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رسـاند   ين انتااراا، ب  استحضارتان مـي هاي ا نهادن ب  اعتماد شما ب  کتا  نار نوآ،ر ضمن ندرداني ، ارج

سـاخي ، ناـر کتـا ،     هـاي مرتلـآ آمـاده    ک  همکاران اين انتااراا، اع  اخ م  ّفان ، مترجمان ، کارگر،ه

اند ، تالش  کار بست  تمامي سلي ، همّت اود را براي ارائة کتابي دراور ، شايستة شما فرهنرتة گرامي ب 

هاي استاندارد يك کتا  او ، ه  اخ نظـر محتـوايي ، غنـاي     ند ک  اخ حدانّلاند ک  اثري را ارائ  نماي کرده

 علمي ، فرهن ي ، ه  اخ نظر کنفنّت شکلي ، سااتاري آن، براوردار باشد.

هاي اين انتااراا براي ارائة اثري با کمترين اشکال، باخ ه  احتمال بـر،خ   رغ  تمامي تالش ،جود، علي بااين

دي ـر،   نقص ، اِشکال دانست. اخسـوي  توان ا زاما  مبرّا اخ  ،جود دارد ، هنچ اثري را نميايراد ، اشکال در کار 

اي ، ااالني اود ، ننز بناب  اعتقـاد راسـب بـ  حقـوق مسـلّ  اواننـدگان        اين انتاارا بناب  تلهّداا حرف 

خهرگونـ  اشـکال   ،يژه اخ طري  فرااوان بـ  اواننـدگان گرامـي، ا    گرامي، سلي دارد اخ هر طري  ممکن، ب 

 ها رفع نمايد. هاي بلدي آن ها ، ،يرايش ها را در چاپ هاي منتارة اود آگاه شده ، آن احتما ي کتا 

ک  حنن مطا لة کتا  با اشکاالا، نوانص ،  راستا، اخ شما فرهنرتة گرامي تقاضا داري  دروورتي  ذا در اين 

ايد پس  گر اوالحاا را بر ر،ي اود کتا  انجام دادهيا ايرادهاي شکلي يا محتوايي در آن براورد نموديد، ا

شدة اود را با هزينة انتااراا نوآ،ر، پس اخ هماهن ي بـا انتاـاراا، ارسـال     اخ اتمام مطا ل ، کتا  ،يرايش

ايد،  طـآ کـرده عکـس يـا      اي يادداشت نموده نمايند، ، ننز چنانچ  اوالحاا اود را بر ر،ي برگة جداگان 

را با ذکر نام ، شمارة تلفن تماس اود ب  ايمنل انتااراا نـوآ،ر ارسـال نماينـد، تـا ايـن      اسکن برگة مزبور 

هاي بلدي کتا  اِعمـال ، اوـالگ گـردد ، باعـت ارتقـا ، هرچـ         ها ، ،يرايش موارد بررسي شده ، در چاپ

 پربارترشدن محتوايي کتا  ، ارتقاء سطح کنفي، شکلي ، سااتاري آن گردد.

منظـور تقـدير    راخ امتنان اخ اين عمل متلهّدان  ، مسئوالنة شما اوانندة فرهنرت  ، گرانقدر، ب نار نوآ،ر، ضمن اب

ک  اوالحاا درست ، بجا باشند، متناسب با منزان  ، تاکر اخ اين همد ي ، همکاري علمي ، فرهن ي، دروورتي

شدة آن ، ننز اخ ساير  اپ اوالگرس  اد  ، تاکّر ، ندرشناسي، نسرة دي ري اخ همان کتا  ، يا چ اوالحاا، ب 

کـ  اوـالحاا    نمايـد، ، دروـورتي   عنوان هدي ، ب  انترا  اودتان، برايتـان ارسـال مـي    کتب منتارة اود را ب 

 شود. تأثنرگذار باشند در مقدّمة چاپ بلدي کتا  ننزاخ خحماا شما تقدير مي

کارهـاي شـما عزيـزان در     انتقـاداا ، راه آ،رندگان کتا ، اخ پنانهادها، نظـراا،   همچننن نار نوآ،ر ، پديد

راستاي هرگون  بهبود کتا ، ، هرچ  بهتر شدن سطح کنفـي ، علمـي آن وـمنمان  ، ماـتانان  اسـتقبال      

 نمايند. مي

 نشر نوآور
 12088666020-2تلفن: 

www.noavarpub.com 
info ♦ noavarpub.com 



 ...... 

 
 

 کلیدواژه کتب از استفاده راهنمای و مقدمه  
 

هـاي   در ادمت دا،طلبان آخمـون هاي کلند،اژه  را شاکرم ک  بار دي ر اين توفن  ب  من داده شد تا بتوان  با ،يرايش جديد کتا ادا 

، تنترهـاي   ن نسمت بر آن شدي  تا براي اخ توضـنحاا مربـوب بـ  کلنـد ،اژه را در نا ـب پرسـش ، پاسـب       يدر ا نظام مهندسي باش .

در ااتنار دا،طلبان نرار گنرد. همچننن در برـش   ها ، کارايي ، اهمنت کلند،اژهي اخ چ ون ي ن ارشبنان کنن  تا درک بهتر مفهمومي

 نظام مهندسي ب  کمك اين کتا  شرگ داده اواهد شد. س االاپاسر ويي ب    بلدي اين مقدم  نحوه

 

 ها: ای مختصر از پیدایش کلیدواژه تاریخچه -0

کتـابي گرفـت تـا بتوانـد      آنتأ هاي نظام مهندسي تصمن  ب   بودن آخمون 1باخ ا توج  ب  کتا ، انتااراا نوآ،ر ب9319در ا،ايل سال 

، بـا جسـتجو ، يـافتن آن کلمـ  کلنـدي در       سـ ال جستجو در منابع آخمون را ساده کند ، دا،طلبان بتوانند با تارنص کلم  کلنـدي  

در ايـن کلنـد،اژه،    ملـر،  شـدند.   "کلنـد،اژه "ها، ب   نند. اين کتا جوا  را ب  سرعت پندا ک مراجل  کرده ، کتا  منبع  ب  کلند،اژه 

 ، والحنتي در يك کتا  آ،رده شده بود.   کلماا کلندي تمامي منابع در هر رشت 

هاي ترصصي ب   اخ آنجا ک  تلداد منابع ملرفي شده در آخمون نظام مهندسي براي هر رشت  ، والحنت متفا،ا است، ايده کلند،اژه

همکـاران مـا  در   ر،خي  تر شدن ايـده ، تـالش شـبان     ر رشت  براي ا، نن بار مورد توج  انتااراا نرار گرفت. سرانجام با پرت تفکنك ه

 ب  چاپ رسند. ، والحنت هاي کلند،اژه مرصوص هر رشت  ، کتا 9310انتااراا نوآ،ر در ا،ايل سال 

 

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

هاي نظام مهندسي، حج  خياد ، پراکندگي مطا ب، ، همچننن خمان اندکي ک  براي پاسر ويي بـ    ب  د نل تلداد خياد منابع آخمون

عنوان ابزاري ندرتمند جهت افزايش شانس نبو ي دا،طلبان، نقاي غنرنابل انکـار   ب  د،اژهنکلهر س ال ااتصاص يافت ، استفاده اخ کتب 

 .ابدي يشدا کاهش م شما ب  يآخمون، شانس نبو  يخمان تيبا توج  ب  محد، د،اژهنک  بد،ن استفاده اخ کل يطور ب  ،دارد

 

 یی باید داشته باشد؟ها یژگیویک کتاب کلید واژه خوب، چه  -3

تمامي منـابع ، پوشـش    يك کتا  کلند،اژه او  کتابي است ک  بتواند با تحلنل هوشمندان  ، مهندسي، عال،ه بر اشرا  داشتن ب 

 بنني نمايد. اخ آن ،جود دارد را پنش س النام  ک  امکان طرگ  ها، کلماتي مفهومي اارج اخ متن وريح آينن  غاا کلندي آخمون

 توان گفت کتب کلند،اژه شامل موارد خير هستند: ب  طور االو  ميبنابراين 

 منابع آخمون. کلماا مه  ، با اهمنت تمامي -9

 هاي اد،ار گذشت . کلندي آخمون کلماا -0

 کلماا مفهومي برگرفت  اخ منابع آخمون. -3

 تواند با مراجل  ب  رديآ  ، فرمول مدنظر را بنابد(. )دا،طلب مي ها فرمول -4

 

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

هاي اانـر داشـتند  ـذا ايـن امکـان       هاي نظام مهندسي پنچندگي کمتري نسبت ب  آخمون نبلي آخمونمطرگ شده در اد،ار  س االا

ها، نمره نبو ي را حتي بـد،ن   منابع ، کمي تمرين براي يادگنري نحوه استفاده اخ کلند،اژه ، کلند،اژه،جود داشت ک  دا،طلبان با داشتن 

، آسان شدن کار براي دا،طلبان، طراحان ننز نحوه طـرگ سـ االا را تغننـر      ،اژههاي کلند د. پس اخ چاپ کتا نمطا ل  نبلي، کسب کن

اند. در نتنج  اين نناخ بـ  ،جـود آمـد تـا در      شده  ، مفهومي  هاي اانر پنچنده آخمون نظام مهندسي در د،ره س االادادند ب  طوري ک  

در کنار کلماا کلنـدي موجـود،   عال،ه بر افزايش تلداد ،اژگان   ذا سلي شده است .ن ارش ، تد،ين کتب کلند،اژه تغننراتي ايجاد شود
                                                                 
1Open Book 
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 اند، اضاف  گردد. مفهوم براي کلماا ک  عننا  در منابع ذکر ناده

بـا توجـ  بـ  تکـرار براـي اخ      هاي ملمو ي مواج  بـودي :   کلند،اژهدر کنار تمام اين اتفاناا، با يك مسأ   مه  در هن ام استفاده اخ 

هاي ملمو ي ب  اين شـکل بـود کـ  کلمـ       دهي اين کلماا در کلند،اژه ، نحوه آدرسمنابعحاا ، بندهاي مرتلآ کلماا کلندي در وف

 شد. بار ، با آدرس وفحاا ، بندهاي مرتلآ ارائ  مي کلندي يك

تفاده بهنن  اين موضوع ماکلي بزرگ براي اسارجاع ب  کتابهاي مرتلآ داشت  98ب  عنوان مثال کلم  کلندي مانند مجري تقريبا  

اخ کتب کلند،اژه ملمو ي بود چرا ک  دا،طلب بايد در هن ام مواجه  با کلم  کلندي مـدنظر، بـ  چنـد وـفح  ، بنـد مرتلـآ مراجلـ         

هاي فـرا،ان،   ر، در مجموع  انتااراا نوآ،ر با بررسي کرد. بنابراين يك نناخ اساسي براي بهبود کارايي کتب کلند،اژه ايجاد شد. اخ اين مي

 بار با ر،يکردي متفا،ا، نسل جديدي اخ کتب کلند،اژه ارائ  شود.  ش شد تا براي ا، ننتال

ي چندين شماره وفح  ، شماره بند براي يك کلم  کلندي مارص، چند تکـرار اخ کلمـ     جاي ارائ  اي ک  در آن ب  کتا  کلند،اژه

هـا   نسل جديد کلند،اژه کلند،اژه، همان ارائ  گردد. اين اره بندکلندي مدنظر با ريزموضوعاا مرتلآ اما تنها با يك شماره وفح  ، شم

 است. "کلند،اژه طاليي نوآ،ر" با عنوان

 

 چیست؟ نوآور )نسل جدید کلیدواژه( کلیدواژه طالیی -5

سـري   اين رد. است رسنده چاپ ب  نوآ،ر نار توسط بار ا، نن براي ک  باشد مي ها کلند،اژه اخ جديدي نسل "نوآ،ر طاليي کلند،اژه"

 آدرس يك فقط کدام هر براي ، است شده تفکنك ريزموضوع اساس بر کلم  کلندي هر يي ک  چندين ارجاع دارند،ها ه،اژ براي ها کتا 

هـاي   تـرين نسـمت   تـرين ، پرسـ ال   رغ  اينک  سلي شده بود تا کلم  کلندي اخ مه  علي ها، کلند،اژه نبلي نسل در. است شده مارص

 خيـادي  وـفحاا  در ، مرتلآ مباحت درک   "کار واحب" ،"ناظر" ،"بتن" مانند هايي کلند،اژهدر مورد  اما نترا  شودمباحت ، منابع ا

 نظـر  مـورد  موضـوع  بـ   آدرس همـ   ايـن  بنن در تا کرد مي ور  بايد را خيادي خمان دا،طلب ، شد مي آ،رده چندين ارجاع، است مدهآ

 فقـط  کـدام  هر براي ، است شده تفکنك ريزموضوع ها ده ب  کلماا کلندي اين نوآ،ر، ييطال کلند،اژه در ، ي کند پندا دسترسي س ال

ب  مثـال  . نمايد انترا  را وحنح پاسب ، نموده مراجل  دنن  آدرس ب  خمان کمترين در دا،طلب شود مي باعت ک  شده نند آدرس يك

 خير توج  کنند:

 :مثال 
 ق کردن اجرای ساختمان را دارد؟کار در مدت قرارداد امکان معل چگونه صاحب

 درود خمان نرارداد 04بار ، حداکثر ب  مدا  ( يك9

 درود خمان نرارداد 04بار ، ب  مدا  0( حداکثر 0

 ماه 3بار ، حداکثر ب  مدا  ( يك3

 ماه 3بار ، هربار ب  مدا  0( حداکثر 4

 

 "کـار  وـاحب "عبـارا   سـ ال ترا  براي کلم  کلندي اين رسد بهترين ان نظر مي شود، ب  مااهده مي س الطور ک  در وورا  همان

 رسندي : کلند،اژه در وورا جستجو براي اين عبارا، ب  نتايج خير مي باشد. در نسل ندي 

 98-3-9-90، بند 3، ص90کار: م واحب

 93، ماده 939، ص0کار: م واحب

 94ماده ، 931، ص0م: کار واحب

 4-0-96، بند 60، ص0م: کار واحب

 3-0-1، بند44، ص0م :کار واحب

 08ماده ، 943، ص0م: کار واحب

 9-4-1، بند 49، ص0م: کار واحب

 9-4-94، بند 61، ص0م: کار واحب

 98ماده ، 939، ص0م: کار واحب
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چندين آدرس ذکر شده است، دا،طلب بايد تك تك ارجاعاا اين کلمـ    "کار واحب"ي  کنند براي کلم  گون  ک  مااهده مي همان

 اري خمانبر است.د تا ب  پاسب وحنح برسد، ک  کرا بررسي کن

هـاي مرتلـآ    ست بايد بـا راهکارهـا ، تکننـك   ااولي اکثر دا،طلبان هاي نظام مهندسي ک  ماکل  آخمون ک  بودن خمان با توج  ب 

اوانندگان محتـرم دريافـت    ، باخاوردهايي ک  اخ طر  با توج  ب  تجرب در اين راستا انتااراا نوآ،ر  بهترين استفاده را اخ خمان داشت.

 "هاي طاليـي نـوآ،ر   کلند،اژه"ها را با عنوان  نموده است براي ذانره حداکثري خمان در آخمون نظام مهندسي، نسل جديدي اخ کلند،اژه

 شود. هاي نظام مهندسي محسو  مي کند ک  نقط  عطفي در آخمون هاي نظام مهندسي ملرفي مي ب  دا،طلبان آخمون

هاي کلند،اژه است، عال،ه بر ماـرص کـردن مبحـت، وـفح  ، بنـد       اي نو ، تحو ي در کتا  اي طاليي نوآ،ر، ک  ايدهه در کلند،اژه

ريـز  بـا بررسـي    در بلضـي اخ سـواالا دا،طلـب    .انـد  مربوب ب  هر ،اژه کلندي، اين کلماا ب  وورا ريز موضوع تفکنك ، مرتـب شـده  

باشد  ـذا بـا    تك ارجاعاا داده شده نمي مراجل  کنند ، دي ر نناخي ب  چك کردن تكتوانند مستقنما  ب  جوا  مورد نظر  مي موضوعاا

 توانند خمان بناتري را ذانره نمايند. اين ر،ش مي

 دنت کنند: کلند،اژه طاليي نوآ،ردر  "کار واحب"ب  کلند،اژه 
 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 94ماده  931 0م واحبکار( ااتناراا)کار واحب

 4ماده 960 0م ااتناراا، ،ظايآ ، تلهداا واحبکار()کار واحب

 4-0-96 60 0م (ااذ پر،ان  سااتمان)کار واحب

 3-0-1 44 0م (کار انترا  مجري مادر توسط واحب)کار واحب

 94ماده  931 0م (باخديد اخ کارگاه)کار واحب

 93ماده  939 0م (پر،ان  سااتماني ، مجوخهاي الخم)کار واحب

 93ماده  931 0م (انهادهاي ارائ  شده توسط مجري ، ناظرپن)کار واحب

 9-4-1 49 0م (تأانر اجراي پر،ژه بد،ن نصور مجري)کار واحب

 9-4-94 61 0م درود در مدا نرارداد بد،ن نصور ناظر حقوني( 94بنش اخ  رنتأا)کار واحب

 9-4-94 61 0م (تأانر پر،ژه بد،ن نصور ناظر حقوني)کار واحب

 98ماده  939 0م (تأانر مدا خمان اجراي پر،ژه بد،ن مقصور شرص حقنقي)کار واحب

 93ماده  931 0م (کننده مبني بر انجام کار توسط مجري تائند ناظر ، ناظر هماهنگ)کار واحب

 93ماده  939 0م (تحويل محل اجراي سااتمان ب  مجري)کار واحب

 06-9 96 0م (تلريآ شنوه نام )کار واحب

 966-0-9 44 9م (لريآ مبحت يک ت)کار واحب

 08ماده  943 0م (تللن  اجراي سااتمان)کار واحب

 93ماده  939 0م (تلهداا)کار واحب

 4ماده 960 0م )تلهداا، ،ظايآ ، ااتناراا واحبکار(کار واحب

 93ماده  931 0م (تغننراا ، اوالحاا مورد نظر)کار واحب

 94ماده  931 0م (در ضمن اجرا تقلنل يا افزايش مبلغ نرارداد)کار واحب

 6ماده 963 0م تضمنن مورد نبول(-)تنرواه گردانکار واحب

 9-9-91 96 0م (دراواست ود،ر پر،ان  سااتمان)کار واحب

 9-0-96 69 0م (کار دراواست ملرفي ناظران توسط واحب)کار واحب

 6-4-94 64 0م (خمان بناتر اخ نرارداد براي نظارا بد،ن نصور ناظر)کار واحب

 1-4-94 68 0م (خمان بناتر براي نظارا پر،ژه بد،ن نصور ناظران حقوني)کار واحب

 4-93 69 0م ناظر سااتمان يا مجتمع اود باشد( تواند ينم)واحبکار کار واحب

 93ماده  939 0م (فراه  کردن تسهنالا نبل اخ شر،ع عملناا)کار واحب

 3-9-91 96 0م (همراه مجوخ تهن  نقا مراجل  ب  دفاتر مهندسي ب  )کار واحب
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 04ماده  946 0م (موارد فسب نرارداد با ااطار کتبي)کار واحب

 4-93 69 0م (ناظر سااتمان اود)کار واحب

 91ماده  943 0م (ها نحوه پرداات)کار واحب

 93ماده  939 0م (اجرايي ، تحويل ساير اسناد ب  مجري يها نقا )کار واحب

 3-0-96 69 0م (در ،ج  ساخمان استانا زحم   ح ريز مبا غ مربوب ب  ،ا)کار واحب

 4ماده 960 0م )،ظايآ، تلهداا ، ااتناراا واحبکار(کار واحب

 98-3-9-90 3 90م واحب کار

 
ن پس کار ، ملل  شدن)تللن ( اجراي سااتمان نابل استنباب اواهد بود، بنابراي مطرگ شده، کلماا کلندي واحب س البا بررسي 

کار ، بررسي ريز موضوع توضنحي آن، براحتي ، در يك مرحل  ب  جوا  اواهن  رسند ، ننـاخي بـ  چـك کـردن      اخ يافتن کلم  واحب
 جويي در خمان اواهد شد. هاي داده شده نرواهد بود، ک  اين امر موجب ورف  بقن  آدرس

توضـنحي اسـت کـ  در وـفح        «ل  کردن اجراي سـااتمان مل»کلند،اژه اولي ، « واحبکار»کلم   س التوج  کنند ک  در اين  
ب رديـد ، سـپس در توضـنحاا    « وـاحبکار »آمده است. شما بايد ابتدا در کلند،اژه ب  دنبـال    «واحبکار»مورد نظر طراگ در اصوص 

 ب رديد.« ملل  کردن اجراي سااتمان»داال پرانتز کلند،اژه ب  دنبال
( آمـده  تللنـ  اجـراي سـااتمان   ) در توضنحاا داال پرانتز يکي اخ کلندهاي واحبکار دنکن يمدر کلند،اژه همانطور ک  مااهده  

 هست، اواهند رسند. س الي ک  جوا  ا وفح ب  است ک  ورفا با يك ارجاع 
 ب  عنوان کلمـ  کلنـدي  «  اجراي سااتمان ملل  کردن» فوق چنانچ   س الاست ک  در  نوآ،ر در اينحسن دي ر کلند،اژه طاليي 

 گرفت  شود باخه  ب  جوا  اواهن  رسند.  ب  کلم  کلندي ملل  در کلند،اژه ک  در شکل خير آمده است دنت نمايند:ر نظر د
  

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 08ماده  943 0م ملل  کردن سااتمان(-مدا نرارداد-)واحبکارملل 

را بـا اطمننـان وـد در وـد بـ  وـفح  مـورد نظـر         دا،طلـب   پرانتز االتوضنح دبا توج  ب  کلم  کلندي ملل ،  دنکن يممااهده 
 .کند يمراهنمايي 

باشـد.   مـي  ها ها نسبت ب  ساير کلند،اژه  اخ کلند،اژهتلداد کلماا اين نسل نابل توج  هاي طاليي نوآ،ر افزايش  ،يژگي دي ر کلند،اژه
هاي نظام مهندسي بطـور کامـل    ست نناخ دا،طلبنن آخموندر حد توان سلي شده ا)کلند،اژه طاليي نوآ،ر(  هاي نسل جديد در کلند،اژه
 باشد. ک  حجن  بودن کتا  حاکي اخ اين موضوع مي شود پوشش داده
باشد ايـن اسـت    ،جود دارد ک  در نوع اود منحصر ب  فرد مي (هاي طاليي نوآ،ر ند،اژهها )کل  ري در نسل جديد کلند،اژهدي  ،يژگي

، فقط با تارنص درست کلنـد،اژه  موارد حتي بد،ن مراجل  ب  منابع در براي  ،بر اساس ريز موضوعبندي کلماا  ک ، با توج  ب  دست 
 توان ب  پاسب وحنح دست يافت. ، مااهده توضنحاا آن مي س ال

 ب  مثال خير توج  نمايند:

 :مثال 

 مسئولیت استفاده از مصالح استاندارد در عملیات ساختمانی بر عهده کیست؟
 ( ما ك ، ناظر4 ( ساخنده )مجري(3 کار(ا ك )واحب( م0 ( ناظر9

تـك ايـن    است. اين  غت در بسناري اخ منابع تکرار شده است ، بررسـي تـك   س الکلند،اژه اولي اين  "مصا ح"رسد کلم   بنظر مي
مانطور کـ  در  هاليي نوآ،ر کلند،اژه طهمنن کلم  کلندي ه  در نظر گرفت  شود، با جستجو در اي ننست، اما چنانچ   ن منابع کار عانال

مجـري در يکـي اخ    دنـت نماينـد،  دااـل پرانتـز   توضـنحاا   پنـدا کـردن جـوا  کـافي اسـت بـ        جد،ل خير مارص شده است، براي
بـد،ن    ـذا حتي الخم ننست ب  آدرس منبع مراجل  نمايند خيرا جـوا  در توضـنحاا ماـرص اسـت.      ريزموضوعاا آمده است بنابراين

 ها با جستجو در کلند،اژه طاليي نوآ،ر ب  جوا  رسندي .مراجل  ب  منبع ، تن
 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 3-3-98 088 98م ي(ا  رخهمصا ح)ا زاماا 

 9-6پنوست  991 6م مصا ح)جرم ،احد حج ( مواد

 9-99-90 69 90م مصا ح)حمل ، نقل، جاب  جايي ، انبار کردن(
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 4-3-6-0-6 93 6م مصا ح)اواص تراک (

 4-3-9-6 6 6م  ح)اواص کوتاه ، دراخ مدا(مصا

 98-9-4 4 4م مصا ح)ساات ، تو ند در کارگاه(

 4-93-1 990 1م مصا ح)ضريب ايمني براي تقلنل مقا،مت مصا ح(

ضريب -مقدار ضريب ارتجاعي بتن-اوول تحلنل ، طراحي-مارصاا مصا ح)مصا ح
 ال(بتن ملمو ي ، با مقا،مت با پوآسنضريب -انبساب حرارتي

 6-93-1 994 1م

 3-0-03-1 309 1م در اجزاي مقا،م در برابر خ ز  (-مارصاا مصا ح)مصا ح

 4-09 49 09م مصا ح)مارصاا مکاننکي(

 9-4-0 4 0م (استفاده اخ مصا ح مناسب-،ظنف  مجري)مصا ح

 3-4-09 40 09م هاي دينامنکي( مصا ح)،يژگي

 4-4-09 44 09م مصا ح

 1-0-00 90 00م مصا ح
 

هاي کلنـد،اژه، شـب ، ر،خ را بهـ      ساخي کتا  آماده ن  بن لي ک  درانتااراا نوآ،ر باالاص سرکار اا در پايان اخ تمامي همکاران در
 عزيزان برسد، بسنار سپاس زارم.شما بندي اين حج  اخ  غاا، در نا بي ،خين ، شکنل ب  دست  پنوندند تا وفح  مي
 

 
 و من ا...التوفیق

 زاده برزیمحمدحسین علی
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 راهنمای استفاده از کلیدواژه طالیی نوآور
 

هـاي نظـام مهندسـي بـوده ، نقـش       بد،ن شك بايد پذيرفت ک  کتا  کلند،اژه يکي اخ باخي ران اولي در ر،ند آمادگي براي آخمـون 
کلنـد،اژه بـا توجـ  بـ  محـد،يت خمـاني        طوري ک  بد،ن اسـتفاده اخ  غنرنابل انکاري را براي موفقنت شما در آخمون ايفا اواهد کرد، ب 

يابد. اما استفاده اخ کتب کلند،اژه خماني بهترين ، بناترين اثربراي را اواهد داشـت کـ     شدا کاهش مي آخمون، شانس نبو ي شما ب 
، وـحنح کلنـد،اژه   ي استفاده اخ کلند،اژه آشنا شده باشد ، ننز ب  مهارا الخم جهت پندا کـردن سـريع    دا،طلب پنش اخ آخمون با نحوه

ي  بـوده ، شـما بايـد در طـول د،ره     حائز اهمنت ارنال بس هر س ي د،اژهنکل ، سريع درست صنتاررسنده باشد. بنابر اين توضنحاا، 
ي منابع، براي رسندن ب  مهارا پنـدا کـردن سـريع ، وـحنح کلنـد،اژه ننـز        ساخي اود براي موفقنت در آخمون، در کنار مطا ل  آماده

 هاي اد،ار گذشت  ، پاسب دادن با استفاده اخ کلند،اژه ااتصاص دهند. د. بنابراين بايد براي اخ خمان مطا ل  را ب  مر،ر تستتمرين کنن
تاـريح  "هـاي   هاي اد،ار گذشت  در پاسرنام  سري کتا  ي س االا آخمون براي رسندن ب  اين هد ، سلي شده است ک  کلند،اژه

هاي کلند،اژه طاليي نوآ،ر منطب  است، ارائ  گـردد. ايـن موضـوع     انتااراا نوآ،ر ک  با کتا  "دسيهاي نظام مهن کامل س االا آخمون
هاي  ي وحنح س االا آخمون ک  در تارنص کلند،اژه براي کسب مهارا تارنص کلند،اژه ب  شما بسنار کمك اواهد کرد. در وورتي

پاسرنام  در کتا  مذکور دنت کننـد تـا بـ  مـر،ر ر،ش وـحنح تاـرنص       شده در  ايد، ب  کلند،اژه تلننن اد،ار گذشت  دچار اطا شده
راحتـي بـا کمـي تمـرين بـ  آن       ي وحنح س ال مهارتي است ک  شما ب  کلند،اژه را درک کنند ، يقنن داشت  باشند تارنص کلند،اژه

 دست اواهند يافت.
ندسي اود ، ننز با تمرين ، کسب مهارا، ابتدا بايـد  بدين وورا است ک  دا،طلب با عل  ، دانش مه کلند،اژه طاليي نوآ،رکارکرد 

بـ  ترتنـب حـر،     سپس با مراجل  ب  اين کتا  ، بـا توجـ    هاي آن، کلم  کلندي درست را تارنص دهد،  اخ وورا س ال يا اخ گزين 
دنظر طراگ س ال حاول اواهـد  ا فبا، کلم  کلندي مدنظر را پندا نمايد. پس اخ يافتن کلم  کلندي، اطالعاا الخم براي رسندن ب  بند م

اي ، در کدام بنـد   شد. ب  اين وورا ک ، ر،بر،ي کلم  کلندي بنان شده است ک  آن کلم  در کدام منبع اخ مواد آخمون ، در چ  وفح 
بـ    اشاره شده، مراجل  نموده ، با مطا ل  مطلـب مـرتبط بـ  آن موضـوع،    کتا  ، وفح  اخ آن منبع آ،رده شده است. حال دا،طلب ب  

احتمال خياد ب  پاسب س ال دست اواهد يافت. اما اگر پاسب س ال را در آن آدرس ننافت بايد در تارنص کلمـ  کلنـدي اـود ترديـد     
 کند. ،اضح است ک  تارنص سريع ، وحنح کلم  کلندي، نناخ ب  تمرين ، کسب مهارا دارد.

جويي در خمان پاسر ويي ، در نهايـت نبـو ي در    س االا ، ورف  تر ب  پاسب يابي هر چ  سريع بنابراين کارکرد کتب کلند،اژه دست
، ايـن  سـ االا درود  64پاسر ويي با تکننك کلند،اژه را ندارند اما حد،د  نابلنت ا بت  نابل ذکر است ک  تمام س االاباشد.  آخمون مي

 نابلنت را دارند.
را تهنـ      کلنـد،اژه ، کلنـ  مباحـت ، منـابع آخمـون     اکتحتما  ن  تنها الخم است ک  حتما   با اين توضنحاا متوج  اواهند شد ک 
است ک  دا،طلب مباحت ترصصي رشت  اود را مطا ل  نموده ، در ر،نـد مطا لـاتي اـود،     نمايند بلک  جهت افزايش شانس نبو ي، نناخ
 نمايد. الخم را کسب مهارااستفاده اخ کلند،اژه را ب نجاند تا با تمرين، 

کتـب مباحـت ، سـاير منـابع را بطـور      بايد عرض شود ک  دا،طلباني ک   داشتن  هاي نبل در د،ره  اخ مراطبنن بنا بر باخاوردي ک
نمايند ، يا بد،ن هنچ ون  مطا ل  ، تمرين ، کسب مهارا فقـط بـا اسـتفاده اخ     کنند ، بصورا انترابي ، نانص تهن  مي کامل تهن  نمي

س ال را پاسب  06يا  06اند ، نتوانستند بناتر اخ  کنند ک  خمان ک  آ،رده ، اغلب اذعان ميکتا  کلند،اژه نصد شرکت در آخمون را دارند
، يا چون بلضي اخ مباحت ، سـاير   اند چرا ک  تمرين الخم براي کسب مهارا در تارنص سريع ، وحنح کلم  کلندي را نداشت دهند، 

   .اند خ دست دادهمنابع را تهن  نکرده بودند امکان پاسب ب  براي س االا را ا
نماين  ک  براي افزايش شانس نبو ي در آخمون پنش ر، حتما تمامي کتب مباحـت مقـرارا ملـي سـااتمان ،       ذا مجددا  تأکند مي

نمايد  ساير منابع آخمون مربوب ب  رشت  ، والحنت اود را مطاب  با مواد آخموني ک  دفتر مقرراا براي رشت  ، والحنت شما اعالم مي
ه کتا  کلند،اژه مربوب ب  رشت  ، والحنت اود ب  طور کامل تهن  نمايند. سپس اگر کتب شرگ ، درس نار نوآ،ر مربـوب بـ    ب  همرا

ايد کتب مباحت مقـرراا ملـي ترصصـي رشـت  اـود را       ايد ابتدا اين کتا  را مطا ل  نمايند )، اگر تهن  نکرده رشت  اود را تهن  کرده
هاي نبلي ک  نار نوآ،ر ب  چاپ رسانده است رفت  ، سلي نمايند ک   هاي د،ره تاريح س االا آخمون مطا ل  کنند( سپس ب  سراغ کتب

دانستند سلي کنند با استفاده اخ کتا  کلند،اژه بـ    س االا را ابتدا با دانش ، يا مطا ل  نبلي اود پاسب دهند ، اگر پاسب س ا ي را نمي
نامـ    براي تارنص سريع ، وحنح کلند،اژه س االا را پندا نمايند آن اه بـ  سـراغ پاسـب   آن س ال پاسب دهند تا مهارا ، سرعت الخم 
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س االا رفت  ، پاسب ، کلند،اژه تارنصي اود را با جوا  ، کلند،اژه انترابي م  آ بررسي نمايند تا ب  آمادگي الخم براي آخمون پـنش  
راحتي با کمي تمرين ب  آن دست اواهند  ل مهارتي است ک  شما ب ي وحنح س ا يقنن داشت  باشند تارنص کلند،اژهر، دست يابند. 

 يافت.
تواند براي کسب  در ادام  سلي شده است نحوه انترا  ، گزينش کلماا کلندي در کتا  حاضر بنان شود ک  درک اين موضوع مي

 کننده باشد. بسنار کمك، تارنص سريع ، وحنح کلم  کلنديمهارا 
 

 لسؤاتشخیص کلمات کلیدی 
 کنن : اين برش را با يك مثال آغاخ مي

 
 :مثال 

 ساخت، با کدام است؟ های چون ی نقشه ت تهیهیمسئول
 ( طراگ4 ( ما ك3 ( ناظر0 ( مجري9
 

 بارها ، بارها تکرار شده است. گاهي ه  ب  وورا خير آمده است: س الاين 
 ساخت، با کدام است؟ های چون ی نقشه تهیه وظیفه

 ( طراگ4 ( ما ك3 ( ناظر0 ( مجري9
 

 د، ر،يکرد براي انترا  کلم  کلندي س االا ،جود دارد:
رساند اما گاهي ممکن اسـت آن کلمـ  کلنـدي جزئـي کـ        اين ر،ش شما را بسنار سريع ب  جوا  مي نگری: رویکرد اول، جزئی -0

جزئـي اسـت امـا     کلم  کلندييك  "ساخت ی چونها ی نقشه ت تهیهیمسئول"باال  س البراي  مثال ايد در کلند،اژه نباشد.  انترا  کرده
ي طراگ س ال، همنن موضوع مطاب  حا ت د،م طرگ شـده باشـد    چننن عبارتي در کلند،اژه نداري ، چرا ک  ممکن است بست  ب  سلنق 

موجـود  د،اژه در کلنـ ننـز  کلمـ  کلنـدي   تغننر اواهد کرد، اين  "ساات هاي چون ي نقا  تهن  ،ظنف "جزئي ب  کلم  کلندي ک  آن اه 
،ظنفـ   "توان هر د، کلم  کلندي  دهد چرا ک  ب  ن رش طراگ س ال بست ي دارد ، نمي يابي همنا  جوا  نمي ننست. پس ر،ش جزئي

 غنرمنطقـي وـورا   را در کلند،اژه گنجاند چون حج  کتا  بـ   "ساات هاي چون نقا  مسئو نت تهن "،  "ساات هاي چون نقا تهن  
 .يافتافزايش اواهد 

ن ـري را اـو  بناموخيـد     شود ک  ر،يکرد کلي دهد اما بناتر توون  مي ن ري جوا  مي ر،يکرد جزئي س االارچند در بسناري اخ ه
اسـت را بـ     "،ظنف  تهنـ  "مذکور،  س الاهمنتي ک  در  اي است ، ممکن است طراگ س ال کلم  جزئي ، بي ن ري سلنق  چرا ک  جزئي

 ب  چ  وورا است؟ ن ري ر،يکرد کلي، مطرگ نمايد. اما "ت تهن مسئو ن"هاي دي ري اخ جمل   گون 
دانل باشـد. اگـر برـواهن  بـراي مثـال فـوق، کلمـ          تواند ينمن ري دي ر سلنق  طراگ  ن ري: در ر،يکرد کلي ر،يکرد د،م، کلي -0

 در کتا  حاضر چننن آمده است:کنن  ک   را انترا  مي "ساات چون  نقا " مطمئنا ن ري را انترا  کنن   کلندي با ر،يکرد کلي
 

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 - 96، 61، 36، 9، 4 0م ساات چون  نقا 
 

کار ببرد. امـا بـا ر،يکـرد     تواند با ا فاظ متفا،تي ب  باشد را طراگ س ال نمي "ساات چون  نقا " ک ن ري  کلم  کلندي با ر،يکرد کلي
 لي مواج  اواهن  شد.ن ري ننز با کتب کلند،اژه ملمو ي با ملض کلي

در مبحـت د،م، پـنج وـفح      "سـاات  نقا  چـون "ها، براي کلم  کلندي  کنند مطاب  نسل ندي  کلند،اژه همانطور ک  مااهده مي
 همنن پنج ارجاع است.  ها آن نيتر مه ملرفي شده است. در مبحت د،م چندين بار دي ر ه  اين ،اژه کلندي آمده اما 

طـرگ شـده، سـلي شـده اسـت تـا        سـ ال ب  منظور راحتي دا،طلب در يافتن وفح  مربوب ب   "يي نوآ،رکلند،اژه طال"اما در کتب 
 کنند: وورتي ک  در ذيل مالحظ  مي بندي گردند. ب  ي مه ، پرکاربرد ، طاليي ب  ريزموضوع طبق ها ،اژه

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 4-4-94 61 0م (نادساات ، اس هاي چون امضاي مجاخ ذيل نقا ) ساات نقا  چون

 3-6-00 40 00م )تأسنساا برني(ساات نقا  چون

 9-0-3-00 99 00م )تحويل اخ ما ك ، نرار دادن در ااتنار باخرس(ساات نقا  چون

 0-1-0 9 0م (تحويل ب  اريدار)ساات نقا  چون

 9-9-6 36 0م (تهن  ، امضاي س  سري نقا  کامل)ساات نقا  چون
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 91ماده  96 0م (سنام  فني ، ملکي سااتمانشنا)ساات نقا  چون

 99-0-9-00 61 00م کاي گاخ سااتمان( ) و  ساات نقا  چون

 1-4-0 4 0م (،ظنف  مجري پس اخ پايان کار)ساات نقا  چون
 

رابي، ک  در وفح  مربوط  چ  مطا ب ، چ  توضنحاتي در اصوص کلند،اژه انت ديشو يمشما با اواندن مطلب داال پرانتز متوج  
مبحت د،م، در مورد امضاي مجاخ ذيـل نقاـ  توضـنح داده شـده      61در وفح   "ساات چون  نقا "آمده است. براي مثال در اصوص 

 4در تأسنساا برني توضنحاتي آمده است. ، اما در آارين ارجاع يلني وـفح    "ساات چون  نقا "در اصوص  40است. يا در وفح  
ده است، آن ه  ،ظنف  مجري ک  با تنز هوشي دا،طلب حتي دي ر ننـاخي بـ  رجـوع بـ  مبحـت      مبحت د،م در مورد ،ظنف  وحبت ش

توجـ  کننـد در    سـ ال وـورا   بار دي ر بـ   نرواهد بود. خيرا در توضنحاا داال پرانتز ب  ،ظنف  مجري پس اخ پايان کار اشاره دارد. يك
 اخ مبحت د، بايد انترا  شما باشد. 4يلني وفح   اخ ،ظنف  تهن  وحبت ب  منان آمده است پس ارجاع آار س الوورا 

ن ـري ،   ، پندا کردن کلند،اژه با ر،يکرد جزيي"هاي نظام مهندسي تاريح کامل آخمون"با مطا ل  چند آخمون گذشت  اخ طري  کتب 
 .دست پندا کنند مهاران ري را تمرين کنند تا ب  اين  کلي
 

 ات مترادف  جدول متجانس و استفاده از آن در یافتن کلم
طور کلي؛ جد،ل متجانس جد، ي است شامل  غاتي ک  امکان دارد طراگ س ال بـا اسـتفاده اخ آن، دا،طلـب را سـردرگ  کنـد تـا        ب 

 "حـدانل انـداخه...  "اخ شما  س الراحتي کلند،اژه وحنح را پندا کند ، ب  پاسب مورد نظر در منبع برسد. براي مثال در  دا،طلب نتواند ب 
اواهـد.   مـي  "کمنن  انداخه..."يا  "کمنن  ابلاد..."اخ شما  س الدر  اوال آمده است يا  "حدانل ابلاد..."هد در حا ي ک  در منابع اوا را مي

ذکر شده اسـت ، ـي    "سطح مقطع منل رد"توان گفت، در منبع  پس نناخ ب  جد،ل متجانس ناگزير اواهد بود. ب  عنوان مثال دي ر مي
 اواهد. را مي "ت مقطع منل ردمساح"اخ شما  س الدر 

هستند، با ا فاظ  "حدانل..."وورا  اما د نل آنک  اين جد،ل در ضمن کلند،اژه ننامده است اين است ک  اگر تمامي کلندهايي ک  ب 
ا  کلنـد،اژه  شـد ، بسـناري اخ ايـن نبنـل، حجـ  کتـ       ، با لکس ارائ  مـي  "انداخه"ها را با "ابلاد"، يا تمام  "دست ک ..."يا  "کمنن ..."

 بود.   چندين برابر شده ،  ذا غنرمهندسي ، غنرمنطقي مي
را  "حـدانل انـداخه...  "اخ شـما   سـ ال کنند. چون ممکـن اسـت در    ن ري ب  جد،ل متجانس نناخ پندا مي توج  کنند در حا ت جزيي
را برواهد. پس نناخ بـ    "کمنن  انداخه..."يا  "اد...کمنن  ابل"اخ شما  س الآمده است يا در  "حدانل ابلاد..."برواهد در حا ي ک  در منابع 

 جد،ل متجانس اواهند داشت.
 

 آزمون به کمک کلید واژه سؤاالتشیوه پاسخ گویی به 
 کـ   کنند توج  امّا باشند، داشت  همراه ب  آخمون جلس  در را اود نناخ مورد هايکتا  تماميشود ک   نبل اخ هر توضنحي تاکند مي

 ،گرنـ   باشـند،  داشت  يسودمند ، مارّص استراتژي ، ريزيبرنام  داريد، همراه آخمون جلس  در ک  ييهاکتا  تكتك ايبر بايد حتما 
در اين برـش   .شود شما ،نت اتال  باعت ا،ناا اخ يارنبس در برنام ، ، استراتژي داشتن بد،ن منابع، ، کتب خياد تلداد ک  است ممکن

 تـوان  ينمرا  س الرا حل کنند ، همچننن تارنص دهند ک  کدام  س البا استفاده اخ کلند ،اژه يك واهد شد ک  چ ون  اتوضنح داده 
نظـر   ور  س الب  کمك کلند ،اژه خمان خيادي اخ شما اواهد گرفت ، بهتر است اخ آن  س البا کلند ،اژه پاسب داد يا پاسر ويي ب  آن 

 کنند.
 :شوند يمدست  تقسن   هفتب   غا با آخمون  س االا

 
شـود، کلمـ     آخمـوني را شـامل مـي    س االاب  وورا منان نن سي درود  حد،دا : در اين گر،ه ک  خیلی ساده -ای کلید واژه -0

 نظام مهندسي هستند.   س االاترين  آسان س االاهايي است ک  در منابع ذکر شده است. اين گر،ه اخ  همان ،اژه قا ندنکلندي 
 
 :مثال 

 کدام عبارت صحیح است؟در مورد بتن پاششی 

 ( ماس  مصرفي بايد تنز گوش  باشد.0 ماس  مصرفي بايد گرد گوش  باشد.( 9
 درود ماس  مصرفي بايد گردگوش  باشد. 48( حدانل 4 تواند گرد گوش  يا تنز گوش  باشد. ( ماس  مصرفي مي3

کـ  در هـر چهـار    « ماسـ  مصـرفي در بـتن پاشاـي    »د ، شو ک  اخ وورا س ال برداشت مي« بتن پاشاي»ي  با هر د، کلند،اژه: کلیدواژه
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 شوي . هدايت مي 66ي  وفح  4-98-3-9-9ي س ال تکرار شده است، با استفاده اخ کلند،اژه طاليي نوآ،ر ب  مبحت پنج ، بند  گزين 


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

 را  ابزار پايش را بر عهده دارد.( طراگ گودبرداري، مسئو نت انت9
 باشد. ( ناظر پر،ژه مسئول نرائت ، پرداخش اطالعاا پايش گودبرداري مي0
 متر با شنب پايدار، انجام پايش گودبرداري ضر،ري است. 9( در گودبرداري با عم  3
ر،ري بدانـد، الخم اسـت عملنـاا پـايش     متر با شنب پايدار، فقط در وورتي ک  طراگ انجام پايش را ض 00( در گودبرداري با عم  4

 انجام شود.
 اتفاق نظر دارند. س الپايش گود. ک  در آن ه  منبع ، ه  وورا  کلیدواژه:

 
 قـا  ندن س االاشود،  آخموني را شامل مي س االا: در اين گر،ه ک  حد،دا  ب  وورا منان نن بنست درود ساده -ای کلید واژه -2

ها کمي ااتال  دارد، ، ي اخ نظـر حـر،  ا فبـايي     در منابع ذکر شده است. اما تفا،ا اندک است. يلني ،اژههايي را ندارد ک   همان ،اژه
(، مجري، ناظر، طـراگ )در منبـع( ،   س الها يکسان است. مانند پايش گود )در منبع( ، پايش گودبرداري )در وورا  چند حر  ا،ل آن

شـنر   س البارا دي ر ب  طور مثال در منبع ذکر شده شنرهاي چدني، اما در وورا (. ب  عس ال، طراحان )در وورا  انمجريان، ناظر
چدني ، يا بر عکس استفاده شده است. در اول در اين گر،ه، ااتال  در حر،  ا،ل کلم  کلندي ننست، تنها در آاـر کلمـ  پناـوند،    

 آيد.   آسان نظام مهندسي ب  شمار مي س االااخ  ،س االانند ، يا عالمت جمع ، ... اضاف  ، کسر شده است.  ذا اين گر،ه اخ 
 
 قـا  ندن سـ االا شود،  آخموني را شامل مي س االا: در اين گر،ه ک  حد،دا  ب  وورا منان نن بنست درود متوسط-کلید واژه -3

نبع آمده سطح مقاطع امـا در  در م مثال هايي را ندارند ک  در منابع ذکر شده است. اما تفا،ا مانند مورد پنانن اندک ننست.  همان ،اژه
،اژه نطر اسمي ذکر شده ، با لکس،  س ال، ،اژه مساحت مقطع ذکر شده ، با لکس، يا در منبع ،اژه نطرنامي آمده ، ي در س الوورا 

 آمده کمنن  فاول  ، با لکس ، امثا ه .   س اليا در منبع آمده حدانل فاول  اما در 
 با جد، ي ک  ما نام آن را جد،ل متجانس گذاشتن ، تا حد،د نود درود نابل حصول است االاس پندا نمودن کلند،اژه اين گر،ه اخ 

 
 :مثال 

 مساحت کابین دوش باید چقدر باشد؟
 متر مربع 6/8( 0  متر مربع 4/8( 9
 متر مربع 9/8( 4  متر مربع 6/8( 3

بننند تفا،ا حر،فـي در چنـنش  غـت ا فبـايي      مي(، سطح کابنن د،ش )منبع(. همانطور ک  س المساحت کابنن د،ش ) کلیدواژه:
 نرار دارد، در حا ي ک  سطح در رديآ س.  نم آيردبسنار خياد است. مساحت در 

 
در اين حا ت د، امکان براي رسندن ب  کلند،اژه ،جود دارد. راه ا،ل: استفاده اخ جد،ل متجانس ک  در ادام  اواهنـد ديـد. راه د،م:   

 استفاده اخ کلي يابي.  
تر کابنن د،ش را جسـتجو کننـد تـا بجـوا       يابي يلني ب  جاي آنک  شما مساحت کابنن د،ش را جستجو کنند ب  وورا کلي ليک

در بردارنـد. بـا    نـا  نعاتفاق نظر بر سر کلنـد،اژه دارنـد ، هـر د، کـابنن د،ش را      س البننند ک  منبع ، وورا  برسند. در اين حا ت مي
سطح متوسط را ب  ساده يا انلي ساده مبدل کنند. اما توج  داشت  باشند ک  جزئي ن ري شـما را بـ     اس االتوانند براي  يابي مي کلي

، پسـوندها ،  هـا  وـفت تواند کلم  کلندي اولي يلني کابنن د،ش را ب  وورا دي ر بنا،رد، اما نندها،  . چون طراگ نميانداخد يمدردسر 
بنا،رد حدانل سطح)يا کمننـ  سـطح    س التواند در  افزايش دهد. ب  عنوان مثال حتي مي تواند تغننر دهد، اضاف  کند يا پناوندها را مي

 يا مساحت( چقدر است ، يا حداکثر يا بنان  سطح يا مساحت چقدر است. 
نابل تارنص نباشـد ،   س الاخ وورا  س الانلي آسان، آسان ، متوسط امکان دارد ک  کلند ،اژه  س االاتوج  شود ک  در گر،ه 

شود. بنابراين براي يافتن کلند ،اژه تنها ب  وورا  شود ک  يك عبارا کلندي در گزين  تکرار مي ها مارص مي وورا بررسي گزين  در
 را ننز مطا ل  فرمايند. س الهاي  توج  نکنند ، نبل اخ جستجو گزين  س ال
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آخموني را شامل  س االا نن ده ا ي پانزده درود ب  وورا منان حد،دا در اين گر،ه، ک   س االا سخت و ترکیبی:-کلید واژه -6
هـا   باشـد. بسـت  بـ  گزينـ      ب  وورا گزين  وحنح يا غلط را بنابند، مي ملموال شود، هر گزين  کلند ،اژه مرتص ب  اود را دارد ک   مي
 آمده است: در خير س االااي اخ اين  در يافتن کلند ،اژه تغننر کند. نمون  س االاتواند منزان سرتي اين  مي

 
 :مثال 

 است؟ حیصح ریز یها نهیاز گز کیکدام  
 متر مربع باشد.   9/0متر ، ب  مساحت  4/9ب  عرض  تواند يسااتمان م ي،ر،د ي( فضا9
 در جهت مرا آ ار،ج بچراند.  ديار،ج ، دسترس با يرهان،انع در مس يدرها ي( تمام0
 باشد.   متر يسانت 18حدانل  ديبا شود ياستفاده م يبرن ازانب  تجه يدسترس يک  فقط برا ييراهر،ها ي( پهنا3
  متر کمتر باشد 04/0اخ  ديحرکت آن نبا کننده  نتنظ ل نسااتمان در محل ،س ي( ارتفاع آخاد در اول4

 
يـك    بايد براي هر گزين  کلند ،اژه مربوب ب  آن را جستجو کنن . بـ  عنـوان مثـال بـراي گزينـ       س البراي پندا کردن جوا  اين 

 رنار،ج)در ،انـع در مسـ   رندر ،انع در مس »، براي گزين  د، عبارا « (ي،ر،د يفضا يسااتمان)ا زاماا عموم ي،ر،د يفضا» عبارا 
)حدانل پهنا راهر، يکن، مکان يبرن زاانتجه يراهر، دسترس »، براي گزين  س  عبارا «چراش مواف  جهت ار،ج(-دسترس ، ار،ج

ب  عنوان کلنـد ،اژه  « (ياول يدر اصوص در ،ر،د ي)ا زاماا عمومياول يدر ،ر،د »چهار عبارا   گزين ، در نهايت براي « (يدسترس
ب  کمك کلند ،اژه بسـنار خمـان بـر اسـت ، بـ        س الپندا کردن جوا  وحنح اين  شود يممناسب انترا  گردد. همانطور ک  مالحظ  

ور  نظر کننـد ، در وـورا اضـاف  آ،ردن ،نـت در      س االاب  اين نوع  تا حدا مکان اخ پاسر ويي گردد يممهندسي گرامي پنانهاد 
 رجوع کنند. س االاي آخمون ب  اين  جلس انتهاي 

 
،  ب  وـورتي اسـت کـ      باشند يماخ کدام برش اخ منابع  قا ندنهستند ک  مارص ننست  س االاي دي ري اخ  دست   مفهومی: -5

اسـت.   سـ ال تنها راه جوا  آشنايي با مفهـوم   س االاکالمي ننا،رده است. در اين گون   مضموني را هد  دارد اما در مورد آن مضمون
امکان  س الشتا  خده عمل نکنند ، ذکر اين نکت  الخم است ک  در هر آخمون حداکثر يك يا د،  س االادر حل اين ون   شود يمتوون  

مفهومي است تنها باعت افزايش نمراا منفـي شـما    س البا فرض اينک   س االادارد ب  اين نحو باشد، بنابراين پاسر ويي بي محابا ب  
 اواهد شد.
 

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

دن کلنـد،  ، پنـدا نمـو   س الشده است. تنها راه پاسر ويي، آشنايي ب  اين  س الب  وورا غنر مستقن  اخ درخ انقطاع  س الدر اين 
 .اشرا  دا،طلب ب  مطا ب داال منابع آخمون است

 
محاسباتي يا ديتنلننگ هستند ک  استفاده اخ کلنـد ،اژه در   س االا، س االا: اين دست  اخ محاسباتی و جزئیات نقشه کشی -8

تن . ب  عنـوان مثـال در   ها ب  اصوص در والحنت نظارا شاهد چننن س االتي هس کمکي نرواهد کرد. در براي آخمون س الحل اين 
يا در آخمون ملماري نظارا  باشند يمطراحي فوالد  س االاتحلنل ساخه ، يا  س االامربوب ب   س االاآخمون نظارا عمران بناتر اين 

 باشند. مربوب نقا  جزئناا اجرايي سااتمان مي س االاننز تلدادي اخ 
 
آخمون اضاف  شده است ، حداکثر يـك   س االاتر کردن  ر ب  د نل سرتهاي اان در سال س االا: اين گر،ه اخ منبع نامشخص -7
در منابع ملرفي شده دفتـر مقـرراا    س الاي طرگ شده است ک  پاسب  اين گر،ه ب  گون  س االاشود.  اخ آخمون را شامل مي س اليا د، 

 د.شو در اول اخ دانش دا،طلبان هر رشت ، در حد کارشناسي طرگ مي س االا،جود ندارد. 
 

 :سؤاالتنکات تکمیلی برای حل 
ي پنج  د،ري شود ، در ابتـدا بهتـر اسـت     دست  س االاشود ک  اخ  آخمون ب  کمك کتا  کلند ،اژه پنانهاد مي س االادر حل  -

پردااتـ    س االابا عالمتي مارص گردند تا پس اخ اتمام د،ر ا،ل ب  اين  س االاي يك تا چهار پاسب داده شوند ، باني  دست س االتي 
 شود. 

اهمنت تارنص درج  سرتي ، آساني س االا در موفقنت دا،طلب سه  خيادي دارد شما بايد بتواننـد ابتـدا سـ االا را بـ  سـ        -
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سطح آسان، متوسط ، دشوار تقسن  نمايند ، ابتدا ب  س االا سطح آسان سپس س االا سطح متوسـط ، در انتهـا در وـورا داشـتن     
وار پاسب دهند.  ذا براي کمك ب  کسب مهارا اين تارنص در کتـب تاـريح سـ االا ناـر نـوآ،ر )بلضـي       خمان ب  س االا سطح دش

 ها( درج  سرتي ، آساني س االا مارص شده است. رشت 

است،  4اخ مبحت  س ال، بنابراين در وورتي ک  ب  عنوان مثال تارنص داديد باشند يمب  ترتنب مباحت  غا با در آخمون  س االا -
اسـت   "بتن اود متراک " س الاگر تارنص داديد کلند ،اژه يك  مثال ا بدنبال کلماتي باشند ک  در اين مبحت استفاده شده است. تنه

کلند ،اژه با بتن اود متراک  آغاخ شده است، با کمـي دنـت ماـاهده     38شويد ک   ، پس اخ رجوع ب  کلند ،اژه طاليي نوآ،ر متوج  مي
باشند، تنها س  مورد است. بنابراين با توجـ  بـ  ايـن نکتـ       ي بتن اود متراک  ک  مربوب ب  مبحت پنج ميها ،اژهاواهند کرد ک  کلند 

 خمان کمتري براي جستجوي کلند ،اژه ور  اواهند کرد.

جـ   ب  جوا  نرسند ، خمان خيادي اخ شما ننز بي نتن شود يمدر تارنص کلند ،اژه بسنار دنت کنند خيرا تارنص نادرست سبب  -
ي نبل را ب  کمك کلند ،اژه حل کنند تا در اين خمنن  تجرب  ها سالي ها آخمون س االانبل اخ آخمون ب  حد کافي  حتما تلآ گردد.  ذا 

 ، ترصص الخم را بدست آ،ريد.
 ر،پـنش  آخمـون  رد عزيـزان  شـما  نبو ي ، موفقنت شاهد فوق شده گفت  موارد ، هاتوون  ب  عمل با انااءاهلل ک  است امنددر انتها 

 .باشد داشت  موفقنت اين در کوچکي سه  ننز نوآ،ر نار مهندسي نظام هايآخمون ،يژه کتابهاي مجموع  ک  امند،اري  ننز ، باشن 
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 تورک متر=آچار مدرج=آچارمتر

 صاعقه=رعد و برق=آذرخش
 ميلگرد=آرماتور
 تست=آزمایش=آزمون
 پوشش=آستر
 ضد=آنتي
 نامه=دستورالعمل وهنامه=شي آیين
 طول، عرض، ضخامت، قطر و...=اندازه=ابعاد

 آثار=اثر
Pاثر =اثرثانویه    

 اعضا=اجزا
 لرزه=ارتعاش

 شبکه بارنده=اسپرینکلر
 وادار=استاد

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

 شيشه متخلخل=اسفنج شيشه
 اشخاص=شخص

 حقوقي=شخص حقوقي اشخاص
 اشخاص حقيقي=شخص حقيقي

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

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

 انبار كيسه سيمان=انبار سيمان كيسه اي
 =بنــدي گونــه=نـدي ب دســتهبندي= =طبقـه انواش

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

 بازده=راندمان
 باطري=باتري

 پشت بام=بام
 برابر=مقابل

 پانچ=برش دو طرفه
 قالب جوش=برگشت جوش گوشه

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

 ساختمان=بنا
 كف پله=پاخور

 افربريترمينال مس=پایانه مسافربري
 پالن=نقشه

 پلکان=پله

 اي ضربه=پنوماتيکي
 نما=پوشش خارجي=پوسته خارجي ساختمان

 ضخامت=عرض=پهنا
 فونداسيون=شالوده=پي

 خيز پيش=پيش انحنا
 محور خنثي=تار خنثي

 كنتور=تاسيسات انشعاب برق
 تاسيسات الکتریکي=تاسيسات برقي

 تجهيزات=تاسيسات
 خروج=تخليه

 سطح=تراز
 گروه=تصرف

 يق=معلق كردنتعل
 تعویض هوا=تهویه
 مقاومت اسمي جوش=تنش اسمي جوش

 مقاومت مجاز=تنش مجاز
 توالت ایراني=توالت شرقي
 توالت فرنگي=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 نفوذي=جوش گوشه با نفوذ كامل
 چارتراش=چهارتراش

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

 شيلد=حفاظ فلزي
 محافظت=حفاظت
 آرماتور عرضي=ميلگرد عرضي=تنگ=خاموت

 برون مركزي=خروج از مركزیت
 =عدم انجام=ممانعتجلوگيريدداري=خو

 اتوماتيک=خودكار
 خط=خطوط

 درون=داخل
 گونه=بندي دستهبندي= =طبقهبندي=انواش درجه
 بندي گروهبندي= كالس=بندي تقسيم=بندي

 درز زلزله=درز انقطاش
كال=بندي تقسيم=انواش=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

 راندمان=بازده
 رمپ=راه شيب دار

 ترسيب=رسوب
 رطوبت=مرطوب

 آميزي رنگ=رنگ كاري
 جفت=زوج

 مولد برق=ژنراتور
 داربست=سازه دسترسي به بنا

 سایبان=بان سایه
 حافظم=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

 سطح=سطوح
فضـاي  =فضاي بـاز =سطوح ساخته نشده زمين

 آزاد
 ها سطح=سطوح

 سمباده=سنباده
 سامانه=سيستم

 سيمان كيسه اي=كيسه سيمان=پاكت سيمان
 مانيریس=شاقولي

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

 شركا=شریک
 شيلنگ=شلنگ

 كالف=شناژ
 شکل=اشکال

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

 جنس( کلمات متجانس )هم
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 ارتفاش كالف=ضخامت كالف
 ها ضریب=ضرایب

 ضریب انتقال=ضریب گذر
 تطبقه=طبقا

ــه ــه بندي=دســته طبق  بنــدي=انواش= 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
 يله حفاظتيوس=فيوز

 زون=منقطه=ناحيه=قسمت
 سایز=قطر

 قطر اسمي=قطرنامي
 قطعات=قطعه

 اتاقک=كابين
 كميته=كارگروه
 تقليل=كاهش

 چفت=كشو
 كف سازي=كفسازي

 كفشوي=كف شوي
 كالف مياني=كالف عمود بر تير

 مانيفولد=كلکتور
 ایزوالتور=كليد جداكننده

 پاكت سيمان، گچ و...=كيسه سيمان، گچ و...
 يمان=سيمان كيسه ايكيسه س

بندي= بندي=دسته بندي=طبقه بندي=گونه گروه
 بندي=انواش تقسيم

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

 شاخه افقي=لوله افقي
 لوله تخليه فاضالب=لوله خروجي فاضالب

 ماده=مواد
 سندپالست=ماسه پاشي

 مجریان=مجري
 حبس=محبوس شدن

 فضا=مکان=لمح
 =مخازنتانک=مخزن

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

 مدول االستيسيته=ضریب ارتجاعي
 مراجع=مرجع

 مراحل=مرحله
 مراكز=مركز

 مرطوب=رطوبت
 مختلط=مركب

 مساجد=مسجد
 مسئول=مسوول

 راه=مسير
 معلق كردن=تعليق

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

 مقدارها=یرمقاد

 ها مقطع=مقاطع
 ارزش جوش=مقاومت جوش

 امپدانس=مقاومت
 =خودداري=عدم انجامجلوگيري=ممانعت

 منابع=منبع
 مناطق=نقاط

 مناطق مرطوب=نقاط مرطوب
 بندي زون=بندي منطقه

 مواد=ماده
 سرهم كردن=مونتاژ

 مهندسان=مهندسين=مهندس
 قسمت=ناحيه

 ناریسماني=ناشاقولي
 ناظران=ناظر

 مياس=نامي
 سرعت=نرخ

 نقشه=پالن
 نقاط=مناطق

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

 كاليبراسيون=واسنجي
 ورق روسري و زیر سري=ورق پوششي اتصال

 ورق جان=ورق تکي جان
 مدخل=ورودي

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

 وسایلوسيله=
 وسيله گازسوز=دستگاه گازسوز=وسایل گازسوز

 موقعيت جوشکاري=وضعيت جوشکاري
 ها وظيفه=ها مسئوليت=وظایف
 تک فاز=یک فاز

 هيات=هيئت
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 است. ذیل شرح به است رفته کار به کتاب این در که اختصاراتی
 (0384) -دوم ) نظامات اداري( مبحث :2م
 (0395) -در مقابل حریق (مبحث سوم )حفاظت ساختمانها  :3م
 (0391) -مبحث چهارم ) الزامات عمومي ساختمان ( :4م
 (0391) -هاي ساختماني( پنجم )مصالح و فرآورده مبحث :5م
 (0392) -سازي( مبحث هفتم )پي و پي :7م
 (0392) -هاي با مصالح بنایي( مبحث هشتم )طرح و اجراي ساختمان :8م
 (0399)پنجمویرایش  -آرمه(  هاي بتن مانمبحث نهم )طرح و اجراي ساخت :9م
 (0392) -هاي فوالدي( مبحث دهم )طرح و اجراي ساختمان :01م
 (0392) -یازدهم )طرح و اجراي صنعتي ساختمان( :00م
 (0392) -مبحث دوازدهم )ایمني و حفاظت كار در حين اجرا( :02م
 (0395) -مبحث سيزدهم )طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانها(: 03م
 (0391) -مبحث چهاردهم )تاسيسات مکانيکي(: 04م
 (0392) ‒مبحث پانزدهم )آسانسور و پلکان برقي( : 05م
 (0391) -مبحث شانزدهم )تاسيسات بهداشتي(: 01م
 (0389) -كشي گاز طبيعي( مبحث هفدهم )لوله 07م
 ( 0391) -بندي و تنظيم صدا( مبحث هجدهم )عایق :08م
 (0389) -جوئي در مصرف انرژي ( فهنوزدهم )صر مبحث :09م
 (0391) -مبحث بيستم )عالئم و تابلوها( :21م
 (0395) -مبحث بيست و یکم )پدافند غيرعامل(: 20م
 (0392) -ها( مبحث بيست و دوم )مراقبت و نگهداري از ساختمان :22م

 (0392) -جویي در مصرف انرژي راهنماي صرفه: 09رم 
 هاي اجرایي آن نامه ترل ساختمان و آیينقانون نظام مهندسي و كنقنم: 
 اصالحيه قانون نظام مهندسي مندرج در سایت.اص: 

 اي اخالقي در مهندسي مندرج در سایت. نظامنامه رفتار حرفهاخ: 
اي  اي غيرسـازه طراحي لرزه اي و اجـراي اجـز  -، ویرایش چهارم(2811) استاندارد پيوست ششم آیين نامه طراحي ساختمان ها در برابر زلزله :آز-پ

 معماري.
 ، محمدحسين عليزاده، انتشارات نوآور، ویرایش پنجم، چاپ بيستم و دوم به بعد.هاي فوالدي راهنماي جوش و اتصاالت جوشي در ساختمان رجع:
 (، شاپور طاحوني، دفتر مقررات ملي ساختمان.0391) هاي فوالدي راهنماي جوش و اتصاالت جوشي در ساختمان رجط:
 )روشها و مسائل اجرایي(، محمدحسين عليزاده، انتشارات نوآور، ویرایش پنجم، چاپ سي و پنجم و به بعد. و جزئيات اجرایي ساختمان شهارو روش:

 ، دكتر حميدرضا اشرفي، انتشارات نوآور، ویرایش دوم، چاپ سيزدهم و به بعد.هاي نگهبان و سازه گودبرداري گود:
، مهندس محمدعظيمي آقداش، نوآور، ویرایش سوم، چاپ بيست و ششم وقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازهاقوانين و ضوابط حق مقررات، ساز:

 و به بعد.
 ، مهندس محمدعظيمي آقداش، نوآور، ویرایش هفتم، چاپ بيست و به بعد.ها قراردادها و شرایط عمومي و خصوصي مرتبط با انواش قراردادها و پيمان :قرار

 ، محمدحسين عليزاده برزي، انتشارات نوآور، ویرایش چهارم، چاپ شانزدهم و به بعد.ساختماني آالت ماشين ماش:
 مهندس محمد عظيمي، نشر نوآور، ویرایش دهم، چاپ بيست و هشتم به بعد. قوانين صنعت بيمه و ماليات بیمه:
 نوآور، ویرایش پنجم، چاپ سيزدهم به بعد.، مهندس محمد عظيمي، نشر ریزي و كنترل پروژه مدیریت ساخت و نظام برنامه پرو:
 ، مهندس محمد عظيمي، نشر نوآور، ویرایش نهم، چاپ بيست و نهم به بعد.قانون كار کار:

 مهندس محمد عظيمي، نشر نوآور، ویرایش چهارم، چاپ چهاردهم و به بعد. ،نظام فنـي و اجرایي كشورضوابط و مقررات مربوط به  فنی:
 
 

 یدواژه، بند، صفحه و کتابنحوه قرارگیری کل
 

 

 اختصارات
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♦ f 9م ♦ 013 ♦ 3‒01‒9ج...... ................................................ اصالح شده برای دال دوطرفه
♦  9م ♦ 51 ♦ 2‒3‒9...... ....................................................................... ها با توجه به ترکیب دانه 
♦ 1F ........................................................................................................................ ......0‒03 ♦ 24 ♦ رجط
♦ 1F .................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع 
♦ 1G ................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع
♦ 2F .................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع 
♦ 2G ................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع
♦ 3D ........................................................................................................................ ......00‒5 ♦ 75 ♦ 00م 
♦ 3F .................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع
♦ 3G ................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع 
♦ 4F .................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع
♦ 4G ................................................................................................................................. ......‒ ♦ 24 ♦ رجع 
♦ A (زدگی  زنگ درجات)رجع ♦ 043 ♦ 0‒9ج...... ............................................................... سطحی
♦ AWS .................................................................................................................... ......3‒5 ♦ 85 ♦ رجط 
♦ AWS ..................................................................... ......‒ ♦ 23، 42، 43، 84، 010، 000 ♦ رجع
♦ B (زدگی  زنگ درجات)رجع ♦ 043 ♦ 0‒9ج...... ............................................................... سطحی 
♦ BEP ................................................................................................. ......01‒3‒03‒4 ♦ 251 ♦ 01م
♦ BSEEP .......................................................................................... ......01‒3‒03‒3 ♦ 245 ♦ 01م 
♦ BUEEP ......................................................................................... ......01‒3‒03‒3 ♦ 245 ♦ 01م
♦ C (زدگی  زنگ درجات)رجع ♦ 043 ♦ 0‒9ج...... ............................................................... سطحی 
♦ C10 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C12 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C16 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C20 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C20 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

9م ♦ 501 ♦ 1‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C20 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 9م ♦ 503 ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C20 (بدون روانها  مقادیر مقاومت و اسالمپ برای انواع کف )کننده

9م ♦ 522 ♦ 02‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C25 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

 9م ♦ 501 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C25 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن
♦ C25 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

 9م ♦ 501 ♦ 1‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C25 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

9م ♦ 503 ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C25 (بدون روانها  مقادیر مقاومت و اسالمپ برای انواع کف )کننده

 9م ♦ 522 ♦ 02‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C30 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

9م ♦ 501 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C30 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C30 ( ضوابط طرح مخلوط برای شرایط)محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

9م ♦ 501 ♦ 1‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C30 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 9م ♦ 503 ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C30 (بدون روانها  مقادیر مقاومت و اسالمپ برای انواع کف )کننده

9م ♦ 522 ♦ 02‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C35 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C35 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

9م ♦ 501 ♦ 1‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C35 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 9م ♦ 503 ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ C35 ( بدون روانها  انواع کفمقادیر مقاومت و اسالمپ برای )کننده

9م ♦ 522 ♦ 02‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ C40 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن 
♦ C45 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ....................................................................................... بتن

♦ C50 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ...................................................................................... بتن 
♦ C55 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ...................................................................................... بتن
♦ C60 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ...................................................................................... بتن 
♦ C65 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ...................................................................................... بتن
♦ C70 (بندی  رده)9م ♦ 58 ♦ 4‒3‒9...... ...................................................................................... بتن 
♦ CEM I (الزامات اجرایی، نکات و -سیمان در روش دومبندی  گروه-سیمان پرتلند

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

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

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

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

9م ♦ 454 ♦ 2‒22‒9ج...... ........................................................... ضوابط مربوط به سیمان بتن(
♦ CFC ....................................................................................................................... ......‒ ♦ 222 ♦ روش 
♦ CFS ................................................................................................................... ......00‒2 ♦ 27 ♦ 00م
♦ D (زدگی  زنگ درجات)رجع ♦ 043 ♦ 0‒9ج...... ............................................................... سطحی 
♦ D.F.U (گیری  اندازه)01م ♦ 078 ♦ 4‒5‒پ...... .................................................................... لوله
♦ D.F.U (ای  تعیین حداکثر جریان لحظه)01م ♦ 018 ♦ 2‒3‒پ...... ...................... فاضالب 
♦ D.F.U ()01م ♦ 077 ♦ 3‒5‒پ...... ........................................ تعیین قطر نامی لوله مورد نیاز
♦ D.F.U ( تعیین مقدارD.F.U. )برای لوازم بهداشتی مختلف

 01م ♦ 071 ،075 ♦ 2‒5‒پ...... ......................................................................................................... 
♦ D.F.U ( جدول مقدارD.F.U. )برای لوازم بهداشتی بر حسب قطر نامی سیفون

01م ♦ 071 ♦ 3‒2‒3‒پ ج...... ........................................................................................................... 
♦ D.F.U ( جدول مقدارD.F.U.  برای لوازم بهداشتی برحسب قطر نامی سیفون یا لوله

 01م ♦ 071 ♦ 3‒2‒5‒پ ج...... .............................................................................................. تخلیه(
♦ D.F.U ( جدول مقدارD.F.U. )برای لوازم بهداشتی مختلف

01م ♦ 019 ♦ 2‒2‒3‒پ ج...... ........................................................................................................... 
♦ E6010 (ورق جوشکاری )رجع ♦ 003 ♦ 0‒2‒8...... ................................................................... ها 
♦ E6010 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 40 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه
♦ E6010 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای تریکیالک جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E6010 .....................................................................................................................3‒02 ♦ 90 ♦ رجط
♦ E6010 ................................................................................................................ ......‒ ♦ 45‒47 ♦ رجع 
♦ E6011 (ورق جوشکاری )رجع ♦ 003 ♦ 0‒2‒8...... ................................................................... ها
♦ E6011 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 40 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه 
♦ E6011 .....................................................................................................................3‒02 ♦ 92 ♦ رجط
♦ E6011 ................................................................................................................ ......‒ ♦ 45‒47 ♦ رجع 
♦ E6012 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 40 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه
♦ E6012 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E6012 ......................................................................................................................3‒02 ♦ 92 ♦ رجط
♦ E6012 ................................................................................................................ ......‒ ♦ 41‒49 ♦ رجع 
♦ E6013 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 40 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه
♦ E6013 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E6013 .....................................................................................................................3‒02 ♦ 93 ♦ رجط
♦ E6013 ................................................................................................................ ......‒ ♦ 41‒49 ♦ رجع 
♦ E6014 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E6017 (ورق جوشکاری )رجع ♦ 003 ♦ 0‒2‒8...... ................................................................... ها 
♦ E6018 (ورق جوشکاری )رجع ♦ 003 ♦ 0‒2‒8...... ................................................................... ها
♦ E6020 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 40 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه 
♦ E6020 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E6027 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 40 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه 
♦ E6027 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E7014 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 40 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه 
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♦ E7015 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 40 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه
♦ E7015 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E7015............................................................................................................... ......3‒02 ♦ 93 ♦ رجط
♦ E7015................................................................................................................. ......‒ ♦ 41‒49 ♦ رجع 
♦ E7016 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. اژ(آلی کم
♦ E7016............................................................................................................... ......3‒02 ♦ 93 ♦ رجط 
♦ E7016................................................................................................................ ......‒ ♦ 41، 48 ♦ رجع
♦ E7018 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 42 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه 
♦ E7018 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E7018................................................................................................................ ......3‒07 ♦ 48 ♦ رجع 
♦ E7024 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 40 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه
♦ E7024 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E7024............................................................................................................... ......3‒02 ♦ 94 ♦ جطر
♦ E7024.............................................................................................................3‒07 ♦ 41، 49 ♦ رجع 
♦ E7028 (فوالد الکترودهای با جوشکاری خصوصیات )رجع ♦ 42 ♦ 0‒3ج...... ............ نرمه
♦ E7028 (فوالد .نرمه فوالد الکترودهای با جوشکاری برای الکتریکی جریان شدت دامنه 

 رجع ♦ 41 ♦ 2‒3ج...... ............................................................................................................. آلیاژ( کم
♦ E7028............................................................................................................... ......3‒02 ♦ 94 ♦ رجط
♦ E7028................................................................................................................ ......‒ ♦ 41، 49 ♦ رجع 
♦ E70S (ورق جوشکاری )رجع ♦ 003 ♦ 0‒2‒8............................................................................ ها
♦ EGW .......................................................................................................................... ......‒ ♦ 08 ♦ رجع 
♦ EPDM (االستومر گرمانرم-)5م ♦ 031 ♦ 4‒2‒2‒07‒5...... ................ االستومر فیزیکی
♦ ESW ........................................................................................................................... ......‒ ♦ 08 ♦ رجع 
♦ EXX10 ............................................................................................................. ......3‒02 ♦ 45 ♦ رجع
♦ EXX11 ...........................................................................................3‒02، 3‒01 ♦ 45، 41 ♦ رجع 
♦ EXX12 ............................................................................................................. ......3‒01 ♦ 41 ♦ رجع
♦ EXX13 ............................................................................................................. ......3‒01 ♦ 41 ♦ رجع 
♦ EXX14 ..........................................................................................................3‒02 ♦ 44، 45 ♦ رجع
♦ EXX16 ............................................................................................................. ......3‒01 ♦ 41 ♦ رجع 
♦ EXX18 ...........................................................................................3‒02، 3‒01 ♦ 45، 41 ♦ رجع
♦ EXX20 ............................................................................................................. ......3‒01 ♦ 41 ♦ رجع 
♦ EXX24 .......................................................................................... ......3‒02 ♦ 44، 45، 41 ♦ رجع
♦ EXX27 ...........................................................................................3‒02، 3‒01 ♦ 44، 41 ♦ رجع 
♦ EXX28 ............................................................................................3‒02، 3‒01 ♦ 44‒41 ♦ رجع
♦ F2 ........................................................................................................................ ......0‒03 ♦ 24 ♦ رجط 
♦ F3 ........................................................................................................................ ......0‒03 ♦ 24 ♦ رجط
♦ F4 ........................................................................................................................ ......0‒03 ♦ 24 ♦ رجط 
♦ FRP (محصوالتعرضه -تعریف-پلیمر ساختمانی FRP )به صورت ورق یا میلگرد

5م ♦ 029 ♦ 0‒07‒5...... ........................................................................................................................ 
♦ FRP (تشکیل الیاف با فاز -مهمترین کامپوزیت ها-تعریف-مانیپلیمرهای ساخت

 5م ♦ 027 ♦ 0‒07‒5...... ..................................................................................................... ناپیوسته(
♦ FRP (خطی یا صفحههای  سازه-کاربری پلیمربندی  دسته )ای

5م ♦ 029 ♦ 0‒07‒5ج...... ..................................................................................................................... 
♦ FRP ( مسلح کردن دیوار باFRP) ........................... ......آز‒پ ♦ 32 ♦ 2‒00‒2‒4‒0‒1‒پ 
♦ FRP ........................................................................................................ ......20‒4‒4‒5 ♦ 55 ♦ 20م
♦ G0 ....................................................................................................................... ......0‒03 ♦ 24 ♦ رجط 
♦ G2 ....................................................................................................................... ......0‒03 ♦ 24 ♦ رجط
♦ G3 ....................................................................................................................... ......0‒03 ♦ 24 ♦ رجط 
♦ G4 ....................................................................................................................... ......0‒03 ♦ 24 ♦ رجط
♦ ICF .................................................................................................................... ......00‒4 ♦ 13 ♦ 00م 
♦ IF ......................................................................................................................... ......0‒03 ♦ 24 ♦ رجط
♦ IG ........................................................................................................................ ......0‒03 ♦ 24 ♦ رجط 
♦ LSF.................................................................................................................... ......00‒2 ♦ 27 ♦ 00م
♦ MT (ذرات آزمون )رجع ♦ 009 ♦ 3‒8...... ................................................................... مغناطیسی 
♦ MT ................................................................................................................ ......8‒4‒2 ♦ 258 ♦ رجط

♦ MT ............................................................................................................................ ......‒ ♦ 008 ♦ رجع 
♦ NEC .............................................................................................................................. ......‒ ♦ 54 ♦ پرو
♦ OCV..................................................................................................................... ......2‒5 ♦ 45 ♦ رجط 
♦ Pass........................................................................................................................ ......4‒0 ♦ 58 ♦ رجع
♦ PELV ()03م ♦ 05 ♦ 5‒0‒3‒03...... ................................................................................ حفاظت 
♦ Personnel ......................................................................................................... ......7‒2 ♦ 93 ♦ رجع
♦ pH روش ♦ 213 ♦ ‒............................................................................................... آب غیرآشامیدنی 
♦ PH آب مصرفی در بتن (حداقل و حداکثر مقدار -سیمانیهای  فرآوردهPH)

5م ♦ 19 ♦ ت‒0‒0‒3‒01‒5................................................................................................................ 
♦ PH 9م ♦ 451 ♦ 3‒4‒22‒9...... ................................................................ آب مصرفی بتن() آب 
♦ PH (های  مشخصات و آزمون)9م ♦ 458 ♦ 4‒22‒9ج...... ...... الزم در مواد افزودنی بتن
♦ Preparation .................................................................................................... ......7‒2 ♦ 93 ♦ رجع 
♦ Procedure ........................................................................................................ ......7‒2 ♦ 93 ♦ رجع
♦ Process Selection ....................................................................................... ......7‒2 ♦ 93 ♦ رجع 
♦ Prove .................................................................................................................... ......7‒2 ♦ 93 ♦ رجع
♦ PT ................................................................................................................. ......8‒4‒0 ♦ 257 ♦ رجط 
♦ PT ................................................................................ ......8‒3، 00‒0 ♦ 008، 009، 079 ♦ رجع
♦ PT ........................................................................................................... ......01م ♦ 213 ♦ 0‒4‒01ج 
♦ QFD (ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز به رو)ش گسترش عملکرد کیفیت

2م ♦ 53 ♦ ‒................................................................................................................................................. 
♦ RBS ....................................................................................................... ......01‒3‒03 ♦ 243 ♦ 01م 
♦ RC-250 (قیر زودگیربندی  انواع و درجه-قیر زودگیر-)گرانروی سینماتیک

5م ♦ 84 ♦ ت‒2‒0‒2‒00‒5................................................................................................................ 
♦ RC-3000 (قیر زودگیربندی  انواع و درجه-قیر زودگیر-)گرانروی سینماتیک

 5م ♦ 84 ♦ ت‒2‒0‒2‒00‒5................................................................................................................ 
♦ RC-70 (قیر زودگیربندی  انواع و درجه-قیر زودگیر-)گرانروی سینماتیک

5م ♦ 84 ♦ ت‒2‒0‒2‒00‒5................................................................................................................ 
♦ RC-800 (قیر زودگیربندی  انواع و درجه-قیر زودگیر-)گرانروی سینماتیک

 5م ♦ 84 ♦ ت‒2‒0‒2‒00‒5................................................................................................................ 
♦ RCPT (برای اعمال دوام در  آرمه تنپذیری ب نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

9م ♦ 511 ♦ 4‒0پ‒9ج.......................................................................................... شرایط محیطی(
♦ RT................................................................................................................. ......8‒4‒4 ♦ 293 ♦ رجط 
♦ RT..................................................................................................... ......‒ ♦ 008، 020، 079 ♦ رجع
♦ RT........................................................................................................... ......01م ♦ 213 ♦ 0‒4‒01ج 
♦ S.B.R ()9م ♦ 521 ♦ 8‒0پ‒9...... ................ الزامات دوام بتن برای سایش و فرسایش
♦ S230H ............................................................................................. ......00‒2‒2‒0‒3 ♦ 28 ♦ 00م 
♦ S230L ............................................................................................. ......00‒2‒2‒0‒3 ♦ 28 ♦ 00م
♦ S240 (بندی  رده)9م ♦ 12 ♦ 2‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها 
♦ S240 ( زاویه خمش و نسبت قطر فک خمش به قطر اسمی میلگردها در آزمایش

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

 9م ♦ 484 ♦ 7‒22‒9ج...... ..................................................................................................................... 
♦ S240 (آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه )9م ♦ 13 ♦ 4‒4‒9...... ................................ پذیری
♦ S240 (های  ویژگی)9م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ..................................................... کششی آرماتور 
♦ S340 H ........................................................................................... ......00‒2‒2‒0‒3 ♦ 28 ♦ 00م
♦ S340 میلگردها( ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع) با آج دوکی

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

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

9م ♦ 481 ♦ 9‒22‒9ج...... ...................................................................................................... خمش(
♦ S340 (آرماتورها از نظر شکلبندی  طبقه )9م ♦ 13 ♦ 4‒4‒9...... ................................ پذیری 
♦ S340 (های  ویژگی)9م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ..................................................... کششی آرماتور
♦ S340L ............................................................................................. ......00‒2‒2‒0‒3 ♦ 28 ♦ 00م 
♦ S350 (بندی  رده)9م ♦ 12 ♦ 2‒4‒9...... .......................................................................... آرماتورها
♦ S350 (آرماتورها از نظر شکلندی ب طبقه )9م ♦ 13 ♦ 4‒4‒9...... ................................ پذیری 
♦ S350 (های  ویژگی)9م ♦ 14 ♦ 2‒4‒9ج...... ..................................................... کششی آرماتور
♦ S400 ضوابط و الزامات قطرهای اسمی، زمینه و خارجی انواع میلگردها() با آج دوکی

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 9م ♦ 572 ♦ 5‒3پ‒9ج...... ............................... برابر زلزله با استفاده از روش بست و بند(
♦ Sa (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 043 ♦ 2‒9ج...... .............................................................. سطحی
♦ Sa1 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 043 ♦ 2‒9ج...... ........................................................... سطحی 
♦ Sa1 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 044 ♦ 3‒9ج...... ........................................................... سطحی
♦ Sa1 ................................................................... ......رجط ♦ 311 ،359 ♦ 3‒9جدول ،2‒9 جدول 
♦ Sa2 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 043 ♦ 2‒9ج...... ........................................................... سطحی
♦ Sa2 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 044 ♦ 3‒9ج...... ........................................................... سطحی 
♦ Sa2/5 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 043 ♦ 2‒9ج...... ...................................................... سطحی
♦ Sa2/5 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 044 ♦ 3‒9ج...... ...................................................... سطحی 
♦ Sa2/5 .............................................................. ......رجط ♦ 311 ،359 ♦ 3‒9جدول ،2‒9 جدول
♦ Sa2 ................................................................... ......رجط ♦ 311 ،359 ♦ 3‒9جدول ،2‒9 جدول 
♦ Sa3 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 043 ♦ 2‒9ج...... ........................................................... سطحی
♦ Sa3 (تمیزکاری درجات )رجع ♦ 044 ♦ 3‒9ج...... ........................................................... سطحی 
♦ Sa3 ................................................................... ......رجط ♦ 311 ،359 ♦ 3‒9جدول ،2‒9 جدول
♦ SAW ........................................................................................................................... ......‒ ♦ 01 ♦ رجع 
♦ SBR (االستومر گرمانرم-)5م ♦ 031 ♦ 4‒2‒2‒07‒5...... ....................... االستومر فیزیکی
♦ SDOF ......................................................................................................... ......20‒5‒0 ♦ 59 ♦ 20م 
♦ SELV ()03م ♦ 05 ♦ 5‒0‒3‒03...................................................................................... حفاظت
♦ SMAW ...................................................................................................................... ......‒ ♦ 05 ♦ رجع 
♦ SR10-CEM I ( ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض

9م ♦ 514 ♦ 2‒0پ‒9ج...... .................................................................................... رید(کلهای  یون
♦ UT .................................................................................................................01م ♦ 213 ♦ 0‒4‒01ج 
♦ VI ..................................................................................................................01م ♦ 213 ♦ 0‒4‒01ج
♦ WFP ................................................................................................ ......01‒3‒03‒5 ♦ 252 ♦ 01م 
♦ WUF – W ................................................................................... ......01‒3‒03‒1 ♦ 254 ♦ 01م
♦ X0 (بندی  دسته)9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج...... .. شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن 

♦ X0 (های  مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون ضوابط طرح)سولفات
9م ♦ 503 ♦ 8‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XAS1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XAS2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCA1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCA1 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

9م ♦ 501 ♦ 1‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCA2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCA2 (ضوابط طرح مخلو)ط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

9م ♦ 501 ♦ 1‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCA3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCA3 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

9م ♦ 501 ♦ 1‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCA4 (بندی  هدست)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCA4 ()ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از کربناته شدن

9م ♦ 501 ♦ 1‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XCD1 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

 9م ♦ 515 ♦ 3‒0پ‒9ج...... .......................................................................................................جدید(
♦ XCD1 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

9م ♦ 517 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCD1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCD1 (های  حیطی در معرض یونضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط م

9م ♦ 514 ♦ 2‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCD1 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

 9م ♦ 519 ♦ 5‒0پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCD2 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

9م ♦ 515 ♦ 3‒0پ‒9ج...... .......................................................................................................جدید(
♦ XCD2 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

 9م ♦ 517 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCD2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCD2 ( های  در معرض یونضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی

 9م ♦ 514 ♦ 2‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCD2 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

9م ♦ 519 ♦ 5‒0پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCD3 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

 9م ♦ 515 ♦ 3‒0پ‒9ج...... .......................................................................................................جدید(
♦ XCD3 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

9م ♦ 517 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCD3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCD3 (های  رض یونضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در مع

9م ♦ 514 ♦ 2‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCD3 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

 9م ♦ 519 ♦ 5‒0پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCD4 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش

9م ♦ 517 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCD4 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

 9م ♦ 515 ♦ 3‒0پ‒9ج...... .......................................................................................................جدید(
♦ XCD4 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
♦ XCD4 (های  نضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یو

 9م ♦ 514 ♦ 2‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCD4 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

9م ♦ 519 ♦ 5‒0پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
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♦ XCS1 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون
 9م ♦ 515 ♦ 3‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... جدید(

♦ XCS1 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش
9م ♦ 517 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(

♦ XCS1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن
 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCS1 (ی ها ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

9م ♦ 514 ♦ 2‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCS1 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

 9م ♦ 519 ♦ 5‒0پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCS2 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

9م ♦ 515 ♦ 3‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... جدید(
♦ XCS2 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  دیر مجاز مشخصه از آزمایشمقا

 9م ♦ 517 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCS2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCS2 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

 9م ♦ 514 ♦ 2‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... ید(کلر
♦ XCS2 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

9م ♦ 519 ♦ 5‒0پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCS3 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

 9م ♦ 515 ♦ 3‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... جدید(
♦ XCS3 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  جاز مشخصه از آزمایشمقادیر م

9م ♦ 517 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCS3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCS3 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

9م ♦ 514 ♦ 2‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCS3 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

 9م ♦ 519 ♦ 5‒0پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XCS4 (از نظر خوردگی فوالد برای ساخت  آرمه بتنکلرید در های  حداکثر مجاز یون

9م ♦ 515 ♦ 3‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... جدید(
♦ XCS4 (برای اعمال دوام در  آرمه پذیری بتن نفوذهای  شخصه از آزمایشمقادیر مجاز م

 9م ♦ 517 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ................................................................................... شرایط محیطی(
♦ XCS4 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XCS4 (های  ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون

 9م ♦ 514 ♦ 2‒0پ‒9ج...... ...................................................................................................... کلرید(
♦ XCS4 ( مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده

9م ♦ 519 ♦ 5‒0پ‒9ج...... .................................................................................................. کلریدی(
♦ XFT0 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

 9م ♦ 501 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT0 (شرایط محیطی از دیدگاه دوابندی  دسته)م بتن

9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XFT1 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

 9م ♦ 501 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT1 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XFT1 (هوا برای بتن مقاوم در براهای  مقدار کل حباب)بر یخ زدن و آب شدن

 9م ♦ 507 ♦ 01‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ XFT2 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

9م ♦ 501 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT2 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 
♦ XFT2 (هوا برای بتن مقهای  مقدار کل حباب)اوم در برابر یخ زدن و آب شدن

9م ♦ 507 ♦ 01‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ XFT3 (های  مقدار کل حباب)هوا برای بتن مقاوم در برابر یخ زدن و آب شدن

 9م ♦ 507 ♦ 01‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................ 
♦ XFT3 (های  الزامات بتن در مناطق رویارو با چرخه)یخ زدن و آب شدن

9م ♦ 501 ♦ 9‒0پ‒9ج...... ................................................................................................................... 
♦ XFT3 (بندی  دسته)شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ....................................................................................................... 

♦ XS1 (بندی  دسته)9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج......شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن
♦ XS1 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 9م ♦ 503 ♦ 8‒0پ‒9ج.......................................................................................................................... 
♦ XS1 ( بودن استفاده از سیمان پرتلند آهکی و یا بتن حاوی پرکننده معدنی غیر مجاز

الزامات دوام بتن برای -مانند کربنات کلسیم و یا کربنات منیزیم در شرایط محیطی
9م ♦ 504 ♦ 02‒4‒0پ‒9...... ............................................................................... حمله سولفاتی(

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

 9م ♦ 504 ♦ 03‒4‒0پ‒XS3) ................................ ......9و  XS1 ،XS2های  سولفاتی رده
♦ XS2 ( غیر مجاز بودن استفاده از سیمان پرتلند آهکی و یا بتن حاوی پرکننده معدنی

الزامات دوام بتن برای -حیطیمانند کربنات کلسیم و یا کربنات منیزیم در شرایط م
9م ♦ 504 ♦ 02‒4‒0پ‒9...... ............................................................................... حمله سولفاتی(

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

 9م ♦ 504 ♦ 03‒4‒0پ‒XS3) ................................ ......9و  XS1 ،XS2های  سولفاتی رده
♦ XS2 (بندی  دسته)9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج......شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن
♦ XS2 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 9م ♦ 503 ♦ 8‒0پ‒9ج.......................................................................................................................... 
♦ XS3 (بندی  دسته)9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج......شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن
♦ XS3 (های  ضوابط طرح مخلوط برای شرایط محیطی خوردگی ناشی از یون)سولفات

 9م ♦ 503 ♦ 8‒0پ‒9ج.......................................................................................................................... 
♦ XS3 ( غیر مجاز بودن استفاده از سیمان پرتلند آهکی و یا بتن حاوی پرکننده معدنی

بتن برای الزامات دوام -مانند کربنات کلسیم و یا کربنات منیزیم در شرایط محیطی
9م ♦ 504 ♦ 02‒4‒0پ‒9...... ............................................................................... حمله سولفاتی(

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

 9م ♦ 504 ♦ 03‒4‒0پ‒XS3) ................................ ......9و  XS1 ،XS2های  سولفاتی رده
 


9م ♦ 418 ♦ 1‒5‒22‒9...... ......... درز ساخت، انقباض و جداکننده() آب اضافی محل درز ♦
 ساز ♦ 05 ♦ ‒...... .................................................................................................. آب انبارهای عمومی ♦
الزم در مواد افزودنی بتن(های  مشخصات و آزمون) آب انداختگی ♦

9م ♦ 458 ♦ 4‒22‒9ج...... ..................................................................................................................... 
 9م ♦ 413 ♦ 2‒5‒22‒9...... ............................................. الزامات اجرایی بتن ریزی() آب آزاد ♦
9م ♦ 451 ♦ 3‒4‒22‒9...... ..................................................... آب مصرفی بتن() آب آشامیدنی ♦
 8م ♦ 01 ♦ ب‒2‒2‒2‒8...... .............................................................................. بو بی آب آشامیدنی ♦
8م ♦ 01 ♦ ب‒2‒2‒2‒8...... .............................................................................. آب آشامیدنی زالل ♦
 01م ♦ 41 ♦ الف‒2‒2‒3‒01...... ................................................ آب آشامیدنی لوازم بهداشتی ♦
حداکثر مقدار مجاز مواد -و و تمیز و صافمزه یا ب بی آب) آب آشامیدنی مصرفی در بتن ♦

5م ♦ 19 ♦ 0‒0‒3‒01‒5...... .................................................................. در آب مصرفی(آور  زیان
 21م ♦ 4 ♦ 2‒21...... ....................................................... عالئم تصویری() آب آشامیدنی نیست ♦
04م ♦ 089 ♦ 2‒0‒04‒04...... ......................... آب آشامیدنی ورودی به سیستم خورشیدی ♦
 01م ♦ 9 ♦ 0‒00‒0‒01...... ....................................................................... تعریف() آب آشامیدنی ♦
21م ♦ 57 ♦ 1ج......لوله آب آشامیدنی(-جدول استاندارد رنگ ایمنی لوله) آشامیدنی آب ♦
 01م ♦ 15 ♦ 7‒3‒01...... .............................................. حفاظت آب آشامیدنی() آب آشامیدنی ♦
20م ♦ 99 ♦ 2‒7‒20...... .......................................... و نگهداری(سازی  ذخیره) آب آشامیدنی ♦
 ساز ♦ 255 ♦ ‒...... ............................................................................................................ آب آشامیدنی ♦
قرار ♦ 25 ♦ ‒...... ............................................................................................................... آب آشامیدنی ♦
 02م ♦ 24 ♦ 2‒3‒02...... .............................................................................................. آب آشامیدنی ♦
5م ♦ 38 ♦ 5‒5‒5...... ........... اندود قطعات فلزی() آب آهک سبب خوردگی فلزات میشود ♦
اندود قطعات فلزی(-خوردگی فلزات به ویژه سرب، روی و آلومینیوم) آب آهک ♦

 5م ♦ 09 ♦ 3‒5‒3‒5...... ......................................................................................................................... 
01م ♦ 022 ♦ 0‒پ‒0‒2‒1‒01...... ............................................................... ها آب باران در لوله ♦
-بندی شیب-و هدایت آب بارانآوری  جمع) آب باران و برف در فضاهای نیمه باز ♦

 4م ♦ 12 ♦ 2‒0‒7‒5‒4...... ...................... الزامات کلی فضاهای نیمه باز(-ناودان-کفشوی
01م ♦ 034‒020 ♦ 1‒01...... ....................................................................... کشی( لوله) آب باران ♦
 20م ♦ 99 ♦ 2‒7‒20...... ...................................................................................... ها( لوله) آب باران ♦
ساز ♦ 278 ♦ ‒...... ..................................................................................................................... رانآب با ♦
 01م ♦ 082 ♦ 0‒2‒7‒پ ج...... .......................................................................................... باران آب ♦



 11 اجراوآور معماری کلیدواژه طالیی ن 

-99091801فکس:  809-99091838تلفن:   9446666449، کدپستي: 931آدرس: تهران، بزرگراه جالل آل احمد، مقابل شهرآرا، پالک 
809 

 

8م ♦ 10 ♦ 01‒5‒5‒8...... ..................................................................................................... آب باران ♦
 9م ♦ 451 ♦ 3‒4‒22‒9...... .......... آب مصرفی بتن() آب بازیافت شده کارخانه تولید بتن ♦
01م ♦ 72 ♦ پ‒1‒7‒3‒01......آب برای تغذیه ماشین رخت شویی و ماشین ظرفشویی ♦
 01م ♦ 72 ♦ ت‒1‒7‒3‒01...... ...................................... رای تغذیه مصارف تحت فشارآب ب ♦
8م ♦ 10 ♦ 01‒5‒5‒8...... ....................................................................................................... آب برف ♦
 22م ♦ 48 ♦ 5‒1‒22...... ................. آب باران(کشی  لوله) بازدیدهای  آب بند بودن دریچه ♦
04م ♦ 024 ♦ 7‒3‒01‒04...... ........................................................... کشی( اتصال لوله) آب بند ♦
 04م ♦ 024 ♦ 7‒3‒01‒04...... ......................................................... کشی( لوله-اتصال) آب بند ♦
سوخت مایع(کشی  و لولهسازی  انتخاب مصالح در ذخیره) آب بند ♦

04م ♦ 012 ♦ ت‒1‒3‒02‒04...... ..................................................................................................... 
 9م ♦ 211 ♦ 2‒4‒05‒9...... ..........شمع به روش مقاومت مجاز(ای  طراحی سازه) آب بند ♦
04م ♦ 051 ♦ ب‒3‒2‒02‒04...... ... آب بند بودن دریچه(-مخزن سوخت مایع) آب بند ♦
 01م ♦ 1 ♦ 8‒0‒01...... ...................................مصالح آب بند لوله هواکش فاضالب() بندآب  ♦
-اتصال به صورت آب بند و گازبند به هود-Iکانال تخلیه هود نوع -نصب هود) آب بند ♦

04م ♦ 58 ♦ 1‒ت‒2‒1‒5‒04...... .................................................................. آشپزخانه تجاری(
و اتصال به صورت آب بند -کانال تخلیه هوای هود-آشپزخانه تجاری-هواکش) آب بند ♦

 04م ♦ 13 ♦ 2‒ت‒1‒1‒5‒04...... ..................................................................گازبند به هواکش(
روش ♦ 12 ♦ ‒...... ......................................................................................................................... آب بند ♦
 20م ♦ 2 ♦ 4‒0‒20...... ................................................................................. زیرساخت() آب بندها ♦
07م ♦ 37 ♦ 7‒4‒4‒07.............................................. گازهای  لولهای  اتصاالت دندهبندی  آب ♦
 07م ♦ 95 ♦ 3‒0‒00‒07........................................... گازهای  لولهای  اتصاالت دندهبندی  آب ♦
07م ♦ 95 ♦ 3‒0‒00‒07................................................................. اتصاالت دنده پیچبندی  آب ♦
 04م ♦ 010 ♦ ‒...... .................................................................................................. اتصاالتبندی  آب ♦
7م ♦ 49 ♦ 2‒8‒5‒7...... ....................................................................ی زیرزمیندیوارهابندی  آب ♦
 8م ♦ 71 ♦ 8‒5‒1‒8...... ............................................................................ دار سقف شیببندی  آب ♦
22م ♦ 47 ♦ 3‒1‒22...... ....................................................................فاضالبکشی  لولهبندی  آب ♦
 01م ♦ 008 ♦ ت‒2‒4‒5‒01...... ............................................. فاضالبلوله هواکش بندی  آب ♦
4م ♦ 017 ♦ 01‒9‒4...... ...................الزامات و نکات مهم() رطوبتیکاری  عایقو بندی  آب ♦
 22م ♦ 47 ♦ 0‒0‒3‒1‒22...... .................................................... کشی لولهو هوابندی بندی  آب ♦
5م ♦ 054 ♦ 3‒2‒21‒5...... ...............مغزی عایق( -مصرف سرب  -ورق سرب) بندی آب ♦
آب آشامیدنی مصرفی در بتن() میز و صافمزه یا بو و ت بی آب ♦

 5م ♦ 19 ♦ 0‒0‒3‒01‒5...... ................................................................................................................. 
حفاظت آرماتور در مقابل خوردگی و زدودن زنگ آنها() آب پرفشار ♦

9م ♦ 524 ♦ 0‒01‒0پ‒9...... .............................................................................................................. 
 04م ♦ 017 ♦ 3‒05‒8‒04...... .......................................................... کننده آب تغذیه برج خنک ♦
04م ♦ 015 ♦ 5‒02‒8‒04...... ........................................................................ آب تغذیه کولر آبی ♦
 04م ♦ 017 ♦ 3‒05‒8‒04...... ....................................................... کننده( برج خنک) ب تغذیهآ ♦
7م ♦ 08 ♦ 4‒4‒3‒3‒7...... .................................................................................................. آب جاری ♦
 01م ♦ 3 ♦ ‒...... .......................................................................... ساختمان آب جمع شدگی در بام ♦
9م ♦ 451 ♦ 3‒4‒22‒9...... ..................................................................آب مصرفی بتن() آب چاه ♦
شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن(بندی  دسته) آب حاوی یون کلرید ♦

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج...... ........................................................................................................ 
20م ♦ 98 ♦ 2‒7‒20...... ............................................................................... آب حداقلی بهداشتی ♦
پذیری  نفوذهای  مقادیر مجاز مشخصه از آزمایش) حداکثر جذب آب نیم ساعته -آب ♦

 9م ♦ 511 ♦ 4‒0پ‒9ج...... ......................... برای اعمال دوام در شرایط محیطی( آرمه بتن
های  ه از آزمایشمقادیر مجاز مشخص) حداکثر عمق نفوذ آب تحت فشار -آب ♦

9م ♦ 511 ♦ 4‒0پ‒9ج...... .. برای اعمال دوام در شرایط محیطی( آرمه پذیری بتن نفوذ
 9م ♦ 457 ♦ 3‒22‒9ج...... ......................................... حداکثر مواد شیمیایی مجاز در آب -آب ♦
ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط ) حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی -آب ♦

9م ♦ 514 ♦ 2‒0پ‒9ج...... .............................................. د(کلریهای  محیطی در معرض یون
 01م ♦ 090‒087 ♦ 9‒پ...... ................. پیوست مربوط به آب خاکستری() آب خاکستری ♦
01م ♦ 9 ♦ 0‒00‒0‒01............................................................................ تعریف() آب خاکستری ♦
 04م ♦ 007 ♦ ‒...... ..................................................................................... کندانسورکننده  آب خنک ♦
04م ♦ 7 ♦ 2‒2‒04...... ............................................................................. تعریف() کننده آب خنک ♦
 04م ♦ 025 ♦ ‒...... ......................................................................................................... کننده آب خنک ♦
برای لوازم بهداشتی مختلف( .S.F.Uمقدار -)ادارات، غیره خوری آب ♦

01م ♦ 045 ♦ 2‒2‒0‒پ ج...... ........................................................................................................... 
 01م ♦ 35 ♦ 0‒ج‒7‒5‒2‒01...... .................................................... )ارتفاع آبخوری( خوری آب ♦

01م ♦ 21 ♦ 4‒2‒2‒01ج...... ....)استاندارد ساخت و آزمایش لوازم بهداشتی( خوری آب ♦
 01م ♦ 35 ♦ ج‒7‒5‒2‒01...... ................. رد استفاده افراد معلول(مو خوری آب) خوری آب ♦
01م ♦ 35 ♦ 7‒5‒2‒01...... .................................................................... )آب سرد کن( خوری آب ♦
)حداقل اندازه سیفون لوله شکل برای لوازم بهداشتی( خوری آب ♦

 01م ♦ 81 ♦ 0‒ت‒3‒2‒4‒01ج...... .................................................................................................. 
کنندگان( )حداقل تعداد لوازم بهداشتی برحسب تعداد استفاده خوری آب ♦

01م ♦ 29 ♦ 2‒3‒2‒01ج...... ............................................................................................................... 
به لوازم بهداشتی مختلف(رسانی  )حداقل قطرنامی لوله آب خوری آب ♦

 01م ♦ 43 ♦ الف‒4‒3‒3‒01ج...... ..................................................................................................... 
)حداقل مقدار فشار جریان آب در پشت شیر لوازم بهداشتی( خوری آب ♦

01م ♦ 45 ♦ ب‒5‒3‒3‒01ج...... ....................................................................................................... 
 01م ♦ 35 ♦ ب‒7‒5‒2‒01...... ....................................... )خروج آب از دهانه شیر( خوری آب ♦
01م ♦ 35 ♦ پ‒7‒5‒2‒01...... ...................................................... )دهانه خروج آب( خوری آب ♦
 01م ♦ 019 ♦ 2‒2‒3‒پ ج......برای لوازم بهداشتی مختلف( .D.F.U)مقدار  خوری آب ♦
01م ♦ 35 ♦ الف‒7‒5‒2‒01...... .................................... )نصب در توالت یا حمام( خوری آب ♦
 9م ♦ 502 ♦ 4‒0پ‒9...... .......................... تی(الزامات دوام بتن برای حمله سولفا) آب دربا ♦
الزامات دوام بتن برای حمله ) بتن در معرض آب دریا و یا پاشش آب دریا -آب دریا ♦

9م ♦ 504 ♦ 04‒4‒0پ‒9...... ........................................................................................... سولفاتی(
 روش ♦ 273 ♦ ‒...... ...........دریا( آب با مجاورت شرایط برای بتن دوام الزامات) آب دریا ♦
9م ♦ 505 ♦ 5‒0پ‒9...... . ط مجاورت با آب دریا(الزامات دوام بتن برای شرای) آب دریا ♦
شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن(بندی  دسته) آب دریای شور ♦

 9م ♦ 513‒511 ♦ 0‒0پ‒9ج.............................................................................................................. 
09م ♦ 57 ♦ 0‒4‒4‒09...... ......................................... آب دهی دستشویی و سردوشی حمام ♦
 20م ♦ 98 ♦ 2‒7‒20...... ................................................................................... مخازن() آب ذخیره ♦
01م ♦ 097 ♦ 3‒2‒01‒پ...... ........................................................................... محوطهرسانی  آب ♦
 9م ♦ 502 ♦ 4‒0پ‒9...... ............... الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() آب زیرزمینی ♦
04م ♦ 031 ♦ ‒...... ........................................................................................................... آب زیرزمینی ♦
مشکالت گودبرداری(-باال بودن سطح آب زیرزمینی) آب زیرزمینی ♦

 7م ♦ 07 ♦ 3‒3‒3‒7...... ......................................................................................................................... 
، قنات، رودخانه و یا نقاطی که سطح آب تقاطع لوله با کانال آب، نهرها) آب زیرزمینی ♦

07م ♦ 022 ♦ 5‒5‒03‒07...... ...................................... عایقکاری دوبله(-زیرزمینی باالست
تقاطع لوله با کانال آب، نهرها، قنات، رودخانه و یا نقاطی که سطح آب ) آب زیرزمینی ♦

 07م ♦ 022 ♦ 5‒5‒03‒07...... ...................................... عایقکاری دوبله(-زیرزمینی باالست
-نوارپیچی الیه اول-ر لوله از نقاطی که سطح آب زیرزمینی باالستعبو) آب زیرزمینی ♦

07م ♦ 008 ♦ 2‒4‒03‒07...... ............................................................................ عایقکاری سرد(
-نوارپیچی الیه اول-عبور لوله از نقاطی که سطح آب زیرزمینی باالست) آب زیرزمینی ♦

 07م ♦ 008 ♦ 2‒4‒03‒07...... ............................................................................ عایقکاری سرد(
یرزمینی در محاسبه ظرفیت باربری(لحاظ نمودن اثر آب ز) آب زیرزمینی ♦

7م ♦ 27 ♦ 7‒0‒3‒4‒7...... ................................................................................................................... 
سطح آب زیرزمینی در کانال -دفنی با استفاده از لوله فوالدیکشی  لوله) آب زیرزمینی ♦

 07م ♦ 017 ♦ 3‒3‒5‒02‒07...... .......................................................................... باال آمده باشد(
ر کانال سطح آب زیرزمینی د-دفنی با استفاده از لوله فوالدیکشی  لوله) آب زیرزمینی ♦

07م ♦ 017 ♦ 3‒3‒5‒02‒07...... .......................................................................... باال آمده باشد(
 9م ♦ 502 ♦ 4‒0پ‒9...... ..................... الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() آب ساکن ♦
01م ♦ 35 ♦ 7‒5‒2‒01...... ........................................................................................... آب سرد کن ♦
تأسیسات مکانیکی ساختمان(کشی  اتصال در لوله) کننده آب سرد ♦

 04م ♦ 025 ♦ 7‒3‒01‒04...... ............................................................................................................ 
04م ♦ 025 ♦ 7‒3‒01‒04...... ............................................ کشی( لوله-اتصال) کننده ردآب س ♦
 04م ♦ 007 ♦ 0‒01‒04...... تأسیسات مکانیکی(کشی  دامنه کاربرد لوله) کننده آب سرد ♦
04م ♦ 029 ♦ 3‒4‒01‒04...... ................................ نصب شیر قطع و وصل() کننده آب سرد ♦
 01م ♦ 9 ♦ 00‒0‒01...... ........................................................................................ آب سرد مصرفی ♦
01م ♦ 40 ♦ 0‒3‒3‒01...... ..................................................................................... گرم و سرد آب ♦
 رجط ♦ 240 ♦ 2‒3‒8...... ......................................................................................................... آب سرد ♦
04م ♦ 80 ♦ ‒...... ....................................................................................................................... آب سرد ♦
 9م ♦ 502 ♦ 4‒0پ‒9...... .................. الزامات دوام بتن برای حمله سولفاتی() آب سطحی ♦
جلوگیری از نفوذ آب سطحی به توقفگاه ) آب سطحی محوطه ساختمان و معابر شهری ♦

4م ♦ 73 ♦ 4‒7‒01‒5‒4...... ................................................................................. واقع در همکف(
الزامی بودن محافظت سطح کف جهت جلوگیری از نفوذ آب ) آب سطحی و زیرزمینی ♦

 4م ♦ 017 ♦ 3‒01‒9‒4...... ..........................................................................سطحی و زیر زمینی(


