتـرین اشـکال، بـاز هـم               رغم تمامی تالش  وجود، علی بااین

شـکال     ن الزاماً مبـرّا از      توااحتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی              نقـص و ا
اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسـخ بـه            دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفه     ازسوي. دانست

ویـژه از طریـق فراخـوان بـه         حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی دارد از هـر طریـق ممکـن، بـه               
ها ها را در چاپ   منتشرة خود آگاه شده و آن     هاي  خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب     

  .ها رفع نمایدهاي بعدي آنو ویرایش
که حین مطالعۀ کتاب بـا اشـکاالت،        راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی        لذا دراین   

نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خـود کتـاب                    
شـدة خـود را بـا هزینـۀ انتـشارات نـوآور، پـس از             اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش      نجام داده ا

اي هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیـز چنانچـه اصـالحات خـود را بـر روي برگـۀ جداگانـه                   
 خود به   اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس               یادداشت نموده 

هـاي بعـدي   هـا و ویـرایش  ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چـاپ      
عمال و اصالح گردد و باعث هرچه پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شـکلی و           کتاب ا

  .ساختاري آن گردد
نۀ شـما خواننـدة فرهیختـه و گرانقـدر،       نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوال          

که اصالحات درسـت و     منظور تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی            به
رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا           بجا باشند، متناسب با میزان اصالحات، به      

عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان         به شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را         چاپ اصالح 
که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات نماید، و درصورتیارسال می

  .شودشما تقدیر می
کارهاي شما  آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه        همچنین نشر نوآور و پدید    

ستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمـی آن صـمیمانه و مـشتاقانه                  عزیزان در را  
  .نماینداستقبال می

  
    

  66484191- 2: تلفن  
  www.noavarpub.com   
  info@noavarpub.com 

  فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی
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 حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مـصوب                  کلّیۀ
، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه نـشر           1350نامۀ اجرایی آن مصوب      و آیین  1348سال  

لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تـصاویر                . نوآور است 
ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کـل            اب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت      این کت 

ۀ پـی       یا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتـاب، تهیـ
 صورت اینترنتی، سی دي، دي    برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به      دي اف از کتاب، عکس    

، فیلم، فایل صـوتی یـا تـصویري و غیـره بــدون اجـازة کتبـی از نـشر نـوآور ممنـوع و            وي دي 
 قـرار   پیگـرد قـانونی و قـضایی        است، و متخلّفین تحـت         شرعاً نیز حرام   غیرقانونی بوده و  

 .گیرندمی
صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد      با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتـب نـشر نـوآور بـه           

کـه هـر    سط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی             چنین، تو این
سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نـشر نـوآور را      
در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن                      

ها سئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت    انتشارات، که م  
شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی           پردازند، بررسی و درصورت مشخص      می

باشد، وکیل قـانونی انتـشارات از طریـق وزارت فرهنـگ و            غیرمجاز و از نظر شرعی نیز حرام می       
و نیـز سـایر مراجـع    ) اي و اینترنتـی پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  (پلیس فتاارشاد اسالمی،   

قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات                
ۀ خـسارات وارده بـه ایـن      پیگرد قانونی و قـضایی   قضایی، خاطیان را مـورد       قـرار داده و کلّیـ 
  .گرددمیانتشارات از متخلّف اخذ 

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریـسو،      همچنین درصورتی 
رسـانی تخلّفـات    اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع                

زعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـال                و می، کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م
اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قـضایی اقـدام بـه اسـتیفاي                 

  .نمایدحقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

  . از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است
نندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل               انتشارات نوآور از خوا   

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

 به این انتشارات ابالغ نمایند، تا       www.noavarpub.com در سایت    طریق منوي تماس با ما    
عمـل آیـد، و نیـز       از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري بـه            

  .عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایندبه

  هشدار
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 مقدمه
  

اي هـر     تواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر حرفه         تمان می ورود به حرفه نظام مهندسی ساخ     
هاي اصـلی داوطلبـان ایـن آزمـون نبـود             یکی از دغدغه  . یک از مهندسان واجد شرایط باشد     

  .باشد دهی به سواالت می فرصت کافی جهت پاسخ
کننـد بـراي    هاي نظام مهندسی برخی به اشتباه تـصور مـی          با توجه به کتاب باز بودن آزمون      

رو دارند اما تجربه نشان داده در بسیاري از اوقات تعداد زیـاد منـابع،    اي پیش  کار ساده قبولی
  .شود  پاسخ سؤاالت مینشریات باعث سردرگمی داوطلبان هنگام جستجويمباحث و 

 در اختیـار    شود تا منابع آزمون را به طـور کامـل           درخواست می در گام اول از داوطلبان عزیز       
نگونه که ذکر شد آزمون به صورت کتاب بـاز برگـزار شـده و تقریبـاً                 داشته باشند، چون هما   

  .شود همه سؤاالت از منابع اعالم شده از سوي دفتر مقررات ملی ساختمان طرح می
در کتاب کلیدواژه حاضر با استخراج واژگان کلیدي و مهم آزمونی که شامل تمامی مباحـث،               

اي جامع و کامل       سعی شده است کلیدواژه    باشد،  هاي مربوطه می    راهنماهاي مباحث و نشریه   
  .در اختیار داوطلبان عزیز قرار داد

جـویی در مـدت زمـان     اي موجـب صـرفه      تواند بـه نحـو قابـل توجـه          استفاده از کلیدواژه می   
  .پاسخگویی به سؤاالت آزمون شده و نقش کلیدي در موفقیت شما داشته باشد

 نظام مهندسـی     هاي آزمون   تر به پرسش    عگویی سری   شود به منظور پاسخ     همچنین توصیه می  
هاي گذشته با اسـتفاده از کلیـدواژه جـواب            هاي سال   کنم حتماً آزمون    حتماً دوباره تکرار می   

 کلیدواژه نهایـت اسـتفاده   دهید تا طرز کار با کلیدواژه را فرا گرفته و به راحتی بتوانید از این    
  .را ببرید

توانید به طـور کامـل اوالً نحـوه     ه از کتاب کلیدواژه می   زنی با استفاد    با تمرین و تکرار و تست     
یافتن کلمه کلیدي هر سؤال را فرا گرفته و ثانیا به کتاب اشراف کامل پیدا کنید و در نهایت                   

  .دغدغه کمبود زمان نداشته باشید
  .موفق و پیروز باشید
  حمید مراقی
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  .ذیل استاختصاراتی که در این کتاب به کار رفته است به شرح 
  1392) تعاریف( مبحث یکم :1م 
  1384) نظامات اداري( مبحث دوم :2م 
  1395) حفاظت ساختمانها در برابر حریق( مبحث سوم :3م 
  1392) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( مبحث دوازدهم :12م 
  1395) طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمانها( مبحث سیزدهم :13م 
  1392) آسانسورها و پلکان برقی ( مبحث پانزدهم:15م 
  1389) جویی در مصرف انرژي صرفه( مبحث نوزدهم :19م

  1395) پدافند غیرعامل( مبحث بیست و یکم :21م 
  1392) مراقبت و نگهداري از ساختمانها( مبحث بیست و دوم :22م 
  1390هاي اجرائی آن  نامه  قانون نظام مهندسی و آیین:ق

  1392) حفاظت ساختمانها در برابر حریق ( راهنماي مبحث سوم:3رم 
  1382) طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمانها( راهنماي مبحث سیزدهم :13رم 
  1392) جویی در مصرف انرژي صرفه( راهنماي مبحث نوزدهم :19رم 
  1392) پدافند غیرعامل( راهنماي مبحث بیست و یکم :21رم 

  )ریزي کشور برنامهسازمان مدیریت و ( 110-1 نشریه :1نشریه 
  )ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه( 110-2 نشریه :2نشریه 

  
 پاراگراف در صورتی کـه      اشته باشند که ستون مربوط به بند یا        داوطلبین محترم توجه د    :توجه
و اگر اعداد به صورت ترکیبـی        مربوطه در آن صفحه      بیانگر پاراگراف ...)  و   6 و   3 (باشدعدد  تک  

  .باشد  در آن صفحه میي بند مربوط به مباحث دهنده نشان...)  و 1-4-2-21 (ودهب
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  راهنماي استفاده از کلیدواژه
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  فاگراپار  یابند    صفحه  کتاب  کلیدواژه

  1  24  12م  »تعریف«آب آشامیدنی 
ــشویی و ســر  آب دهــی دست

  5  88  19رم  هاي حمام دوشی

  آخر  261  19رم  کن خورشیدي  آب گرم
کن مخزن دار بـدون       گرم    آب  
  آخر  86  19رم  پمپ

  8  37  22م  آب گرمکن
ــرم آب  ــن گ ــاص   ک ــاي خ ه

  2  88  19رم  مصارف ویژه

  5  20  12م  آب و ماسه
  1 1 3م »تعریف«آتریوم 
  1- 1-11-3 191 3م »کلیات«ها  آتریوم

  3 1 3م »تعریف«آتش استاندارد 
هاي بین    بندي گشودگی   آتش

  3-2- 4-7-3 142 3م واحدهاي مستقل

  9-8-3 163 3م بندي منافذ و درزها آتش
  2 1 3م »تعریف«سوزي  آتش

آثار پاتو فزیولوژیـک جریـان      
  جدول  197  13رم  متناوب

علـت  «آثار پاتوفیزیولوژیـک    
  3  196  13رم  »گرفتگی مرگ در اثر برق

آثار پاتوفیزیولوژیـک جریـان     
  جدول  202  13رم  مستقیم

 15آثار عبور جریان متنـاوب      
  2  194  13رم   هرتز از بدن انسان1000تا 

آثار عبور جریـان مـستقیم از       
  1  200  13رم  »کلیات«بدن انسان 

آثار عبور جریـان مـستقیم از       
  1  200  13رم  »کلیات«بدن انسان 

  جدول  141  19رم  »مقاومت حرارتی«آجر توپر 
ابعاد متـداول  «آجر توپر دیوار   

  2  141  19رم  »هر آجر

وزن « دار دیـوار      آجر سـوراخ  
  2  142  19رم  »مخصوص ماده سفالی

ابعـاد  «دار دیـوار      آجر سـوراخ  
  1  142  19رم  »متداول هر آجر

صـد    در«دار دیـوار      آجر سوراخ 
  3  142  19رم  »ها روزنه

  فاگراپار  یابند    صفحه  کتاب  کلیدواژه
مقاومت «دار دیوار     آجر سوراخ 

  جدول  142  19رم  »حرارتی

ــامین    ــدم در راه ت ــرین ق آخ
  3  87  13رم  گرفتگی ایمنی در برابر برق

  17-2- 4-6-3 90 3م آرایش استقرار درها
  1-2-13 1-13 1نشریه  ها آرایش پایه

آرایش چسبیده به هـم در دو       
متـر    سـانتی 30تراز به فاصله    
 رشـته کابـل     12از هم براي    

 تک رشته موازي

  شکل 83 13م

آرایش چسبیده به هم در سه      
 30تراز و هر تراز بـه فاصـله         

ــراي   ســانتی ــر از هــم ب  9مت
 رشته کابل تک رشته موازي

  شکل 83 13م

بیده بـه هـم و در       آرایش چس 
 رشـته کابـل   6دو تراز بـراي    

 )سه فاز(تک رشته موازي 
  شکل 82 13م

ــه هــم و   آرایــش چــسبیده ب
 رشته کابـل    12همتراز براي   

 )سه فاز(تک رشته موازي 
  شکل 83 13م

ــه هــم و   آرایــش چــسبیده ب
 رشـته کابـل     6همتراز بـراي    

 )سه فاز(تک رشته موازي 
  شکل 82 13م

به هـم  آرایش مثلثی چسبیده   
ــراي  ــک  6ب ــل ت ــته کاب  رش

 )سه فاز(رشته موازي 
  شکل 82 13م

آرایش مثلثی کنار هم بـراي       
 رشــته کابــل تــک رشــته 12

 )سه فاز(موازي 
  شکل 84 13م

 9آرایـش مثلثــی مخــصوص  
رشته کابل تک رشته مـوازي    

 )سه فاز(
  شکل 83 13م

آرایــش و اجــراي مــسیرهاي 
هــاي شــبکه  مــشترك کابــل

 توزیع نیرو
  د 28 13م

ترکیب با هم جهـت  «ها   آرایه
  شکل  254  19رم  »ها تشکیل آرایه

  آخر  253  19رم  ها در سلول خورشیدي آرایه
  آخر  62  12م  آزبست

آزمـــایش آتـــش اســـتاندارد 
  4 1 3م »تعریف«
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  فاگراپار  یابند    صفحه  کتاب  کلیدواژه
آزمـــایش تابلوهـــاي فـــشار 

  18-5 32-5 1نشریه  ضعیف

آزمـــایش تابلوهـــاي فـــشار 
 متوسط

  10-6 26-6 1نشریه 

  6  46  12م  آزمایش دکل
  4  12  22م  آزمایش الزم

ــاي   ــابی دره ــایش و ارزی آزم
  1-2- 11-8-3 169 3م آتش

  3  34  15م  گیري آزمایش و تحویل
  4- 12-8-3 172 3م بندي دمپرها آزمایش و درجه

هاي آتـش و ارتبـاط        آزمایش
سـوزي    ي آتـش    آنها با پدیده  
 در ساختمان

  3-2پ  206 3م

  1  56  22م  آزمون الکترود زمین
  5  26  ق  ون تخصصی مهندسیآزم

  6- 1-7-10 11-10 1نشریه  آزمون ترانسفورماتور
  آخر  55  22م  بندي آزمون صحت قطب

  2  60  ق  آزمون کاردانی
آزمون کنترل قطع بـه موقـع       

  2  56  22م  تغذیه

  5  55  22م  آزمون مقاومت الکتریکی
هــاي اولیـه و کنتــرل   آزمـون 

 تأسیسات برقی
  5-3-13 37 13م

ررسـی و تأییـد     هـاي ب    آزمون
 کلیدهاي خودکار

  5-10-5 21-5 1نشریه 

ــون ــسفورماتور  آزم ــاي تران ه
 قدرت

  6-10 9-10 1نشریه 

هاي عادي کنتـاکتور و     آزمون
ــور   راه ــدازي موتـــــ انـــــ

 الکترومکانیکی فشار ضعیف
  2- 6-11-5 27-5 1نشریه 

هاي کلیـدهاي قـدرت       آزمون
 فشار متوسط

  8- 1-7-6 19-6 1نشریه 

ی کنتـاکتور و    هاي نوع   آزمون
ــور   راه ــدازي موتـــــ انـــــ

 الکترومکانیکی فشار ضعیف
  1- 6-11-5 26-5 1نشریه 

  4- 7-5-3 61 3م آژیر یا رنگ اعالم حریق
  1  4  15م  »تعریف«آسانسور 
  5  26  15م  »در اضطراري«آسانسور 
  5  26  15م  »بازرسی«آسانسور 

  فاگراپار  یابند    صفحه  کتاب  کلیدواژه
  2  9  15م  آسانسور الزامی

  شکل  68  15م  آسانسور با ترافیک سنگین
  4  10  15م  آسانسور با قابلیت حمل بیمار

ــل   ــت حم ــا قابلی ــسور ب آسان
  2  10  15م  صندلی چرخدار

  شکل  67  15م  آسانسور با کاربرد عمومی
  1  36  15م  آسانسور باربري ویژه
  آخر  10  15م  آسانسور برانکارد بر

  آخر  9  15م  آسانسور برانکارد بر الزامی
  جدول  62  15م  آسانسور بیمارستانی

  شکل  69  15م  نسور بیمارستانیآسا
  5  11  15 م  آسانسور تخت بر

  آخر  9  15م  آسانسور حمل بیمار
  1  33  15م  آسانسور حمل خودرو

  آخر  15  15م  آسانسور خودروبر
  2  38  15م  آسانسور در زمان حریق
هــاي  آسانــسور در ســاختمان

در برابــر مــوج «بلنــد مرتبــه 
  »انفجار

  3  30  21رم

  6-10-3 189 3م نشانی آسانسور دسترسی آتش
  3  9  15م  آسانسور ساختمان اداري

  شکل  66  15م  آسانسور ساختمان مسکونی
  3  4  15م  »تعریف«آسانسور کششی 
  3  2  15م  »کاربرد«آسانسور کششی 

آسانسور کنار هم داراي چـاه      
  5  57  15م  مشترك

  آخر  27  15م  آسانسور گروهی
  3  43  12م  آسانسور موقت حمل بار

  1  39  12م  وقتآسانسور م
  آخر  42  12م  آسانسور موقت

رو   آسانسور و پله برقی و پیاده     
 متحرك به عنوان راه خروج

  17- 2-6-3 68 3م

  6- 3-2-21 27 21م آسانسور و راه پله
  2  32  15م  »فصل«آسانسور هیدرولیک 

  2  57  15م  »فصل«آسانسور هیدرولیک 
ــدرولیکی  ــسور هیـــ آسانـــ

  4  4  15م  »تعریف«
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  فاگراپار  یابند    صفحه  کتاب  کلیدواژه
ــد ــسور هیـــ رولیکی آسانـــ

  4  2  15م  »کاربرد«

آسانـــسور هیـــدرولیکی بـــا 
  شکل  65  15م  موتورخانه

  4  2  15م  آسانسور هیدرولیکی
  1- 4-7-21 106 21م آسانسورها وسیله فرار افراد

  4-7-21 106 21م آسانسورهاي اضطراري
آسانسورهاي حمل مـسافران    

  3  57  15م  عادي

هـاي    آسانسورهاي سـاختمان  
  3-4- 2-11-3 194 3م عمیق

  3  3  19رم  »تعریف«آسایش حرارتی 
آسایش حرارتـی تابـستانی و      

محدوده دمـایی و    «زمستانی  
  »رطوبتی

  3  72  19رم

آســــتانه درك و رهــــایی  
تغییرات در پهنـه فرکـانس      «

  » هرتز1000 تا 60/50
  جدول  204  13رم

  16-2- 4-6-3 90 3م آستانه درها
  4-2- 11-8-3 170 3م آستانه درهاي آتش

ریالســیون بطنــی آســتانه فیب
تغییرات در پهنـه فرکـانس      «

  » هرتز1000  تا 60/50
  جدول  205  13رم

آسیب ساختمان در اثر انفجار     
  1  48  21رم  خارجی

آسیب ساختمان در اثر انفجار     
  1  49  21رم  داخلی

  3  1  21رم  »تعریف«پذیري  آسیب
  1  47  21رم  هاي ناشی از انفجار آسیب

  10  35  22م  آشپزخانه
ــازها ــل آشکارســـ ي داخـــ

 ساختمان
  2-4-5 215 2نشریه 

سـازي اضـافه جریـان        آشکار
  3  20  13رم  »تعریف«

ــالم دود و  ــازي و اع آشکارس
 آتش

  1-6- 3-7-21 105 21م

  4  72  12م  آغشته به برف
  2  27  22م  آفات

ــک  ــریب  «آکریلی ــدار ض مق
  جدول  132  19رم  »هدایت حرارتی

  فاگراپار  یابند    صفحه  کتاب  کلیدواژه
  8  12  12م  دهنده آگاهی
  2  22  12م  آالینده
  3  22  12م  ی آب و خاكآلودگ
  1  30  13رم  »تعریف«گی  آلود

ــا داراي    ــت ی ــوم لخ آلومینی
عـدم اسـتفاده    «پوشش مس   

ــایی   ــوان الکترودهـ ــه عنـ بـ
  »زمین

  2و1  125  13رم

هـاي آن در      آلومینیوم و آلیـاژ   
  آخر  153  13رم  الکترود زمین

  1  114  13رم  سازي الکترودها افقی آماده
  3  110  13مر  ها با بتن سازي الکترود آماده

ــاده ــا   آم ــا ب ــازي الکتروده س
  2  110  13رم  بنتوئیت

سازي الکترودها با روش     آماده
  4  109  13رم  سنتی

ــاده ــا در   آم ــازي الکتروده س
  1  110  13رم  نواحی با هواي خشک

تاثیرات در «سازي خاك    آماده
  3  98  13رم  »احداث الکترود اتصال زمین

گیـري    سـازي در انـدازه      آماده
  2  138  13رم  ود زمینمقاومت الکتر

  جدول  54  13رم  آمپرمتر جریان راکتیو
  5  26  ق  آموزش تکمیلی

ــون    ــوم و فنـ ــوزش علـ آمـ
  1  26  ق  مهندسی

  4  32  ق  آموزش و ترویج
  3  16  ق  آموزش

  آخر  155  13رم  گیر آنتن صاعقه
  1- 1-2-4 161 2نشریه  آنتن گیرنده فعال

  1-2-4 161 2نشریه  آنتن گیرنده
  4-4-4 174 2نشریه  شخصات آنآنتن یاگی و م
  4  22  22م  آویزان به سازه

  5  153  13رم  آهک در الکترود زمین
  2  37  12م  ها نامه بارگذاري پل آیین

ــین ــل و   آی ــل و نق ــه حم نام
جابجا کردن مـواد و اشـیا در        

  ها کارگاه
  2  72  12م

  3  42  12م  هاي حفاظتی نامه آیین
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  فاگراپاربند یا    صفحه  کتاب  کلیدواژه

  3  22  22م  ابزار تزئینی
 جدول  53  13رم  »نشانه«کننده  ابزار ثابت

  جدول  53  13رم  »نشانه«کننده  ابزار جمع
  5  106  3رم  ابزار کاري

  جدول  43  13رم  »نشانه«ابزار نشانگر 
  2  15  ق  ابطال

  2  151  ق  ابطال پروانه اشتغال
  3-3- 3-5-13 54 13م ابعاد اتاق ترانسفورماتور

ی اتاق ترانسفورماتورهاي ابعاد اصل
  جدول 52 13م خشک و روغنی

  جدول  62  15م  ابعاد آسانسور بیمارستانی
  آخر  10  15م  ابعاد برانکارد بر

  14- 1-6-6پ  11-6 1نشریه  ابعاد بکار رفته براي فیوزها
ابعاد پالك مشخـصات رلـه،      

 کنتاکتورها
  14- 1-6-6ت  11-6 1نشریه 

ــصات  ــالك مشخـ ــاد پـ ابعـ
 تغییر وضـعیت و     هاي  کلیدي
 کنترل

  14- 1-6-6ب  11-6 1نشریه 

ــالك مــورد اســتفاده  ابعــاد پ
 ها براي پانل

  ژ14-1-6-6الف  11-6 1نشریه 

  8-4- 2-2-21 21 21م ها در فضاي باز ابعاد پله
  2  15  15م  ابعاد چاه آسانسور

  ت 58 13م ابعاد درهاي اتاق تابلوي برق
هـــا و ضـــخامت  ابعـــاد رزوه

 ها لههاي لو دیواره
  2-6-1 11-1 1نشریه 

ــسور   ــاربري آسانـ ــاد کـ ابعـ
  8  62  15م  بیمارستانی

ابعاد گودبرداري تیرهاي بتنی    
  9-13جدول  19-13 1نشریه  هاي متفاوت در زمین

  3  21  15م  »فصل«ابعاد موتورخانه 
  ج  22  15م  ابعاد موتورخانه مشترك

  5  9  2م  ابعاد و اندازه تابلو
  5  9  2م  ابعاد و اندازه تابلو

ــر   ــصب تی ــاي ن ــاد و زوای ابع
  22-1جدول  41 2نشریه  بند پشت 

ــون   ــرایط آزمـ ــاد و شـ   ابعـ
ــایق هـــادي دار در  هـــاي عـ

 هاي فرکانس پایین سیم
  1جدول  4 2نشریه 

  فاگراپاربند یا    صفحه  کتاب  کلیدواژه
ــون   ــرایط آزمـ ــاد و شـ   ابعـ

ــایق هـــادي دار در  هـــاي عـ
 هاي هوایی کابل

  2-1جدول  12 2نشریه 

  9  155  ق  ابالغ اوراق
  3  95  ق  ابالغ اوراق

  2  149  2م  ابالغ
  4  13  22م  ابالغیه تخلف

ابالغیه قانونی وزارت مسکن    
  آخر  52  2م  سازي و شهر

  4  11  22م  ابالغیه
  9  13  ق  ابنیه
  آخر  22  2م  ابهام
  5  46  12م  اپراتور

هاي زباله و     اتاق تخلیه شوت  
  4-9- 6-8-3 159 3م لباس

ــست   ــسفورماتور پ ــاق تران ات
  3- 3-5-13 44 13م اختصاصی

هـاي تهویــه و    دسـتگاه  اتـاق 
  2- 17-6-3 135 3م تبرید

  5-9- 6-8-3 160 3م سوز اتاق زباله
  1-4- 4-10-3 188 3م اتاق ژنراتور

اتاق مرکز کنترل و مـدیریت      
  5-2-21 31 21م ساختمان و بحران

اتاق مرکز کنترل و مـدیریت      
  5- 3-7-21 105 21م ساختمان

  4-2- 13-6-3 123 3م اتاقک بازرسی
هاي دسترسی به شـوت       اتاق

  3-9- 6-8-3 159 3م زباله و لباس

هـــاي دیـــگ بخـــار،  اتـــاق
  1- 17-6-3 135 3م سوزي و کوره زباله

 در PUSH-FITاتــــــصال  
  2  66  21رم  سیستم تخلیه فاضالب

هـا بـه      اتصال الکتریکی کابل  
  9-5- 2-7-13 88 13م ها وسایل و دستگاه

اتصال بدنه هادي تجهیـزات     
  1  79  13رم  به زمین

هـادي تجهیـزات      اتصال بدنه 
  1  79  13رم  سیستم الکتریکی به زمین

اتصال به راهـروي دسـترس      
هـاي مراقبـت      خروج تـصرف  

 بازداشتی
  3-2- 13-6-3 123 3م
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  فاگراپاربند یا    صفحه  کتاب  کلیدواژه
  2  166  13رم  اتصال به زمین حفاظتی

ــین مجــزاي   ــه زم ــصال ب ات
  2  166  21رم  عملیاتی

ــوها و   ــین بازشـ ــصال بـ اتـ
  آخر  149  19م  جدارهاي غیر نورگذر

اتــصال پــیچ و مهــره از نــوع 
  آخر  75  21رم  انبساطی

اتــــصال دیــــزل ژنراتــــور 
  4-3- 3-7-21 104 21م اضطراري

اتصال دیوار بـا عـایق از خـارج         
  شکل  187  19رم  به کف روي خاك) تا روي پی(

اتصال دیوار با عایق حرارتـی      
  شکل  191  19رم  از داخل به سقف بین طبقات

اتصال دیوار بتنی داخلـی بـه       
  1  190  19رم  ا عایق از داخلکف ب

اتصال دیوار بنایی با عایق از      
داخــل بــه کــف بــا عــایق از 

  خارج
  آخر  189  19رم

ـاك    اتصال دیوار به کـف روي      خ
  آخر  184  19رم  با عایق حرارتی

ساخته بتنی    اتصال دیوار پیش  
  1  53  21رم  به قاب فوالدي

  2  26  21رم  اتصال دیوار خارجی به سازه
  2  149  19م  لی و خارجیاتصال دیوار داخ

  4-5-13 58 13م اتصال زمین
  2  22  13رم  »تعریف«اتصال زمین 

  آخر  36  15م  اتصال زمین آسانسور
اتصال زمین حفاظتی مکرر و     

  شکل 147 13م اضافی

  شکل  232  13رم  اتصال زمین حفاظتی مکرر
  آخر  41  12م  اتصال زمین در کارگاه

اتـــصال زمـــین دســـتگاه   
  6  18  12م جوشکاري

اتـــصال زمـــین سیـــستم   
  1  70  13رم  الکتریکی

  آخر  41  12م  اتصال زمین کابل
  1  69  22م  اتصال زمین لوله گاز

هاي ایمنی فشار     اتصال زمین 
ــان   ــاتی جری ــعیف و عملی ض

  ضعیف
  آخر  165  13رم

  فاگراپاربند یا    صفحه  کتاب  کلیدواژه
هاي بـرق فـشار       اتصال کابل 

ضــعیف بــا توجــه بــه ســطح 
  مقطع

  10- 5- 2- 7- 13 88 13م

ج اتصال کف با عایق از خـار      
  3  147  19م  با دیوار بتنی

اتصال کف با عایق از داخـل       
  1  148  19م  با دیوار بتنی

اتصال کوتاه بـا زمـان قطـع        
  آخر  373  13رم  بسیار کوتاه

  آخر  148  19م  اتصال متداول بام و دیوار
هــاي  اتــصال متــداول ســقف

  3 و 2  148  19م  میانی

  شکل  147  19م  اتصال متداول کف مجاور
ــ  ــداول ک ــصال مت ــاي  فات ه

مجاور خارج یا فضاي کنترل     
  شده

  1  148  19م

  3-1- 4-7-3 142 3م اتصال مکانیکی اندود
ــیچ و مهــره   ــصاالت پ اي  ات

  3  78  21رم  کمک فنردار

  3-2- 2-7-21 94 21م اتصاالت قابل انعطاف
  2  191  19رم  ها و دیوار اتصاالت متداول بام
  2  191  19رم  ها و دیوار اتصاالت متداول بام

هـاي    ت متداول سـقف   اتصاال
  1  191  19رم  میانی

ــه   ــوط بــ ــصاالت مربــ اتــ
ترانــسفورماتورهاي تطبیــق  

 بلندگوها
  5- 5-9-13 106 13م

  1  129  13رم  ها اتصاالت و بست
اتــصاالت و وســایل مختلــف 

  11-14شکل  28-14 1نشریه  کشی تسمه

هـاي    اتالف حـرارت در لولـه     
  1  302  19رم  برق

ــه   ــار پروان ــدت اعتب ــام م اتم
  2  21  2م  الاشتغ

  جدول  51  13رم  »نشانه«اتو ترانسفورماتور 
  7-3-10  2-10 1نشریه  اتو ترانسفورماتور

اثر الکترو شیمیایی زمین بـر      
  3  151  13رم  هاي همبندي شده الکترد

ــره ــر به ــایبان  اث ــري از س گی
  4  35  19م  مناسب
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  فاگراپاربند یا    صفحه  کتاب  کلیدواژه
گیري مناسب از نـور       اثر بهره 
  3  35  19م  خورشید

  جدول  140  19م  اثر پل حرارتی
اثــر حرارتــی جریــان اتــصال 

  3  369  13رم  کوتاه

اثر حرارتی در حفاظت مدارها     
  2  340  13رم  در برابر اضافه جریان

بندي اتـصال     اثر دما در عایق   
   الی آخر1  70  13رم  زمین سیستم

اثر دینامیکی جریـان اتـصال      
  1  369  13رم  کوتاه

اثر شکل الکترود بر مقاومـت      
  3  100  13رم  اتصال زمین

ــه  ــر گلخان ــستم  اث اي در سی
  3  234  19رم  دریافت غیرمستقیم

ــه  ــر گلخان ــستم  اث اي در سی
  1  231  19رم  دریافت مستقیم

ــانیکی در حفاظــت    ــر مک اث
  3  340  13رم  مدارها در برابر اضافه جریان

اثر مواد شیمیایی خـاك روي      
  7  114  13رم  فلز الکترود

اثرات تکانه بر سازه مدفون و      
  5- 6-3-21 46 21م اي اجزاي غیر سازه

  2  20  15م  »تیتر«اي بارها  اثرات ضربه
  آخر  5  21رم  اثرات موج انفجار و ترکش

  4  2  22م  نامه اجاره
  1  11  22م  اجازه اعالم دستور مقرر

  آخر  66  22م  اجاق گاز
هـاي   اجرا و نظارت بـر طـرح      

  آخر  117  ق  عمومی

  3  16  ق  اجرا
اجراء غیر بـاربر جداکننـده در      

  6  29  21رم  وج انفجاربرابر م

  1  155  ق  اجراي اسکلت
  7  5 2م  اجراي اسکلت

  آخر  102  ق  اجراي راي قطعی
  6  136  2م  »سرفصل«اجراي ساختمان 
  1  35  2م  اجراي ساختمان

  2  71  12م  »تیتر«اجراي سازه فوالدي 

  فاگراپاربند یا    صفحه  کتاب  کلیدواژه
  5  73  12م  »تیتر«هاي بتنی  اجراي سازه

ــحیح عملیـــات  اجـــراي صـ
  3  5  2م  ساختمانی

  3  100  ق  قانون آزمایشاجراي 
  2  9  2م  اجراي مقررات

  4  39  2م  اجراي واحد مسکونی
  7-2-4 2-4 1نشریه  دار اجزاء برق

  5-7-5 15-5 1نشریه  اجزاء داخلی تابلوي اصلی
  3  18  22م  اجزاء سازه

  2- 6-9-13 107 13م اجزاء سیستم آنتن ماهواره
اجزاء سیـستم آنـتن مرکـزي       

  1- 6-9-13 107 13م متعارف

  3  50  12م  اجزاء فلزي داربست
اجزاي اتـاق ترانـسفورماتور و      

  4-3- 3-5-13 55 13م خصوصیات آن

هـاي بـرق فـشار        اجزاي اتاق 
متوســـــط و ضــــــعیف و  

 خصوصیات آنها
  4- 3-5-13 57 13م

اجزاي تابلو و یا کلید تبـدیل       
  1-5- 5-5-13 62 13م (ATS)اتوماتیک 

ــشکیل  ــزاي ت ــده راه  اج دهن
  1- 4-6-3 84 3م »کلیات«خروج 

اجزاي سازنده مقامت بـدن و      
  شکل  190  13رم  امپرانس کل بدن

  3- 10-8-3 167 3م اي خارجی اجزاي سازه
  2-1-4پ  193 13م اجزاي سیستم اعالم حریق

اجــزاي سیـــستم مـــدیریت  
  5  302  19رم  هوشمند ساختمان

  5- 3-2-21 26 21م اي اجزاي غیر سازه
  3  120  13رم  ها اجزاي فوالدي سازه

ــدفون در پوشــش   ــزاي م اج
  4-2- 10-8-3 166 3م محافظ

  4  3  19رم  »تعریف«احداث 
احداث اتصال زمین مـشترك     

هـاي مجـزا      اگر احداث زمین  
  TNممکن نباشد در سیستم 

  شکل  180  13رم

احداث اتصال زمین مـشترك     
ــستم  ــواره  «TNدر سی طرح

تــرین حالــت در پــست  ســاده
  »ترانسفورماتور

  شکل  178  13رم


