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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و                
 براي ناشر محفوظ و منحـصراً متعلـق بـه           1348مصنفان مصوب سال    

لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از ایـن کتـاب      . باشد  نشر نوآور می  
برداري، نشر الکترونیکـی،   نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکس   از قبیل هر    (

دي، فـیلم فایـل       وي  دي، دي   هر نوع انتشار بـه صـورت اینترنتـی، سـی          
بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و         ) صوتی یا تصویري و غیره    

  .گیرند شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

 .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   



 

  
  
  
  

  5  فاده از کتب کلیدواژهمقدمه و راهنماي است
  16  )هم جنس(کلمات متجانس 

  18 اختصارات
A-Z 19  

  22  آ
  45  الف
  107  ب
  140  پ
  168  ت
  228  ث
  228  ج
  249  چ
  253  ح
  276  خ
  288  د
  330  ذ
  331  ر
  351  ز
  357  ژ

  357  س
  412  ش
  439  ص
  443  ض
  454  ط
  463  ظ
  464  ع
  480  غ
  481  ف
  504  ق
  517  ك
  542  گ
  552  ل
  569  م
  642  ن
  668  و

  680  هـ
    687  ي
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رسـاند کـه      هاي این انتشارات، به استحضارتان می       نهادن به اعتماد شما به کتاب       نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج     
سازي و نشر کتاب، تمامی سعی        هاي مختلف آماده    همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه         

اند که اثري  اند و تالش کرده کار بسته و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به
هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم                  را ارائه نمایند که از حداقّل     

  .از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد
هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد  رغم تمامی تالش وجود، علی نباای

دیگـر، ایـن      ازسـوي . نقـص و اشـکال دانـست        توان الزاماً مبرّا از       و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی          
به اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی        اي و اخالقی خود و نیز بنا        انتشارت بنابه تعهدات حرفه   
هـاي   ویژه از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمـالی کتـاب              دارد از هر طریق ممکن، به     
  .ها رفع نماید هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ منتشرة خود آگاه شده و آن

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص و یـا            ۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی    راستا، از شما فرهیخت     لذا در این    
ایـد پـس از       ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجـام داده                 

 ارسال نمایید، و شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی با انتشارات، اتمام مطالعه، کتاب ویرایش 
اید، لطف کـرده عکـس یـا اسـکن برگـۀ              اي یادداشت نموده    نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه        

مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و 
و اصالح گردد و باعث ارتقا و هرچه پربارترشدن محتوایی کتاب و            هاي بعدي کتاب اعمال       ها و ویرایش    در چاپ 

  .ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد
منظـور تقـدیر و       نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بـه                 

که اصالحات درست و بجـا باشـند، متناسـب بـا میـزان                یتشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورت         
شـدة آن و نیـز از سـایر     رسم ادب و تشکّر و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصـالح       اصالحات، به 

که اصالحات تأثیرگـذار      نماید، و درصورتی    عنوان هدیه، به انتخاب خودتان، برایتان ارسال می         کتب منتشرة خود را به    
  .شود ند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیزاز زحمات شما تقدیر میباش

کارهاي شما عزیزان در راستاي     آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه         همچنین نشر نوآور و پدید    
  .نمایند هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه استقبال می

  
  شر نوآورن    

  02166484191- 2: تلفن
www.noavarpub.com  
info@noavarpub.com  
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 کلیدواژه کتب از استفاده راهنماي و مقدمه   
  

هـاي   در خدمت داوطلبان آزمـون هاي کلیدواژه  خدا را شاکرم که بار دیگر این توفیق به من داده شد تا بتوانم با ویرایش جدید کتاب 
 و تیترهـاي  ن قسمت بر آن شدیم تا برخی از توضـیحات مربـوط بـه کلیـد واژه را در قالـب پرسـش و پاسـخ         ی در ا  .نظام مهندسی باشم  

همچنین در بخـش    .  در اختیار داوطلبان قرار گیرد     ها  ، کارایی و اهمیت کلیدواژه     بیان کنیم تا درك بهتري از چگونگی نگارش        مفهمومی
  .دسی به کمک این کتاب شرح داده خواهد شد نظام مهنسؤاالت پاسخگویی به  بعدي این مقدمه نحوه

  
  :ها اي مختصر از پیدایش کلیدواژه  تاریخچه-1

 کتـابی گرفـت تـا بتوانـد     فیتألهاي نظام مهندسی تصمیم به    بودن آزمون  1باز  ، انتشارات نوآور با توجه به کتاب      1391در اوایل سال    
 و بـا جـستجو و یـافتن آن کلمـه کلیـدي در      سـؤال تشخیص کلمه کلیـدي  جستجو در منابع آزمون را ساده کند و داوطلبان بتوانند با            

 در ایـن کلیـدواژه،   . معـروف شـدند    "کلیـدواژه "ها، به     این کتاب .  جواب را به سرعت پیدا کنند       و هدر مراجعه ک    کتاب منبع   به کلیدواژه  
  .  و صالحیتی در یک کتاب آورده شده بود کلمات کلیدي تمامی منابع در هر رشته

هاي تخصصی به  نجا که تعداد منابع معرفی شده در آزمون نظام مهندسی براي هر رشته و صالحیت متفاوت است، ایده کلیدواژه                 از آ 
همکـاران مـا  در      روزي    تر شدن ایـده و تـالش شـبانه          سرانجام با پخته  . تفکیک هر رشته براي اولین بار مورد توجه انتشارات قرار گرفت          

  . به چاپ رسید و صالحیتهاي کلیدواژه مخصوص هر رشته ، کتاب1392ال انتشارات نوآور در اوایل س
  

   چرا باید در آزمون نظام مهندسی، کتاب کلیدواژه به همراه داشته باشیم؟-2
هاي نظام مهندسی، حجم زیاد و پراکندگی مطالب، و همچنین زمان اندکی که براي پاسخگویی بـه                   به دلیل تعداد زیاد منابع آزمون     

 ابزاري قدرتمند جهت افزایش شانس قبولی داوطلبان، نقشی غیرقابل انکـار            عنوان   به دواژهیکل اختصاص یافته، استفاده از کتب       هر سؤال 
  .ابدی یشدت کاهش م  شما بهی آزمون، شانس قبولی زمانتی با توجه به محدودواژهی که بدون استفاده از کليطور  بهدارد،
  
  یی باید داشته باشد؟ها یگژیو یک کتاب کلید واژه خوب، چه -3

یک کتاب کلیدواژه خوب کتابی است که بتواند با تحلیل هوشمندانه و مهندسی، عالوه بر اشراف داشتن به تمامی منـابع و پوشـش                        
  .بینی نماید  از آن وجود دارد را پیشسؤالنامه که امکان طرح  ها، کلماتی مفهومی خارج از متن صریح آیین لغات کلیدي آزمون

  :توان گفت کتب کلیدواژه شامل موارد زیر هستند به طور خالصه میبراین بنا
  . منابع آزمونکلمات مهم و با اهمیت تمامی -1
  .هاي ادوار گذشته  کلیدي آزمون کلمات-2
  . کلمات مفهومی برگرفته از منابع آزمون-3
  ).دتواند با مراجعه به ردیف ف، فرمول مدنظر را بیاب داوطلب می (ها فرمول -4
  

  : ها ها عامل ایجاد نسل جدید کلیدواژه داشتن کلیدواژه لزوم تغییر، بازنگري و به روز نگه -4
هاي اخیـر داشـتند لـذا ایـن امکـان       هاي نظام مهندسی پیچیدگی کمتري نسبت به آزمون  مطرح شده در ادوار قبلی آزمون      سؤاالت

ها، نمره قبولی را حتی بـدون    تمرین براي یادگیري نحوه استفاده از کلیدواژه منابع و کمی،  کلیدواژهوجود داشت که داوطلبان با داشتن       
 و آسان شدن کار براي داوطلبان، طراحان نیز نحوه طـرح سـؤاالت را تغییـر                  هاي کلیدواژه   پس از چاپ کتاب   . مطالعه قبلی، کسب کنند   

در نتیجه این نیاز بـه وجـود آمـد تـا در       . اند   شده   و مفهومی   هاي اخیر پیچیده     آزمون نظام مهندسی در دوره     سؤاالتدادند به طوري که     
در کنار کلمات کلیـدي موجـود،       عالوه بر افزایش تعداد واژگان       لذا سعی شده است      .نگارش و تدوین کتب کلیدواژه تغییراتی ایجاد شود       
  .اند، اضافه گردد مفهوم برخی کلمات که عیناً در منابع ذکر نشده

بـا توجـه بـه تکـرار برخـی از      : هاي معمولی مواجه بـودیم  کلیدواژهاقات، با یک مسأله مهم در هنگام استفاده از        در کنار تمام این اتف    
هاي معمولی به این شـکل بـود کـه کلمـه      دهی این کلمات در کلیدواژه    ، نحوه آدرس  منابعکلمات کلیدي در صفحات و بندهاي مختلف        

                                                                 
1 Open Book 
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  .شد ف ارائه میبار و با آدرس صفحات و بندهاي مختل کلیدي یک
این موضوع مشکلی بزرگ براي استفاده بهینه  ارجاع به کتابهاي مختلف داشت       10 به عنوان مثال کلمه کلیدي مانند مجري تقریبا         

از کتب کلیدواژه معمولی بود چرا که داوطلب باید در هنگام مواجهه با کلمه کلیدي مـدنظر، بـه چنـد صـفحه و بنـد مختلـف مراجعـه                       
هاي فـراوان،   رو در مجموعه انتشارات نوآور با بررسی  از این . راین یک نیاز اساسی براي بهبود کارایی کتب کلیدواژه ایجاد شد          بناب. کرد  می

  . بار با رویکردي متفاوت، نسل جدیدي از کتب کلیدواژه ارائه شود تالش شد تا براي اولین
 و شماره بند براي یک کلمه کلیدي مشخص، چند تکـرار از کلمـه             ي چندین شماره صفحه     جاي ارائه   اي که در آن به      کتاب کلیدواژه 

هـا     نسل جدید کلیدواژه    کلیدواژه، همان  این.  ارائه گردد  کلیدي مدنظر با ریزموضوعات مختلف اما تنها با یک شماره صفحه و شماره بند             
  . است"کلیدواژه طالیی نوآور" با عنوان

  
   چیست؟)ژهنسل جدید کلیدوا( نوآور  کلیدواژه طالیی-5

سـري   این در. است رسیده چاپ به نوآور نشر توسط بار اولین براي که باشد  می ها  کلیدواژه از جدیدي نسل "نوآور طالیی کلیدواژه"
 آدرس یک فقط کدام هر براي و است شده تفکیک ریزموضوع اساس بر کلمه کلیدي  هر یی که چندین ارجاع دارند،    ها  هواژ براي ها  کتاب

هـاي    تـرین قـسمت     تـرین و پرسـؤال      رغم اینکه سعی شده بود تا کلمه کلیدي از مهم            علی ها،  کلیدواژه قبلی نسل در. تاس شده مشخص
  زیـادي  صـفحات  در و مختلف مباحث درکه   "کار صاحب" ،"ناظر" ،"بتن" مانند هایی  کلیدواژهدر مورد    اما مباحث و منابع انتخاب شود    

 نظـر  مـورد  موضـوع  بـه  آدرس همـه  ایـن  بین در تا کرد  می صرف باید را زیادي زمان داوطلب و شد  می آورده چندین ارجاع ،  است مدهآ
 فقـط  کـدام  هر براي و است شده تفکیک ریزموضوع ها  ده به کلمات کلیدي  این نوآور، طالیی کلیدواژه در ولی کند پیدا دسترسی سؤال
به مثـال   . نماید انتخاب را صحیح پاسخ و نموده مراجعه دقیق آدرس به زمان کمترین در داوطلب شود  می باعث که شده قید آدرس یک

  :زیر توجه کنید
  : مثال?

  کار در مدت قرارداد امکان معلق کردن اجراي ساختمان را دارد؟ چگونه صاحب
   درصد زمان قرارداد25بار و حداکثر به مدت  یک) 1
   درصد زمان قرارداد25 بار و به مدت 2حداکثر ) 2
   ماه3کثر به مدت بار و حدا یک) 3
   ماه3 بار و هربار به مدت 2حداکثر ) 4

  
 "کـار  صـاحب " عبـارت  سـؤال رسد بهترین انتخاب براي کلمه کلیدي این  نظر می شود، به  مشاهده می  سؤالطور که در صورت       همان

  :رسیدیم  کلیدواژه در صورت جستجو براي این عبارت، به نتایج زیر میدر نسل قدیم. باشد
  10-3-1-12، بند 3، ص12م: کار صاحب
  13، ماده 138، ص2م: کار صاحب
  14ماده ، 139، ص2م: کار صاحب
  4-2-16، بند 72، ص2م: کار صاحب
  3-2-9، بند45، ص2م: کار صاحب
  20ماده ، 143، ص2م: کار صاحب
  8-4-9، بند 48، ص2م: کار صاحب
  8-4-15، بند 69، ص2م: کار صاحب
  10ماده ، 131، ص2م: کار صاحب
 چندین آدرس ذکر شده است، داوطلب باید تک تک ارجاعات این کلمـه              "کار  صاحب"ي    کنید براي کلمه    گونه که مشاهده می     همان

  .اري زمانبر استرا بررسی کند تا به پاسخ صحیح برسد، که ک
هـاي مختلـف     تکنیـک ست باید بـا راهکارهـا و  ااصلی اکثر داوطلبان هاي نظام مهندسی که مشکل     آزمون  کم بودن زمان   با توجه به  

 و بازخوردهایی که از طرف خوانندگان محتـرم دریافـت   با توجه به تجربه   در این راستا انتشارات نوآور       .بهترین استفاده را از زمان داشت     
 "آورهاي طالیـی نـو   کلیدواژه"ها را با عنوان  نموده است براي ذخیره حداکثري زمان در آزمون نظام مهندسی، نسل جدیدي از کلیدواژه       

  .شود هاي نظام مهندسی محسوب می کند که نقطه عطفی در آزمون هاي نظام مهندسی معرفی می به داوطلبان آزمون
هاي کلیدواژه است، عالوه بر مـشخص کـردن مبحـث، صـفحه و بنـد       اي نو و تحولی در کتاب       هاي طالیی نوآور، که ایده      در کلیدواژه 

ریـز   بـا بررسـی   در بعـضی از سـواالت داوطلـب    .انـد  رت ریز موضوع تفکیک و مرتـب شـده  مربوط به هر واژه کلیدي، این کلمات به صو        
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باشد لـذا بـا       تک ارجاعات داده شده نمی      توانند مستقیماً به جواب مورد نظر مراجعه کنند و دیگر نیازي به چک کردن تک                 می موضوعات
  .توانید زمان بیشتري را ذخیره نمایید این روش می

  : دقت کنیدکلیدواژه طالیی نوآور در "کار بصاح"به کلیدواژه 
  

  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
  14ماده   139  2م  ) صاحبکاراختیارات(کار صاحب
  5ماده  162  2م  )اختیارات، وظایف و تعهدات صاحبکار(کار صاحب
  4-2-16  72  2م  )اخذ پروانه ساختمان(کار صاحب
  3-2-9  45  2م  )کار انتخاب مجري مادر توسط صاحب(کار صاحب
  14ماده   139  2م  )بازدید از کارگاه(کار صاحب
  13ماده   138  2م  )پروانه ساختمانی و مجوزهاي الزم(کار صاحب
  13ماده   139  2م  )پیشنهادهاي ارائه شده توسط مجري و ناظر(کار صاحب
  8-4-9  48  2م  )تأخیر اجراي پروژه بدون قصور مجري(کار صاحب
  8-4-15  69  2م  ) در مدت قرارداد بدون قصور ناظر حقوقی درصد15 بیش از ریتأخ(کار صاحب
  8-4-15  69  2م  )تأخیر پروژه بدون قصور ناظر حقوقی(کار صاحب
  10ماده   131  2م  )تأخیر مدت زمان اجراي پروژه بدون مقصور شخص حقیقی(کار صاحب
  13ماده   139  2م  )کننده مبنی بر انجام کار توسط مجري تائید ناظر و ناظر هماهنگ(کار صاحب
  13ماده   138  2م  )تحویل محل اجراي ساختمان به مجري(کار صاحب
  27-1  17  2م  )تعریف شیوه نامه(کار صاحب
  167-2-1  44  1م  )تعریف مبحث یکم(کار صاحب
  20ماده   143  2م  )تعلیق اجراي ساختمان(کار صاحب
  13ماده   138  2م  )تعهدات(کار صاحب
  5ماده  162  2م  )ارات صاحبکارتعهدات، وظایف و اختی(کار صاحب
  13ماده   139  2م  )تغییرات و اصالحات مورد نظر(کار صاحب
  14ماده   139  2م  )تقلیل یا افزایش مبلغ قرارداد در ضمن اجرا(کار صاحب
  7ماده  163  2م  )تضمین مورد قبول-تنخواه گردان(کار صاحب
  1-1-19  87  2م  )درخواست صدور پروانه ساختمان(کار صاحب
  1-2-16  71  2م  )کار درخواست معرفی ناظران توسط صاحب(کار حبصا

  6-4-14  65  2م  )زمان بیشتر از قرارداد براي نظارت بدون قصور ناظر(کار صاحب
  9-4-15  70  2م  )زمان بیشتر براي نظارت پروژه بدون قصور ناظران حقوقی(کار صاحب
  5-13  61  2م  ) باشد ناظر ساختمان یا مجتمع خودتواند ینمصاحبکار (کار صاحب
  13ماده   138  2م  )فراهم کردن تسهیالت قبل از شروع عملیات(کار صاحب
  3-1-19  87  2م  )مراجعه به دفاتر مهندسی به همراه مجوز تهیه نقشه(کار صاحب
  24ماده   146  2م  )موارد فسخ قرارداد با اخطار کتبی(کار صاحب
  5-13  61  2م  )ناظر ساختمان خود(کار صاحب
  19ماده   143  2م  )ها نحوه پرداخت(کار صاحب
  13ماده   138  2م  ) اجرایی و تحویل سایر اسناد به مجرييها نقشه(کار صاحب
  3-2-16  71  2م  )واریز مبالغ مربوط به حق الزحمه در وجه سازمان استان(کار صاحب
  5ماده  162  2م  )وظایف، تعهدات و اختیارات صاحبکار(کار صاحب

  10-3-1-12  3  12م  صاحب کار
  

اجراي ساختمان قابل استنباط خواهد بود، بنابراین پس ) تعلیق(کار و معلق شدن      مطرح شده، کلمات کلیدي صاحب     سؤالبا بررسی   
کار و بررسی ریز موضوع توضیحی آن، براحتی و در یک مرحله به جواب خواهیم رسید و نیـازي بـه چـک کـردن               از یافتن کلمه صاحب   

  .جویی در زمان خواهد شد  نخواهد بود، که این امر موجب صرفههاي داده شده بقیه آدرس
 توضـیحی اسـت کـه در صـفحه      »معلق کردن اجراي سـاختمان «کلیدواژه اصلی و  » صاحبکار« کلمه   سؤال توجه کنید که در این      
یـد و سـپس در توضـیحات    بگرد» صـاحبکار «شما باید ابتدا در کلیدواژه به دنبـال      .  آمده است   »صاحبکار«مورد نظر طراح در خصوص      
  .بگردید» معلق کردن اجراي ساختمان«داخل پرانتز کلیدواژه به دنبال
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آمـده  ) تعلیـق اجـراي سـاختمان     (  در توضیحات داخل پرانتز یکی از کلیدهاي صاحبکار        دیکن یم در کلیدواژه همانطور که مشاهده      
  .رسید هست، خواهید سؤالي که جواب ا صفحهبه است که صرفا با یک ارجاع 

 به عنوان کلمـه کلیـدي   »   اجراي ساختمان  معلق کردن  « فوق چنانچه    سؤال است که در     نوآور در این  حسن دیگر کلیدواژه طالیی     
  :به کلمه کلیدي معلق در کلیدواژه که در شکل زیر آمده است دقت نمایید.  گرفته شود بازهم به جواب خواهیم رسیددر نظر 

   
  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه

  20ماده   143  2م  )معلق کردن ساختمان-مدت قرارداد-صاحبکار(لقمع

را بـا اطمینـان صـد در صـد بـه صـفحه مـورد نظـر                  داوطلـب    پرانتز   اخلتوضیح د با توجه به     کلمه کلیدي معلق،     دیکن یممشاهده  
  .کند یمراهنمایی 

. باشـد   مـی ها ها نسبت به سایر کلیدواژه  از کلیدواژهتعداد کلمات این نسل    قابل توجه   هاي طالیی نوآور افزایش       ویژگی دیگر کلیدواژه  
هاي نظام مهندسی بطـور کامـل         در حد توان سعی شده است نیاز داوطلبین آزمون        ) کلیدواژه طالیی نوآور   (هاي نسل جدید    در کلیدواژه 
  .باشد  که حجیم بودن کتاب حاکی از این موضوع می شودپوشش داده
باشد ایـن اسـت     وجود دارد که در نوع خود منحصر به فرد می     )هاي طالیی نوآور    یدواژهکل(ها    اژهگري در نسل جدید کلیدو     دی  ویژگی

و فقط با تشخیص درست کلیـدواژه  موارد حتی بدون مراجعه به منابع  در برخی ،بندي کلمات بر اساس ریز موضوع که، با توجه به دسته    
  .افتتوان به پاسخ صحیح دست ی  و مشاهده توضیحات آن میسؤال

  :به مثال زیر توجه نمایید
  : مثال?

  مسئولیت استفاده از مصالح استاندارد در عملیات ساختمانی بر عهده کیست؟
  مالک و ناظر) 4  )مجري(سازنده ) 3  )کارصاحب(مالک ) 2  ناظر) 1

تـک ایـن    ست و بررسـی تـک  این لغت در بسیاري از منابع تکرار شده ا.  استسؤال کلیدواژه اصلی این "مصالح"رسد کلمه  بنظر می 
مانطور کـه در  هکلیدواژه طالیی نوآور همین کلمه کلیدي هم در نظر گرفته شود، با جستجو در            اي نیست، اما چنانچه      نهمنابع کار عاقال  

 مجـري در یکـی از   دقـت نماییـد،  داخـل پرانتـز      توضـیحات     پیـدا کـردن جـواب کـافی اسـت بـه            جدول زیر مشخص شده است، براي     
 بـدون  لـذا .  حتی الزم نیست به آدرس منبع مراجعه نمایید زیرا جـواب در توضـیحات مـشخص اسـت          آمده است بنابراین  ریزموضوعات  

  .مراجعه به منبع و تنها با جستجو در کلیدواژه طالیی نوآور به جواب رسیدیم
 

  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
  3-3-10  200  10م  )يا لرزهالزامات (مصالح
  1-6پیوست   119  6م  ادمو) جرم واحد حجم(مصالح
  8-11-12  78  12م  )حمل و نقل، جابه جایی و انبار کردن(مصالح
  5-3-7-2-7  13  7م  )خواص تراکم(مصالح
  4-3-1-6  6  6م  )خواص کوتاه و دراز مدت(مصالح
  10-1-5  4  5م  )ساخت و تولید در کارگاه(مصالح
  4-13-9  182  9م  )ضریب ایمنی براي تقلیل مقاومت مصالح(مصالح
ضریب -مقدار ضریب ارتجاعی بتن-اصول تحلیل و طراحی-مشخصات مصالح(مصالح

  7-13-9  184  9م  ) بتن معمولی و با مقاومت باالپوآسنضریب -انبساط حرارتی

  3-2-23-9  321  9م  )در اجزاي مقاوم در برابر زلزله-مشخصات مصالح(مصالح
  4-21  51  21م  )مشخصات مکانیکی(مصالح
  8-4-2  4  2م  )ستفاده از مصالح مناسبا-وظیفه مجري(مصالح
  3-4-21  52  21م  )هاي دینامیکی ویژگی(مصالح
  4-4-21  54  21م  مصالح
  9-2-22  12  22م  مصالح

  
هاي کلیـدواژه، شـب و روز را بهـم     سازي کتاب  آمادهنم بیگلی که در انتشارات نوآور باالخص سرکار خادر پایان از تمامی همکاران در   

  .عزیزان برسد، بسیار سپاسگزارمشما بندي این حجم از لغات، در قالبی وزین و شکیل به دست  هپیوندند تا صفح می
  التوفیق...و من ا

محمدحسین علیزاده برزي
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  راهنماي استفاده از کلیدواژه طالیی نوآور
 

ي نظـام مهندسـی بـوده و نقـش     هـا  بدون شک باید پذیرفت که کتاب کلیدواژه یکی از بازیگران اصلی در روند آمادگی براي آزمـون        
طوري که بدون اسـتفاده از کلیـدواژه بـا توجـه بـه محـدویت زمـانی           غیرقابل انکاري را براي موفقیت شما در آزمون ایفا خواهد کرد، به           

اشـت کـه   اما استفاده از کتب کلیدواژه زمانی بهترین و بیشترین اثربخشی را خواهد د    . یابد  شدت کاهش می    آزمون، شانس قبولی شما به    
ي استفاده از کلیدواژه آشنا شده باشد و نیز به مهارت الزم جهت پیدا کـردن سـریع و صـحیح کلیـدواژه      داوطلب پیش از آزمون با نحوه  

ي   بـوده و شـما بایـد در طـول دوره           حائز اهمیت  اریال بس ؤ هر س  ي  دواژهی کل  و سریع   درست صیتشخبنابر این توضیحات،    . رسیده باشد 
ي منابع، براي رسیدن به مهارت پیـدا کـردن سـریع و صـحیح کلیـدواژه نیـز                     براي موفقیت در آزمون، در کنار مطالعه      سازي خود     آماده

  .هاي ادوار گذشته و پاسخ دادن با استفاده از کلیدواژه اختصاص دهید بنابراین باید بخشی از زمان مطالعه را به مرور تست. تمرین کنید
تـشریح  "هـاي     هاي ادوار گذشته در پاسخنامه سري کتاب        ي سؤاالت آزمون     است که کلیدواژه   براي رسیدن به این هدف، سعی شده      

ایـن موضـوع    . هاي کلیدواژه طالیی نوآور منطبق است، ارائه گـردد           انتشارات نوآور که با کتاب     "هاي نظام مهندسی    کامل سؤاالت آزمون  
هاي   ي صحیح سؤاالت آزمون     که در تشخیص کلیدواژه      در صورتی  .براي کسب مهارت تشخیص کلیدواژه به شما بسیار کمک خواهد کرد          

شده در پاسخنامه در کتاب مذکور دقت کنیـد تـا بـه مـرور روش صـحیح تـشخیص        اید، به کلیدواژه تعیین ادوار گذشته دچار خطا شده    
راحتـی بـا کمـی تمـرین بـه آن       ي صحیح سؤال مهارتی است که شما به   کلیدواژه را درك کنید و یقین داشته باشید تشخیص کلیدواژه         

  .دست خواهید یافت
 بدین صورت است که داوطلب با علم و دانش مهندسی خود و نیز با تمرین و کسب مهارت، ابتدا بایـد                 کلیدواژه طالیی نوآور  کارکرد  

بـه ترتیـب حـروف     سپس با مراجعه به این کتاب و بـا توجـه  هاي آن، کلمه کلیدي درست را تشخیص دهد،    از صورت سؤال یا از گزینه     
پس از یافتن کلمه کلیدي، اطالعات الزم براي رسیدن به بند مدنظر طراح سؤال حاصل خواهـد      . الفبا، کلمه کلیدي مدنظر را پیدا نماید      

اي و در کدام بنـد   به این صورت که، روبروي کلمه کلیدي بیان شده است که آن کلمه در کدام منبع از مواد آزمون و در چه صفحه     . شد
اشاره شده، مراجعه نموده و با مطالعه مطلـب مـرتبط بـه آن موضـوع، بـه                  کتاب و صفحه    حال داوطلب به    . ز آن منبع آورده شده است     ا

اما اگر پاسخ سؤال را در آن آدرس نیافت باید در تشخیص کلمـه کلیـدي خـود تردیـد                    . احتمال زیاد به پاسخ سؤال دست خواهد یافت       
  .و صحیح کلمه کلیدي، نیاز به تمرین و کسب مهارت داردواضح است که تشخیص سریع . کند

جویی در زمان پاسخگویی و در نهایـت قبـولی در           تر به پاسخ سؤاالت و صرفه       یابی هر چه سریع     بنابراین کارکرد کتب کلیدواژه دست    
، ایـن  سـؤاالت  درصد 75رند اما حدود  پاسخگویی با تکنیک کلیدواژه را ندا      قابلیت البته قابل ذکر است که تمام سؤاالت      . باشد  آزمون می 

  .قابلیت را دارند
 را تهیـه  ب کلیـدواژه و کلیـه مباحـث و منـابع آزمـون     اکت نه تنها الزم است که حتماً حتماً با این توضیحات متوجه خواهید شد که  
و در رونـد مطالعـاتی خـود،     است که داوطلب مباحث تخصصی رشته خود را مطالعه نموده نمایید بلکه جهت افزایش شانس قبولی، نیاز    
  . نماید الزم را کسبمهارتاستفاده از کلیدواژه را بگنجاند تا با تمرین، 

کتـب مباحـث و سـایر منـابع را بطـور             باید عرض شود که داوطلبانی که        داشتیم هاي قبل   در دوره بنا بر بازخوردي که از مخاطبین       
نمایند و یا بدون هیچگونه مطالعه و تمرین و کسب مهارت فقـط بـا اسـتفاده از     کنند و بصورت انتخابی و ناقص تهیه می         کامل تهیه نمی  

 سؤال را پاسخ 27 یا 26اند و نتوانستند بیشتر از    کنند که زمان کم آورده      کتاب کلیدواژه قصد شرکت در آزمون را دارند، اغلب اذعان می          
 و یا چون بعضی از مباحث و سـایر          اند  لمه کلیدي را نداشته   چرا که تمرین الزم براي کسب مهارت در تشخیص سریع و صحیح ک            دهند،  

   .اند منابع را تهیه نکرده بودند امکان پاسخ به برخی سؤاالت را از دست داده
رو حتما تمامی کتب مباحـث مقـرارت ملـی سـاختمان و          نماییم که براي افزایش شانس قبولی در آزمون پیش          لذا مجدداً تأکید می   

نماید   ربوط به رشته و صالحیت خود را مطابق با مواد آزمونی که دفتر مقررات براي رشته و صالحیت شما اعالم می                    سایر منابع آزمون م   
سپس اگر کتب شرح و درس نشر نوآور مربـوط بـه   . به همراه کتاب کلیدواژه مربوط به رشته و صالحیت خود به طور کامل تهیه نمایید              

اید کتب مباحث مقـررات ملـی تخصـصی رشـته خـود را               و اگر تهیه نکرده   (تاب را مطالعه نمایید     اید ابتدا این ک     رشته خود را تهیه کرده    
هاي قبلی که نشر نوآور به چاپ رسانده است رفته و سعی نمایید که         هاي دوره   سپس به سراغ کتب تشریح سؤاالت آزمون      ) مطالعه کنید 

دانستید سعی کنید با استفاده از کتاب کلیدواژه بـه    اگر پاسخ سؤالی را نمیسؤاالت را ابتدا با دانش و یا مطالعه قبلی خود پاسخ دهید و          
نامـه    آن سؤال پاسخ دهید تا مهارت و سرعت الزم براي تشخیص سریع و صحیح کلیدواژه سؤاالت را پیدا نمایید آنگاه بـه سـراغ پاسـخ                         
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 بی مؤلف بررسی نمایید تا به آمادگی الزم براي آزمون پـیش سؤاالت رفته و پاسخ و کلیدواژه تشخیصی خود را با جواب و کلیدواژه انتخا      
راحتی با کمی تمرین به آن دست خواهید     ي صحیح سؤال مهارتی است که شما به         یقین داشته باشید تشخیص کلیدواژه    . رو دست یابید  

  .یافت
تواند براي کسب   ك این موضوع می   در ادامه سعی شده است نحوه انتخاب و گزینش کلمات کلیدي در کتاب حاضر بیان شود که در                 

  .کننده باشد بسیار کمک، تشخیص سریع و صحیح کلمه کلیديمهارت 
  

  سؤالتشخیص کلمات کلیدي 
  :کنیم این بخش را با یک مثال آغاز می

  
  : مثال?

  ساخت، با کدام است؟ هاي چون ي نقشه ت تهیهیمسئول
  طراح) 4  مالک) 3  ناظر) 2  مجري) 1
  

  :گاهی هم به صورت زیر آمده است. رها تکرار شده است بارها و باسؤالاین 
  ساخت، با کدام است؟ هاي چون ي نقشه  تهیهوظیفه

  طراح) 4  مالک) 3  ناظر) 2  مجري) 1
  

  :دو رویکرد براي انتخاب کلمه کلیدي سؤاالت وجود دارد
ممکن اسـت آن کلمـه کلیـدي جزئـی کـه      رساند اما گاهی  این روش شما را بسیار سریع به جواب می   :نگري   رویکرد اول، جزئی   -1

جزئـی اسـت امـا     کلمه کلیدي یک "ساخت هاي چون   ي نقشه   ت تهیه یمسئول" باال   سؤال براي   مثالً. اید در کلیدواژه نباشد     انتخاب کرده 
ه باشـد  ي طراح سؤال، همین موضوع مطابق حالت دوم طرح شـد      چنین عبارتی در کلیدواژه نداریم، چرا که ممکن است بسته به سلیقه           

موجـود  در کلیـدواژه  نیـز  کلمـه کلیـدي    تغییر خواهد کرد، این "ساخت هاي چون ي نقشه  تهیهوظیفه"جزئی به  کلمه کلیدي   که آنگاه   
وظیفـه  "توان هر دو کلمه کلیدي    دهد چرا که به نگرش طراح سؤال بستگی دارد و نمی            یابی همیشه جواب نمی     پس روش جزئی  . نیست
 غیرمنطقـی صـورت    را در کلیدواژه گنجاند چون حجم کتاب بـه "ساخت هاي چون  نقشهمسئولیت تهیه" و "تساخ  هاي چون   نقشهتهیه  

  .یافتافزایش خواهد 
نگـري را خـوب بیاموزیـد       شود که رویکرد کلی     دهد اما بیشتر توصیه می      نگري جواب می     رویکرد جزئی  سؤاالتهرچند در بسیاري از     

 اسـت را بـه   "وظیفه تهیـه " مذکور، سؤالاهمیتی که در  کن است طراح سؤال کلمه جزئی و بی      اي است و مم     نگري سلیقه   چرا که جزئی  
   به چه صورت است؟نگري رویکرد کلیاما . ، مطرح نماید"مسئولیت تهیه"هاي دیگري از جمله  گونه

هیم بـراي مثـال فـوق، کلمـه         اگـر بخـوا   .  دخیل باشـد   تواند ینمنگري دیگر سلیقه طراح       در رویکرد کلی  : نگري   رویکرد دوم، کلی   -2
  :کنیم که در کتاب حاضر چنین آمده است  را انتخاب می"ساخت  چون نقشه" مطمئناًنگري را انتخاب کنیم  کلیدي با رویکرد کلی

  
  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه

  -  87، 69، 36، 8، 4  2م  ساخت  چون نقشه
  

امـا بـا رویکـرد    . کار ببرد تواند با الفاظ متفاوتی به   را طراح سؤال نمی    باشد "ساخت   چون  نقشه" کهنگري    کلمه کلیدي با رویکرد کلی    
  .نگري نیز با کتب کلیدواژه معمولی با معضلی مواجه خواهیم شد کلی

 در مبحـث دوم، پـنج صـفحه    "سـاخت  نقشه چـون "ها، براي کلمه کلیدي  کنید مطابق نسل قدیم کلیدواژه    همانطور که مشاهده می   
  .  همین پنج ارجاع استها آن نیتر مهممبحث دوم چندین بار دیگر هم این واژه کلیدي آمده اما در . معرفی شده است

 طـرح شـده، سـعی شـده اسـت تـا             سـؤال  به منظور راحتی داوطلب در یافتن صفحه مربوط به           "کلیدواژه طالیی نوآور  "اما در کتب    
  :کنید صورتی که در ذیل مالحظه می هب. بندي گردند ي مهم، پرکاربرد و طالیی به ریزموضوع طبقهها واژه

  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
  4-4-15  69  2م  )ساخت و اسناد هاي چون امضاي مجاز ذیل نقشه (ساخت نقشه چون
  3-7-22  52  22م  )تأسیسات برقی(ساخت نقشه چون
  1-2-3-22  18  22م  )تحویل از مالک و قرار دادن در اختیار بازرس(ساخت نقشه چون
  2-9-2  8  2م  )تحویل به خریدار(اختس نقشه چون
  8-1-7  36  2م  )تهیه و امضاي سه سري نقشه کامل(ساخت نقشه چون
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  بند  صفحه  کتاب  کلیدواژه
  19ماده   87  2م  )شناسنامه فنی و ملکی ساختمان(ساخت نقشه چون
  11-2-8-22  69  22م  )کشی گاز ساختمان لوله(ساخت نقشه چون
  9-4-2  4  2م  )وظیفه مجري پس از پایان کار(ساخت نقشه چون

  
 که در صفحه مربوطه چه مطالب و چه توضیحاتی در خصوص کلیدواژه انتخابی،         دیشو یمشما با خواندن مطلب داخل پرانتز متوجه        

 مبحث دوم، در مورد امضاي مجاز ذیـل نقـشه توضـیح داده شـده     69 در صفحه "ساخت  چون نقشه"براي مثال در خصوص    . آمده است 
 4و اما در آخرین ارجاع یعنی صـفحه   .  در تأسیسات برقی توضیحاتی آمده است      "ساخت   چون  هنقش" در خصوص    52یا در صفحه    . است

مبحث دوم در مورد وظیفه صحبت شده است، آن هم وظیفه مجري که با تیز هوشی داوطلب حتی دیگر نیـازي بـه رجـوع بـه مبحـث              
 توجـه کنیـد در   سـؤال صـورت   بار دیگر بـه  یک. ر اشاره داردزیرا در توضیحات داخل پرانتز به وظیفه مجري پس از پایان کا   . نخواهد بود 

  . از مبحث دو باید انتخاب شما باشد4 از وظیفه تهیه صحبت به میان آمده است پس ارجاع آخر یعنی صفحه سؤالصورت 
نگـري و   رد جزیی، پیدا کردن کلیدواژه با رویک"هاي نظام مهندسی تشریح کامل آزمون"با مطالعه چند آزمون گذشته از طریق کتب   

  . دست پیدا کنیدمهارتنگري را تمرین کنید تا به این  کلی
  

  جدول متجانس و استفاده از آن در یافتن کلمات مترادف 
طور کلی؛ جدول متجانس جدولی است شامل لغاتی که امکان دارد طراح سؤال بـا اسـتفاده از آن، داوطلـب را سـردرگم کنـد تـا                       به

 "...حـداقل انـدازه  " از شما سؤالبراي مثال در . لیدواژه صحیح را پیدا کند و به پاسخ مورد نظر در منبع برسد           راحتی ک   داوطلب نتواند به  
. خواهـد   مـی "...کمینه اندازه" یا   "...کمینه ابعاد " از شما    سؤال در   اصالً آمده است یا     "...حداقل ابعاد "خواهد در حالی که در منابع         را می 

 ذکر شده اسـت ولـی       "سطح مقطع میلگرد  "توان گفت، در منبع       به عنوان مثال دیگر می    . گزیر خواهد بود  پس نیاز به جدول متجانس نا     
  .خواهد  را می"مساحت مقطع میلگرد" از شما سؤالدر 

 هستند، با الفاظ "...حداقل"صورت    اما دلیل آنکه این جدول در ضمن کلیدواژه نیامده است این است که اگر تمامی کلیدهایی که به                 
شـد و بـسیاري از ایـن قبیـل، حجـم کتـاب کلیـدواژه          و بالعکس ارائه مـی "اندازه"ها را با    "ابعاد" و یا تمام     "...دست کم " یا   "...کمینه"

  . بود چندین برابر شده و لذا غیرمهندسی و غیرمنطقی می
 را "...حـداقل انـدازه  " از شـما   سـؤال چون ممکـن اسـت در       . کنید  نگري به جدول متجانس نیاز پیدا می        توجه کنید در حالت جزیی    
پس نیاز بـه  .  را بخواهد"...کمینه اندازه" یا "...کمینه ابعاد" از شما سؤال آمده است یا در "...حداقل ابعاد"بخواهد در حالی که در منابع    
  .جدول متجانس خواهید داشت

  
   آزمون به کمک کلید واژهسؤاالتشیوه پاسخ گویی به 

 کـه  کنید توجه اما باشید، داشته همراه به آزمون جلسه در را خود نیاز مورد هايکتاب تمامیشود که   می قبل از هر توضیحی تاکید    
 وگرنـه  باشـید،  داشته يسودمند و مشخّص استراتژي و ریزيبرنامه دارید، همراه آزمون جلسه در که ییهاکتاب تکتک براي باید حتماً
 در این بخـش     .شود شما وقت اتالف باعث اوقات از ياریبس در برنامه، و استراتژي داشتن نبدو منابع، و کتب زیاد تعداد که است ممکن

 تـوان  ینم را سؤال را حل کنید و همچنین تشخیص دهید که کدام       سؤالواهد شد که چگونه با استفاده از کلید واژه یک           ختوضیح داده   
نظـر    صرفسؤالاژه زمان زیادي از شما خواهد گرفت و بهتر است از آن  به کمک کلید وسؤالبا کلید واژه پاسخ داد یا پاسخگویی به آن   

  .کنید
  :شوند یم دسته تقسیم  به هفتغالباً آزمون سؤاالت

  
شـود، کلمـه       آزمـونی را شـامل مـی       سؤاالت به صورت میانگین سی درصد       حدوداًدر این گروه که     :  خیلی ساده  -اي   کلید واژه  -1

  .  نظام مهندسی هستندسؤاالتترین   آسانسؤاالتاین گروه از . ت که در منابع ذکر شده استهایی اس  همان واژهقاًیدقکلیدي 
  
  : مثال?

  در مورد بتن پاششی کدام عبارت صحیح است؟
  .ماسه مصرفی باید تیز گوشه باشد) 2  .ماسه مصرفی باید گرد گوشه باشد) 1
  . درصد ماسه مصرفی باید گردگوشه باشد50ل حداق) 4  .تواند گرد گوشه یا تیز گوشه باشد ماسه مصرفی می) 3

کـه در هـر چهـار    » ماسـه مـصرفی در بـتن پاشـشی    «شود و  که از صورت سؤال برداشت می     » بتن پاششی «ي    با هر دو کلیدواژه   : کلیدواژه



  کلیدواژه طالیی نوآور معماري نظارت  12   

 
 

  .شویم هدایت می 77ي   صفحه5- 10- 3- 1- 8ي سؤال تکرار شده است، با استفاده از کلیدواژه طالیی نوآور به مبحث پنجم، بند  گزینه
  
  : مثال?

  باشد؟ هاي زیر در مورد پایش گود صحیح می کدامیک از گزینه
  .طراح گودبرداري، مسئولیت انتخاب ابزار پایش را بر عهده دارد) 1
  .باشد ناظر پروژه مسئول قرائت و پردازش اطالعات پایش گودبرداري می) 2
  .ام پایش گودبرداري ضروري است متر با شیب پایدار، انج8در گودبرداري با عمق ) 3
 متر با شیب پایدار، فقط در صورتی که طراح انجام پایش را ضروري بدانـد، الزم اسـت عملیـات پـایش            22در گودبرداري با عمق     ) 4

  .انجام شود
  . اتفاق نظر دارندسؤالکه در آن هم منبع و هم صورت .  پایش گود:کلیدواژه

  
 قـاً یدق سؤاالتشود،     آزمونی را شامل می    سؤاالتوه که حدوداً به صورت میانگین بیست درصد         در این گر  :  ساده -اي   کلید واژه  -2

ها کمی اختالف دارد، ولی از نظـر حـروف الفبـایی     یعنی واژه . اما تفاوت اندك است   . هایی را ندارد که در منابع ذکر شده است          همان واژه 
و ) در منبـع  (، مجري، ناظر، طـراح      )سؤالدر صورت   (و پایش گودبرداري    ) بعدر من (مانند پایش گود    . ها یکسان است    چند حرف اول آن   

 شـیر  سؤالبه عبارت دیگر به طور مثال در منبع ذکر شده شیرهاي چدنی، اما در صورت               ). سؤالدر صورت   ( و طراحان    انمجریان، ناظر 
لمه کلیدي نیست، تنها در آخـر کلمـه پیـشوند،           در اصل در این گروه، اختالف در حروف اول ک         . چدنی و یا بر عکس استفاده شده است       

  . آید  آسان نظام مهندسی به شمار میسؤاالت، از سؤاالتلذا این گروه از . اضافه و کسر شده است... قید و یا عالمت جمع و 
  
 قـاً یدق االتسـؤ شود،     آزمونی را شامل می    سؤاالتدر این گروه که حدوداً به صورت میانگین بیست درصد           : متوسط- کلید واژه  -3

 در منبع آمده سطح مقاطع امـا در   مثالً. اما تفاوت مانند مورد پیشین اندك نیست      . هایی را ندارند که در منابع ذکر شده است          همان واژه 
 واژه قطر اسمی ذکر شده و بالعکس، سؤال، واژه مساحت مقطع ذکر شده و بالعکس، یا در منبع واژه قطرنامی آمده ولی در               سؤالصورت  

  .  آمده کمینه فاصله و بالعکس و امثالهمسؤال در منبع آمده حداقل فاصله اما در یا
  با جدولی که ما نام آن را جدول متجانس گذاشتیم، تا حدود نود درصد قابل حصول استسؤاالتپیدا نمودن کلیدواژه این گروه از 

  
  : مثال?

  مساحت کابین دوش باید چقدر باشد؟
   متر مربع6/0) 2     متر مربع5/0) 1
   متر مربع8/0) 4     متر مربع7/0) 3

بینید تفاوت حروفـی در چیـنش لغـت الفبـایی            همانطور که می  ). منبع(، سطح کابین دوش     )سؤال( مساحت کابین دوش     :کلیدواژه
  . قرار دارد، در حالی که سطح در ردیف سمیم فیردمساحت در . بسیار زیاد است

  
: راه دوم . استفاده از جدول متجانس که در ادامه خواهیـد دیـد          : راه اول . ه کلیدواژه وجود دارد   در این حالت دو امکان براي رسیدن ب       

  . استفاده از کلی یابی
تر کابین دوش را جـستجو کنیـد تـا بجـواب              یابی یعنی به جاي آنکه شما مساحت کابین دوش را جستجو کنید به صورت کلی                کلی
بـا  .  در بردارنـد نـاً یع اتفاق نظر بر سر کلیـدواژه دارنـد و هـر دو کـابین دوش را                  سؤالورت  بینید که منبع و ص      در این حالت می   . برسید
اما توجه داشته باشید که جزئی نگري شـما را بـه   .  سطح متوسط را به ساده یا خیلی ساده مبدل کنیدسؤاالتتوانید برخی  یابی می   کلی

، پـسوندها و    هـا   صـفت نی کابین دوش را به صورت دیگر بیاورد، اما قیدها،           تواند کلمه کلیدي اصلی یع      چون طراح نمی  . اندازد یمدردسر  
یا کمینـه سـطح   ( بیاورد حداقل سطحسؤالتواند در  به عنوان مثال حتی می. تواند تغییر دهد، اضافه کند یا افزایش دهد      پیشوندها را می  

  . چقدر است و یا حداکثر یا بیشنه سطح یا مساحت چقدر است) یا مساحت
 قابل تشخیص نباشـد و     سؤال از صورت    سؤال خیلی آسان، آسان و متوسط امکان دارد که کلید واژه            سؤاالت شود که در گروه      توجه

بنابراین براي یافتن کلید واژه تنها به صورت   . شود  شود که یک عبارت کلیدي در گزینه تکرار می          ها مشخص می    در صورت بررسی گزینه   
  . را نیز مطالعه فرماییدسؤالهاي  و گزینه توجه نکنید و قبل از جستجسؤال
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 آزمونی را شامل  سؤاالت به صورت میانگین ده الی پانزده درصد         حدوداً در این گروه، که      سؤاالت :سخت و ترکیبی  - کلید واژه  -4
هـا    بـسته بـه گزینـه     . دباشـ    به صورت گزینه صحیح یا غلط را بیابید، می         معموالًشود، هر گزینه کلید واژه مختص به خود را دارد که              می
  : در زیر آمده استسؤاالتاي از این  نمونه.  در یافتن کلید واژه تغییر کندسؤاالتتواند میزان سختی این  می

 
  : مثال?

   است؟حی صحری زيها نهی از گزکی کدام 
  .  متر مربع باشد1/2 متر و به مساحت 5/1 به عرض تواند ی ساختمان مي وروديفضا) 1
  .  در جهت مخالف خروج بچرخنددی خروج و دسترس بايرهای واقع در مسي درهایتمام) 2
  .  باشدمتر ی سانت90 حداقل دی باشود ی استفاده می برقزاتی به تجهی دسترسي که فقط برایی راهروهايپهنا) 3
    متر کمتر باشد25/2 از دی حرکت آن نباکننده می تنظلهی ساختمان در محل وسیارتفاع آزاد در اصل) 4

  
 یـک    بـه عنـوان مثـال بـراي گزینـه         .  باید براي هر گزینه کلید واژه مربوط به آن را جستجو کنیم            سؤالبراي پیدا کردن جواب این      

 ریدر واقـع در مـس  ( خروجری در واقع در مس «، براي گزینه دو عبارت       »)ي ورود ي فضا یالزامات عموم ( ساختمان ي ورود يفضا« عبارت  
حداقل پهنا راهرو   (یکی و مکان  ی برق زاتی تجه ی راهرو دسترس  «، براي گزینه سه عبارت      »)ت خروج چرخش موافق جه  -دسترس و خروج  

به عنوان کلیـد واژه     » )ی اصل ي در خصوص در ورود    یالزامات عموم (ی اصل ي در ورود  « چهار عبارت     و در نهایت براي گزینه    » )یدسترس
 به کمک کلید واژه بـسیار زمـان بـر اسـت و بـه      سؤالواب صحیح این  پیدا کردن جشود یمهمانطور که مالحظه . مناسب انتخاب گردد  

 صرف نظر کننـد و در صـورت اضـافه آوردن وقـت در               سؤاالت تا حدالمکان از پاسخگویی به این نوع         گردد یممهندسی گرامی پیشنهاد    
  . رجوع کنندسؤاالتي آزمون به این  جلسهانتهاي 

  
 و  به صـورتی اسـت کـه    باشند یم از کدام بخش از منابع قاًیدقد که مشخص نیست   هستن سؤاالتي دیگري از     دسته  : مفهومی -5

.  اسـت  سـؤال  تنها راه جواب آشنایی با مفهـوم         سؤاالتدر این گونه    . مضمونی را هدف دارد اما در مورد آن مضمون کالمی نیاورده است           
 امکان سؤال الزم است که در هر آزمون حداکثر یک یا دو  شتاب زده عمل نکنید و ذکر این نکته   سؤاالت در حل اینگونه     شود یمتوصیه  

 مفهومی است تنها باعث افزایش نمرات منفـی شـما           سؤال با فرض اینکه     سؤاالتدارد به این نحو باشد، بنابراین پاسخگویی بی محابا به           
 .خواهد شد
  
  : مثال?

  د؟ متر از ساختمان مجاور چند متر باید باش50فاصله ساختمانی با ارتفاع 
 و پیـدا نمـودن کلیـد،    سؤالتنها راه پاسخگویی، آشنایی به این .  شده استسؤال به صورت غیر مستقیم از درز انقطاع      سؤالدر این   

  .اشراف داوطلب به مطالب داخل منابع آزمون است
  
اده از کلیـد واژه در       محاسباتی یا دیتیلینگ هستند که استف      سؤاالت،  سؤاالتاین دسته از    :  محاسباتی و جزئیات نقشه کشی     -6

به عنـوان مثـال در   . ها به خصوص در صالحیت نظارت شاهد چنین سؤاالتی هستیم     در برخی آزمون  .  کمکی نخواهد کرد   سؤالحل این   
 یا در آزمون معماري نظارت     باشند یم طراحی فوالد    سؤاالت تحلیل سازه و یا      سؤاالت مربوط به    سؤاالتآزمون نظارت عمران بیشتر این      

  .باشند  مربوط نقشه جزئیات اجرایی ساختمان میسؤاالتتعدادي از نیز 
  
 آزمون اضافه شده است و حداکثر یـک  سؤاالتتر کردن  هاي اخیر به دلیل سخت       در سال  سؤاالتاین گروه از    :  منبع نامشخص  -7
 در منابع معرفی شده دفتـر مقـررات   السؤاي طرح شده است که پاسخ   این گروه به گونهسؤاالت. شود  از آزمون را شامل می     سؤالیا دو   

  .شود  در اصل از دانش داوطلبان هر رشته، در حد کارشناسی طرح میسؤاالت. وجود ندارد
  

  :سؤاالتنکات تکمیلی براي حل 
ي پنجم دوري شود و در ابتـدا بهتـر اسـت             دسته سؤاالتشود که از      آزمون به کمک کتاب کلید واژه پیشنهاد می        سؤاالتدر حل    -
 پرداختـه  سؤاالت با عالمتی مشخص گردند تا پس از اتمام دور اول به این سؤاالتي یک تا چهار پاسخ داده شوند و باقی         دستهاالتی  سؤ
 . شود

 اهمیت تشخیص درجه سختی و آسانی سؤاالت در موفقیت داوطلب سهم زیادي دارد شما باید بتوانیـد ابتـدا سـؤاالت را بـه سـه                -
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ار تقسیم نمایید و ابتدا به سؤاالت سطح آسان سپس سؤاالت سطح متوسـط و در انتهـا در صـورت داشـتن                  سطح آسان، متوسط و دشو    
بعـضی  (لذا براي کمک به کسب مهارت این تشخیص در کتـب تـشریح سـؤاالت نـشر نـوآور            . زمان به سؤاالت سطح دشوار پاسخ دهید      

 .درجه سختی و آسانی سؤاالت مشخص شده است) ها رشته
 است،  5 از مبحث    سؤال، بنابراین در صورتی که به عنوان مثال تشخیص دادید           باشند یم به ترتیب مباحث     غالباًر آزمون    د سؤاالت -

 اسـت   "بتن خود متراکم  " سؤال اگر تشخیص دادید کلید واژه یک        مثالً. تنها بدنبال کلماتی باشید که در این مبحث استفاده شده است          
 کلید واژه با بتن خود متراکم آغاز شده است، با کمـی دقـت مـشاهده                 30شوید که     نوآور متوجه می   و پس از رجوع به کلید واژه طالیی       

بنابراین با توجـه بـه ایـن نکتـه     . باشند، تنها سه مورد است ي بتن خود متراکم که مربوط به مبحث پنج میها واژهخواهید کرد که کلید   
 .زمان کمتري براي جستجوي کلید واژه صرف خواهید کرد

 به جواب نرسید و زمان زیادي از شما نیز بی نتیجـه  شود یمدر تشخیص کلید واژه بسیار دقت کنید زیرا تشخیص نادرست سبب         -
ي قبل را به کمک کلید واژه حل کنید تا در این زمینه تجربه              ها  سالي  ها  آزمون سؤاالت قبل از آزمون به حد کافی        حتماًلذا  . تلف گردد 

  .آوریدو تخصص الزم را بدست 
 روپـیش  آزمـون  در عزیـزان  شـما  قبولی و موفقیت شاهد فوق شده گفته موارد و هاتوصیه به عمل با انشاءاهللا که است امیددر انتها   

  .باشد داشته موفقیت این در کوچکی سهم نیز نوآور نشر مهندسی نظام هايآزمون ویژه کتابهاي مجموعه که امیدواریم نیز و باشیم
  
  
  
  



 

  
  

  1348حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب سال کلیه 
لـذا هـر گونـه      . ، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نـشر نـوآور اسـت             1350نامۀ اجرایی آن مصوب       و آیین 

ب، در دیگـر کتـب، مجـالت،        استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول و تـصاویر ایـن کتـا                
برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیـل چـاپ،               ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه بهره          نشریات، سایت 

صـورت   برداري از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به  فتوکپی، اسکن، تایپ از آن، تهیه فایل پی دي اف و عکس      
وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بــدون اجـازه کتبـی از نـشر           اینترنتی، الکترونیکی، سی دي، دي    
  .گیرند  حرام است، و متخلّفین تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می شرعاً نیزنوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و

ن، توسط این چنی صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد این با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به 
که هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد  انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، 
ت، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارا

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت
 اسالمی، باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام می

 عمل آورده، و  و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام مقتضی به) اي و اینترنتی پلیس رسیدگی به جرایم رایانه(پلیس فتا 
طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده 

 .فان اخذ خواهد شدبه این انتشارات و مؤلّف از متخلّ
فست  که هر یک از کتابفروشی همچنین در صورتی  ها، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، اُ

رسانی تخلّفات کتابفروشی مزبور به  از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن اطّالع
وزعین محترم، از طریق و یۀ ناشران، و انجمن ناشران سایر همکاران و مزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّحاد

  .نماید دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف می

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

 نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبیل موارد فـوق، انتشارات
تلگرام  (09102991089 و 021 66484191 - 2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره مراتب را یا از طـریق تلفـن

و یا از طریق منوي تماس با ما در  info@noavarpub.com  و یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس)انتشارات
به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود  www.noavarpub.comسایت 

  عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب   عمل آید، و در راستاي انجام این امر مهم، به  خوانندگان محترم جلوگیري به
  .ز هدیه دریافت نمایندانتشارات نوآور نی      
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  تورك متر=آچار مدرج=آچارمتر
  صاعقه=رعد و برق=آذرخش
  میلگرد=آرماتور
  تست=آزمایش=آزمون
  پوشش=آستر
  ضد=آنتی

  دستورالعمل=شیوه نامه=آیین نامه
  ...طول، عرض، ضخامت، قطر و=اندازه=ابعاد
  اثر=آثار

Pاثر =اثرثانویه - D   
  عضاا=اجزا

  لرزه=ارتعاش
  شبکه بارنده=اسپرینکلر

  وادار=استاد
بردا  بهره=متصرف=کننده  مصرف=کننده  استفاده

  )ور بهره(ر 
  شیشه متخلخل=اسفنج شیشه

  شخص=اشخاص
  شخص حقوقی=اشخاص حقوقی
  شخص حقیقی=اشخاص حقیقی
  معلول=معلولین=افراد معلول=اشخاص معلول

  شکل=اشکال
  برخورد=اصابت

  دار الکترود پوشش=دار الکترود روکش
  هادي زمین=الکترود زمین
  عضو مرزي=اجزاي مرزي=المان مرزي

  عضو=اعضا
  انبار سیمان کیسه اي=انبار کیسه سیمان

  =بنـدي   گونـه =بنـدي   دسـته =بنـدي   طبقه=انواع
  بندي گروه=بندي درجه=بندي کالس=بندي تقسیم
  مهاربند=بادبند
  راندمان=بازده

  باتري=باطري
  پشت بام=بام

  قابلم=برابر
  پانچ=برش دو طرفه

  قالب جوش=برگشت جوش گوشه
  تسمه افقی=بست موازي
  بست چپ و راست=بست مورب

  ساختمان=بنا
  کف پله=پاخور

  ترمینال مسافربري=پایانه مسافربري

  نقشه=پالن
  پلکان=پله

  اي ضربه=پنوماتیکی
  نما=پوشش خارجی=پوسته خارجی ساختمان

  ضخامت=عرض=پهنا
  فونداسیون=شالوده=پی
  خیز پیش=یش انحناپ

  محور خنثی=تار خنثی
  کنتور=تاسیسات انشعاب برق

  تاسیسات الکتریکی=تاسیسات برقی
  تجهیزات=تاسیسات

  خروج=تخلیه
  سطح=تراز

  گروه=تصرف
  معلق کردن=تعلیق

  تهویه=تعویض هوا
  مقاومت اسمی جوش=تنش اسمی جوش

  مقاومت مجاز=تنش مجاز
  توالت ایرانی=توالت شرقی
  الت فرنگیتو=توالت غربی

  سرویس بهداشتی=دستشویی=توالت
  تیر پیوسته=تیر یکسره

  عضو خمشی=تیر
  هیسترتیک=تسلیمی=جاري شونده

  دست انداز=جان پناه
ــصوص  ــرم مخ ــم =ج ــد حج ــرم واح وزن =ج

  مخصوص
  ممانعت=عدم انجام=خودداري=جلوگیري

  جوش نفوذي=جوش گوشه با نفوذ کامل
 چارتراش=چهارتراش
  چارچوب=چهارچوب

  دست کم=مینیمم=ینهکم=حداقل
  ماکزیمم=بیشینه=حداکثر
  آتش=حریق

  شیلد=حفاظ فلزي
  محافظت=حفاظت
  آرماتور عرضی=میلگرد عرضی=تنگ=خاموت

  برون مرکزي=خروج از مرکزیت
  ممانعت=عدم انجام=جلوگیري=خودداري
  اتوماتیک=خودکار

  خطوط=خط
  درون=داخل

  گونه=بندي  دسته=بندي  طبقه=انواع=بندي  درجه
  بندي گروه=کالس بندي=بندي تقسیم=بندي

  درز زلزله=درز انقطاع
کال=بندي  تقسیم=انواع=بندي  گونه=بندي  دسته

  بندي گروه=بندي درجه=س بندي
  شیوه نامه=آیین نامه=دستورالعمل

  دفاتر=دفتر
  وسایل گازسوز=وسیله گازسوز=دستگاه گازسوز

  دفنی=مدفون=دفن شده
  حرارت=دما

  جزئیات=دیتیل
  گرد=پودر=ذرات
  بازده=مانراند

  رمپ=راه شیب دار
  ترسیب=رسوب
  مرطوب=رطوبت

  آمیزي رنگ=رنگ کاري
  جفت=زوج

  مولد برق=ژنراتور
  داربست=سازه دسترسی به بنا

  سایبان=بان سایه
  محافظ=سپر

  ستون قوطی شکل=اي ستون جعبه
  فرم=شکل
  عضو فشاري=ستون
  ورق پیوستگی=کننده سخت
  البی=سرسرا

  سطح مقطع=سطح موثر دهانه
  مساحت=سطح
  سطوح=سطح

فـضاي  =فضاي بـاز  =سطوح ساخته نشده زمین   
  آزاد

  ها سطح=سطوح
  سنباده=سمباده
  سامانه=سیستم

  پاکت سیمان=کیسه سیمان=سیمان کیسه اي
  ریسمانی=شاقولی
  اشخاص=شخص

  اشخاص حقوقی=شخص حقوقی
  اشخاص حقیقی=شخص حقیقی

  شریک=شرکا
  شیلنگ=شلنگ

  )جنس هم(کلمات متجانس 
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  کالف=شناژ
  اشکال=شکل

شیر کاهش  = تنظیم فشار  شیر=شیر فشار شکن  
  فشار
  آیین نامه=دستورالعمل=نامه شیوه
  خمشی=گیردار=صلب

  ارتفاع کالف=ضخامت کالف
  ها ضریب=ضرایب

  ضریب انتقال=ضریب گذر
  طبقات=طبقه
  =انــواع=بنــدي گونــه=بنــدي دســته=بنــدي طبقــه
  بندي گروه=بندي درجه=بندي کالس=بندي تقسیم

  طرح=طراحان
  نسبت مخلوط=طرح احتالط

  طرز=قهطری
  مقاومت فشاري=ظرفیت فشاري

  ظرف=ظروف
  عوامل=عامل
  انتقال=گذر=عبور

  عالمت=عالئم
  اعضا=عضو

  عامل=عوامل
  فواصل=فاصله

  شکل=فرم
  اتصال=فیتینگ

  وسیله حفاظتی=فیوز
  زون=منقطه=ناحیه=قسمت

  سایز=قطر
  قطر اسمی=قطرنامی
  قطعه=قطعات
  اتاقک=کابین

  کمیته=کارگروه
  تقلیل=کاهش

  چفت=کشو
  کفسازي= سازيکف

  کفشوي=کف شوي
  کالف میانی=کالف عمود بر تیر

  مانیفولد=کلکتور
  ایزوالتور=کلید جداکننده

  ...پاکت سیمان، گچ و...=کیسه سیمان، گچ و
  سیمان کیسه اي=کیسه سیمان

دسـته  =طبقـه بنـدي   =گونه بندي =گروه بندي 
  انواع=تقسیم بندي=بندي

  حجم=ظرفیت=گنجایش
  چراغ=المپ
  ها سیلهو=وسایل=لوازم
  سررفتگی=سرریز=لوچه

  شاخه افقی=لوله افقی
  لوله تخلیه فاضالب=لوله خروجی فاضالب

  مواد=ماده
  سندپالست=ماسه پاشی

  مجري=مجریان
  حبس=محبوس شدن

  فضا=مکان=محل
  مخازن=تانک=مخزن

  مود=مد
  مدرسه=مدارس
  مدرك=مدارك
  دفنی=مدفون

  ضریب ارتجاعی=مدول االستیسیته
  مرجع=مراجع
  حلهمر=مراحل
  مرکز=مراکز

  رطوبت=مرطوب
  مختلط=مرکب
  مسجد=مساجد
  مسوول=مسئول
  راه=مسیر

  تعلیق=معلق کردن
  معلولین=اشخاص معلول=افراد معلول=معلول

  برابر=مقابل
  مقدارها=مقادیر
  ها مقطع=مقاطع

  ارزش جوش=مقاومت جوش
  امپدانس=مقاومت
  عدم انجام=خودداري=جلوگیري=ممانعت
  منبع=منابع
  نقاط=مناطق

  نقاط مرطوب=ناطق مرطوبم
  بندي زون=بندي منطقه

  ماده=مواد
  سرهم کردن=مونتاژ

  مهندس=مهندسین=مهندسان
  قسمت=ناحیه

  ناریسمانی=ناشاقولی
  ناظر=ناظران

  اسمی=نامی
  سرعت=نرخ

  پالن=نقشه
  مناطق=نقاط

  آزمونه=نمومه آزمایشی
  برداري نمونه=گیري نمونه
  مقاومت=نیرو

  کالیبراسیون=واسنجی
  ورق روسري و زیر سري=شی اتصالورق پوش

  ورق جان=ورق تکی جان
  مدخل=ورودي

بـه اشـتباه    (وزن واحد حجـم     =وزن مخصوص 
  )گاهی منظور از وزن مفهوم فیزیکی جرم است

  وسایل=وسیله
  وسایل گازسوز=دستگاه گازسوز=وسیله گازسوز

  موقعیت جوشکاري=وضعیت جوشکاري
  ها وظیفه=ها مسئولیت=وظایف
  تک فاز=یک فاز

  هیئت=یاته
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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
  )1396 (-)الزامات عمومی ساختمان (  مبحث چهارم :4م
  )1396 (-)انیهاي ساختم مصالح و فرآورده( پنجم  مبحث:5م
  )1392 (-)سازي پی و پی( مبحث هفتم :7م
  )1392 (-)هاي با مصالح بنایی طرح و اجراي ساختمان( مبحث هشتم :8م
  )1399(،پنجم ویرایش -)آرمه هاي بتن طرح و اجراي ساختمان( مبحث نهم :9م
  )1392 (-)هاي فوالدي طرح و اجراي ساختمان( مبحث دهم :10م
  )1392 (-)جراي صنعتی ساختمانطرح و ا( یازدهم :11م
  )1392 (-)ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا( مبحث دوازدهم :12م
  )1395 (-)طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمانها(مبحث سیزدهم : 13م
  )1396 (-)تاسیسات مکانیکی(مبحث چهاردهم : 14م

  )1392 (-) آسانسورها و پلکان برقی(مبحث پانزدهم : 15م 
  )1396 (-)تاسیسات بهداشتی(انزدهم مبحث ش: 16م
  )1389 (-)کشی گاز طبیعی لوله(مبحث هفدهم  17م
   )1396 (-)بندي و تنظیم صدا عایق(مبحث هجدهم  :18م
  )1389 (-)جوئی در مصرف انرژي  صرفه( نوزدهم  مبحث:19م
  )1396 (-)عالئم و تابلوها( مبحث بیستم :20م
  )1395 (-)پدافند غیرعامل(مبحث بیست و یکم : 21م
 )1392 (-)ها مراقبت و نگهداري از ساختمان( مبحث بیست و دوم :22م
  )1392(-)جویی در مصرف انرژي صرفه( راهنماي مبحث نوزدهم :19رم
  هاي اجرایی آن نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین: قنم
  .اصالحیه قانون نظام مهندسی مندرج در سایت: اص
  .اي اخالقی در مهندسی مندرج در سایت تار حرفهنظامنامه رف: اخ
  )طراحی لرزه اي و اجراي اجزاي غیرسازه اي معماري) (ویرایش چهارم(2800پیوست ششم آئین نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله استاندارد : آز-پ

  .نتشارات نوآور، ویرایش پنجم، چاپ سی و پنجم و به بعد، محمدحسین علیزاده، ا)روشها و مسائل اجرایی ( و جزئیات اجرایی ساختمانروشها :روش
  .، محمدحسین علیزاده، انتشارات نوآور، ویرایش پنجم، چاپ بیستم و دوم به بعدهاي فوالدي راهنماي جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان :رجع
  .تر مقررات ملی ساختمان، شاپور طاحونی، دف)1390 (هاي فوالدي  راهنماي جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان:رجط
  .، دکتر حمیدرضا اشرفی، انتشارات نوآور، ویرایش دوم، چاپ سیزدهم و به بعدهاي نگهبان  و سازهگودبرداري :گود
  .، مهندس محمدعظیمی آقداش، نوآور، ویرایش سوم، چاپ بیست و ششم به بعد قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها مقررات،:ساز
  .، مهندس محمدعظیمی آقداش، نوآور، ویرایش هفتم، چاپ بیست و به بعدها قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی مرتبط با انواع قراردادها و پیمان :قرار

  
  

  نحوه قرارگیري کلیدواژه، بند، صفحه و کتاب
  
  
  

  اختصارات
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♦ f 2م ♦ 113 ♦ 3‒11‒9ج...... ................................................ اصالح شده برای دال دوطرفه
♦  2م ♦ 51 ♦ 2‒3‒9...... ...................................................................... ها با توجه به ترکیب دانه 
♦ 1F ........................................................................................................................ ......1‒13 ♦ 24 ♦ رجط
♦ 1F .................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع 
♦ 1G ................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع
♦ 2F .................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع 
♦ 2G ................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع
♦ 3D ........................................................................................................................ ......11‒5 ♦ 75 ♦ 00م 
♦ 3F .................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع
♦ 3G ................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع 
♦ 4F .................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع
♦ 4G ................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع 
♦ A (زدگی زنگ درجات )رجع ♦ 143 ♦ 1‒9ج...... ..............................................................سطحی
♦ AWS .................................................................................................................... ......3‒5 ♦ 85 ♦ رجط 
♦ AWS ..................................................................... ......‒ ♦ 23، 42، 43، 84، 111، 111 ♦ رجع
♦ B (زدگی زنگ درجات )رجع ♦ 143 ♦ 1‒9ج...... .............................................................. سطحی 
♦ BEP ................................................................................................. ......11‒3‒13‒4 ♦ 251 ♦ 01م
♦ BSEEP .......................................................................................... ......11‒3‒13‒3 ♦ 245 ♦ 01م 
♦ BUEEP ......................................................................................... ......11‒3‒13‒3 ♦ 245 ♦ 01م
♦ C (زدگی زنگ درجات )رجع ♦ 143 ♦ 1‒9ج...... ..............................................................سطحی 
♦ C10 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C12 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C16 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C20 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C20 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

2م ♦ 511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C20 (های  رح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یونضوابط ط)سولفات

 2م ♦ 513 ♦ 8‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C20 (بدون روانها  مقادیر مقاومت و اسالمپ برای انواع کف )کننده

2م ♦ 522 ♦ 12‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C25 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

 2م ♦ 511 ♦ 9‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C25 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C25 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

 2م ♦ 511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C25 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

2م ♦ 513 ♦ 8‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C25 (بدون روانها  ت و اسالمپ برای انواع کفمقادیر مقاوم )کننده

 2م ♦ 522 ♦ 12‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C30 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

2م ♦ 511 ♦ 9‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C30 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C30 (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی ا)ز کربناته شدن

2م ♦ 511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C30 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 2م ♦ 513 ♦ 8‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C30 (بدون روانها  مقادیر مقاومت و اسالمپ برای انواع کف )کننده

2م ♦ 522 ♦ 12‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C35 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C35 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

2م ♦ 511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C35 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 2م ♦ 513 ♦ 8‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C35 (انبدون روها  مقادیر مقاومت و اسالمپ برای انواع کف )کننده

2م ♦ 522 ♦ 12‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C40 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C45 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C50 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 

♦ C55 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ...................................................................................... بتن
♦ C60 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ...................................................................................... بتن 
♦ C65 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ...................................................................................... بتن
♦ C70 (بندی  رده)2م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ...................................................................................... بتن 
♦ CEM I (الزامات اجرایی، نکات و -سیمان در روش دومبندی  گروه-سیمان پرتلند

2م ♦ 454 ♦ 2‒22‒9ج...... ........................................................... ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ CEM II (الزامات اجرایی، -دوم سیمان در روشبندی  گروه-سیمان پرتلند آمیخته

 2م ♦ 454 ♦ 2‒22‒9ج...... ........................................... نکات و ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ CEM III (الزامات اجرایی، نکات -سیمان در روش دومبندی  گروه-ای سیمان سرباره

2م ♦ 454 ♦ 2‒22‒9ج...... ....................................................... و ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ CEM IV (الزامات اجرایی، نکات و -ومسیمان در روش دبندی  گروه-سیمان پوزوالنی

 2م ♦ 454 ♦ 2‒22‒9ج...... ........................................................... ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ CEM V (الزامات اجرایی، نکات و -سیمان در روش دومبندی  گروه-سیمان مرکب

2م ♦ 454 ♦ 2‒22‒9ج...... ........................................................... ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ CFC ....................................................................................................................... ......‒ ♦ 222 ♦ روش 
♦ CFS ................................................................................................................... ......11‒2 ♦ 27 ♦ 00م
♦ D (زدگی زنگ درجات )رجع ♦ 143 ♦ 1‒9ج...... .............................................................. سطحی 
♦ D.F.U (گیری  اندازه)08م ♦ 178 ♦ 4‒5‒پ...... .................................................................... لوله
♦ D.F.U (ای  تعیین حداکثر جریان لحظه)08م ♦ 118 ♦ 2‒3‒پ...... ...................... فاضالب 
♦ D.F.U ()08م ♦ 177 ♦ 3‒5‒پ...... ........................................ تعیین قطر نامی لوله مورد نیاز
♦ D.F.U ( تعیین مقدارD.F.U. )برای لوازم بهداشتی مختلف

 08م ♦ 171 ،175 ♦ 2‒5‒پ...... ......................................................................................................... 
♦ D.F.U ( جدول مقدارD.F.U. )برای لوازم بهداشتی بر حسب قطر نامی سیفون

08م ♦ 171 ♦ 3‒2‒3‒پ ج...... ........................................................................................................... 
♦ D.F.U ( جدول مقدارD.F.U.  برای لوازم بهداشتی برحسب قطر نامی سیفون یا لوله

 08م ♦ 171 ♦ 3‒2‒5‒پ ج...... .............................................................................................. تخلیه(
♦ D.F.U ( جدول مقدارD.F.U. )برای لوازم بهداشتی مختلف

08م ♦ 119 ♦ 2‒2‒3‒پ ج...... ........................................................................................................... 
♦ E6010 (ورق جوشکاری )رجع ♦ 113 ♦ 1‒2‒8...... ...................................................................ها 
♦ E6010 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 41 ♦ 1‒3ج...... ............ نرمه
♦ E6010 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E6010 .....................................................................................................................3‒12 ♦ 91 ♦ رجط
♦ E6010 ................................................................................................................ ......‒ ♦ 45‒47 ♦ رجع 
♦ E6011 (ورق جوشکاری )رجع ♦ 113 ♦ 1‒2‒8...... ................................................................... ها
♦ E6011 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 41 ♦ 1‒3ج...... ............ نرمه 
♦ E6011 .....................................................................................................................3‒12 ♦ 92 ♦ رجط
♦ E6011 ................................................................................................................ ......‒ ♦ 45‒47 ♦ رجع 
♦ E6012 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 41 ♦ 1‒3ج...... ............نرمه
♦ E6012 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E6012 ......................................................................................................................3‒12 ♦ 92 ♦ رجط
♦ E6012 ................................................................................................................ ......‒ ♦ 41‒49 ♦ رجع 
♦ E6013 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 41 ♦ 1‒3ج...... ............نرمه
♦ E6013 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E6013 .....................................................................................................................3‒12 ♦ 93 ♦ رجط
♦ E6013 ................................................................................................................ ......‒ ♦ 41‒49 ♦ رجع 
♦ E6014 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E6017 (ورق جوشکاری )رجع ♦ 113 ♦ 1‒2‒8...... ...................................................................ها 
♦ E6018 (ورق جوشکاری )رجع ♦ 113 ♦ 1‒2‒8...... ...................................................................ها
♦ E6020 (فوالد الکترودهای با اریجوشک خصوصیات )رجع ♦ 41 ♦ 1‒3ج...... ............نرمه 
♦ E6020 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E6027 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 41 ♦ 1‒3ج...... ............ نرمه 
♦ E6027 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی ریانج شدت دامنه 

رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E7014 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 41 ♦ 1‒3ج...... ............ نرمه 
♦ E7015 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 41 ♦ 1‒3ج...... ............ نرمه
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♦ E7015 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 
 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم

♦ E7015............................................................................................................... ......3‒12 ♦ 93 ♦ رجط
♦ E7015................................................................................................................. ......‒ ♦ 41‒49 ♦ رجع 
♦ E7016 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E7016............................................................................................................... ......3‒12 ♦ 93 ♦ رجط 
♦ E7016................................................................................................................ ......‒ ♦ 41، 48 ♦ رجع
♦ E7018 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 42 ♦ 1‒3ج...... ............ نرمه 
♦ E7018 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E7018................................................................................................................ ......3‒17 ♦ 48 ♦ رجع 
♦ E7024 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 41 ♦ 1‒3ج...... ............ نرمه
♦ E7024 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E7024............................................................................................................... ......3‒12 ♦ 94 ♦ رجط
♦ E7024.............................................................................................................3‒17 ♦ 41، 49 ♦ رجع 
♦ E7028 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 42 ♦ 1‒3ج...... ............ نرمه
♦ E7028 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E7028............................................................................................................... ......3‒12 ♦ 94 ♦ رجط
♦ E7028................................................................................................................ ......‒ ♦ 41، 49 ♦ رجع 
♦ E70S (ورق جوشکاری )رجع ♦ 113 ♦ 1‒2‒8............................................................................ ها
♦ EGW .......................................................................................................................... ......‒ ♦ 18 ♦ رجع 
♦ EPDM (االستومر گرمانرم-)5م ♦ 131 ♦ 4‒2‒2‒17‒5...... ................ االستومر فیزیکی
♦ ESW ........................................................................................................................... ......‒ ♦ 18 ♦ رجع 
♦ EXX10 ............................................................................................................. ......3‒12 ♦ 45 ♦ رجع
♦ EXX11 ...........................................................................................3‒12، 3‒11 ♦ 45، 41 ♦ رجع 
♦ EXX12 ............................................................................................................. ......3‒11 ♦ 41 ♦ رجع
♦ EXX13 ............................................................................................................. ......3‒11 ♦ 41 ♦ رجع 
♦ EXX14 ..........................................................................................................3‒12 ♦ 44، 45 ♦ رجع
♦ EXX16 ............................................................................................................. ......3‒11 ♦ 41 ♦ رجع 
♦ EXX18 ...........................................................................................3‒12، 3‒11 ♦ 45، 41 ♦ رجع
♦ EXX20 ............................................................................................................. ......3‒11 ♦ 41 ♦ رجع 
♦ EXX24 .......................................................................................... ......3‒12 ♦ 44، 45، 41 ♦ رجع
♦ EXX27 ...........................................................................................3‒12، 3‒11 ♦ 44، 41 ♦ رجع 
♦ EXX28 ............................................................................................3‒12، 3‒11 ♦ 44‒41 ♦ رجع
♦ 2F ........................................................................................................................ ......1‒13 ♦ 24 ♦ رجط 
♦ 3F ........................................................................................................................ ......1‒13 ♦ 24 ♦ رجط
♦ 4F ........................................................................................................................ ......1‒13 ♦ 24 ♦ رجط 
♦ FRP (محصوالتعرضه -تعریف-پلیمر ساختمانی FRP )به صورت ورق یا میلگرد

5م ♦ 129 ♦ 1‒17‒5...... ........................................................................................................................ 
♦ FRP (تشکیل الیاف با فاز -ها کامپوزیتمهمترین -تعریف-پلیمرهای ساختمانی

 5م ♦ 127 ♦ 1‒17‒5...... ..................................................................................................... ناپیوسته(
♦ FRP (خطی یا صفحههای  سازه-کاربری پلیمربندی  دسته )ای

5م ♦ 129 ♦ 1‒17‒5ج...... ..................................................................................................................... 
♦ FRP ( مسلح کردن دیوار باFRP) ........................... ......آز‒پ ♦ 32 ♦ 2‒11‒2‒4‒1‒1‒پ 
♦ FRP ........................................................................................................ ......21‒4‒4‒5 ♦ 55 ♦ 20م
♦ 1G ....................................................................................................................... ......1‒13 ♦ 24 ♦ رجط 
♦ 2G ....................................................................................................................... ......1‒13 ♦ 24 ♦ رجط
♦ 3G ....................................................................................................................... ......1‒13 ♦ 24 ♦ رجط 
♦ 4G ....................................................................................................................... ......1‒13 ♦ 24 ♦ رجط
♦ ICF .................................................................................................................... ......11‒4 ♦ 13 ♦ 00م 
♦ IF ......................................................................................................................... ......1‒13 ♦ 24 ♦ رجط
♦ IG ........................................................................................................................ ......1‒13 ♦ 24 ♦ رجط 
♦ LSF.................................................................................................................... ......11‒2 ♦ 27 ♦ 00م
♦ MT (ذرات آزمون )رجع ♦ 119 ♦ 3‒8...... ................................................................... مغناطیسی 
♦ MT ................................................................................................................ ......8‒4‒2 ♦ 258 ♦ رجط

♦ MT ............................................................................................................................ ......‒ ♦ 118 ♦ رجع 
♦ OCV..................................................................................................................... ......2‒5 ♦ 45 ♦ رجط
♦ Pass........................................................................................................................ ......4‒1 ♦ 58 ♦ رجع 
♦ PELV ()03م ♦ 15 ♦ 5‒1‒3‒13...... ................................................................................ حفاظت
♦ Personnel ......................................................................................................... ......7‒2 ♦ 93 ♦ رجع 
♦ pH روش ♦ 213 ♦ ‒............................................................................................... آب غیرآشامیدنی
♦ PH آب مصرفی در بتن (حداقل و حداکثر مقدار -انیسیمهای  فرآوردهPH)

 5م ♦ 19 ♦ ت‒1‒1‒3‒11‒5................................................................................................................ 
♦ PH 2م ♦ 451 ♦ 3‒4‒22‒9...... ................................................................ آب مصرفی بتن() آب
♦ PH (های  مشخصات و آزمون)2م ♦ 458 ♦ 4‒22‒9ج...... ...... الزم در مواد افزودنی بتن 
♦ Preparation .................................................................................................... ......7‒2 ♦ 93 ♦ رجع
♦ Procedure ........................................................................................................ ......7‒2 ♦ 93 ♦ رجع 
♦ Process Selection ....................................................................................... ......7‒2 ♦ 93 ♦ رجع
♦ Prove .................................................................................................................... ......7‒2 ♦ 93 ♦ رجع 
♦ PT ................................................................................................................. ......8‒4‒1 ♦ 257 ♦ رجط
♦ PT ................................................................................ ......8‒3، 11‒1 ♦ 118، 119، 179 ♦ رجع 
♦ PT ........................................................................................................... ......01م ♦ 213 ♦ 1‒4‒11ج
♦ QFD ()ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز به روش گسترش عملکرد کیفیت

 2م ♦ 53 ♦ ‒................................................................................................................................................. 
♦ RBS ....................................................................................................... ......11‒3‒13 ♦ 243 ♦ 01م
♦ RC-250 (قیر زودگیربندی  انواع و درجه-قیر زودگیر-)گرانروی سینماتیک

 5م ♦ 84 ♦ ت‒2‒1‒2‒11‒5................................................................................................................ 
♦ RC-3000 (قیر زودگیربندی  انواع و درجه-قیر زودگیر-)گرانروی سینماتیک

5م ♦ 84 ♦ ت‒2‒1‒2‒11‒5................................................................................................................ 
♦ RC-70 (قیر زودگیربندی  انواع و درجه-قیر زودگیر-)گرانروی سینماتیک

 5م ♦ 84 ♦ ت‒2‒1‒2‒11‒5................................................................................................................ 
♦ RC-800 (قیر زودگیربندی  انواع و درجه-قیر زودگیر-)گرانروی سینماتیک

5م ♦ 84 ♦ ت‒2‒1‒2‒11‒5................................................................................................................ 
♦ RCPT (برای اعمال دوام در  آرمه بتن پذیری نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 2م ♦ 511 ♦ 4‒1پ‒9ج.......................................................................................... شرایط محیطی(
♦ RT................................................................................................................. ......8‒4‒4 ♦ 293 ♦ رجط
♦ RT..................................................................................................... ......‒ ♦ 118، 121، 179 ♦ رجع 
♦ RT........................................................................................................... ......01م ♦ 213 ♦ 1‒4‒11ج
♦ S.B.R ()2م ♦ 521 ♦ 8‒1پ‒9...... ................ الزامات دوام بتن برای سایش و فرسایش 
♦ S230H ............................................................................................. ......11‒2‒2‒1‒3 ♦ 28 ♦ 00م
♦ S230L ............................................................................................. ......11‒2‒2‒1‒3 ♦ 28 ♦ 00م 
♦ S240 (بندی  رده)2م ♦ 12 ♦ 2‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها
♦ S240 ( زاویه خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش

 2م ♦ 481 ♦ 9‒22‒9ج...... ...................................................................................................... خمش(
♦ S240 ()ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها

2م ♦ 484 ♦ 7‒22‒9ج...... ..................................................................................................................... 
♦ S240 (پذیری آرماتورها از نظر شکلدی بن طبقه) ................................ ......2م ♦ 13 ♦ 4‒4‒9 
♦ S240 (های  ویژگی)2م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ..................................................... کششی آرماتور
♦ S340 H ........................................................................................... ......11‒2‒2‒1‒3 ♦ 28 ♦ 00م 
♦ S340 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها() با آج دوکی

2م ♦ 484 ♦ 7‒22‒9ج...... ..................................................................................................................... 
♦ S340 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع ) ا آج یکنواختب

 2م ♦ 484 ♦ 7‒22‒9ج...... ................................................................................................. میلگردها(
♦ S340 (بندی  رده)2م ♦ 12 ♦ 2‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها
♦ S340 ( زاویه خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش

 2م ♦ 481 ♦ 9‒22‒9ج...... ...................................................................................................... خمش(
♦ S340 (پذیری آرماتورها از نظر شکلبندی  هطبق) ................................ ......2م ♦ 13 ♦ 4‒4‒9
♦ S340 (های  ویژگی)2م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ..................................................... کششی آرماتور 
♦ S340L ............................................................................................. ......11‒2‒2‒1‒3 ♦ 28 ♦ 00م
♦ S350 (بندی  رده)2م ♦ 12 ♦ 2‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها 
♦ S350 (پذیری آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه) ................................ ......2م ♦ 13 ♦ 4‒4‒9
♦ S350 (های  ویژگی)2م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ..................................................... کششی آرماتور 
♦ S400 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها() با آج دوکی

2م ♦ 484 ♦ 7‒22‒9ج...... ..................................................................................................................... 
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♦ S400 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع ) با آج یکنواخت
 2م ♦ 484 ♦ 7‒22‒9ج...... .................................................................................................. میلگردها(

♦ S400 (بندی  رده)2م ♦ 12 ♦ 2‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها
♦ S400 ( زاویه خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش

 2م ♦ 481 ♦ 9‒22‒9ج...... .......................................................................................................خمش(
♦ S400 (پذیری آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه) ................................ ......2م ♦ 13 ♦ 4‒4‒9
♦ S400 (طرح مقاوم در -ها جزئیات آرماتوربندی بست -رماتور عرضیمحدودیت فاصله آ

 2م ♦ 572 ♦ 5‒3پ‒9ج...... ............................... برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند(
♦ S400 (های  ویژگی)2م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ..................................................... کششی آرماتور
♦ S420 (بندی  رده)2م ♦ 12 ♦ 2‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها 
♦ S420 (پذیری ر شکلآرماتورها از نظبندی  طبقه) ................................ ......2م ♦ 13 ♦ 4‒4‒9
♦ S420 (طرح مقاوم در -ها جزئیات آرماتوربندی بست -محدودیت فاصله آرماتور عرضی

 2م ♦ 572 ♦ 5‒3پ‒9ج...... ............................... برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند(
♦ S420 (های  ویژگی)2م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ..................................................... کششی آرماتور
♦ S500 و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها(ضوابط ) با آج دوکی

 2م ♦ 484 ♦ 7‒22‒9ج...... ..................................................................................................................... 
♦ S500 (بندی  رده)2م ♦ 12 ♦ 2‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها
♦ S500 ( زاویه خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش

 2م ♦ 481 ♦ 9‒22‒9ج...... .......................................................................................................خمش(
♦ S500 (پذیری نظر شکلآرماتورها از بندی  طبقه) ................................ ......2م ♦ 13 ♦ 4‒4‒9
♦ S500 (طرح مقاوم در -ها جزئیات آرماتوربندی بست -محدودیت فاصله آرماتور عرضی

 2م ♦ 572 ♦ 5‒3پ‒9ج...... ............................... برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند(
♦ S500 (های  ویژگی)2م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ..................................................... کششی آرماتور
♦ S500 ..............................................................................................................21‒4‒5‒2 ♦ 57 ♦ 20م 
♦ S500C (بندی  رده)2م ♦ 12 ♦ 2‒4‒9...... ...................................................................... آرماتورها
♦ S500C (های  ویژگی)2م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ................................................. کششی آرماتور 
♦ S520 (بندی  رده)2م ♦ 12 ♦ 2‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها
♦ S520 (پذیری آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه) ................................ ......2م ♦ 13 ♦ 4‒4‒9 
♦ S520 (کششهای  ویژگی)2م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ..................................................... ی آرماتور
♦ S550 (طرح مقاوم در -ها جزئیات آرماتوربندی بست -محدودیت فاصله آرماتور عرضی

 2م ♦ 572 ♦ 5‒3پ‒9ج...... ............................... برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند(
♦ S700 (طرح مقاوم در -ها جزئیات آرماتوربندی بست -محدودیت فاصله آرماتور عرضی

2م ♦ 572 ♦ 5‒3پ‒9ج...... ............................... زلزله با استفاده از روش بست و بند(برابر 
♦ Sa (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 143 ♦ 2‒9ج...... .............................................................. سطحی 
♦ Sa1 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 143 ♦ 2‒9ج...... ........................................................... سطحی
♦ Sa1 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 144 ♦ 3‒9ج...... ........................................................... سطحی 
♦ Sa1 ................................................................... ......جطر ♦ 311 ،359 ♦ 3‒9جدول ،2‒9 جدول
♦ Sa2 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 143 ♦ 2‒9ج...... ........................................................... سطحی 
♦ Sa2 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 144 ♦ 3‒9ج...... ........................................................... سطحی
♦ Sa2/5 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 143 ♦ 2‒9ج...... ...................................................... سطحی 
♦ Sa2/5 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 144 ♦ 3‒9ج...... ...................................................... سطحی
♦ Sa2/5 .............................................................. ......رجط ♦ 311 ،359 ♦ 3‒9جدول ،2‒9 جدول 
♦ Sa2 ................................................................... ......رجط ♦ 311 ،359 ♦ 3‒9جدول ،2‒9 جدول
♦ Sa3 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 143 ♦ 2‒9ج...... ........................................................... سطحی 
♦ Sa3 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 144 ♦ 3‒9ج...... ........................................................... سطحی
♦ Sa3 ................................................................... ......رجط ♦ 311 ،359 ♦ 3‒9جدول ،2‒9 جدول 
♦ SAW ........................................................................................................................... ......‒ ♦ 11 ♦ رجع
♦ SBR (االستوم-االستومر گرمانرم)5م ♦ 131 ♦ 4‒2‒2‒17‒5...... ....................... ر فیزیکی 
♦ SDOF ......................................................................................................... ......21‒5‒1 ♦ 59 ♦ 20م
♦ SELV ()03م ♦ 15 ♦ 5‒1‒3‒13...................................................................................... حفاظت 
♦ SMAW ...................................................................................................................... ......‒ ♦ 15 ♦ رجع
♦ SR10-CEM I ( ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض

 2م ♦ 514 ♦ 2‒1پ‒9ج...... .................................................................................... کلرید(های  یون
♦ UT .................................................................................................................01م ♦ 213 ♦ 1‒4‒11ج
♦ VI ..................................................................................................................01م ♦ 213 ♦ 1‒4‒11ج 
♦ WFP ................................................................................................ ......11‒3‒13‒5 ♦ 252 ♦ 01م
♦ WUF – W ................................................................................... ......11‒3‒13‒1 ♦ 254 ♦ 01م 
♦ X0 (بندی  دسته)2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... .. شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

♦ X0 (ای ه ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات
 2م ♦ 513 ♦ 8‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XAS1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XAS2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCA1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCA1 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

 2م ♦ 511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCA2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCA2 (ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شد)ن

 2م ♦ 511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCA3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCA3 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

 2م ♦ 511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCA4 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCA4 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

 2م ♦ 511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCD1 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

2م ♦ 515 ♦ 3‒1پ‒9ج...... .......................................................................................................جدید(
♦ XCD1 (برای اعمال دوام در  آرمه بتن پذیری نفوذهای  مایشمقادیر مجاز مشخصه از آز

 2م ♦ 517 ♦ 4‒1پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCD1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCD1 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

 2م ♦ 514 ♦ 2‒1پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCD1 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

2م ♦ 519 ♦ 5‒1پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCD2 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

 2م ♦ 515 ♦ 3‒1پ‒9ج...... .......................................................................................................جدید(
♦ XCD2 (برای اعمال دوام در  آرمه بتن پذیری نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

2م ♦ 517 ♦ 4‒1پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCD2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCD2 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

2م ♦ 514 ♦ 2‒1پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCD2 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

 2م ♦ 519 ♦ 5‒1پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCD3 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

2م ♦ 515 ♦ 3‒1پ‒9ج...... .......................................................................................................جدید(
♦ XCD3 (برای اعمال دوام در  آرمه بتن پذیری فوذنهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 2م ♦ 517 ♦ 4‒1پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCD3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCD3 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

 2م ♦ 514 ♦ 2‒1پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCD3 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

2م ♦ 519 ♦ 5‒1پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCD4 (برای اعمال دوام در  آرمه بتن پذیری نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 2م ♦ 517 ♦ 4‒1پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCD4 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتن کلرید درهای  حداکثر مجاز یون

2م ♦ 515 ♦ 3‒1پ‒9ج...... .......................................................................................................جدید(
♦ XCD4 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCD4 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

2م ♦ 514 ♦ 2‒1پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCD4 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

 2م ♦ 519 ♦ 5‒1پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
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♦ XCS1 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون
2م ♦ 515 ♦ 3‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... جدید(

♦ XCS1 (برای اعمال دوام در  آرمه بتن پذیری نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش
 2م ♦ 517 ♦ 4‒1پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(

♦ XCS1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن
2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCS1 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

 2م ♦ 514 ♦ 2‒1پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCS1 (ادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده مق

2م ♦ 519 ♦ 5‒1پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCS2 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

 2م ♦ 515 ♦ 3‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... جدید(
♦ XCS2 (برای اعمال دوام در  آرمه بتن پذیری نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

2م ♦ 517 ♦ 4‒1پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCS2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCS2 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

2م ♦ 514 ♦ 2‒1پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCS2 ( حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده مقادیر

 2م ♦ 519 ♦ 5‒1پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCS3 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

2م ♦ 515 ♦ 3‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... جدید(
♦ XCS3 (برای اعمال دوام در  آرمه بتن پذیری نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 2م ♦ 517 ♦ 4‒1پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCS3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCS3 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

 2م ♦ 514 ♦ 2‒1پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCS3 (ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده  مقادیر حداقل

2م ♦ 519 ♦ 5‒1پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCS4 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

 2م ♦ 515 ♦ 3‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... جدید(
♦ XCS4 (اعمال دوام در برای  آرمه بتن پذیری نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

2م ♦ 517 ♦ 4‒1پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCS4 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCS4 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

2م ♦ 514 ♦ 2‒1پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCS4 (ت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده مقادیر حداقل ضخام

 2م ♦ 519 ♦ 5‒1پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XFT0 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

2م ♦ 511 ♦ 9‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT0 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XFT1 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

2م ♦ 511 ♦ 9‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XFT1 (های  مقدار کل حباب)هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

2م ♦ 517 ♦ 11‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ XFT2 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

 2م ♦ 511 ♦ 9‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XFT2 (های  مقدار کل حباب)هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

 2م ♦ 517 ♦ 11‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ XFT3 (های  مقدار کل حباب)هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

2م ♦ 517 ♦ 11‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ XFT3 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

 2م ♦ 511 ♦ 9‒1پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ....................................................................................................... 

♦ XS1 (بندی  دسته)2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج......شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن 
♦ XS1 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

2م ♦ 513 ♦ 8‒1پ‒9ج.......................................................................................................................... 
♦ XS1 (اوی پرکننده معدنی غیر مجاز بودن استفاده از سیمان پرتلند آهکی و یا بتن ح

الزامات دوام بتن برای -مانند کربنات کلسیم و یا کربنات منیزیم در شرایط محیطی
 2م ♦ 514 ♦ 12‒4‒1پ‒9...... ............................................................................... حمله سولفاتی(

♦ XS1 (های  حاوی نمککننده  غیرمجاز بودن استفاده از کلرید کلسیم و سایر تندگیر
در شرایط محیطی با خطر حمله کلسیم و یا هر نوع افزودنی شیمیایی حاوی کلراید 

2م ♦ 514 ♦ 13‒4‒1پ‒XS3) ................................ ......9و  XS1 ،XS2های  سولفاتی رده
♦ XS2 ( غیر مجاز بودن استفاده از سیمان پرتلند آهکی و یا بتن حاوی پرکننده معدنی

الزامات دوام بتن برای -مانند کربنات کلسیم و یا کربنات منیزیم در شرایط محیطی
 2م ♦ 514 ♦ 12‒4‒1پ‒9...... ............................................................................... حمله سولفاتی(

♦ XS2 (های  حاوی نمککننده  غیرمجاز بودن استفاده از کلرید کلسیم و سایر تندگیر
کلسیم و یا هر نوع افزودنی شیمیایی حاوی کلراید در شرایط محیطی با خطر حمله 

2م ♦ 514 ♦ 13‒4‒1پ‒XS3) ................................ ......9و  XS1 ،XS2های  سولفاتی رده
♦ XS2 (شرایط مبندی  دسته)2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج......حیطی از دیدگاه دوام بتن 
♦ XS2 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

2م ♦ 513 ♦ 8‒1پ‒9ج.......................................................................................................................... 
♦ XS3 (بندی  دسته)2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج......شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن 
♦ XS3 ( های  شرایط محیطی خوردگی ناشی از یونضوابط طرح مخلوط برای)سولفات

2م ♦ 513 ♦ 8‒1پ‒9ج.......................................................................................................................... 
♦ XS3 ( غیر مجاز بودن استفاده از سیمان پرتلند آهکی و یا بتن حاوی پرکننده معدنی

الزامات دوام بتن برای -مانند کربنات کلسیم و یا کربنات منیزیم در شرایط محیطی
 2م ♦ 514 ♦ 12‒4‒1پ‒9...... ............................................................................... حمله سولفاتی(

♦ XS3 (های  حاوی نمککننده  غیرمجاز بودن استفاده از کلرید کلسیم و سایر تندگیر
کلسیم و یا هر نوع افزودنی شیمیایی حاوی کلراید در شرایط محیطی با خطر حمله 

2م ♦ 514 ♦ 13‒4‒1پ‒XS3) ................................ ......9و  XS1 ،XS2های  سولفاتی رده
 


 2م ♦ 418 ♦ 1‒5‒22‒9...... ......... جداکننده(درز ساخت، انقباض و ) آب اضافی محل درز ♦
ساز ♦ 15 ♦ ‒...... .................................................................................................. آب انبارهای عمومی ♦
الزم در مواد افزودنی بتن(های  مشخصات و آزمون) آب انداختگی ♦

 2م ♦ 458 ♦ 4‒22‒9ج...... ..................................................................................................................... 
2م ♦ 413 ♦ 2‒5‒22‒9...... ............................................... (ریزی بتنالزامات اجرایی ) آب آزاد ♦
 2م ♦ 451 ♦ 3‒4‒22‒9...... ..................................................... آب مصرفی بتن() آب آشامیدنی ♦
6م ♦ 11 ♦ ب‒2‒2‒2‒8...... .............................................................................. بو بی آب آشامیدنی ♦
 6م ♦ 11 ♦ ب‒2‒2‒2‒8...... .............................................................................. آب آشامیدنی زالل ♦
08م ♦ 41 ♦ الف‒2‒2‒3‒11...... ................................................ آب آشامیدنی لوازم بهداشتی ♦
حداکثر مقدار مجاز مواد -مزه یا بو و تمیز و صاف بی آب) آب آشامیدنی مصرفی در بتن ♦

 5م ♦ 19 ♦ 1‒1‒3‒11‒5...... .................................................................. در آب مصرفی(ور آ زیان
21م ♦ 4 ♦ 2‒21...... ....................................................... عالئم تصویری() آب آشامیدنی نیست ♦
 06م ♦ 189 ♦ 2‒1‒14‒14...... ......................... آب آشامیدنی ورودی به سیستم خورشیدی ♦
08م ♦ 9 ♦ 1‒11‒1‒11...... ....................................................................... تعریف() آب آشامیدنی ♦
 21م ♦ 57 ♦ 1ج......لوله آب آشامیدنی(-جدول استاندارد رنگ ایمنی لوله) آشامیدنی آب ♦
08م ♦ 15 ♦ 7‒3‒11...... .............................................. حفاظت آب آشامیدنی() آب آشامیدنی ♦
 20م ♦ 99 ♦ 2‒7‒21...... .......................................... و نگهداری(سازی  ذخیره) آب آشامیدنی ♦
ساز ♦ 255 ♦ ‒...... ............................................................................................................ آب آشامیدنی ♦
 قرار ♦ 25 ♦ ‒...... ............................................................................................................... آب آشامیدنی ♦
02م ♦ 24 ♦ 2‒3‒12...... .............................................................................................. آب آشامیدنی ♦
 5م ♦ 38 ♦ 5‒5‒5...... ........... اندود قطعات فلزی() آب آهک سبب خوردگی فلزات میشود ♦
اندود قطعات فلزی(-خوردگی فلزات به ویژه سرب، روی و آلومینیوم) آب آهک ♦

5م ♦ 19 ♦ 3‒5‒3‒5...... ......................................................................................................................... 
 08م ♦ 122 ♦ 1‒پ‒1‒2‒1‒11...... ............................................................... ها آب باران در لوله ♦
-بندی شیب-و هدایت آب باران آوری جمع) مه بازآب باران و برف در فضاهای نی ♦

6م ♦ 12 ♦ 2‒1‒7‒5‒4...... ...................... الزامات کلی فضاهای نیمه باز(-ناودان-کفشوی
 08م ♦ 134‒121 ♦ 1‒11...... ....................................................................... (کشی لوله) آب باران ♦
20م ♦ 99 ♦ 2‒7‒21...... ...................................................................................... ها( لوله) آب باران ♦
 ساز ♦ 278 ♦ ‒...... ..................................................................................................................... آب باران ♦
08م ♦ 182 ♦ 1‒2‒7‒پ ج...... .......................................................................................... باران آب ♦
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 6م ♦ 11 ♦ 11‒5‒5‒8...... ..................................................................................................... آب باران ♦
2م ♦ 451 ♦ 3‒4‒22‒9...... .......... آب مصرفی بتن() آب بازیافت شده کارخانه تولید بتن ♦
 08م ♦ 72 ♦ پ‒1‒7‒3‒11......شویی و ماشین ظرفشویی آب برای تغذیه ماشین رخت ♦
08م ♦ 72 ♦ ت‒1‒7‒3‒11...... ...................................... آب برای تغذیه مصارف تحت فشار ♦
 6م ♦ 11 ♦ 11‒5‒5‒8...... ....................................................................................................... آب برف ♦
22م ♦ 48 ♦ 5‒1‒22...... ................. آب باران( کشی لوله) بازدیدهای  آب بند بودن دریچه ♦
 06م ♦ 124 ♦ 7‒3‒11‒14...... ........................................................... (کشی لولهاتصال ) آب بند ♦
06م ♦ 124 ♦ 7‒3‒11‒14...... ......................................................... (کشی لوله-اتصال) آب بند ♦
سوخت مایع( کشی لولهو سازی  هانتخاب مصالح در ذخیر) آب بند ♦

 06م ♦ 112 ♦ ت‒1‒3‒12‒14...... ..................................................................................................... 
2م ♦ 211 ♦ 2‒4‒15‒9...... ..........شمع به روش مقاومت مجاز(ای  طراحی سازه) آب بند ♦
 06م ♦ 151 ♦ ب‒3‒2‒12‒14...... ... آب بند بودن دریچه(-مخزن سوخت مایع) آب بند ♦
08م ♦ 1 ♦ 8‒1‒11...... ...................................مصالح آب بند لوله هواکش فاضالب() آب بند ♦
-اتصال به صورت آب بند و گازبند به هود-Iکانال تخلیه هود نوع -نصب هود) آب بند ♦

 06م ♦ 58 ♦ 1‒ت‒2‒1‒5‒14...... .................................................................. آشپزخانه تجاری(
اتصال به صورت آب بند و -کانال تخلیه هوای هود-آشپزخانه تجاری-هواکش) آب بند ♦

06م ♦ 13 ♦ 2‒ت‒1‒1‒5‒14...... ..................................................................گازبند به هواکش(
 روش ♦ 12 ♦ ‒...... ......................................................................................................................... آب بند ♦
20م ♦ 2 ♦ 4‒1‒21...... ................................................................................. زیرساخت() آب بندها ♦
 07م ♦ 37 ♦ 7‒4‒4‒17.............................................. گازهای  لولهای  اتصاالت دندهبندی  آب ♦
07م ♦ 95 ♦ 3‒1‒11‒17........................................... گازهای  لولهای  اتصاالت دندهبندی  آب ♦
 07م ♦ 95 ♦ 3‒1‒11‒17................................................................. اتصاالت دنده پیچبندی  آب ♦
06م ♦ 111 ♦ ‒...... .................................................................................................. اتصاالتبندی  آب ♦
 7م ♦ 49 ♦ 2‒8‒5‒7...... ....................................................................ی زیرزمیندیوارهابندی  آب ♦
6م ♦ 71 ♦ 8‒5‒1‒8...... ............................................................................ دار سقف شیببندی  آب ♦
 22م ♦ 47 ♦ 3‒1‒22...... ....................................................................فاضالب کشی لولهبندی  آب ♦
08م ♦ 118 ♦ ت‒2‒4‒5‒11...... ............................................. لوله هواکش فاضالببندی  آب ♦
 6م ♦ 117 ♦ 11‒9‒4...... ................. الزامات و نکات مهم() و عایق کاری رطوبتیی بند آب ♦
22م ♦ 47 ♦ 1‒1‒3‒1‒22...... .................................................... کشی لولهو هوابندی بندی  آب ♦
 5م ♦ 154 ♦ 3‒2‒21‒5...... ...............مغزی عایق( -مصرف سرب  -ورق سرب) بندی آب ♦
آب آشامیدنی مصرفی در بتن() مزه یا بو و تمیز و صاف بی آب ♦

5م ♦ 19 ♦ 1‒1‒3‒11‒5...... ................................................................................................................. 
حفاظت آرماتور در مقابل خوردگی و زدودن زنگ آنها() آب پرفشار ♦

 2م ♦ 524 ♦ 1‒11‒1پ‒9...... .............................................................................................................. 
06م ♦ 117 ♦ 3‒15‒8‒14...... .......................................................... کننده آب تغذیه برج خنک ♦
 06م ♦ 115 ♦ 5‒12‒8‒14...... ........................................................................ آب تغذیه کولر آبی ♦
06م ♦ 117 ♦ 3‒15‒8‒14...... ....................................................... کننده( برج خنک) آب تغذیه ♦
 7م ♦ 18 ♦ 4‒4‒3‒3‒7...... .................................................................................................. آب جاری ♦
01م ♦ 3 ♦ ‒...... .......................................................................... ساختمان آب جمع شدگی در بام ♦
 2م ♦ 451 ♦ 3‒4‒22‒9...... ..................................................................آب مصرفی بتن() آب چاه ♦
شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن(بندی  دسته) آب حاوی یون کلرید ♦

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
 20م ♦ 98 ♦ 2‒7‒21...... ............................................................................... آب حداقلی بهداشتی ♦
 پذیری نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش) حداکثر جذب آب نیم ساعته -آب ♦

2م ♦ 511 ♦ 4‒1پ‒9ج...... ......................... برای اعمال دوام در شرایط محیطی( آرمه بتن
های  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش) حداکثر عمق نفوذ آب تحت فشار -آب ♦

 2م ♦ 511 ♦ 4‒1پ‒9ج...... .. ال دوام در شرایط محیطی(برای اعم آرمه بتن پذیری نفوذ
2م ♦ 457 ♦ 3‒22‒9ج...... ......................................... حداکثر مواد شیمیایی مجاز در آب -آب ♦
ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط ) حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی -آب ♦

 2م ♦ 514 ♦ 2‒1پ‒9ج...... .............................................. کلرید(های  محیطی در معرض یون
08م ♦ 191‒187 ♦ 9‒پ...... ................. وست مربوط به آب خاکستری(پی) آب خاکستری ♦
 08م ♦ 9 ♦ 1‒11‒1‒11............................................................................ تعریف() آب خاکستری ♦
06م ♦ 117 ♦ ‒...... ..................................................................................... کندانسورکننده  آب خنک ♦
 06م ♦ 7 ♦ 2‒2‒14...... ............................................................................. تعریف() کننده آب خنک ♦
06م ♦ 125 ♦ ‒...... ......................................................................................................... کننده آب خنک ♦
برای لوازم بهداشتی مختلف( .S.F.Uمقدار -ادارات، غیره) خوری آب ♦

 08م ♦ 145 ♦ 2‒2‒1‒پ ج...... ........................................................................................................... 
08م ♦ 35 ♦ 1‒ج‒7‒5‒2‒11...... .................................................... ارتفاع آبخوری() خوری آب ♦

 08م ♦ 21 ♦ 4‒2‒2‒11ج...... ....استاندارد ساخت و آزمایش لوازم بهداشتی() خوری آب ♦
08م ♦ 35 ♦ ج‒7‒5‒2‒11...... ................. مورد استفاده افراد معلول( خوری آب) خوری آب ♦
 08م ♦ 35 ♦ 7‒5‒2‒11...... .................................................................... آب سرد کن() خوری آب ♦
حداقل اندازه سیفون لوله شکل برای لوازم بهداشتی() خوری آب ♦

08م ♦ 81 ♦ 1‒ت‒3‒2‒4‒11ج...... .................................................................................................. 
کنندگان( حداقل تعداد لوازم بهداشتی برحسب تعداد استفاده) خوری آب ♦

 08م ♦ 29 ♦ 2‒3‒2‒11ج...... ............................................................................................................... 
به لوازم بهداشتی مختلف(رسانی  قطرنامی لوله آبحداقل ) خوری آب ♦

08م ♦ 43 ♦ الف‒4‒3‒3‒11ج...... ..................................................................................................... 
حداقل مقدار فشار جریان آب در پشت شیر لوازم بهداشتی() خوری آب ♦

 08م ♦ 45 ♦ ب‒5‒3‒3‒11ج...... ....................................................................................................... 
08م ♦ 35 ♦ ب‒7‒5‒2‒11...... ....................................... خروج آب از دهانه شیر() خوری آب ♦
 08م ♦ 35 ♦ پ‒7‒5‒2‒11...... ...................................................... دهانه خروج آب() خوری آب ♦
08م ♦ 119 ♦ 2‒2‒3‒پ ج......برای لوازم بهداشتی مختلف(  .D.F.Uمقدار ) خوری آب ♦
 08م ♦ 35 ♦ الف‒7‒5‒2‒11...... .................................... نصب در توالت یا حمام() خوری آب ♦
2م ♦ 512 ♦ 4‒1پ‒9...... .......................... الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() آب دربا ♦
الزامات دوام بتن برای حمله ) در معرض آب دریا و یا پاشش آب دریابتن  -آب دریا ♦

 2م ♦ 514 ♦ 14‒4‒1پ‒9...... ........................................................................................... سولفاتی(
روش ♦ 273 ♦ ‒...... ...........دریا( آب با مجاورت شرایط برای بتن دوام الزامات) آب دریا ♦
 2م ♦ 515 ♦ 5‒1پ‒9...... . الزامات دوام بتن برای شرایط مجاورت با آب دریا() آب دریا ♦
شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن(بندی  دسته) آب دریای شور ♦

2م ♦ 513‒511 ♦ 1‒1پ‒9ج.............................................................................................................. 
 02م ♦ 57 ♦ 1‒4‒4‒19...... ......................................... آب دهی دستشویی و سردوشی حمام ♦
20م ♦ 98 ♦ 2‒7‒21...... ................................................................................... مخازن() آب ذخیره ♦
 08م ♦ 197 ♦ 3‒2‒11‒پ...... ........................................................................... محوطهرسانی  آب ♦
2م ♦ 512 ♦ 4‒1پ‒9...... .............. دوام بتن برای حمله سولفاتی( الزامات) آب زیر زمینی ♦
 06م ♦ 131 ♦ ‒...... ......................................................................................................... آب زیر زمینی ♦
مشکالت گودبرداری(-باال بودن سطح آب زیرزمینی) آب زیرزمینی ♦

7م ♦ 17 ♦ 3‒3‒3‒7...... ......................................................................................................................... 
تقاطع لوله با کانال آب، نهرها، قنات، رودخانه و یا نقاطی که سطح آب ) آب زیرزمینی ♦

 07م ♦ 122 ♦ 5‒5‒13‒17...... ...................................... عایقکاری دوبله(-مینی باالستزیرز
تقاطع لوله با کانال آب، نهرها، قنات، رودخانه و یا نقاطی که سطح آب ) آب زیرزمینی ♦

07م ♦ 122 ♦ 5‒5‒13‒17...... ...................................... عایقکاری دوبله(-زیرزمینی باالست
-نوارپیچی الیه اول-عبور لوله از نقاطی که سطح آب زیرزمینی باالست) آب زیرزمینی ♦

 07م ♦ 118 ♦ 2‒4‒13‒17...... ............................................................................ عایقکاری سرد(
-نوارپیچی الیه اول-عبور لوله از نقاطی که سطح آب زیرزمینی باالست) آب زیرزمینی ♦

07م ♦ 118 ♦ 2‒4‒13‒17...... ............................................................................ عایقکاری سرد(
لحاظ نمودن اثر آب زیرزمینی در محاسبه ظرفیت باربری() آب زیرزمینی ♦

 7م ♦ 27 ♦ 7‒1‒3‒4‒7...... ................................................................................................................... 
سطح آب زیرزمینی در کانال -دفنی با استفاده از لوله فوالدی کشی لوله) آب زیرزمینی ♦

07م ♦ 117 ♦ 3‒3‒5‒12‒17...... .......................................................................... باال آمده باشد(
سطح آب زیرزمینی در کانال -دفنی با استفاده از لوله فوالدی کشی لوله) آب زیرزمینی ♦

 07م ♦ 117 ♦ 3‒3‒5‒12‒17...... .......................................................................... باال آمده باشد(
2م ♦ 512 ♦ 4‒1پ‒9...... ..................... الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() آب ساکن ♦
 08م ♦ 35 ♦ 7‒5‒2‒11...... ........................................................................................... آب سرد کن ♦
تأسیسات مکانیکی ساختمان( کشی لولهاتصال در ) کننده آب سرد ♦

06م ♦ 125 ♦ 7‒3‒11‒14...... ............................................................................................................ 
 06م ♦ 125 ♦ 7‒3‒11‒14...... ............................................ (کشی لوله-اتصال) کننده آب سرد ♦
06م ♦ 117 ♦ 1‒11‒14...... تأسیسات مکانیکی( کشی لولهدامنه کاربرد ) کننده آب سرد ♦
 06م ♦ 129 ♦ 3‒4‒11‒14...... ................................ نصب شیر قطع و وصل() کننده آب سرد ♦
08م ♦ 9 ♦ 11‒1‒11...... ........................................................................................ آب سرد مصرفی ♦
 08م ♦ 41 ♦ 1‒3‒3‒11...... ..................................................................................... گرم و سرد آب ♦
رجط ♦ 241 ♦ 2‒3‒8...... ......................................................................................................... آب سرد ♦
 06م ♦ 81 ♦ ‒...... ....................................................................................................................... آب سرد ♦
2م ♦ 512 ♦ 4‒1پ‒9...... .................. الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() آب سطحی ♦
جلوگیری از نفوذ آب سطحی به توقفگاه ) آب سطحی محوطه ساختمان و معابر شهری ♦

 6م ♦ 73 ♦ 4‒7‒11‒5‒4...... ................................................................................. واقع در همکف(
بودن محافظت سطح کف جهت جلوگیری از نفوذ آب الزامی ) آب سطحی و زیرزمینی ♦

6م ♦ 117 ♦ 3‒11‒9‒4...... ..........................................................................سطحی و زیر زمینی(


