
 1 ان نظارتکلیدواژه آزمون عمر 

 تاسیسات مکانیکیکلیدواژه آزمون 
 
 

 

 
 هاي نظام مهندسی ویژه آزمون

 
 آزموناحث مقررات ملی ساختمان مرتبط با ـدي مبـهاي کلی واژه شامل:

 22، 19،21 ،17، 16، 15 ،14، 12، 3 ،2 ،1أسیسات مکانیکی:ـت

 وزدهم، بیست و یکمـزدهم، نـراهنماهاي مباحث چهاردهم، شان

 هاي اجرائی آن نامه دسی و کنترل ساختمان و آیینـم مهنانون نظاـق

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

 هاي نظام مهندسی ادوار گذشته هاي کلیدي سؤاالت آزمون واژه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 محمد حسین علیزاده به اهتمام:
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 -1349علیزاده برزي، محمد حسین ،  سرشناسه:   

 . / به اهتمام محمدحسین علیزاده تأسیسات مکانیکی کلیدواژه آزمون عنوان و نام پدیدآور: 

  .1395   نوآورتهران:  مشخصات نشر: 

 ص.  224 مشخصات ظاهري: 

   978-600-168-379 -4 شابک: 

 فیپا نویسی: وضعیت فهرست 

 ها ـ ـ راهنماي مطالعه تأسیسات ـ ـ آزمون موضوع: 

 Mechanical equipment -- Examinations -- Study guides Buildings موضوع: 

 NA     2500ع/84ك85 1397 بندي کنگره: رده 

 720 دیویی:بندي  رده 

 4338765 شماره کتابشناسی ملی: 

 

 

 

 

 تاسیسات مکانیکیواژه آزمون دکلی

 
 محمد حسین علیزاده :به اهتمام 

 وآورن ناشر: 

 نسخه 1000 شمارگان: 

  نوبت چاپ: 

 978-600-168-379-4 شابک: 

  قیمت: 

 

 

 نرسیده نوآور، تهران، خیابان انقالب، خیابان فخر رازي، خیابان شهداي ژاندارمري 

ــالك    ــان، پ ــان دانشــگاه ســاختمان ایرانی ــه خیاب ــه دوم، واحــد 58ب   6، طبق
 

 www.noavarpub.com   ،66484191ـ  92تلفن: 

 

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب 

باشد. لذا هرگونه  براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر نوآور می 1348سال 

هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن،  از قبیل( استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب

دي،  وي دي، دي برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی عکس

فیلم فایل صوتی یا تصویري و غیره) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً 

 گیرند. حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می

 مرکز پخش:

 لطفاً جهت دریافت الحاقات و اصالحات احتمالی این کتاب به سایت انتشارات نوآور مراجعه فرمایید.

 https://www.instagram.com/noavarpub/    https://telegram.me/noavarpub   www.noavarpub.com  
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 خوانندة فرهیخته و بزرگوار

هاي این انتشارات، به استحضارتان مینشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شما به کتاب

سـازي و  هـاي مختلـف آمـاده   رساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه

کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی بـه نشر کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ 

هاي استاندارد یـک کتـاب خـوب،    اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقلاند و تالش کردهکار بسته

هم از نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و سـاختاري آن، برخـوردار   

 باشد.

هاي این انتشارات براي ارائـۀ اثـري بـا کمتـرین اشـکال، بـاز هـم        شرغم تمامی تالوجود، علیبااین

نقـص و اشـکال   توان الزاماً مبـرّا از  احتمال بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسـخ بـه   دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفهدانست. ازسوي

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

ها ها را در چاپهاي منتشرة خود آگاه شده و آنخوانندگان گرامی، ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب

 ها رفع نماید.هاي بعدي آنو ویرایش

که حین مطالعۀ کتاب بـا اشـکاالت،   تیراستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورلذا دراین  

نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خـود کتـاب   

شـدة خـود را بـا هزینـۀ انتشـارات نـوآور، پـس از        اید پس از اتمام مطالعه، کتاب ویرایشانجام داده

اي چـه اصـالحات خـود را بـر روي برگـۀ جداگانـه      هماهنگی با انتشارات، ارسال نمایید، و نیـز چنان 

اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به یادداشت نموده

هـاي بعـدي   هـا و ویـرایش  ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چـاپ 

پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شـکلی و  کتاب اعمال و اصالح گردد و باعث هرچه 

 ساختاري آن گردد.

نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بـه 

کـه اصـالحات درسـت و    منظور تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا ناسب با میزان اصالحات، بهبجا باشند، مت

عنوان هدیه، به انتخاب خودتـان، برایتـان   شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را بهچاپ اصالح

که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات نماید، و درصورتیارسال می

 شود.ما تقدیر میش

کارهاي شما آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راههمچنین نشر نوآور و پدید

عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه    

 نمایند.استقبال می

 

  

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

 فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی
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کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصـوب  

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلّق بـه نشـر   1350مۀ اجرایی آن مصوب ناو آیین 1348سال 

نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارهـا، جـداول، تصـاویر    

ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کـل  این کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت

به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتـاب، تهیـۀ پـی    یا قسمتی از کتاب 

 صورت اینترنتی، سی دي، ديبرداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار بهدي اف از کتاب، عکس

وي دي، فیلم، فایل صـوتی یـا تصـویري و غیـره بــدون اجـازة کتبـی از نشـر نـوآور ممنـوع و           

قـرار مـی   پیگرد قانونی و قضـایی است، و متخلّفین تحت  ز حرامشرعاً نی غیرقانونی بوده و

 گیرند.

صورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد ایـن     با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به

که هر سایتی چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت اقدام به تایپ، اسکن و 

خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، کـه  

پردازنـد،  ها مـی مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی غیرمجـاز و   ورت مشخص بررسی و درص

باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، از نظر شرعی نیز حرام می

اي و اینترنتی) و نیز سایر مراجـع قـانونی، اقـدام بـه     پلیس رسیدگی به جرایم رایانه( پلیس فتا

سایت متخلّف کرده و طی انجام مراحـل قـانونی و اقـدامات قضـایی، خاطیـان را      مسدود نمودن 

قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات از متخلّـف اخـذ    پیگرد قانونی و قضاییمورد 

 گردد.می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،     همچنین درصورتی

رسـانی تخلّفـات   کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع   اُفست از 

کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،  

اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه اسـتیفاي       

 نماید.ز کتابفروشی متخلّف میحقوق خود ا

 خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است. 

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهدة هر گونه تخلّـف از قبیـل   

و  021 66484191 -2هـاي هاي انتشارات نــوآور بـه شـماره   طـریق تلفـنمــوارد فـوق، مراتب را یا از 

و یـا از   info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748

به این انتشارات ابالغ نمایند، تا  www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 

عمل آید، و نیـز بـه  د خوانندگان محترم جلوگیري بهاز تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خو

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

 هشدار
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 مقدمه
 

کتاب کلیدواژه کتابی است که به منظور جستجوي آسان و راحت داوطلبان آزمون نظام مهندسی به تفکیک 
، عمران ـ محاسبات، شهرسـازي، تأسیسـات مکـانیکی، معمـاري ـ       هاي عمران ـ نظارت، عمران ـ اجرا   رشته

 نظارت، معماري ـ اجرا، معماري ـ طراحی، توسط انتشارات نوآور تهیه و تنظیم و ارائه شده است.
هاي نظام مهندسی و نیز گستردگی مطالب و منـابع   با توجه به زمان اندك و با توجه به تعداد سؤاالت آزمون

ترین زمان به منبعی که  تواند بسیار مثمر ثمر واقع شود و داوطلبان را در کوتاه لیدواژه میهاي ک آزمون، کتاب
 سؤال آزمون از آن طراحی شده، راهنمایی کند. سؤال ذیل را در نظر بگیرید:

 هاي چون ساخت، با کدام است؟ ي نقشه مسئولیت تهیه
 ) طراح4 ) مالک3 ) ناظر2 ) مجري1

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

ري هاي تخصصی (عمران محاسبات، عمران نظارت، عمران اجرا، معما به رشته امتحانی خود، یکی از کلیدواژه

نظارت، شهرسازي، تأسیسات مکانیکی، معماري اجرا و معماري طراحی) را تهیه کرده و بـا تکـرار و تمـرین    
مهارت الزم در پیدا کردن واژه کلیدي در صورت سؤال آزمون را بدست آورید و در نتیجـه طـی چنـد ثانیـه     

 جواب صحیح را انتخاب کنید.
باشـد، بـا    مـی » هاي چون سـاخت نقشه«ودتان حدس زدید به سؤال توجه کنید، واژه کلیدي همانطور که خ

کنیـد واژه   توجه به حرف اول و دوم، واژه کلیدي را در کتاب کلیدواژه پیدا کنید. همانطور کـه مشـاهده مـی   
دهد، با مراجعه به اولین ارجاع منبع یـاد شـده    ارجاع می 87، 69، 8، 4صفحات  2کلیدي، شما را به مبحث 

توانیـد در کمتـرین زمـان بـه جـواب صـحیح        ستی انتخاب کنید. به این صورت شما میجواب سؤال را به در
 برسید.

ها مانند بتن مسلح، سیمان، آب، آجر، دیوار جداکننـده، کـالف و هـزاران     ذکر این نکته ضروریست که بعضی از واژه
یگر منابع) تکرار شده است، مـا  لغت دیگر، بارها و بارها(شاید صدها بار) در منابع آزمون نظام مهندسی (مباحث و د

تنها آدرس منابع و صفحاتی را دادیم که به احتمال زیاد، پاسـخ سـؤال را در بـر داشـته باشـد. زیـرا آوردن تمـامی        
 شود. اي است، بلکه باعث سردرگمی و اتالف وقت داوطلبان عزیز می صفحات و منابع نه تنها کار بیهوده

تر پیدا کردن جواب سؤال عالوه بر صفحه، بند منبع نیز ذکر شده  حتذکر این نکته ضروري است که براي را
تر مطلب مورد نظر را در صفحه ذکر شده پیدا کند. البته باید به ایـن   شود داوطلب راحت است، که باعث می

 نکته توجه کنید که گاهی بند مربوط به صـفحه مـورد نظـر از چنـد صـفحه قبـل شـروع شـده و مـا بـراي           

 ایم. ایر لغات کلیدي ناچار بند مذکور را آوردههماهنگی با س

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

 
 

 و من ا... التوفیق

 محمدحسین علیزاده برزي
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 اختصاراتی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل است.

 )1392( -تعاریف)مبحث یکم ( :1م

 )1384( -دوم ( نظامات اداري) مبحث :2م

 )1395( -مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ) :3م

 )1392( -مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) :12م

 )1396( -مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی ) :14م

 )1392قط ضوابط مربوط به طراحی) (مبحث پانزدهم (آسانسورها و پلکان برقی)، (ف :15م

 )1396( –مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)  :16م

 )1389(  -کشی گاز طبیعی) مبحث هفدهم (لوله :17م

 )1389( -جوئی در مصرف انرژي ) نوزدهم (صرفه مبحث :19م

 )1395بیست و یکم (پدافند غیرعامل) ( مبحث :21م

 )1392( -ها) ري از ساختمانمبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهدا :22م

 )1392( -دهم (تأسیسات مکانیکی)چهارراهنماي مبحث  :14رم

 )1392( -(تاسیسات بهداشتی) راهنماي مبحث شانزدهم :16رم

 )1392( -)جویی در مصرف انرژي صرفهمبحث نوزدهم ( راهنماي :19رم

 )1392راهنماي مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعامل) ( :21رم

 )1390هاي اجرایی آن ( نامه نون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئینقا ق.نظام:

ریـزي   (سازمان مدیریت و برنامـه مشخصات فنی عمومی تأسیسات ساختمان  :128-2، 128-1نشریه 

 کشور)
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 9 تأسیسات مکانیکی کلیدواژه آزمون 

 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

ــوازم   ــامیدنی لـ آب آشـ

 بهداشتی
 2-3-16 40 16م

آب آشامیدنی ورودي به 

 خورشیدي سیستم
 1-14-14 189 14م

 2-16 11 16رم آب آشامیدنی

 7-4-16 125 16رم حفاظت)( آب آشامیدنی

ــامیدنی ــره ( آب آش ذخی

 سازي و نگهداري)
 2-7-21 99 21م

 2-3-12 24 12م آب آشامیدنی

 7-3-16 65 16م آب آشامیدنی

 2-6-16 122 16م ها آب باران در لوله

 1-6-16 121 16م )کشی (لوله آب باران

 2-7-21 99 21م )ها (لوله آب باران

آب براي تغذیـه ماشـین   

رخــت شــویی و ماشــین 

 ظرفشویی

 6-7-3-16 72 16م

آب براي تغذیه مصـارف  

 تحت فشار
 6-7-3-16 72 16م

خنــک هــاي  آب بــرج

 کننده
 - 50 14رم

هاي  آب بند بودن دریچه

ــد ــه بازدی آب  کشــی (لول

 باران)

 5-6-22 48 22م

صالح آب بنـد  م( آب بند

 لوله هواکش فاضالب)
 8-1-16 6 16م

 4-1-21 2 21م زیرساخت)( آب بندها

اتصــــاالت بنــــدي  آب

 گازهاي  لولهاي  دنده
 4-4-17 37 17م

اتصــــاالت بنــــدي  آب

 گازهاي  لولهاي  دنده
 1-11-17 95 17م

اتصاالت دنـده  بندي  آب

 پیچ
 1-11-17 95 17م

 کشــی  بنــدي لولــه  آب

 فاضالب
 3-6-22 47 22م

 4-5-16 118 16م آب بندي

 12-8-14 105 14م آب تغذیه کولر آبی

بــرج خنــک ( آب تغذیــه

 کننده)
 15-8-14 107 14م

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 1-9-پ 187 16م آب خاکستري

 2-2-14 7 14م تعریف)کننده ( آب خنک

 2-16 337 16رم آب خوري

 16م آب خوري
26 ،29 ،35 ،

43 ،45 
- 

 4-4-19 57 19م آب دهی دستشویی

 2-7-21 98 21م مخازن)( آب ذخیره

 آ5-2-16 35 16م آب سرد کن

 2-16 337 16رم آب سردکن

ــبکه  ــهآب ش ــی لول  کش

 توزیــــع آب مصــــرفی

 فشار)(

 5-3-3-16 44 16م

 2-16 12 16رم آب غیر آشامیدنی

 4-6-1-21 4 21م تأسیسات)( آب گرفتگی

 4-4-19 56 19م آب گرم کن استخرها

 ي آب گرم کن بـا شـعله  

 مستقیم
 6-8-3-16 77-73 16م

آب گرم کن بـراي گـرم   

 کردن ساختمان
 2-7-14 84 14م

 8-4-16 161و  160 16رم فوريهاي  آب گرم کن

 8-4-16 167 16رم آب گرم کن

 2-7-14 81 14م آب گرم کن

بازرسـی،  ( آب گرم کـن 

 تعمیر و تعویض)
 4-5-22 38 22م

بازرسـی،  ( آب گرم کـن 

 م)کنترل، تعمیر و تنظی
 3-5-22 37 22م

 2-2-14 7 14م تعریف)( آب گرم کن

ممنوعیـت  ( آب گرم کن

 نصب)
 2-3-17 24 17م

ــن ــرم ک ــب، ( آب گ نص

 کنترل و ایمنی)
 2-7-14 82 14م

 1-14-1-1 13 1م آب گرم کن

 1-5-22جدول 43 22م آب گرم کن

 2-16 12 16رم آب گرم مصرفی

ــرم مصــــرفی   آب گــ

 تأسیسات)(
 4-4-19 56 19م

 2-14-1-1 13 1م آب گرم مصرفی 

ــا مخــزن  آب گــرمکن ب

 ذخیره
 - 194 14رم



 کلیدواژه آزمون تأسیسات مکانیکی  10  

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

آب گرمکن جهت ذخیره 

 آب گرم
 - 169 14رم

آب گرمکن جهـت گـرم   

 کردن ساختمان
 - 170 14رم

ــگ   ــرمکن و دیـ آب گـ

 گرمایی مشترك
 - 172 14رم

 - 171 14رم آب گرمکن ویژه

 - 8 14رم تعریف)( آب گرمکن

ــراي  ــرفی بــ آب مصــ

ي توالـــت و شستشـــو

 یورینال

 2-3-16 40 16م

 2-7-21 98 21م آب مصرفی بهداشتی

 2-3-16 40 16م آب مورد نیاز

 4-3-22 20 22م تسطیح)( راکدهاي  آب

 2-5-16 107 16م آب هوابند سیفون ها

 2-2-1-جدول پ 145 16م ادارات، غیره)( آبخوري

 2-2-3-پ 169 16م آبخوري

ویژه بـراي  هاي  آبریزگاه

 راد معلولاف
 5-2-16 33 16م

ــی  ــن زمینـ ــرم کـ  آبگـ

 نصب)(
 7-1-پ 154 17م

نصـب  ( آبگرم کن فوري

ــوز   ــایل گازســـ وســـ

 پرمصرف)

 5-7-17 65 17م

ــان ــا ( آپارتم ــون و ه کل

 زنجیر ایمنی)
 7-2-4-6-3 88 3م

 2-1-4-5-3 56 3م آپارتمان ها

ــان ــوازم ( آپارتم ــداد ل تع

 بهداشتی)
 29 16م

 جدول

 الف-16-2-3-2

 1-2-2-3 20 3م تمانآپار

منافذ بندي  آتش( آتریوم

 و درزها)
 9-8-3 164 3م

 1-1-3 1 3م تعریف)( آتریوم

 11-3 191 3م آتریوم

 1-1-3 1 3م تعریف)( آتش استاندارد

 9-8-3 163 3م درزهابندي  آتش

هاي  گشودگیبندي  آتش

 بین واحدهاي مستقل
 2-4-7-3 142 3م

 9-8-3 163 3م منافذبندي  آتش

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 4-6-1-21 4 21م تأسیسات)سوزي ( آتش

 1-1-3 1 3م تعریف)سوزي ( آتش

جلوگیري از سوزي ( آتش

 گسترش داخلی)
 1-3-4-1-3 16 3م

ــش ــوزي ( آت ــوادث س ح

 ناشی از گاز)
 1-1-پ 149 17م

ــان ــش نش ــات ( آت عملی

 نیروهاي آتش نشان)
 5-4-1-3 17 3م

 2-7-21 99 21م تأسیسات)( آتش نشانی

شـبکه آب  ( آتش نشانی

 آتش نشانی ساختمان)
 3-9-22 75 22م

هـاي   شبکه( آتش نشانی

 لوله آب)
 3-9-3 176 3م

 1-3-1-1 4 1م آتش نشانی

 1-1-22جدول 7 22م آتش نشانی

 2-8-3 147 3م آتش)هاي  آزمون( آتش

 جلــــوگیري از( آتــــش

ــی و  ــترش داخلــ گســ

 خارجی آتش)

 3-4-1-3 16 3م

ــش ــه( آتـ ــدي  درجـ بنـ

 ابر آتش)مقاومت در بر
 2-8-3 147 3م

درجه مقاومـت در  ( آتش

 تعریف)-برابر آتش
 1-1-3 11 3م

سیسـتم خـاموش   ( آتش

 کننده)
 4-4-1-3 17 3م

-مـــانع آتـــش( آتـــش

 تعریف)
 1-1-3 10 3م

مقــادیر مجــاز  ( آتــش

ــاع و مســــاحت   ارتفــ

ساختمان از نظـر ایمنـی   

 در برابر آتش)

 2-4-3 42 3م

مقاومـت در برابـر   ( آتش

 )تعریف-آتش
 1-1-3 11 3م

 3-6-3-21 45 21م آثار انتشار امواج

هاي  آثار زیان آور میدان

 الکترومغناطیسی
 4-2-12 19 12م

ــالك  ــر پ ــت ( آج مقاوم

 حرارتی)
 3-8-پ 99 19م

مقاومـــت ( آجـــر تـــوپر

 حرارتی)
 3-8-پ 99 19م


