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  هاي نظام مهندسی ویژه آزمون
  

  
  مباحث: عمران اجراهاي کلیدي مباحث مقررات ملی ساختمان مرتبط با آزمون  واژه :شامل

  ،هاي نگهبان گودبرداري و سازه، 22 ،20 ،،19، 18 ،12، 11، 10، 9، 8، 7 ،6 ،5 ،4، 3 ،2
   رایی آنـهاي اج امهـن ل ساختمان و آیینرـدسی و کنتـمهن انون نظامـق

  ) ویرایش چهارم2800استاندارد (ی ساختمانها در برابر زلزله ـامه طراحـن آیین
  انیکی و برقی در ساختمان، قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنهاـمسائل مک

  هریزي و کنترل پروژ ریت ساخت و نظام برنامهـات، مدیـوانین صنعت بیمه و مالیـق
  قـوانیـن و ضـوابط حقوقی و انتظامی مـرتبـط بـا مسئـولیـت مجـري

  ل اجـراییـا و مسـائـه ، روشمانیـاختـآالت س نـاشیـ م،ارـون کـانـق
  ازهاـوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سـمقـررات، قـوانین و ض

 والديــاي فـه انـاختمــوشی در سـاالت جـماي جوش و اتصـراهن
  دسی ادوار گذشتهـام مهنـاي نظـه ونـؤاالت آزمـدي سـاي کلیـه واژه

  
  

  )هاي ساختمانی پروفیل(  اشتالبهمراه جداول
  
  
  
  
  
  

  محمد حسین علیزاده :به اهتمام
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  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  براي ناشر محفوظ و منحصرًا متعلق به نشر نوآور می1348سال 

از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، (استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب 
دي،  وي دي، دي ونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سیبرداري، نشر الکتر 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   مختلف آمادههايرساند 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

             ت شکلی و سـاختاري آن، برخـوردار   هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفی
  .باشد

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثـري بـا کمتـرین اشـکال، بـاز هـم                 رغم تمامی تالش  وجود، علی این با
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            به تعهدات حرفه  دیگر، این انتشارت بنا   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     
  .دهاي بعدي رفع نمایو 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                    

ت نـوآور، پـس از   شـدة خـود را بـا هزینـۀ انتـشارا          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  پایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چـا      

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     مکاري علمی و فرهنگی، درصورتی    منظور تقدیر و تشکّر از این همدلی و ه        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 
الحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات که اصنماید، 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                    
  .نمایندتقبال میاس

  
    

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

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

ن اجـازة کتبـی از نـشر نـوآور ممنـوع و      وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تـصویري و غیـره بــدو       
 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    ائه نشده است، لـذا درصـورتی      چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ار        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 طور روزانه به بررسی محتواي سایتانتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و 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    ) ي و اینترنتـی اپلیس 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
، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریـسو،     که هر کتابفروشی 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

شگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قـضایی اقـدام بـه اسـتیفاي            اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دان     
  .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

ت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل        انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صور          
 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
ارات ابـالغ نماینـد،       به این انتش    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 نمایندبه

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

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

ردگی مطالب و منـابع  هاي نظام مهندسی و نیز گست با توجه به زمان اندك و با توجه به تعداد سؤاالت آزمون     
ترین زمان به منبعی که  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 250عرض کالف از عرض دیوار و یا  )2
  . میلیمتر کمتر باشد250 از دو سوم عرض دیوار و یا  میلیمتر و ارتفاع آن250عرض کالف از عرض دیوار و یا  )3
  . میلیمتر بیشتر نباشد250 میلیمتر و ارتفاع آن از دو سوم عرض دیوار و یا 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                 .  ممکن است  تقریبا غیر 

عمران محاسبات، عمران نظارت، عمران اجرا، معماري (هاي تخصصی  به رشته امتحانی خود، یکی از کلیدواژه
در پیـدا کـردن واژه    را تهیه کرده و با تکرار و تمـرین مهـارت الزم             ) 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      ور که مشاهده می   همانط.  واژه کلیدي را در کتاب کلیدواژه پیدا کنید        ،و دوم 
دهد، با مراجعه به منبع یاد شده جواب سؤال را به درستی          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
تن مسلح، سیمان، آب، آجر، دیوار جداکننـده، کـالف و هـزاران    مانند ب ها    ذکر این نکته ضروریست که بعضی از واژه       

تکرار شده است، مـا     ) مباحث و دیگر منابع   (در منابع آزمون نظام مهندسی      ) شاید صدها بار  (لغت دیگر، بارها و بارها    
مـامی  زیـرا آوردن ت . 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  ذکر این نکته ضروري است که براي راحت      

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

 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

آالت   توجه عزیزانی که به هر دلیل موفق به تهیـه ویـرایش چهـارم، چـاپ شـانزدهم بـه بعـد کتـاب ماشـین                         قابل  
) از چـاپ هفـتم الـی چهـاردهم    (آالت چاپ چهاردهم به قبـل         اند و در حال حاضر از کتاب ماشین         ساختمانی نشده 

 که در آخـر     اشین آالت چاپ هفتم الی چهاردهم     پیوست کتاب م  بایست از     نمایند، این عزیزان می     استفاده می 
    .استفاده نمایند) آالت چاپ هفتم الی چهاردهم از کتاب ماشین(کتاب آمده، براي پیدا کردن مطلب مورد نظر 

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

  التوفیق... و من ا
  ن علیزاده برزيمحمدحسی
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  .اختصاراتی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل است
  )1384 (-)نظامات اداري(  دوم  مبحث:2م
  )1395 (-)حفاظت ساختمانها در مقابل حریق (مبحث سوم  :3م
  )1392 (-)الزامات عمومی ساختمان (  مبحث چهارم :4م
  )1392 (-)انیهاي ساختم مصالح و فرآورده( پنجم  مبحث:5م
  )1392 (-)بارهاي وارد بر ساختمان( مبحث ششم :6م
  )1392 (-)سازي پی و پی( مبحث هفتم :7م
  )1392 (-)هاي با مصالح بنایی طرح و اجراي ساختمان( مبحث هشتم :8م
  )1392( ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد -)آرمه هاي بتن طرح و اجراي ساختمان( مبحث نهم :9م
  )1392 (-)هاي فوالدي طرح و اجراي ساختمان(م  مبحث ده:10م
  )1392 (-)طرح و اجراي صنعتی ساختمان( یازدهم :11م
  )1392 (-)ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( مبحث دوازدهم :12م
   )1390 (-)بندي و تنظیم صدا عایق( مبحث هجدهم  :18م
  )1389 (-)جوئی در مصرف انرژي  صرفه( نوزدهم  مبحث:19م
  )1384 (-)عالئم و تابلوها(مبحث بیستم  :20م
  )1392 (-)ها مراقبت و نگهداري از ساختمان( مبحث بیست و دوم :22م
  هاي اجرایی آن نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین: نظام.ق

  .، ویرایش چهارم)2800استاندارد ( ها در برابر زلزله  نامه طراحی ساختمان آئین :2800
  . به بعد و چاپ سیزدهم ویرایش دوم،، دکتر حمیدرضا اشرفی، انتشارات نوآور، و سازه هاي نگهبانبرداريگود :گود
 چـاپ   ویرایش سوم،، محمدحسین علیزاده، انتشارات نوآور،  )روشها ومسائل اجرایی  (  و جزئیات اجرایی ساختمان     روشها :روش

  . به بعدو بیست و چهارم
  .، شاپور طاحونی، دفتر مقررات ملی ساختمان)1390(هاي فوالدي در ساختمان راهنماي جوش و اتصاالت جوشی :ط.جوش
نتشارات نـوآور، ویـرایش سـوم،    ، محمدحسین علیزاده، اهاي فوالدي  راهنماي جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان       :ع.جوش

  . به بعد وچاپ هفتم
  .به بعد  ودهمشانز چاپ یرایش چهارم، و، انتشارات نوآور،، محمدحسین علیزاده برزيماشین آالت ساختمانی :ماشین

برگرفته از متون مباحث سـیزدهم، چهـاردهم، شـانزدهم و هفـدهم             ( سائل مکانیکی و برقی در ساختمان     م :مکانیکی و برقی  
  .به بعدو  دهمچهارچاپ  م،پنج ویرایش ، مهندس محمد عظیمی، انتشارات نوآور،)مقررات ملّی ساختمان

 بـه   پـانزدهم م، چاپ   چهار، مهندس محمد عظیمی، نشر نوآور، ویرایش        ط عمومی و خصوصی آنها    قراردادها و شرای   :قراردادها
  .بعد
، هفـتم ، مهندس محمد عظیمی، نشر نوآور، ویـرایش     قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با مسئولیت مجري          :مجري.ق

  . به بعدبیستمچاپ 
  .م به بعدبیست، چاپ هفتمی، نشر نوآور، ویرایش  مهندس محمد عظیمقوانین صنعت بیمه و مالیات :بیمه.ق
م، چـاپ  پـنج ، مهنـدس محمـد عظیمـی، نـشر نـوآور، ویـرایش       ریزي و کنترل پـروژه  مدیریت ساخت و نظام برنامه     :پروژه.م

  . به بعدسیزدهم
  .م به بعدبیستم، چاپ  محمد عظیمی، نشر نوآور، ویرایش هفت، مهندسقانون کار :کار.ق
قـداش، نـوآور،    ، مهنـدس محمـدعظیمی آ     وانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط بـا سـاخت و سـازها              ق  مقررات، :ساخت.م

  .م به بعدبیست و ششوم، چاپ سویرایش 
  

آالت ساختمانی، محمد حسین علیزاده برزي و مسعود صادقی، انتشارات نوآور، چـاپ هفـتم         ماشین: ماشین
موفـق بـه تهیـه ویـرایش چهـارم، چـاپ شـانزدهم بـه بعـد کتـاب                    قابل توجه عزیزانی که به هـر دلیـل           .الی چهاردهم 

از چـاپ هفـتم الـی    ( آالت چـاپ چهـاردهم بـه قبـل         اند و در حال حاضـر از کتـاب ماشـین           آالت ساختمانی نشده   ماشین
 کـه در    پیوست کتاب ماشین آالت چاپ هفتم الی چهاردهم       بایست از    نمایند، این عزیزان می    استفاده می ) چهاردهم
  .استفاده نمایند) از کتاب ماشین آالت چاپ هفتم الی چهاردهم(ب آمده، براي پیدا کردن مطلب مورد نظر آخر کتا

  راهنماي استفاده از کلیدواژه
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A-Z
  

 
  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه

1f  13-1  24  ط.جوش 
1G  13-1  24  ط.جوش  
2G  13-1  24  ط.جوش 
2F 13-1  24  ط.جوش  
3F  13-1  24  ط.جوش 
3D  5-11  75  11م  
3G  13-1  24  ط.جوش 
4F  13-1  24  ط.جوش  
4G  13-1  24  ط.جوش  

ASTM E413  20- 3-1-18  13  18م  
ASTM E989  22- 3-1-18  16  18م  

AWS  5-3  85  ط.جوش  
BEF  4- 13-3-10  250  10م  

BSEEP  3- 13-3-10  245  10م  
BUEEP  3- 13-3-10  245  10م  

CFS  2-11  27  11م  
E6010  12-3  91  ط.جوش  
E6011  12-3  92  ط.جوش  
E6012  12-3  92  ط.جوش  
E6013  12-3  93  ط.جوش  
E7015  12-3  93  ط.جوش  
E7016  12-3  93  ط.جوش  
E7024  12-3  94  ط.جوش  
E7028  12-3  94  ط.جوش  

EN  2- 2-1-18  1  18م  
EPS  2-2- 2-10-5  106  5م  
ICF  4-11  63  11م  
IIC  22- 3-1-18  16  18م  

ISO  2- 2-1-18  1  18م  
LSF  2-11  27  11م  
MT  2-4-8  258  ط.جوش  

MW  2-2- 2-10-5  106  5م  
OCV  5-2  45  ط.جوش  

PF  2-2- 2-10-5  106  5م  
PIR  2-2- 2-10-5  106  5م  
PT  1-4-8  257  ط.جوش  

PUR  2-2- 2-10-5  106  5م  
QFD  53  2م  -  

RT  4-4-8  293  ط.جوش  
S 230 L  3-1- 2-2-11  28  11م  

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
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  

STC  20- 3-1-18  13  18م  
WFP  5- 13-3-10  252  10م  

WUF – W  6- 13-3-10  254  10م  
XPS  2-2- 2-10-5  106  5م 

  
  

  
  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه

  - 15  ساخت.م  آب انبارهاي عمومی
آب انـــداختن بـــتن در 

  4- 6-7-9  68  9م  حین پرداخت

  - 255  ساخت.م  یدنیآب آشام
  -  22  قراردادها  آب آشامیدنی و روشنایی

مکانیکی   آشامیدنی آب
  و برقی

16، 19، 
40، 78  -  

بهداشت ( آب آشامیدنی 
  2-3-12  24  12م  )کار و محیط زیست

  - 278  ساخت.م  آب باران

مکانیکی   باران آب
  و برقی

12، 13، 
15، 16  -  

ــدي  آب ــدي بن و هوابن
  1-1- 3-6-22  47  22م  کشی لوله

مکانیکی   کنندهخنک آب
  -  67  و برقی

نیکی مکا  خوري آب
  -  112  و برقی

  2-4-6  23  6م  آب زیرزمینی

مکانیکی   سردکن آب
  -  112  و برقی

 يها   دانه یآب شکستگ 
  3-2-6  82  2800  خاك

  3- 4-10-9  124  9م  آب غیر آشامیدنی

مکانیکی   غیرآشامیدنی آب
  -  88 ،79 ،16  و برقی

مکانیکی   مغروق فشان آب
  -  89  و برقی

  2- 3-5-22  38و37  22م  آب گرم کن

مکانیکی   مصرفی گرم بآ
  و برقی

11، 38، 
56، 57  -  
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  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه

مکانیکی   کنگرم آب
  و برقی

45، 56، 
61، 63  -  

  - 37  ساخت.م  آب مشروب شهرها
  6-6  193  روش  آب مقطر

  3-2- 2-2-8  10  8م  آب

   و4-3-9  123، 19  9م  آب
9-10-4 -2  

  5-8-6  64  6م  )ناپایداري انباشتگی( آب
کـاري      بندي و عایق    آب

 8-9-4  106  4م  ختمانرطوبتی سا

 - 276  ساخت.م  ها کن گرم آب
  - 138  ساخت.م  ها آبادي
  - 162،163  ساخت.م  )دبی(آبدهی

مکانیکی   سبز فضاهاي آبیاري
  و برقی

89، 99، 
124  -  

  -  113  بیمه.ق  یآپارتمان مسکون

مکانیکی   مسکونی آپارتمان
  -  52  و برقی

ــان ــاآپارتم ــازل و ه  من
  مسکونی

مکانیکی 
  -  197  و برقی

  - 201  ساخت.م   دوبلکسيها آپارتمان
 4-8  146  ع.جوش  آپوکسی

 1-1-3  1  3م  آتریم
 11-3  191  3م  آتریم

بنـــــــدي  آتـــــــش
ــشودگی ــاي  گ ــین ه ب

  واحدهاي مستقل
  2-2- 4-7-3  142  3م

ــش ــدي  آت ــذ و بن مناف
  9-8-3  163  3م  درزها

  - 46  ساخت.م  آثار باستانی شهر
آثار تـاریخی و اشـیاي      

  -  35  هاقرارداد  عتیقه

ــه دوم ــار مرتبـــ  آثـــ
P δ−و P   2- 1-2-10  13  10م   ∆

  -  19  مجري.ق  رانیا  یآثار مل
  1-3- 1-12-5  123  5م  آج با مقطع ثابت
  1-3- 1-12-5  123  5م  آج با مقطع متغیر

  11-6  204،205  روش  آج طولی
 4- 1-4-9  25  9م  آج میلگرد

  1-3- 1-12-5  123  5م  ها آج

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  1-3- 1-12-5  123  5م  هاي دوکی شکل آج
  11-6  204  روش  هاي عرضی آج
  1-3- 1-12-5  123  5م  هاي عرضی آج
  1-3- 1-12-5  123  5م  هاي یکنواخت آج

  2-6  176،177  روش  آجر بتنی
ــی  ــر بتن ــایش ( آج آزم

  3-2- 3-2-5  12  5م  )استاندارد

 -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  176،177  روش  آجر توکار
  1- 2-2-5  7  5م  آجر توکار

  ت-7- 5-5-8  52  8م  آجر دیوار چینی
آجر رسی سبک باربر و     

هاي   غیر باربر، با سوراخ   
  افقی

  2-2- 2-3-5  15  5م

آجر رسی سبک باربر و     
هاي   غیر باربر، با سوراخ   

  قائم
  1-2- 2-3-5  15  5م

  2-6  176،177  روش  آجر رسی
  1- 2-2-5  7  5م  آجر رسی
  2-6  176  روش  آجر سبک
  2- 2-2-5  8  5م  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

  1- 2-2-5  7  5م  آجر شیستی
  1- 2-2-5  7  5م  آجر شیلی

  2-6  177،178  روش  ضد اسیدآجر 
آزمـایش  (آجر ضد اسید  

  4-2- 3-2-5  12  5م  )استاندارد

  8-8  245  روش  آجر فشاري
  ج-6- 5-5-8  49  8م  چینی آجر کرسی
  1- 2-2-5  7  5م  آجر مارنی

  8-8  245  روش  آجر ماسه آهکی
  2-6  178، 176  روش  آجر ماسه آهکی
  3- 2-2-5  8  5م  آجر ماسه آهکی
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  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  1- 2-9-5  95  5م  آجر ماسه آهکی

 آجـــر ماســـه آهکـــی
  2-2- 3-2-5  12  5م  )آزمایش استاندارد(

  8-8  245  روش  آجر ماشینی
  1- 2-2-5  8  5م  آجر مهندسی

  1- 2-2-5  7  5م  آجر نما
  2-5  7  5م  آجر
  1-4- 2-2-8  12  8م  آجر
  3-2-5  8  5م  )استانداردها(آجر
بندي، حمل و     بسته(آجر

  6-2-5  13  5م  )نگهداري

سـازگاري آجـر بـا      (آجر
ــصالح   ــواد و مـــ مـــ

  )ساختمانی
  5-2-5  13  5م

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

ایمنـــی، ( آجرکـــاري
بهداشــت و مالحظــات 

  )زیست محیطی
  4-2-5  13  5م

  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

ــا ــایش ( آجرهــ آزمــ
  2- 3-2-5  12  5م  )استاندارد

  1- 3-2-5  8  5م  ) ویژگی(آجرها
  4-1- 3-2-5  9  5م  دار آجرهاي ترك

آجرهاي ترکدار، کـج و     
  2-6  176  روش  معوج، گود و برجسته

  2-6  176  روش  آجرهاي توکار باربر
الزامـات  (آجرهاي رسی 

  1-1- 3-2-5  10  5م  )عملکردي

  10-1- 3-2-5  12  5م  آجرهاي ضد اسید
آجرهاي مجوف ساخته   
ــنگ  ــده از ماســه س  ش

  )الزامات عملکردي(
  7-1- 3-2-5  11  5م

آجرهاي نماي متعـارف    
  2-6  176  روش  و پالکی

  -  161  ع.جوش  آچار تنظیم
  ب-30-3- 8-1-11  19  11م  آچار تنظیم

  بند  صفحه  کتاب کلیدواژه
  2-2-5  138  ط.جوش  آخال
  13-3  60  ع.جوش  آخال

   مـزد یـا حقـوق       آخرین
  -  35  بیمه.ق   روزانه

  -  98، 91  کار.ق  آراء قطعی
  6-3  47  گود  آراگونیت

  -  71، 66  مجري.ق   مأخوذهيآرا
ــ هيآرا ــا أتیــ  يهــ

  -  80  کار.ق  تشخیص

 -  88  مجري.ق  آراي بدوي
  17-2- 4-6-3  90  3م  آرایش استقرار درها

ــتیکی   ــش آکوسـ آرایـ
فضاها بـر روي سـایت      

  فرضی
  3- 1-پ-18  48  18م

هــا و  آرایــش جــوش 
  7-1- 9-2-10  144  10م  اتصالها در محل  پیچ

ــیش   ــاتور برشــی پ آرم
  4-2- 10-24-9  364  9م  تنیدگی

   و 1- 4-15-9  367، 213  9م  آرماتور برشی
9-24-11 -2-1  

  2- 10-15-9  220  9م  آرماتور پیچشی
  6- 8-20-9  289  9م  آرماتور جلدي

  1-2- 3-21-9  299  9م  آرماتور خمشی مثبت

   و4-19-9  231، 273  9م  آرماتور در دیوارها
9-15-16 -4  

ــالوده  ــاتور ش ــا و  آرم ه
  5-20-9  284  9م  ها شمع

ــمع   ــولی ش ــاتور ط آرم
  7- 5-20-9  285  9م  برجا

آرماتور طولی در عـضو     
  2-1- 4-23-9  328  9م  خمشی

  7-2-2- 3-23-9  326  9م  آرماتور عرضی
آرماتور عرضی در عضو    

  3-1- 4-23-9  329  9م  خمشی

آرماتور غیر پیش تنیده    
  6- 9-24-9  362  9م  طولی

ــشی در   ــاتور کشـ آرمـ
  2-1- 4-23-9  328  9م  عضو خمشی

  6- 6-1-پ  195  5م  آرماتوربندي اتوماتیک
  4-18-9  268  9م  ها آرماتورگذاري در دال


