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  مکانیکیآزمون تأسیسات کلیدواژه 
  

  
  هاي نظام مهندسی ویژه آزمون

  )نظارت و طراحی(
  
  

  احث مقررات ملی ساختمان مرتبط با آزمون ـ مبديـهاي کلی واژه
   22، 21، 19، 17، 16، 15، 14، 12 ،3 ،2، 1مباحث : یأسیسات مکانیکت

  هاي اجرائی آن  نامه ندسی و آیین، قانون نظام مه21، 19 ،16 ،14 ،3 :راهنماي مباحث
  )ریزي کشور ازمان مدیریت و برنامهـس (128- 2 و 128- 1ه ـو نشری

  هاي نظام مهنـدسی ادوار گذشته هاي کلیدي سؤاالت آزمون واژه
  
  
  

  21، 3حث ااساس ویرایش جدید مب بر  
  
  
  
  
  
  
  

  مراقیحمید   مهندس:به اهتمام
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  -1366مراقی، حمید   : سرشناسه  
  هـاي    هاي نظـام مهندسـی واژه       کلید واژه آزمون تاسیسات مکانیکی ویژه آزمون        :عنوان و نام پدیدآور   

    . مراقیبه اهتمام حمید/     ...کلیدي سواالت آزمونهاي نظام مهندسی ادوار گذشته     
   .  1395، نوآور: تهران  :مشخصات نشر  

  .  ص224  :مشخصات ظاهري  
  978-600-168-307-7  :شابک  

  فیپا  :نویسی وضعیت فهرست  
  ها ـ ـ راهنماي مطالعه ـ ـ آزمونتأسیسات   :موضوع  
  Buildings  -- Mechanical equipment -- Examinations -- Study guides  :موضوع  

  TH 6021/م4ك8 1395  :بندي کنگره رده  
  076/696  :رده بندي دیویی  

  4337186  :شماره کتابشناسی ملی  
  
  

  
  

  مکانیکیآزمون تأسیسات کلیدواژه 
  

  مراقیحمید مهندس   :به اهتمام  
  نوآور  :ناشر  

   نسخه1000  :شمارگان  
     :نوبت چاپ  

  978-600-168-307-7  :شابک  
  تومان    :قیمت  

  
  

  نرسیده دارمري نوآور، تهران، خیابان انقالب، خیابان فخر رازي، خیابان شهداي ژان
ــالك    ــان، پ ــشگاه ســاختمان ایرانی ــان دان ــه خیاب ــه دوم، واحــد 58ب    6، طبق

  

  www.noavarpub.com   66484191 ـ   92:  تلفن  
  

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 
لذا هرگونه . باشد حفوظ و منحصرًا متعلق به نشر نوآور می براي ناشر م1348سال 

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

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

 :مرکز پخش

  .لی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرماییدلطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتما
  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 آماده کارگروهرساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و       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

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

شـکال     توان الزاماً مبـرّا از      احتمال 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            انتشارت بنابه تعهدات حرفه   دیگر، این   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 نمایددي آنهاي بعو 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                    
 بـا هزینـۀ انتـشارات نـوآور، پـس از         شـدة خـود را    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 

هـاي بعـدي   هـا و ویـرایش  بررسی شده و در چـاپ ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد      
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      از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی         منظور تقدیر و تشکّر   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 
که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات ، و درصورتینمایدارسال می

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

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

  
    

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

  فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی
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  7  مقدمه
  8  راهنماي استفاده از کلیدواژه
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  173  ل
  189  م
  209  ن
  217  و
  222  هـ
  224  ي
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لّفان و مصنّفان و هنرمندان مـصوب       کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤ           
، 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 
دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کـل         ها و موارد    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    

کتبـی از نـشر نـوآور ممنـوع و     وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تـصویري و غیـره بــدون اجـازة         
 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     است، لـذا درصـورتی     چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده         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 زانه به بررسی محتواي سایتانتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور رو      
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    ) رنتـی اي و اینتپلیس 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
به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریـسو،     که هر کتابفروشی، اقدام  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

نیز مراجـع قـانونی و قـضایی اقـدام بـه اسـتیفاي          اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و        
  .نمایدحقوق خود از کتابفروشی متخلّف می

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  . و شرعاً نیز حرام است از نظر قانونی غیرمجاز

 هر گونه تخلّـف از قبیـل       انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة           
 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
غ نمایند، تا    به این انتشارات ابال    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
  

ي هـر   ا  تواند به عنوان نقطه عطفی در مسیر حرفه         ورود به حرفه نظام مهندسی ساختمان می      
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      

ر بسیاري از اوقات تعداد زیـاد منـابع،   رو دارند اما تجربه نشان داده د اي پیش قبولی کار ساده 
  .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       
ده و تقریبـاً    داشته باشند، چون همانگونه که ذکر شد آزمون به صورت کتاب بـاز برگـزار شـ                
  .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      باشد، سعی شده است کلیدواژه      هاي مربوطه می    راهنماهاي مباحث و نشریه   

  .داوطلبان عزیز قرار داددر اختیار 
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    گویی سریع   شود به منظور پاسخ     همچنین توصیه می  

هاي گذشته با اسـتفاده از کلیـدواژه جـواب            هاي سال   کنم حتماً آزمون    ه تکرار می  حتماً دوبار 
 کلیدواژه نهایـت اسـتفاده   دهید تا طرز کار با کلیدواژه را فرا گرفته و به راحتی بتوانید از این    

  .را ببرید
نحـوه  توانید به طـور کامـل اوالً    زنی با استفاده از کتاب کلیدواژه می       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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  .اختصاراتی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل است
  1392) تعاریف( مبحث یکم :1م 
  1384) نظامات اداري(دوم  مبحث :2م 
  1395) حفاظت ساختمانها در برابر حریق(مبحث سوم  :3م 
  1392) ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا(مبحث دوازدهم : 12م 
  1391) تاسیسات مکانیکی( مبحث چهاردهم :14م 
  1392) آسانسورها و پلکان برقی( مبحث پانزدهم :15م 
  1391) یتاسیسات بهداشت( مبحث شانزدهم :16م 
  1389) کشی گاز طبیعی لوله( مبحث هفدهم :17م 
  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 اجرایی آن  نامه  قانون نظام مهندسی و آیین:ق
  1392) تاسیسات مکانیکی( راهنماي مبحث چهاردهم :14م ر

  1392) تاسیسات بهداشتی( راهنماي مبحث شانزدهم :16رم 
  1392) جویی در مصرف انرژي صرفه( راهنماي مبحث نوزدهم :19رم 
  1392) پدافند غیرعامل(راهنماي مبحث بیست و یکم : 21رم 

  )کشورریزي سازمان مدیریت و برنامه (128-1 :1نشریه 
  )ریزي کشور سازمان مدیریت و برنامه (128-2 :2نشریه 

  
  

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

  .باشد ي بند مربوط به مباحث در آن صفحه می دهنده نشان...)  و 1-4-2-21(بوده 
  
  
  
  

  راهنماي استفاده از کلیدواژه



 9  کلیدواژه آزمون تأسیسات مکانیکی  
 

 
   بند یا پاراگراف  صفحه  کتاب  کلیدواژه

  2- 2-1-3 6-2 128-2 »تعریف«آب آشامیدنی 
  1  24  12م  »تعریف«آب آشامیدنی 
  -  11  16رم  »تعریف«آب آشامیدنی 
  -  7  16م  »تعریف«آب آشامیدنی 
  -  125  16رم  »حفاظت«آب آشامیدنی 

  -  50  14رم  کن هاي خنک  برجآب
آب حاصل از چگالش بخار     

  -  265  16رم  آب یا آب باران

  -  7  14م  »تعریف«کننده  آب خنک
جریان و فـشار    «آب خوري   
  -  36  16رم  »آب حداقل

جریان و فـشار    «آب خوري   
  -  73  16رم  »آب حداقل

هاي   در دستگاه «آب سرریز   
  -  232  16رم  »کن برج خنک

  -  50  14رم   پایینهاي دما آب سیستم
  -  12  16رم  »تعریف«آب غیرآشامیدنی 

 60 و   49آب گرم با دمـاي      
  -  183  16رم   درجه سلسیوس821و 

هـاي خــاص   آب گـرم کــن 
مجهـز بـه    «مصارف ویـژه    

  »کلید روشن و خاموش
  -  88  19رم

  -  156  16رم  »الزامات«آب گرم مصرفی 
  -  7  16م  »الزامات«آب گرم مصرفی 
  -  12  16رم  »ریفتع«آب گرم مصرفی 
  -  7  16م  »تعریف«آب گرم مصرفی 

  8  37  22م  آب گرمکن
مستقیم : انواع«کن    آب گرم 

  -  12  16رم  »و غیرمستقیم

  -  167  16رم  »تعریف کلیات«کن  آب گرم
  -  12  16رم  »تعریف و انواع«کن  آب گرم
  -  7  16م  »تعریف و انواع«کن  آب گرم
  -  8  14رم  »تعریف«کن  آب گرم
    7  14م  »تعریف«کن  آب گرم
  -  73  14م  »تعریف«کن  آب گرم
جهـت تعذیـه    «کن    آب گرم 

آب گرم سیـستم گرمـایش      
  »فضاها

  -  158  16رم

   بند یا پاراگراف  صفحه  کتاب  کلیدواژه
جهت ذخیـره   «کن    آب گرم 

  -  169  14رم  »آب گرم مصرفی

جهـت گـرم    «کـن     آب گرم 
  -  170  14رم  »کردن ساختمان

  -  74  14م  »ظرفیت«کن  آب گرم
ــرم ــن  آب گ ــله از «ک فاص
  -  90  14م  »رافدیوار اط

ــه از  آب گــرم ــا تغذی کــن ب
  -  182  16رم  پایین

کن با شعله مستقیم   آب گرم 
  -  185  16رم  )سوخت مایع یا گاز(

کن با مخزن ذخیره      آب گرم 
  -  194  14رم  »هاي نصب ویژگی«

کن بـدون مخـزن       آب گرم 
ــاي آب  « ــرل دمـــ کنتـــ

  »خروجی
  -  159  16رم

  -  261  19رم  کن خورشیدي آب گرم
کنتـرل  « فوري   کن  آب گرم 

  -  160، 59  16رم  »دماي آب خروجی

کن قـرار گرفتـه در      آب گرم 
  -  181  16رم  تشت

کن گازسوز فـوري      آب گرم 
  -  91  14م  بدون مخزن ذخیره

دار بدون    کن مخزن   آب گرم 
اســــــتفاده از «پمــــــپ 
  »کننده حرارت محبوس

  -  86  19رم

کن و دیگ گرمایی      آب گرم 
  -  172  14رم  مشترك

با قابلیت  «ه  کن ویژ   آب گرم 
گرم کردن ساختمان و تهیه    

  »آب گرم مصرفی
  -  171  14رم

ــشوي  ــصرفی شستـ آب مـ
  -  30  16م  لوازم بهداشتی

ــک از    ــر ی ــصرفی ه آب م
ــر    ــتی و دیگ ــوازم بهداش ل

  ها کننده مصرف
  -  38  16رم

  5  20  12م  آب و ماسه
  3- 2-1-3 6-3 128-2 »تعریف«آبرسانی 
  1 1 3م »تعریف«آتریوم 
  1- 1-11-3 191 3م  »کلیات«ها  آتریوم
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   بند یا پاراگراف  صفحه  کتاب  کلیدواژه
نصب بر روي دهانه    «آتش  

  -  69، 71  14م  »تامین هواي احتراق

  3 1 3م »تعریف«آتش استاندارد 
هـاي   بنـدي گـشودگی     آتش

  3-2- 4-7-3 142 3م  بین واحدهاي مستقل

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

  17-2- 4-6-3 90 3م  آرایش استقرار درها
ترکیــب بــا هــم «هــا  آرایــه

  -  254  19رم  »ها جهت تشکیل آرایه

در ســــلول «هــــا  آرایــــه
  -  253  19رم  »خورشیدي

ــشار   ــرد پرف ــردن مب آزاد ک
  -  281  14رم  » فیزیکی سبب آسیب«

  آخر  62  12م  آزبست
ــتاندارد   ــش اس ــایش آت آزم

  4 1 3م »تعریف«

  6  46  12م  آزمایش دکل
آزمایش فشار سیستم پـس     

  9- 2-1-2 11-5 128-1 باز نص

  4  12  22م  آزمایش الزم
  15-2-2 4-1 128-1 آزمایش نشت

  2- 9-2-3 3-1 128-2 »کلیات«آزمایش نشت 
ــا هــواي   آزمــایش نــشت ب

  5- 15-2-2 4-4 128-1 فشرده

آزمایش و ارزیـابی درهـاي      
  1-2- 11-8-3 169 3م  آتش

  3  34  15م  گیري آزمایش و تحویل
بنـــدي  آزمـــایش و درجـــه

  4- 12-8-3 172 3م  ادمپره

هاي آتش و ارتباط      آزمایش
سـوزي    ي آتش   آنها با پدیده  
  در ساختمان

  3-2پ  206 3م

در سامانه  «آزمایش ادواري   
  -  322  14رم  »تبرید

آزمـــایش ادواري سیـــستم 
  -  163  14م  تبرید

ــا آب  در «آزمـــــایش بـــ
کـــشی فاضـــالب   لولـــه

  »بهداشتی ساختمان
  -  249  16رم

   بند یا پاراگراف  صفحه  کتاب  کلیدواژه
ــا آب  در «آزمـــــایش بـــ

کـــشی فاضـــالب   هلولـــ
  »بهداشتی ساختمان

  -  88  16رم

ــا آب  در «آزمـــــایش بـــ
  -  103، 88  16رم  »کشی فاضالب لوله

ــا آب  در «آزمـــــایش بـــ
کــــشی هــــواکش  لولــــه

  »فاضالب
  -  103  16رم

ــا آب  در «آزمـــــایش بـــ
کــــشی هــــواکش  لولــــه

  »فاضالب
  -  309  16رم

ــور    ــا ن ــایش ب ــت «آزم جه
آزمایش نـشت کانـال تخلیـه      

  »I هواي هود نوع
  -  120  14رم

ــوا    ــا هـ ــایش بـ در «آزمـ
کـــشی فاضـــالب   لولـــه

  »بهداشتی ساختمان
  -  88  16رم

ــوا    ــا هـ ــایش بـ در «آزمـ
  -  103، 89  16م  »کشی فاضالب لوله

ــوا    ــا هـ ــایش بـ در «آزمـ
کــــشی هــــواکش  لولــــه

  »فاضالب
  -  103  16م

آزمایش تأسیسات مکانیکی   
  -  6  14رم  ساختمان

ــسبندگی   ـایش چــ در «آزمـــ
  -  123  17م  »عایقکاري لوله

آزمــــایش در تأسیــــسات 
  -  8  16رم  بهداشتی ساختمان

آزمــــایش در تأسیــــسات 
  -  5  16م  بهداشتی ساختمان

  -  246  14رم  کشی  لوله آزمایش سیستم
کـشی    آزمایش شـبکه لولـه    

تأسیـــــسات مکـــــانیکی 
  ساختمان

  -  115  14م

در «آزمایش عدم نشت گاز     
  -  56  17م  »کشی گاز لوله

ــشار   ــایش فـــ در «آزمـــ
  -  56  17م  »کشی گاز لوله

در «آزمــایش فــشار بــا آب 
کشی توزیـع آب      شبکه لوله 

  »مصرفی ساختمان
  -  66  16م
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   بند یا پاراگراف  صفحه  کتاب  کلیدواژه
آزمــایش فـــشار سیـــستم  

ــه ــسات   لولـ ــشی تأسیـ کـ
  مکانیکی ساختمان

  -  115  14م

کشی آب    آزمایش فشار لوله  
  -  125  16م  باران

ــشارپذیري   ــایش ف در «آزم
  -  143  17م  »شبکه گازرسانی

  -  146  17م  آزمایش قطعات غیرمدفون
  -  280  14رم  کشی سوخت مایع آزمایش لوله

کـشی مخـزن      آزمایش لوله 
  -  144  14م  انتقال سوخت مایع

کشی هـواکش     آزمایش لوله 
  -  309  16رم  فاضالب

ــدگی  نحــوه «آزمــایش لهی
  -  136  17م  »آزمایش

آزمــایش مخــزن انتقــال   
  -  143  14م  سوخت مایع

ــوخت   ــزن س ــایش مخ آزم
  -  279  14رم  مایع

 مقاومـت و نـشتی      آزمایش
  -  143  17م  »کشی گاز در شبکه لوله«

ــا    ــت یـ ــایش مقاومـ آزمـ
ــه   ــتحکام لولـــ در «اســـ

  »کشی گاز لوله
  -  56  17م

ــذیابی   ــایش منفـــ آزمـــ
  -  123  17م  »عایقکاري لوله«

در کانـال  «آزمـایش نـشت   
  -  59  14م  »تخلیه هواي هود

ــشت  ــایش نـــ در «آزمـــ
ــه ــع آب   لولـ ــشی توزیـ کـ

  »مصرفی ساختمان
  -  187  16رم

آزمایش نشت سیستم تبرید    
  -  162  14م  در کارگاه

در سامانه  «آزمایش نشست   
  -  319  14رم  »تبرید

آزمایش نشـست در شـبکه      
ــه ــع آب   لولـ ــشی توزیـ کـ

  مصرفی ساختمان
  -  64  16م

در «آزمـــــایش نهـــــایی 
کـــشی فاضـــالب   لولـــه

  »بهداشتی ساختمان
  -  250  16رم

   بند یا پاراگراف  صفحه  کتاب  کلیدواژه
در «آزمـــــایش نهـــــایی 

کـــشی فاضـــالب   لولـــه
  »مانبهداشتی ساخت

  -  89  16م

آزمــایش هیدرواســتاتیکی  
  -  246  14رم  »کشی سیستم لوله«

ــایش ــسته   آزمـ ــده بـ کننـ
(Pensky-Martens)  44  14رم  -  

  -  44  14رم  (Tag)کننده بسته  آزمایش
  1  56  22م  آزمون الکترود زمین

  5  26  ق  آزمون تخصصی مهندسی
ــون دوره ــاز  آزم اي آشکارس

  -  305  14رم  مبرد

  آخر  55  22م  بندي آزمون صحت قطب
ــشار  در ســامانه «آزمــون ف

  -  319  14رم  »تبرید

  2  60  ق  آزمون کاردانی
آزمون کنترل قطع به موقع     

  2  56  22م  تغذیه

  5  55  22م  آزمون مقاومت الکتریکی
  4- 7-5-3 61 3م  آژیر یا رنگ اعالم حریق

  1  4  15م  »تعریف«آسانسور 
  -  21  1م  »تعریف«آسانسور 
  5  26  15م  »اريدر اضطر«آسانسور 
  5  26  15م  »در بازرسی«آسانسور 

  2  9  15م  آسانسور الزامی
  شکل  68  15م  آسانسور با ترافیک سنگین

آسانسور بـا قابلیـت حمـل       
  4  10  15م  بیمار

آسانسور بـا قابلیـت حمـل       
  2  10  15م  صندلی چرخدار

  شکل  67  15م  آسانسور با کاربرد عمومی
  1  36  15م  آسانسور باربري ویژه

  آخر  10  15م  انسور برانکاردبرآس
  آخر  9  15م  آسانسور برانکالرد بر الزامی

  جدول  62  15م  آسانسور بیمارستانی
  شکل  69  15م  آسانسور بیمارستانی

  5  11  15 م  آسانسور تخت بر
  آخر  9  15م  آسانسور حمل بیمار

  1  33  15م  آسانسور حمل خودرو


