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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   گروهرساند که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کار

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

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

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

 باشد.

هاي این انتشارات براي ارائـۀ اثـري بـا کمتـرین اشـکال، بـاز هـم        رغم تمامی تالشوجود، 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   ارت بنابه تعهدات حرفهدیگر، این انتشدانست. ازسوي

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

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

 ها رفع نماید.نهاي بعدي آو ویرایش

که حین مطالعۀ کتاب بـا اشـکاالت،   راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتیلذا دراین  

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

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

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

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

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

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

 ساختاري آن گردد.

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

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

رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا بجا باشند، متناسب با میزان اصالحات، به

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

که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات درصورتینماید، و ارسال می

 شود.شما تقدیر می

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

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

 نمایند.استقبال می
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 مقدمه و راهنماي استفاده از کتب کلیدواژه   
 

سالم و صلوات و تهیت به پیشگاه خورشـید تابنـاك آسـمان    پس از حمد و ثناي حضرت حق و ذکر 

نبوت و هدایت حضرت محمد مصطفی(ص) و ماه فروزان آسمان عصمت و طهـارت حضـرت فاطمـه    

(س) و دوازده اختر پاکباز و درخشان آسمان امامت و والیت، خـدا را شـاکرم کـه بـار دیگـر توفیـق       

هاي کلیدواژه به نحوي که  نم با ویرایش جدید کتابخدمت به بندگانش را به بنده عطا فرمود، تا بتوا

 کارآمدتر باشد، وظیفه خود را به اتمام برسانم.

 این مقدمـه بـه چنـد دلیـل در قالـب پرسـش و پاسـخ نوشـته شـده اسـت کـه دالیـل عبارتنـد از:              

درك  -3نظم و انسجام در توضیحات آمده.  -2مشخص بودن مطالبی که مورد بحث قرار گرفته.  -1

 رفع ابهامات احتمالی در ذهن داوطلبان. -4حت و بهتر مطالب نگارش شده. را

 

 کارکرد کتب کلیدواژه چیست و هدف استفاده از آن چیست؟ -1

کارکرد کتب کلیدواژه بدین صورت است که داوطلب با علم و دانش مهندسی خود و نیز با تمـرین و  

هاي سؤاالت کلمه کلیـدي درسـت سـؤاالت را     کسب مهارت، ابتدا باید از صورت سؤاالت یا از گزینه

تشخیص دهد (واضح است که تشخیص سریع و صحیح کلیدواژه سـؤاالت نیـاز بـه تمـرین و کسـب      

مهارت دارد) پس از تشخیص کلیدواژه درست سـؤاالت آن کلمـه کلیـدي را بـا مراجعـه بـه کتـاب        

لیدواژه اشاره شـده اسـت کـه ایـن     نماید در آنجا روبروي ک کلیدواژه و به ترتیب حروف الفبا پیدا می

کلمه کلیدي در کدام مبحث یا کدام منبع از کتب مواد آزمون و در چه صـفحاتی و در کـدام بنـد از    

هـاي اشـاره شـده، مراجعـه نمـوده و بـا        آن کتاب آورده شده است، حال داوطلب به آدرس یا آدرس

دسـت خواهـد یافـت اگـر پاسـخ       مطالعه مطلب مرتبط به آن موضوع به احتمال زیاد به پاسخ سؤال

سؤال را در آن آدرس نیافت باید به آدرس بعدي مراجعه نماید. و بهتر اسـت کـه داوطلـب بـا پـیش      

مطالعه منابع آزمون بتواند تا حدودي حدس بزند که کلیدواژه به دست آمده حدودا مربوط بـه کـدام   

پاسخ بـه آدرس بعـدي مراجعـه     مبحث است که ابتدا به آن آدرس مراجعه نماید و در صورت نیافتن

 جویی نماید. نماید تا زمان خود صرفه

بنابراین کارکرد کتب کلیدواژه دستیابی هر چه سریعتر به پاسخ سؤاالت (البته سؤاالتی را که قابلیت 

استفاده از کلید واژه را دارند که اغلب دو سوم سؤاالت قابلیت پاسخگویی از طریق کتب کلیـدواژه را  

 باشد. جویی در زمان پاسخگویی و در نهایت قبولی در آزمون می دف صرفهدارند) و ه

با توضیحات باال شاید تصور کنید که پس هر کسی با تهیه کتب کلیـد واژه و تهیـه کلیـه مباحـث و     

منابع آزمون به راحتی و بدون مطالعه امکان قبول شدن در آزمون را دارد که پاسـخ ایـن اسـت کـه     

هاي خاصی که دارند به ایـن شـیوه    سان شاید بتوانند با دانش و مهارت و تواناییتعداد اندکی از مهند

قبول شوند ولی براي سایر افراد احتمال بسـیار کمـی دارد و نیـاز بـه ایـن اسـت کـه حتمـا دروس         

تخصصی و مهم و برخی مباحث حتما مورد مطالعه قرارگیرد و توقع این است که داوطلب حداقل ده 

را با دانش خود و مطالعات قبل از آزمون و بدون مراجعه به سایر کتب پاسخ دهـد تـا   تا پانزده سؤال 

بتواند زمان بیشتري داشته باشد که از کتب کلیـدواژه بـراي پاسـخگویی سـریعتر اسـتفاده نمایـد و       

خواهند صرفا با استفاده از کلیدواژه کلیه سـؤاالت را جـواب دهنـد بنـا بـه       تقریبا اکثر کسانی که می
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رسند  ه اغلب خود این دوستان بین بیست تا بیست و هفت یا بیست و هشت سؤال را بیشتر نمیگفت

 دهند. آورند بنابراین شانس قبولی را از دست می که جواب دهند و اغلب زمان کم می

 

 تفاوت نحوة استفاده از کتب کلیدواژه در ادوار قدیم با ادوار جدید چیست؟-2

نوآور براي اولین بار تصمیم به تالیف کتابی گرفت تا بتوانـد جسـتجو در   انتشارات  91در اوایل سال 

منابع آزمون را ساده کند و داوطلب بتواند با تهیه آن کتاب جواب سواالت آزمون را به سـرعت پیـدا   

کند. از آنجا که تعداد منابع آزمون نظام مهندسی معرفی شده براي هر آزمـون بسـار زیـاد بـود و بـا      

اد صفحات زیاد هر منبع، پیدا کردن جـواب سـوال بـراي داوطلبـان سـخت بـود، ایـده        توجه به تعد

هاي تخصصی به تفکیک هر رشته مورد توجه تیم تحقیقی انتشارات قرار گرفت. سرانجام بـا   کلیدواژه

هاي کلیدواژه  کتاب 92تر شدن ایده و تالش شبانه روزي کارگروه انتشارات نوآور در اوایل سال  پخته

 هر رشته براي اولین بار در کشور به چاپ رسید. مخصوص

تر از االن بودند و امکان اینکه برخی از داوطلبان بـا   ها سواالت آزمون نظام مهندسی ساده در آن سال
ها حتی بدون مطالعه جزئی منابع، تنها با داشتن منابع و کلیدواژه، بـه آزمـون رفتـه و     تهیه کلیدواژه

شـدند، تنهـا کـافی بـود      تر طرح می وجود داشت. از آنجا که سواالت سادهنمره قبولی را کسب کنند، 

داوطلبان کلیدواژة سوال را تشخیص دهند و در کتاب کلیدواژه به ترتیب الفبایی جستجو کنند. و به 

آدرس گفته شده روبروي هر کلیدواژه مراجعه نمایند تا به احتمال زیاد به پاسخ برسـند. امـا امـروزه    

اند. لذا استفاده از کتب کلیـدواژه   تر شده تر و مفهومی تر، پیچیده ن نظام مهندسی سختسواالت آزمو

 به آسانی سابق نیست.

ها، نحـوة طـرح    و آسان شدن کار براي داوطلبان، طراحان سؤاالت آزمون  پس از چاپ کتب کلیدواژه

اژه به آسانی قبول شوند. پـس  سؤاالت را تغییر دادند، تا داوطلب نتواند تنها با استفاده از کتب کلیدو

این نیاز به وجود آمد تا در نحوة نگارش و تدوین و همچنین سبک اسـتفاده از کتـب کلیـدواژه نیـز     

تغییراتی وجود آمده و دایره واژگان کلیدواژه افزایش یابد. عالوه بر شامل شدن کلمات کلیدي منابع، 

فه شوند که مفهوم آن در منابع هست ولـی  بینی ذهن طراحان سوال کلماتی به این کتب اضا با پیش

 شود کارایی و نقش کلیدواژه حفظ شود. عین آن در منبع موجود نیست. این امر باعث می

شـامل تمـام لغـات کلیـدي منـابع       -1توان گفت: کتاب کلیدواژه کتابی است کـه:   پس همچنان می

هـا از آن سـوال شـده و یـا      مـون اي که آن کلمات بسیار مهم بوده کـه یـا در آز   آزمون شود، به گونه

هـاي ادوار گذشـته    شامل تمام لغات کلیدي آزمون -2احتمال سوال آوردن از آن وجود داشته باشد. 

کلمات مفهومی داشته باشد، یعنی مطالب مهمی را که مثال در یـک صـفحه از منـابع     -3نظام باشد. 

وم اسـت، داوطلـب بتوانـد بـه جـواب      آمده را در قالب یک کلمه معرفی کند. تا وقتی سواالت از مفه

فرمول ها را شامل شود. یعنی اگر داوطلب بخواهد فرمولی را پیدا کند، با مراجعه به ردیف  -4برسد. 

 ف و یافتن واژه فرمول بتواند فرمول مد نظر را انتخاب کند.

آزمون یـاري  به طور کلی کتاب کلیدواژه کتابی است که بتواند داوطلب را براي رسیدن به قبولی در 

هاي آن اسـتفاده شـده    هایی که از آن داخل صورت سوال آزمون یا گزینه کرده و یافتن مطالب و واژه

 را راحت کند. یعنی بتواند داوطلب را به راحتی به منبع و صفحه مربوطه رهنمون شود.

 

 کنند؟ ها با هم متفاوت هستند و چرا از نظر حجمی با هم فرق می چرا کلیدواژه -3

هاي مطالب  ها و عنوان مطمئنا سلیقه مولفان متفاوت است. یک مولف تصمیم دارد تنها سرفصل خب
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منابع را بیاورد که زحمت کم دارد و حجم کتاب کم است و مطمئنا تعـداد سـوال کمتـري را پاسـخ     

گیرد خط به خط و کلمه به کلمه منابع آزمون را بیـاورد کـه کـار     دهد. یک مولف هم تصمیم می می

دهـد امـا موجـب سـردرگمی      تی است و مطمئنا کتاب کاملی است و تمام مطالب را پوشش مـی سخ

توان چندین صفحه عنوان کرد، اما این معرفـی تنهـا وقـت     شود. مثال براي کلمه بتن می داوطلب می

تواند بین این همه ارجاع، پاسخ سوال خود را پیدا کند. به عنـوان   گیرد و داوطلب نمی داوطلب را می

توان گفت  توان نام برد که در بسیاري از منابع آمده، و در هر منبع می ثال دیگر کلمه سیمان را میم

آورد یقینا کار پر زحمتی کرده و تـالیفش   ها را می صدها بار تکرار شده است. مولفی که تمامی ارجاع

ارجـاع پاسـخ   توانـد بـین آن همـه     خیلی کامل است ولی مهندسی و بهینه نیست، زیرا داوطلب نمی

 سوال را پیدا کند یا اگر پیدا کند کل زمان آزمون را سر یک سوال از دست داده است.

اما تالیفی درست است که دامنه شمول آن کامل باشد و در صورتی که کلمه کلیدي بارها و بارها در 

امکان طـرح سـوال   هایی را بیاورد که  منابع مختلف تکرار شده باشد، با تیزبینی و کیاست، تنها ارجاع

تر از دو نوع  ترین نوع تالیف است، پرزحمت ترین و مهندسی از آن وجود دارد. این نوع تالیف که بهینه

آفریند. مطمئنا این نوع تـالیف حـداکثر تعـداد پاسـخ سـواالت را در       قبلی بوده و کتابی کارآمدتر می

 زمان به حداکثر نمره میرسد.گیرد. یعنی داوطلب در حداقل  بردارد و وقت کمی از داوطلب می

 
 شوند؟ هاي انتشارات نوآور در هر آزمون ویرایش می چرا کلیدواژه -4

، 13، 5، 4، 3ویرایش منابع آزمون(به طور مثـال ویـرایش مباحـث     -1دلیل این امر سه مورد است: 

تمـامی  با وجـود تغییـر    97در طی سال گذشته تغییر کرد، اما در اردیبهشت  21، 20، 18، 16، 14

سوال طرح شـد و در معرفـی منـابع توسـط دفتـر       92مباحث نامبرده از مبحث چهار و پنج ویرایش 

هـاي بعـد از    معرفـی گردیـد و قـرار بـر آن شـد در آزمـون       92مقررات مبحث چهار و پنج ویـرایش  

ژه تر شدن سواالت. (انتظار داوطلبـان از کلیـدوا   مفهومی -2استفاده شود.)  96اردیبهشت از ویرایش 

کند، یعنی تمام داوطلبان طی تمام ادوار از حداقل انتظاري که از کلیدواژه دارنـد اینسـت    تعییر نمی

تـر شـدن    که کلیدواژه بتواند آنها را در پاسخگویی به حداکثر ممکن سواالت راهنمایی کند. مفهومی

شود  ی موجب میهاي نظام مهندس سواالت و سختی روز افزون (بهتراست بگوییم دوره افزون) آزمون

ها باید یک قدم جلوتر از طراحان باشند. لذا تـیم   تر شوند و البته کلیدواژه ها هم مفهومی که کلیدواژه

تـر،   ها بایست مفهـومی  بیند که کلیدواژه تخصصی انتشارات با بررسی سواالت هر آزمون، گاها نیاز می
د که نـاگزیر تصـمیم بـه ویـرایش     تر شدن موجب میشو تر شوند و همین مفهومی تر و مهندسی جامع

طی بازخوردها، انتقادات و پیشنهادات با ارزش برخی داوطلبان تیزهـوش و نکتـه    -3جدید بگیریم.) 

هاي قبلی کتاب کلیدواژه را به طور عملی و دقیق در  سنج ادوار گذشته، که تجربه استفاده از ویرایش

یی را به کلیدواژه اضافه نماییم. مطمئنا پیشنهادات ها اند، الزم است تا نکات و واژه زمان آزمون داشته

اند بسیار درخور دقت و ارزشمند اسـت و مطمئنـا بـراي     افرادي که با کلیدواژه سر آزمون حاضر شده

اي  ها، تجربـه  باشد. افتخار انتشارات در به ثمر رساندن کلیدواژه هاي آینده کارآمد می داوطلبان آزمون

 هاي گذشته بدست آمده است.  ادات داوطلبان آزموننظیر است که از پیشنه بی

 
 چرا باید در آزمون، کتاب کلیدواژه به همراه داشته باشیم؟ -5

هاي نظام مهندسی، پیچیدگی، گستردگی و گسیختگی مطالـب آزمـون،    به دلیل کثرت منابع آزمون

سـواالت تخصـیص    سوال) و زمان اندکی که براي پاسخگویی بـه ایـن   60تعداد سواالت زیاد آزمون(
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یافته، مفهومی بودن سواالت و سختی در یافتن پاسخ سوال در بین تعداد قابل توجه منابع، اسـتفاده  

گویی به سواالت معقول به نظر  جویی در زمان پاسخ ها براي راحت تر کردن قبولی و صرفه از کلیدواژه

 رسد. می

وجـه کنیـد کـه ایـن سـوال یکـی از پـر        به طور مثال فرض کنید در آزمون سوال ذیل آمده باشد (ت

 ترین سواالت آزمون هاي معماري نظارت و اجرا و نیز عمران محاسبات، اجرا و نظارت است): تکرار

PH  آب مصرفی در بتن چقدر است؟ 

 آب مصرفی در بتن چند است؟ PHیا مقدار 

اژه پاسخ سـوال را بیابیـد.   توانید بدون کلیدو خب اگر از کتاب کلیدواژه استفاده نکنید، ببینید آیا می

زمان را هم در نظر بگیرید. مطمئنا براي بسیاري از داوطلبین زمان زیادي صـرف یـافتن پاسـخ ایـن     

 تري به پاسخ خواهیم رسید: سوال خواهد شد. اما با جستجو در کلیدواژه در مدت زمان کوتاه
 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

PH (آب غیرآشامیدنی)3-4-10-9 124 9م آب مصرفی در بتن 

PH 1-3-10-5 69 5م آب مصرفی در بتن 

اي کـه تنهـا    خب حاال مشاهده کنید چقدر سریع به پاسخ رسیدید. توجه کنید در کتابهاي کلیدواژه

هاي کلیدواژه عنوانی و کم حجم، کلید مربوط  شود. زیرا کتاب آورند این واژه یافت نمی ها را می عنوان

 اند که عنوان و سرفصل مطلب مورد نظر است. معرفی کرده "شامیدنیآب غیرآ"به این صفحه را 

کثرت تعـداد سـواالت،   -2کثرت تعداد منابع،  -1پس دلیل نیاز به داشتن کتب کلیدواژه عبارتند از: 

پیچیدگی و گسـیختگی   -5مفهومی بودن سواالت آزمون نظام مهندسی،  -4زمان اندك آزمون،  -3

ه برخالف تصور در مبحث ده نیز موجود است. داوطلب ممکـن اسـت   مطالب منابع (مثال جوش گوش

تصور کند که اگر در سوال از جوش گوشه نامی به میان آمد، حتما جواب در کتاب راهنماي جـوش  

و اتصاالت جوش است، اما برخالف این تصور پاسخ سوال در مبحث دهم است (حتما خودتان کلیـد  

مشاهده کنید تا ببینید چندین منبع شـامل نکـات مهمـی در     جوش گوشه، مجري، آجر، بتن و ... را

 شود و ایـن همـان گسـیختگی و عـدم انسـجام مطالـب منـابع آزمـون اسـت)،          مورد این کلیدها می

 تر در آزمون. قبولی راحت -6

 
ایم، قبولی در آزمـون نظـام مهندسـی     آیا اکنون که کتاب کلیدواژه را خریداري کرده -6

 حتمی است؟

گوید قبولی با کتب کلیدواژه حتمی است، باید بگوییم متاسـفانه آن تبلیـغ    لیغی به شما میهر تباگر 

قصد فریب شما را داشته و کامال دروغ است. شرط قبولی تشـخیص کلیـد سـوال اسـت کـه توسـط       

تـوان گفـت    داوطلب باید صورت بگیرد. اگر داوطلب تسلط بر انتخاب کلمه کلیدي داشته باشـد، مـی  

ایـم.   به چگونگی کسب ایـن مهـارت اشـاره کـرده     9و  8، 7رود. در سوال  اش باالتر می یاحتمال قبول

گیري از کلیدواژه در رابطه مستقیم با سـطح و آشـنایی نسـبی     همچنین توجه داشته باشید که بهره

 داوطلبین با مباحث و منابع آزمون است.

 

افزایش دهیم؟ براي قبولی  توانیم احتمال قبولی در آزمون نظام مهندسی را چگونه می -7

 باید چکار کرد؟

توان احتمال قبولی را افـزایش داد و ایـن چنـد راهکـار      طور خالصه با انجام چند راهکار ساده میبه 
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کسب مهارت بـا تکـرار و تمـرین     -2تهیه کتاب کلیدواژه و تمامی منابع آزمون.  -1ساده عبارتند از: 

آزمون قبلی و سعی در رسـیدن بـه جـواب بـا اسـتفاده از       به وسیله مطالعه چند (حداقل دو آزمون)

 آشنایی نسبی داوطلبین به کلیت مطالب و مباحث مطروحه در آزمون . -3کلیدواژه. 

 

 چگونه کلید یک سوال را تشخیص دهیم و سپس آن را پیدا کنیم؟ -8

دهـیم. ایـن    وزش مـی اینکه کلید سوال را پیدا کنید نیاز به مهارتی دارد که در این بخش به شما آمـ 

مهارت در مدت کوتاهی قابل حصول است. اما با تکـرار و تمـرین هـر روزه، مهـارت تثبیـت شـده و       

 یابد. تقویت می
 

 :مثال 
 هایی چون ساخت، با کدام است؟ ي نقشه ت تهیهیمسئول

 ) طراح4 ) مالک3 ) ناظر2 ) مجري1
 

 رت زیر آمده است:این سوال بارها و بارها تکرار شده است. گاهی هم به صو

 هایی چون ساخت، با کدام است؟ ي نقشه تهیه وظیفه

 ) طراح4 ) مالک3 ) ناظر2 ) مجري1
 

 دو نوع انتخاب کلمه کلیدي وجود دارد:

رساند اما گـاهی ممکـن اسـت آن     این روش شما را بسیار سریع به جواب می یابی: نوع اول جزیی -1

ي  ت تهیـه یمسـئول "یدواژه نباشد. مثال براي سـوال بـاال   اید در کل کلید جزیی که شما انتخاب کرده

ي  کلید جزئی است اما همچنین کلیدي در کلیدواژه نداریم، چون سـلیقه  " هایی چون ساخت نقشه

شـود   طراح سؤال ممکن است به صورت دوم سوال را طرح کرده باشـد کـه آنگـاه کلیـد جزئـی مـی      

یـابی همیشـه    نیز موجود نیست پس روش جزئی . این کلید"هایی چون ساخت ي نقشه تهیه وظیفه"

تـوانیم هـم وظیفـه تهیـه      دهد چون به نگارش طـراح سـؤال بسـتگی دارد. مـا نیـز نمـی       جواب نمی

را بیاوریم چون در این صـورت   هایی چون ساخت نقشه و هم مسئولیت تهیه هایی چون ساخت نقشه

 حجم کتاب خیلی افزایش یافته و غیرمنطقی خواهد بود.

دهـد. امـا بـازهم     ر بسیاري از سواالت دیگر (بیش از پنجاه درصد موارد دیگر) جزئـی نگـري جـواب مـی    اما د

اي  نگري جواب نداد، کلی نگري را خوب بیاموزید. چون جزئی نگـري سـلیقه   کنیم اگر جزئی بیشتر توصیه می

هـاي   را بـه گونـه  اهمیت که در این سوال وظیفه تهیـه اسـت    است ممکن است طراح سؤال کلمه جزئی و بی

 ، مطرح کند."مسئولیت تهیه"دیگر از جمله 

در کلی نگري دیگر سلیقه طراح نمیتواند دخیل باشد. اگـر بخـواهیم کلیـد     نوع دوم کلی نگري: -2

کنیم که در کتاب چنین  را انتخاب می "هایی چون ساخت نقشه "کلی نگري را انتخاب کنیم مطمئنا

 آمده است:
 ندب صفحه کتاب کلیدواژه

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

در مبحـث دوم، پـنج صـفحه معرفـی      "هاي چون سـاخت  نقشه"کنید براي  همانطور که مشاهده می

شده است. در مبحث دوم چندین بار دیگر هم این واژه کلیدي آمده اما مهمتـرین آنهـا همـین پـنج     

 رسید. ه چهار به جواب میارجاع است. شما در اولین صفحه معرفی شده یعنی صفح
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نگر را براي خودتـان پیـدا    نگر و کلی با مطالعه چند آزمون گذشته، مهارت پیدا کردن کلیدواژه جزیی

 کنید و در کلیدواژه به دنبال آن بگردید.

کنید که بعد از مقدمه آمـده اسـت.    نگري به جدول متجانس نیاز پیدا می توجه کنید در حالت جزیی

حـداقل  "را بخواهـد در حـالی کـه در منـابع      "حـداقل انـدازه...  "ر سوال از شما چون ممکن است د

بخواهد. پس نیـاز بـه   "کمینه اندازه..."یا  "کمینه ابعاد..."آمده است یا اصال در سوال از شما  "ابعاد...

 جدول متجانس ناگزیر خواهد بود.

 ا در کتاب است.طرز پیدا کردن کلیدواژه مورد نظر به راحتی و بر حسب حروف الفب

 

جدول متجانس چیست، دلیل تالیف آن چیست و چرا جدول متجانس در ضمن کتـاب   -9

 کلیدواژه نیامده است؟

جدول متجانس جدولی شامل لغاتی است که امکـان دارد طـراح سـؤاالت بـا اسـتفاده از آن،      در کل 

کند و به پاسخ مورد نظـر در  داوطلب را گیج کند تا داوطلب نتواند به راحتی کلیدواژه صحیح را پیدا 

حـداقل  "خواهـد در حـالی کـه در منـابع      را مـی  "حداقل اندازه..."منبع برسد. مثال در سوال از شما 

میخواهـد و ... پـس   "کمینـه انـدازه...  "یا  "کمینه ابعاد..."آمده است یا اصال در سوال از شما  "ابعاد...

توان گفـت در منبـع آمـده سـطح      مثال دیگر می نیاز به جدول متجانس ناگزیر خواهد بود. به عنوان

 خواهد. مقطع میلگرد ولی در سوال از شما مساحت مقطع میلگرد را می

اما دلیل آنکه این جدول در ضمن کلیدواژه نیامده اسـت ایـن اسـت کـه: اگـر مـا بخـواهیم تمـامی         

یم و یا تمـام ابعادهـا   بیاور "دست کم..."یا  "کمینه..."هستند را به صورت  "حداقل..."کلیدهایی که 

را با اندازه و بالعکس بیاوریم و بسیاري از این قبیل، حجم کتاب کلیدواژه کتاب به بـیش از ده هـزار   

 رسد و لذا کتاب غیرمهندسی و غیرمنطقی خواهد شد.   صفحه می

شـود   و اما دلیل تالیف جدول متجانس: به دلیل اهمیت روز افزون آزمون نظام مهندسی، مشاهده می

شود. طراحان محترم آزمون، در هر دوره با خالقیت  تر از آزمون پیشین طرح می که هر آزمون سخت

اي که دیگر نتوان همچون گذشته به  اند به گونه تر کرده و نوآوري، سواالت آزمون را ترکیبی و سخت

هـاي کلیـدواژه    ابها به قبولی رسید. لذا نیاز است کت راحتی و فقط با استفاده از لغات ساده کلیدواژه

ها از نظر محتوایی رشد کرده و حتی یک پله از طراحان سوال جلوتر باشـد. یعنـی    متناسب با آزمون

باشد. یک کتاب کلیدواژه خوب کتـابی اسـت کـه: بتوانـد ذهـن       نیاز به یک نسل جدید کلیدواژه می

بی در آزمون باشد تا رسان خو بینی هوشمندانه و مهندسی کمک طراحان سؤاالت را بخواند و با پیش

نیاز داوطلبان گرامی را برآورده سازد. یک کلیدواژه خوب میبایست عالوه بر اشراف داشتن به تمـامی  

ها و بخش هایی که امکان طرح سـوال از آن وجـود دارد،    منابع آزمون، و پوشش لغات کلیدي آزمون

 ات آشنا باشد.بینی سواالت ترکیبی پرداخته و با بازي با کلم بایست به پیش می
شود این قسمت از مقدمه را چندین بار بخوانید تا بتوانید آزمون نظام مهندسی را  توصیه اکید می

 با بیشینه نمره پشت سر بگذارید.

 توانستیم جمله را به صورت ذیل بنویسیم: به جمله فوق دقت کنید. می

ا امتحان ورود به حرفه مهندسـان  کنیم این بخش از مقدمه را بارها مطالعه کنید ت موکدا سفارش می

 را با ماکزیمم (حداکثر) نمره پاس کنید.
هـا   توان بـه ده  هاي متفاوت دارند. می هاي فوق یک معنا ولی با واژه همانطور که مشاهده کردید جمله

گونه دیگر نیز همین جمله را نوشت. در آزمون نظام مهندسی نیز چنین است، گاهی تنها با کلمـات  
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 ود. پس دقت و دستیابی به معناي ایراد شده در صورت سوال یک دستیابی به مهم است.ش بازي می

 شود: سواالت آزمون نظام مهندسی به نظر مولف به شش گروه تقسیم می

 :در این گروه که حدودا به صورت میانگین سی درصد سواالت آزمـونی را   گروه اول یا گروه خیلی ساده

هایی را دارد کـه در منـابع ذکـر شـده اسـت. ایـن گـروه از سـواالت          همان واژه شود، سواالت دقیقا شامل می

آسانترین سواالت نظام مهندسی است. (جامعـه آمـاري سـواالت آزمـون نظـام مهندسـی عمـران، معمـاري،         

 باشد). تاسیسات برقی و مکانیکی پنج دوره پیشین می
 

 :مثال 

 باشد؟ می هاي زیر در مورد پایش گود صحیح کدامیک از گزینه

 ) طراح گودبرداري، مسئولیت انتخاب ابزار پایش را بر عهده دارد.1

 باشد. ) ناظر پروژه مسئول قرائت و پردازش اطالعات پایش گودبرداري می2

 متر با شیب پایدار، انجام پایش گودبرداري ضروري است. 8) در گودبرداري با عمق 3

ار، فقط در صورتی که طراح انجـام پـایش را ضـروري    متر با شیب پاید 22) در گودبرداري با عمق 4

 بداند، الزم است عملیات پایش انجام شود.

 پایش گود. که در آن هم منبع و هم صورت سوال اتفاق نظر دارند. کلیدواژه:

 
 :در این گروه که حدوداً به صورت میانگین بیست درصد سواالت آزمـونی   گروه دوم یا گروه ساده

هایی را ندارد که در منابع ذکر شده است. اما تفاوت اندك  سواالت دقیقا همان واژه شود، را شامل می

ها کمی اختالف دارد، ولی از نظر حروف الفبـایی چنـد حـرف اول آنهـا یکسانسـت.       است. یعنی واژه

مانند پایش گود (در منبع) و پایش گودبرداري (در صورت سوال)، مجري، ناظر، طـراح (در منبـع) و   

، ناظر و طراحان (در صورت سوال). به عبارت دیگر به طـور مثـال در منبـع آمـده شـیرهاي      مجریان

چدنی، اما در صورت سوال آمده شیر چدنی و یا بر عکس. یا در منبع آمـده مجـري ولـی در صـورت     

سوال آمده مجریان و بالعکس. در اصل در این گروه، اختالف در حـروف اول کلمـه کلیـدي نیسـت،     

کلمه پیشوند، قید و یا عالمت جمـع و ... اضـافه و کسـر شـده اسـت. لـذا ایـن گـروه از         تنها در آخر 

 آید.   سواالت، از سواالت آسان نظام مهندسی به شمار می
 

 :مثال 
 باشد؟ هاي زیر در مورد پایش گودبرداري صحیح می کدامیک از گزینه

 د.) طراح گودبرداري، مسئولیت انتخاب ابزار پایش را بر عهده دار1

 باشد. ) ناظر پروژه مسئول قرائت و پردازش اطالعات پایش گودبرداري می2

 متر با شیب پایدار، انجام پایش گودبرداري ضروري است. 8) در گودبرداري با عمق 3

متر با شیب پایدار، فقط در صورتی که طراح انجـام پـایش را ضـروري     22) در گودبرداري با عمق 4

 ایش انجام شود.بداند، الزم است عملیات پ

پایش گود (منبع) و پایش گودبرداري (سوال). که در آن منبـع و صـورت سـوال اخـتالف      کلیدواژه:

   جزئی دارند.
 

 :در این گروه که حدوداً به صـورت میـانگین بیسـت درصـد سـواالت       گروه سوم یا گروه متوسط

در منـابع ذکـر شـده اسـت. امـا       هایی را ندارد که شود، سواالت دقیقا همان واژه آزمونی را شامل می
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تفاوت مانند مورد پیشین اندك نیست. مثال در منبع آمده سطح مقـاطع امـا در صـورت سـوال، واژه     

مساحت مقطع آمده و بالعکس، یا در منبع واژه قطرنامی آمده ولی در سـوال واژه قطـر اسـمی ذکـر     

 کمینه فاصله و بالعکس و امثالهم.شده و بالعکس، یا در منبع آمده حداقل فاصله اما در سوال آمده 

پیدا نمودن کلیدواژه این گروه از سواالت با جدولی که ما نـام آن را جـدول متجـانس گذاشـتیم، تـا      

 حدود نود درصد قابل حصول است.
 

 :مثال 
 مساحت کابین دوش باید چقدر باشد؟

 متر مربع 6/0) 2  متر مربع 5/0) 1

 متر مربع 8/0) 4  متر مربع 7/0) 3

بینیـد تفـاوت    مساحت کابین دوش (سوال)، سطح کابین دوش (منبع). همانطور کـه مـی   کلیدواژه:

حروفی در چینش لغت الفبایی بسیار زیاد است. مساحت در ردیف میم قرار دارد، در حالی که سطح 

 در ردیف س.

ول متجـانس کـه   در این حالت دو حالت براي رسیدن به کلیدواژه وجود دارد. راه اول: استفاده از جد

 در ادامه خواهید دید. راه دوم: استفاده از کلی یابی.  

تر کابین دوش  یابی یعنی به جاي آنکه شما مساحت کابین دوش را جستجو کنید به صورت کلی کلی

بینید که منبع و صورت سوال اتفاق نظـر بـر سـر     را جستجو کنید تا بجواب برسید. در این حالت می

توانیـد برخـی سـواالت سـطح      یابی می دو کابین دوش را عینا در بردارند. با کلی کلیدواژه دارند و هر
 متوسط را به ساده یا خیلی ساده مبدل کنید.

 
 :در این گروه که حدودا به صورت میانگین ده درصد سـواالت آزمـونی را    گروه چهارم یا گروه سخت

ما در مـورد آن مضـمون کالمـی نیـاورده     شود، سوال به صورتی است که مضمونی را هدف دارد ا شامل می

 است. در این گونه سواالت تنها راه جواب آشنایی با مفهوم سوال است.
 

 :مثال 
 متر از ساختمان مجاور چند متر باید باشد؟ 50فاصله ساختمانی با ارتفاع 

ایی بـه  در این سوال به صورت غیر مستقیم از درز انقطاع سوال شده است. تنها راه پاسخگویی، آشـن 

 این سوال و پیدا نمودن کلید، اشراف داوطلب به مطالب داخل منابع آزمون است.
 

 :در این گروه که حـدودا بـه صـورت میـانگی ده الـی پـانزده        گروه پنجم یا گروه نامعلوم ترکیبی

شود، سواالت به صورت صحیح و یا غلط است. در صـورت سـوال آمـده     درصد سواالت آزمونی را شامل می

ها میتواند نوع سوال ترکیبی، ترکیبی خیلـی   هاي ذیل صحیح(غلط) است. بسته به گزینه میک از گزینهکدا

ها از نـوع اول باشـد و بـا منبـع همخـونی داشـته باشـد)،         ساده (به شرطی که کلید آمده در تمامی گزینه

ف جزئی با منبـع داشـته   اي باشد که کلید انتخابی اختال ها به گونه ترکیبی ساده (به شرطی که تمام گزینه

ها مانند کلیدهاي ذکر شده در گروه سوم باشـد)   باشد یعنی مانند گروه دوم باشد)، ترکیبی متوسط (گزینه
 ها شامل گروه چهارم شوند). و یا ترکیبی فجیحاً سخت (در صورتی که گزینه

 
 :تـر کـردن    سـخت هاي اخیر بـه دلیـل    این گروه از سواالت در سال گروه ششم یا گروه بی منبع

شود. سـواالت   سواالت آزمون اضافه شده است و تقریبا پنج الی ده درصد سواالت آزمون را شامل می
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اي طرح شده است که پاسخ سوال در منابع معرفی شده دفتر مقررات وجود نـدارد.   این گروه به گونه

   شود. سواالت در اصل از دانش داوطلبان هر رشته، در حد کارشناسی طرح می
 

بندي شـده قـرار گرفتـه، تـا در صـورتی کـه        هاي کلیدواژه یک صفحه خالی اما ستون در پایان کتاب

داوطلبان کاستی و کمبودي در کلیـدواژه مشـاهده کردنـد، در آن صـفحه بـا ذکـر منبـع و صـفحه         

رسان شخص داوطلب در آزمون خواهد شد و در صورتی که  یادداشت کنند. این حرکت در ابتدا یاري

تواند آن صفحه را از کتاب جدا کرده و به طرق مختلـف (از قبیـل ایمیـل،     لب تمایل داشت میداوط

هاي اجتماعی، پستی و یا حضوري و البته به هزینه انتشارات) براي ما ارسال کند. الزم  پیامک، شبکه

ـ    رسانی به داوطلبان سـال  به ذکر است که این عمل نه تنها از جهت معنوي (کمک زد هـاي آینـده) ن

خداوند متعال، ارجمند و محفوظ است، بلکه در صورتی که لغات و نکـات تـذکر داده شـده، مفیـد و     

هـاي بعـدي بـا آوردن نـام منتقـد مسـئول، از زحمـات وي         مثمر ثمر تلقی شود، مطمئناً در ویرایش

 قدردانی میشود.

ثمـر رسـاندن ویـرایش    در آخر از زحمات تمامی عزیزان، داوطلبان و خوانندگانی که بنـده را در بـه   

حاضر یاري نمودند، باالخص به محضـر مهنـدس منتقـد و تیـزبین جنـاب آقـاي مهنـدس احسـان         

فوالدچنگ (از استان اصفهان) که با انتقادات خویش ما را راهنمایی کردند و جنـاب آقـاي مهنـدس    

ایش را بـا  شاهرخ محمدزاده اصل که ویرایش علمی اثر را قبول زحمت فرموند و به راسـتی کـار ویـر   

 دقتی درخور هزاران سپاس به اتمام رسانیدند، کمال قدردانی و سپاس خود را اعالم میدارم.

هـاي کلیـدواژه، شـب و روز را     سازي کتاب کننده انتشارات نوآور که در ایام آماده از تمامی گروه اداره

دسـت عزیـزان برسـد،    بندي این حجم از لغات، در قالبی وزین و شکیل بـه   پیوندند تا صفحه بهم می

 بسیار سپاسگزارم.

 

 و من ا...التوفیق

 محمدحسین علیزاده برزي

 



 کلیدواژه آزمون معماري نظارت  14  

 

 

 
 آچارمتر = آچار مدرج = تورك متر
 آذرخش = رعد و برق = صاعقه

 آرماتور = میلگرد
 آزمون = آزمایش = تست

 آستر = پوشش

 آنتی = ضد
ــرض،   ــول، ع ــدازه = ط ــاد = ان ابع

 ضخامت، قطر و...
Pر اثرثانویه = اث    

 اجزا = اعضا
 ارتعاش = لرزه

 اسپرینکلر = شبکه بارنده

 استاد = وادار

کننـده =   کننـده = مصـرف   استفاده
 ور) بردار (بهره متصرف = بهره

 اسفنج شیشه = شیشه متخلخل
 اصابت = برخورد

ــرود  الکتـــرود روکـــش دار = الکتـ

 دار پوشش
 الکترود زمین = هادي زمین

مــان مــرزي = اجــزاي مــرزي = ال
 عضو مرزي

 بادبند = مهاربند
 بام = پشت بام

 برش دو طرفه = پانچ
برگشــت جــوش گوشــه = قــالب  

 جوش
 بست موازي = تسمه افقی

 بست مورب = بست چپ و راست
 بنا = ساختمان

 پاخور = کف پله
ــال   ــافربري = ترمینـ ــه مسـ پایانـ

 مسافربري

 پله = پلکان

 اي پنوماتیکی = ضربه
ه خارجی ساختمان = پوشـش  پوست

 خارجی = نما
 پهنا = عرض = ضخامت

 پی = شالوده = فونداسیون

 خیز پیش انحنا = پیش
 تار خنثی = محور خنثی

 تاسیسات انشعاب برق = کنتور
ــات   ــی = تاسیسـ ــات برقـ تاسیسـ

 الکتریکی
 تاسیسات = تجهیزات

 تخلیه = خروج

 تراز = سطح

 تصرف = گروه
ــت   ــنش اســمی جــوش = مقاوم ت

 می جوشاس
 تنش مجاز = مقاومت مجاز
 توالت شرقی = توالت ایرانی

 توالت غربی = توالت فرنگی
ــرویس   ــویی = س ــت = دستش توال

 بهداشتی
 تیر یکسره = تیر پیوسته

 تیر = عضو خمشی
ــلیمی =    ــونده = تسـ ــاري شـ جـ

 هیسترتیک
 جان پناه = دست انداز

جرم مخصوص = جرم واحد حجم 
 = وزن مخصوص

کامل = جوش  جوش گوشه با نفوذ
 نفوذي

 چهارتراش = چارتراش
حداقل = کمینه = مینیمم = دست 

 کم

 حداکثر = بیشینه = ماکزیمم

 حریق = آتش
 حفاظ فلزي = شیلد

 حفاظت = محافظت
خاموت = تنگ = میلگـرد عرضـی   

 = آرماتور عرضی

 خروج از مرکزیت = برون مرکزي
 خودکار = اتوماتیک

 داخل = درون
 زلهدرز انقطاع = درز زل

بندي = انـواع =   بندي = گونه دسته
بنــدي = کــالس بنــدي =  تقســیم

 بندي بندي = گروه درجه

 دفن شده = مدفون

 دما = حرارت
 دیتیل = جزئیات

 ذرات = پودر = گرد
 راه شیب دار = رمپ

 رسوب = ترسیب

 آمیزي رنگ کاري = رنگ
 زوج = جفت

 ژنراتور = مولد برق
 سازه دسترسی به بنا = داربست

 بان = سایبان هسای
 سپر = محافظ

اي = ســتون قــوطی  ســتون جعبــه
 شکل

 ستون = عضو فشاري
 کننده = ورق پیوستگی سخت

 سرسرا = البی
 سطح موثر دهانه = سطح مقطع

 سطح = مساحت
سطوح ساخته نشده زمین = فضاي 

 باز = فضاي آزاد

 ها سطوح = سطح

 جنس) کلمات متجانس (هم
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 سیستم = سامانه

 شاقولی = ریسمانی
 شلنگ = شیلنگ

 = کالفشناژ 
شیر فشار شکن = شیر تنظیم فشار 

 = شیر کاهش فشار

 نامه = دستورالعمل شیوه

 صلب = گیردار = خمشی

 ضخامت کالف = ارتفاع کالف
 ها ضرایب = ضریب

 ضریب گذر = ضریب انتقال
 طرح احتالط = نسبت مخلوط

 ظرفیت فشاري = مقاومت فشاري
 عبور = گذر = انتقال

 عالئم = عالمت ها
 فواصلفاصله = 

 فیتینگ = اتصال
 فیوز = وسیله حفاظتی

 قسمت = ناحیه = منقطه = زون
 قطر = سایز

 قطرنامی = قطر اسمی

 کابین = اتاقک
 کارگروه = کمیته

 کاهش = تقلیل
 کشو = چفت

 کف شوي = کفشوي

 کالف عمود بر تیر = کالف میانی
 کلکتور = مانیفولد

 کلید جداکننده = ایزوالتور
... = پاکــت کیســه ســیمان، گــچ و

 سیمان، گچ و...

 گنجایش = ظرفیت = حجم

 المپ = چراغ

 ها لوازم = وسایل = وسیله
 لوچه = سرریز = سررفتگی

 لوله افقی = شاخه افقی
لوله خروجی فاضالب = لوله تخلیه 

 فاضالب
 ماسه پاشی = سندپالست

 محبوس شدن = حبس
 محل = مکان = فضا

 مخزن = تانک
 مد = مود

 مرکب = مختلط
 سیر = راهم

 مقادیر = مقدارها

 ها مقاطع = مقطع
 مقاومت جوش = ارزش جوش

 مقاومت = امپدانس
 ممانعت = جلوگیري

 بندي بندي = زون منطقه

 مونتاژ = سرهم کردن
 ناحیه = قسمت

 ناشاقولی = ناریسمانی
 نامی = اسمی
 نرخ = سرعت

 نمومه آزمایشی = آزمونه

 برداري گیري = نمونه نمونه

 ومتنیرو = مقا
 واسنجی = کالیبراسیون

ــال = ورق   ــی اتصــ ورق پوششــ
 روسري و زیر سري

 ورق تکی جان = ورق جان
 ورودي = مدخل

وزن مخصوص = وزن واحد حجم 
(بــه اشــتباه گــاهی منظــور از وزن 

 مفهوم فیزیکی جرم است)
ــت   ــکاري = موقعی ــعیت جوش وض

 جوشکاري
 ها ها = وظیفه وظایف = مسئولیت
 یک فاز = تک فاز
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 اختصاراتی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل است.
 )1384( -دوم ( نظامات اداري) مبحث :2م
 )1395( -مبحث سوم (حفاظت ساختمانها در مقابل حریق ) :3م
 )1396( -مبحث چهارم ( الزامات عمومی ساختمان ) :4م
 )1396( -هاي ساختمانی) پنجم (مصالح و فرآورده مبحث :5م
 )1392( -سازي) مبحث هفتم (پی و پی :7م
 )1392( -هاي با مصالح بنایی) مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمان :8م
 )1392ویرایش چهارم، چاپ دوم به بعد ( -آرمه) هاي بتن مبحث نهم (طرح و اجراي ساختمان :9م
 )1392( -هاي فوالدي) مبحث دهم (طرح و اجراي ساختمان :10م
 )1392( -اجراي صنعتی ساختمان)یازدهم (طرح و  :11م
 )1392( -مبحث دوازدهم (ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا) :12م
 )1395( -مبحث سیزدهم (طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمانها): 13م
 )1396( -مبحث چهاردهم (تاسیسات مکانیکی): 14م

 )1392( -کان برقی) لمبحث پانزدهم (آسانسورها و پ: 15م 
 )1396( -شانزدهم (تاسیسات بهداشتی)مبحث : 16م
 )1389( -کشی گاز طبیعی) مبحث هفدهم (لوله 17م
 ) 1396( -بندي و تنظیم صدا) مبحث هجدهم (عایق :18م
 )1389( -جوئی در مصرف انرژي ) نوزدهم (صرفه مبحث :19م
 )1396( -مبحث بیستم (عالئم و تابلوها) :20م
 )1395( -ل)مبحث بیست و یکم (پدافند غیرعام: 21م
 )1392( -ها) مبحث بیست و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمان :22م

 هاي اجرایی آن نامه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آییننظام: 
 )1392راهنماي مبحث شانزدهم (تاسیسات بهداشتی ) ـ (: 16رم

 )1392( -جویی در مصرف انرژي  راهنماي صرفه: 19رم 
 نون نظام مهندسی مندرج در سایت.اصالحیه قااص: 

 اي اخالقی در مهندسی مندرج در سایت. نظامنامه رفتار حرفهاخ: 
 ، دکتر حمیدرضا اشرفی، انتشارات نوآور، ویرایش دوم، چاپ سیزدهم و به بعد.هاي نگهبان و سازه گودبرداري گود:

سین علیزاده، انتشارات نوآور، ویـرایش چهـارم،   (روشها ومسائل اجرایی)، محمدح و جزئیات اجرایی ساختمان روشها روش:
 و یکم و به بعد.  چاپ سی

 )، شاپور طاحونی، دفتر مقررات ملی ساختمان.1390( هاي فوالدي راهنماي جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان رجط:
 ویرایش چهارم، چاپ بیستم و به بعد. ، محمدحسین علیزاده، انتشارات نوآور،هاي فوالدي راهنماي جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان رجع:
، مهندس محمدعظیمی آقداش، نـوآور، ویـرایش   قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها مقررات، ساز:

 سوم، چاپ بیست و ششم به بعد.
معمـاري و   مقررات ملی بـراي مهندسـان   17،16،14،13خالصه و نکات کلیدي مباحث تأسیسات مکانیکی و برقی برقی: 

 عمران، مهندس محمد عظیمی آقداش، نوآور، ویرایش پنجم، چاپ پانزدهم به بعد.

 راهنماي استفاده از کلیدواژه
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

S۲۴۰ (رده بندي) 1-4-9ج  25 9م 

S۲۴۰ (رده بندي) 1-4-9ج  25 9م 

S۵۰۰ (رده بندي) 1-4-9ج  25 9م 

1F 13-1 24 رجط 

240 S 245 روش - 

300 S 245 روش - 

3D 5-11 75 11م 

400 S 245 روش - 

500 S 245 روش - 

AWS 5-3 85 رجط 

AWS رجع 

20، 38 ،39 ،
77 ،91 ،99 ،

133 ،135 ،
136 

- 

BEP 4-13-3-10 250 10م 

BSEEP 3-13-3-10 245 10م 

BUEEP 3-13-3-10 245 10م 

CFS 2-11 27 11م 

D.F.U 16م 
175 ،176 ،

178 
 ، 2-5-پ
 1-4-5-پ

E6010 12-3 91 رجط 

E6010 17-3، 2-12-3 43-41 رجع 

E6011 12-3 92 رجط 

E6011 17-3، 2-12-3 43-41 رجع 

E6012 12-3 92 رجط 

E6012 17-3 45-42 رجع 

E6013 12-3 93 رجط 

E6013 رجع 
42، 44 ،

45 
3-17 

E7015 12-3 93 رجط 

E7015 رجع 
42 ،44 ،

45 
3-17 

E7016 12-3 93 رجط 

E7016 17-3 44 ،42 رجع 

E7024 12-3 94 رجط 

E7024 17-3 45 ،42 رجع 

E7028 12-3 94 رجط 

E7028 17-3 45 ،42 رجع 

F1 1-11، 18-1 137، 21 رجع 

F2 13-1 24 رجط 

F2 1-11، 18-1 137، 21 رجع 

F3 13-1 24 رجط 

F3 1-11، 18-1 137، 21 رجع 

F4 13-1 24 رجط 

F4 1-11، 18-1 137، 21 رجع 

FRP 5-4-4-21 55 21م 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

FRP 1-17-5ج 129 5م 

G1 13-1 24 رجط 

G1 18-1 21 رجع 

G2 13-1 24 رجط 

G2 18-1 21 رجع 

G3 13-1 24 رجط 

G3 18-1 21 رجع 

G4 13-1 24 رجط 

G4 18-1 21 رجع 

ICF 4-11 63 11م 

IF 13-1 24 رجط 

IG 13-1 24 رجط 

LSF 2-11 27 11م 

MT 2-4-8 258 رجط 

MT رجع 
102 ،103 ،

137 
8-3 ،11-1 

OCV 5-2 45 رجط 

PELV (حفاظت) 5-1-3-13 15 13م 

pH 195 روش غیرآشامیدنی آب - 

PH  آب مصــرفی در بــتن (آب
 غیرآشامیدنی)

 3-4-10-9 124 9م

PH 1-3-10-5 69 5م آب مصرفی در بتن 

PT 1-4-8 257 رجط 

PT 1-11، 3-8 137، 102 رجع 

PT 4-4-10 263 10م 

Q 1-11 137 رجع 

Q1 1-11 137 رجع 

Q3 1-11 137 رجع 

Q4 1-11 137 رجع 

QFD 53 2م - 

RBS 13-3-10 243 10م 

RC-250 2-1-2-11-5 84 5م 

RC-3000 2-1-2-11-5 84 5م 

RC-70 2-1-2-11-5 84 5م 

RC-800 2-1-2-11-5 84 5م 

RT 4-4-8 293 رجط 

RT رجع 
102 ،103 ،

137 
8-3 ،11-1 

RT 4-4-10 263 10م 

S230H 3-1-2-2-11 28 11م 

S230L 3-1-2-2-11 28 11م 

S340 H 3-1-2-2-11 28 11م 

S340L 3-1-2-2-11 28 11م 

S400 27، 25 9م 
 ،1-4-9ج
9-4-1-7 

S500 2-5-4-21 57 21م 

Sa1 3-9، ج2-9ج  360، 359 رجط 

Sa2/5 3-9، ج2-9ج  360، 359 رجط 

Sa2 3-9، ج2-9ج  360، 359 رجط 
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

Sa3 3-9، ج2-9ج  360، 359 رجط 

SDOF 1-5-21 59 21م 

SELV (حفاظت) 5-1-3-13 15 13م 

 

 

 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 - 15 ساز آب انبارهاي عمومی

 19-10-9ج 127 9م آب انداختگی

 4-6-7-9 68 9م داختن بتن در حین پرداختآب ان

ــف   ــتن (توقـ ــداختن بـ آب انـ
 عملیات پرداخت)

 4-6-7-9 68 9م

 9م آب انداختن بتن
35 ،68 ،
76 ،81 

 

 4-6-7-9 68 9م آب انداختن در حین پرداخت

 2-4-2-9-9 93 9م سطح سنگدانهدر آب آزاد 

 ب-2-2-2-8 10 8م آب آشامیدنی بی بو

 ب-2-2-2-8 10 8م آب آشامیدنی زالل

 الف-2-2-3-16 40 16م آب آشامیدنی لوازم بهداشتی

 1-3-10-5 69 5م آب آشامیدنی مصرفی در بتن

آب آشامیدنی نیسـت (عالئـم   
 تصویري)

 2-20 4 20م

آب آشــــامیدنی ورودي بــــه 
 سیستم خورشیدي

 2-1-14-14 189 14م

 7-4-16 125 16رم آب آشامیدنی (حفاظت)

سـازي و   یرهآب آشامیدنی (ذخ
 نگهداري)

 2-7-21 99 21م

 2-16 11 16رم آب آشامیدنی

 - 255 ساز یدنیآب آشام

 2-3-12 24 12م آب آشامیدنی

 65، 9 16م آب آشامیدنی
16-1-11-1 ،

16-3-7 

 3-4-10-9 124 9م آب آشامیدنی

 3-5-3-5 19 5م آب آهک (خوردگی فلزات)

 1-پ-1-2-6-16 122 16م ها آب باران در لوله

آب باران و بـرف در فضـاهاي   
 نیمه باز

 2-1-7-5-4 62 4م

 6-16 134-121 16م کشی) آب باران (لوله

 2-7-21 99 21م ها) آب باران (لوله

 - 278 ساز آب باران

 1-2-7-ج پ 182 16م باران آب

 16-5-5-8 61 8م آب باران

ـین   ــه ماشـــ ــراي تغذیــ آب بــ
 شویی و ماشین ظرفشویی رخت

 پ-6-7-3-16 72 16م

آب براي تغذیه مصارف تحـت  
 فشار

 ت-6-7-3-16 72 16م

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 16-5-5-8 61 8م آب برف

هاي بازدید  بند بودن دریچه آب
 کشی آب باران) (لوله

 5-6-22 48 22م

ــه  بنــد (مصــالح آب آب بنــد لول
 هواکش فاضالب)

 8-1-16 6 16م

 4-1-21 2 21م آب بندها (زیرساخت)

ــده  آب ــاالت دن ــدي اتص اي  بن
 هاي گاز لهلو

 7-4-4-17 37 17م

ــده  آب ــاالت دن ــدي اتص اي  بن
 هاي گاز لوله

 3-1-11-17 95 17م

 3-1-11-17 95 17م بندي اتصاالت دنده پیچ آب

 8-5-7 49 7م بندي دیوارها آب

 8-5-6-8 76 8م دار بندي سقف شیب آب

 3-6-22 47 22م کشی فاضالب بندي لوله آب

 ت-2-4-5-16 118 16م بندي لوله هواکش فاضالب آب

 10-9-4 107 4م کاري رطوبتی بندي و عایق آب

 1-1-3-6-22 47 22م کشی بندي و هوابندي لوله آب

 5-12-8-14 105 14م آب تغذیه کولر آبی

 3-15-8-14 107 14م کننده) آب تغذیه (برج خنک

 4-4-3-3-7 18 7م آب جاري

 - 3 10م ساختمان آب جمع شدگی در بام

 2-7-21 98 21م لی بهداشتیآب حداق

 9-پ 191-187 16م آب خاکستري

 - 67 برقی کننده خنک آب

 2-16 337 16رم آب خوري

 16م آب خوري
26 ،29 ،35 ،
43 ،45 ،86 

- 

 - 112 برقی خوري آب

(شستشـوي سـنگدانه    آب دریا
 وتهیه بتن)

 3-8-9 78 9م

دهــی دستشــویی و سردوشــی  آب
 حمام

 1-4-4-19 57 19م

 2-7-21 98 21م ذخیره (مخازن)آب 

 3-2-10-پ 197 16م رسانی محوطه آب

 2-7-7-9 69 9م آوري) رسانی (روش عمل آب

 17م آب زیرزمینی
107 ،118 ،

122 

17-12-5-3 ،
17-13-4-2 ،
17-13-5-5 

 - 27 7م آب زیرزمینی

 4-6-9 46 9م زیرزمینی آب

 7-5-2-16 35 16م آب سرد کن

 11-1-16 9 16م آب سرد مصرفی

 1-3-3-16 41 16م گرم و سرد آب

 2-3-8 241 رجط آب سرد

 - 112 برقی سردکن آب

 2-16 337 16رم آب سردکن

آب سطحی محوطه سـاختمان  
 و معابر شهري

 4-7-10-5-4 73 4م
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 26-10-9ج  150 9م آب سنج

کشی توزیـع آب   آب شبکه لوله
 مصرفی (فشار)

 الف-5-3-3-16 44 16م

 5-7-21 108 21م آب شرب

 - 27 7م آب شستگی زیر پی

آب شور براي شسـتن اجـزاي   
 آجرها

 5-9-5 62 5م

 2-7-21 100 21م آب شهري

 7-2-8-9 77 9م آوري (دماي آب) آب عمل

آب غیر آشامیدنی مصـرفی در  
 بتن

 1-3-10-5 69 5م

 2-16 12 16رم آب غیر آشامیدنی

 برقی غیرآشامیدنی آب
16، 79، 
88، 90 

- 

 3-4-10-9 125، 124 9م یرآشامیدنیغ آب

 2-4-10-9 123 9م آشامیدنیقابل آب 

 4-6-1-21 4 21م آب گرفتگی (تأسیسات)

 1-4-4-19 56 19م آب گرم کن استخرها

 2-ح-6-8-3-16 77 16م آب گرم کن با شعله مستقیم

آب گرم کن براي گرم کـردن  
 ساختمان

 11-2-7-14 84 14م

 1-ح-6-8-3-16 77 16م آب گرم کن برقی

 16رم هاي فوري آب گرم کن
و  160

161 
16-4-8 

 2-2-7-14ج 82 14م آب گرم کن (استاندارد)

 ت-6-8-3-16 76 16م آب گرم کن (تخلیه)

 ج-6-8-3-16 76 16م آب گرم کن (شیر اطمینان)

 2-3-17 24 17م آب گرم کن (ممنوعیت نصب)

آب گرم کن (نصب، کنتـرل و  
 ایمنی)

 82 14م
14-7-2-3، 
14-7-2-4 

 8-4-16 167 16رم آب گرم کن

 84-81، 7 14م آب گرم کن
14-2-2، 
14-7-2 

 16م آب گرم کن
10 ،75-

77 
16-1-11-1 ،

16-3-8-6 

 22م آب گرم کن
37 ،38 ،
43 ،66 

- 

 مصــرفی (عــایق گــرم آب

 لوله) حرارتی
 - 54 19م

آب گرم مصرفی (لـزوم حفـظ   
 دماي آب)

 3-8-3-16 74 16م

 1-8-3-16 73 16م م مصرفی (لزوم)آب گر

کشـی   آب گرم مصـرفی (لولـه  
 توزیع)

 8-3-16 73 16م

 2-16 12 16رم آب گرم مصرفی

 1-11-1-16 9 16م آب گرم مصرفی

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 1-4-4-19 56 19م آب گرم مصرفی

 4-4-19 56 19م دار آب گرمکن مخزن

 - 11 8م آب گل آلود

 3-3-3-9 18 9م شن و ماسهآب مازاد 

رفی بـراي شستشـوي   آب مص
 توالت و یورینال

 1-الف-2-2-3-16 40 16م

آب مصرفی بـراي شستشـوي   
 ها سنگدانه

 4-3-9 19 9م

 4-3-9 19 9م آوري بتن آب مصرفی براي عمل

 2-7-21 98 21م آب مصرفی بهداشتی

 1-3-10-5 69 5م آب مصرفی در بتن

 4-10-9 124، 123 9م آب مصرفی در بتن

 9م در بتنمصرفی آب 
19 ،123-

126 
- 

ــیج   ــتن در خل ــرفی (ب آب مص
 فارس و دریاي عمان)

 3-8-9 78 9م

 4-10-9 123 9م آب مصرفی (تواتر نمونه برداري)

 ب-2-2-2-8 10 8م آب مصرفی

 1-2-4-10-9 123 9م بتن مصرفی آب

 3-4-10-9 124 9م آب مقطر

 - 71، 52 8م آب مالت

 2-3-16 40 16م آب مورد نیاز

ار بــراي شستشــو  آب نمکــد
 (خلیج فارس و دریاي عمان)

 3-8-9 78 9م

 2-4-3-22 20 22م هاي راکد (تسطیح) آب

 3-4-10-9 125، 124 9م هاي غیرآشامیدنی آب

 الف-5-6-9ج  54 9م نفوذيهاي  آب

 ب-1-2-5-16 107 16م ها آب هوابند سیفون

آب (مقدار آب مخلوط و نسبت 
 آب به سیمان بتن پرمقاومت)

 2-9-9 92 9م

آب (نسبت حجمی آب به پودر 
 بتن خود تراکم) -

 4-9-9 97 9م

 - 60، 24 20م آب

 123، 19 9م آب
9-3-4، 

9-10-4-2 

 3-7-21 105 21م آبپاش

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

 2-2-3-ج پ 169 16م آبخوري

 3-12-6-3 118 3م آبخوري

 4-13-5-4 78 4م آبخوري

ــوئیت و  آبدارخا ــواري س ــه دی ن
 ها آپاتمان

 4-2-1-7-4 88 4م

 2-4 12 4م آبدارخانه (فضاي آبدارخانه)

 2-7-7-9 69 9م آوري) (روش عمل آبرسانی

 3-1-18 19 18م آبرسانی
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 - 8 اخ اي آبروي حرفه

 1-ت-4-5-2-16 33 16م هاي ویژه براي افراد معلول آبریزگاه

 3-2-3-11 47 11م آبکاري

 - 21 7م آبکشی

آبگرم کن فوري (نصب وسایل 
 گازسوز پرمصرف)

 7-5-7-17 65 17م

 1-4-4-19 56 19م آبگرمکن استخر

 154، 32 17م اريوآبگرمکن دی
 ، 1-4-17ج

 7-1-پ

 154، 32 17م آبگرمکن زمینی
 ، 1-4-17ج

 7-1-پ

 5-2-1-17 16 17م آبگرمکن فوري دیواري

 7-1-پ 153 17م آبگرمکن گازي

 1-4-4-19 56 19م دار بدون پمپ زنآبگرمکن مخ

ــزن  ــرمکن مخ ــدار  آبگ دار (مق
 تقریبی مصرف)

 4-4-17ج 34 17م

 3-2-4-17 31 17م آبگرمکن (فاصله با کنتور گاز)

آبگرمکن (فاصله نصـب شـیر   
 مصرف)

 1-4-17ج 32 17م

 4-4-17ج 34 17م آبگرمکن (مقدار تقریبی مصرف)

 22م آبگرمکن
37 ،38 ،
43 ،66 

- 

کن (حداقل فواصـل نصـب   آبگرم
 وسایل گازسوز از اطراف)

 1-7-17ج 62 17م

 3-6-8 63 8م آبگونگی

 20م آبی
3، 6، 10 ،

53 ،57 
- 

طبقـه و   6آپارتمان با حـداکثر  
متـر از تـراز    23ارتفاع حداکثر 

 زمین
 114، 113 3م

3-6-11-2-4 ،
3-6-11-2-5 

 5-2-11-6-3 114 3م طبقه و کمتر آپارتمان چهار

 3-2-4-7-3 142 3م مان مسکونیآپارت

هــا (مــدار نهــایی    آپارتمــان
 مستقل)

 1-1-2-10-13 122 13م

 2-1-2-3-4 20 4م ها آپارتمان

 الف-2-3-2-16ج 29 16م آپارتمان (تعداد لوازم بهداشتی)

 3م آپارتمان
20 ،56 ،

87 

3-2-2-1-2، 
3-5-4-1-2، 
3-6-4-2-7 

 3م آتریوم

1 ،156، 
164، 175 ،
191 ،192 

- 

 1-1-3 1 3م آتش استاندارد

هاي بـین   بندي گشودگی آتش
 واحدهاي مستقل

 2-2-4-7-3 142 3م

 9-8-3 164، 163 3م بندي منافذ و درز آتش

 3م آتش بندي
75، 144 ،

155، 194 
- 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

ــم   ــد (عالئ آتــش روشــن نکنی
 تصویري)

 2-20 4 20م

 9-2-2-3 26 3م آتش زا

 1-1-3 11 3م سوزي با شدت استاندارد آتش

 8-4-11 72 11م ICFسوزي در سیستم  آتش

 1-1-3-13 13 13م ها (دماهاي زیاد) سوزي آتش

سـوزي (ایمنـی در حـین     آتش
 برداري) بهره

 3-2-1-4 2 4م

 1-1-پ 149 17م سوزي (حوادث ناشی از گاز) آتش

 1-22-9 307 9م سوزي (ضوابط ویژه طراحی) آتش

 3-9-9 94 9م سوزي (قلوه کن شدگی بتن) آتش

 20م سوزي آتش
41 ،47 ،

59 
20-5-1 ،20-6 

 21م سوزي آتش
4 ،12 ،92 ،

105 
- 

 - 80 3م سوزي آتش

 6-7-2-15 38 15م آتش سوزي

 4-4-2-12 16 12م آتش گرفتن قیر

نشان (عملیـات نیروهـاي    آتش
 نشان) آتش

 5-4-1-3 17 3م

 20م اننشان آتش
24، 31، 

41 
- 

ــش ــبکه آب   آتـ ــانی (شـ نشـ
 نی ساختمان)نشا آتش

 5-3-9-22 75 22م

 - 80 2م نشانی آتش

 20م نشانی آتش

3 ،8 ،9 ،
21 ،30 ،
42-45 

- 

 21م نشانی آتش
92 ،99، 

106 
- 

 1-1-22ج 7 22م نشانی آتش

 3م نشانی آتش

5 ،68 ،
116، 176، 
199-201 

- 

 103، 79 3م آتش و دود
3-6-3-3-19 ،

3-6-7-1 

 1-1-3 1 3م آتش هیدروکربنی

 2-8-3 147 3م هاي آتش) (آزمونآتش 

ــوگیري ازگســترش   ــش (جل آت
 داخلی و خارجی آتش)

 3-4-1-3 16 3م

بنـدي مقاومـت در    آتش (درجه
 برابر آتش)

 2-8-3 147 3م

آتش (درجه مقاومـت در برابـر   
 آتش)

 1-1-3 11 3م

 4-4-1-3 17 3م کننده) آتش (سیستم خاموش

 1-1-3 10 3م آتش (مانع آتش)

 1-1-3 11 3م ت در برابر آتش)آتش (مقاوم

 - 43، 27 20م آتش


