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بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بـوده و شـرعاً         ) ي و غیره  فیلم فایل صوتی یا تصویر    
  .گیرند حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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  .لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید
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 خوانندة فرهیخته و بزرگوار

هاي ایـن انتـشارات، بـه استحـضارتان         ج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب        نشر نوآور ضمن ار   
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   ستهکار ب به

هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و سـاختاري آن، برخـوردار                
  .باشد
کال، بـاز هـم   هاي این انتشارات براي ارائـۀ اثـري بـا کمتـرین اشـ            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            دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفه     ازسوي. دانست

ویـژه از طریـق فراخـوان بـه         بـه حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سـعی دارد از هـر طریـق ممکـن،               
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   

رادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خـود کتـاب                 نواقص و یا ای   
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                  ت نموده یادداش

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

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

که اصالحات درسـت و     منظور تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی            به
سخۀ دیگري از همان کتاب و یا       رسم ادب و قدرشناسی، ن    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 نماید، و درصورتیارسال می

  .شودشما تقدیر می
کارهاي شما  گان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه        آورندهمچنین 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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کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مـصوب                  
راً متعلّق بـه نـشر      ، براي ناشر محفوظ و منحص     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            این کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت       

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

وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تـصویري و غیـره بــدون اجـازة کتبـی از نـشر نـوآور ممنـوع و             
 قـرار   یپیگـرد قـانونی و قـضای        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    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی              این
نـشر نـوآور را   سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب    

در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن                      
ها انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت      

از نظر قـانونی    شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار        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،   
دامات قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـ               

ۀ خـسارات وارده بـه ایـن      پیگرد قانونی و قـضایی   قضایی، خاطیان را مـورد       قـرار داده و کلّیـ 
  .گرددانتشارات از متخلّف اخذ می

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

زعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،                 و 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
  ، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه

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

 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 ابـالغ نماینـد،         www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت        
عمل آیـد، و نیـز      تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به            

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

  هشدار
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   مقدمه
کتاب کلیدواژه کتابی است که به منظور جستجوي آسان و راحت داوطلبان آزمون نظام مهندسی به تفکیک                 

جرا و معمـاري ـ   هاي عمران ـ نظارت، عمران ـ اجرا، عمران ـ محاسبات، معماري ـ نظارت، معماري ـ ا  رشته
  .طراحی، توسط انتشارات نوآور تهیه و تنظیم و ارائه شده است

هاي نظام مهندسی و نیز گستردگی مطالب و منـابع   با توجه به زمان اندك و با توجه به تعداد سؤاالت آزمون     
مان به منبعی که ترین ز تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود و داوطلبان را در کوتاه هاي کلیدواژه می آزمون، کتاب

  :سؤال ذیل را در نظر بگیرید. هنمایی کنداسؤال آزمون از آن طراحی شده، ر
  .عرض و ارتفاع کالفهاي افقی در تراز زیر دیوار به ترتیب کدام است

  . میلیمتر است250 میلیمتر و ارتفاع آن برابر دو سوم عرض دیوار و یا 250عرض کالف برابر عرض دیوار و یا  )1
  . میلیمتر کمتر نباشد250 میلیمتر و ارتفاع آن از دو سوم عرض دیوار و یا 250 کالف از عرض دیوار و یا عرض )2
  . میلیمتر کمتر باشد250 میلیمتر و ارتفاع آن از دو سوم عرض دیوار و یا 250عرض کالف از عرض دیوار و یا  )3
  . میلیمتر بیشتر نباشد250دو سوم عرض دیوار و یا  میلیمتر و ارتفاع آن از 250عرض کالف از عرض دیوار و یا  )4

با توجه به گستردگی مطالب و منابع آزمونهاي نظام مهندسی و زمان اندك آزمون، پیدا کردن جواب سـؤال                  
براي جواب دادن به سؤال طرح شده آن هم در کوتاهترین زمان بهتر است با توجـه                 . تقریبا غیر ممکن است   

عمران محاسبات، عمران نظارت، عمران اجرا، معماري (هاي تخصصی  ی از کلیدواژهبه رشته امتحانی خود، یک
را تهیه کرده و با تکرار و تمـرین مهـارت الزم در پیـدا کـردن واژه                ) نظارت، معماري اجرا و معماري طراحی     

  .کلیدي در صورت سؤال آزمون را بدست آورید و در نتیجه طی چند ثانیه جواب صحیح را انتخاب کنید
باشد، با توجه به حرف اول  به سؤال توجه کنید، واژه کلیدي همانطور که خودتان حدس زدید کالف افقی می

 شـما را بـه      ،کنیـد واژه کلیـدي      همانطور که مشاهده می   .  واژه کلیدي را در کتاب کلیدواژه پیدا کنید        ،و دوم 
اد شده جواب سؤال را به درسـتی        دهد، با مراجعه به منبع ی        ارجاع می  1-10-5-5-8 بند   54 صفحه   8مبحث  

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

تکرار شده است، مـا     ) مباحث و دیگر منابع   (ون نظام مهندسی    در منابع آزم  ) شاید صدها بار  (لغت دیگر، بارها و بارها    
زیـرا آوردن تمـامی   . تنها آدرس منابع و صفحاتی را دادیم که به احتمال زیاد، پاسـخ سـؤال را در بـر داشـته باشـد                   

  .شود اي است، بلکه باعث سردرگمی و اتالف وقت داوطلبان عزیز می صفحات و منابع نه تنها کار بیهوده
تر پیدا کردن جواب سؤال عالوه بر صفحه، بند منبع نیز ذکر شده  نکته ضروري است که براي راحت    ذکر این   

البته باید به ایـن     . تر مطلب مورد نظر را در صفحه ذکر شده پیدا کند            شود داوطلب راحت    است، که باعث می   
  ه و مـا بـراي   نکته توجه کنید که گاهی بند مربوط به صـفحه مـورد نظـر از چنـد صـفحه قبـل شـروع شـد                  

 بند  74 صفحه   8براي مثال سقف تخت، مبحث      . ایم  هماهنگی با سایر لغات کلیدي ناچار بند مذکور را آورده         
  .باشد  می73 متعلق به صفحه 8-5-6-8الف که بند -8-6-5-8

  .امید است این اثر که با مشقت فراوان تهیه شده است مقبول نظر خوانندگان و داوطلبان قرار گیرد
  

  التوفیق...  او من
  محمدحسین علیزاده برزي
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  .اختصاراتی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل است
  )1395 (-)حفاظت ساختمانها در مقابل حریق(مبحث سوم  :3م
  )1392 (-)الزامات عمومی ساختمان(مبحث چهارم  :4م
  )1392 (-)هاي با مصالح بنایی طرح و اجراي ساختمان(مبحث هشتم  :8م
  )1392 (-)طرح و اجراي صنعتی ساختمان(یازدهم  :11م
  )1392) (فقط ضوابط مربوط به طراحی(، )آسانسورها و پلکان برقی(مبحث پانزدهم  :15م
  )1390 (-)بندي و تنظیم صدا عایق(مبحث هجدهم  :18م
  )1389 (-)جوئی در مصرف انرژي  صرفه( نوزدهم مبحث :19م
  )1384 (-) تابلوهاعالئم و(مبحث بیستم  :20م
  )1395) (پدافند غیرعامل( بیست و یکم مبحث :21م

، محمدحـسین علیـزاده،   )مـسائل اجرایـی   روشـها و (  و جزئیات اجرایی سـاختمان   روشها :روش
  . به بعد، ویرایش سومبیست و چهارمانتشارات نوآور، چاپ 

 بـه   چهـارم آور، چـاپ    سازي، محمد عظیمی آقداش، انتشارات نـو        ضوابط بلند مرتبه   :بلندمرتبه
  .بعد

 ضوابط و مقـررات شهرسـازي و معمـاري بـراي معلـولین، محمـد عظیمـی آقـداش،                    :معلولین
  . به بعدچهارمانتشارات نوآور چاپ 

 مصوبات شوراي عالی شهرسازي و معماري ایران، محمـد عظیمـی آقـداش، ویـرایش                :مصوبات
  . به بعدششم چاپ پنجم

  
  
  
  

  راهنماي استفاده از کلیدواژه
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A-Z
 

 
  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
ASTM E413  20- 3-1-18  13  18م  
ASTM E989  22- 3-1-18  16  18م  

CFS  2-11  27  11م  
EN  2- 2-1-18  1  18م  
ICF  4-11  63  11م  
IIC  22- 3-1-18  16  18م  

ISO  2- 2-1-18  1  18م  
LSF  2-11  27  11م  

S 230 L  3-1- 2-2-11  28  11م  
S 230H  3-1- 2-2-11  28  11م  

S 340 H  3-1- 2-2-11  28  11م  
S 340 L  3-1- 2-2-11  28  11م  

SDOF  1-5-21  59  21م  
STC  20- 3-1-18  13  18م  

  
  

  
  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه

  -  39، 38  شوراي عالی.م  آب زیرزمینی
  6-6  193  روش  آب مقطر

  3-2- 2-2-8  10  8م  آب
کـاري    بندي و عایق    آب

  8-9-4  106  4م  رطوبتی ساختمان

، 81، 59  معلولین.ض   سردکن  و آبيآبخور
144  -  

  -  136، 49  معلولین.ض  آبریزگاه عمومی
  -  42، 15  معلولین.ض  ها آبریزگاه
  -  136، 50  معلولین.ض  هاي بزرگ آبریزگاه

  -  39، 38  شوراي عالی.م  االرضی هاي تحت آب
  -  28  بلندمرتبه.ض  آباد  بهجتيها آپارتمان

ــارك يهــا آپارتمــان  پ
  -  28  بلندمرتبه.ض  یساع

  -  103  بلندمرتبه.ض  هاي بلندمرتبه آپارتمان
  11-3  191  3م  آتریم
  1-1-3  1  3م  آتریم

بنـــــــدي  آتـــــــش
ــشودگی ــین   گ ــاي ب ه

  واحدهاي مستقل
  2-2- 4-7-3  142  3م

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
ــش ــدي  آت ــذ و بن مناف
  9-8-3  163  3م  درزها

 یآثـــــار اجتمـــــاع 
  -  40  بلندمرتبه.ض  ها يساز بلندمرتبه

ــصاد  ــار اقتـــ  يآثـــ
  -  40  بلندمرتبه.ض  ها يساز بلندمرتبه

 ستیــ و زیمــیآثـار اقل 
  -  40  بلندمرتبه.ض  یطیمح

  -  164، 111  شوراي عالی.م  آثار تاریخی
  -  212، 211  شوراي عالی.م  یآثار ثبت جهان

  11-6  205، 204  روش  آج طولی
  11-6  204  روش  هاي عرضی آج

  2-6  177، 176  روش  آجر بتنی
 -نمـــا(آجـــر پـــالك 
  1-3- 8-پ-19  99  19م  )مقاومت حرارتی

 -دیـــوار(آجـــر تـــوپر 
  2- 3-8-19  99  19م  )مقاومت حرارتی

  2-6  177، 176  روش  آجر توکار
  ت-7- 5-5-8  52  8م  آجر دیوار چینی

  2-6  177، 176  روش  آجر رسی
  2-6  176  روش  آجر سبک
  8-8  245  روش  آجر سفالی

  8-8  245  روش  آجر سوراخدار
مقاومـت  (دار  آجر سوراخ 

  3-3- 8-پ-19  100  19م  )حرارتی

  2-6  178، 177  روش  آجر ضد اسید
  8-8  245  روش  آجر فشاري

  ج-6- 5-5-8  49  8م  آجر کرسی چینی
  8-8  245  روش  آجر ماسه آهکی
  2-6  178، 176  روش  آجر ماسه آهکی

  8-8  245  روش  آجر ماشینی
  1-4- 2-2-8  12  8م  آجر

ــه روش  ــاري بـ آجرکـ
  11-8  246  روش  چینی خندان

  2-6  177، 176  روش  آجرنما
  1- 2-1-8  2  8م  آجرنما

  2-6  177  روش  آجرنماي بتنی سبک
  2-6  177  روش  آجرنماي بتنی
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  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
آجرهاي ترکدار، کـج و     

  2-6  176  روش  معوج، گود و برجسته

  2-6  176  روش  آجرهاي توکار باربر
آجرهاي نماي متعارف   

  2-6  176  روش  و پالکی

  ب- 30- 3- 8- 1- 11  19  11م  آچار تنظیم
ســــازي محــــیط  آرام

  -  44  بلندمرتبه.ض  رامونیپ

  17-2- 4-6-3  90  3م  رایش استقرار درهاآ
ــتیکی   ــش آکوسـ آرایـ
فضاها بر روي سـایت      

  فرضی
  3- 1-پ-18  48  18م

  31-7  237  روش  آرماتورگذاري
 آرماتورهــاي کالفهـــا 

الزامــــات پدافنــــد  (
  )غیرعامل

  4-6-21  81  21م

  4-11  287  روش  آرماتورهاي ژوئن
  8-3-9  263، 261  روش  آرمالت

  -  206  راي عالیشو.م  آزاد راه تهران کرج
ــل   ــایش و تحویـ آزمـ

  6-2-15  34  15م  گیري آسانسور

  1-1-3  1  3م  آزمایش آتش استاندارد
ــاربري و   ــایش بـ آزمـ

    58  روش  خزش مهارها

  36-7  241  روش  آزمایش تواتر
    59  روش  آزمایش خزش مهارها
  6-6  195  روش  آزمایش زمان وي بی

آزمــایش قبــل از اجــرا 
  7-5-11  86  11م  3Dپانل 

  6-7  219  روش  زمایش گیرشآ
آزمــــایش مقاومــــت 

  6-7  219  روش  فشاري

  2-6  177  روش  آزمایش یخبندان
هاي اسـتاندارد     آزمایش

  11-6  204  روش  تیرآهن گرم نوردیده

ــایش ــام  آزم ــاي انج ه
ــوك   ــر روي بل ــده ب ش
  سیمانی سبک غیرباربر

  6-6  197  روش

ــایش ــد از  آزم ــاي بع ه
  7-5-11  87  11م  اجراي پانل

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  -  84  بلندمرتبه.ض  فایت روشناییآزمون ک
  2- 6  176  روش  زدگی  آزمون یخ

  -   94  روش  هاي درجا آزمون
  11- 3- 20  20  20م  آژیر اعالم حریق
  4- 7- 5- 3  61  3م  آژیر اعالم حریق

ــا   ــسور الکتریکــی ب آسان
  2- پ- 15  64  15م  موتورخانه

  -  15  بلندمرتبه.ض  آسانسور اَمن
ــاربرد  ــا کـ آسانـــسور بـ

  2- پ- 15  67  15م  عمومی

  -  105  معلولین.ض  آسانسور برانکاردبر
  4- 1- 2- 15  9  15م  آسانسور برانکاردبر
  6- 1- 2- 15  10  15م  آسانسور تخت بر

  14- 10  276  روش  بر آسانسور تخت

 و 4- 1- 2- 15  9  15م  آسانسور حمل بیمار
15 -2 -1 -11  

 و 2- 2- 2- 2- 15  33، 15  15م  آسانسور خودروبر
15 -2 -5  

آسانسور در ساختمانهاي   
  3- 4- 2- 11- 3  194  3م  عمیق

  1- 5- 1- 11- 3  192  3م  آسانسور در فضاي آتریم
آسانسور دسترسی آتـش    
نــشانی در ســاختمانهاي 

  بلند مرتبه
  6- 10- 3  189  3م

  2- 1- 15  4  15م  آسانسور کششی
  14- 10  276  روش  آسانسور کششی

آسانسور و صندلی چـرخ     
  8- 1- 2- 15  10  15م  دار

ــت در  ــسور و مقاوم آسان
  7- 4- 2- 2- 15  20  15م  هبرابر زلزل

آسانــسور ویــژه افــراد   
  3- 2- 15  30  15م  ناتوان جسمی

آسانـسور هیـدرولیک بــا   
  2- پ- 15  65  15م  موتور خانه

  و2- 1- 15  32، 4  15م  آسانسور هیدرولیکی
15 -2 -4  

، 19، 15  بلندمرتبه.ض  آسانسور
27 ،54  -  

  2- 1- 15  4  15م  آسانسور
  17- 2-6-3  68  3م  آسانسور
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  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
الزامـــات ( آسانـــسور

  1-2-15  9  15م  )انتخاب

الزامـــات ( آسانـــسور
  6- 3-2-21  27  21م  )پدافند غیر عامل

  12-1-21  10  21م  )تعریف( آسانسور
حــــداکثر ( آسانــــسور

  2-9- 2-2-15  29  15م  )ناشاقولی مجاز ابعاد چاه

خطوط شـاقولی   (آسانسور
  3-9- 2-2-15  30  15م  )هاي جداساز و دیواره

دریچه تخلیـه   (نسورآسا
  8- 2-2-15  28  15م  )هوا

هــاي  دریچـه (آسانـسور 
  7- 2-2-15  26  15م  )اضطراري

هــاي  دریچـه (آسانـسور 
  7- 2-2-15  26  15م  )بازدید

هـاي    رواداري(آسانسور
  9- 2-2-15  28  15م  )اجراي چاه

  2-1-15  6  15م  )سرعت اسمی(آسانسور
سیستم اضافه  (آسانسور

  2-1-15  6  15م  )بار

ستم ترمـز   سی(آسانسور
  2-1-15  6  15م  )ایمنی

  2-1-15  6  15م  )شیر اطمینان(آسانسور
  2-1-15  6  15م  )ضربه گیر(آسانسور
طبقـه اصـلی    (آسانسور
  2-1-15  6  15م  )ورودي

طــول مــسیر (آسانــسور
  2-1-15  7  15م  )حرکت

طــول مــسیر (آسانــسور
  2- 1-2-15  9  15م  )قائم

ــسور ــله در (آسانـ فاصـ
  1-1- 2-2-15  12  15م  )ورودي تا آسانسور

ــسور ــد آتــش (آسان کلی
  2-1-15  7  15م  )نشان

کنترل کننـده   (آسانسور
  2-1-15  7  15م  )مکانیکی سرعت

  2-1-15  7  15م  )گاورنر(آسانسور
ــسور محافظـــت (آسانـ

شفت آسانسور در برابر    
  )دود

  6-9-3  180  3م

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  4- 10-6-3  110  3م  آسانسورها

  4-7-21  106  21م  آسانسورهاي اضطراري
  4-7-21  106  21م  اديآسانسورهاي امد

ــا   ــسورهاي بــ آسانــ
  2-پ-15  68  15م  ترافیک سنگین

  -  57  معلولین.ض  ي باريآسانسورها
ــسورهاي  آسانــــــــ

  2-پ-15  69  15م  بیمارستانی

آسانسورهاي ساختمان  
  2-پ-15  66  15م  مسکونی

  -  105  معلولین.ض  آسانسورهاي تکی
آسانـــسورهاي حمـــل 

  14-10  280  روش  افراد ناتوان جسمی

سورهاي خـودروبر   آسان
  14-10  277  روش  غیرتجاري

  14-10  278  روش  آسانسورهاي کششی
  -  105  معلولین.ض  آسانسورهاي گروهی

ــازان و  آســـایش جانبـ
  -  102  بلندمرتبه.ض  معلوالن

  -  79، 78  معلولین.ض  آستانه در
  16-2- 4-6-3  90  3م  آستانه درها

  4-2- 11-8-3  170  3م  آستانه درهاي آتش
  7-1-21  4  21م  یزشآستانه فرور

 آســــتانه فروریــــزش
  10-5-21جدول  75  21م  )ضرایب اطمینان(

آسمانخراش به شـکل    
  -  19  بلندمرتبه.ض  امروزي

، 19، 18  بلندمرتبه.ض  ها آسمانخراش
25 ،53  -  

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

ــتوران  ــپزخانه رسـ آشـ
  4- 2-7-21  96  21م  مرکزي

  -  149، 66  معلولین.ض  آشپزخانه
  5- 4-2-4  9  4م  آشپزخانه
  1-3- 5-5-4  63  4م  )تهویه(آشپزخانه
  1- 5-5-4  62  4م  )الزامات(ها آشپزخانه

ــسید   ــاز منواک آشکارس
  4- 2-7-21  97  21م  کربن

  7- 2-7-21  99  21م  آشکارسازهاي حساس
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  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
ــالم  ــازي و اع آشکارس

  5- 3-7-21  105  21م  دود و آتش

ــنا ــا  ییآشـ ــردم بـ  مـ
  -  119  معلولین.ض  نی معلوليها يتوانمند

، 94، 74  شوراي عالی.م  آفتاب
110  -  

آگهی عالئم تـصویري    
  8-2-20  10  20م  و تابلو

، 47، 40  بلندمرتبه.ض   هوایآلودگ
110  -  

  -  28  بلندمرتبه.ض  ومینیآلوم
  2-6  176  روش  آلوئک

  11-6  203  روش  آلیاژهاي آلومینیومی
  -  118  معلولین.ض  نی زميساز آماده
  -  204، 3  شوراي عالی.م  يساز آماده
  -  47  روش  سازي اراضی آماده
  -  108  معلولین.ض  سازي آماده

آمار سـازمان بهداشـت    
  -  11  معلولین.ض  یجهان

آمــوزش تحقیقــات و  
  -  191  شوراي عالی.م  يفناور

 ی الزم فنـ   يها  آموزش
  -  117  معلولین.ض  يا و حرفه

  -  78  بلندمرتبه.ض   چوتمارادالیآن
  13-6  207  روش  آنیونیک

  3- 2-7-21  95  21م  آویز لوله ها
  24-8  199  روش  آهک

  8-6  184  روش  آهک آبی
  8-6  201، 199  روش  آهک زنده

  8-6  199  روش  آهک شکفته
  8-6  199  روش  آبی آهک نیمه

  8-6  199  روش  آهک هوایی
ــه  ــک هیدراتـــ آهـــ

ـ     سیم هیدرولیکی بـا کل
  باال

  8-6  199  روش

ــه  ــک هیدراتـــ آهـــ
هیدرولیکی بـا منیـزیم     

  باال
  8-6  199  روش

  8-6  201، 199  روش  آهک هیدراته
آهــــک هیــــدرولیک 

  8-6  199  روش  هیدراته

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  ب-2- 2-2-8  10  8م  آهک

  8-6  203  روش  آهن سفید
  -  232  شوراي عالی.م  سسکویآ
ــیآ ــه نیـ ــامع نامـ  جـ

ــزار ــسابقات يبرگـ  مـ
ــ ــاریطراحـ  و ي معمـ
  يازشهرس

  -  214، 213  شوراي عالی.م

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

  1-3- 1-1-11  3  11م  نامه جوشکاري آیین
نامـــه طراحـــی  آیـــین

  -  104  شوراي عالی.م  هـاي شهـري راه

نامـــه طراحـــی  آیـــین
  -  106  شوراي عالی.م  هاي شهري راه

نامه نحوه بررسـی      آیین
هــاي  و تــصویب طــرح

  عمرانتوسعه و 
، 114، 18  شوراي عالی.م

125  -  

  
  

  
  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه

  -  54  بلندمرتبه.ض  یابتذال و پست
ابعـــاد اســـمی واحـــد 

  3- 2-1-8  2  8م  مصالح بنایی

ــاد پارک ــل یابع ــگ قاب ن
ــرا  ــتفاده ب ــراد ياس  اف

  معلول
  -  66  معلولین.ض

  7-10  273  روش  ابعاد پلکان فرار
  8-4- 2-2-21  21  21م  ابعاد پله در فضاي باز
  -  101  بلندمرتبه.ض  ابعاد کالبدي شهرها

  2- 2-1-8  2  8م  ابعاد مشخصه
 کاسه  يها  ابعاد و اندازه  
  -  58  معلولین.ض  یمستراح فرنگ

  4- 2-1-8  2  8م  ابعاد واقعی
ابعاد هندسـی مـؤثر در      

  20- 1-3-8  29  8م  ها دیوارها و ستون

، 80، 45  بلندمرتبه.ض   بلنديها هیابن
112  -  

  -  112  بلندمرتبه.ض   بلندمرتبهيها هیابن
  -  159  شوراي عالی.م  ابنیه اطراف مساجد
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  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
ــاور   ــه مجــــ ابنیــــ

  -  173  شوراي عالی.م  )همسایگی(

  -  43  بلندمرتبه.ض  ابنیه مرتفع
هـــاي  اتــاق دســتگاه  

ــد  ــه و تبریـ راه (تهویـ
  )خروج

  2- 17-6-3  135  3م

ــار  ــگ بخ ــاق دی راه (ات
  1- 17-6-3  135  3م  )خروج

  5-9- 6-8-3  160  3م  زاتاق زباله سو
ــوزي و   ــه س ــاق زبال ات

  1- 17-6-3  135  3م  )راه خروج(کوره

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

ــرل و  ــز کنت ــاق مرک ات
  پ5-2-21  31  21م  مدیریت ساختمان

  5-2-4  13  4م  اتاق
  -  142، 57  معلولین.ض  اتاقک آسانسور

ــی در   ــک بازرسـ اتاقـ
ــت  ــصرفهاي مراقبـ تـ

  زداشتیبا
  3-2- 13-6-3  123  3م

  2-54-4  145، 144  روش  اتصال اتکایی
  1-54-4  145، 144  روش  اتصال اصطکاکی

  37-7  241  روش  اتصال پوششی
  3-4  110  روش  اتصال پیشانی

  3- 5-3-11  51  11م  اتصال تیر به تیر
  3- 5-3-11  51  11م  اتصال تیر به ستون

  -  241، 162  روش  اتصال جوشی
  59-4  147  روش  اتصال خورجینی

  -  132، 45  معلولین.ض  رو ادهیاتصال دو پ
  پ-5- 2-2-8  16  8م  ها اتصال دهنده

اتصال دیوار خارجی به    
الزامـات پدافنـد    ( سازه

  )غیر عامل
  3- 3-2-21  25  21م

  3- 5-3-11  51  11م  اتصال دیوار به دیوار
  3- 5-3-11  51  11م  اتصال دیوار به شالوده

اتــــصال دیوارهــــاي 
  6-3-11- پ- 19  149  19م  اخلیخارجی و د

  3-4  110  روش  اتصال روي هم
  3- 5-3-11  51  11م  اتصال ستون به ستون

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  3- 5-3-11  51  11م  اتصال ستون به شالوده

  3- 5-3-11  51  11م  اتصال سقف به تیر
  3- 5-3-11  51  11م  اتصال سقف به دیوار
  3- 5-3-11  51  11م  اتصال سقف به ستون
  3- 5-3-11  51  11م  اتصال سقف به سقف

  59-4  147  روش  اتصال صلب
اي   اتصال قطعات سازه  

هاي بتنـی پـیش       سازه
  ساخته

  3- 5-3-11  51  11م

اتصال کف با عـایق از      
  3-3-11- پ- 19  148  19م  داخل با دیوار داخلی

  6-23-8  251  روش  اتصال کالفهاي افقی
ــالف  ــصال ک ــاي  ات ه

  پ-1-10-5-5-8  55  8م  افقی

  9-23-8  251  روش  اتصال کالفهاي قائم
  پ-2-10-5-5-8  56  8م  هاي قائم اتصال کالف
  3-4  110  روش  اتصال گونیا

  3-4  110  روش  اتصال لب به لب
  1- ب-59-4  147  روش  اتصال مفصلی ساده

  3-1- 4-7-3  142  3م  اتصال مکانیکی اندود
  37-7  242  روش  اتصال میلگردها

اتـصاالت اجـزاي غیــر   
الزامات پدافند  (سازه اي 

  )غیر عامل
  5- 3-2-21  27  21م

اتصاالت بین بازشـوها    
  7-3-11- پ- 19  149  19م  و جدارهاي غیر نورگذر

  3- 8-1-11  17، 15  11م  اتصاالت پیچی
  3-4  110  روش  اتصاالت جوشی

ــضاي   ــصاالت در اع ات
  1- 8-2-11  34  11م  اي سرد نورد شده سازه

ــصاالت در  اتـــــــــ
ــی  ســاختمان هــاي بتن

  پیش ساخته
  4- 7-3-11  54  11م

دیوارهـــاي اتـــصاالت 
الزامات ( جداره خارجی 

  )پدافند غیر عامل
  5- 3-2-21  27  21م

اتصاالت سیستم قـاب    
  2- 2-2-11  29  11م  فوالدي سبک

ها   اتصاالت متداول بام  
  5-3-11- پ- 19  148  19م  و دیوارها
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  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
اتــــصاالت متــــداول 

  4- 3- 11- 11- پ- 19  148  19م  هاي میانی سقف

اتصاالت واقـع در چـاه     
  4- 2-2-15  19  15م  آسانسور

هاي   ها و بزرگراه    اتوبان
  -  67  شوراي عالی.م  داخل محدوده قانونی

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

  -  90  معلولین.ض  کیاتومات
  -  172  شوراي عالی.م  اثاثه شهري
گیـــري از  اثـــر بهـــره

  3- 2-3-19  35  19م  بان مناسب سایه

گیـري از نـور       اثر بهـره  
  2- 2-3-19  35  19م  خورشید

اثرات تکانـه بـر سـازه       
ــزاي  ــدفون و اجــ مــ

  ساختمان
  5- 6-3-21  46  21م

اي بارهـا     اثرات ضـربه  
  2-4- 2-2-15  20  15م  در آسانسور

هاي اصـلی     اجراي لوله 
بــه صــورت آویــز از   

  سقف
  1- 2-7-21  93  21م

اجراي دیوار محافظـت    
  -  68  روش  پیوسته

هـــاي  اجـــراي طـــرح
  -  15، 14  شوراي عالی.م  ساختمانی

  6-13  310  روش  اجراي نماسازي با آجر
اي ساختمان    اجزاء سازه 

  5-1-11  7  11م  فوالدي

اثرات (اجزاي ساختمان 
  5- 6-3-21  46  21م  )تکانه

ــاختمان  اجــــزاي ســ
بنــدي  الزامــات درجــه(

  )مقاومت در برابر آتش
  الف- 2- 3- 3جدول  37  3م

ــاختمان  اجــــزاي ســ
ــرد ( ــداقل عملکــ حــ

  )اي سازه
  4-1-21جدول  9  21م

  3- 10-8-3  167  3م  اي خارجی اجزاي سازه
ــاربر ــر بـ  اجـــزاي غیـ

ــر ( ــد غی الزامــات پدافن
  )عامل

  5- 3-2-21  26  21م

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
الزامات ( اي اجزاي غیر سازه  
  5- 3-2-21  26  21م  )پدافند غیر عامل

ــازه ــزاي غیرسـ   اي اجـ
  2-5- 6-3-21  47  21م  )حرکات(

اجـــزاي مـــدفون در  
  4-2- 10-8-3  166  3م  پوشش محافظ

اي اصـــــلی اجـــــز
ــی  ســاختمان هــاي بتن

  ساخته پیش
  3- 7-3-11  53  11م

اي اصـلی     اجزاي سـازه  
ــاختمانی   ــستم سـ سیـ

ICF  
  5-4-11  69  11م

اي  اجــــزاي ســـــازه 
هاي بتنـی پـیش       سازه

  ساخته
  5-3-11  51  11م

اي سیستم    اجزاي سازه 
  1- 5-2-11  32  11م  فوالدي سرد نورد شده

  -  34  معلولین.ض  اجالس مجمع عمومی
ــال ا ــدام احتمـــ نهـــ

  6-6-21  87  21م  پیشرونده

  -  51  شوراي عالی.م  ساتیاحداث بنا و تأس
احداث بنا و تأسیـسات     

  -  51  شوراي عالی.م  در خارج از محدوده

هـاي    احداث پارکینـگ  
  -  80  شوراي عالی.م  مشترك

  -  20  بلندمرتبه.ض  آهن احداث راه
 يهـا   احداث سـاختمان  

، 112، 28  بلندمرتبه.ض   بلندمرتبه
123 ،168  -  

هـاي    احداث سـاختمان  
  -  113، 110  شوراي عالی.م   طبقه6

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

  -  152، 151  شوراي عالی.م  کننده شهرك احداث 
  -  72  بلندمرتبه.ض  احساس آرامش

ــاح ــتیـ ــا اء بافـ  يهـ
  -  101  بلندمرتبه.ض  فرسوده

ــرژ  ــراع انـــ  ياختـــ
  -  25  بلندمرتبه.ض  تهیسیرالکت

  -  25، 15  بلندمرتبه.ض  اختراع آسانسور
  -  25، 20  بلندمرتبه.ض  اختراع تلفن

  3-1-7  214  روش  اختالط بتن خودتراکم


