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رسـاند   هاي اي: انتشارات، بـه استحاـارتان مـي    نهادن به اعتماد شما به كتاب نشر نوآور ضم: قدرداني و ارج

سـازي و نشـر كتـاب،     هـاي مختلـآ آمـاده    روهكه همكاران اي: انتشارات، اع  از ملفّفان و مترجمان و كـارگ 

اند و تـال    كار بسته تمامي سعي و همّت خود را براي ارائة كتابي درخور و شايستة شما فرهيختة گرامي به

هاي استاندارد يك كتاب خوب، هـ  از نرـر محتـوايي و غنـاي      اند كه اثري را ارائه نمايند كه از حداقّل كرده

 ر كيفيّت شكلي و ساختاري آن، برخوردار باشد.علمي و فرهنگي و ه  از نر

هاي اي: انتشارات براي ارائة اثري با كمتري: اشكال، باز ه  احتمـال بـروز    رغ  تمامي تال  وجود، علي بااي:

ديگـر،   نقص و اِشكال دانسـت. ازسـوي   توان افزاماً مبرّا از  ايراد و اشكال در كار وجود دارد و هيچ اثري را نمي

اي و اخالقي خود و نيز بنابـه اعتقـاد راسـه بـه حقـوق مسـّل  خواننـدگان         رت بنابه تعهّدات حرفهاي: انتشا

ويژه از طريق فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـي، ازهرگونـه اشـكال        گرامي، سعي دارد از هر طريق ممك:، به

 ها رفع نمايد. هاي بعدي آن ها و ويرايش ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن احتمافي كتاب

كه حي: مطافعة كتاب با اشكاالت، نـواقص و   راستا، از شما فرهيختة گرامي تقاضا داري  درصورتي فذا در اي: 

ايد پـس   يا ايرادهاي شكلي يا محتوايي در آن برخورد نموديد، اگر اصالحات را بر روي خود كتاب انجام داده

زينة انتشارات نوآور، پس از همـاهنگي بـا انتشـارات، ارسـال     شدة خود را با ه از اتمام مطافعه، كتاب ويرايش

ايـد، فطـآ كـرده عكـس يـا       اي يادداشت نموده نماييد، و نيز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگة جداگانه

اسك: برگة مزبور را با ذكر نام و شمارة تلف: تماس خود به ايميل انتشـارات نـوآور ارسـال نماييـد، تـا ايـ:       

هاي بعدي كتـاب اِعمـال و اصـالر گـردد و باعـق ارتقـا و هرچـه         ها و ويرايش شده و در چاپ موارد بررسي

 پربارترشدن محتوايي كتاب و ارتقاء سطح كيفي، شكلي و ساختاري آن گردد.

منرـور تقـدير    نشر نوآور، ضم: ابراز امتنان از اي: عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما خواننـدة فرهيختـه و گرانقـدر، بـه    

كه اصالحات درست و بجا باشـند، متناسـب بـا ميـزان      شكر از اي: همدفي و همكاري علمي و فرهنگي، درصورتيو ت

شـدة آن و نيـز از سـاير     رس  ادب و تشكّر و قدرشناسي، نسخة ديگري از همان كتاب و يا چاپ اصـالر  اصالحات، به

كـه اصـالحات    نمايـد، و درصـورتي   ال مـي عنوان هديـه، بـه انتخـاب خودتـان، برايتـان ارسـ       كتب منتشرة خود را به

 شود. تأثيرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدي كتاب نيزاز زحمات شما تقدير مي

كارهـاي شـما عزيـزان در     آورندگان كتاب، از پيشـنهادها، نرـرات، انتقـادات و راه    همچني: نشر نوآور و پديد

ي آن صـميمانه و مشـتاقانه اسـتقبال    راستاي هرگونه بهبود كتاب، و هرچه بهتر شدن سـطح كيفـي و علمـ   

 نمايند. مي

 نشر نوآور

 12088666020-2تلفن: 
www.noavarpub.com 
info@noavarpub.com 
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 کلیدواژه کتب از استفاده راهنمای و مقدمه  
 

محمـد   پس از حمد و ثناي حارت حق و ذكر سالم و صلوات و تهيت به پيشگاه خورشيد تابناك آسـمان نبـوت و هـدايت حاـرت    
مصطفي)ص( و ماه فروزان آسمان عصمت و طهارت حارت فاطمه )س( و دوازده اختر پاكباز و درخشان آسـمان امامـت و واليـت،    

هاي كليدواژه به نحـوي   خدا را شاكرم كه بار ديگر توفيق خدمت به بندگانش را به بنده عطا فرمود، تا بتوان  با ويرايش جديد كتاب
 خود را به اتمام برسان . كه كارآمدتر باشد، وظيفه

مشـخص بـودن مطـافبي كـه مـورد بحـق قـرار         -6اي: مقدمه به چند دفيل در قافب پرسش و پاسه نوشته شده است كـه داليـل عبارتنـد از     
 رفع ابهامات احتمافي در ذه: داوطلبان. -8درك راحت و بهتر مطافب نگار  شده.  -4نر  و انسجام در توضيحات آمده.  -9گرفته. 

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

كاركرد كتب كليدواژه بدي: صورت است كه داوطلب با عل  و دانش مهندسي خود و نيز بـا تمـري: و كسـب مهـارت، ابتـدا بايـد از       
ريع و صـحيح  هاي سلاالت كلمه كليدي درست سلاالت را تشخيص دهد )واضـح اسـت كـه تشـخيص سـ      صورت سلاالت يا از گزينه

كليدواژه سلاالت نياز به تمري: و كسب مهارت دارد( پس از تشخيص كليدواژه درست سلاالت آن كلمـه كليـدي را بـا مراجعـه بـه      
نمايد در آنجا روبروي كليدواژه اشاره شده است كه اي: كلمه كليدي در كدام مبحق  كتاب كليدواژه و به ترتيب حروف اففبا پيدا مي

كتب مواد آزمون و در چـه صـفحاتي و در كـدام بنـد از آن كتـاب آورده شـده اسـت، حـال داوطلـب بـه آدرس يـا             يا كدام منبع از
هاي اشاره شده، مراجعه نموده و با مطافعه مطلب مرتبط به آن موضوع به احتمال زياد به پاسه سلال دست خواهد يافت اگـر   آدرس

مراجعه نمايد. و بهتر است كه داوطلب با پيش مطافعه منابع آزمون بتواند تـا  پاسه سلال را در آن آدرس نيافت بايد به آدرس بعدي 
حدودي حدس بزند كه كليدواژه به دست آمده حدودا مربوط به كدام مبحق است كه ابتدا به آن آدرس مراجعه نمايد و در صـورت  

 جويي نمايد. نيافت: پاسه به آدرس بعدي مراجعه نمايد تا زمان خود صرفه
: كاركرد كتب كليدواژه دستيابي هر چه سريعتر به پاسه سلاالت )افبته سلاالتي را كه قابليت اسـتفاده از كليـد واژه را دارنـد    بنابراي

جويي در زمان پاسـخگويي و در نهايـت    كه اغلب دو سوم سلاالت قابليت پاسخگويي از طريق كتب كليدواژه را دارند( و هدف صرفه
 باشد. قبوفي در آزمون مي

توضيحات باال شايد تصور كنيد كه پس هر كسي با تهيه كتب كليد واژه و تهيه كليه مباحق و منـابع آزمـون بـه راحتـي و بـدون      با 
مطافعه امكان قبول شدن در آزمون را دارد كه پاسه اي: است كه تعـداد انـدكي از مهندسـان شـايد بتواننـد بـا دانـش و مهـارت و         

شيوه قبول شوند وفي براي ساير افراد احتمال بسيار كمي دارد و نيـاز بـه ايـ: اسـت كـه حتمـا       هاي خاصي كه دارند به اي:  توانايي
دروس تخصصي و مه  و برخي مباحق حتما مورد مطافعه قرارگيرد و توقع اي: است كه داوطلب حـداقل ده تـا پـانزده سـلال را بـا      

دهد تـا بتوانـد زمـان بيشـتري داشـته باشـد كـه از كتـب          دانش خود و مطافعات قبل از آزمون و بدون مراجعه به ساير كتب پاسه
خواهند صرفا بـا اسـتفاده از كليـدواژه كليـه سـلاالت را       كليدواژه براي پاسخگويي سريعتر استفاده نمايد و تقريبا اكثر كساني كه مي

رسـند كـه جـواب     يشتر نميجواب دهند بنا به گفته اغلب خود اي: دوستان بي: بيست تا بيست و هفت يا بيست و هشت سلال را ب
 دهند. آورند بنابراي: شانس قبوفي را از دست مي دهند و اغلب زمان ك  مي

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

بع آزمـون را سـاده كنـد و    انتشارات نوآور براي اوفي: بار تصمي  به تافيآ كتابي گرفت تا بتوانـد جسـتجو در منـا    26در اوايل سال 
داوطلب بتواند با تهيه آن كتاب جواب سواالت آزمون را به سرعت پيدا كند. از آنجا كه تعداد منابع آزمـون نرـام مهندسـي معرفـي     
ه شده براي هر آزمون بسار زياد بود و با توجه به تعداد صفحات زياد هر منبع، پيدا كردن جواب سوال براي داوطلبان سخت بود، ايد

تـر شـدن ايـده و تـال       هاي تخصصي به تفكيك هر رشته مورد توجه تي  تحقيقي انتشارات قرار گرفت. سرانجام بـا پختـه   كليدواژه
 هاي كليدواژه مخصوص هر رشته براي اوفي: بار در كشور به چاپ رسيد. كتاب 29شبانه روزي كارگروه انتشارات نوآور در اوايل سال 

هـا حتـي بـدون     تر از االن بودند و امكان اينكه برخي از داوطلبان با تهيه كليـدواژه  ن نرام مهندسي سادهها سواالت آزمو در آن سال
مطافعه جزئي منابع، تنها با داشت: منابع و كليدواژه، به آزمون رفته و نمره قبوفي را كسب كنند، وجود داشت. از آنجـا كـه سـواالت    

بان كليدواژة سوال را تشخيص دهند و در كتاب كليـدواژه بـه ترتيـب اففبـايي جسـتجو      شدند، تنها كافي بود داوطل تر طرر مي ساده
كنند. و به آدرس گفته شده روبروي هر كليدواژه مراجعه نمايند تا به احتمال زياد به پاسه برسند. اما امروزه سـواالت آزمـون نرـام    

 تب كليدواژه به آساني سابق نيست.اند. فذا استفاده از ك تر شده تر و مفهومي تر، پيچيده مهندسي سخت
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ها، نحوة طرر سلاالت را تغيير دادند، تا داوطلب  و آسان شدن كار براي داوطلبان، طراحان سلاالت آزمون  پس از چاپ كتب كليدواژه
دوي: و همچني: سبك نتواند تنها با استفاده از كتب كليدواژه به آساني قبول شوند. پس اي: نياز به وجود آمد تا در نحوة نگار  و ت

استفاده از كتب كليدواژه نيز تغييراتي وجود آمده و دايره واژگان كليدواژه افزايش يابد. عالوه بر شامل شدن كلمات كليدي منابع، با 
بيني ذه: طراحان سوال كلماتي به اي: كتب اضافه شوند كه مفهوم آن در منابع هست وفي عي: آن در منبع موجـود نيسـت.    پيش
 شود كارايي و نقش كليدواژه حفظ شود. امر باعق مياي: 

اي كه آن كلمات  شامل تمام فغات كليدي منابع آزمون شود، به گونه -6توان گفت  كتاب كليدواژه كتابي است كه   پس همچنان مي
شامل تمام فغـات كليـدي    -9ها از آن سوال شده و يا احتمال سوال آوردن از آن وجود داشته باشد.  بسيار مه  بوده كه يا در آزمون

كلمات مفهومي داشته باشد، يعني مطافب مهمي را كه مثال در يك صفحه از منـابع آمـده را    -4هاي ادوار گذشته نرام باشد.  آزمون
ر فرمول ها را شامل شود. يعني اگ -8در قافب يك كلمه معرفي كند. تا وقتي سواالت از مفهوم است، داوطلب بتواند به جواب برسد. 

 داوطلب بخواهد فرموفي را پيدا كند، با مراجعه به رديآ ف و يافت: واژه فرمول بتواند فرمول مد نرر را انتخاب كند.
هايي  به طور كلي كتاب كليدواژه كتابي است كه بتواند داوطلب را براي رسيدن به قبوفي در آزمون ياري كرده و يافت: مطافب و واژه

هاي آن استفاده شده را راحت كند. يعني بتواند داوطلب را به راحتي به منبع و صـفحه   مون يا گزينهكه از آن داخل صورت سوال آز
 مربوطه رهنمون شود.

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

هاي مطافب منابع را بياورد كه زحمـت كـ     عنوانها و  خب مطمئنا سليقه موففان متفاوت است. يك موفآ تصمي  دارد تنها سرفصل
گيرد خط به خـط و كلمـه بـه     دهد. يك موفآ ه  تصمي  مي دارد و حج  كتاب ك  است و مطمئنا تعداد سوال كمتري را پاسه مي

سـردرگمي  دهد اما موجب  كلمه منابع آزمون را بياورد كه كار سختي است و مطمئنا كتاب كاملي است و تمام مطافب را پوشش مي
گيـرد و داوطلـب    توان چندي: صفحه عنوان كرد، اما اي: معرفي تنها وقت داوطلـب را مـي   شود. مثال براي كلمه بت: مي داوطلب مي

توان نام بـرد كـه در بسـياري از     تواند بي: اي: همه ارجاع، پاسه سوال خود را پيدا كند. به عنوان مثال ديگر كلمه سيمان را مي نمي
آورد يقينا كار پر زحمتي كـرده و   ها را مي توان گفت صدها بار تكرار شده است. موففي كه تمامي ارجاع در هر منبع مي منابع آمده، و

تواند بي: آن همه ارجاع پاسه سوال را پيدا كند يا اگر پيدا  تافيفش خيلي كامل است وفي مهندسي و بهينه نيست، زيرا داوطلب نمي
 وال از دست داده است.كند كل زمان آزمون را سر يك س

اما تافيفي درست است كه دامنه شمول آن كامل باشد و در صورتي كه كلمه كليدي بارها و بارها در منابع مختلآ تكرار شده باشـد،  
تـري:   تري: و مهندسي هايي را بياورد كه امكان طرر سوال از آن وجود دارد. اي: نوع تافيآ كه بهينه با تيزبيني و كياست، تنها ارجاع

آفريند. مطمئنا اي: نوع تافيآ حداكثر تعداد پاسه سـواالت را   تر از دو نوع قبلي بوده و كتابي كارآمدتر مي نوع تافيآ است، پرزحمت
 گيرد. يعني داوطلب در حداقل زمان به حداكثر نمره ميرسد. در بردارد و وقت كمي از داوطلب مي

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

در طي سال  96، 92، 65، 66، 68، 64، 8، 8، 4ويرايش منابع آزمون)به طور مثال ويرايش مباحق  -6دفيل اي: امر سه مورد است  
سوال طرر شد و در  29با وجود تغيير تمامي مباحق نامبرده از مبحق چهار و پنج ويرايش  29گذشته تغيير كرد، اما در ارديبهشت 

هاي بعد از ارديبهشـت از   معرفي گرديد و قرار بر آن شد در آزمون 29في منابع توسط دفتر مقررات مبحق چهار و پنج ويرايش معر
كند، يعني تمام داوطلبان طي تمـام   تر شدن سواالت. )انترار داوطلبان از كليدواژه تعيير نمي مفهومي -9استفاده شود.(  26ويرايش 

ه از كليدواژه دارند اينست كه كليدواژه بتواند آنها را در پاسخگويي به حداكثر ممكـ: سـواالت راهنمـايي    ادوار از حداقل انتراري ك
شـود كـه    هاي نرـام مهندسـي موجـب مـي     تر شدن سواالت و سختي روز افزون )بهتراست بگويي  دوره افزون( آزمون كند. مفهومي

يد يك قدم جلوتر از طراحان باشـند. فـذا تـي  تخصصـي انتشـارات بـا بررسـي        ها با تر شوند و افبته كليدواژه ها ه  مفهومي كليدواژه
تر شـدن موجـب    تر شوند و همي: مفهومي تر و مهندسي تر، جامع ها بايست مفهومي بيند كه كليدواژه سواالت هر آزمون، گاها نياز مي

پيشنهادات با ارز  برخي داوطلبـان تيزهـو  و    طي بازخوردها، انتقادات و -4ميشود كه ناگزير تصمي  به ويرايش جديد بگيري .( 
انـد،   هاي قبلي كتاب كليدواژه را به طور عملي و دقيق در زمان آزمـون داشـته   نكته سنج ادوار گذشته، كه تجربه استفاده از ويرايش

اند بسيار  ه سر آزمون حاضر شدههايي را به كليدواژه اضافه نمايي . مطمئنا پيشنهادات افرادي كه با كليدواژ الزم است تا نكات و واژه
باشـد. افتخـار انتشـارات در بـه ثمـر رسـاندن        هاي آينـده كارآمـد مـي    درخور دقت و ارزشمند است و مطمئنا براي داوطلبان آزمون

 هاي گذشته بدست آمده است.  نرير است كه از پيشنهادات داوطلبان آزمون اي بي ها، تجربه كليدواژه
 
 کتاب کلیدواژه به همراه داشته باشیم؟چرا باید در آزمون،  -5

 62هاي نرام مهندسي، پيچيدگي، گستردگي و گسيختگي مطافب آزمون، تعـداد سـواالت زيـاد آزمـون)     به دفيل كثرت منابع آزمون
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سوال( و زمان اندكي كه براي پاسخگويي به اي: سواالت تخصيص يافته، مفهومي بودن سواالت و سختي در يافت: پاسـه سـوال در   
گويي به سواالت معقول به  جويي در زمان پاسه تر كردن قبوفي و صرفه ها براي راحت بي: تعداد قابل توجه منابع، استفاده از كليدواژه

 رسد. نرر مي
تـري: سـواالت آزمـون هـاي      به طور مثال فرض كنيد در آزمون سوال ذيل آمده باشد )توجه كنيد كه اي: سـوال يكـي از پـر تكـرار    

 رت و اجرا و نيز عمران محاسبات، اجرا و نرارت است( معماري نرا
PH  آب مصرفي در بت: چقدر است؟ 

 آب مصرفي در بت: چند است؟ PHيا مقدار 
توانيد بدون كليدواژه پاسه سـوال را بيابيـد. زمـان را هـ  در نرـر بگيريـد.        خب اگر از كتاب كليدواژه استفاده نكنيد، ببينيد آيا مي

از داوطلبي: زمان زيادي صرف يافت: پاسه اي: سوال خواهد شد. اما با جستجو در كليـدواژه در مـدت زمـان     مطمئنا براي بسياري
 تري به پاسه خواهي  رسيد  كوتاه

 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

PH۶-3-11-91239مغیرآشامیدنی(بتن)آبدرمصرفیآب

PH1-۶-11-5695مبتندرمصرفیآب

آورنـد ايـ: واژه    هـا را مـي   اي كه تنها عنـوان  د چقدر سريع به پاسه رسيديد. توجه كنيد در كتابهاي كليدواژهخب حاال مشاهده كني
انـد كـه    معرفـي كـرده   "آب غيرآشاميدني"هاي كليدواژه عنواني و ك  حج ، كليد مربوط به اي: صفحه را  شود. زيرا كتاب يافت نمي

 عنوان و سرفصل مطلب مورد نرر است.
 زمـان انـدك آزمـون،    -4كثـرت تعـداد سـواالت،    -9كثـرت تعـداد منـابع،     -6ياز به داشت: كتب كليـدواژه عبارتنـد از    پس دفيل ن

پيچيدگي و گسيختگي مطافب منـابع )مـثال جـو  گوشـه بـرخالف تصـور در        -8مفهومي بودن سواالت آزمون نرام مهندسي،  -8
گر در سوال از جو  گوشه نامي به ميان آمد، حتما جواب در كتاب مبحق ده نيز موجود است. داوطلب ممك: است تصور كند كه ا

راهنماي جو  و اتصاالت جو  است، اما برخالف اي: تصور پاسه سوال در مبحق ده  است )حتما خودتـان كليـد جـو  گوشـه،     
شـود و ايـ: همـان     ي، آجر، بت: و ... را مشاهده كنيد تا ببينيد چندي: منبـع شـامل نكـات مهمـي در مـورد ايـ: كليـدها مـ        مجري

 تر در آزمون. قبوفي راحت -6گسيختگي و عدم انسجام مطافب منابع آزمون است(،
 
 ایم، قبولی در آزمون نظام مهندسی حتمی است؟ آیا اکنون که کتاب کلیدواژه را خریداری کرده -6

نه آن تبليغ قصد فريب شما را داشته و كامال گويد قبوفي با كتب كليدواژه حتمي است، بايد بگويي  متاسفا اگر هر تبليغي به شما مي
دروغ است. شرط قبوفي تشخيص كليد سوال است كه توسط داوطلب بايد صورت بگيرد. اگر داوطلب تسلط بر انتخاب كلمه كليدي 

اي . همچني:  هبه چگونگي كسب اي: مهارت اشاره كرد 2و  5، 9رود. در سوال  ا  باالتر مي توان گفت احتمال قبوفي داشته باشد، مي
 گيري از كليدواژه در رابطه مستقي  با سطح و آشنايي نسبي داوطلبي: با مباحق و منابع آزمون است. توجه داشته باشيد كه بهره

 
 توانیم احتمال قبولی در آزمون نظام مهندسی را افزایش دهیم؟ برای قبولی باید چکار کرد؟ چگونه می -7

تهيـه كتـاب    -6توان احتمال قبوفي را افزايش داد و اي: چند راهكار سـاده عبارتنـد از     ار ساده ميبه طور خالصه با انجام چند راهك
كسب مهارت با تكرار و تمري: به وسيله مطافعه چند )حداقل دو آزمون( آزمون قبلي و سـعي در   -9كليدواژه و تمامي منابع آزمون. 

 سبي داوطلبي: به كليت مطافب و مباحق مطروحه در آزمون .آشنايي ن -4رسيدن به جواب با استفاده از كليدواژه. 
 
 چگونه کلید یک سوال را تشخیص دهیم و سپس آن را پیدا کنیم؟ -8

دهـي . ايـ: مهـارت در مـدت كوتـاهي قابـل        اينكه كليد سوال را پيدا كنيد نياز به مهارتي دارد كه در اي: بخش به شما آموز  مي
 يابد. : هر روزه، مهارت تثبيت شده و تقويت ميحصول است. اما با تكرار و تمري

 
 :مثال 

 های چون ساخت، با کدام است؟ ی نقشه ت تهیهیمسئول
 ( طرار8 ( مافك4 ( ناظر9 ( مجري6
 

 اي: سوال بارها و بارها تكرار شده است. گاهي ه  به صورت زير آمده است 
 های چون ساخت، با کدام است؟ ی نقشه تهیه وظیفه

 ( طرار8 ( مافك4 ناظر (9 ( مجري6
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 دو نوع انتخاب کلمه کلیدی وجود دارد:

رساند اما گاهي ممك: اسـت آن كليـد جزيـي كـه شـما انتخـاب        اي: رو  شما را بسيار سريع به جواب مي یابی: نوع اول جزیی -1

ليد جزئي است اما همچني: كليدي ك " هایی چون ساخت ی نقشه ت تهیهیمسئول"ايد در كليدواژه نباشد. مثال براي سوال باال  كرده

شـود   ي طرار سلال ممك: است به صورت دوم سوال را طرر كرده باشد كه آنگاه كليـد جزئـي مـي    در كليدواژه نداري ، چون سليقه

دهد چون بـه نگـار     يابي هميشه جواب نمي . اي: كليد نيز موجود نيست پس رو  جزئي"هايي چون ساخت ي نقشه تهيه وظيفه"

را  هايي چـون سـاخت   نقشه و ه  مسئوفيت تهيه هايي چون ساخت نقشهتواني  ه  وظيفه تهيه  ال بستگي دارد. ما نيز نميطرار سل

 بياوري  چون در اي: صورت حج  كتاب خيلي افزايش يافته و غيرمنطقي خواهد بود.

كنـي ، كلـي نگـري را     دهد. اما بازه  بيشتر توصيه مـي  اما در بسياري از سواالت ديگر )بيش از پنجاه درصد موارد ديگر( جزئي نگري جواب مي

اهميت كه در ايـ: سـوال وظيفـه تهيـه اسـت را بـه        اي است ممك: است طرار سلال كلمه جزئي و بي خوب بياموزيد. چون جزئي نگري سليقه

 ، مطرر كند."مسئوفيت تهيه"هاي ديگر از جمله  گونه
 "نگري را انتخاب كني  مطمئنا دخيل باشد. اگر بخواهي  كليد كليه طرار نميتواند نگري ديگر سليق در كلي نگری: نوع دوم کلی -2

 كني  كه در كتاب چني: آمده است  را انتخاب مي "چون ساخت  نقشه
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

-23،8،۶6،69،87مساختچوننقشه

دوم، پنج صفحه معرفي شده است. در مبحـق دوم چنـدي:    در مبحق "هاي چون ساخت نقشه"كنيد براي  همانطور كه مشاهده مي
 بار ديگر ه  اي: واژه كليدي آمده اما مهمتري: آنها همي: پنج ارجاع است. 

ما به منرور راحتي داوطلب در پيدا كردن صفحه مربوط به سوال طرر شده، واژه هاي مه ، پركاربرد و طاليـي را بـه ريـز موضـوع     
ارت ديگر در اي: دوره براي اوفي: بار واژه هاي كليدي، طاليي و پركاربردي كه عمومـا در آزمـون نرـام    طبقه بندي كرده اي . به عب

چـون    نقشـه  "مهندسي مورد سوال قرار ميگرند و طراحان آزمون به آنها نگاهي ويژه دارند، و داراي چند ارجاع هستند)مانند مـورد  
انـد(   رت سوال مورد استفاده قرار گرفتـه ت مه  و مفيد هستند و بارها در صوكه در چند صفحه آمده و به جد تمامي ارجاعا "ساخت

 اي . را انتخاب كرده، و در جلوي آن و داخل پرانتز توضيحاتي براي آن ارائه كرده
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

3-3-26915م(هایچونساختواسنادامضایمجازذیلنقشه)نقشهچونساخت

۶-7-225222مسیساتبرقی()تأنقشهچونساخت

1-2-۶-221822م)تحویلازمالشوقراردادندراختیاربازرس(نقشهچونساخت

2-9-282م(تحویلبهخریدار)نقشهچونساخت

8-1-2۶67م(تهیهوامضایسهسرینقشهکامل)نقشهچونساخت

19ماده287م(شناسنامهفنیوملویساختمان)نقشهچونساخت

11-2-8-226922مکشیگازساختمان()لولهنقشهچونساخت

9-3-232م(وظیضهمجریپسازپایانکار)نقشهچونساخت
 

شما با خواندن مطلب داخل پرانتز متوجه ميشويد كه داخل صفحه مربوطـه چـه مطافـب و چـه توضـيحاتي در خصـوص كليـدواژه        
مبحق دوم، در مورد امااي مجاز ذيل نقشه توضيح  62در صفحه  "چون ساخت  نقشه "انتخابي، آمده است. براي مثال در خصوص 

در تاسيسات برقي توضيحاتي آمده است. و اما در آخري: ارجـاع   "چون ساخت  نقشه "در خصوص  89داده شده است. يا در صفحه 
تيز هوشي داوطلب حتي ديگر نيازي  مبحق دوم در مورد وظيفه صحبت شده است، آن ه  وظيفه مجري كه با كمي 9يعني صفحه 

به رجوع به مبحق نخواهد بود. زيرا در توضيحات داخل پرانتز به وظيفه مجري پس از پايان كار اشاره دارد. يكبار ديگر بـه صـورت   
تخاب از مبحق دو بايد ان 8سوال توجه كنيد در صورت سوال از وظيفه تهيه صحبت به ميان آمده است پس ارجاع آخر يعني صفحه 

 شما باشد.
نگر را براي خودتان پيدا كنيد و در كليدواژه به دنبـال آن   نگر و كلي با مطافعه چند آزمون گذشته، مهارت پيدا كردن كليدواژه جزيي

 بگرديد.
كنيد كه بعد از مقدمه آمده است. چـون ممكـ: اسـت در سـوال از      نگري به جدول متجانس نياز پيدا مي توجه كنيد در حافت جزيي

يـا   "كمينـه ابعـاد...  "آمده است يـا اصـال در سـوال از شـما      "حداقل ابعاد..."را بخواهد در حافي كه در منابع  "حداقل اندازه..."شما 
 بخواهد. پس نياز به جدول متجانس ناگزير خواهد بود."كمينه اندازه..."

 است.طرز پيدا كردن كليدواژه مورد نرر به راحتي و بر حسب حروف اففبا در كتاب 
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 جدول متجانس چیست، دلیل تالیف آن چیست و چرا جدول متجانس در ضمن کتاب کلیدواژه نیامده است؟ -9
در كل جدول متجانس جدوفي شامل فغاتي است كه امكان دارد طرار سلاالت با استفاده از آن، داوطلـب را گـيج كنـد تـا داوطلـب      

خواهد  را مي "حداقل اندازه..."اسه مورد نرر در منبع برسد. مثال در سوال از شما نتواند به راحتي كليدواژه صحيح را پيدا كند و به پ
ميخواهد و ... پس نياز "كمينه اندازه..."يا  "كمينه ابعاد..."آمده است يا اصال در سوال از شما  "حداقل ابعاد..."در حافي كه در منابع 

توان گفت در منبع آمده سطح مقطـع ميلگـرد وفـي در سـوال از شـما       مي به جدول متجانس ناگزير خواهد بود. به عنوان مثال ديگر
 خواهد. مساحت مقطع ميلگرد را مي

هستند را بـه   "حداقل..."اما دفيل آنكه اي: جدول در ضم: كليدواژه نيامده است اي: است كه  اگر ما بخواهي  تمامي كليدهايي كه 
ام ابعادها را با انـدازه و بـافعكس بيـاوري  و بسـياري از ايـ: قبيـل، حجـ  كتـاب         بياوري  و يا تم "دست ك ..."يا  "كمينه..."صورت 

 رسد و فذا كتاب غيرمهندسي و غيرمنطقي خواهد شد.  كليدواژه كتاب به بيش از ده هزار صفحه مي
تر از آزمون  ن سختشود كه هر آزمو و اما دفيل تافيآ جدول متجانس  به دفيل اهميت روز افزون آزمون نرام مهندسي، مشاهده مي

انـد بـه    تـر كـرده   شود. طراحان محترم آزمون، در هر دوره با خالقيت و نوآوري، سواالت آزمون را تركيبي و سـخت  پيشي: طرر مي
هـاي   ها به قبوفي رسيد. فذا نياز است كتاب اي كه ديگر نتوان همچون گذشته به راحتي و فقط با استفاده از فغات ساده كليدواژه گونه
ها از نرر محتوايي رشد كرده و حتي يك پله از طراحان سوال جلوتر باشد. يعني نياز به يك نسل جديـد   دواژه متناسب با آزمونكلي

بينـي هوشـمندانه و    باشد. يك كتاب كليدواژه خوب كتابي است كه  بتواند ذه: طراحان سلاالت را بخوانـد و بـا پـيش    كليدواژه مي
ن باشد تا نياز داوطلبان گرامي را برآورده سازد. يك كليدواژه خوب ميبايست عـالوه بـر اشـراف    رسان خوبي در آزمو مهندسي كمك

بايسـت بـه    ها و بخش هايي كه امكان طرر سوال از آن وجود دارد، مـي  داشت: به تمامي منابع آزمون، و پوشش فغات كليدي آزمون
 شد.بيني سواالت تركيبي پرداخته و با بازي با كلمات آشنا با پيش

شود این قسمت از مقدمه را چندین بار بخوانید تا بتوانید آزمون نظام مهندسی را با بیشیینه نمیره پشیت سیر      توصیه اکید می
 بگذارید.

 توانستي  جمله را به صورت ذيل بنويسي   به جمله فوق دقت كنيد. مي
رود به حرفه مهندسان را با مـاكزيم  )حـداكثر( نمـره    كني  اي: بخش از مقدمه را بارها مطافعه كنيد تا امتحان و موكدا سفار  مي

 پاس كنيد.
ها گونه ديگر نيـز همـي: جملـه را     توان به ده هاي متفاوت دارند. مي هاي فوق يك معنا وفي با واژه همانطور كه مشاهده كرديد جمله

و دستيابي بـه معنـاي ايـراد شـده در      شود. پس دقت نوشت. در آزمون نرام مهندسي نيز چني: است، گاهي تنها با كلمات بازي مي
 صورت سوال يك دستيابي به مه  است.

 شود  سواالت آزمون نرام مهندسي به نرر موفآ به شش گروه تقسي  مي
 :شـود، سـواالت دقيقـا     در اي: گروه كه حدودا به صورت ميانگي: سي درصد سواالت آزموني را شـامل مـي   گروه اول یا گروه خیلی ساده

هايي را دارد كه در منابع ذكر شده است. اي: گروه از سواالت آسانتري: سواالت نرام مهندسي است. )جامعه آمـاري سـواالت آزمـون     همان واژه
 باشد(. نرام مهندسي عمران، معماري، تاسيسات برقي و مكانيكي پنج دوره پيشي: مي

 
 :مثال 

 باشد؟ های زیر در مورد پایش گود صحیح می کدامیک از گزینه
 ( طرار گودبرداري، مسئوفيت انتخاب ابزار پايش را بر عهده دارد.6
 باشد. ( ناظر پروژه مسئول قرائت و پرداز  اطالعات پايش گودبرداري مي9
 متر با شيب پايدار، انجام پايش گودبرداري ضروري است. 5( در گودبرداري با عمق 4
صورتي كه طرار انجام پايش را ضروري بداند، الزم اسـت عمليـات پـايش    متر با شيب پايدار، فقط در  99( در گودبرداري با عمق 8

 انجام شود.
 پايش گود. كه در آن ه  منبع و ه  صورت سوال اتفاق نرر دارند. کلیدواژه:

 
 :قا شود، سواالت دقي در اي: گروه كه حدوداً به صورت ميانگي: بيست درصد سواالت آزموني را شامل مي گروه دوم یا گروه ساده

هـا كمـي اخـتالف دارد، وفـي از نرـر حـروف        هايي را ندارد كه در منابع ذكر شده است. اما تفاوت اندك است. يعنـي واژه  همان واژه
، نـاظر، طـرار )در   مجـري اففبايي چند حرف اول آنها يكسانست. مانند پايش گود )در منبع( و پايش گودبرداري )در صورت سوال(، 

احان )در صورت سوال(. به عبارت ديگر به طور مثال در منبع آمده شيرهاي چدني، اما در صورت سـوال  ، ناظر و طرمجريانمنبع( و 
و بافعكس. در اصل در اي: گروه، اختالف در مجريان وفي در صورت سوال آمده  مجريآمده شير چدني و يا بر عكس. يا در منبع آمده 

، قيد و يا عالمت جمع و ... اضـافه و كسـر شـده اسـت. فـذا ايـ: گـروه از        حروف اول كلمه كليدي نيست، تنها در آخر كلمه پيشوند
 آيد.  سواالت، از سواالت آسان نرام مهندسي به شمار مي
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 :مثال 
 باشد؟ هاي زير در مورد پايش گودبرداري صحيح مي كداميك از گزينه

 ( طرار گودبرداري، مسئوفيت انتخاب ابزار پايش را بر عهده دارد.6
 باشد. پروژه مسئول قرائت و پرداز  اطالعات پايش گودبرداري مي( ناظر 9
 متر با شيب پايدار، انجام پايش گودبرداري ضروري است. 5( در گودبرداري با عمق 4
متر با شيب پايدار، فقط در صورتي كه طرار انجام پايش را ضروري بداند، الزم اسـت عمليـات پـايش     99( در گودبرداري با عمق 8

 ود.انجام ش
  پايش گود )منبع( و پايش گودبرداري )سوال(. كه در آن منبع و صورت سوال اختالف جزئي دارند. کلیدواژه:

 
 :شـود، سـواالت    در اي: گروه كه حدوداً به صورت ميانگي: بيست درصد سواالت آزموني را شامل مـي  گروه سوم یا گروه متوسط

كر شده است. اما تفاوت مانند مورد پيشي: انـدك نيسـت. مـثال در منبـع آمـده سـطح       هايي را ندارد كه در منابع ذ دقيقا همان واژه
مقاطع اما در صورت سوال، واژه مساحت مقطع آمده و بافعكس، يا در منبع واژه قطرنامي آمده وفي در سوال واژه قطـر اسـمي ذكـر    

 و بافعكس و امثافه . شده و بافعكس، يا در منبع آمده حداقل فاصله اما در سوال آمده كمينه فاصله
 پيدا نمودن كليدواژه اي: گروه از سواالت با جدوفي كه ما نام آن را جدول متجانس گذاشتي ، تا حدود نود درصد قابل حصول است.

 
 :مثال 

 مساحت کابین دوش باید چقدر باشد؟
 متر مربع 6/2( 9  متر مربع 8/2( 6
 متر مربع 5/2( 8  متر مربع 9/2( 4

بينيد تفـاوت حروفـي در چيـنش فغـت اففبـايي       ساحت كابي: دو  )سوال(، سطح كابي: دو  )منبع(. همانطور كه ميم کلیدواژه:
 بسيار زياد است. مساحت در رديآ مي  قرار دارد، در حافي كه سطح در رديآ س.

در ادامـه خواهيـد ديـد. راه دوم      در اي: حافت دو حافت براي رسيدن به كليدواژه وجود دارد. راه اول  استفاده از جدول متجانس كه
 استفاده از كلي يابي. 

تر كـابي: دو  را جسـتجو كنيـد تـا بجـواب       يابي يعني به جاي آنكه شما مساحت كابي: دو  را جستجو كنيد به صورت كلي كلي
  را عينـا در بردارنـد. بـا    بينيد كه منبع و صورت سوال اتفاق نرر بر سر كليدواژه دارند و هر دو كـابي: دو  برسيد. در اي: حافت مي

توانيد برخي سواالت سطح متوسط را به ساده يا خيلي ساده مبدل كنيد. اما توجه داشته باشيد كه جزئي نگري شـما را   يابي مي كلي
ندها به دردسر مي اندازد. چون طرار نميتواند كلمه كليدي اصلي يعني كابي: دو  را به صورت ديگر بياورد، اما قيدها، صفتها، پسو

و پيشوندها را ميتواند تغيير دهد، اضافه كند يا افزايش دهد. به عنوان مثال حتي ميتواند در سوال بيـاورد حـداقل سـطح)يا كمينـه     
 سطح يا مساحت( چقدر است و يا حداكثر يا بيشنه سطح يا مساحت چقدر است. 

 
 :شـود، سـوال بـه صـورتي      ه درصد سواالت آزموني را شـامل مـي  در اي: گروه كه حدودا به صورت ميانگي: د گروه چهارم یا گروه سخت

است كه ماموني را هدف دارد اما در مورد آن مامون كالمي نياورده است. در ايـ: گونـه سـواالت تنهـا راه جـواب آشـنايي بـا مفهـوم سـوال          
 است.

 
 :مثال 

 متر از ساختمان مجاور چند متر باید باشد؟ 55فاصله ساختمانی با ارتفاع 
اي: سوال به صورت غير مستقي  از درز انقطاع سوال شده است. تنها راه پاسخگويي، آشنايي به اي: سوال و پيـدا نمـودن كليـد،    در 

 اشراف داوطلب به مطافب داخل منابع آزمون است.
 
 :آزمـوني را شـامل   درصـد سـواالت   در اي: گروه كه حدودا به صـورت ميـانگي ده افـي پـانزده      گروه پنجم یا گروه نامعلوم ترکیبی
هـا   هاي ذيـل صـحيح)غلط( اسـت. بسـته بـه گزينـه       شود، سواالت به صورت صحيح و يا غلط است. در صورت سوال آمده كداميك از گزينه مي

هـا از نـوع اول باشـد و بـا منبـع همخـوني داشـته         ميتواند نوع سوال تركيبي، تركيبي خيلي ساده )به شرطي كه كليد آمـده در تمـامي گزينـه   
اي باشد كه كليد انتخابي اختالف جزئي با منبع داشـته باشـد يعنـي ماننـد گـروه دوم       ها به گونه (، تركيبي ساده )به شرطي كه تمام گزينهباشد

هـا شـامل    ها مانند كليدهاي ذكر شده در گروه سوم باشد( و يا تركيبـي فجيحـاً سـخت )در صـورتي كـه گزينـه       باشد(، تركيبي متوسط )گزينه
 وند(.گروه چهارم ش

 
 :تر كردن سواالت آزمون اضـافه شـده اسـت و     هاي اخير به دفيل سخت اي: گروه از سواالت در سال گروه ششم یا گروه بی منبع

اي طرر شده اسـت كـه پاسـه سـوال در منـابع       شود. سواالت اي: گروه به گونه تقريبا پنج افي ده درصد سواالت آزمون را شامل مي
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  شود. جود ندارد. سواالت در اصل از دانش داوطلبان هر رشته، در حد كارشناسي طرر ميمعرفي شده دفتر مقررات و
 
 کلیدواژه طالیی چیست؟ -15
 در. اسـت  رسيده چاپ به نوآور نشر توسط بار اوفي: براي و باشد مي ها كليدواژه از جديدي نسل «نوآور طاليي كليدواژه»

 بـر  كليـدواژه  هـر  كليـدواژه،  يك براي آدرس چندي: ارائه بجاي اع دارند،يي كه چندي: ارجها هواژ براي سري كتابها اي:
 هـايي  كليـدواژه  مثـال  طـور  به. است شده مشخص آدرس يك فقط كدام هر براي و است شده تفكيك موضوع ريز اساس
 در كـه  است شده آورده زيادي بسيار هاي آدرس و صفحات در و مختلآ مباحق در «كار صاحب» ،«ناظر» ،«بت:» مانند
هـاي مباحـق و منـابع     تري: قسمت عليرغ  اينكه سعي شده بود تا كليدواژه از مهمتري: و پرسوال ها، كليدواژه قبلي نسل

 آدرس همه اي: بي: در تا كرد مي صرف بايد را زيادي زمان داوطلب و شد مي آورده آدرس چندي: آنها براي انتخاب شود
 موضـوع  ريـز  هـا  ده بـه  هـا  كليـدواژه  اي: نوآور، طاليي كليدواژه در وفي كند پيدا دسترسي سلال در نرر مورد موضوع به

 دقيـق  آدرس به زمان كمتري: در داوطلب شود مي باعق كه شده قيد آدرس يك فقط كدام هر براي و است شده تفكيك
 به مثال زير توجه كنيد . نمايد انتخاب را صحيح پاسه و نموده مراجعه
 :مثال 

 در مدت قرارداد امکان معلق کردن اجرای ساختمان را دارد؟چگونه صاحب کار 
 درصد زمان قرارداد 98يكبار و حداكثر به مدت  (6
 درصد زمان قرارداد 98بار و به مدت  9( حداكثر 9
 ماه 4يكبار و حداكثر به مدت  (4
 ماه 4بار و هربار به مدت  9( حداكثر 8


 62-4-6-69، بند 4، ص69صاحب كار  م
 64، ماده 645، ص9  مصاحب كار
 68ماده ، 642، ص9م  صاحب كار
 8-9-66، بند 99، ص9م  صاحب كار
 4-9-2، بند88، ص9م  صاحب كار
 92ماده ، 684، ص9م  صاحب كار
 5-8-2، بند 85، ص9م  صاحب كار
 5-8-68، بند 62، ص9م  صاحب كار
 62ماده ، 646، ص9م  صاحب كار

 
ذكر شده است، داوطلب بايد تك تك ارجاعات   چندي: آدرس در كليدواژه "صاحب كار"ي  مهكنيد براي كل همانگونه كه مشاهده مي

اي: كلمه را بررسي كند تا به پاسه صحيح برسد، كه كاري زمانبر است. با توجه به اينكه ك  بـودن زمـان از مشـكالت اصـلي اكثـر      
 مختلآ بهتري: استفاده را از زمان داشت.هاي  داوطلبان در آزمون نرام مهندسي است بايد با راهكارها و تكنيك

هاي كليدواژه به صورت تخصصي براي هـر رشـته    در اي: راستا انتشارات نوآور به عنوان اوفي: ناشري كه اقدام به تهيه و چاپ كتاب
اكثري زمـان در  كرده و با توجه به تجربه، نررات و بازخوردهايي كه از طرف خوانندگان محترم دريافت نموده است براي ذخيره حد

هـاي نرـام مهندسـي     به داوطلبان آزمون "هاي طاليي نوآور كليدواژه"ها را با عنوان  آزمون نرام مهندسي، نسل جديدي از كليدواژه
 شود. هاي نرام مهندسي محسوب مي كند كه نقطه عطفي در آزمون معرفي مي
اي كليدواژه است، عالوه بر مشـخص كـردن مبحـق، صـفحه و بنـد      ه اي نو و تحوفي در كتاب هاي طاليي نوآور، كه ايده در كليدواژه

اند همچني: به همـراه كلمـات كليـدي توضـيحات      مربوط به هر واژه كليدي، اي: كلمات به صورت ريز موضوع تفكيك و مرتب شده
اب مورد نرر مراجعه كنند و توانند مستقيماً به جو كلمات نيز ارائه شده است كه با بررسي اي: توضيحات داوطلبان مي  مربوط به آن

 توانيد زمان بيشتري را ذخيره نماييد. باشد فذا با اي: رو  مي تك ارجاعات داده شده نمي ديگر نيازي به چك كردن تك
 به كليدواژه صاحب كار در كتاب پيش رو دقت كنيد 

 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

13ماده21۶9مصاحبوار(اختیارات)صاحبکار

5ماده2162م)اختیارات،وظایفوتعهداتصاحبوار(صاحبکار

3-2-27216م(اخذپروانهساختمان)صاحبکار
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

۶-2-2359م(انتخابمجریمادرتوسطصاحبکار)صاحبکار

13ماده21۶9م(بازدیدازکارگاه)صاحبکار

1۶ماده21۶8م(پروانهساختمانیومجوزهایالزم)صاحبکار

1۶ماده21۶9م(پیشنهادهایارائهشدهتوسطمجریوناظر)صاحبکار

8-3-2389م(تأخیراجرایپروژهبدونقصورمجری)صاحبکار

درصددرمدتقراردادبـدونقصـور15)تاخیربیشازصاحبکار
ناظرحقوقی(

8-3-26915م

8-3-26915م(تأخیرپروژهبدونقصورناظرحقوقی)صاحبکار

تأخیرمدتزماناجرایپروژهبـدونمقصـورشـخ )رصاحبکا

(حقیقی
11ماده21۶1م

تائیدناظروناظرهماهنگکنندهمبنیبـرانجـامکـار)صاحبکار

(توسطمجری
1۶ماده21۶9م

1۶ماده21۶8م(تحویلمحلاجرایساختمانبهمجری)صاحبکار

27-2171م(تعریفشیوهنامه)صاحبکار

167-2-1331م(تعریفمبحثیوم)صاحبکار

21ماده213۶م(تعلیقاجرایساختمان)صاحبکار

1۶ماده21۶8م(تعهدات)صاحبکار

5ماده2162م)تعهدات،وظایفواختیاراتصاحبوار(صاحبکار

1۶ماده21۶9م(تغییراتواصیحاتموردنظر)صاحبکار

13ماده21۶9م(اددرضمناجراتقلیلیاافزایشمبلغقرارد)صاحبکار

7ماده216۶متضمینموردقبول(-)تنخواهگردانصاحبکار

1-1-28719م(درخواستصدورپروانهساختمان)صاحبکار

1-2-27116م(درخواستمعرفیناظرانتوسطصاحبکار)صاحبکار

6-3-26513م(زمانبیشترازقراردادبراینظارتبدونقصورناظر)صاحبکار

زمانبیشتربراینظارتپـروژهبـدونقصـورنـاظران)صاحبکار
(حقوقی

9-3-27115م

5-2611۶م)صاحبوارنمیتواندناظرساختمانیامجتمعخودباشد(صاحبکار

1۶ماده21۶8م(فراهمکردنتسهییتقبلازشرو عملیات)صاحبکار

۶-1-28719م(همراهمجوزتهیهنقشهمراجعهبهدفاترمهندسیبه)صاحبکار

23ماده2136م(مواردفسخقراردادبااخطارکتبی)صاحبکار

5-2611۶م(ناظرساختمانخود)صاحبکار

19ماده213۶م(هانحوهپرداخت)صاحبکار

1۶ماده21۶8م(نقشههایاجراییوتحویلسایراسنادبهمجری)صاحبکار

زمبالغمربـوطبـهحـقالزحمـهدروجـهسـازمانواری)صاحبکار
(استان

۶-2-27116م

5ماده2162م)وظایف،تعهداتواختیاراتصاحبوار(صاحبکار

11-۶-1-12۶12مصاحبکار

سازیافتنکلمهاجرایساختمانقابلاستنباطخواهدبود،بنابراینپ)تعلیق(بابررسیسوالمطرحشده،کلماتکلیدیصاحبکارومعلقشدن
هایدادهشدهصاحبکاروبررسیریزموضو توضیحیآن،براحتیودریشمرحلهبهجوابخواهیمرسیدونیازیبهچشکردنبقیهآدرس

ردنمعلقک»کلیدواژهاصلیو«صاحبوار»توجهکنیدکهدراینسوالکلمهنخواهدبود،کهاینامرموجبصرفهجوییدرزمانخواهدشد.
آمـدهاسـت.شـمابایـدابتـدادرکلیـدواژهبـهدنبـال«صاحبوار»توضیحیاستکهدرصضحهموردنظرطراحدرخصوص«اجرایساختمان

بگردیـد.درکلیـدواژههمـانطورکـه«معلقکردناجرایسـاختمان»بگردیدوسپسدرتوضیحاتداخلپرانتزکلیدواژهبهدنبال«صاحبوار»
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(آمدهاست.اگرجدولکلمـاتمتنـاجس)همتعلیقاجرایساختمان)توضیحاتداخلپرانتزیویازکلیدهایصاحبوارمشاهدهمیونیددر
معنی(رابهخوبیمطالعهکردهوبهخاطرسپردهباشیدمتوجهخواهیدشدمعلقکردنهمانتعلیقاست.پسدیگـرالزمنیسـتبـه

مارجاعاتصاحبوارمراجعهکنیدتاشایدبهجوابدرستبرسید.بااینتونیششماتنهابهصضحهمدنظرطراحوبهعبارتدیگرتما
بهصضحهایکهجوابسوالآزموندرآنهست،خواهیدرسید.

رابهعنـوانکلیـددرنظـر«اختمانکردناجرایسمعلق»حسندیگرکلیدواژهنسلجدیدنوآوردراینستکهاگربرایسوالباالحتی
میگرفتیدبازهمبهجوابمیرسیدید.

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

21ماده213۶ممعلقکردنساختمان(-مدتقرارداد-)صاحبوارمعلق

مارابااطمینانصددرصدمشاهدهمیونیدبرایکلمهکلیدیمعلق،تماممطالبیکهدرصورتسوالآمدهبهعنوانتوضیحدرپرانتزآمدهاستوش
بهصضحهموردنظرراهنماییمیوند.

بـهموضو جالبتوجهدیگراینوهاگربااستضادهازجدولمتناجسبهجایمعلقکردنازلغتهممعنیآنیعنیتعلیقهماستضادهکنیدبازهم
جوابمیرسید.

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 21ماده213۶ملیق(مدتتع-تعلیقکار)اختیارصاحبوار

21ماده213۶ممدتتعلیق(-)اختیارصاحبوارتعلیق

 21ماده2133مدورانتعلیق(-)پرداختهزینهدورانتعلیقتعلیق

5-3-26513م)تاخیردراجرایپروژهبدونقصورناظرحقیقی(تعلیق

8-3-2389متعلیقکار(-)تاخیردرپروژهتوسطصاحبواربدونقصورمجریتعلیق

 23ماده2137م)تعلیقاجرایکارازناحیهصاحبوار(تعلیق

 13ماده2151م)تعیینمبلغیادرصدتعلیق(تعلیق

 15ماده2151مماه(۶)شرایطتعلیقبرایمدتبیشازتعلیق

 11ماده21۶1متعلیقکار(-)صاحبواراجرایپروژهرابدونقصورشخ حقیقیبهتاخیراندازدتعلیق

 8-3-26915متعلیقکار(-)صاحبواراجرایپروژهرابدونقصورمجریبهتاخیراندازدتعلیق

 23ماده2136منحوهادامهیافسخقرارداد(-تعلیقکار-)صاحبواراجرایپروژهرابدونقصورمجریبهتاخیراندازدتعلیق

-165قنمترئیسه()فوتیاحجریاتعلیقیالغوعضویتهریشازاعضایهیاتعلیق



هـاي   باشد. در كليـدواژه  ها نسبت به نسل قبلي مي  هاي طاليي نوآور افزايش تعداد كلمات اي: نسل از كليدواژه ويژگي ديگر كليدواژه

اي از قلـ  جـا    هاي نرام مهندسي بطـور كامـل پوشـش داده و كلمـه     نسل جديد در حد توان سعي شده است نياز داوطلبي: آزمون

 باشد. ه باشد كه حجي  بودن كتاب حاكي از اي: موضوع مينيفتاد

باشـد ايـ:    وجود دارد كه در نوع خود منحصر به فرد مي "هاي طاليي نوآور كليدواژه"ها يعني ديگري در نسل جديد كليدواژه  ويژگي

ون مراجعه به منابع و مباحـق  بندي كلمات بر اساس ريز موضوع و توضيحات آن، در برخي موارد حتي بد است كه، با توجه به دسته

 توان به پاسه صحيح دست يافت. و فقط با تشخيص درست كليدواژه سوال و مشاهده توضيحات آن مي

 به مثال زير توجه نماييد 
 :مثال 

 مسئولیت استفاده از مصالح استاندارد در عملیات ساختمانی بر عهده کیست؟

 ( مافك و ناظر8 ( سازنده )مجري(4 كار(( مافك )صاحب9 ( ناظر6

تـك ايـ:    كليدواژه اصلي اي: سوال است. اي: فغت در بسياري از منابع تكرار شده است و بررسـي تـك   "مصافح"رسد كلمه  بنرر مي

اي نيست، اما چنانچه از كليدواژه طاليي نوآور استفاده شود همانطور كه در جدول زير مشخص شـده اسـت، بـراي     منابع كار عاقالنه

اب كافي است به ستون توضيحات دقت نماييد، حتـي الزم نيسـت بـه آدرس منبـع مراجعـه نماييـد زيـرا جـواب در         پيدا كردن جو

توضيحات مشخص است. بنابراي: بدون مراجعه به منبع و تنها با جستجوي آسان در كليدواژه طاليي نوآور به جواب رسيدي . موارد 

فاً با تشخيص درست كلمه كليدي و خواندن توضيحات آن، بدون مراجعـه بـه   ها بسيار است و صر اينچنيني در نسل جديد كليدواژه
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 منبع به جواب خواهيد رسيد.

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

۶-۶-1121111ممصالح)الزاماتلرزهای(

1-6پیوست6119ممصالح)جرمواحدحجم(مواد

8-11-127812ممصالح)حملونقل،جابهجاییوانبارکردن(

5-۶-7-2-71۶7مصالح)خواصتراکم(م

3-۶-1-666ممصالح)خواصکوتاهودرازمدت(

11-1-535ممصالح)ساختوتولیددرکارگاه(

3-1۶-91829ممصالح)ضریبایمنیبرایتقلیلمقاومتمصالح(

مقدارضریبارتجاعی-اصولتحلیلوطراحی-مشخصاتمصالح)مصالح

ضریبپواسنبتنمعمولیوبامقاومتباال(-ضریبانبساطحرارتی-بتن

7-1۶-91839م

۶-2-2۶-9۶219مدراجزایمقاومدربرابرزلزله(-مشخصاتمصالح)مصالح

3-215121ممصالح)مشخصاتموانیوی(

8-3-232م(استضادهازمصالحمناسب-وظیضهمجری)مصالح

۶-3-215221مهایدینامیوی(مصالح)ویژگی

3-3-215321محمصال

9-2-221222ممصالح

در نطر ميگرفتيد باز هـ  بـدون نيـاز بـه     « مصافح استاندارد»ويژگي منصر به فرد ديگر اي: كليدواژه اينست كه اگر كلمه كليدي را 

 منابع آزمون و فقط با مراجعه به كليدواژه ميتوانستيد با كمي تيز هوشي به جواب برسيد. 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

16ماده15۶قنممصالحاستانداردومناسب)مجری(

 :مثال 
 است؟ کدام با ساخت، چون يها نقشه ي تهیه وظیفه

 طراح (6 مالك (3 ناظر (0 مجري (9
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

-23،8،۶6،69،87مساختچوننقشه
حق دوم، پنج صفحه معرفي شده است. در مبحـق دوم چنـدي:   در مب "هاي چون ساخت نقشه"كنيد براي  همانطور كه مشاهده مي

 بار ديگر ه  اي: واژه كليدي آمده اما مهمتري: آنها همي: پنج ارجاع است. 
هاي مه ، پركـاربرد و طاليـي را بـه ريـز موضـوع       ما به منرور راحتي داوطلب در پيدا كردن صفحه مربوط به سوال طرر شده، واژه

هاي كليدي، طاليي و پركـاربردي كـه عمومـا در آزمـون نرـام       عبارت ديگر در اي: دوره براي اوفي: بار واژهاي . به  بندي كرده طبقه
چـون    نقشـه  "مهندسي مورد سوال قرار ميگرند و طراحان آزمون به آنها نگاهي ويژه دارند، و داراي چند ارجاع هستند)مانند مـورد  

عات مه  و مفيد هستند و بارها در صورت سوال مورد استفاده قرار گرفته انـد(  كه در چند صفحه آمده و به جد تمامي ارجا "ساخت
 را انتخاب كرده، و در جلوي آن و داخل پرانتز توضيحاتي براي آن ارائه كرده اي .

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

3-3-26915م(هایچونساختواسنادامضایمجازذیلنقشه)نقشهچونساخت

۶-7-225222مأسیساتبرقی()تنقشهچونساخت

1-2-۶-221822م)تحویلازمالشوقراردادندراختیاربازرس(نقشهچونساخت

2-9-282م(تحویلبهخریدار)نقشهچونساخت

8-1-2۶67م(تهیهوامضایسهسرینقشهکامل)نقشهچونساخت

19ماده287م(شناسنامهفنیوملویساختمان)نقشهچونساخت

11-2-8-226922م)لولهکشیگازساختمان(نقشهچونساخت

9-3-232م(وظیضهمجریپسازپایانکار)نقشهچونساخت

شما با خواندن مطلب داخل پرانتز متوجه ميشويد كه داخل صفحه مربوطـه چـه مطافـب و چـه توضـيحاتي در خصـوص كليـدواژه        
مبحق دوم، در مورد امااي مجاز ذيل نقشه توضيح  62در صفحه  "چون ساخت  نقشه "انتخابي، آمده است. براي مثال در خصوص 

در تاسيسات برقي توضيحاتي آمده است. و اما در آخري: ارجـاع   "چون ساخت  نقشه "در خصوص  89داده شده است. يا در صفحه 
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تيز هوشي داوطلب حتي ديگر نيازي  مبحق دوم در مورد وظيفه صحبت شده است، آن ه  وظيفه مجري كه با كمي 9يعني صفحه 
به رجوع به مبحق نخواهد بود. زيرا در توضيحات داخل پرانتز به وظيفه مجري پس از پايان كار اشاره دارد. يكبار ديگر بـه صـورت   

تخاب از مبحق دو بايد ان 8سوال توجه كنيد در صورت سوال از وظيفه تهيه صحبت به ميان آمده است پس ارجاع آخر يعني صفحه 
 شما باشد.

 
بندي شده قرار گرفته، تا در صـورتي كـه داوطلبـان كاسـتي و كمبـودي در       هاي كليدواژه يك صفحه خافي اما ستون در پايان كتاب

رسـان شـخص داوطلـب در     كليدواژه مشاهده كردند، در آن صفحه با ذكر منبع و صفحه يادداشت كنند. اي: حركت در ابتـدا يـاري  
تواند آن صفحه را از كتاب جدا كرده و به طرق مختلآ )از قبيل ايميل،  ر صورتي كه داوطلب تمايل داشت ميآزمون خواهد شد و د

هاي اجتماعي، پستي و يا حاوري و افبته به هزينه انتشارات( براي ما ارسال كند. الزم به ذكر است كه ايـ: عمـل نـه     پيامك، شبكه
هاي آينده( نزد خداوند متعال، ارجمند و محفوظ است، بلكه در صورتي كه فغات  الرساني به داوطلبان س تنها از جهت معنوي )كمك

هاي بعـدي بـا آوردن نـام منتقـد مسـئول، از زحمـات وي        و نكات تذكر داده شده، مفيد و مثمر ثمر تلقي شود، مطمئناً در ويرايش
 قدرداني ميشود.

بنده را در به ثمر رساندن ويرايش حاضر يـاري نمودنـد، بـاالخص بـه      در آخر از زحمات تمامي عزيزان، داوطلبان و خوانندگاني كه
محار مهندس منتقد و تيزبي: جناب آقاي مهندس احسان فوالدچنگ )از استان اصفهان( كه با انتقـادات خـويش مـا را راهنمـايي     

ه راستي كار ويرايش را با دقتي كردند و جناب آقاي مهندس شاهرخ محمدزاده اصل كه ويرايش علمي اثر را قبول زحمت فرموند و ب
 درخور هزاران سپاس به اتمام رسانيدند، كمال قدرداني و سپاس خود را اعالم ميدارم.

بندي اي:  پيوندند تا صفحه هاي كليدواژه، شب و روز را به  مي سازي كتاب كننده انتشارات نوآور كه در ايام آماده از تمامي گروه اداره
 وزي: و شكيل به دست عزيزان برسد، بسيار سپاسگزارم.حج  از فغات، در قافبي 

 
 

 و من ا...التوفیق
 محمدحسین علیزاده برزی
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تورکمتر=آچارمدرج=آچارمتر
صاعقه=رعدوبرق=آذرخش
میلگرد=آرماتور
تست=آزمایش=آزمون
پوشش=آستر
ضد=آنتی

آییننامه=شیوهنامه=دستورالعمل
قطرو...طول،عرض،ضخامت،=اندازه=ابعاد

آثار=اثر
Pاثر=اثرثانویه  

اعضا=اجزا
لرزه=ارتعاش

شبوهبارنده=اسپرینولر
وادار=استاد

بردابهره=ف=متصرکنندهمصرف=کنندهاستضاده
ور(ر)بهره

شیشهمتخلخل=اسضنجشیشه
اشخاص=شخ 

اشخاصحقوقی=شخ حقوقی
اشخاصحقیقی=شخ حقیقی

ول=افرادمعلول=معلولین=معلولاشخاصمعل
اشوال=شول

برخورد=اصابت
دارالوترودپوشش=دارالوترودروکش
هادیزمین=الوترودزمین
عضومرزی=اجزایمرزی=المانمرزی
اعضا=عضو

انبارکیسهسیمان=انبارسیمانکیسهای
دســـــــــــته=طبقـــــــــــهبندی=انوا 

کــیس=بنــدیتقســیم=بنــدیگونــه=بنــدی
بندیهگرو=بندیدرجه=بندی
مهاربند=بادبند

بازده=راندمان
باطری=باتری

پشتبام=بام
برابر=مقابل

پانچ=برشدوطرفه
قیبجوش=برگشتجوشگوشه

تسمهافقی=بستموازی

بستچپوراست=بستمورب
ساختمان=بنا

کفپله=پاخور
ترمینالمسافربری=پایانهمسافربری

پین=نقشه
پلوان=پله

ایضربه=پنوماتیوی
نما=پوششخارجی=هخارجیساختمانپوست
ضخامت=عرض=پهنا
فونداسیون=شالوده=پی

خیزپیش=پیشانحنا
محورخنثی=تارخنثی

کنتور=تاسیساتانشعاببرق
تاسیساتالوتریوی=تاسیساتبرقی

تجهیزات=تاسیسات
خروج=تخلیه
سطح=تراز

گروه=تصرف
تعلیق=معلقکردن
تعویضهوا=تهویه
اسمیجوشمقاومت=تنشاسمیجوش

مقاومتمجاز=تنشمجاز
توالتایرانی=توالتشرقی
توالتفرنگی=توالتغربی

سرویسبهداشتی=دستشویی=توالت
تیرپیوسته=تیریوسره

عضوخمشی=تیر
هیسترتیش=تسلیمی=جاریشونده

دستانداز=جانپناه
ــرممخصــوص ــم=ج ــدحج ــرمواح وزن=ج

مخصوص
=خودداری=عدمانجام=ممانعتجلوگیری
جوشنضوذی=وشهبانضوذکاملجوشگ

 چارتراش=چهارتراش

چهارچوب=چارچوب
دستکم=مینیمم=کمینه=حداقل
ماکزیمم=بیشینه=حداکثر
آتش=حریق

شیلد=حضاظفلزی

محافظت=حضاظت
آرماتورعرضی=میلگردعرضی=تنگ=خاموت

برونمرکزی=خروجازمرکزیت
=عدمانجام=ممانعتجلوگیریخودداری=

اتوماتیش=خودکار
=خطوطخط

درون=داخل
گونه=بندیدستهبندی==طبقهبندی=انوا درجه
بندیگروه=کیسبندی=بندیتقسیم=بندی

درززلزله=درزانقطا 
کی=بندیتقسیم=انوا =بندیگونه=بندیدسته

بندیگروه=بندیدرجه=سبندی
دستورالعمل=آییننامه=شیوهنامه

دفتر=دفاتر
گازسوزدستگاهگازسوز=وسیلهگازسوز=وسایل

=دفنیمدفون=دفنشده
حرارت=دما

جزئیات=دیتیل
گرد=پودر=ذرات

راندمان=بازده
رمپ=راهشیبدار

ترسیب=رسوب
رطوبت=مرطوب

آمیزیرنگ=رنگکاری
جضت=زوج

مولدبرق=ژنراتور
داربست=سازهدسترسیبهبنا

سایبان=بانسایه
محافظ=سپر

ستونقوطیشول=ایستونجعبه
شول=فرم

فشاریعضو=ستون
ورقپیوستگی=کنندهسخت
البی=سرسرا

سطحمقطع=سطحموثردهانه
مساحت=سطح

سطح=سطوح
فضـای=فضایباز=سطوحساختهنشدهزمین

آزاد

 جنس( کلمات متجانس )هم
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هاسطح=سطوح
سمباده=سنباده

سامانه=سیستم
سیمانکیسهای=کیسهسیمان=پاکتسیمان

ریسمانی=شاقولی
شخ =اشخاص

شخ حقوقی=اشخاصحقوقی
خاصحقیقیشخ حقیقی=اش

شرکا=شریش
شیلنگ=شلنگ
کیف=شناژ

شول=اشوال
شیرکاهش=شیرتنظیمفشار=شیرفشارشون

فشار
=آییننامهدستورالعمل=نامهشیوه
خمشی=گیردار=صلب

ارتضا کیف=ضخامتکیف
هاضریب=ضرایب

ضریبانتقال=ضریبگذر
طبقه=طبقات

ــه ــهبندی=دســتهطبق بنــدی=انوا =بندی=گون
بندیبندی=گروهبندی=درجه=کیسبندیتقسیم

طراحان=طرح
نسبتمخلوط=طرحاحتیط
طریقه=طرز

مقاومتفشاری=ظرفیتفشاری
ظروف=ظرف
عامل=عوامل

انتقال=گذر=عبور
=عیمتعیئم

عضو=اعضا
عوامل=عامل

فواصل=فاصله
فرم=شول

اتصال=فیتینگ
وسیلهحضاظتی=فیوز

زون=منقطه=ناحیه=قسمت
سایز=قطر

قطراسمی=قطرنامی

قطعات=قطعه
اتاقش=کابین

کمیته=کارگروه
تقلیل=کاهش
چضت=کشو

کفسازی=کضسازی
کضشوی=کفشوی

کیفمیانی=کیفعمودبرتیر
مانیضولد=کلوتور

ایزوالتور=کلیدجداکننده
پاکتسیمان،گچو...=کیسهسیمان،گچو...

کیسهسیمان=سیمانکیسهای
بندی= بندی=طبقـه بندی=گونه دسـتهگروه

بندی=تقسیمبندی=انوا 
حجم=ظرفیت=گنجایش

چراغ=المپ
هاوسیله=وسایل=لوازم
سررفتگی=سرریز=لوچه

شاخهافقی=لولهافقی
لولهتخلیهفاضیب=لولهخروجیفاضیب

ماده=مواد
سندپیست=ماسهپاشی

مجریان=مجری
حبس=محبوسشدن

فضا=موان=محل
=مخازنتانش=مخزن

مود=مد
مدارس=مدرسه

رک=مدرکمدا
مدفون=دفنی

مدولاالستیسیته=ضریبارتجاعی
مراجع=مرجع
مراحل=مرحله
مراکز=مرکز

مرطوب=رطوبت
مختلط=مرکب

مساجد=مسجد
مسئول=مسوول

راه=مسیر

معلقکردن=تعلیق
معلول=افرادمعلول=اشخاصمعلول=معلولین

مقابل=برابر
مقدارها=مقادیر
هامقطع=مقاطع

ارزشجوش=مقاومتجوش
امپدانس=متمقاو

=خودداری=عدمانجامجلوگیری=ممانعت
منابع=منبع

مناطق=نقاط
مناطقمرطوب=نقاطمرطوب

بندیزون=بندیمنطقه
مواد=ماده

سرهمکردن=مونتاژ
مهندسان=مهندسین=مهندس

قسمت=ناحیه
ناریسمانی=ناشاقولی

ناظران=ناظر
اسمی=نامی
سرعت=نرخ

نقشه=پین
نقاط=مناطق

مونهآز=نمومهآزمایشی
بردارینمونه=گیرینمونه
مقاومت=نیرو

کالیبراسیون=واسنجی
ورقروسریوزیرسری=ورقپوششیاتصال

ورقجان=ورقتویجان
مدخل=ورودی

وزنواحدحجم)بـهاشـتباه=وزنمخصوص
گاهیمنظورازوزنمضهومفیزیویجرماست(

وسیله=وسایل
وسیلهگازسوز=دستگاهگازسوز=وسایلگازسوز

موقعیتجوشواری=یتجوشواریوضع
هاوظیضه=هامسئولیت=وظایف
تشفاز=یشفاز

هیات=هیئت





 
 

 

(1۶91)هایاجراییآننامهقانوننظاممهندسیکنترلساختمانوآئین م:نق

(1۶92)-اول)تعاریف(مبحث:1م

(1۶83)-دوم)نظاماتاداری(مبحث:2م

(1۶96)-ساختمانی(هایپنجم)مصالحوفرآوردهمبحث:5م

(1۶92)-مبحثششم)بارهایواردبرساختمان(:6م

(1۶92)-سازی(مبحثهضتم)پیوپی:7م

(1۶92)-هایبامصالحبنایی(مبحثهشتم)طرحواجرایساختمان:8م

(1۶92ویرایشچهارم،چاپدومبهبعد)-آرمه(هایبتنمبحثنهم)طرحواجرایساختمان:9م

(1۶92)-هایفوالدی(بحثدهم)طرحواجرایساختمانم:11م

(1۶92)-یازدهم)طرحواجرایصنعتیساختمان(:11م

(1۶92)-مبحثدوازدهم)ایمنیوحضاظتکاردرحیناجرا(:12م

(1۶95)-مبحثبیستویوم)پدافندغیرعامل(:21م

(1۶92)-ها(مبحثبیستودوم)مراقبتونگهداریازساختمان:22م

،ویرایشچهارم.(2811هادربرابرزلزله)استانداردنامهطراحیساختمانآئین:آز

،دکترحمیدرضااشرفی،انتشاراتنوآور،ویرایشدوم،چاپسیزدهموبهبعد.هاینگهبانوسازهگودبرداریگود:

طاحونی،دفترمقرراتملیساختمان.(،شاپور1۶91)هایفوالدیراهنمایجوشواتصاالتجوشیدرساختمان:رجط

وبیسـتم،چاپچهارم،محمدحسینعلیزاده،انتشاراتنوآور،ویرایشهایفوالدیراهنمایجوشواتصاالتجوشیدرساختمان:رجع

بهبعد.

.1۶97هایساختمانی(،محمدحسینعلیزادهبرزی،نوآور،)پروفیلجداولاشتالاش:

)روشهاومسائلاجرایی(،محمدحسینعلیزاده،انتشاراتنوآور،ویرایشچهارم،چاپسیوییساختمانوجزئیاتاجراروشهاروش:

یوموبهبعد.

،مهندسمحمدعظیمیآقداش،نوآور،ویرایشسوم،چاپقوانینوضوابطحقوقیوانتظامیمرتبطباساختوسازهامقررات،ساز:

بیستوششموبهبعد.

)مندرجدرسایت(ایاخیقیدرمهندسیساختمانارحرفهنظامنامهرفتاخ:

)مندرجدرسایت(اصیحیهقانوننظاممهندسیاص:
 
 

 اراتاختص
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

S240 حداکثرکربنمعادلمجازانوا(
فوالد(

2-3-9ج927م

S340زانوا )حداکثرکربنمعادلمجا
فوالد(

2-3-9ج927م

S500 حداکثرکربنمعادلمجازانوا(
فوالد(

2-3-9ج927م

S240)1-3-9ج925م)ردهبندی

S340)1-3-9ج925م)ردهبندی

S500)1-3-9ج925م)ردهبندی

S2407-1-3-9279مبندی(گذاریوبسته)نشانه

S3407-1-3-9279مبندی(گذاریوبسته)نشانه

S5007-1-3-9279مبندی(گذاریوبسته)نشانه
1

2
IPE۶-12،1۶1اش

1

2
IPEo۶-12،1۶1اش

1

2
IPEv3-13،151اش

IPEv7-5،1-181-16اش
1

2
I۶-26،272اش

1

2
IPB5-3،۶-۶9۶-۶6اش

1

2
IPBv6-31،31۶اش

1F1۶-231رجط
231S235روش-

۶11S235روش-

3D5-117511م
311S235روش-

511S 235روش-

AWS5-85۶رجط
AWS21،۶8،۶9،77،91،99،1۶۶،1۶5،1۶6رجع-
BEP3-1۶-۶-1125111م

BSEEP۶-1۶-۶-1123511م
BUEEP۶-1۶-۶-1123511م 

CFS2-112711م
CH)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

CL)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

E601012-91۶رجط
E601017-2،۶-12-3۶۶-31رجع
E601112-92۶رجط
E601117-2،۶-12-3۶۶-31رجع
E601212-92۶رجط
E601217-35۶-32رجع
E601312-9۶۶رجط
E601317-32،33،35۶رجع
E701512-9۶۶رجط
E701517-32،33،35۶رجع
E701612-9۶۶رجط
E701617-32،33۶رجع
E702412-93۶رجط
E702417-32،35۶رجع
E702812-93۶رجط
E702817-32،35۶رجع
EPDMــانرم ــتومرگرم ــتومر-)االس االس
فیزیوی(

3-2-2-17-51۶15م

F11-18،11-21،1۶71رجع

F21۶-231رجط

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

F21-18،11-21،1۶71رجع

F۶1۶-231رجط

F۶1-18،11-21،1۶71رجع

F31۶-231رجط

F31-18،11-21،1۶71رجع

FRPعرضـه-تعریـف-)پلیمرسـاختمانی
بهصورتورقیامیلگرد(FRPمصوالت

1-17-51295م

FRPــاختم ــایس ــف-انی)پلیمره -تعری
تشـویلالیـافبـا-هامهمترینکامپوزیت

فازناپیوسته(
1-17-51275م

FRPبنـــدیکـــاربریپلیمـــر)دســـته-
ای(هایخطییاصضحهسازه

1-17-5ج5129م

FRP5-3-3-215521م
G11۶-231رجط

G118-211رجع

G21۶-231رجط

G218-211رجع

G۶1۶-231رجط

G۶18-211رجع

G31۶-231رجط

G318-211رجع

GC)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

GM)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

GP)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

GW)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

ICF3-116۶11م
IF1۶-231رجط
IG1۶-231رجط

IPB8-2،۶-۶2،۶۶،۶8۶اش 

IPBI9-1،۶-۶1،۶1،35۶اش 

IPBS11-7،۶-32،3۶،37۶اش
IPBv۶-۶3،۶5۶اش

IPE1-8،91اش 

IPEo6-7،1-2،1-11،11،181اش
IPES9-21،211اش 

LSF2-112711م
MH)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

ML)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

MT2-3-2588رجط

MTرجع
112،11۶،

1۶7
8-۶،11-1

OCV5-352رجط

OH)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک

OL)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

pH195روشغیرآشامیدنیآب-

PHــتن)آب ــرفیدربـــــ آبمصـــــ
غیرآشامیدنی(

۶-3-11-91239م

PH(ــتن هــایفــرآوردهآبمصــرفیدرب
(PHحداقلوحداکثرمقدار-سیمانی

ت-1-1-۶-11-5695م

PT1-3-2578رجط
PT1-۶،11-112،1۶78رجع
PT1-3-11ج1126۶م
Q1-1۶711رجع
Q11-1۶711رجع

Q۶1-1۶711رجع
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

Q31-1۶711رجع

QFDزسـا)ارزیابیعملوردمجریانانبوه
بهروشگسترشعملوردکیضیت(

 -25۶م

RBS1۶-۶-1123۶11م 

RC-250بنـدیانوا ودرجه-)قیرزودگیر
گرانرویسینماتیش(-قیرزودگیر

 ت-2-1-2-11-5835م

RC-3000ــر ــرزودگیــ ــوا و-)قیــ انــ
گرانــروی-بنــدیقیــرزودگیــردرجــه

سینماتیش(
 ت-2-1-2-11-5835م

RC-70بنـدیودرجـهانوا -)قیرزودگیر
گرانرویسینماتیش(-قیرزودگیر

 ت-2-1-2-11-5835م

RC-800بنـدیانوا ودرجه-)قیرزودگیر
گرانرویسینماتیش(-قیرزودگیر

 ت-2-1-2-11-5835م

RT3-3-29۶8رجط

RTرجع
112،11۶،

1۶7
8-۶،11-1

RT1-3-11ج1126۶م
S230H۶-1-2-2-112811م
S230L۶-1-2-2-112811م

S340 H۶-1-2-2-112811م
S340L۶-1-2-2-112811م

S400 حداکثرکربنمعـادلمجـازانـوا(
فوالد(

2-3-9ج927م

S400)1-3-9ج925م)ردهبندی 

S4007-1-3-9279مبندی(گذاریوبسته)نشانه

S5002-5-3-215721م
Sa1۶-9،جدول2-9جدول۶59،۶61رجط 

Sa2/5۶-9،جدول2-9جدول۶59،۶61رجط
Sa2۶-9،جدول2-9جدول۶59،۶61رجط 

Sa3۶-9،جدول2-9جدول۶59،۶61رجط 

SBRــانرم ــتومرگرمـ ــتومر-)االسـ االسـ
فیزیوی(

3-2-2-17-51۶15م

SC)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

SDOF1-5-215921م
SM)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

SP)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

SW)1-3-6ج625م)بارطراحیجانبیخاک 

UT1-3-11ج1126۶م
VI1-3-11ج1126۶م

WFP5-1۶-۶-1125211م
WUF – W6-1۶-۶-1125311م

 

 

 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

-15سازآبانبارهایعمومی

19-11-9ج9127مآبانداختگی

3-6-7-9689مآبانداختنبتندرحینپرداخت

)انـدازهکـافیکـاراییوآبانـداختنبـتن
تعییننسبتاختیط(-روانیبتن

1-1-2-5-9۶59م

3-6-7-9689مآبانداختنبتن)توقفعملیاتپرداخت(

ــتن ــداختنب ــداختنآبان ــرعتآبان )س
مخلوطبتنحاویموادافزودنیماننددوده

سیلیس(
1-6-2-8-9769م

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

)کــاهشمیـــزانآبآبانــداختنبـــتن
-حداقلبودنمقـدارآب-انداختنبتنتازه

الزاماتطرحمخلوط(-تامینکارایی
ب-3-3-8-9819م

2-3-2-9-99۶9مسطحسنگدانهدرآبآزاد

ب-2-2-2-8118مبوآبآشامیدنیبی

ب-2-2-2-8118مآبآشامیدنیزالل

یدنیمصرفیدربتن)آببیمـزهآبآشام
حـداکثرمقـدارمجـاز-یابووتمیزوصاف

آوردرآبمصرفی(موادزیان
1-1-۶-11-5695م

2-7-219921مسازیونگهداری(آبآشامیدنی)ذخیره

-255سازیدنیآبآشام

2-۶-122312مآبآشامیدنی

 ۶-3-11-91239مآبآشامیدنی

یفلــزاتمیشــودآبآهــشســببخــوردگ
)اندودقطعاتفلزی(

5-5-5۶85م

آبآهش)خوردگیفلزاتبهویـژهسـرب،
قطعاتفلزی(-رویوآلومینیوم اندود

۶-5-۶-5195م

2-7-219921مها(آبباران)لوله

-278سازآبباران

16-5-5-8618مآبباران

16-5-5-8618مآببرف

کشـیدید)لولههایبازآببندبودندریچه
آبباران(

5-6-223822م

3-1-21221مآببندها)زیرساخت(

2-8-5-7397میزیرزمینبندیدیوارهاآب

8-5-6-8768مداربندیسقفشیبآب

۶-6-223722مکشیفاضیببندیلولهآب

1-1-۶-6-223722مکشیبندیوهوابندیلولهآب

-ربمصــرفســ-بنــدی)ورقســربآب
مغزیعایق(

۶-2-21-51535م

ــووتمیــزوصــاف)آب آببــیمــزهیــاب
آشامیدنیمصرفیدربتن(

1-1-۶-11-5695م

3-3-۶-۶-7187مآبجاری

-11۶مساختمانآبجمعشدگیدربام

2-7-219821مآبحداقلیبهداشتی

۶-8-9789م)شستشویسنگدانهوتهیهبتن(آبدریا

2-7-219821مه)مخازن(آبذخیر

2-7-7-9699مآوری(رسانی)روشعملآب

ــطحآبآبزیرزمینـــی )بـــاالبـــودنسـ
مشویتگودبرداری(-زیرزمینی

۶-۶-۶-7177م

)لحـــاظنمـــودناثـــرآبآبزیرزمینـــی
زیرزمینیدرمحاسبهظرفیتباربری(

7-1-۶-3-7277م

3-6-9369مزیرزمینی آب

۶-3-6236مثرزیرفشارآبزیرزمینی()ازیرزمینیآب

-)جلـوگیریازریـزشمـوادزیرزمینیآب
کاهشخطرانتشارمواد(

 ۶-5-1-6116م

خاکمجاوردر-)فشارجانبیزیرزمینیآب
زیرسطحآزادآب(

2-3-62۶6م

2-۶-2318رجطآبسرد

26-11-9ج9151مآبسنج

5-7-2111821مآبشرب

۶-ب-2-3-7277میرپیآبشستگیز

۶-2-826آزخاکیهادانهیآبشوستگ

۶-6-6336مآبشوستگی



 10 کلیدواژه طالیی نوآور عمران نظارت 

 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

ــا ــزایآجره ــتناج ــرایشس ــورب آبش
-سـازگاری-)خودداریازمصرفآبشـور

شستناجزایآجرچیدهباآبشور(
1-5-9-5625م

2-7-2111121مآبشهری

7-2-8-9779مآوری)دمایآب(آبعمل

آشامیدنیمصـرفیدربـتن)قابـلآبغیر
PHحـداکثروحـداقل-قبولتلقیکـردن

ــه-آبمصــرفی ــرآزمون ــتنظی آب-مقاوم
مقطر(

1-1-۶-11-5695م

۶-3-11-9123،1259مغیرآشامیدنیآب

2-3-11-912۶9مآشامیدنیقابلآب

3-6-1-21321مآبگرفتگی)تأسیسات(

آبگرمکـن)آبگـرمون،مبـدلومخـازن
موتورخانهومعاینهفنی(-تحتفشار

 2-۶-5-22۶7،۶822م

-آبگـرمکــن)تجهیـزاتگازســوزثابــت
بازدیدتوسطمسئولنگهداری(

۶-2-8-226622م

1-5-22ج223۶مآبگرمکن)جدولدورهتناوببازرسی(

1-13-1-11۶1م(معرفیمبحثچهاردهم)آبگرمکن

حــثحــوزهکــاربردمب)آبگــرممصــرفی
(چهاردهم

2-13-1-11۶1م

۶-2-2-8118مآبگلآلود

۶-۶-۶-9189مشنوماسهآبمازاد

3-۶-9199مهاآبمصرفیبرایشستشویسنگدانه

3-۶-9199مآوریبتنآبمصرفیبرایعمل

2-7-219821مآبمصرفیبهداشتی

آبمصــرفیدرPH)دربــتنمصــرفیآب
بتن(

1-۶-3-11-91239م

آبمصرفیدربـتن)آبآشـامیدنیوغیـر
مزهوبو(-آبمصرفیPH-آشامیدنی

1-1-۶-11-5695م

۶-3-11-91239م)آبغیرآشامیدنی(دربتنمصرفیآب

بنـدیکـاربردآبمصرفیدربتن)تقسـیم
آبدربتن(

3-۶-9199م

)حـداکثرمقـدارمـواددربـتنمصرفیآب
آوردرآب(زیان

18-11-9ج9125م

)ضـوابطپـذیرشآبدربـتنمصـرفیآب
مصرفیدربتن(

2-3-11-1269-912۶م

)مقاومــتآزمونــهدربــتنمصــرفیآب
-زمانگیرشاولیـهخمیـرسـیمان-میت

آور(موادزیان-میزانچربیمعدنی
۶-3-11-91239م

آبمصرفی)بتندرخلیجفـارسودریـای
عمان(

۶-8-9789م

3-11-912۶9مبرداری(اترنمونهآبمصرفی)تو

ب-2-2-2-8118مآبمصرفی

آبمقطر)آبغیـرآشـامیدنیمصـرفیدر
بتن(

1-1-۶-11-5695م

۶-3-11-91239مآبمقطر

-)خیسکردنآجرقبـلازاجـراآبمیت
دیوارچینیدرساختمانبناییغیرمسلح(

2-۶-6-5-6-8718م

-ازاجـرا)خیسکردنآجرقبـلآبمیت
دیوارچینیدرساختمانبناییمحصورشـده

باکیف(
 2-ت-7-5-5-8528م

الف-5-6-9ج953منضوذیآب

آبنموداربرایشستشـو)خلـیجفـارسو
دریایعمان(

۶-8-9789م

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

2-3-۶-222122مهایراکد)تسطیح(آب

3-۶-9199مبندیکاربردآبدربتن(آب)تقسیم

 1-1-6-جپ6122مصمواد()جرممخصوآب

2-3-11-1269-912۶م)ضوابطپذیرشآبمصرفیدربتن(آب

ــه ــبتآبب ــوطونس ــدارآبمخل آب)مق
سیمانبتنپرمقاومت(

2-9-9929م

5-8-6636مآب)ناپایداریانباشتگی(

بتنخـود-آب)نسبتحجمیآببهپودر
تراکم(

3-9-9979م

۶-7-2111521مآبپاش

2-7-7-9699مآوری()روشعملآبرسانی

-8اخایآبرویحرفه

۶-2-۶-113711مآبواری

7-۶-۶-7217مآبوشی

آبگرمون)آبگرمون،مبدلومخازنتحـت
موتورخانهومعاینهفنی(-فشار

 2-۶-5-22۶7،۶822م

بازدیـد-آبگرمون)تجهیزاتگازسوزثابـت
توسطمسئولنگهداری(

۶-2-8-226622م

1-5-22ج223۶مآبگرمون)جدولدورهتناوببازرسی(

۶-6-86۶8مآبگونگی

8-3-117211مICFسوزیدرسیستمآتش

سوزی)اتاقمرکزکنتـرلومـدیریتآتش
ساختمان(

5-۶-7-2111521م

12-1-211221مسوزی)تاسیساتاطضایحریق(آتش

تخلیـهسوزی)تهنشینیگردوغباروآتش
سوزی(سریعآنهاودودناشیازآتش

2-1-2-7-219221م

1-22-9۶179مسوزی)ضوابطویژهطراحی(آتش

سوزی)طراحیتاسیسـاتبـادرنظـرآتش
گرفتنالزاماتپدافندغیرعامل(

3-6-1-21321م

۶-9-9939مسوزی)قلوهکنشدگیبتن(آتش

 3-3-2-121612مآتشگرفتنقیر

۶-3-7-2111621م)آسانسوراضطراری(نشانیتشآ

7-2-7-219921منشانی()تاسیساتآتشنشانیآتش

رسـیدنخودروهـاووسـایل)نشـانیآتـش
(نشانیبهمحلموردنظرآتش

1-۶-1-131م

ــانیآتــش ــتحوامنش ــلاس ــتاص -)رعای
محافظتبادیوارهاوسقفایمن(

3-1-2-7-219221م

ــش نشــانیبوهآبآتــشنشــانی)شــآت
ساختمان(

5-۶-9-227522م

بندیساختمانوانتخابنشانی)طبقهآتش
بازرس(

1-1-22جدول227م

سـاختمان-)کاربریسـاختماننشانیآتش
گروهج(

۶-1-28118م

6-51آزنشانیآتش

3-7-2111621م)آسانسوراضطراری(آتش

6-۶-7-21115،11621م)آشوارسازیواعیمدودوآتش(آتش

12-1-211221م)تاسیساتاطضایحریق(آتش

7-2-7-219921منشانی()تاسیساتآتشآتش

ــدازآتــش ــاخیران ــد-آتــش)رنــگت فرآین
رنگنانوییمقاومدربرابرآتش(-حریق

6-2-1–پ5166م

3-6-1-21321مپدافندغیرعامل(-)طراحیتاسیساتآتش

رکزکنترلومدیریت)مقاومتاتاقمآتش
ساختماندربرابرآتش(

5-2-21۶121م

2-7-219221م)میحظاتتاسیساتموانیوی(آتش



 کلیدواژه طالیی نوآور عمران نظارت 11  

 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

روش-)الزاماتروشطولمـوثر-P∆راثآ
االستیشمرتبهاولتشدید(

۶-ب-2-5-1-2-112111م

2-1-2-111۶11متعریف(-)آثارمرتبهدوم-P∆راثآ

ــآ ــهدوماز)پیوســتتحلیــلم-P∆راث رتب
-طریقتحلیلاالستیشمرتبهاولتشدید

محدودیتتحلیل(
1-2-پ11299م

ــآ ــل)روش-P∆راث تحلیــل-هــایتحلی
االستیشمرتبهدوم(

3-1-2-111611م

آثاراضافیبارهابهعلتتغییرموانجانبی
نسبیاعضا

1-2-111۶11م

آثاراضافیبارهابـهعلـتوجـودانحنـادر
عضو

1-2-111۶11م

۶-6-۶-213521مآثارانتشارامواج

5-۶-2-212621مآثارانضجار

1-1۶2آزآثارحرکتزمین

3-2-121912مهایالوترومغناطیسیآورمیدانآثارزیان

آثارالغری)شرطصرفنظرکردنازاثـردر
قطعاتفشاریمهارشده(

 1-7-16-92339م

دنازاثـردرآثارالغری)شرطصرفنظرکر
قطعاتفشاریمهارنشده(

 2-7-16-92359م

1-16-92319متعریف(-آثارالغری)معرفیآثارالغری

2-1-2-111۶11متعریف(-)آثارمرتبهدوم-P∆آثارمرتبه

تحلیـل-هایتحلیل)روش-P∆آثارمرتبه
االستیشمرتبهدوم(

3-1-2-111611م

Pآثــارمرتبــهدوم  وPآثـــار(
تعریف(-مرتبهدوم

2-1-2-111۶11م

ــهدوم Pآثــــــارمرتبــــ  وP
تحلیلاالستیشمرتبـه-هایتحلیل)روش
دوم(

3-1-2-111611م

5-16-923۶9مآثارناشیازترکخوردگی

 1-16-92319مآثارناشیازتغییرموانجانبی

11-2-1119211مآثارناشیازحرکتباد

6-5-118211مآثارناشیازالغریدرسیستمپانلیکامل

 1-16-92319مآثارناشیازوجودانحنادرقطعه

آثارنواق هندسـیاولیـه)الزامـاتروش
تحلیلمستقیم(

2-ب-1-5-1-2-111711م

هـایآثارنـواق هندسـیاولیـه)الزامـات
روشطولموثر(

2-ب-2-5-1-2-112111م

ــه)میحضــات ــواق هندســیاولی ــارن آث
مدلکردن(-نواق هندسیاولیه

1-1-5-1-2-111811م

3-1-3-9269مآجبامقطعثابت

3-1-3-9269مآجبامقطعمتغیر

ــوالد ــاقی)ف ــته-آججن ــنودس ــدیآه بن
-بنـدیمیلگـرددسـته-هایآهنـیردهفرآو

انوا میلگرد(-ویژگی
2-1-2-19-51335م

بندیآهـنودسته-آجدوکیشول)فوالد
-بنـدیمیلگـرددسـته-هایآهنـیفرآورده
انوا میلگرد(-ویژگی

2-1-2-19-51335م

ــوالد ــارپیچ)ف ــته-آجم ــنودس ــدیآه بن
-بنـدیمیلگـرددسـته-هایآهنـیفرآورده
میلگرد(انوا -ویژگی

2-1-2-19-51335م

3-1-3-9259مآجمیلگرد

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

بنـدیآهـنودسـته-آجیونواخـت)فـوالد
-بنـدیمیلگـرددسـته-هایآهنـیفرآورده
انوا میلگرد(-ویژگی

2-1-2-19-51335م

1-3-9ج925مآجدارجناقی

1-3-9ج925مآجدارمارپیچ

1-3-9ج925مآجدارمرکب

ال)تعریفآجربامقاومـتآجربامقاومتبا
توپروسوراخدار(-انوا آجر-باال

1-2-9-5585م

 ۶-2-۶-9-5615مآجربتنی)آزمایشاستاندارد(

نوعیبلوکسـیمانی-بندیآجربتنی)دسته
کضپوش(-توپر

3-2-9-5585م

-178روشبتنیآجر

ـودآجرترک ـتضادهازآجرهـایترکـدار،گ دار)اس
ـودیآنهـاازوبرجسته،که میلیمتـر5انحنایگ

تعـدادآنهـااز-تجاوزنوندبدوناشـوالاسـت
درصدکلآجرهاتجاوزنوند(21

3-1-۶-9-5595م

)جـرمواحـدآجرتوپرپختهرسـیمعمـولی
حجم(

 2-1-6جپ6126م

1-3-2-2-8128مآجرتوپر)چگالیحقیقی(

1-2-9-5575مآجرتوکار)آجررسیساختمانی(

۶-1-۶-9-5595مآجرچارک)استضادهازتوهآجر(

 ت-7-5-5-85۶8مگیر(آجرچینی)هشت

ت-7-5-5-8528م(دیوارچینی)باربردیوارچینیآجر

ت-7-5-5-8528مآجردیوارچینی

آجررسیسـبشبـاربر)آجـررسـیسـبش
باربروغیرباربر،باسوراخقائم(

2-5-2-9-5595م

سبشغیرباربر)آجررسیسـبشآجررسی
غیرباربرباسوراخافقی(

2-5-2-9-5595م

آجررسیسبش)بلوکسـضالیدیـوارییـا
آجررسیسبش(

2-5-2-9-5595م

5-5-6-8678مچینی(آجررسیمرغوب)کرسی

1-2-8ج811مآجررسییابلوکسیمانی

 1-2-۶-9-5615مآجررسی)آزمایشاستاندارد(

آجــررســی،شــیلی،شیســتیومــارنی
-طـرزتهیـه-تعریـف-بندیآجرهـا)دسته

محلمصرف(
1-2-9-5575م

طـرز-تعریف-بندیآجرهاآجرسبش)دسته
کــاهشجـــرم-محــلمصـــرف-تهیــه

افزایشمقاومتدربرابرزلزله(-ساختمان
2-2-9-5585م

 2-1-6جپ6126م)جرمواحدحجم(آجرسضال

1-3-2-2-8128مالیحقیقی(دار)چگآجرسوراخ

 2-1-6جپ6126م)جرمواحدحجم(آجرسوراخدارپختهرسی

۶-1-۶-9-5595مآجرسهقد)استضادهازتوهآجر(

 2-1-6جپ6126م)جرمواحدحجم(ایمجوفآجرشیشه

3-2-۶-9-5615مآجرضداسید)آزمایشاستاندارد(

 2-1-6جپ6126م)جرمواحدحجم(آجرضداسید

9-1-۶-9-5615ماستاندارد(-آجرضداسید)ویژگیآجر

2-1-6-پج6129م)جرمواحدحجم(آجرفرشباآجرتوچر

)جـرمواحـدآجرفرشبـاآجـرسـوراخدار
حجم(

2-1-6-پج6129م

)جـرمآجرفشاریومـیتماسـهسـیمان
واحدحجم(

2-1-6-پج6128م

 2-1-6جپ6126،128ماحدحجم()جرموآجرفشاری

-11173مآجرفشاری
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

روشفشاریآجر
25۶،253،
256،۶18

-

ــای ــتضادهازآجره ــوج)اس ــجومع ــرک آج
ترکدار،گودوبرجسته،کهانحنـایگـودی

میلیمترتجاوزنوندبدوناشـوال5آنهااز
درصـدکـلآجرهـا21تعدادآنهااز-است

تجاوزنوند(

 3-1-۶-9-5595م

6-5-5-8398مهایمرطوبچینیدرزمینآجرکرسی

۶-1-۶-9-5595مآجرکلوک)استضادهازتوهآجر(

آجــرکهنــهکــامی تمیــز)داشــتنویژگــی
اسـتضاده-بیمانعبـودنمصـرف-استاندارد

همراهباآجرنودرپشتکار(
 2-1-۶-9-5595م

ج-6-5-5-8398مچینیآجرکرسی

برجسـته)اسـتضادهازآجرهـایآجرگـودو
ترکدار،گودوبرجسته،کهانحنـایگـودی

میلیمترتجاوزنوندبدوناشـوال5آنهااز
درصـدکـلآجرهـا21تعدادآنهااز-است

تجاوزنوند(

3-1-۶-9-5595م

 2-1-6جپ6126م)جرمواحدحجم(آجرماسهآهویتوپر

)جــرمواحــدآجـرماســهآهوــیمتخلخـل
حجم(

 2-1-6جپ6126م

 2-2-۶-9-5615مآجرماسهآهوی)آزمایشاستاندارد(

-بنــدیآجرهــاآجــرماســهآهوــی)دســته
تهیه-تعریف -ابعـاد-محـلمصـرف-طرز
خاکستربادی(-موادرنگی-انوا 

۶-2-9-5585م

1-2-۶-5175مآجرماسهآهوی)فرآوردهآهوی(

آجرماسهآهوـی)ویژگـیآجرهـایماسـه
آهوی(

6-1-۶-9-5615م

-178،25۶روشآهویماسهآجر

-آجــرمجمــر)آجــرمجمــربــرایشــمینه
ویژگی(

 1-۶-9-5615م

 2-1-6جپ6126م)جرمواحدحجم(آجرمجوف

23-1-۶-8۶28مآجرمجوف

3-3-2-21۶121مآجرمسلح)توپر(

5-1117آزآجرمصرفیدردیوارها

 3-2-۶-9-5615م)آزمایشاستاندارد(آجرمقاومدربرابراسید

-آجرمقـاومدربرابـراسـید)ویژگـیآجـر
استاندارد(

9-1-۶-9-5615م

ــی ــی)کرســ ــیآجــــرمهندســ درچینــ
(هایبناییغیرمسلحساختمان

5-5-6-8678م

هـایسـاختماندرچینـیآجرمهندسی)کرسی
(بناییمحصورشدهباکیف

6-5-5-8398م

 2-1-6جپ6126مواحدحجم()جرمآجرنسوز

1-8-1267آزآجرنما

1-2-1-828مآجرنما

آجرنمایدارایآلوئشیاترکجزئی)تنها
مصرفدرپشتکارمجازاست(

5-1-۶-9-5615م

۶-1-۶-9-5595مآجرنیمه)استضادهازتوهآجر(

6-8-11-127912مآجر)ارتضا انباشتن(

اشـتومیحظـاتزیسـتآجر)ایمنی،بهد
محیطی(

 3-9-5625م

6-9-56۶5مبندی،حملونگهداری(آجر)بسته

 1-3-2-2-8128مآجر)چگالیحقیقی(

۶-9-5595مها(آجر)خصوصیاتوویژگی
2-9-5575مبندی(آجر)دسته

 بند صفحه کتاب کلیدواژه
الف-1-1-818مآجر)ساختمانبناییمسلح(

5-9-5625مآجر)سازگاری(
9-6۶5-557مهایسضالیوآجرها()فرآوردهآجر

 2-۶-9-5615مهایاستاندارد(آزمایش-آجر)مشخصات

1-3-2-2-8128مآجر
آجرکاریباآجرسضالومیتماسهآهـش

)جرمواحدحجم(
2-1-6-پج6128م

جــرســضالومــیتماســهآآجرکــاریبــا
)جرمواحدحجم(سیمان

2-1-6-پج6128م

کاریباآجرضداسـیدومـیتقیـریآجر
)جرمواحدحجم(

2-1-6-پج6128م

آجرکاریبـاآجـرفشـاریومـیتگـچو
)جرمواحدحجم(خاک

2-1-6-پج6128م

آجرکاریبـاآجـرفشـاریومـیتماسـه
)جرمواحدحجم(آهش

2-1-6-پج6128م

آجرکاریبـاآجـرمجـوفومـیتماسـه
()جرمواحدحجمسیمان

2-1-6-پج6128م

)جـرمآجرکاریباآجرنسوزومیتنسـوز
واحدحجم(

2-1-6-پج6128م

 2-1-6-پج6128م)جرمواحدحجم(آجرکاری

1-2-9-5585مآجرمهندسی)آجربامقاومتباال(
آجریکهبدوننیازبه-بندیآجرنما)دسته

هایدیگـر،مسـتقیمااندودکارییاپوشش
ازیبهمصرفمیرسد(براینماس

1-2-9-5575م

آجرنما)مصرفآجرنمایدارایآلوئـشیـا
تنهـامصـرفدرپشـتکـار-ترکجزئـی
مجازاست(

5-1-۶-9-5615م

)جـرمواحـدهایساختمانیآجرهاوبلوک
حجم(

 2-1-6جپ6126م

۶-6-5-6-8718مآجرها)خیسکردن(
1-3-2-2-8128مآجرها)موندهآب(

۶-6-5-6-8718مجرها)همپوشانی(آ
 2-1-6جپ6126مآجرهایسضال)جرمواحدحجم(

آجرهـایماسـهآهوــییـارسـیمرغــوب
چینی()کرسی

5-5-6-8678م

6-5-5-8398مآجرهایماسهآهوییارسیمرغوب
1-3-2-2-8128مآجرهایمصرفیدرنما

2-3-926511مآچاربادی
۶-8-1-111911مآچارتنظیم

13-672رجطوپینچکآچار
3-2-6-123۶12مکشیآچار

3-3-1126511متنیدگی(آچارمدرج)حصولپیش
9-2-1115711مآچارمدرج
2-3-926511مآچارمدرج

5-8جدول۶16رجطآخالاکسیدی
5-8جدول۶16رجطآخالجامد

5-8جدول۶16رجطآخالسرباره
5-8جدول۶17رجطلزیبهغیرازمسآخالف

5-8جدول۶16رجطآخالگدازآور
5-8جدول۶17رجطآخالمسی

۶-1۶-97۶رجطحضرات و آخال
2-2-۶،5-1۶-97،1۶8۶رجطآخال

رجعآخال
37،55،
119،1۶2

-

6-37۶گودآراگونیت

 -99قنمآرایشورایانتظامیاستان

-5اصآرایماخوذه

7-1-9-2-1113311مهادرمحلاتصالهاوپیچآرایشجوش



 


