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رسـان    ها  اا  اناشاراا، به اساحضارتان مـي  نهادن به اعاناد دنا به كااب نشر نوآور ضن  ن رداني و ارج

ر كاـاب،  سـا،  و نشـ   هـا  مـالـف آمـاده    كه هنكاران اا  اناشاراا، اع  ا، من ّفان و مارجنان و كارگروه

ان  و تالش  كار بساه تنامي سلي و هنّت خود را برا  ارائة كاابي درخور و دااساة دنا خرهيـاة گرامي به

ها  اساان ارد اك كااب خوب، ه  ا، نظـر محاـوااي و غنـا      ان  كه اثر  را ارائه نناان  كه ا، ح انّل كرده

 رخوردار باد .علني و خرهناي و ه  ا، نظر كيفيّت دكلي و ساخاار  آن، ب

ها  اا  اناشاراا برا  ارائة اثر  با كنارا  ادكال، با، ه  احانال بـرو،   رغ  تنامي تالش وجود، علي بااا 

دااـر،   نقص و اِدكال دانست. ا،سـو   توان ا زاما  مبرّا ا،  ااراد و ادكال در كار وجود دارد و هيچ اثر  را نني

الني خود و نيز بنابه اعاقـاد راسـب بـه حقـوق مسـلّ  خواننـ گان       ا  و اخ اا  اناشارا بنابه تلهّ اا حرخه

واژه ا، طرا  خراخوان بـه خواننـ گان گرامـي، ا،هرگونـه ادـكال       گرامي، سلي دارد ا، هر طرا  منك ، به

 ها رخع نناا . ها  بل   آن ها و وارااش ها را در چاپ ها  مناشرة خود آگاه د ه و آن احانا ي كااب

كه حي  مطا لة كااب با ادكاالا، نوانص و  ساا، ا، دنا خرهيـاة گرامي تقاضا دارا  دروورتيرا  ذا در اا  

اا   س  اا اارادها  دكلي اا محاوااي در آن برخورد ننودا ، اگر اوالحاا را بر رو  خود كااب انجام داده

اهناي بـا اناشـاراا، ارسـال    د ة خود را با هزانة اناشاراا نوآور،  س ا، هن ا، اتنام مطا له، كااب وارااش

اا ،  طـف كـرده عكـس اـا      ا  ااددادت ننوده ننااي ، و نيز چنانچه اوالحاا خود را بر رو  برگة ج اگانه

اسك  برگة مزبور را با ذكر نام و دنارة تلف  تناس خود به اانيل اناشاراا نـوآور ارسـال نناايـ ، تـا ااـ       

بل   كااب اِعنـال و اوـالح گـردد و باعـت ارتقـا و هرچـه        ها  ها و وارااش موارد بررسي د ه و در چاپ

  ربارترد ن محاوااي كااب و ارتقاء سطح كيفي، دكلي و ساخاار  آن گردد.

منظـور تقـ ار    نشر نوآور، ضن  ابرا، امانان ا، اا  عنل مالهّ انه و مسئوالنة دنا خوانن ة خرهيـاه و گرانق ر، به

كه اوالحاا درست و بجا بادن ، ماناسب با ميزان  ي و خرهناي، دروورتيو تشكر ا، اا  هن  ي و هنكار  علن

د ة آن و نيز ا، ساار  رس  ادب و تشكّر و ن ردناسي، نسـة داار  ا، هنان كااب و اا چاپ اوالح اوالحاا، به

حاا كـه اوـال   ننااـ ، و دروـورتي   عنوان ه اه، به اناـاب خودتان، براااـان ارسـال مـي    كاب مناشرة خود را به

 دود. تأثيرگذار بادن  در مق ّمة چاپ بل   كااب نيزا، ،حناا دنا تق ار مي

كارهـا  دـنا عزاـزان در     آورن گان كااب، ا،  يشنهادها، نظـراا، اناقـاداا و راه   هنچني  نشر نوآور و   ا 

ال راساا  هرگونه بهبود كااب، و هرچه بهار د ن سطح كيفـي و علنـي آن وـنينانه و مشـاانانه اسـاقب     

 نناان . مي

 نشر نوآور
 12088666020-2تلفن: 

www.noavarpub.com 
info@noavarpub.com 



 
 

 کلیدواژه کتب از استفاده راهنمای و مقدمه  
 

ها  نظام  در خ مت داوطلبان آ،مونها  كلي واژه  خ ا را داكرم كه بار داار اا  توخي  به م  داده د  تا باوان  با وارااش ج ا  كااب

 و تيارهـا  مفهنـومي     نسنت بر آن د ا  تا برخي ا، توضيحاا مربوط به كلي  واژه را در نا ب  رسش و  اسـب ادر ا  سي باد .مهن

در اخايار داوطلبان نرار گيرد. هنچني  در بـش بل   ااـ    ها ، كارااي و اهنيت كلي واژهبيان كني  تا در  بهار  ا، چاوناي ناارش

 نظام مهن سي به كنك اا  كااب درح داده خواه  د . سناالا اسـاواي به   مق مه نحوه

 

 ها: ای مختصر از پیدایش کلیدواژه تاریخچه -0

كاـابي گرخـت تـا باوانـ       فيتـأ  ها  نظام مهن سـي تصـني  بـه     بودن آ،مون 1با، ، اناشاراا نوآور با توجه به كااب0320در اواال سال 

و بـا جسـاجو و اـاخا  آن كلنـه كليـ   در       سـنال بان باوانن  با تشـيص كلنه كليـ    جساجو در منابع آ،مون را ساده كن  و داوطل

در ااـ  كليـ واژه،    ملـروف دـ ن .   "كليـ واژه "ها، به  جواب را به سرعت  ي ا كنن . اا  كااب مراجله كرده و كااب منبع  به كلي واژه 

 د ه بود.  و والحياي در اك كااب آورده  كلناا كلي   تنامي منابع در هر رداه

هـا  تـصصـي بـه     ا، آنجا كه تل اد منابع ملرخي د ه در آ،مون نظام مهن سي برا  هر رداه و والحيت مافاوا است، اا ه كليـ واژه 

هنكـاران مـا  در   رو،   تر د ن ااـ ه و تـالش دـبانه    تفكيك هر رداه برا  او ي  بار مورد توجه اناشاراا نرار گرخت. سرانجام با  ـاه

 به چاپ رسي . و والحيت ها  كلي واژه مـصوص هر رداه ، كااب0329وآور در اواال سال اناشاراا ن
 

 چرا باید در آزمون نظام مهندسی، کتاب کلیدواژه به همراه داشته باشیم؟ -2

اواي بـه هـر   ها  نظام مهن سي، حج  ،ااد و  راكن گي مطا ب، و هنچني  ،مان ان كي كه برا   اسـ به د يل تل اد ،ااد منابع آ،مون

عنوان ابزار  ن رتنن  جهت اخزااش دانس نبـو ي داوطلبـان، نقشـي غيرنابـل انكـار       به  واژهيكلسنال اخاصاص ااخاه، اسافاده ا، كاب 

 .اب ا يد ا كاهش م دنا به يآ،مون، دانس نبو  ي،مان تابا توجه به مح و  واژهيكه ب ون اسافاده ا، كل  طور به دارد،

 

 یی باید داشته باشد؟ها یژگیواژه خوب، چه یک کتاب کلید و -3

اك كااب كلي واژه خوب كاابي است كه باوان  با تحليل هودنن انه و مهن سي، عالوه بر ادراف دادا  به تنامي منابع و  ودش  غـاا  

 بيني نناا . ا، آن وجود دارد را  يش سنالنامه كه امكان طرح  ها، كلناتي مفهومي خارج ا، ما  وراح آاي  كلي   آ،مون

 توان گفت كاب كلي واژه دامل موارد ،ار هسان   به طور خالوه ميبنابراا  

 منابع آ،مون. كلناا مه  و با اهنيت تنامي -0

 ها  ادوار گذداه. كلي   آ،مون كلناا -9

 كلناا مفهومي برگرخاه ا، منابع آ،مون. -3

 ل م نظر را بياب (.توان  با مراجله به رداف ف، خرمو )داوطلب مي ها خرمول -8

 

 ها:  ها عامل ایجاد نسل جدید کلیدواژه داشتن کلیدواژه لزوم تغییر، بازنگری و به روز نگه -6

ها  اخير دادان   ذا ااـ  امكـان وجـود     ها  نظام مهن سي  يچي گي كنار  نسبت به آ،مون مطرح د ه در ادوار نبلي آ،مون سناالا

هـا، ننـره نبـو ي را حاـي بـ ون       منابع و كني تنرا  برا  اادگير  نحوه اسـافاده ا، كليـ واژه   ، هكلي واژدادت كه داوطلبان با دادا  

و آسان د ن كار برا  داوطلبان، طراحان نيز نحوه طـرح سـناالا را تغييـر      ها  كلي واژه  .  س ا، چاپ كاابنمطا له نبلي، كسب كن

ان . در نايجه اا  نيا، بـه وجـود آمـ  تـا در      د ه  و مفهومي  ا  اخير  يچي هه آ،مون نظام مهن سي در دوره سناالادادن  به طور  كه 

در كنار كلناا كليـ   موجـود،   عالوه بر اخزااش تل اد واژگان  ذا سلي د ه است  .ناارش و ت وا  كاب كلي واژه تغييراتي ااجاد دود

                                                                 
1Open Book 
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 ان ، اضاخه گردد. مفهوم برخي كلناا كه عينا  در منابع ذكر نش ه

با توجه به تكرار برخـي ا، كلنـاا   ها  ملنو ي مواجه بودا    كلي واژهنار تنام اا  اتفاناا، با اك مسأ ه مه  در هناام اسافاده ا، در ك

ها  ملنو ي به اا  دكل بـود كـه كلنـه كليـ        دهي اا  كلناا در كلي واژه ، نحوه آدرسمنابعكلي   در وفحاا و بن ها  مـالف 

 د . ا و بن ها  مـالف ارائه ميبار و با آدرس وفحا اك

اا  موضوع مشكلي بزرگ برا  اسـافاده بهينـه ا،   ارجاع به كاابها  مـالف دادت  01به عنوان مثال كلنه كلي   مانن  مجر  تقرابا  

كـرد.   له ميكاب كلي واژه ملنو ي بود چرا كه داوطلب باا  در هناام مواجهه با كلنه كلي   م نظر، به چن  وفحه و بن  مـالف مراج

هـا  خـراوان، تـالش     رو در مجنوعه اناشاراا نوآور با بررسي بنابراا  اك نيا، اساسي برا  بهبود كارااي كاب كلي واژه ااجاد د . ا، اا 

 بار با رواكرد  مافاوا، نسل ج ا   ا، كاب كلي واژه ارائه دود.  د  تا برا  او ي 

ن ا  دناره وفحه و دناره بن  برا  اك كلنـه كليـ   مشــص، چنـ  تكـرار ا، كلنـه         چ جا  ارائه ا  كه در آن به كااب كلي واژه

هـا   نسل ج ا  كلي واژه كلي واژه، هنان ارائه گردد. اا  كلي   م نظر با رازموضوعاا مـالف اما تنها با اك دناره وفحه و دناره بن 

 است. "كلي واژه طالاي نوآور" با عنوان
 
 چیست؟ نسل جدید کلیدواژه(نوآور ) کلیدواژه طالیی -5

سـر    ااـ   در. اسـت  رسـي ه  چـاپ  به نوآور نشر توسط بار او ي  برا  كه باد  مي ها كلي واژه ا، ج ا   نسل "نوآور طالاي كلي واژه"

 درسآ اك خقط ك ام هر برا  و است د ه تفكيك رازموضوع اساس بر كلنه كلي   هر اي كه چن ا  ارجاع دارن ،ها هواژ برا  ها كااب

هـا    تـرا  نسـنت   تـرا  و  رسـنال   رغ  اانكه سلي د ه بود تا كلنه كلي   ا، مه  علي ها، كلي واژه نبلي نسل در. است د ه مشـص

 ،اـاد   وـفحاا  در و مـالف مباحت دركه  "كار واحب" ،"ناظر" ،"با " مانن  هااي كلي واژهدر مورد  اما مباحت و منابع اناـاب دود

 نظـر  مـورد  موضـوع  بـه  آدرس هنـه  ااـ   بي  در تا كرد مي ورف باا  را ،ااد  ،مان داوطلب و د  مي آورده عچن ا  ارجا، است م هآ

 خقـط  كـ ام  هر برا  و است د ه تفكيك رازموضوع ها ده به كلناا كلي   اا  نوآور، طالاي كلي واژه در و ي كن   ي ا دسارسي سنال

به مثـال  . نناا  اناـاب را وحيح  اسب و ننوده مراجله دني  آدرس به ،مان ا كنار در داوطلب دود مي باعت كه د ه ني  آدرس اك

 ،ار توجه كني  

 :مثال 

 کار در مدت قرارداد امکان معلق کردن اجرای ساختمان را دارد؟ چگونه صاحب

 درو  ،مان نرارداد 98بار و ح اكثر به م ا  ( اك0

 درو  ،مان نرارداد 98بار و به م ا  9( ح اكثر 9

 ماه 3بار و ح اكثر به م ا  ( اك3

 ماه 3بار و هربار به م ا  9( ح اكثر 8
 

بادـ .   "كـار  واحب"عبارا  سنالرس  بهارا  اناـاب برا  كلنه كلي   اا   نظر مي دود، به مشاه ه مي سنالطور كه در وورا  هنان

  ا  رسي كلي واژه در وورا جساجو برا  اا  عبارا، به ناااج ،ار مي در نسل ن ا 

 01-3-0-09، بن  3، ص09كار  م واحب

 03، ماده 035، ص9كار  م واحب

 08ماده ، 032، ص9م  كار واحب

 8-9-09، بن  79، ص9م  كار واحب

 3-9-2، بن 88، ص9م  كار واحب

 91ماده ، 083، ص9م  كار واحب

 5-8-2، بن  85، ص9م  كار واحب

 5-8-08، بن  92، ص9م  كار واحب

 01ماده ، 030، ص9م  كار واحب
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چن ا  آدرس ذكر د ه است، داوطلب باا  تك تك ارجاعـاا ااـ  كلنـه را     "كار واحب"   كني  برا  كلنه گونه كه مشاه ه مي هنان

 ار  ،مانبر است.بررسي كن  تا به  اسب وحيح برس ، كه ك

ها  مـالف بهاـرا    ا  با راهكارها و تكنيكست باااولي اكثر داوطلبان ها  نظام مهن سي كه مشكل  آ،مون ك  بودن ،مان با توجه به

و با،خوردهااي كه ا، طرف خوانن گان محاـرم درااخـت ننـوده     با توجه به تجربهدر اا  راساا اناشاراا نوآور  اسافاده را ا، ،مان دادت.

بـه   "هـا  طالاـي نـوآور    اژهكليـ و "ها را با عنوان  است برا  ذخيره ح اكثر  ،مان در آ،مون نظام مهن سي، نسل ج ا   ا، كلي واژه

 دود. ها  نظام مهن سي محسوب مي كن  كه نقطه عطفي در آ،مون ها  نظام مهن سي ملرخي مي داوطلبان آ،مون

ها  كلي واژه است، عالوه بر مشـص كردن مبحت، وفحه و بنـ  مربـوط    ا  نو و تحو ي در كااب ها  طالاي نوآور، كه اا ه در كلي واژه

 راـز موضـوعاا  بـا بررسـي    در بلضي ا، سواالا داوطلـب  .ان  اا  كلناا به وورا راز موضوع تفكيك و مرتب د ه به هر واژه كلي  ،

باد   ـذا بـا ااـ  روش     تك ارجاعاا داده د ه نني توانن  مساقينا  به جواب مورد نظر مراجله كنن  و داار نيا،  به چك كردن تك مي

 تواني  ،مان بيشار  را ذخيره ننااي . مي

 دنت كني   كلي واژه طالاي نوآوردر  "كار واحب"ه كلي واژه ب
 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 08ماده  032 9م واحبكار( اخاياراا)كار واحب

 8ماده 099 9م )اخاياراا، وظااف و تله اا واحبكار(كار واحب

 8-9-09 79 9م (اخذ  روانه ساخانان)كار واحب

 3-9-2 88 9م (كار احباناـاب مجر  مادر توسط و)كار واحب

 08ماده  032 9م (با،دا  ا، كارگاه)كار واحب

 03ماده  035 9م ( روانه ساخاناني و مجو،ها  ال،م)كار واحب

 03ماده  032 9م ( يشنهادها  ارائه د ه توسط مجر  و ناظر)كار واحب

 5-8-2 85 9م (تأخير اجرا   روژه ب ون نصور مجر )كار واحب

 5-8-08 92 9م درو  در م ا نرارداد ب ون نصور ناظر حقوني( 08بيش ا،  ريتأخ)كار واحب

 5-8-08 92 9م (تأخير  روژه ب ون نصور ناظر حقوني)كار واحب

 01ماده  030 9م (تأخير م ا ،مان اجرا   روژه ب ون مقصور دـص حقيقي)كار واحب

 03ماده  032 9م (توسط مجر كنن ه مبني بر انجام كار  تائي  ناظر و ناظر هناهنگ)كار واحب

 03ماده  035 9م (تحوال محل اجرا  ساخانان به مجر )كار واحب

 97-0 07 9م (تلراف ديوه نامه)كار واحب

 097-9-0 88 0م (تلراف مبحت اك )كار واحب

 91ماده  083 9م (تللي  اجرا  ساخانان)كار واحب

 03ماده  035 9م (تله اا)كار واحب

 8ماده 099 9م ا، وظااف و اخاياراا واحبكار()تله اكار واحب

 03ماده  032 9م (تغييراا و اوالحاا مورد نظر)كار واحب

 08ماده  032 9م (تقليل اا اخزااش مبلغ نرارداد در ضن  اجرا)كار واحب

 7ماده 093 9م تضني  مورد نبول(-)تنـواه گردانكار واحب

 0-0-02 57 9م (درخواست و ور  روانه ساخانان)كار واحب

 0-9-09 70 9م (كار درخواست ملرخي ناظران توسط واحب)كار واحب

 9-8-08 98 9م (،مان بيشار ا، نرارداد برا  نظارا ب ون نصور ناظر)كار واحب

 2-8-08 71 9م (،مان بيشار برا  نظارا  روژه ب ون نصور ناظران حقوني)كار واحب

 8-03 90 9م ان اا مجانع خود باد (ناظر ساخان توان  ينن)واحبكار كار واحب

 03ماده  035 9م (خراه  كردن تسهيالا نبل ا، دروع عنلياا)كار واحب

 3-0-02 57 9م (مراجله به دخاتر مهن سي به هنراه مجو، تهيه نقشه)كار واحب
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 98ماده  089 9م (موارد خسب نرارداد با اخطار كابي)كار واحب

 8-03 90 9م (ناظر ساخانان خود)كار واحب

 02ماده  083 9م (ها نحوه  رداخت)كار واحب

 03ماده  035 9م (اجرااي و تحوال ساار اسناد به مجر   ها نقشه)كار واحب

 3-9-09 70 9م (در وجه سا،مان اساانا زحنه  ح واراز مبا غ مربوط به )كار واحب

 8ماده 099 9م )وظااف، تله اا و اخاياراا واحبكار(كار واحب

 01-3-0-09 3 09م حب كاروا

 
كار و ملل  د ن)تللي ( اجرا  ساخانان نابل اسانباط خواه  بود، بنابراا   ـس ا،   مطرح د ه، كلناا كلي   واحب سنالبا بررسي 

كار و بررسي راز موضوع توضيحي آن، براحاي و در اك مرحله به جواب خواهي  رسي  و نيا،  به چك كردن بقيـه   ااخا  كلنه واحب
 جواي در ،مان خواه  د . ها  داده د ه نـواه  بود، كه اا  امر موجب ورخه درسآ
توضيحي است كـه در وـفحه مـورد      «ملل  كردن اجرا  ساخانان»كلي واژه اولي و « واحبكار»كلنه  سنالتوجه كني  كه در اا   

بارداـ  و سـپس در توضـيحاا داخـل     « واحبكار»ل آم ه است. دنا باا  ابا ا در كلي واژه به دنبا  «واحبكار»نظر طراح در خصوص 
 باردا .« ملل  كردن اجرا  ساخانان» راناز كلي واژه به دنبال

( آمـ ه اسـت   تللي  اجرا  سـاخانان ) در توضيحاا داخل  راناز اكي ا، كلي ها  واحبكار  يكن يمدر كلي واژه هنانطور كه مشاه ه  
 هست، خواهي  رسي . السن  كه جواب ا وفحهبه كه ورخا با اك ارجاع 

در  به عنـوان كلنـه كليـ     «  اجرا  ساخانان ملل  كردن» خوق چنانچه  سنالاست كه در  نوآور در اا حس  داار كلي واژه طالاي 
 گرخاه دود با،ه  به جواب خواهي  رسي .  به كلنه كلي   ملل  در كلي واژه كه در دكل ،ار آم ه است دنت ننااي  نظر 
  

 بند صفحه ابکت کلیدواژه

 91ماده  083 9م ملل  كردن ساخانان(-م ا نرارداد-)واحبكارملل 

را با اطنينان و  در و  به وفحه مـورد نظـر راهننـااي    داوطلب  راناز  اخلتوضيح دبا توجه به كلنه كلي   ملل ،   يكن يممشاه ه 
 .كن  يم

بادـ . در   مـي  هـا  ها نسبت به ساار كلي واژه  ا، كلي واژهكلناا اا  نسل  تل ادنابل توجه ها  طالاي نوآور اخزااش  واژگي داار كلي واژه
هـا  نظـام مهن سـي بطـور كامـل       در ح  توان سلي د ه است نيا، داوطلبي  آ،مون)كلي واژه طالاي نوآور(  ها  نسل ج ا  كلي واژه

 باد . كه حجي  بودن كااب حاكي ا، اا  موضوع مي دود  ودش داده
باد  اا  اسـت كـه،    وجود دارد كه در نوع خود منحصر به خرد مي (ها  طالاي نوآور ي واژهها )كل نسل ج ا  كلي واژه ار  دردا  واژگي

و خقـط بـا تشــيص درسـت كليـ واژه      موارد حاي ب ون مراجله به منابع در برخي  ،بن   كلناا بر اساس راز موضوع با توجه به دساه
  اسب وحيح دست ااخت.توان به  و مشاه ه توضيحاا آن مي سنال

 به مثال ،ار توجه ننااي  

 :مثال 

 مسئولیت استفاده از مصالح استاندارد در عملیات ساختمانی بر عهده کیست؟
 ( ما ك و ناظر8 ( سا،ن ه )مجر (3 كار(( ما ك )واحب9 ( ناظر0

تك ااـ  منـابع    ابع تكرار د ه است و بررسي تكاست. اا   غت در بسيار  ا، من سنالكلي واژه اولي اا   "مصا ح"رس  كلنه  بنظر مي
نانطور كه در ج ول هكلي واژه طالاي نوآور هني  كلنه كلي   ه  در نظر گرخاه دود، با جساجو در ا  نيست، اما چنانچه  نهكار عانال

ا، رازموضوعاا آمـ ه   مجر  در اكي دنت ننااي ،داخل  راناز توضيحاا   ي ا كردن جواب كاخي است به ،ار مشـص د ه است، برا 
ب ون مراجله به منبع و تنها با   ذاحاي ال،م نيست به آدرس منبع مراجله ننااي  ،ارا جواب در توضيحاا مشـص است.  است بنابراا 

 جساجو در كلي واژه طالاي نوآور به جواب رسي ا .
 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 3-3-01 911 01م  (ا  ر،همصا ح)ا زاماا 

 0-9 يوست  002 9م رم واح  حج ( موادمصا ح)ج

 5-00-09 75 09م مصا ح)حنل و نقل، جابه جااي و انبار كردن(
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 8-3-7-9-7 03 7م مصا ح)خواص تراك (

 8-3-0-9 9 9م مصا ح)خواص كوتاه و درا، م ا(

 01-0-8 8 8م مصا ح)ساخت و تو ي  در كارگاه(

 8-03-2 059 2م (مصا ح)ضراب اانني برا  تقليل مقاومت مصا ح

ضراب -مق ار ضراب ارتجاعي با -اوول تحليل و طراحي-مشـصاا مصا ح)مصا ح
 با  ملنو ي و با مقاومت باال(  وآس ضراب -انبساط حرارتي

 7-03-2 058 2م

 3-9-93-2 390 2م در اجزا  مقاوم در برابر ، ز ه(-مشـصاا مصا ح)مصا ح

 8-90 80 90م مصا ح)مشـصاا مكانيكي(

 5-8-9 8 9م (اسافاده ا، مصا ح مناسب-وظيفه مجر )ا حمص

 3-8-90 89 90م ها  داناميكي( مصا ح)واژگي

 8-8-90 88 90م مصا ح

 2-9-99 09 99م مصا ح
 

ها  كليـ واژه، دـب و رو، را بهـ      سا،  كااب آماده ن  بيالي كه دراناشاراا نوآور باالخص سركار خا در  ااان ا، تنامي هنكاران در
 عزازان برس ، بسيار سپاسازارم.دنا بن   اا  حج  ا،  غاا، در نا بي و،ا  و دكيل به دست   يون ن  تا وفحه يم
 
 

 و من ا...التوفیق
 محمدحسین علیزاده برزی
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 راهنمای استفاده از کلیدواژه طالیی نوآور
 

ها  نظام مهن سي بوده و نقش غيرنابـل   ن  آمادگي برا  آ،مونب ون دك باا   ذارخت كه كااب كلي واژه اكي ا، با،ااران اولي در رو
طور  كه ب ون اسافاده ا، كلي واژه با توجه به مح وات ،ماني آ،مون، دـانس   انكار  را برا  موخقيت دنا در آ،مون اافا خواه  كرد، به

ارا  اثربـشي را خواه  دادت كه داوطلـب  ـيش   ااب . اما اسافاده ا، كاب كلي واژه ،ماني بهارا  و بيش د ا كاهش مي نبو ي دنا به
  اسافاده ا، كلي واژه آدنا د ه باد  و نيز به مهارا ال،م جهت  ي ا كردن سـراع و وـحيح كليـ واژه رسـي ه بادـ .       ا، آ،مون با نحوه

سا،  خـود     آماده دوره بوده و دنا باا  در طول حائز اهنيت اريال بسنهر س    واژهيكل و سراع درست صيتشـبنابر اا  توضيحاا، 
  منابع، برا  رسي ن به مهارا  ي ا كردن سراع و وحيح كلي واژه نيز تنرا  كني . بنـابراا    برا  موخقيت در آ،مون، در كنار مطا له

 ها  ادوار گذداه و  اسب دادن با اسافاده ا، كلي واژه اخاصاص دهي . باا  بـشي ا، ،مان مطا له را به مرور تست
تشراح كامل "ها   ها  ادوار گذداه در  اسـنامه سر  كااب   سناالا آ،مون ي ن به اا  ه ف، سلي د ه است كه كلي واژهبرا  رس

ها  كلي واژه طالاي نوآور منطب  است، ارائه گـردد. ااـ  موضـوع بـرا       اناشاراا نوآور كه با كااب "ها  نظام مهن سي سناالا آ،مون
ها  ادوار    وحيح سناالا آ،مون كه در تشـيص كلي واژه نا بسيار كنك خواه  كرد. در وورتيكسب مهارا تشـيص كلي واژه به د

د ه در  اسـنامه در كااب مذكور دنت كني  تا به مرور روش وحيح تشــيص كليـ واژه    اا ، به كلي واژه تليي  گذداه دچار خطا د ه
راحاـي بـا كنـي تنـرا  بـه آن دسـت        ل مهارتي است كه دـنا بـه    وحيح سنا را در  كني  و اقي  داداه بادي  تشـيص كلي واژه

 خواهي  ااخت.
ب ا  وورا است كه داوطلب با عل  و دانش مهن سي خود و نيز با تنرا  و كسب مهـارا، اباـ ا بااـ  ا،     كلي واژه طالاي نوآوركاركرد 

به ترتيب حـروف ا فبـا،   ه به اا  كااب و با توجه سپس با مراجلها  آن، كلنه كلي   درست را تشـيص ده ،  وورا سنال اا ا، گزانه
كلنه كلي   م نظر را  ي ا نناا .  س ا، ااخا  كلنه كلي  ، اطالعاا ال،م برا  رسي ن به بن  م نظر طراح سنال حاول خواهـ  دـ .   

ا  و در كـ ام بنـ  ا،    وـفحه به اا  وورا كه، روبرو  كلنه كلي   بيان د ه است كه آن كلنه در ك ام منبع ا، مواد آ،مون و در چه 
اداره د ه، مراجله ننـوده و بـا مطا لـه مطلـب مـرتبط بـه آن موضـوع، بـه         كااب و وفحه آن منبع آورده د ه است. حال داوطلب به 

احانال ،ااد به  اسب سنال دست خواه  ااخت. اما اگر  اسب سنال را در آن آدرس نياخت باا  در تشـيص كلنـه كليـ   خـود ترداـ      
 واضح است كه تشـيص سراع و وحيح كلنه كلي  ، نيا، به تنرا  و كسب مهارا دارد.كن . 

جـواي در ،مـان  اســاواي و در نهااـت نبـو ي در       تر به  اسب سناالا و وـرخه  اابي هر چه سراع بنابراا  كاركرد كاب كلي واژه دست
، ااـ   سـناالا درو   78ا تكنيك كلي واژه را ن ارن  اما ح ود  اسـاواي ب نابليت ا باه نابل ذكر است كه تنام سناالاباد .  آ،مون مي

 نابليت را دارن .
را تهيـه نناايـ     ب كلي واژه و كليه مباحت و منابع آ،مـون اكانه تنها ال،م است كه حانا  حانا   با اا  توضيحاا ماوجه خواهي  د  كه
اه خود را مطا له ننوده و در رون  مطا لاتي خود، اسـافاده  است كه داوطلب مباحت تـصصي رد بلكه جهت اخزااش دانس نبو ي، نيا،
 نناا . ال،م را كسب مهاراا، كلي واژه را بانجان  تا با تنرا ، 
كاب مباحت و ساار منـابع را بطـور كامـل    باا  عرض دود كه داوطلباني كه  داداي  ها  نبل در دورهبنا بر با،خورد  كه ا، مـاطبي  

نناان  و اا ب ون هيچاونه مطا له و تنرا  و كسب مهارا خقط بـا اسـافاده ا، كاـاب     اناـابي و نانص تهيه ميكنن  و بصورا  تهيه نني
سـنال را  اسـب    97اـا   99انـ  و ناوانسـان  بيشـار ا،     كنن  كه ،مان ك  آورده كلي واژه نص  دركت در آ،مون را دارن ، اغلب اذعان مي

و اا چون بلضي ا، مباحت و سـاار   ان  در تشـيص سراع و وحيح كلنه كلي   را ن اداه چرا كه تنرا  ال،م برا  كسب مهارادهن ، 
   .ان  منابع را تهيه نكرده بودن  امكان  اسب به برخي سناالا را ا، دست داده

ان و سـاار  ننااي  كه برا  اخزااش دانس نبو ي در آ،مون  يش رو حانا تنامي كاب مباحت مقرارا ملـي سـاخان    ذا مج دا  تأكي  مي
ننااـ  بـه    منابع آ،مون مربوط به رداه و والحيت خود را مطاب  با مواد آ،موني كه دخار مقرراا برا  رداه و والحيت دنا اعالم مـي 

هنراه كااب كلي واژه مربوط به رداه و والحيت خود به طور كامل تهيه ننااي . سپس اگر كاب دـرح و درس نشـر نـوآور مربـوط بـه      
اا  كاب مباحت مقـرراا ملـي تـصصـي ردـاه خـود را       اا  ابا ا اا  كااب را مطا له ننااي  )و اگر تهيه نكرده يه كردهرداه خود را ته

ها  نبلي كه نشر نوآور به چاپ رسان ه است رخاه و سلي ننااي  كه  ها  دوره مطا له كني ( سپس به سراغ كاب تشراح سناالا آ،مون
دانساي  سلي كني  با اسافاده ا، كااب كلي واژه بـه   له نبلي خود  اسب دهي  و اگر  اسب سنا ي را ننيسناالا را ابا ا با دانش و اا مطا 

نامـه   آن سنال  اسب دهي  تا مهارا و سرعت ال،م برا  تشـيص سراع و وحيح كلي واژه سناالا را  ي ا ننااي  آنااه بـه سـراغ  اسـب   
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ا جواب و كلي واژه اناـابي من ف بررسي ننااي  تا به آمادگي ال،م برا  آ،مون  ـيش  سناالا رخاه و  اسب و كلي واژه تشـيصي خود را ب
راحاي با كني تنرا  به آن دست خواهي     وحيح سنال مهارتي است كه دنا به اقي  داداه بادي  تشـيص كلي واژهرو دست اابي . 

 ااخت.
توانـ  بـرا  كسـب     ااب حاضر بيان دود كه در  اا  موضوع مـي در ادامه سلي د ه است نحوه اناـاب و گزانش كلناا كلي   در ك

 كنن ه باد . بسيار كنك، تشـيص سراع و وحيح كلنه كلي  مهارا 
 

 سؤالتشخیص کلمات کلیدی 
 كني   اا  بـش را با اك مثال آغا، مي

 
 :مثال 

 ساخت، با کدام است؟ های چون ی نقشه ت تهیهیمسئول
 اح( طر8 ( ما ك3 ( ناظر9 ( مجر 0
 

 بارها و بارها تكرار د ه است. گاهي ه  به وورا ،ار آم ه است  سنالاا  
 ساخت، با کدام است؟ های چون ی نقشه تهیه وظیفه

 ( طراح8 ( ما ك3 ( ناظر9 ( مجر 0
 

 دو رواكرد برا  اناـاب كلنه كلي   سناالا وجود دارد 
رسان  اما گاهي منك  است آن كلنه كلي   جزئي كه اناــاب   جواب مياا  روش دنا را بسيار سراع به  نگری: رویکرد اول، جزئی -0

جزئـي اسـت امـا چنـي       كلنه كلي  اك  "ساخت های چون ی نقشه ت تهیهیمسئول"باال  سنالبرا   مثال اا  در كلي واژه نباد .  كرده
ع مطاب  حا ت دوم طرح د ه باد  كه آنااه   طراح سنال، هني  موضو عبارتي در كلي واژه ن ارا ، چرا كه منك  است بساه به سليقه

موجود نيست.  ـس  در كلي واژه نيز كلنه كلي   تغيير خواه  كرد، اا   "ساخت ها  چون   نقشه تهيه وظيفه"جزئي به كلنه كلي   
ه تهيـه  وظيفـ "تـوان هـر دو كلنـه كليـ        ده  چرا كه به نارش طراح سنال بسـااي دارد و ننـي   اابي هنيشه جواب نني روش جزئي

اخزااش  غيرمنطقيوورا  را در كلي واژه گنجان  چون حج  كااب به "ساخت ها  چون نقشه مسئو يت تهيه"و  "ساخت ها  چون نقشه
 .ااختخواه  

نار  را خـوب بيامو،اـ  چـرا     دود كه رواكرد كلي ده  اما بيشار توويه مي نار  جواب مي رواكرد جزئي سناالاهرچن  در بسيار  ا، 
اسـت را بـه    "وظيفـه تهيـه  "مـذكور،   سـنال اهنياي كـه در   ا  است و منك  است طراح سنال كلنه جزئي و بي نار  سليقه كه جزئي

 به چه وورا است؟ نار  رواكرد كلي، مطرح نناا . اما "مسئو يت تهيه"ها  داار  ا، جنله  گونه
دخيل باد . اگر بـواهي  برا  مثال خوق، كلنه كلي   بـا   ان تو ينننار  داار سليقه طراح  نار   در رواكرد كلي رواكرد دوم، كلي -9

 كني  كه در كااب حاضر چني  آم ه است  را اناـاب مي "ساخت چون  نقشه" مطنئنا نار  را اناـاب كني   رواكرد كلي
 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 - 57، 92، 39، 5، 8 9م ساخت چون  نقشه
 

كـار ببـرد. امـا بـا رواكـرد       توان  با ا فاظ مافـاوتي بـه   باد  را طراح سنال نني "ساخت چون  نقشه" هكنار   كلنه كلي   با رواكرد كلي
 نار  نيز با كاب كلي واژه ملنو ي با ملضلي مواجه خواهي  د . كلي

وفحه ملرخـي  در مبحت دوم،  نج  "ساخت نقشه چون"ها، برا  كلنه كلي    كني  مطاب  نسل ن ا  كلي واژه هنانطور كه مشاه ه مي
 هني   نج ارجاع است.  ها آن  اتر مه د ه است. در مبحت دوم چن ا  بار داار ه  اا  واژه كلي   آم ه اما 

طـرح دـ ه، سـلي دـ ه اسـت تـا        سـنال به منظور راحاي داوطلب در ااخا  وفحه مربوط به  "كلي واژه طالاي نوآور"اما در كاب 
 كني   وورتي كه در ذال مالحظه مي بن   گردن . به وضوع طبقه  مه ،  ركاربرد و طالاي به رازمها واژه

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 8-8-08 92 9م (ساخت و اسناد ها  چون امضا  مجا، ذال نقشه) ساخت نقشه چون

 3-7-99 89 99م )تأسيساا برني(ساخت نقشه چون

 0-9-3-99 05 99م )تحوال ا، ما ك و نرار دادن در اخايار با،رس(ساخت نقشه چون

 9-2-9 5 9م (تحوال به خرا ار)ساخت نقشه چون

 5-0-7 39 9م (تهيه و امضا  سه سر  نقشه كامل)ساخت نقشه چون
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 02ماده  57 9م (دناسنامه خني و ملكي ساخانان)ساخت نقشه چون

 00-9-5-99 92 99م كشي گا، ساخانان( ) و هساخت نقشه چون

 2-8-9 8 9م (ا،  ااان كاروظيفه مجر   س )ساخت نقشه چون
 

كه در وفحه مربوطه چه مطا ب و چه توضـيحاتي در خصـوص كليـ واژه اناــابي،       ادو يمدنا با خوان ن مطلب داخل  راناز ماوجه 
مبحت دوم، در مورد امضا  مجا، ذاـل نقشـه توضـيح داده دـ ه      92در وفحه  "ساخت چون  نقشه"آم ه است. برا  مثال در خصوص 

 8در تأسيساا برني توضيحاتي آم ه است. و اما در آخرا  ارجاع الني وـفحه   "ساخت چون  نقشه"در خصوص  89در وفحه است. اا 
مبحت دوم در مورد وظيفه وحبت د ه است، آن ه  وظيفه مجر  كه با تيز هودي داوطلب حاي داار نيـا،  بـه رجـوع بـه مبحـت      

توجـه كنيـ  در    سـنال وـورا   بار داار بـه  يفه مجر   س ا،  ااان كار اداره دارد. اكنـواه  بود. ،ارا در توضيحاا داخل  راناز به وظ
 ا، مبحت دو باا  اناـاب دنا باد . 8ا، وظيفه تهيه وحبت به ميان آم ه است  س ارجاع آخر الني وفحه  سنالوورا 

ناـر  و   ا كردن كلي واژه بـا رواكـرد جزاـي   ،  ي "ها  نظام مهن سي تشراح كامل آ،مون"با مطا له چن  آ،مون گذداه ا، طرا  كاب 
 .دست  ي ا كني  مهارانار  را تنرا  كني  تا به اا   كلي
 

 جدول متجانس و استفاده از آن در یافتن کلمات مترادف  
اوطلـب  طور كلي؛ ج ول ماجانس ج و ي است دامل  غاتي كه امكان دارد طراح سنال با اسافاده ا، آن، داوطلب را سردرگ  كن  تا د به

را  "حـ انل انـ ا،ه...  "ا، دـنا   سـنال راحاي كلي واژه وحيح را  ي ا كن  و به  اسب مورد نظر در منبـع برسـ . بـرا  مثـال در      ناوان  به
خواهـ .   مـي  "كنينـه انـ ا،ه...  "اـا   "كنينه ابلاد..."ا، دنا  سنالدر  اوال آم ه است اا  "ح انل ابلاد..."خواه  در حا ي كه در منابع  مي
ذكر د ه اسـت و ـي    "سطح مقطع ميلارد"توان گفت، در منبع  نيا، به ج ول ماجانس ناگزار خواه  بود. به عنوان مثال داار مي  س
 خواه . را مي "مساحت مقطع ميلارد"ا، دنا  سنالدر 

هسـان ، بـا ا فـاظ     "نل...حـ ا "وورا  اما د يل آنكه اا  ج ول در ضن  كلي واژه نيام ه است اا  است كه اگر تنامي كلي هااي كه به
دـ  و بسـيار  ا، ااـ  نبيـل، حجـ  كاـاب كليـ واژه         و با لكس ارائه مـي  "ان ا،ه"ها را با "ابلاد"و اا تنام  "دست ك ..."اا  "كنينه..."

 بود.   چن ا  برابر د ه و  ذا غيرمهن سي و غيرمنطقي مي
را بـواهـ    "ح انل انـ ا،ه... "ا، دنا  سنال . چون منك  است در كني نار  به ج ول ماجانس نيا،  ي ا مي توجه كني  در حا ت جزاي

را بـواه .  س نيا، به جـ ول   "كنينه ان ا،ه..."اا  "كنينه ابلاد..."ا، دنا  سنالآم ه است اا در  "ح انل ابلاد..."در حا ي كه در منابع 
 ماجانس خواهي  دادت.

 
 آزمون به کمک کلید واژه سؤاالتشیوه پاسخ گویی به 

 كـه  كنيـ   توجـه  امّـا  بادـي ،  داداه هنراه به آ،مون جلسه در را خود نيا، مورد ها كااب تناميدود كه  نبل ا، هر توضيحي تاكي  مي
 وگرنـه  بادـي ،  داداه  سودمن  و مشـّص اساراتژ  و راز برنامه دارا ، هنراه آ،مون جلسه در كه ياهاكااب تكتك برا  باا  حانا 
در اا  بــش   .دود دنا ونت اتالف باعت اوناا ا،  اريبس در برنامه، و اساراتژ  دادا  ب ون منابع، و كاب ،ااد دتل ا كه است منك 

 تـوان  يننرا  سنالرا حل كني  و هنچني  تشـيص دهي  كه ك ام  سنالواه  د  كه چاونه با اسافاده ا، كلي  واژه اك ختوضيح داده 
نظـر   ورف سنالبه كنك كلي  واژه ،مان ،ااد  ا، دنا خواه  گرخت و بهار است ا، آن  سناله آن با كلي  واژه  اسب داد اا  اسـاواي ب

 كني .
  دون  يمدساه تقسي   هفتبه  غا با آ،مون  سناالا

 
دود، كلنـه كليـ      آ،موني را دامل مي سناالابه وورا مياناي  سي درو   ح ودا   در اا  گروه كه خیلی ساده -ای کلید واژه -0
 نظام مهن سي هسان .   سناالاترا   آسان سناالاهااي است كه در منابع ذكر د ه است. اا  گروه ا،  هنان واژه قا يند
 

 :مثال 
 در مورد بتن پاششی کدام عبارت صحیح است؟

 ( ماسه مصرخي باا  تيز گوده باد .9 ماسه مصرخي باا  گرد گوده باد .( 0
 درو  ماسه مصرخي باا  گردگوده باد . 81( ح انل 8 تيز گوده باد . توان  گرد گوده اا ( ماسه مصرخي مي3

   كه در هـر چهـار گزانـه   « ماسه مصرخي در با   ادشي»دود و  كه ا، وورا سنال بردادت مي« با   ادشي»   با هر دو كلي واژه: کلیدواژه
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 دوا . ه اات مي 77   وفحه 8-01-3-0-5  سنال تكرار د ه است، با اسافاده ا، كلي واژه طالاي نوآور به مبحت  نج ، بن


 :مثال 
 باشد؟ های زیر در مورد پایش گود صحیح می کدامیک از گزینه

 ( طراح گودبردار ، مسئو يت اناـاب ابزار  ااش را بر عه ه دارد.0
 باد . ( ناظر  روژه مسئول نرائت و  ردا،ش اطالعاا  ااش گودبردار  مي9
 مار با ديب  اا ار، انجام  ااش گودبردار  ضرور  است. 5( در گودبردار  با عن  3
مار با ديب  اا ار، خقط در وورتي كه طراح انجام  ااش را ضرور  ب انـ ، ال،م اسـت عنليـاا  ـااش      99( در گودبردار  با عن  8

 انجام دود.
 اتفاق نظر دارن . سنال ااش گود. كه در آن ه  منبع و ه  وورا  کلیدواژه:

 
 قـا  يدن سـناالا دـود،   آ،موني را دـامل مـي   سناالا  در اا  گروه كه ح ودا  به وورا مياناي  بيست درو  ساده -ای اژهکلید و -2

ها كني اخاالف دارد، و ي ا، نظـر حـروف ا فبـااي     هااي را ن ارد كه در منابع ذكر د ه است. اما تفاوا ان   است. الني واژه هنان واژه
(، مجر ، ناظر، طـراح )در منبـع( و   سنال. مانن   ااش گود )در منبع( و  ااش گودبردار  )در وورا ها اكسان است چن  حرف اول آن

دـير   سنال(. به عبارا داار به طور مثال در منبع ذكر د ه ديرها  چ ني، اما در وورا سنالو طراحان )در وورا  انمجراان، ناظر
ه، اخاالف در حروف اول كلنه كلي   نيست، تنها در آخـر كلنـه  يشـون ،    چ ني و اا بر عكس اسافاده د ه است. در اول در اا  گرو

 آا .   آسان نظام مهن سي به دنار مي سناالا، ا، سناالاني  و اا عالمت جنع و ... اضاخه و كسر د ه است.  ذا اا  گروه ا، 
 
هنان  قا يدن سناالادود،  موني را دامل ميآ، سناالا  در اا  گروه كه ح ودا  به وورا مياناي  بيست درو  متوسط-کلید واژه -3
در منبع آم ه سطح مقاطع اما در وورا  مثال هااي را ن ارن  كه در منابع ذكر د ه است. اما تفاوا مانن  مورد  يشي  ان   نيست.  واژه
ني ذكر د ه و بـا لكس، اـا در   واژه نطر اس سنال، واژه مساحت مقطع ذكر د ه و با لكس، اا در منبع واژه نطرنامي آم ه و ي در سنال

 آم ه كنينه خاوله و با لكس و امثا ه .   سنالمنبع آم ه ح انل خاوله اما در 
 با ج و ي كه ما نام آن را ج ول ماجانس گذاداي ، تا ح ود نود درو  نابل حصول است سناالا ي ا ننودن كلي واژه اا  گروه ا، 

 
 :مثال 

 مساحت کابین دوش باید چقدر باشد؟
 مار مربع 9/1( 9  مار مربع 8/1( 0
 مار مربع 5/1( 8  مار مربع 7/1( 3

بيني  تفاوا حروخي در چينش  غت ا فبـااي بسـيار    (، سطح كابي  دوش )منبع(. هنانطور كه ميسنالمساحت كابي  دوش ) کلیدواژه:
 نرار دارد، در حا ي كه سطح در رداف س.  يم فارد،ااد است. مساحت در 

 
ت دو امكان برا  رسي ن به كلي واژه وجود دارد. راه اول  اسافاده ا، جـ ول ماجـانس كـه در ادامـه خواهيـ  داـ . راه دوم        در اا  حا 

 اسافاده ا، كلي اابي.  
تر كابي  دوش را جساجو كني  تا بجواب برسـي .   اابي الني به جا  آنكه دنا مساحت كابي  دوش را جساجو كني  به وورا كلي كلي

اـابي   در بردارنـ . بـا كلـي    نـا  يعاتفاق نظر بر سر كلي واژه دارن  و هر دو كـابي  دوش را   سنالبيني  كه منبع و وورا   ت ميدر اا  حا
سطح ماوسط را به ساده اا خيلي ساده مب ل كني . اما توجه داداه بادي  كه جزئي نار  دـنا را بـه دردسـر     سناالاتواني  برخي  مي
،  سون ها و  يشـون ها  ها وفتوان  كلنه كلي   اولي الني كابي  دوش را به وورا داار بياورد، اما ني ها، ت . چون طراح ننيان ا،د يم

بيـاورد حـ انل سـطح)اا كنينـه سـطح اـا        سـنال توانـ  در   توان  تغيير ده ، اضاخه كن  اا اخزااش ده . به عنوان مثال حاي مـي  را مي
 ا مساحت چق ر است. مساحت( چق ر است و اا ح اكثر اا بيشنه سطح ا

نابل تشــيص نبادـ  و در    سنالا، وورا  سنالخيلي آسان، آسان و ماوسط امكان دارد كه كلي  واژه  سناالاتوجه دود كه در گروه 
دود. بنابراا  برا  ااخا  كلي  واژه تنهـا بـه وـورا     دود كه اك عبارا كلي   در گزانه تكرار مي ها مشـص مي وورا بررسي گزانه

 را نيز مطا له خرمااي . سنالها   وجه نكني  و نبل ا، جساجو گزانهت سنال
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آ،مـوني را دـامل    سـناالا به وورا مياناي  ده ا ي  انزده دروـ    ح ودا در اا  گروه، كه  سناالا سخت و ترکیبی:-کلید واژه -6
هـا   بادـ . بسـاه بـه گزانـه     ا غلط را بيابي ، ميبه وورا گزانه وحيح ا ملنوال دود، هر گزانه كلي  واژه مـاص به خود را دارد كه  مي
 در ،ار آم ه است  سناالاا  ا، اا   در ااخا  كلي  واژه تغيير كن . ننونه سناالاتوان  ميزان سـاي اا   مي
 

 :مثال 
 است؟ حیصح ریز یها نهیاز گز کیکدام  
 بع باد .  مار مر 0/9مار و به مساحت  8/0به عرض  توان  يساخانان م  ورود  ( خضا0
 در جهت مـا ف خروج بچرخن .   اخروج و دسارس با  رهايوانع در مس  درها ي( تنام9
 باد .   مار يسانا 21ح انل   ابا دود ياسافاده م يبرن زاايبه تجه يدسارس  كه خقط برا ايراهروها  (  هنا3
  مار كنار باد  98/9ا،   احركت آن نبا كنن ه  يتنظ لهيساخانان در محل وس ي( ارتفاع آ،اد در اول8
 

» اك عبـارا    باا  برا  هر گزانه كلي  واژه مربوط به آن را جساجو كني . به عنوان مثال برا  گزانه سنالبرا   ي ا كردن جواب اا  
رس و دسا ريخروج)در وانع در مس ريدر وانع در مس »، برا  گزانه دو عبارا « ( ورود  خضا يساخانان)ا زاماا عنوم  ورود  خضا

)حـ انل  هنـا راهـرو    يكيو مكان يبرنـ  زاايـ تجه يراهـرو دسارسـ   »، بـرا  گزانـه سـه عبـارا     «چرخش مواخ  جهت خروج(-خروج
به عنوان كليـ  واژه  « (ياول  در خصوص در ورود ي)ا زاماا عنومياول  در ورود »چهار عبارا   و در نهاات برا  گزانه« (يدسارس

به كنك كلي  واژه بسـيار ،مـان بـر اسـت و بـه       سنال ي ا كردن جواب وحيح اا   دود يمحظه مناسب اناـاب گردد. هنانطور كه مال
ورف نظر كننـ  و در وـورا اضـاخه آوردن ونـت در      سناالاتا ح ا نكان ا،  اسـاواي به اا  نوع  گردد يممهن سي گرامي  يشنهاد 

 رجوع كنن . سناالا  آ،مون به اا   جلسهاناها  
 

و  بـه وـورتي اسـت كـه      بادـن   يمـ ا، ك ام بـش ا، منـابع   قا يدنهسان  كه مشـص نيست  سناالا  داار  ا،  دساه  مفهومی: -5
اسـت.   سـنال تنها راه جواب آدنااي با مفهـوم   سناالامضنوني را ه ف دارد اما در مورد آن مضنون كالمي نياورده است. در اا  گونه 

امكان  سنالنل نكني  و ذكر اا  نكاه ال،م است كه در هر آ،مون ح اكثر اك اا دو دااب ،ده ع سناالادر حل ااناونه  دود يمتوويه 
مفهومي است تنها باعت اخزااش ننراا منفـي دـنا    سنالبا خرض اانكه  سناالادارد به اا  نحو باد ، بنابراا   اسـاواي بي محابا به 

 خواه  د .
 

 :مثال 
 مجاور چند متر باید باشد؟ متر از ساختمان 51فاصله ساختمانی با ارتفاع 

و  ي ا ننودن كلي ، ادراف  سنالد ه است. تنها راه  اسـاواي، آدنااي به اا   سنالبه وورا غير مساقي  ا، در، انقطاع  سنالدر اا  
 .داوطلب به مطا ب داخل منابع آ،مون است

 
داايلينگ هسان  كه اسافاده ا، كلي  واژه در حـل   محاسباتي اا سناالا، سناالا  اا  دساه ا، محاسباتی و جزئیات نقشه کشی -8

ها به خصوص در والحيت نظارا داه  چنـي  سـناالتي هسـاي . بـه عنـوان مثـال در        كنكي نـواه  كرد. در برخي آ،مون سنالاا  
آ،مون ملنار  نظارا اا در  بادن  يمطراحي خوالد  سناالاتحليل سا،ه و اا  سناالامربوط به  سناالاآ،مون نظارا عنران بيشار اا  

 بادن . مربوط نقشه جزئياا اجرااي ساخانان مي سناالانيز تل اد  ا، 
 
آ،مون اضاخه د ه است و ح اكثر اـك اـا    سناالاتر كردن  ها  اخير به د يل سـت در سال سناالا  اا  گروه ا، منبع نامشخص -7
در منابع ملرخـي دـ ه دخاـر مقـرراا      سنالطرح د ه است كه  اسب  ا  اا  گروه به گونه سناالادود.  ا، آ،مون را دامل مي سنالدو 

 دود. در اول ا، دانش داوطلبان هر رداه، در ح  كاردناسي طرح مي سناالاوجود ن ارد. 
 

 :سؤاالتنکات تکمیلی برای حل 
و در اباـ ا بهاـر اسـت        ـنج  دور  دـود   دسـاه  سـناالا دود كه ا،  آ،مون به كنك كااب كلي  واژه  يشنهاد مي سناالادر حل  -

 رداخاـه   سناالابا عالماي مشـص گردن  تا  س ا، اتنام دور اول به اا   سناالا  اك تا چهار  اسب داده دون  و باني  دساهسناالتي 
 دود. 

ه سـطح  اهنيت تشـيص درجه سـاي و آساني سناالا در موخقيت داوطلب سه  ،ااد  دارد دنا باا  باواني  ابا ا سناالا را بـه سـ   -



 01 کلیدواژه طالیی نوآور عمران محاسبات 

 190-55952192خكس   190-55952131تلف     0889997880، ك  ساي  032آدرس  تهران، بزرگراه جالل آل احن ، مقابل دهرآرا،  ال  
 

آسان، ماوسط و ددوار تقسي  ننااي  و ابا ا به سناالا سطح آسان سپس سناالا سطح ماوسط و در اناها در وورا دادا  ،مـان بـه   
هـا(   سناالا سطح ددوار  اسب دهي .  ذا برا  كنك به كسب مهارا اا  تشـيص در كاب تشراح سناالا نشـر نـوآور )بلضـي ردـاه    

 ـص د ه است.درجه سـاي و آساني سناالا مش

اسـت،   8ا، مبحـت   سـنال ، بنابراا  در وورتي كه به عنوان مثال تشـيص داداـ   بادن  يمبه ترتيب مباحت  غا با در آ،مون  سناالا -
اسـت   "با  خود ماراك " سنالاگر تشـيص دادا  كلي  واژه اك  مثال تنها ب نبال كلناتي بادي  كه در اا  مبحت اسافاده د ه است. 

كلي  واژه با با  خود ماراك  آغا، د ه است، با كنـي دنـت مشـاه ه     31دوا  كه  رجوع به كلي  واژه طالاي نوآور ماوجه ميو  س ا، 
بادن ، تنها سه مورد است. بنابراا  با توجـه بـه ااـ  نكاـه        با  خود ماراك  كه مربوط به مبحت  نج ميها واژهخواهي  كرد كه كلي  

 ي  واژه ورف خواهي  كرد.،مان كنار  برا  جساجو  كل

به جواب نرسي  و ،مان ،ااد  ا، دنا نيز بي نايجه تلف  دود يمدر تشـيص كلي  واژه بسيار دنت كني  ،ارا تشـيص نادرست سبب  -
بـه و    نبل را به كنك كلي  واژه حل كني  تا در ااـ  ،مينـه تجر  ها سال  ها آ،مون سناالانبل ا، آ،مون به ح  كاخي  حانا گردد.  ذا 

 تـصص ال،م را ب ست آورا .
 بادـي   رو يش آ،مون در عزازان دنا نبو ي و موخقيت داه  خوق د ه گفاه موارد و هاتوويه به عنل با انشاءاهلل كه است امي در اناها 

 .باد  اهداد موخقيت اا  در كوچكي سه  نيز نوآور نشر مهن سي نظام ها آ،مون واژه كاابها  مجنوعه كه امي وارا  نيز و
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 تورک متر=آچار مدرج=آچارمتر
 صاعقه=رعد و برق=آذرخش
 ميلگرد=آرماتور
 تست=آزمایش=آزمون
 پوشش=آستر
 :د=آنتي
 نامه=دستورالعمل نامه=شيوه آیين
 طول، عرض، :خامت، قطر و...=اندازه=ابعاد

 آثار=اثر
Pاثر =اثرثانویه    

 اعضا=اجزا
 لرزه=عاشارت

 شبکه بارنده=اسپرینکلر
 وادار=استاد

بردا بهره=ف=متصركننده مصرف=كننده استکاده
 ور( بهره) ر

 شيشه متخلخل=اسکنج شيشه
 اشخاص=شخص

 اشخاص حقوقي=شخص حقوقي
 اشخاص حقيقي=شخص حقيقي

 اشخاص معلول=افراد معلول=معلولين=معلول
 اشکال=شکل

 برخورد=اصابت
 دار د پوششالکترو=دار الکترود روكش
 هادي زمين=الکترود زمين
 عضو مرزي=اجزاي مرزي=المان مرزي
 اعضا=عضو

 انبار كيسه سيمان=انبار سيمان كيسه اي
 =بنــدي گونــه=بنـدي  دســتهبندي= =طبقـه انواا

 بندي بندي=گروه بندي=درجه بندي=كالس تقسيم
 مهاربند=بادبند

 بازده=راندمان
 باطري=باتري

 پشت بام=بام
 برابر=مقابل

 پانچ=ش دو طرفهبر
 قالب جوش=برگشت جوش گوشه

 تسمه افقي=بست موازي
 بست چپ و راست=بست مورب

 ساختمان=بنا
 كف پله=پاخور

 ترمينال مسافربري=پایانه مسافربري
 پالن=نقشه

 پلکان=پله

 اي :ربه=پنوماتيکي
 نما=پوشش خارجي=پوسته خارجي ساختمان

 :خامت=عرض=پهنا
 فونداسيون=شالوده=پي

 خيز پيش=اپيش انحن
 محور خنثي=تار خنثي

 كنتور=تاسيسات انشعاب برق
 تاسيسات الکتریکي=تاسيسات برقي

 تجهيزات=تاسيسات
 خروج=تخليه

 سطح=تراز
 گروه=تصرف

 تعليق=معلق كردن
 تعویض هوا=تهویه
 مقاومت اسمي جوش=تنش اسمي جوش

 مقاومت مجاز=تنش مجاز
 توالت ایراني=توالت شرقي
 گيتوالت فرن=توالت غربي

 سرویس بهداشتي=دستشویي=توالت
 تير پيوسته=تير یکسره

 عضو خمشي=تير
 هيسترتيک=تسليمي=جاري شونده

 دست انداز=جان پناه
ــوص  ــرم مخص ــم =ج ــد حج ــرم واح وزن =ج

 مخصوص
 =خودداري=عدم انجام=ممانعتجلوگيري

 جوش نکوذي=جوش گوشه با نکوذ كامل
 چارتراش=چهارتراش

 چهارچوب=چارچوب
 دست كم=يمممين=كمينه=حداقل
 ماكزیمم=بيشينه=حداكثر
 آتش=حریق

 شيلد=حکاظ فلزي
 محافظت=حکاظت
 آرماتور عر:ي=ميلگرد عر:ي=تنگ=خاموت

 برون مركزي=خروج از مركزیت
 =عدم انجام=ممانعتجلوگيريخودداري=

 اتوماتيک=خودكار
 خط=خطوط

 درون=داخل
 گونه=بندي دستهبندي= =طبقهبندي=انواا درجه
 بندي گروهبندي= السك=بندي تقسيم=بندي

 درز زلزله=درز انقطاا
كال=بندي تقسيم=انواا=بندي گونه=بندي دسته

 بندي گروه=بندي درجهبندي= س
 نامه نامه=شيوه دستورالعمل=آیين

 دفتر=دفاتر
 دستگاه گازسوز=وسيله گازسوز=وسایل گازسوز

 =دفنيمدفون=دفن شده
 حرارت=دما

 جزئيات=دیتيل
 گرد=پودر=ذرات

 دهراندمان=باز
 رمپ=راه شيب دار

 ترسيب=رسوب
 رطوبت=مرطوب

 آميزي رنگ=رنگ كاري
 جکت=زوج

 مولد برق=ژنراتور
 داربست=سازه دسترسي به بنا

 سایبان=بان سایه
 محافظ=سپر

 ستون قوطي شکل=اي ستون جعبه
 شکل=فرم

 عضو فشاري=ستون
 ورق پيوستگي=كننده سخت
 البي=سرسرا

 سطح مقطع=سطح موثر دهانه
 مساحت=سطح

 طح=سطوحس
فضـاي  =فضاي بـاز =سطوح ساخته نشده زمين

 آزاد
 ها سطح=سطوح

 سمباده=سنباده
 سامانه=سيستم

 سيمان كيسه اي=كيسه سيمان=پاكت سيمان
 ریسماني=شاقولي

 شخص=اشخاص
 شخص حقوقي=اشخاص حقوقي
 شخص حقيقي=اشخاص حقيقي

 شركا=شریک
 شيلنگ=شلنگ

 كالف=شناژ
 شکل=اشکال

شير كاهش =فشارشير تنظيم =شير فشار شکن
 فشار
 نامه =آیيندستورالعمل=نامه شيوه
 خمشي=گيردار=صلب

 جنس( کلمات متجانس )هم
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 ارتکاا كالف=:خامت كالف
 ها :ریب=:رایب

 :ریب انتقال=:ریب گذر
 طبقه=طبقات

ــه ــه بندي=دســته طبق  بنــدي=انواا= بندي=گون
 بندي بندي=گروه بندي=درجه بندي=كالس تقسيم

 طراحان=طرح
 نسبت مخلوط=طرح احتالط
 طریقه=طرز

 مقاومت فشاري=ظرفيت فشاري
 ظروف=ظرف
 عامل=عوامل

 انتقال=گذر=عبور
 =عالمتعالئم

 عضو=اعضا
 عوامل=عامل

 فواصل=فاصله
 فرم=شکل

 اتصال=فيتينگ
 وسيله حکاظتي=فيوز

 زون=منقطه=ناحيه=قسمت
 سایز=قطر

 قطر اسمي=قطرنامي
 قطعات=قطعه

 اتاقک=كابين
 كميته=كارگروه
 تقليل=كاهش

 چکت=كشو
 کسازيكف سازي=ك

 كکشوي=كف شوي
 كالف مياني=كالف عمود بر تير

 مانيکولد=كلکتور
 ایزوالتور=كليد جداكننده

 پاكت سيمان، گچ و...=كيسه سيمان، گچ و...
 كيسه سيمان=سيمان كيسه اي

بندي= بندي=دسته بندي=طبقه بندي=گونه گروه
 بندي=انواا تقسيم

 حجم=ظرفيت=گنجایش
 چراغ=المپ
 ها وسيله=وسایل=لوازم
 سررفتگي=سرریز=لوچه

 شاخه افقي=لوله افقي
 لوله تخليه فا:الب=لوله خروجي فا:الب

 ماده=مواد
 سندپالست=ماسه پاشي

 مجریان=مجري
 حبس=محبوس شدن

 فضا=مکان=محل
 =مخازنتانک=مخزن

 مود=مد
 مدارس=مدرسه
 مدارک=مدرک
 مدفون=دفني

 مدول االستيسيته=:ریب ارتجاعي
 مراجع=مرجع

 مراحل=مرحله
 كز=مركزمرا

 مرطوب=رطوبت
 مختلط=مركب

 مساجد=مسجد
 مسئول=مسوول

 راه=مسير
 معلق كردن=تعليق

 معلول=افراد معلول=اشخاص معلول=معلولين
 مقابل=برابر

 مقدارها=مقادیر

 ها مقطع=مقاطع
 ارزش جوش=مقاومت جوش

 امپدانس=مقاومت
 =خودداري=عدم انجامجلوگيري=ممانعت

 منابع=منبع
 مناطق=نقاط

 طوب=نقاط مرطوبمناطق مر
 بندي زون=بندي منطقه

 مواد=ماده
 سرهم كردن=مونتاژ

 مهندسان=مهندسين=مهندس
 قسمت=ناحيه

 ناریسماني=ناشاقولي
 ناظران=ناظر

 اسمي=نامي
 سرعت=نرخ

 نقشه=پالن
 نقاط=مناطق

 آزمونه=نمومه آزمایشي
 برداري نمونه=گيري نمونه
 مقاومت=نيرو

 كاليبراسيون=واسنجي
 ورق روسري و زیر سري=لورق پوششي اتصا

 ورق جان=ورق تکي جان
 مدخل=ورودي

بـه اشـتباه   ) وزن واحد حجـم =وزن مخصوص
 گاهي منظور از وزن مکهوم فيزیکي جرم است(

 وسيله=وسایل
 وسيله گازسوز=دستگاه گازسوز=وسایل گازسوز

 موقعيت جوشکاري=و:عيت جوشکاري
 ها وظيکه=ها مسئوليت=وظایف
 تک فاز=یک فاز

 تهيات=هيئ
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 است. ذیل شرح به است رفته کار به کتاب این در که اختصاراتی
 (0۶98) چهارمویرایش  - مبحث ششم )بارهاي وارد بر ساختمان( :6م
 (0۶90) -سازي( مبحث هکتم )پي و پي :7م
 (0۶90) -هاي با مصالح بنایي( مبحث هشتم )طرح و اجراي ساختمان :8م
 (0۶99)پنجمویرایش  - آرمه( هاي بتن تمانمبحث نهم )طرح و اجراي ساخ :9م
 (0۶90) -هاي فوالدي( مبحث دهم )طرح و اجراي ساختمان :01م

 ، ویرایش چهارم.(0811ها در برابر زلزله ) استاندارد  نامه طراحي ساختمان آئين آز:
 اپ سيزدهم و به بعد.، دكتر حميدر:ا اشرفي، انتشارات نوآور، ویرایش دوم، چهاي نگهبان و سازه گودبرداري گود:
 .0۶97هاي ساختماني(، محمدحسين عليزاده برزي، نوآور،  جداول اشتال )پروفيل اش:
 
 
 

 نحوه قرارگیری کلیدواژه، بند، صفحه و کتاب
 
 

 اختصارات
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 190-55952192خكس   190-55952131تلف     0889997880، ك  ساي  032آدرس  تهران، بزرگراه جالل آل احن ، مقابل دهرآرا،  ال  
 

 

 
♦ f 9م ♦ 06۶ ♦ ۶‒01‒9ج...... ................................................ اصالح شده برای دال دوطرفه
♦  9م ♦ ۵6 ♦ 0‒۶‒9...... ....................................................................... ها با توجه به ترکیب دانه 

♦ IPE
1

2
اش ♦ 0۶ ،00 ♦ ۶‒0...... ...................................................................................................... 

♦ IPEo
1

2
 اش ♦ 0۶ ،00 ♦ ۶‒0...... ................................................................................................... 

♦ IPEv
1

2
اش ♦ 0۵ ،04 ♦ 4‒0...... .................................................................................................. 

♦ IPEv ............................................................................................ ......0‒۵، 0‒7 ♦ 06‒08 ♦ اش 

♦ I
1

2
اش ♦ 07 ،06 ♦ ۶‒0...... .............................................................................................................. 

♦ IPB
1

2
 اش ♦ ۶9‒۶6 ♦ ۵‒۶ ،4‒۶...... ........................................................................................... 

♦ IPBv
1

2
اش ♦ 40 ،41 ♦ 6‒۶...... .................................................................................................. 

♦ BEP ................................................................................................. ......01‒۶‒0۶‒4 ♦ 0۵1 ♦ 01م 
♦ BSEEP .......................................................................................... ......01‒۶‒0۶‒۶ ♦ 04۵ ♦ 01م
♦ BUEEP ......................................................................................... ......01‒۶‒0۶‒۶ ♦ 04۵ ♦ 01م 
♦ C10 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C12 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C16 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C20 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C20 ( ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از)کربناته شدن

9م ♦ ۵01 ♦ 6‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C20 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 9م ♦ ۵0۶ ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C20 (بدون روانها  مقادیر مقاومت و اسالمپ برای انواع کف )کننده

9م ♦ ۵00 ♦ 00‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C25 (های  رو با چرخهالزامات بتن در مناطق رویا)یخ زدن و آب شدن

 9م ♦ ۵06 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C25 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C25 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

 9م ♦ ۵01 ♦ 6‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C25 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

9م ♦ ۵0۶ ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C25 (بدون روانها  مقادیر مقاومت و اسالمپ برای انواع کف )کننده

 9م ♦ ۵00 ♦ 00‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C30 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

9م ♦ ۵06 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C30 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C30 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

9م ♦ ۵01 ♦ 6‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C30 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 9م ♦ ۵0۶ ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C30 (بدون روانها  مقادیر مقاومت و اسالمپ برای انواع کف )کننده

9م ♦ ۵00 ♦ 00‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C35 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C35 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

9م ♦ ۵01 ♦ 6‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C35 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 9م ♦ ۵0۶ ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C35 (بدون روانها  مقادیر مقاومت و اسالمپ برای انواع کف )کننده

9م ♦ ۵00 ♦ 00‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C40 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C45 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C50 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ....................................................................................... بتن 

♦ C55 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ...................................................................................... بتن
♦ C60 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ...................................................................................... بتن 
♦ C65 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ...................................................................................... بتن
♦ C70 (بندی  رده)9م ♦ ۵8 ♦ 4‒۶‒9...... ...................................................................................... بتن 
♦ CEM I (الزامات اجرایی، نکات و -سیمان در روش دومبندی  گروه-سیمان پرتلند

9م ♦ 4۵4 ♦ 0‒00‒9ج...... ........................................................... ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ CEM II (الزامات اجرایی، -سیمان در روش دومبندی  گروه-سیمان پرتلند آمیخته

 9م ♦ 4۵4 ♦ 0‒00‒9ج...... ........................................... نکات و ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ CEM III (الزامات اجرایی، نکات -سیمان در روش دومبندی  گروه-ای سیمان سرباره

9م ♦ 4۵4 ♦ 0‒00‒9ج...... ....................................................... و ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ CEM IV (الزامات اجرایی، نکات و -سیمان در روش دومبندی  گروه-سیمان پوزوالنی

 9م ♦ 4۵4 ♦ 0‒00‒9ج...... ........................................................... ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ CEM V (الزامات اجرایی، نکات و -سیمان در روش دومبندی  گروه-سیمان مرکب

9م ♦ 4۵4 ♦ 0‒00‒9ج...... ........................................................... ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ IPB ........................................................................................... ......۶‒0، ۶‒8 ♦ ۶0، ۶۶، ۶8 ♦ اش 
♦ IPBI ......................................................................................... ......۶‒0، ۶‒9 ♦ ۶1، ۶0، 4۵ ♦ اش
♦ IPBS ..................................................................................... ......۶‒7، ۶‒00 ♦ 40، 4۶، 47 ♦ اش 
♦ IPBv ............................................................................................................. ......۶‒۶ ♦ ۶4، ۶۵ ♦ اش
♦ IPE ...................................................................................................................... ......0‒0 ♦ 8، 9 ♦ اش 
♦ IPEo ............................................................................ ......0‒0، 0‒7، 0‒6 ♦ 01، 00، 08 ♦ اش
♦ IPES ............................................................................................................. ......0‒9 ♦ 01، 00 ♦ اش 
♦ PH 9م ♦ 4۵6 ♦ ۶‒4‒00‒9...... ................................................................ آب مصرفی بتن() آب
♦ PH (های  مشخصات و آزمون)9م ♦ 4۵8 ♦ 4‒00‒9ج...... ....... الزم در مواد افزودنی بتن 
♦ PT ........................................................................................................... ......01م ♦ 06۶ ♦ 0‒4‒01ج
♦ RBS ........................................................................................................ ......01‒۶‒0۶ ♦ 04۶ ♦ 01م 
♦ RCPT (در  برای اعمال دوام آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

9م ♦ ۵16 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ RT .......................................................................................................... ......01م ♦ 06۶ ♦ 0‒4‒01ج 
♦ S.B.R ()9م ♦ ۵01 ♦ 8‒0پ‒9...... .................الزامات دوام بتن برای سایش و فرسایش
♦ S240 (بندی  رده)9م ♦ 60 ♦ 0‒4‒9...... ..........................................................................آرماتورها 
♦ S240 (ایش زاویه خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در آزم

9م ♦ 486 ♦ 9‒00‒9ج...... ....................................................................................................... خمش(
♦ S240 ()ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها

 9م ♦ 484 ♦ 7‒00‒9ج...... ..................................................................................................................... 
♦ S240 (آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه )9م ♦ 6۶ ♦ 4‒4‒9...... ................................ پذیری
♦ S240 (های  ویژگی)9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ...................................................... کششی آرماتور 
♦ S340 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها() با آج دوکی

9م ♦ 484 ♦ 7‒00‒9ج...... ..................................................................................................................... 
♦ S340 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع ) با آج یکنواخت

 9م ♦ 484 ♦ 7‒00‒9ج...... .................................................................................................. میلگردها(
♦ S340 (بندی  رده)9م ♦ 60 ♦ 0‒4‒9...... ..........................................................................آرماتورها
♦ S340 ( زاویه خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش

 9م ♦ 486 ♦ 9‒00‒9ج...... ....................................................................................................... خمش(
♦ S340 (آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه )9م ♦ 6۶ ♦ 4‒4‒9...... ................................ پذیری
♦ S340 (های  ویژگی)9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ...................................................... کششی آرماتور 
♦ S350 (بندی  رده)9م ♦ 60 ♦ 0‒4‒9...... ..........................................................................آرماتورها
♦ S350 (آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه )9م ♦ 6۶ ♦ 4‒4‒9...... ................................ پذیری 
♦ S350 (های  ویژگی)9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ...................................................... کششی آرماتور
♦ S400 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها() با آج دوکی

 9م ♦ 484 ♦ 7‒00‒9ج...... ..................................................................................................................... 
♦ S400 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع ) با آج یکنواخت

9م ♦ 484 ♦ 7‒00‒9ج...... .................................................................................................. میلگردها(
♦ S400 (بندی  رده)9م ♦ 60 ♦ 0‒4‒9...... ..........................................................................آرماتورها 
♦ S400 ( زاویه خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش

9م ♦ 486 ♦ 9‒00‒9ج...... ....................................................................................................... خمش(
♦ S400 (ورها از نظر شکلآرماتبندی  طبقه )9م ♦ 6۶ ♦ 4‒4‒9...... ................................ پذیری 
♦ S400 (طرح مقاوم در -ها جزئیات آرماتوربندی بست -محدودیت فاصله آرماتور عرضی

9م ♦ ۵70 ♦ ۵‒۶پ‒9ج...... ................................ برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند(
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♦ S400 (های  ویژگی)9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ...................................................... کششی آرماتور 
♦ S420 (ی بند رده)9م ♦ 60 ♦ 0‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها
♦ S420 (آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه )9م ♦ 6۶ ♦ 4‒4‒9...... ................................ پذیری 
♦ S420 (طرح مقاوم در -ها جزئیات آرماتوربندی بست -محدودیت فاصله آرماتور عرضی

9م ♦ ۵70 ♦ ۵‒۶پ‒9ج...... ................................ برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند(
♦ S420 (های  یویژگ)9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ...................................................... کششی آرماتور 
♦ S500 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها() با آج دوکی

9م ♦ 484 ♦ 7‒00‒9ج...... ..................................................................................................................... 
♦ S500 (بندی  رده)9م ♦ 60 ♦ 0‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها 
♦ S500 ( آزمایش زاویه خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در

9م ♦ 486 ♦ 9‒00‒9ج...... ....................................................................................................... خمش(
♦ S500 (آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه )9م ♦ 6۶ ♦ 4‒4‒9...... ................................ پذیری 
♦ S500 (طرح مقاوم در -ها جزئیات آرماتوربندی بست -محدودیت فاصله آرماتور عرضی

9م ♦ ۵70 ♦ ۵‒۶پ‒9ج...... ................................ برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند(
♦ S500 (های  ژگیوی)9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ...................................................... کششی آرماتور 
♦ S500C (بندی  رده)9م ♦ 60 ♦ 0‒4‒9...... ..................................................................... آرماتورها
♦ S500C (های  ویژگی)9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... .................................................. کششی آرماتور 
♦ S520 (بندی  رده)9م ♦ 60 ♦ 0‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها
♦ S520 (آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه )9م ♦ 6۶ ♦ 4‒4‒9...... ................................ پذیری 
♦ S520 (های  ویژگی)9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ...................................................... کششی آرماتور
♦ S550 (طرح مقاوم در -ها جزئیات آرماتوربندی بست -محدودیت فاصله آرماتور عرضی

 9م ♦ ۵70 ♦ ۵‒۶پ‒9ج...... ................................ برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند(
♦ S700 (طرح مقاوم در -ها اتوربندی بستجزئیات آرم -محدودیت فاصله آرماتور عرضی

9م ♦ ۵70 ♦ ۵‒۶پ‒9ج...... ................................ برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند(
♦ SR10-CEM I ( ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض

 9م ♦ ۵14 ♦ 0‒0پ‒9ج...... .................................................................................... کلرید(های  یون
♦ UT .......................................................................................................... ......01م ♦ 06۶ ♦ 0‒4‒01ج
♦ VI ............................................................................................................ ......01م ♦ 06۶ ♦ 0‒4‒01ج 
♦ WFP ................................................................................................ ......01‒۶‒0۶‒۵ ♦ 0۵0 ♦ 01م
♦ WUF – W ................................................................................... ......01‒۶‒0۶‒6 ♦ 0۵4 ♦ 01م 
♦ X0 (بندی  دسته)9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... . شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن
♦ X0 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 9م ♦ ۵0۶ ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XAS1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XAS2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCA1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCA1 ( ضوابط طرح مخلوط)برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

 9م ♦ ۵01 ♦ 6‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCA2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCA2 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

 9م ♦ ۵01 ♦ 6‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCA3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCA3 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

 9م ♦ ۵01 ♦ 6‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCA4 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCA4 (ضوابط طرح )مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

 9م ♦ ۵01 ♦ 6‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCD1 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

9م ♦ ۵1۵ ♦ ۶‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... جدید(
♦ XCD1 (وام در برای اعمال د آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 9م ♦ ۵17 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(

♦ XCD1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XCD1 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

 9م ♦ ۵14 ♦ 0‒0پ‒9ج............................................................................................................. کلرید(
♦ XCD1 ( بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده مقادیر حداقل ضخامت پوشش

9م ♦ ۵19 ♦ ۵‒0پ‒9ج........................................................................................................ کلریدی(
♦ XCD2 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

 9م ♦ ۵1۵ ♦ ۶‒0پ‒9ج............................................................................................................. جدید(
♦ XCD2 (ر برای اعمال دوام د آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

9م ♦ ۵17 ♦ 4‒0پ‒9ج.......................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCD2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XCD2 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

9م ♦ ۵14 ♦ 0‒0پ‒9ج............................................................................................................. کلرید(
♦ XCD2 (وی میلگردها در شرایط محیطی خورنده مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن ر

 9م ♦ ۵19 ♦ ۵‒0پ‒9ج........................................................................................................ کلریدی(
♦ XCD3 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

9م ♦ ۵1۵ ♦ ۶‒0پ‒9ج............................................................................................................. جدید(
♦ XCD3 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 9م ♦ ۵17 ♦ 4‒0پ‒9ج.......................................................................................... یط محیطی(شرا
♦ XCD3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XCD3 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

 9م ♦ ۵14 ♦ 0‒0پ‒9ج............................................................................................................. کلرید(
♦ XCD3 (لگردها در شرایط محیطی خورنده مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی می

9م ♦ ۵19 ♦ ۵‒0پ‒9ج........................................................................................................ کلریدی(
♦ XCD4 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 9م ♦ ۵17 ♦ 4‒0پ‒9ج.......................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCD4 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

9م ♦ ۵1۵ ♦ ۶‒0پ‒9ج............................................................................................................. دید(ج
♦ XCD4 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XCD4 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

9م ♦ ۵14 ♦ 0‒0پ‒9ج............................................................................................................. کلرید(
♦ XCD4 (ا در شرایط محیطی خورنده مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگرده

 9م ♦ ۵19 ♦ ۵‒0پ‒9ج........................................................................................................ کلریدی(
♦ XCS1 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

9م ♦ ۵1۵ ♦ ۶‒0پ‒9ج............................................................................................................. جدید(
♦ XCS1 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 9م ♦ ۵17 ♦ 4‒0پ‒9ج.......................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCS1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XCS1 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

 9م ♦ ۵14 ♦ 0‒0پ‒9ج............................................................................................................. کلرید(
♦ XCS1 ( شرایط محیطی خورنده مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در

9م ♦ ۵19 ♦ ۵‒0پ‒9ج........................................................................................................ کلریدی(
♦ XCS2 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

 9م ♦ ۵1۵ ♦ ۶‒0پ‒9ج............................................................................................................. جدید(
♦ XCS2 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

9م ♦ ۵17 ♦ 4‒0پ‒9ج.......................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCS2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XCS2 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

9م ♦ ۵14 ♦ 0‒0پ‒9ج............................................................................................................. کلرید(
♦ XCS2 (محیطی خورنده  مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط

 9م ♦ ۵19 ♦ ۵‒0پ‒9ج........................................................................................................ کلریدی(
♦ XCS3 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

9م ♦ ۵1۵ ♦ ۶‒0پ‒9ج............................................................................................................. جدید(
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♦ XCS3 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 9م ♦ ۵17 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCS3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XCS3 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

 9م ♦ ۵14 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCS3 (طی خورنده مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محی

9م ♦ ۵19 ♦ ۵‒0پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCS4 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

 9م ♦ ۵1۵ ♦ ۶‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... جدید(
♦ XCS4 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

9م ♦ ۵17 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCS4 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XCS4 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

9م ♦ ۵14 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCS4 (رنده مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خو

 9م ♦ ۵19 ♦ ۵‒0پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XFT0 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

9م ♦ ۵06 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT0 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XFT1 (یهای  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)خ زدن و آب شدن

9م ♦ ۵06 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XFT1 (های  مقدار کل حباب)هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

9م ♦ ۵07 ♦ 01‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ XFT2 ( های  چرخهالزامات بتن در مناطق رویارو با)یخ زدن و آب شدن

 9م ♦ ۵06 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XFT2 (های  مقدار کل حباب)هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

 9م ♦ ۵07 ♦ 01‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ XFT3 (هواهای  مقدار کل حباب )برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

9م ♦ ۵07 ♦ 01‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ XFT3 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

 9م ♦ ۵06 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
♦ XS1 (شربندی  دسته)9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج......ایط محیطی از دیدگاه دوام بتن 
♦ XS1 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

9م ♦ ۵0۶ ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XS1 ( غیر مجاز بودن استفاده از سیمان پرتلند آهکی و یا بتن حاوی پرکننده معدنی

الزامات دوام بتن برای -کربنات منیزیم در شرایط محیطی مانند کربنات کلسیم و یا

 9م ♦ ۵04 ♦ 00‒4‒0پ‒9...... ................................................................................حمله سولفاتی(
♦ XS1 (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 

9م ♦ ۵04 ♦ 0۶‒4‒0پ‒XS3)................................. ......9و  XS1 ،XS2ی ها 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

 9م ♦ ۵04 ♦ 00‒4‒0پ‒9...... ................................................................................حمله سولفاتی(
♦ XS2 (های  حاوی نمککننده  دن استفاده از کلرید کلسیم و سایر تندگیرغیرمجاز بو

کلسیم و یا هر نوع افزودنی شیمیایی حاوی کلراید در شرایط محیطی با خطر حمله 

9م ♦ ۵04 ♦ 0۶‒4‒0پ‒XS3)................................. ......9و  XS1 ،XS2های  سولفاتی رده
♦ XS2 (بندی  دسته)9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج......شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن 
♦ XS2 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

9م ♦ ۵0۶ ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XS3 (بندی  دسته)9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج......شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن 

♦ XS3 (سولفاتهای  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)

9م ♦ ۵0۶ ♦ 8‒0پ‒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

 9م ♦ ۵04 ♦ 00‒4‒0پ‒9...... ................................................................................ حمله سولفاتی(
♦ XS3 (های  حاوی نمککننده  د کلسیم و سایر تندگیرغیرمجاز بودن استفاده از کلری

کلسیم و یا هر نوع افزودنی شیمیایی حاوی کلراید در شرایط محیطی با خطر حمله 

9م ♦ ۵04 ♦ 0۶‒4‒0پ‒XS3) ................................. ......9و  XS1 ،XS2های  سولفاتی رده
 


 9م ♦ 468 ♦ 6‒۵‒00‒9...... ......... درز ساخت، انقباض و جداکننده() آب اضافی محل درز ♦
الزم در مواد افزودنی بتن(های  مشخصات و آزمون) انداختگیآب  ♦

9م ♦ 4۵8 ♦ 4‒00‒9ج...... ..................................................................................................................... 
 9م ♦ 46۶ ♦ 0‒۵‒00‒9...... ............................................... ریزی( الزامات اجرایی بتن) آب آزاد ♦
9م ♦ 4۵6 ♦ ۶‒4‒00‒9...... ...................................................... آب مصرفی بتن() آب آشامیدنی ♦
 8م ♦ 01 ♦ ب‒0‒0‒0‒8...... ............................................................................. آب آشامیدنی بی بو ♦
8م ♦ 01 ♦ ب‒0‒0‒0‒8...... ...............................................................................زالل آب آشامیدنی ♦
 6م ♦ 6۵ ♦ ۶‒8‒6...... ................................................................... تخلیه آب باران بام() آب باران ♦
8م ♦ 60 ♦ 06‒۵‒۵‒8...... ...................................................................................................... آب باران ♦
 9م ♦ 4۵6 ♦ ۶‒4‒00‒9...... .......... آب مصرفی بتن() آب بازیافت شده کارخانه تولید بتن ♦
8م ♦ 60 ♦ 06‒۵‒۵‒8...... ....................................................................................................... آب برف ♦
 9م ♦ 061 ♦ 0‒4‒0۵‒9...... .......... شمع به روش مقاومت مجاز(ای  طراحی سازه) آب بند ♦
7م ♦ 49 ♦ 0‒8‒۵‒7...... .................................................................... ی زیرزمیندیوارهابندی  آب ♦
 8م ♦ 76 ♦ 8‒۵‒6‒8...... ............................................................................ دار سقف شیببندی  آب ♦
حفاظت آرماتور در مقابل خوردگی و زدودن زنگ آنها() آب پرفشار ♦

9م ♦ ۵04 ♦ 0‒01‒0پ‒9...... .............................................................................................................. 
 7م ♦ 08 ♦ 4‒4‒۶‒۶‒7...... .................................................................................................. آب جاری ♦
01م ♦ ۶ ♦ ‒...... ......................................................................... ساختمان آب جمع شدگی در بام ♦
 9م ♦ 4۵6 ♦ ۶‒4‒00‒9...... .................................................................. آب مصرفی بتن() آب چاه ♦
شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن(بندی  دسته) آب حاوی یون کلرید ♦

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
پذیری  نفوذهای  آزمایشمقادیر مجاز مشخصه از ) حداکثر جذب آب نیم ساعته -آب ♦

 9م ♦ ۵16 ♦ 4‒0پ‒9ج...... .......................... برای اعمال دوام در شرایط محیطی( آرمه بتن
های  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش) حداکثر عمق نفوذ آب تحت فشار -آب ♦

9م ♦ ۵16 ♦ 4‒0پ‒9ج...... .. برای اعمال دوام در شرایط محیطی( آرمه پذیری بتن نفوذ
 9م ♦ 4۵7 ♦ ۶‒00‒9ج...... ......................................... ی مجاز در آبحداکثر مواد شیمیای -آب ♦
ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط ) حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی -آب ♦

9م ♦ ۵14 ♦ 0‒0پ‒9ج...... .............................................. کلرید(های  محیطی در معرض یون
 9م ♦ ۵00 ♦ 4‒0پ‒9...... .......................... الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() آب دربا ♦
الزامات دوام بتن برای حمله ) معرض آب دریا و یا پاشش آب دریابتن در  -آب دریا ♦

9م ♦ ۵04 ♦ 04‒4‒0پ‒9...... ........................................................................................... سولفاتی(
 9م ♦ ۵0۵ ♦ ۵‒0پ‒9...... . الزامات دوام بتن برای شرایط مجاورت با آب دریا() آب دریا ♦
شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن(بندی  دسته) آب دریای شور ♦

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
 9م ♦ ۵00 ♦ 4‒0پ‒9...... .............. الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() آب زیر زمینی ♦
مشکالت گودبرداری(-باال بودن سطح آب زیرزمینی) آب زیرزمینی ♦

7م ♦ 07 ♦ ۶‒۶‒۶‒7...... ......................................................................................................................... 
بار خاک و فشار هیدرواستاتیکی(-زیر فشار وارد بر کف و شالوده) آب زیرزمینی ♦

 6م ♦ 01 ♦ ۶‒4‒6...... .............................................................................................................................. 
6م ♦ 09 ♦ 0‒4‒6...... ...... بار خاک و فشار هیدرواستاتیکی( -فشار جانبی) آب زیرزمینی ♦
لحاظ نمودن اثر آب زیرزمینی در محاسبه ظرفیت باربری() آب زیرزمینی ♦

 7م ♦ 07 ♦ 7‒0‒۶‒4‒7...... ................................................................................................................... 
9م ♦ ۵00 ♦ 4‒0پ‒9...... ..................... الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() آب ساکن ♦
 9م ♦ ۵00 ♦ 4‒0پ‒9...... .................. الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() حیآب سط ♦
9م ♦ ۵00 ♦ 4‒0پ‒9...... ................ الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() آب سولفاتی ♦
 7م ♦ 07 ♦ ۶‒ب‒0‒4‒7...... ............................................................................ آب شستگی زیر پی ♦
آز ♦ 80 ♦ ۶‒0‒6...... ........................................................................... خاک یها دانه یآب شکستگ ♦



 
 

 6م ♦ 41 ♦ ۶‒6‒6...... .................................... بار سیل(-طراحیالزامات و بار ) آب شکستگی ♦
شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن(بندی  دسته) آب شور دریا ♦

9م ♦ ۵1۶‒۵11 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
 9م ♦ ۵04 ♦ 0‒01‒0پ‒9...... ......... آرماتور با اندود روی و با پوشش اپوکسی() آب شور ♦
9م ♦ 4۵7 ♦ ۶‒4‒00‒9...... ............................................... آب مصرفی بتن() آب غیرآشامیدنی ♦
از نظر خوردگی فوالد  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون) قابل حل در آب -آب ♦

 9م ♦ ۵1۵ ♦ ۶‒0پ‒9ج...... ............................................................................. برای ساخت جدید(
8م ♦ 00 ♦ ۶‒0‒0‒8...... .................................................................................................... آب گل آلود ♦
 9م ♦ 4۵7 ♦ ۶‒4‒00‒9...... ........................................................ آب مصرفی بتن() آب مشکوک ♦
9م ♦ 4۵6 ♦ ۶‒4‒00‒9...... ..................................................................................... آب مصرفی بتن ♦
 8م ♦ 01 ♦ ب‒0‒0‒0‒8...... ............................................................................................ مصرفیآب  ♦
دیوارچینی در ساختمان بنایی غیر مسلح(-خیس کردن آجر قبل از اجرا) آب مالت ♦

8م ♦ 70 ♦ 0‒۶‒6‒۵‒6‒8...... .............................................................................................................. 
دیوارچینی در ساختمان بنایی محصور شده با -خیس کردن آجر قبل از اجرا) آب مالت ♦

 8م ♦ ۵0 ♦ 0‒ت‒7‒۵‒۵‒8...... ................................................................................................ کالف(
6م ♦ 001 ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ....................................................................... وص(جرم مخص) آب ♦
 6م ♦ ۶7 ♦ 0‒6‒6...... ..................................................................................................... تعریف() آبراه ♦
6م ♦ ۶7 ♦ 0‒6‒6...... ................................................................................................. تعریف() آبراهه ♦
خطرپذیری برای بار سیل، باد، برف، زلزله و یخ(بندی  گروه) آبرسانی ♦

 6م ♦ 8 ♦ 0‒0‒6 ج...... ............................................................................................................................ 
6م ♦ ۶7 ♦ 0‒6‒6...... .......................................................................... تعریف() آبشستگی عمومی ♦
 6م ♦ ۶8 ♦ 0‒6‒6...... ......................................................................... تعریف() عیآبشستگی موض ♦
6م ♦ 4۶ ♦ 4‒6‒6...... ................................................... ترکیب اثرات سیل و خاک() آبشستگی ♦
 6م ♦ ۶7 ♦ 0‒6‒6...... ......................................................................................... تعریف() آبشستگی ♦
7م ♦ 00 ♦ 7‒۶‒۶‒7...... .............................................................................................................آبکشی ♦
 8م ♦ 6۶ ♦ ۶‒6‒8...... ............................................................................................................... آبگونگی ♦
9م ♦ ۵۵1‒۵07 ♦ 0پ‒9...... ............... (سوزی آتش)پیوست طراحی در برابر  سوزی آتش ♦
 9م ♦ ۵08 ♦ ۶‒0‒0پ‒9...... ............................. )تعریف مقاومت در برابر آتش( سوزی آتش ♦
آز ♦ ۵ ♦ 6‒0...... ..................................................................................................................... ینشان آتش ♦
 6م ♦ 04 ♦ 4‒0‒6...... ............................................... ترکیب بار برای حوادث غیرعادی() آتش ♦
روش االستیک مرتبه اول تشدید(-الزامات روش طول موثر) -P∆ر اثآ ♦

01م ♦ 00 ♦ ۶‒ب‒0‒۵‒0‒0‒01...... ................................................................................................ 
 01م ♦ 0۶ ♦ 0‒0‒0‒01...... ................................................ تعریف(-آثار مرتبه دوم) -P∆ر اثآ ♦
-پیوست تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل االستیک مرتبه اول تشدید) -P∆ر اثآ ♦

01م ♦ 099 ♦ 0‒0‒پ...... ................................................................................... محدودیت تحلیل(
 01م ♦ 06 ♦ 4‒0‒0‒01...... ..... تحلیل االستیک مرتبه دوم(-تحلیلهای  روش) -P∆ر اثآ ♦
01م ♦ 0۶ ♦ 0‒0‒01................... افی بارها به علت تغییر مکان جانبی نسبی اعضاآثار اض ♦
 01م ♦ 0۶ ♦ 0‒0‒01........................................ آثار اضافی بارها به علت وجود انحنا در عضو ♦
9م ♦ ۶۶8 ♦ 0‒09‒9...... ...................... کلیات(-تغییر مکان یا خیز) آثار ترک خوردگی بتن ♦
 آز ♦ 0۶ ♦ 0‒0...... ........................................................................................................ آثار حرکت زمین ♦
Pه آثار مرتب ♦   (آثار مرتبه دوم-)01م ♦ 0۶ ♦ 0‒0‒0‒01...... .......................... تعریف
Pآثار مرتبه  ♦   (تحلیلهای  روش-)تحلیل االستیک مرتبه دوم

 01م ♦ 06 ♦ 4‒0‒0‒01...... .................................................................................................................. 
Pآثار مرتبه دوم  ♦  وP  (آثار مرتبه دوم-)01م ♦ 0۶ ♦ 0‒0‒0‒01...... . تعریف
Pآثار مرتبه دوم  ♦  وP  (تحلیلهای  روش-)تحلیل االستیک مرتبه دوم

 01م ♦ 06 ♦ 4‒0‒0‒01...... .................................................................................................................. 
01م ♦ 090 ♦ 01‒0‒01...... ..................................................................... آثار ناشی از حرکت باد ♦
الزامات روش تحلیل مستقیم() هندسی اولیهآثار نواقص  ♦

 01م ♦ 07 ♦ 0‒ب‒0‒۵‒0‒0‒01...... ................................................................................................ 
روش طول موثر(های  الزامات) آثار نواقص هندسی اولیه ♦

01م ♦ 00 ♦ 0‒ب‒0‒۵‒0‒0‒01...... ................................................................................................ 
مدل کردن(-مالحظات نواقص هندسی اولیه) آثار نواقص هندسی اولیه ♦

 01م ♦ 08 ♦ 0‒0‒۵‒0‒0‒01...... ....................................................................................................... 
9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... .................................................. کششی آرماتور(های  ویژگی) 041آج  ♦
 9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... .................................................. کششی آرماتور(های  ویژگی) 051آج  ♦
9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... .................................................. کششی آرماتور(های  ویژگی) 411آج  ♦

 9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ..................................................کششی آرماتور(های  ویژگی) 421آج  ♦
9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ....................................... کششی آرماتور(های  ویژگی) سرد 511آج  ♦
 9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ..................................................کششی آرماتور(های  ویژگی) 511آج  ♦
9م ♦ 64 ♦ 0‒4‒9ج...... ..................................................کششی آرماتور(های  ویژگی) 521آج  ♦
 6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ................... جرم واحد حجم() آجر توپر پخته رسی معمولی ♦
8م ♦ 00 ♦ 0‒4‒0‒0‒8...... ................................................................... چگالی حقیقی() آجر توپر ♦
 8م ♦ ۵0 ♦ ت‒7‒۵‒۵‒8...... ................................................. (دیوارچینی) باربر دیوار چینی آجر ♦
8م ♦ ۵۶ ♦ ت‒7‒۵‒۵‒8...... ........................................................................ گیر( هشت) آجر چینی ♦
 8م ♦ ۵0 ♦ ت‒7‒۵‒۵‒8...... ...................................................................................... دیوارچینیآجر  ♦
8م ♦ 67 ♦ ۵‒۵‒6‒8...... ........................................................... (چینی )کرسی آجر رسی مرغوب ♦
 8م ♦ 00 ♦ 0‒0‒8 ج...... ...................................................................... آجر رسی یا بلوک سیمانی ♦
ارتفاع -وزن به ازای فضای اشغالی-بار زنده کف انبار اجناس) جر ساختمانیآ ♦

6م ♦ 007 ♦ ۶‒6‒پ ج.............................. بار زنده معادل(-سربار هر متر مربع-انبارکردن
 6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ........................................................جرم واحد حجم() آجر سفال ♦
8م ♦ 00 ♦ 0‒4‒0‒0‒8...... ....................................................... چگالی حقیقی() آجر سوراخ دار ♦
 6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ........................ جرم واحد حجم() خدار پخته رسیآجر سورا ♦
6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... .................................. جرم واحد حجم() ای مجوفآجر شیشه ♦
 6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ................................................ جرم واحد حجم() آجر ضد اسید ♦
6م ♦ 00۵ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ................................. جرم واحد حجم() آجر فرش با آجر توپر ♦
 6م ♦ 00۵ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ...................... جرم واحد حجم() راخدارآجر فرش با آجر سو ♦
6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... .................................................... جرم واحد حجم() آجر فشاری ♦
 01م ♦ 074 ♦ ‒...... .............................................................................................................. آجر فشاری ♦
8م ♦ 49 ♦ 6‒۵‒۵‒8...... ........................................................ در زمین مرطوب چینی کرسیآجر  ♦
 8م ♦ 49 ♦ ج‒6‒۵‒۵‒8...... .................................................................................... چینی کرسیآجر  ♦
6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... .................................. واحد حجم( جرم) آجر ماسه آهکی توپر ♦
 6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... .......................... جرم واحد حجم() آجر ماسه آهکی متخلخل ♦
8م ♦ 67 ♦ ۵‒۵‒6‒8...... .............................. (چینی )کرسی آجر ماسه آهکی یا رسی مرغوب ♦
 8م ♦ 49 ♦ 6‒۵‒۵‒8...... .......................................................... آجر ماسه آهکی یا رسی مرغوب ♦
6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ...................................................... جرم واحد حجم() آجر مجوف ♦
 8م ♦ ۶0 ♦ 04‒0‒۶‒8...... ..................................................................................................آجر مجوف ♦
آز ♦ 010 ♦ ۵‒7...... ......................................................................................... آجر مصرفی در دیوارها ♦
 8م ♦ 00 ♦ 0‒4‒0‒0‒8...... ................................................................................ آجر مصرفی در نما ♦
8م ♦ 67 ♦ ۵‒۵‒6‒8...... . (بنایی غیرمسلحهای  ساختماندر  چینی )کرسی آجر مهندسی ♦
(بنایی محصور شده با کالفهای  ساختماندر  چینی )کرسی آجر مهندسی ♦

 8م ♦ 49 ♦ 6‒۵‒۵‒8...... ......................................................................................................................... 
-ارتفاع انبارکردن-وزن به ازای فضای اشغالی-بار زنده کف انبار اجناس) آجر نسوز ♦

6م ♦ 007 ♦ ۶‒6‒پ ج.................................................... بار زنده معادل(-سربار هر متر مربع
 6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ........................................................ جرم واحد حجم() آجر نسوز ♦
آز ♦ 006 ♦ 0‒8‒7...... .................................................................................................................. آجر نما ♦
 8م ♦ 0 ♦ 0‒0‒0‒8...... ............................................................................................................... آجر نما ♦
6م ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... .................................................................... جرم واحد حجم() آجر ♦
 8م ♦ 00 ♦ 0‒4‒0‒0‒8...... ............................................................................. چگالی حقیقی() آجر ♦
8م ♦ 70 ♦ ۶‒6‒۵‒6‒8...... ................................................................................. خیس کردن() آجر ♦
 8م ♦ 0 ♦ الف‒0‒0‒8...... ..................................................................ساختمان بنایی مسلح() آجر ♦
8م ♦ 00 ♦ 0‒4‒0‒0‒8...... ..................................................................................... (مکنده آب) آجر ♦
 8م ♦ 70 ♦ ۶‒6‒۵‒6‒8...... .....................................................................................همپوشانی() رآج ♦
8م ♦ 00 ♦ 0‒4‒0‒0‒8...... .............................................................................................................. آجر ♦
 01م ♦ 06۵ ♦ 0‒4‒01...... ...................................................................................................آچار بادی ♦
01م ♦ 06۵ ♦ 4‒4‒01...... .................................................... حصول پیش تنیدگی() آچار مدرج ♦
 01م ♦ 0۵7 ♦ 9‒0‒01...... ................................................................................................. آچار مدرج ♦
01م ♦ 06۵ ♦ 0‒4‒01...... ................................................................................................. آچار مدرج ♦
 گود ♦ 47 ♦ 6‒۶......................................................................................................................... آراگونیت ♦
زیاد(پذیری  با شکلای  دیوار سازه-تیر همبند در دیوار همبسته) آرایش تنگ ♦

9م ♦ ۶90 ♦ ۵‒7‒01‒9...... ................................................................................................................... 
 01م ♦ 044 ♦ 7‒0‒9‒0‒01...... ............................. ها در محل اتصال ها و پیچ آرایش جوش ♦
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9م ♦ 0۵9 ♦ 4‒0۵‒9...... عمیق(الزامات و نکات مهم در خصوص شالوده ) آرایش شمع ♦
الزامات و نکات مهم در خصوص شمع پیش ساخته() آرایش میلگرد طولی ♦

 9م ♦ 06۶ ♦ ۵‒4‒0۵‒9...... ................................................................................................................... 
سربار هر -ارتفاع انبارکردن-وزن به ازای فضای اشغالی-بار زنده کف انبار اجناس) آرد ♦

6م ♦ 009 ♦ ۶‒6‒پ ج...... ................................................................. بار زنده معادل(-متر مربع
 6م ♦ 00۵ ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ................................................................ جرم واحد حجم() ازآردو ♦
6م ♦ 009 ♦ 0‒0‒6‒پ ج...... ............................................................. جرم مخصوص() آرسنیک ♦
زیاد(پذیری  با شکلای  اجزای مرزی در دیوار سازه) شکل Uآرماتور  ♦

 9م ♦ ۶87 ♦ 4‒7‒01‒9...... ................................................................................................................... 
وار اجزای مرزی در دی-فاصله عمودی آرماتور عرضی در جز مرزی) آرماتور اصلی خمشی ♦

9م ♦ ۶87 ♦ ۶‒01‒9ج...... ............................................................ زیاد(پذیری  با شکلای  سازه
 آز ♦ 00۶ ♦ 0‒0‒6‒7...... ...........................................................................آرماتور اصلی کالف قائم ♦
اجزای -فاصله عمودی آرماتور عرضی در جز مرزی) مقاومت حد تسلیم-آرماتور اصلی ♦

9م ♦ ۶87 ♦ ۶‒01‒9ج...... .............................. زیاد(پذیری  با شکلای  مرزی در دیوار سازه
 9م ♦ ۶4۶ ♦ 4‒09‒9...... .............................. آرماتور حرارتی و جمع شدگی() اضافیآرماتور  ♦
9م ♦ ۶4۶ ♦ ۶‒09‒9...... ...... توزیع آرماتور خمشی و کنترل عرض ترک() آرماتور اضافی ♦
 9م ♦ ۶10 ♦ 0‒08‒9ج...... .................جدول ضریب کاهش مقاومت مهار() آرماتور اضافی ♦
9م ♦ 4۶۵ ♦ 9‒۶‒00‒9...... .... (کاهش طول گیرایی برای آرماتور اضافی) آرماتور اضافی ♦
کاهش طول گیرایی برای در نظر گرفتن اثر آرماتور اضافی در محاسبه ) آرماتور اضافی ♦

 9م ♦ 4۶7 ♦ 0‒4‒00‒9...... ........................................................................................ ها( طول وصله
زیاد(پذیری  با شکلای  اجزای مرزی در دیوار سازه) آرماتور افقی بدون قالب استاندارد ♦

9م ♦ ۶86 ♦ 4‒7‒01‒9...... ................................................................................................................... 
زیاد(پذیری  با شکلای  اجزای مرزی در دیوار سازه) آرماتور افقی در جان دیوار ♦

 9م ♦ ۶86 ♦ 4‒7‒01‒9...... ................................................................................................................... 
زیاد(پذیری  با شکلای  اجزای مرزی در دیوار سازه) آرماتور افقی دیوار ♦

9م ♦ ۶86 ♦ 4‒7‒01‒9...... ................................................................................................................... 
زیاد(پذیری  با شکلای  اجزای مرزی در دیوار سازه) آرماتور افقی غیر سردار ♦

 9م ♦ ۶86 ♦ 4‒7‒01‒9...... ................................................................................................................... 
زیاد(پذیری  با شکلای  آرماتور قائم و افقی در دیوار سازه) آرماتور افقی ♦

9م ♦ ۶81 ♦ ۶‒7‒01‒9...... ................................................................................................................... 
ها( جزئیات آرماتورگذاری برای ستون-آرماتور طولی خم شده ) آرماتور انتظار ♦

 9م ♦ 009 ♦ ۶‒6‒00‒9...... ................................................................................................................... 
ئیات آرماتورگذاری برای دال دوطرفه(جز) آرماتور انسجام ♦

9م ♦ 070 ♦ 6‒۶‒7‒01‒9...... .............................................................................................................. 
 9م ♦ ۶۵ ♦ ۶‒0‒9...... .................................................................................... تعریف() آرماتور آجدار ♦
9م ♦ 049 ♦ 7‒9‒9...... .................... دال یک طرفه(-جزئیات آرماتورگذاری) آرماتور آجدار ♦
 9م ♦ 049 ♦ 7‒9‒9...... .................... دال یک طرفه(-جزئیات آرماتورگذاری) آرماتور آجدار ♦
مقاومت طراحی دیافراگم(-طراحی برای لنگر خمشی و نیروی محوری) آرماتور آجدار ♦

9م ♦ 044 ♦ 0‒۵‒04‒9...... ................................................................................................................... 
 9م ♦ 048 ♦ 6‒04‒9...... ........................ محدودیت آرماتورگذاری دیافراگم() آرماتور آجدار ♦
9م ♦ 0۶0 ،0۶0 ♦ 6‒0۶‒9...... ....... محدودیت مقادیر آرماتور در دیوارها() آرماتور آجدار ♦
 9م ♦ ۵04 ♦ 0‒01‒0پ‒9...... ............................. رماتور با اندود روی و با پوشش اپوکسیآ ♦
آرماتور عرضی ستون در قاب با ) مگاپاسکال و کمتر 421آرماتور با مقاومت تسلیم  ♦

9م ♦ ۶71 ♦ ۶‒۶‒6‒01‒9...... .............................. طراحی در برابر زلزله(-زیادپذیری  شکل
ماتور عرضی ستون در قاب با آر) مگاپاسکال و بیشتر 521آرماتور با مقاومت تسلیم  ♦

 9م ♦ ۶71 ♦ ۶‒۶‒6‒01‒9...... .............................. طراحی در برابر زلزله(-زیادپذیری  شکل
مقاومت برشی دیافراگم() سطح کل آرماتور برش اصطکاکی -آرماتور برش اصطکاکی ♦

9م ♦ 41۶ ♦ 9‒8‒01‒9...... ................................................................................................................... 
 9م ♦ 040 ♦ 0‒8‒8‒9...... ........................................................................ آرماتور برش اصطکاکی ♦
مقاومت طراحی دیافراگم(-طراحی برای برش) کاصطکا-آرماتور برش ♦

9م ♦ 046 ♦ ۶‒۵‒04‒9...... ................................................................................................................... 
 9م ♦ 0۶9 ♦ 0‒8‒8‒9...... ........................................................................ اصطکاک-آرماتور برش ♦
زیاد(پذیری  با شکلای  دیوار سازه-دیوار پایه) آرماتور برشی افقی تک ساق ♦

9م ♦ ۶9۶ ♦ 6‒7‒01‒9...... ................................................................................................................... 
 9م ♦ 00۶ ♦ 0‒8‒00‒9...... .......................................................... آرماتور برشی برای تیر عمیق ♦
9م ♦ 7۶ ♦ 00‒4‒9...... .......................................................... دوطرفههای  آرماتور برشی در دال ♦
ها( جزئیات آرماتورگذاری برای ستون-آرماتور عرضی برشی) آرماتور برشی ستون ♦

 9م ♦ 000 ♦ 7‒6‒00‒9...... ................................................................................................................... 

9م ♦ 00۶ ♦ 0‒8‒00‒9...... ................................ آرماتور برشی طولی و عرضی در تیر عمیق ♦
ت برشی یک طرفه ناشی از فوالد عرضی عمود بر محور مقاوم) آرماتور برشی عرضی ♦

 9م ♦ 000 ♦ ۵‒4‒8‒9...... ...............................................................................................طولی عضو(
اعضایی از سازه که جزیی از سیستم مقاوم در -اتصاالت دال به ستون ) آرماتور برشی ♦

9م ♦ 407 ♦ 4‒01‒01‒9...... .......................................................... برابر زلزله منظور نمیشوند(
جانبی آرماتور  گاه تکیهعرضی پیچشی و  آرماتور عرضی برشی، آرماتور) آرماتور برشی ♦

 9م ♦ 017 ♦ ۵‒6‒00‒9...... ......................................... جزئیات آرماتورگذاری تیرها(-فشاری
9م ♦ 048 ♦ 6‒9‒9...... .................................... آرماتورگذاری دال یک طرفه() آرماتور برشی ♦
 9م ♦ 000 ♦ 0‒7‒00‒9...... ....................................... سیستم تیرچه یکطرفه() آرماتور برشی ♦
جزئیات آرماتورگذاری دیوارها(-یفاصله آرماتور طول) آرماتور برشی ♦

9م ♦ 0۶۶ ♦ 0‒7‒0۶‒9...... ................................................................................................................... 
جزئیات آرماتورگذاری دیوارها(-فاصله آرماتور عرضی) آرماتور برشی ♦

 9م ♦ 0۶۶ ♦ ۶‒7‒0۶‒9...... ................................................................................................................... 
9م ♦ 007 ♦ ۵‒00‒9...... ...................................محدودیت آرماتور در ستون() آرماتور برشی ♦
 9م ♦ 011 ♦ 0‒۵‒00‒9...... ....... ی تیر(محدودیت آرماتورگذاری در طراح) آرماتور برشی ♦
مقاومت برشی دو طرفه تامین شده توسط بتن() آرماتور برشی ♦

9م ♦ 007 ♦ ۶‒۵‒8‒9...... ...................................................................................................................... 
مقاومت برشی یک طرفه تامین شده توسط آرماتور برشی() آرماتور برشی ♦

 9م ♦ 000 ♦ ۵‒4‒8‒9...... ...................................................................................................................... 
لی خم شده(مقاومت برشی یک طرفه ناشی از فوالد طو) آرماتور برشی ♦

9م ♦ 000 ♦ ۵‒4‒8‒9...... ...................................................................................................................... 
جزئیات آرماتورگذاری برای دال دوطرفه() خاموت-آرماتور برشی ♦

 9م ♦ 070 ♦ 7‒۶‒7‒01‒9...... ............................................................................................................. 
9م ♦ 7۶ ♦ 00‒4‒9...... .................................................................. گل میخ سردار-آرماتور برشی ♦
جزئیات آرماتورگذاری برای دال دوطرفه() گلمیخ سردار-آرماتور برشی ♦

 9م ♦ 070 ♦ 8‒۶‒7‒01‒9...... ............................................................................................................. 
9م ♦ 016 ♦ 4‒6‒00‒9...... ............. جزئیات آرماتورگذاری تیرها() آرماتور پیچشی طولی ♦
جانبی  گاه تکیهآرماتور عرضی برشی، آرماتور عرضی پیچشی و ) آرماتور پیچشی عرضی ♦

 9م ♦ 017 ♦ ۵‒6‒00‒9...... ......................... جزئیات آرماتورگذاری تیرها(-آرماتور فشاری
9م ♦ 010 ♦ ۶‒۵‒00‒9...... ... رماتورگذاری در طراحی تیر(محدودیت آ) آرماتور پیچشی ♦
-متوسطپذیری  قاب با شکل-دال دوطرفه بدون تیر) آرماتور پیوسته تحتانی نوار ستونی ♦

 9م ♦ ۶61 ♦ ۵‒۵‒01‒9...... ....................................................................... طراحی در برابر زلزله(
9م ♦ 014 ♦ 0‒6‒00‒9...... ........................ آرماتور خمشی در تیرها() آرماتور تحت کشش ♦
مدت زمان مقاومت در برابر آتش در دال() دالای  کفایت سازه -تحتانی آرماتور ♦

 9م ♦ ۵۶0 ♦ 0‒4‒0پ‒9...... ................................................................................................................. 
طراحی -متوسطپذیری  قاب با شکل-دال دوطرفه بدون تیر) آرماتور تحتانی نوار میانی ♦

9م ♦ ۶61 ♦ ۵‒۵‒01‒9...... ....................................................................................... در برابر زلزله(
زیاد(پذیری  شکل باای  دیوار سازه-دیوار پایه) آرماتور تک ساق ♦

 9م ♦ ۶9۶ ♦ 6‒7‒01‒9...... ................................................................................................................... 
9م ♦ ۶۵ ♦ ۶‒0‒9...... ................................................................................ تعریف() آرماتور تکمیلی ♦
طراحی در برابر زلزله(-زیادپذیری  آرماتور عرضی ستون در قاب با شکل) آرماتور تکی ♦

 9م ♦ ۶68 ♦ ۶‒۶‒6‒01‒9...... ............................................................................................................. 
9م ♦ 41۶ ♦ 9‒8‒01‒9...... .. مقاومت برشی دیافراگم() آرماتور توزیع شده در دال رویه ♦
 9م ♦ 00۶ ♦ 0‒8‒00‒9...... ............................ آرماتور توزیع شده در وجوه کناری تیر عمیق ♦
9م ♦ ۵60 ♦ 0‒4‒۶پ‒9...... ................................ آرماتور توزیع کنترل ترک در بست داخلی ♦
 9م ♦ ۵60 ♦ 6‒۶پ‒9ش...... .......................................................... آرماتور توزیعی عرض بست ♦
ور توزیع کنترل ترک در بست آرمات) جدول حداقل آرماتور توزیعی-آرماتور توزیعی ♦

9م ♦ ۵60 ♦ ۶‒۶پ‒9ج...... ..................................................................................................... داخلی(
زیاد(پذیری  با شکلای  آرماتور قائم و افقی در دیوار سازه) آرماتور تیر همبند ♦

 9م ♦ ۶80 ♦ ۶‒7‒01‒9...... ................................................................................................................... 
9م ♦ 01۶ ♦ 0‒6‒00‒9...... ............ جزئیات آرماتورگذاری در طراحی تیر() آرماتور جلدی ♦
فاصله آرماتور حرارتی و جمع شدگی از یکدیگر -آرماتور جمع شدگی ♦

 9م ♦ ۶44 ♦ 4‒09‒9...... ........................................................................................................................ 
میلیمتر و کمتر از آن 211آرماتور حرارتی در دال با ضخامت بیش از  ♦

9م ♦ ۶44 ♦ 4‒09‒9...... ........................................................................................................................ 
فاصله آرماتور حرارتی و جمع شدگی از یکدیگر -آرماتور حرارتی ♦

 9م ♦ ۶44 ♦ 4‒09‒9...... ........................................................................................................................ 
9م ♦ 049 ♦ 6‒9‒9...... .... آرماتورگذاری دال یک طرفه() و جمع شدگی آرماتور حرارتی ♦

 


