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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 
لذا هرگونه . باشد ور می براي ناشر محفوظ و منحصرًا متعلق به نشر نوآ1348سال 

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 است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار میحرام 

 :مرکز پخش

  .ات نوآور مراجعه فرماییدلطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشار
  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 آمادهرساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه       می

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

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

نقـص و اشـکال     توان الزاماً مبـرّا از      احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی             
اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسـخ بـه          اي و   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   هاي منتشرة خود آگاه شده و آن      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      انجام داده 

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

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

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

که اصالحات درسـت و     هنگی، درصورتی منظور تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فر           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        شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به          چاپ اصالح 
 باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات که اصالحات تأثیرگذارنماید، و درصورتیارسال می

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

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

  
    

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

  فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی
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و مصنّفان و هنرمندان مـصوب      کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان             
، 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 
و نیز هر گونه استفاده از کـل        ها و موارد دیگر،     این کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت       

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    

ز نـشر نـوآور ممنـوع و    وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تـصویري و غیـره بــدون اجـازة کتبـی ا         
 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    لـذا درصـورتی   چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است،            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 ه بررسی محتواي سایتانتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه ب      
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 

  .گرددانتشارات از متخلّف اخذ می
ۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریـسو،     که هر کتابفروشی، اقدام به تهی 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 اسـالمی،                 و کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و م

اجـع قـانونی و قـضایی اقـدام بـه اسـتیفاي         اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مر        
  .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

نه تخلّـف از قبیـل     انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گو             
 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
ند، تا   به این انتشارات ابالغ نمای     www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت        

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
هـاي    بـه تفکیـک رشـته   کتاب کلیدواژه کتابی است که به منظور جستجوي آسان و راحت داوطلبان آزمون نظام مهندسی              

عمران ـ نظارت، عمران ـ اجرا، عمران ـ محاسبات، معماري ـ نظارت، معماري ـ اجرا و معماري ـ طراحی، توسط انتـشارات       
  .نوآور تهیه و تنظیم و ارائه شده است

ابع آزمـون،  هـاي نظـام مهندسـی و نیـز گـستردگی مطالـب و منـ        با توجه به زمان اندك و با توجه به تعداد سؤاالت آزمون  
ترین زمان به منبعی که سـؤال آزمـون از آن         تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود و داوطلبان را در کوتاه            هاي کلیدواژه می    کتاب

  :سؤال ذیل را در نظر بگیرید. طراحی شده، راهنمایی کند
از آن الزامـی نیـست از تـراز     ) معلـول (تـوان جـسمی       ي کم   اي مستقیم براي عبور پیاده که استفاده        راهه  در نظر است شیب   

/±1   راهه چند متر است؟  متر احداث شود، حداقل طول این شیب 52
  91/12) د  19) ج  16/12) ب   13/10) الف

با توجه به گستردگی مطالب و منابع آزمونهاي نظام مهندسی و زمان اندك آزمون، پیدا کـردن جـواب سـؤال تقریبـا غیـر                
براي جواب دادن به سؤال طرح شده آن هم در کوتاهترین زمان بهتر است با توجه بـه رشـته امتحـانی خـود،      . ممکن است 

عمران محاسبات، عمران نظارت، عمران اجـرا، معمـاري نظـارت، معمـاري اجـرا، معمـاري                 (هاي تخصصی     یکی از کلیدواژه  
 پیدا کردن واژه کلیـدي در صـورت سـؤال آزمـون را            را تهیه کرده و با تکرار و تمرین مهارت الزم در          ) طراحی و شهرسازي  

  .بدست آورید و در نتیجه طی چند ثانیه جواب صحیح را انتخاب کنید
باشد، با توجه به حـرف اول و دوم   به سؤال توجه کنید، واژه کلیدي همانطور که خودتان حدس زدید شیبراه عبور پیاده می 

 4کنید واژه کلیدي، شـما را بـه مبحـث     همانطور که مشاهده می. پیدا کنید، واژه کلیدي را در کتاب کلیدواژه        )شین و ي  (
بـه ایـن    . دهد، با مراجعه به منبع یاد شده جواب سـؤال را بـه درسـتی انتخـاب کنیـد                     ارجاع می  8-1-5-4 بند   53صفحه  

  .توانید در کمترین زمان به جواب صحیح برسید صورت شما می
ژه ها مانند بتن مسلح، سیمان، آب، آجر، دیوار جداکننـده، کـالف و هـزاران لغـت                 ذکر این نکته ضروریست که بعضی از وا       

تکرار شده است، مـا تنهـا آدرس    ) مباحث و دیگر منابع   (در منابع آزمون نظام مهندسی      ) شاید صدها بار  (دیگر، بارها و بارها   
 زیرا آوردن تمامی صفحات و منابع نـه تنهـا   .منابع و صفحاتی را دادیم که به احتمال زیاد، پاسخ سؤال را در بر داشته باشد         

  .شود اي است، بلکه باعث سردرگمی و اتالف وقت داوطلبان عزیز می کار بیهوده
تر پیدا کردن جواب سؤال عالوه بر صفحه، بند منبع نیـز ذکـر شـده اسـت، کـه       ذکر این نکته ضروري است که براي راحت  

البته باید به ایـن نکتـه توجـه کنیـد کـه          . ا در صفحه ذکر شده پیدا کند      تر مطلب مورد نظر ر      شود داوطلب راحت    باعث می 
گاهی بند مربوط به صفحه مورد نظر از چند صفحه قبل شروع شده و ما براي هماهنگی با سایر لغـات کلیـدي ناچـار بنـد                      

  .ایم مذکور را آورده
    .و داوطلبان قرار گیردامید است این اثر که با مشقت فراوان تهیه شده است مقبول نظر خوانندگان 

  
  

  التوفیق... و من ا
  محمدحسین علیزاده برزي



  کلیدواژه آزمون شهرسازي  8   

  
  
  

  :اثر عبارتند از به کار رفته در این اختصارات
  )1390(هاي اجرائی آن  نامه  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین:نظام.ق
  )1392 (-)تعاریف( اول  مبحث:1م
  )1384 (-)نظامات اداري( دوم  مبحث:2م
  )1392 (-)الزامات عمومی ساختمان( مبحث چهارم :4م
  )1384 (-)عالئم و تابلوها (بیستم مبحث :20م
  )1395 (-)پدافند غیرعامل( مبحث بیست و یکم :21م
 شهرسـازي، محمـد عظیمـی آقـداش، نـوآور،           مهندسی  هاي نظام  آزمون  شرح و درس   :شهرسازي.ش

   . چاپ اول1395
 چاپ  1395 سازي معماري ایران، محمد عظیمی آقداش، نوآور،       مصوبات شوراي عالی شهر    :مصوبات

  .ششم به بعد ویرایش پنجم
هاي مربوط به شهرسازي کشور، محمد عظیمـی آقـداش،            نامه   حقوق، قوانین، مقررات و آیین     :حقوق
  . چاپ سوم به بعد ویرایش سوم1395نوآور، 

، محمد عظیمی آقداش، نوآور، زي ایرانهاي شهرسا ها و برنامه     اطالعات تکنیکی انواع طرح    :اطالعات
  . چاپ چهارم به بعد1395

  
  

  راهنماي استفاده از کلیدواژه
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A-Z
 

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
QFD  53  2م  -  

SDOF  1-5-21  59  21م 
  
  

  
  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه

  -  39، 38  شوراي عالی.م  آب زیرزمینی
  -  132  اطالعات تکنیکی  آب و کشاورزي

کـاري      بندي و عـایق     آب
  8-9-4  106  4م  رطوبتی ساختمان

  -  329  شرح و درس  آبراهه

، 142  شرح و درس  یآبرسان
326 ،329  -  

  -  39، 38  شوراي عالی.م  االرضی هاي تحت آب
  -  164، 111  شوراي عالی.م  آثار تاریخی

  -  212، 211  شوراي عالی.م  یآثار ثبت جهان
  -  319  شرح و درس  آثار فرهنگی

  -  184  شرح و درس  آرتورو سوریا اي ماتا
ــا  ــاي کالفهـ  آرماتورهـ

ــد  ( ــات پدافنـــ الزامـــ
  )غیرعامل

  4-6-21  81  21م

، 179،209  شرح و درس  شهر آرمان
212 ،220  -  

 -  15  اطالعات تکنیکی  سازي ترافیک آرم
  -  206  شوراي عالی.م  آزاد راه تهران کرج

  -  244  شرح و درس  آزاد راه
  11-3-20  20  20م  آژیر اعالم حریق
  2-2-1  21  1م  آسانسور کششی

  3-2-1  21  1م  آسانسور هیدرولیکی
  1-2-1  21  1م  آسانسور
الزامات پدافنـد   (آسانسور

  6- 3-2-21  27  21م  )غیر عامل

  12-1-21  10  21م  )تعریف(آسانسور
  4-7-21  106  21م  آسانسورهاي اضطراري

  4-7-21  106  21م  آسانسورهاي امدادي
  -  321، 273  شرح و درس  آسایش

  -  282  شرح و درس  یآستانه خدمات

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  7-1-21  4  21م  آستانه فروریزش

ــزش  ــتانه فروریــ  آســ
  10-5-21جدول  75  21م  )ضرایب اطمینان(

  1-1-21جدول  5  21م  آسیب انسانی و تلفات
  1-1-21جدول  5  21م  آسیب تأسیساتی

  -  360  شرح و درس  ي شهريریپذ بیآس
  5- 4-2-4  9  4م  آشپزخانه
  1-3- 5-5-4  63  4م  )تهویه(آشپزخانه

رســـتوران آشـــپزخانه 
  4- 2-7-21  96  21م  مرکزي

  1- 5-5-4  62  4م  )الزامات(ها آشپزخانه
ــسید  ــاز منواکـ آشکارسـ

  4- 2-7-21  97  21م  کربن

  7- 2-7-21  99  21م  آشکارسازهاي حساس
آشکارســازي و اعـــالم  

  5- 3-7-21  105  21م  دود و آتش

آشکارســــــاز گــــــاز 
  4-2-1  21  1م  مونواکسید کربن

ــاز   ــشت گ ــاز ن آشکارس
  5-2-1  21  1م  قابل اشتغال

، 94، 74  شوراي عالی.م  آفتاب
110  -  

 ي مرکـز شـهر    نشیآفر
  -  360  شرح و درس  سرزنده

  -  360  شرح و درس داری مکان پانشیآفر
آگهی عالئم تصویري و    

  8-2-20  10  20م  تابلو

آگهی عالئم تصویري و    
  6-2-1  22  1م  تابلو

  -  185  شرح و درس  آلدروسی
  -  185  شرح و درس  آلدو روسی

 -  73  اطالعات تکنیکی  سازي و تفکیک آماده
  -  204، 3  شوراي عالی.م  يساز آماده
 -  16  اطالعات تکنیکی   زمینسازي آماده

، 37، 19  شرح و درس  سازي زمین آماده
147  -  

 -  52  اطالعات تکنیکی  نیآمایش سرزم
 سرزمین و طـرح     آمایش

 -  51  اطالعات تکنیکی  کالبدي ملی
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  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه

، 33، 32  و درسشرح   آمایش سرزمین
35 ،260  -  

، 213، 186  شرح و درس  آمستردام
214  -  

ــات و   ــوزش تحقیقـ آمـ
  -  274  شرح و درس  يفناور

ــات و   ــوزش تحقیقـ آمـ
  -  191  شوراي عالی.م  يفناور

  -  185  شرح و درس  آموس راپوپورت
  3- 2-7-21  95  21م  آویز لوله ها

  -  232  شوراي عالی.م  سسکویآ
  -  360   درسشرح و  21 قرن ي شهـرندهیآ
  -  231  شرح و درس   مشترك ماندهیآ

) د(نامه اجرایـی بنـد        آیین
  -  191  اطالعات تکنیکی  1386قانون بودجه سال 

 قـانون   یینامه اجرا  نییآ
احــداث تونــل مــشترك 

 ي شهرساتیسأت
  -  128  شهرسازي.ق.ح

 قـانون  اجرایی نامه  آیین
 وضـعیت  تکلیـف  تعیین

 و اراضـــــی  ثبتـــــی
ــاختمان ــاي س ــد ه  فاق

 مـــصوب -ندرســـمیس
25/04/1391 

  -  164  شهرسازي.ق.ح

 قـانون  اجرایی نامه  آیین
  -  150  شهرسازي.ق.ح شهري زمین

 ي جامع برگزار  نامه  نییآ
ــ  ــسابقات طراحــ  یمــ

  ي و شهرسازيمعمار
  -  214، 213  شوراي عالی.م

نامه نحـوه بررسـی و        آیین
هاي توسـعه     تصویب طرح 

اي،   و عمران محلی، ناحیه   
ــه ــی  منطقــ و اي و ملــ

ــازي و  ــررات شهرسـ مقـ
  معماري کشور

  -  104  اطالعات تکنیکی

نامــه نحــوه فعالیــت  آیــین
ستاد استانی توانمندسازي   
ـــدهی  و سـامـانــــــــ

ـــگاه ـــاي سـکـونتــ  هــ
  غیـررسمی

  -  187  اطالعات تکنیکی

هاي مـرتبط بـا    نامه  آیین
  -  117  شهرسازي.ق.ح شهرسازي

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  -  360  شرح و درس  داری پاي شهرسازنیآئ
 )ج (ه اجرایی بند  نام ینیآ

 قـانون برنامـه     193ماده
 دوم توسعه

  -  140  شهرسازي.ق.ح

نامه اجرایی قـانون      آیین
ــظ    ــانون حف ــالح ق اص
کاربري اراضی زراعی و    

 مــــصوب -هــــا بــــاغ
02/03/1386 

  -  135  شهرسازي.ق.ح

نامه اجرایی قـانون     ینیآ
  -  160  اطالعات تکنیکی  ایجاد شهرهاي جدید

نامه اجرایی قـانون     ینیآ
  -  142  شهرسازي.ق.ح ایجاد شهرهاي جدید

ـ   نییآ  قـانون   ینامه اجرائ
ــار ــوابط فیتعــ  و ضــ

 ي کشورماتیتقس
  -  118  شهرسازي.ق.ح

 قـانون   یینامه اجرا  نییآ
 يمنع فـروش و واگـذار     

ــ ــاربر یاراض ــد ک  ي فاق
 امــر  يبــرا ی مــسکون

 يهـا  شـرکت  مسکن به 
 ری مـسکن و سـا     یتعاون

 و یقـــ یاشـــخاص حق 
 یحقوق

  -  131  شهرسازي.ق.ح

 5نامه اجرایی مـاده    آیین
قانون تغییـر نـام وزارت      
ــه    ــسکن ب ــادانی و م آب
وزارت مـــــــــسکن و 

 مـــصوب -شهرســـازي
06/01/1358 

  -  118  شهرسازي.ق.ح

، 110، 24  شوراي عالی.م  نامه اجرایی آیین
186  -  

  7-2-1  22  1م  نامه اجرایی آیین
  2-1  15  2م  نامه اجرایی آیین
نامه استفاده از اراضـی،      آیین

ـا و تأسیـسات در       ا حداث بن
خــارج از حــریم شــهرها و 

 مـصوب   - محدوده روستاها 
10/02/1391 

  -  125  شهرسازي.ق.ح

نامــه بررســی و    آیــین
هاي جامع    تصویب طرح 

  شهري
  -  130  اطالعات تکنیکی
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  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  -  88  اطالعات تکنیکی  نامه تفکیک اراضی آیین

ــین ــی   آیـ ــه طراحـ نامـ
  -  104  شوراي عالی.م  هـاي شهـري راه

ــین ــی   آیـ ــه طراحـ نامـ
  -  106  شوراي عالی.م  هاي شهري راه

 افـراز و      قـانون   نامه  آیین
  -  145  اطالعات تکنیکی    مشاع  امالك فروش

 افـراز و      قـانون   نامه  آیین
  مــشاع   امــالك فــروش
 20/02/1358مصوب

  -  130  شهرسازي.ق.ح

  8-2-1  22  1م  33نامه ماده  آیین
  5-1  15  2م  33 ماده نامه آیین
نامه نحوه بررسی و      آیین

هـــاي  تـــصویب طـــرح
  توسعه و عمران

، 114، 18  شوراي عالی.م
125  -  

  
  

  
  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  -  81  نظام.ق  ابطال انتخابات

 مصوبه قسمتی از  ابطال
ــورخ  3/10/1369 مــــ

 شهرسازي، عالی  شوراي
مربوط  مقررات و ضوابط

ــه ــأمین ب ــضاهاي ت  ف
 خدماتی و عمومی

  -  182  شهرسازي.ق.ح

ــسه  ــصوبه جل ــال م  ابط
ــورخ  17/02/1369 مـــ

 عالی شهرسـازي    شوراي
 تـأمین  با عنوان ضوابط   

ــضاي ــبز فـ ــار سـ  کنـ
 ها بزرگراه و ها اتوبان

  -  185  شهرسازي.ق.ح

  -  277  شرح و درس  هاوارد ابنزر
  -  175  شرح و درس  ابنزر هوارد

  8-4- 2-2-21  21  21م  ابعاد پله در فضاي باز
  -  159  شوراي عالی.م  ابنیه اطراف مساجد

  -  173  شوراي عالی.م  )همسایگی(ابنیه مجاور 
  5-2-4  13  4م  اتاق

ــرل و    ــز کنت ــاق مرک ات
  5- 3-7-21  105  21م  مدیریت ساختمان

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
ــرل و    ــز کنت ــاق مرک ات

  پ5-2-21  31  21م  مدیریت ساختمان

  10-2-1  22  1م  اتصال ساده
  11-2-1  22  1م  اتصال گیردار

  12-2-1  22  1م  گیردار نیمهاتصال 
  9-2-1  22  1م  اتصال

اتصال دیوار خارجی بـه     
الزامات پدافند غیر   (سازه
  )عامل

  3- 3-2-21  25  21م

ــر   ــزاي غی ــصاالت اج ات
الزامات پدافنـد   (سازه اي 

  )غیر عامل
  5- 3-2-21  27  21م

ــاي   ــصاالت دیوارهـ اتـ
الزامـات  (جداره خـارجی  
  )پدافند غیر عامل

  5- 3-2-21  27  21م

  -  331  شرح و درس  ف آباتال
هـاي    ها و بزرگراه    اتوبان

  -  67  شوراي عالی.م  داخل محدوده قانونی

هـاي    ها و بزرگراه    اتوبان
  -  66  شوراي عالی.م  محدوده خدماتی

  -  176  شرح و درس  اتوواگنر
  -  177  شرح و درس  کابه نیات

  -  172  شوراي عالی.م  اثاثه شهري
اثــرات تکانــه بــر ســازه 

اي مــــدفون و اجـــــز 
  ساختمان

  5- 6-3-21  46  21م

  -  274  شرح و درس  اثربخشی
 هاي توسـعه    طرح اجراي
 -  50  اطالعات تکنیکی  شهري

  -  35  2م  اجراي ساختمان
ــرح  ــراي طـ ــاي  اجـ هـ

  -  15، 14  شوراي عالی.م  ساختمانی

اصـلی  هـاي     اجراي لوله 
  1- 2-7-21  93  21م  به صورت آویز از سقف

اثـرات  (اجزاي سـاختمان  
  5- 6-3-21  46  21م  )تکانه

حداقل (اجزاي ساختمان 
  4-1-21جدول  9  21م  )عملکرد سازه اي

الزامات (اجزاي غیر باربر  
  5- 3-2-21  26  21م  )پدافند غیر عامل
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  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
ــازه  ــزاي غیرســ  اي اجــ

  5- 3-2-21  26  21م  )الزامات پدافند غیر عامل(

 اي اجـــزاي غیرســــازه 
  2-5- 6-3-21  47  21م  )حرکات(

  -  264  شرح و درس  اجالس اسکان بشر
  -  232  شرح و درس  اجالس شهر

  6-6-21  87  21م  احتمال انهدام پیشرونده
  -  51  شوراي عالی.م  ساتیاحداث بنا و تأس

احداث بنـا و تأسیـسات      
  -  51  شوراي عالی.م  در خارج از محدوده

ــگ هــاي  احــداث پارکین
  -  80  شوراي عالی.م  مشترك

 6هـاي     احداث ساختمان 
  -  113، 110  شوراي عالی.م  طبقه

  -  107  شوراي عالی.م  ها احداث شهرك گل
  -  107  شوراي عالی.م  احداث شهرك

  -  103، 101  شرح و درس  احداث فلکه
  -  152، 151  شوراي عالی.م  کننده شهرك احداث 

احداث و عرضه مـسکن     
  -  194  اطالعات تکنیکی  اي اجاره

، 165، 160  شرح و درس  احمد اشرف
172  -  

 ،38، 18  شرح و درس  ایاح
321  -  

  -  52، 48  شرح و درس  احیاء و حفاظت
اختالف نظر بین ناظر و     

  4-16  72  2م  مجري

  -  91  نظام.ق  اختیارات بازرس
  -  112  نظام.ق  اختیارات رئیس سازمان

  -  15  نظام.ق  اختیارات سازمان
ــارات شــــوراي   اختیــ

  -  109، 25  نظام.ق  مرکزي

ــسیون   ــارات کمیـ اختیـ
  -  76  شوراي عالی.م  5ماده

تیارات مجمع عمومی   اخ
  -  17  نظام.ق  سازمان

اختیارات مجمع عمومی   
  -  138  نظام.ق  ها کانون کاردان

اختیارات مـسئول دفتـر     
  5-5  27  2م  طراحی ساختمان

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  -  82، 20  نظام.ق  اختیارات هیأت مدیره

  -  155  اطالعات تکنیکی  اداره امور شهرك
  -  274  شرح و درس  اداري و انتظامی
  -  191  شوراي عالی.م  189، اداري و انتظامی

  -  177  شرح و درس  ادموند بیکن
  -  191  شرح و درس  ادوارد اولمن
  -  177  شرح و درس  ادوارد رلف
  -  178  شرح و درس  ادوارد هال

  -  149  شوراي عالی.م   محدوده شهركیاراض
  -  14  اطالعات تکنیکی   بایر شهرياراضی

  -  18  شرح و درس  اراضی بایر شهري
  -  14  اطالعات تکنیکی  یر شهرياراضی دا

  -  18  شرح و درس  اراضی دایر
  -  32، 31  شوراي عالی.م  اراضی دایر

اراضـی سـاحلی دریـاي     
  -  89  شوراي عالی.م  خزر

 -  14  اطالعات تکنیکی  اراضی متروکه
  -  18  شرح و درس  اراضی متروکه

 -  15  اطالعات تکنیکی   مخروبهاراضی
  -  18  شرح و درس  اراضی مخروبه

 -  15  اطالعات تکنیکی   مستحدثاراضی
  -  18  شرح و درس  اراضی مستحدث

 -  15  اطالعات تکنیکی   مسکونیاراضی
  -  18  شرح و درس  اراضی مسکونی

  -  27  شوراي عالی.م  اراضی مشجر و باغاتی
  -  27  شوراي عالی.م  اراضی مشجر

 -  15  اطالعات تکنیکی   مفروزياراضی
 -  15  اطالعات تکنیکی   مواتاراضی

  -  18  شرح و درس  اراضی موات
  -  205  اطالعات تکنیکی  ارائه طرح

  -  242  شرح و درس  ارتفاع از سطح دریا
ارتفاع آزاد زیر چـارچوب     

  2-2- 4-5-4  61  4م  در فضاي اشتغال

ارتفاع آزاد زیر چـارچوب     
  4-2- 2-5-4  56  4م  در فضاي اقامت

  2-10-20  34  20م  ارتفاع حد زیرین تابلوها
  -  135  شرح و درس  نیریع حد زارتفا

  13-2-1  22  1م  ارتفاع طبقه و بنا
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  6-7- 1-5-4  52  4م  ارتفاع غیر سرگیر پله

ــاگرد   ــا پ ــاع کــف ی ارتف
ــسیر   ــاي م مجــاور دره

  افراد معلول
  3-5- 1-5-4  50  4م

ارتفاع مجاز حد فوقـانی     
  3-10-20  35  20م  تابلوها

  2-4-4  35  4م  ارتفاع مجاز ساختمان
  2-4-4  35  4م  ختمانارتفاع مجاز سا

  -  135  شرح و درس  ارتفاع مجاز
  1-5- 1-5-4  49  4م  ارتفاع مفید در

  5-2- 2-5-4  57  4م  ارتفاع میان طبقه
  -  94  شرح و درس  ارتفاع و طبقه

ارتفاع و مـساحت مجـاز      
  2-2- 2-4-4  36  4م  براساس گروه تصرف

  -  50  نظام.ق  ارتقاء پایه

، 49، 48  شرح و درس  ارتقاء کیفیت
50 ،51  -  

، 167  شوراي عالی.م  ارتقاء کیفی سیما
168 ،169  -  

هــاي اســالمی در  ارزش
  -  108  شوراي عالی.م  شهرسازي

 طـرح مجموعـه     یابیارز
  -  229  شوراي عالی.م  يشهر

  -  212  شوراي عالی.م   مجددیابیارز
  -  341  شرح و درس  ي راهبردیطی محیابیارز
 یازســـنجی و نیابیـــارز

  -  91   درسشرح و   باغستانیطراح

ارزیابی عملکرد مجریان   
ــوه ــه روش  انبـ ــاز بـ سـ

  گسترش عملکرد کیفیت
  -  53  2م

  -  178  شرح و درس  ارسطو
  -  70، 17  نظام.ق  ارکان سازمان استان

  -  65، 15  نظام.ق  ارکان سازمان
  -  130  نظام.ق  ها ارکان کانون کاردان

  -  169  شرح و درس  ارگ و بارو

 ،179  شرح و درس  ارنست برگس
191 ،215  -  

  -  184  شرح و درس  ازدحام

، 35، 33  شوراي عالی.م  اساس طرح جامع
46 ،64  -  

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  -  264  شرح و درس استاندارد مسکن

 يزیـ ر   برنامـه  ياستانداردها
  -  360  شرح و درس   شهریو طراح

  -  273  شرح و درس  استانداردهاي ایمنی
  -  320، 319  شرح و درس  استحکام بخشی

ــات  ــتخر و امکانــ اســ
  2- 13-5-4  79  4م  )فضا( رزشیو

ــع  اســــتعالمات مراجــ
  -  55  نظام.ق  ذیصالح

هـاي در     استفاده از زمین  
  -  100، 84  شوراي عالی.م  معرض خطر باال

ضرایب (استفاده بی وقفه  
  10-5-21جدول  75  21م  )اطمینان

  -  241  شرح و درس  استقرار شهرها
اســتقرار نظــام صــحیح  

  -  29  شوراي عالی.م  شهرسازي

، 49، 47  شرح و درس   جمعیتاسکان
51  -  

  -  193، 192  شرح و درس  اسکات براون
  -  179  شرح و درس  اسکار نیومن

  -  235  شرح و درس  اسکالوگرام گاتمن
  -  180  شرح و درس  اشپراي رگن

  -  181  شرح و درس  اشتراوس
  4-2 و 3-2  3، 2  2م  اشخاص حقوقی

  -  219، 166  شرح و درس  اشکانیان
  -  226، 225  ح و درسشر  بخشی اصالت

  -  140  شوراي عالی.م  اصالح حریم شهر
  -  201  شرح و درس  ياصالحات شهر

  -  144  نظام.ق  اصالحیه مواد قانون
ــشه ــول ریــ داري  اصــ

معمـــاري اســـالمی ـ   
  ایرانی در بنا

  5- 1-4-4  33  4م

  -  339  شرح و درس  اصول ملبرن
  -  12  شهرسازي.ق.ح ی از قانون اساسیصولا

  14-2-1  23  1م  اضافه جریان
  -  104  2م  اطالعات ثبتی و ملکی

  15-2-1  23  1م  اطالعات ژئوتکنیکی
ــه    ــوط ب ــات مرب اطالع
ــراي   ــات اجـــ عملیـــ

  تأسیسات الکتریکی
  -  119  2م
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  -  57  نظام.ق  اعتبار پروانه اشتغال

  -  149  2م  اعتبار شرایط عمومی

، 147  شرح و درس اعتبارات ملی
150 ،151  -  

أت اعتبارنامه اعضاي هی  
  -  81  نظام.ق  مدیره

  16-2-1  23  1م  اعضاء باربر
  17-2-1  23  1م  اعضاء مختلط
  18-2-1  23  1م  اعضاء مرکب

ــورا ــضاي ش ــال ياع  یع
  -  66  شرح و درس  شهرسازي و معماري

ــورا ــضاي ش ــال ياع  یع
  -  21، 18  شوراي عالی.م  شهرسازي و معماري

  -  32، 22  شوراي عالی.م  اعضاي کمیسیون
ــه ف  ــضاي کمیت ــی اع ن

 شهرسـازي   یعال يشورا
  و معماري

  -  19  شوراي عالی.م

  -  55  نظام.ق  اعضاي مجاز
  -  162  نظام.ق  اعضاي هیأت مدیره

  -  133  شوراي عالی.م  اعطاي تراکم تشویقی
ــازه اي   ــضاي ســ اعــ

ــوالدي  ــاي (فـ معیارهـ
  )پذیرش

  6-5-21جدول  70  21م

اعضاي یـک طرفـه بـا       
ــه ــاه  تکیـ ــاده و گـ سـ
  )ضرایب تبدیل(گیردار

  3-5-21جدول  65  21م

اعضاي یـک طرفـه بـا       
ضـرایب  ( گاه سـاده   تکیه

  )تبدیل
  1-5-21جدول  63  21م

اعضاي یـک طرفـه بـا       
ضـرایب  (گیردارگاه    تکیه

  )تبدیل
  2-5-21جدول  64  21م

  5- 3-7-21  105  21م  اعالم دود و آتش
اعــالم نظــر دســتگاه   

  -  98  شوراي عالی.م  اجرائی

افراز و تفکیک باغـات و     
، 32، 31  اي عالیشور.م  مزارع

245  -  

  -  26  شوراي عالی.م  افراز و تفکیک
 -  15  اطالعات تکنیکی  افراز
  -  67، 19  شرح و درس  افراز

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  -  109  شرح و درس   بناشیافزا

  19-2-1  23  1م  افزایش بنا

، 74، 73  شوراي عالی.م  افزایش تراکم
75 ،115  -  

افزایش مجـاز ارتفـاع و      
  3- 2-4-4  36  4م  ساخت

، 157،158  شوراي عالی.م  افق طرح
199 ،209  -  

، 181،248  شرح و درس  افالطون
266 ،277  -  

  -  149  2م  ها اقامتگاه و ابالغ

، 195، 25  شرح و درس  اقتصاددانان
201 ،236  -  

  -  147  2م  اقدامات پس از فسخ
 -  341، 340  شرح و درس  ياکولوژ
  -  216  شرح و درس  سمیاکولوژ

  -  163  الیشوراي ع.م  اکولوژي جانوري

، 43، 42  شرح و درس  اکولوژیکی
225 ،232  - 

  -  170  شوراي عالی.م  البسه
الزامات الکتریکی عالئم   

  6-3-20  16  20م  و تابلوها

الزامات ایستایی و سـازه     
  4-3-20  15  20م  عالئم و تابلوها

ــیش  ــات پ ــدگی  الزام آم
  6-4-4  42  4م  ساختمان

الزامات ساخت و نـصب     
  3-3-20  15  20م  عالئم و تابلوها

  -  159  شوراي عالی.م  الزامات شهرسازي
الزامات طراحـی فـضاي     

  3- 4-2-21  30  21م  امن

  -  159  شوراي عالی.م  الزامات عمومی
  1- 5-5-4  62  4م  ها الزامات کلی آشپزخانه

الزامات کلـی سـاخت و      
  3-4-4  38  4م  قرارگیري ساختمان

  3-6-4  85  4م  الزامات نور و هوا
قاومـت  الزامات نـوع و م    

  5-3-20  16  20م  مصالح عالئم و تابلوها

  -  360  شرح و درس   شهريالفبـا
  20-2-1  23  1م  الکترود زمین


