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 5 و راهنمای استفاده از کتب کلیدواژه مقدمه
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رساند کاه   ن ان شارای، وه اس حضارتان میاي ها  نهادن وه اع ماد شما وه ک اب نشر نوآور ضمن ندردانی و ارج

سااا  و نشار ک ااب، تماامی      ها  مخ لف آماده ان و کارگروهن ان شارای، اعم اا منلّفان و م رجماي همكاران

اناد و تاال     کاار وسا ه   سعی و همّت خود را ورا  ارائة ک اوی درخور و شايس ة شاما فرهیخ اة گرامای واه    

ها  اس اندارد يک ک اب خوب، هام اا نرار مح اوايی و غناا       اند که اثر  را ارائه نمايند که اا حدانّ  کرده

 هم اا نرر کیفیّت شكلی و ساخ ار  آن، ورخوردار واشده علمی و فرهنگی و

ن ان شارای ورا  ارائاة اثار  واا کم ارين اشاكال، وااا هام اح ماال         اي ها  رغم تمامی تال  وجود، علی وااين

ناا  و اششاكال دانساته     تاوان الزامااً محارّا اا     راد و اشكال در کاار وجاود دارد و هایث اثار  را نمای     اي وروا

ا  و اخالنی خود و نیز وناواه اع اااد راساه واه حااوق مسالّم        ن ان شاری وناوه تعهّدای حرفهاي ديگر، ااسو 

ويژه اا طري  فراخوان وه خوانندگان گرامای، ااهرگوناه    خوانندگان گرامی، سعی دارد اا هر طري  ممكن، وه

هاا رفا       وعاد  آن هاا  هاا و وياراي    ها را در چاپ ها  من شرة خود آگاه شده و آن اشكال اح مالی ک اب

 نمايده

که حین مطالعة ک اب وا اشاكاتی، ناوان  و    راس ا، اا شما فرهیخ ة گرامی تااضا داريم درصورتی ن اي لذا در

ايد پاس   يا ايرادها  شكلی يا مح وايی در آن ورخورد نموديد، اگر اصالحای را ور رو  خود ک اب انجام داده

د را وا هزينة ان شارای نوآور، پس اا همااهنگی واا ان شاارای، ارساال     شدة خو اا اتمام مطالعه، ک اب ويراي 

اياد، لطاف کارده عكاس ياا       ا  يادداشت نموده نمايید، و نیز چنانچه اصالحای خود را ور رو  ورگة جداگانه

اسكن ورگة مزوور را وا ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود وه ايمی  ان شاارای ناوآور ارساال نمايیاد، تاا ايان       

ها  وعد  ک ااب اشعماال و اصاالر گاردد و واعاق ارتااا و هرچاه         ها و ويراي  ارد وررسی شده و در چاپمو

 پروارترشدن مح وايی ک اب و ارتااء سطح کیفی، شكلی و ساخ ار  آن گردده

تاادير و  منراور   ن عم  م عهّدانه و مسئوتنة شما خوانندة فرهیخ اه و گراناادر، واه   اي نشر نوآور، ضمن اوراا ام نان اا

که اصالحای درسات و وجاا واشاند، م ناسا  واا میازان        ن همدلی و همكار  علمی و فرهنگی، درصورتیاي تشكر اا

شادة آن و نیاز اا سااير     رسم ادب و تشكّر و ندرشناسی، نسخة ديگر  اا همان ک اب و يا چاپ اصاالر  اصالحای، وه

کاه اصاالحای    نماياد، و درصاورتی   اي اان ارساال مای   عنوان هدياه، واه ان خااب خودتاان، ور     ک   من شرة خود را وه

 شوده تأثیرگذار واشند در مادّمة چاپ وعد  ک اب نیزاا احمای شما تادير می

کارهاا  شاما عزيازان در     آورندگان ک اب، اا پیشانهادها، نرارای، ان ااادای و راه    همچنین نشر نوآور و پديد

یفای و علمای آن صامیمانه و مشا انانه اسا احال      راس ا  هرگونه وهحود ک اب، و هرچه وه ر شدن ساطح ک 

 نماينده می

 نشر نوآور

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

دايت حضاری محماد   پس اا حمد و ثنا  حضری ح  و ذکر سالم و صلوای و تهیت وه پیشگاه خورشید تاوناک آسامان نحاوی و ها   
مصطفی)ص( و ماه فرواان آسمان عصمت و طهاری حضری فاطمه )س( و دوااده اخ ر پاکحاا و درخشان آسامان امامات و وتيات،    

ها  کلیدواژه وه نحاو    خدا را شاکرم که وار ديگر توفی  خدمت وه وندگان  را وه ونده عطا فرمود، تا و وانم وا ويراي  جديد ک اب
 شد، وظیفه خود را وه اتمام ورسانمهکه کارآمدتر وا

مشاخ  واودن مطاالحی کاه ماورد وحاق نارار         -۹اين مادمه وه چند دلی  در نال  پرس  و پاسه نوش ه شده است کاه دتيا  عحارتناد اا:    
 وطلحانهرف  اوهامای اح مالی در ذهن دا -4درک راحت و وه ر مطال  نگار  شدهه  -۶نرم و انسجام در توضیحای آمدهه  -1گرف هه 

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

کارکرد ک   کلیدواژه ودين صوری است که داوطل  وا علم و دان  مهندسی خود و نیز واا تمارين و کسا  مهااری، او ادا واياد اا       
ه تشاخی  ساري  و صاحیح    ها  سناتی کلمه کلید  درست سناتی را تشخی  دهد )واضاح اسات کا    صوری سناتی يا اا گزينه

کلیدواژه سناتی نیاا وه تمرين و کس  مهاری دارد( پس اا تشخی  کلیدواژه درست سناتی آن کلماه کلیاد  را واا مراجعاه واه      
نمايد در آنجا روورو  کلیدواژه اشاره شده است که اين کلمه کلید  در کدام مححق  ک اب کلیدواژه و وه ترتی  حروف الفحا پیدا می

م منح  اا ک   مواد آامون و در چاه صافحاتی و در کادام وناد اا آن ک ااب آورده شاده اسات، حاال داوطلا  واه آدرس ياا            يا کدا
ها  اشاره شده، مراجعه نموده و وا مطالعه مطل  مرتحز وه آن موضوع وه اح مال اياد وه پاسه سنال دست خواهد يافت اگار   آدرس

درس وعد  مراجعه نمايده و وه ر است که داوطل  وا پی  مطالعه مناو  آامون و واند تاا  پاسه سنال را در آن آدرس نیافت وايد وه آ
حدود  حدس وزند که کلیدواژه وه دست آمده حدودا مرووط وه کدام مححق است که او دا وه آن آدرس مراجعه نمايد و در صاوری  

 هجويی نمايد نیاف ن پاسه وه آدرس وعد  مراجعه نمايد تا امان خود صرفه
وناوراين کارکرد ک   کلیدواژه دس یاوی هر چه سريع ر وه پاسه سناتی )الح ه سناتتی را که ناولیت اسا فاده اا کلیاد واژه را دارناد    

جويی در امان پاساخگويی و در نهايات    که اغل  دو سوم سناتی ناولیت پاسخگويی اا طري  ک   کلیدواژه را دارند( و هدف صرفه
 واشده نحولی در آامون می

وا توضیحای وات شايد تصور کنید که پس هر کسی وا تهیه ک   کلید واژه و تهیه کلیه محاحق و منااو  آاماون واه راح ای و وادون      
مطالعه امكان نحول شدن در آامون را دارد که پاسه اين است که تعاداد انادکی اا مهندساان شاايد و وانناد واا دانا  و مهااری و         

د وه اين شیوه نحول شوند ولی ورا  ساير افراد اح مال وسیار کمی دارد و نیااا واه ايان اسات کاه ح ماا       ها  خاصی که دارن توانايی
دروس تخصصی و مهم و ورخی محاحق ح ما مورد مطالعه نرارگیرد و تون  اين است که داوطل  حادان  ده تاا پاانزده سانال را واا      

ک   پاسه دهد تاا و واناد اماان ویشا ر  داشا ه واشاد کاه اا ک ا           دان  خود و مطالعای نح  اا آامون و ودون مراجعه وه ساير
خواهند صرفا واا اسا فاده اا کلیادواژه کلیاه ساناتی را       کلیدواژه ورا  پاسخگويی سريع ر اس فاده نمايد و تاريحا اکثر کسانی که می

رساند کاه جاواب     سنال را ویش ر نمیجواب دهند ونا وه گف ه اغل  خود اين دوس ان وین ویست تا ویست و هفت يا ویست و هشت 
 دهنده آورند وناوراين شانس نحولی را اا دست می دهند و اغل  امان کم می

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

جو در منااو  آاماون را سااده کناد و     ان شارای نوآور ورا  اولین وار تصمیم وه تالیف ک اوی گرفت تا و واناد جسا    ۱۹در اواي  سال 
داوطل  و واند وا تهیه آن ک اب جواب سواتی آامون را وه سرعت پیدا کنده اا آنجا که تعداد مناو  آاماون نراام مهندسای معرفای     

وود، ايده  شده ورا  هر آامون وسار اياد وود و وا توجه وه تعداد صفحای اياد هر منح ، پیدا کردن جواب سوال ورا  داوطلحان سخت
تار شادن اياده و تاال       ها  تخصصی وه تفكیک هر رش ه مورد توجه تیم تحایای ان شارای نرار گرفته سرانجام واا پخ اه   کلیدواژه

 ها  کلیدواژه مخصوص هر رش ه ورا  اولین وار در کشور وه چاپ رسیده ک اب ۱1شحانه روا  کارگروه ان شارای نوآور در اواي  سال 
هاا ح ای وادون     تر اا اتن وودند و امكان اينكه ورخی اا داوطلحان وا تهیه کلیادواژه  اتی آامون نرام مهندسی سادهها سو در آن سال

مطالعه جزئی مناو ، تنها وا داش ن مناو  و کلیدواژه، وه آامون رف ه و نمره نحولی را کس  کنند، وجود داشته اا آنجاا کاه ساواتی    
وود داوطلحان کلیدواژة سوال را تشخی  دهند و در ک اب کلیادواژه واه ترتیا  الفحاايی جسا جو      شدند، تنها کافی  تر طرر می ساده

کننده و وه آدرس گف ه شده روورو  هر کلیدواژه مراجعه نمايند تا وه اح مال اياد وه پاسه ورسنده اما امرواه ساواتی آاماون نراام    
 فاده اا ک   کلیدواژه وه آسانی ساو  نیستهانده لذا اس  تر شده تر و مفهومی تر، پیچیده مهندسی سخت
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ها، نحوة طرر سناتی را تغییر دادند، تا داوطل   و آسان شدن کار ورا  داوطلحان، طراحان سناتی آامون  پس اا چاپ ک   کلیدواژه
گار  و تدوين و همچنین سحک ن واند تنها وا اس فاده اا ک   کلیدواژه وه آسانی نحول شونده پس اين نیاا وه وجود آمد تا در نحوة ن

اس فاده اا ک   کلیدواژه نیز تغییراتی وجود آمده و دايره واژگان کلیدواژه افزاي  ياوده عالوه ور شام  شدن کلمای کلید  مناو ، وا 
ساته  وینی ذهن طراحان سوال کلماتی وه اين ک   اضافه شوند که مفهوم آن در مناو  هست ولی عین آن در منح  موجاود نی  پی 

 شود کارايی و نا  کلیدواژه حفظ شوده اين امر واعق می
ا  که آن کلمای  شام  تمام لغای کلید  مناو  آامون شود، وه گونه -۹توان گفت: ک اب کلیدواژه ک اوی است که:  پس همچنان می

شام  تمام لغاای کلیاد     -1ه واشده ها اا آن سوال شده و يا اح مال سوال آوردن اا آن وجود داش  وسیار مهم ووده که يا در آامون
کلمای مفهومی داش ه واشد، يعنی مطال  مهمی را که مثال در يک صفحه اا منااو  آماده را    -۶ها  ادوار گذش ه نرام واشده  آامون

يعنی اگر  فرمول ها را شام  شوده -4در نال  يک کلمه معرفی کنده تا ون ی سواتی اا مفهوم است، داوطل  و واند وه جواب ورسده 
 داوطل  وخواهد فرمولی را پیدا کند، وا مراجعه وه رديف ف و ياف ن واژه فرمول و واند فرمول مد نرر را ان خاب کنده

هايی  وه طور کلی ک اب کلیدواژه ک اوی است که و واند داوطل  را ورا  رسیدن وه نحولی در آامون يار  کرده و ياف ن مطال  و واژه
ها  آن اس فاده شده را راحت کنده يعنی و واند داوطل  را وه راح ی وه منح  و صافحه   سوال آامون يا گزينه که اا آن داخ  صوری
 مرووطه رهنمون شوده

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

ها  مطال  مناو  را ویاورد که احمات کام    ها و عنوان ص خ  مطمئنا سلیاه مولفان م فاوی استه يک مولف تصمیم دارد تنها سرف
گیرد خز وه خاز و کلماه واه     دهده يک مولف هم تصمیم می دارد و حجم ک اب کم است و مطمئنا تعداد سوال کم ر  را پاسه می

ما موج  ساردرگمی  دهد ا کلمه مناو  آامون را ویاورد که کار سخ ی است و مطمئنا ک اب کاملی است و تمام مطال  را پوش  می
گیارد و داوطلا     توان چندين صفحه عنوان کرد، اما اين معرفی تنها ونت داوطلا  را مای   شوده مثال ورا  کلمه و ن می داوطل  می

توان نام وارد کاه در وسایار  اا     تواند وین اين همه ارجاع، پاسه سوال خود را پیدا کنده وه عنوان مثال ديگر کلمه سیمان را می نمی
آورد ياینا کار پر احم ی کارده و   ها را می توان گفت صدها وار تكرار شده استه مولفی که تمامی ارجاع آمده، و در هر منح  می مناو 

تواند وین آن همه ارجاع پاسه سوال را پیدا کند يا اگر پیدا  تالیف  خیلی کام  است ولی مهندسی و وهینه نیست، ايرا داوطل  نمی
 سر يک سوال اا دست داده استه کند ک  امان آامون را

اما تالیفی درست است که دامنه شمول آن کام  واشد و در صورتی که کلمه کلید  وارها و وارها در مناو  مخ لف تكرار شده واشاد،  
تارين   مهندسی ترين و هايی را ویاورد که امكان طرر سوال اا آن وجود دارده اين نوع تالیف که وهینه وا تیزوینی و کیاست، تنها ارجاع

آفرينده مطمئنا اين نوع تالیف حداکثر تعداد پاسه ساواتی را   تر اا دو نوع نحلی ووده و ک اوی کارآمدتر می نوع تالیف است، پراحمت
 گیرده يعنی داوطل  در حدان  امان وه حداکثر نمره میرسده در وردارد و ونت کمی اا داوطل  می

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

در طی سال  1۹، 10، ۹8، ۹۳، ۹4، ۹۶، ۵، 4، ۶ويراي  مناو  آامون)وه طور مثال ويراي  محاحق  -۹دلی  اين امر سه مورد است: 
و در سوال طرر شد  ۱1وا وجود تغییر تمامی محاحق نامحرده اا مححق چهار و پنج ويراي   ۱7گذش ه تغییر کرد، اما در ارديحهشت 

ها  وعد اا ارديحهشات اا   معرفی گرديد و نرار ور آن شد در آامون ۱1معرفی مناو  توسز دف ر ماررای مححق چهار و پنج ويراي  
کند، يعنی تمام داوطلحان طی تماام   تر شدن سواتیه )ان رار داوطلحان اا کلیدواژه تعییر نمی مفهومی -1اس فاده شوده(  ۱۳ويراي  

ن رار  که اا کلیدواژه دارند اينست که کلیدواژه و واند آنها را در پاسخگويی وه حداکثر ممكان ساواتی راهنماايی    ادوار اا حدان  ا
شاود کاه    ها  نراام مهندسای موجا  مای     تر شدن سواتی و سخ ی روا افزون )وه راست وگويیم دوره افزون( آامون کنده مفهومی

ها وايد يک ندم جلوتر اا طراحان واشانده لاذا تایم تخصصای ان شاارای واا وررسای         ژهتر شوند و الح ه کلیدوا ها هم مفهومی کلیدواژه
تر شادن موجا     تر شوند و همین مفهومی تر و مهندسی تر، جام  ها وايست مفهومی ویند که کلیدواژه سواتی هر آامون، گاها نیاا می

 اادای و پیشنهادای وا ارا  ورخی داوطلحاان تیزهاو  و   طی وااخوردها، ان -۶میشود که ناگزير تصمیم وه ويراي  جديد وگیريمه( 
اناد،   ها  نحلی ک اب کلیدواژه را وه طور عملی و دنی  در امان آاماون داشا ه   نك ه سنج ادوار گذش ه، که تجروه اس فاده اا ويراي 

اند وسیار  کلیدواژه سر آامون حاضر شده هايی را وه کلیدواژه اضافه نمايیمه مطمئنا پیشنهادای افراد  که وا تام است تا نكای و واژه
واشاده اف خاار ان شاارای در واه ثمار رسااندن        ها  آيناده کارآماد مای    درخور دنت و اراشمند است و مطمئنا ورا  داوطلحان آامون

 ها  گذش ه ودست آمده استه  نریر است که اا پیشنهادای داوطلحان آامون ا  وی ها، تجروه کلیدواژه
 
 آزمون، کتاب کلیدواژه به همراه داشته باشیم؟ چرا باید در -5

 ۳0ها  نرام مهندسی، پیچیدگی، گس ردگی و گسیخ گی مطال  آامون، تعاداد ساواتی ايااد آاماون)     وه دلی  کثری مناو  آامون
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ساوال در  سوال( و امان اندکی که ورا  پاسخگويی وه اين سواتی تخصی  ياف ه، مفهومی وودن سواتی و سخ ی در ياف ن پاساه  
گويی وه سواتی معاول وه  جويی در امان پاسه تر کردن نحولی و صرفه ها ورا  راحت وین تعداد ناو  توجه مناو ، اس فاده اا کلیدواژه

 رسده نرر می
تارين ساواتی آاماون هاا       وه طور مثال فرض کنید در آامون سوال ذي  آمده واشد )توجه کنید که اين ساوال يكای اا پار تكارار    

 ار  نراری و اجرا و نیز عمران محاسحای، اجرا و نراری است(:معم
PH  آب مصرفی در و ن چادر است؟ 

 آب مصرفی در و ن چند است؟ PHيا مادار 
توانید ودون کلیدواژه پاسه ساوال را ویاویاده اماان را هام در نرار وگیرياده        خ  اگر اا ک اب کلیدواژه اس فاده نكنید، وحینید آيا می

وسیار  اا داوطلحین امان اياد  صرف ياف ن پاسه اين سوال خواهد شده اما وا جس جو در کلیادواژه در مادی اماان     مطمئنا ورا 
 تر  وه پاسه خواهیم رسید: کوتاه

 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

PH)2-4-12-11241مآبمصرفیدربتن)آبغیرآشامیدنی

PH1-2-12-6116مآبمصرفیدربتن

آورناد ايان واژه    هاا را مای   ا  که تنها عناوان  هده کنید چادر سري  وه پاسه رسیديده توجه کنید در ک اوها  کلیدواژهخ  حات مشا
اناد کاه    معرفای کارده   "آب غیرآشامیدنی"ها  کلیدواژه عنوانی و کم حجم، کلید مرووط وه اين صفحه را  شوده ايرا ک اب يافت نمی

 عنوان و سرفص  مطل  مورد نرر استه
 اماان انادک آاماون،    -۶کثاری تعاداد ساواتی،    -1کثاری تعاداد منااو ،     -۹دلی  نیاا وه داش ن ک   کلیادواژه عحارتناد اا:    پس
پیچیدگی و گسیخ گی مطال  منااو  )ماثال جاو  گوشاه وارخالف تصاور در        -۵مفهومی وودن سواتی آامون نرام مهندسی،  -4

ند که اگر در سوال اا جو  گوشه نامی وه میان آمد، ح ما جواب در ک اب مححق ده نیز موجود استه داوطل  ممكن است تصور ک
راهنما  جو  و اتصاتی جو  است، اما ورخالف اين تصور پاسه سوال در مححق دهم است )ح ما خودتاان کلیاد جاو  گوشاه،     

شاود و ايان هماان     لیادها مای  ، آجر، و ن و ههه را مشاهده کنید تا وحینید چندين منحا  شاام  نكاای مهمای در ماورد ايان ک      مجر 
 تر در آامونه نحولی راحت -۳گسیخ گی و عدم انسجام مطال  مناو  آامون است(،

 
 ایم، قبولی در آزمون نظام مهندسی حتمی است؟ آیا اکنون که کتاب کلیدواژه را خریداری کرده -6

م اسفانه آن تحلیغ نصد فري  شما را داش ه و کامال  گويد نحولی وا ک   کلیدواژه ح می است، وايد وگويیم اگر هر تحلیغی وه شما می
دروغ استه شرط نحولی تشخی  کلید سوال است که توسز داوطل  وايد صوری وگیرده اگر داوطل  تسلز ور ان خاب کلمه کلید  

ايمه همچنین  اره کردهوه چگونگی کس  اين مهاری اش ۱و  8، 7روده در سوال  ا  واتتر می توان گفت اح مال نحولی داش ه واشد، می
 گیر  اا کلیدواژه در راوطه مس ایم وا سطح و آشنايی نسحی داوطلحین وا محاحق و مناو  آامون استه توجه داش ه واشید که وهره

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

تهیاه ک ااب    -۹توان اح مال نحولی را افزاي  داد و اين چند راهكار سااده عحارتناد اا:    ند راهكار ساده میوه طور خالصه وا انجام چ
کس  مهاری وا تكرار و تمرين وه وسیله مطالعه چند )حدان  دو آامون( آامون نحلی و ساعی در   -1کلیدواژه و تمامی مناو  آامونه 

 شنايی نسحی داوطلحین وه کلیت مطال  و محاحق مطروحه در آامون هآ -۶رسیدن وه جواب وا اس فاده اا کلیدواژهه 
 
 چگونه کلید یک سوال را تشخیص دهیم و سپس آن را پیدا کنیم؟ -8

دهایمه ايان مهااری در مادی کوتااهی ناوا         اينكه کلید سوال را پیدا کنید نیاا وه مهارتی دارد که در اين وخ  وه شما آموا  می
 ياوده و تمرين هر رواه، مهاری تثحیت شده و تاويت می حصول استه اما وا تكرار

 
 :مثال 

 های چون ساخت، با کدام است؟ ی نقشه ت تهیهیمسئول
 ( طرار4 ( مالک۶ ( ناظر1 ( مجر ۹
 

 اين سوال وارها و وارها تكرار شده استه گاهی هم وه صوری اير آمده است:
 های چون ساخت، با کدام است؟ ی نقشه تهیه وظیفه

 ( طرار4 ( مالک۶ ( ناظر1 مجر ( ۹
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 دو نوع انتخاب کلمه کلیدی وجود دارد:

رساند اما گاهی ممكن اسات آن کلیاد جزيای کاه شاما ان خااب        اين رو  شما را وسیار سري  وه جواب می یابی: نوع اول جزیی -1

کلید جزئی است اما همچنین کلید   " ختهایی چون سا ی نقشه ت تهیهیمسئول"ايد در کلیدواژه نحاشده مثال ورا  سوال وات  کرده

شاود     طرار سنال ممكن است وه صوری دوم سوال را طرر کرده واشد که آنگاه کلیاد جزئای مای    در کلیدواژه نداريم، چون سلیاه

دهد چون واه نگاار     ياوی همیشه جواب نمی ه اين کلید نیز موجود نیست پس رو  جزئی"هايی چون ساخت   ناشه تهیه وظیفه"

را  هايی چاون سااخت   ناشه و هم مسئولیت تهیه هايی چون ساخت ناشهتوانیم هم وظیفه تهیه  رار سنال وس گی دارده ما نیز نمیط

 ویاوريم چون در اين صوری حجم ک اب خیلی افزاي  ياف ه و غیرمنطای خواهد ووده

کنایم، کلای نگار  را     دهده اما وااهم ویش ر توصیه مای  واب میاما در وسیار  اا سواتی ديگر )وی  اا پنجاه درصد موارد ديگر( جزئی نگر  ج

اهمیت که در ايان ساوال وظیفاه تهیاه اسات را واه        ا  است ممكن است طرار سنال کلمه جزئی و وی خوب ویاموايده چون جزئی نگر  سلیاه

 ، مطرر کنده"مسئولیت تهیه"ها  ديگر اا جمله  گونه
 "نگر  را ان خاب کنیم مطمئنا دخی  واشده اگر وخواهیم کلید کلیر سلیاه طرار نمی واند نگر  ديگ در کلی نگری: نوع دوم کلی -2

 کنیم که در ک اب چنین آمده است: را ان خاب می "چون ساخت  ناشه
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

-24،1،21،11،10مچونساختنقشه

ر مححق دوم، پنج صفحه معرفی شده استه در مححاق دوم چنادين   د "ها  چون ساخت ناشه"کنید ورا   همانطور که مشاهده می
 وار ديگر هم اين واژه کلید  آمده اما مهم رين آنها همین پنج ارجاع استه 

ما وه منرور راح ی داوطل  در پیدا کردن صفحه مرووط وه سوال طرر شده، واژه ها  مهم، پرکارورد و طاليای را واه رياز موضاوع     
وه عحاری ديگر در اين دوره ورا  اولین وار واژه ها  کلید ، طاليی و پرکارورد  که عموماا در آاماون نراام     طحاه وند  کرده ايمه

چاون    ناشاه  "مهندسی مورد سوال نرار میگرند و طراحان آامون وه آنها نگاهی ويژه دارند، و دارا  چند ارجاع هس ند)مانند ماورد  
اناد(   ری سوال مورد اس فاده نرار گرف اه ارجاعای مهم و مفید هس ند و وارها در صوکه در چند صفحه آمده و وه جد تمامی  "ساخت

 ايمه را ان خاب کرده، و در جلو  آن و داخ  پران ز توضیحاتی ورا  آن ارائه کرده
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

4-4-21116م(هایچونساختواسنادامضایمجازذیلنقشه)نقشهچونساخت

2-0-226222م)تأسیساتبرقی(اختنقشهچونس

1-2-2-221122م)تحویلازمالکوقراردادندراختیاربازرس(نقشهچونساخت

2-1-212م(تحویلبهخریدار)نقشهچونساخت

1-1-2210م(تهیهوامضایسهسرینقشهکامل)نقشهچونساخت

11ماده210م(شناسنامهفنیوملکیساختمان)نقشهچونساخت

11-2-1-221122مکشیگازساختمان()لولهنقشهچونساخت

1-4-242م(وظیفهمجریپسازپایانکار)نقشهچونساخت
 

شما وا خواندن مطل  داخ  پران ز م وجه میشويد که داخ  صفحه مرووطاه چاه مطالا  و چاه توضایحاتی در خصاوص کلیادواژه        
مححق دوم، در مورد امضا  مجاا ذي  ناشه توضیح  ۳۱در صفحه  "چون ساخت  ناشه "صوص ان خاوی، آمده استه ورا  مثال در خ

در تاسیسای ورنی توضیحاتی آمده استه و اما در آخرين ارجااع   "چون ساخت  ناشه "در خصوص  ۵1داده شده استه يا در صفحه 
وا کمی تیز هوشی داوطل  ح ی ديگر نیاا  مححق دوم در مورد وظیفه صححت شده است، آن هم وظیفه مجر  که  1يعنی صفحه 

وه رجوع وه مححق نخواهد ووده ايرا در توضیحای داخ  پران ز وه وظیفه مجر  پس اا پايان کار اشاره دارده يكحار ديگر واه صاوری   
ايد ان خاب اا مححق دو و 4سوال توجه کنید در صوری سوال اا وظیفه تهیه صححت وه میان آمده است پس ارجاع آخر يعنی صفحه 

 شما واشده
نگر را ورا  خودتان پیدا کنید و در کلیدواژه وه دنحاال آن   نگر و کلی وا مطالعه چند آامون گذش ه، مهاری پیدا کردن کلیدواژه جزيی

 وگرديده
ال اا کنید که وعد اا مادمه آمده استه چاون ممكان اسات در ساو     نگر  وه جدول م جانس نیاا پیدا می توجه کنید در حالت جزيی

ياا   "کمیناه اوعاادههه  "آمده است ياا اصاال در ساوال اا شاما      "حدان  اوعادههه"را وخواهد در حالی که در مناو   "حدان  اندااهههه"شما 
 وخواهده پس نیاا وه جدول م جانس ناگزير خواهد ووده"کمینه اندااهههه"

 ک اب استه طرا پیدا کردن کلیدواژه مورد نرر وه راح ی و ور حس  حروف الفحا در
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 جدول متجانس چیست، دلیل تالیف آن چیست و چرا جدول متجانس در ضمن کتاب کلیدواژه نیامده است؟ -9
در ک  جدول م جانس جدولی شام  لغاتی است که امكان دارد طرار سناتی وا اس فاده اا آن، داوطلا  را گایج کناد تاا داوطلا       

خواهد  را می "حدان  اندااهههه"وه پاسه مورد نرر در منح  ورسده مثال در سوال اا شما  ن واند وه راح ی کلیدواژه صحیح را پیدا کند و
میخواهد و ههه پس نیاا "کمینه اندااهههه"يا  "کمینه اوعادههه"آمده است يا اصال در سوال اا شما  "حدان  اوعادههه"در حالی که در مناو  

توان گفت در منح  آمده سطح ماطا  میلگارد ولای در ساوال اا شاما       ديگر می وه جدول م جانس ناگزير خواهد ووده وه عنوان مثال
 خواهده مساحت ماط  میلگرد را می

هس ند را واه   "حدان ههه"اما دلی  آنكه اين جدول در ضمن کلیدواژه نیامده است اين است که: اگر ما وخواهیم تمامی کلیدهايی که 
يا تمام اوعادها را وا انادااه و واالعكس ویااوريم و وسایار  اا ايان نحیا ، حجام ک ااب         ویاوريم و  "دست کمههه"يا  "کمینهههه"صوری 

 رسد و لذا ک اب غیرمهندسی و غیرمنطای خواهد شده  کلیدواژه ک اب وه وی  اا ده هزار صفحه می
تر اا آامون  آامون سخت شود که هر و اما دلی  تالیف جدول م جانس: وه دلی  اهمیت روا افزون آامون نرام مهندسی، مشاهده می

اناد واه    تار کارده   شوده طراحان مح رم آامون، در هر دوره وا خالنیت و نوآور ، سواتی آامون را ترکیحی و ساخت  پیشین طرر می
  هاا  ها وه نحولی رسیده لذا نیاا است ک اب ا  که ديگر ن وان همچون گذش ه وه راح ی و فاز وا اس فاده اا لغای ساده کلیدواژه گونه

ها اا نرر مح وايی رشد کرده و ح ی يک پله اا طراحان سوال جلوتر واشده يعنی نیاا وه يک نس  جدياد   کلیدواژه م ناس  وا آامون
وینای هوشامندانه و    واشده يک ک اب کلیدواژه خوب ک اوی است که: و واند ذهن طراحان سناتی را وخواناد و واا پای     کلیدواژه می

آامون واشد تا نیاا داوطلحان گرامی را ورآورده سااده يک کلیدواژه خوب میحايست عاالوه وار اشاراف     رسان خووی در مهندسی کمک
وايسات واه    ها و وخ  هايی که امكان طرر سوال اا آن وجود دارد، مای  داش ن وه تمامی مناو  آامون، و پوش  لغای کلید  آامون

 نا واشدهوینی سواتی ترکیحی پرداخ ه و وا واا  وا کلمای آش پی 
شود این قسمت از مقدمه را چندین بار بخوانید تا بتوانید آزمون نظام مهندسی را با بیشیینه نمیره پشیت سیر      توصیه اکید می

 بگذارید.
 توانس یم جمله را وه صوری ذي  ونويسیم: وه جمله فوق دنت کنیده می

حان ورود وه حرفه مهندسان را وا مااکزيمم )حاداکثر( نماره    کنیم اين وخ  اا مادمه را وارها مطالعه کنید تا ام  موکدا سفار  می
 پاس کنیده

ها گونه ديگر نیاز هماین جملاه را     توان وه ده ها  م فاوی دارنده می ها  فوق يک معنا ولی وا واژه همانطور که مشاهده کرديد جمله
س دنت و دس یاوی واه معناا  اياراد شاده در     شوده پ نوشته در آامون نرام مهندسی نیز چنین است، گاهی تنها وا کلمای واا  می

 صوری سوال يک دس یاوی وه مهم استه
 شود: سواتی آامون نرام مهندسی وه نرر مولف وه ش  گروه تاسیم می

 :شاود، ساواتی دنیااا     در اين گروه که حدودا وه صوری میانگین سی درصد سواتی آامونی را شاام  مای   گروه اول یا گروه خیلی ساده
هايی را دارد که در مناو  ذکر شده استه اين گروه اا سواتی آسان رين سواتی نرام مهندسی استه )جامعه آماار  ساواتی آاماون     واژههمان 

 واشد(ه نرام مهندسی عمران، معمار ، تاسیسای ورنی و مكانیكی پنج دوره پیشین می
 
 :مثال 

 شد؟با های زیر در مورد پایش گود صحیح می کدامیک از گزینه
 ( طرار گودوردار ، مسئولیت ان خاب اوزار پاي  را ور عهده دارده۹
 واشده ( ناظر پروژه مسئول نرائت و پرداا  اطالعای پاي  گودوردار  می1
 م ر وا شی  پايدار، انجام پاي  گودوردار  ضرور  استه 8( در گودوردار  وا عم  ۶
ز در صورتی که طرار انجام پاي  را ضرور  وداند، تام اسات عملیاای پااي     م ر وا شی  پايدار، فا 11( در گودوردار  وا عم  4

 انجام شوده
 پاي  گوده که در آن هم منح  و هم صوری سوال اتفاق نرر دارنده کلیدواژه:

 
 :ی دنیاا شود، سوات در اين گروه که حدوداً وه صوری میانگین ویست درصد سواتی آامونی را شام  می گروه دوم یا گروه ساده

هاا کمای اخا الف دارد، ولای اا نرار حاروف        هايی را ندارد که در مناو  ذکر شده استه اما تفاوی اندک استه يعنای واژه  همان واژه
، نااظر، طارار )در   مجار  الفحايی چند حرف اول آنها يكسانسته مانند پاي  گود )در منح ( و پاي  گودوردار  )در صوری سوال(، 

و طراحان )در صوری سوال(ه وه عحاری ديگر وه طور مثال در منح  آمده شیرها  چدنی، اما در صوری ساوال   ، ناظرمجريانمنح ( و 
و والعكسه در اص  در اين گروه، اخ الف در مجريان ولی در صوری سوال آمده  مجر آمده شیر چدنی و يا ور عكسه يا در منح  آمده 

یشوند، نید و يا عالمت جم  و ههه اضاافه و کسار شاده اساته لاذا ايان گاروه اا        حروف اول کلمه کلید  نیست، تنها در آخر کلمه پ
 آيده  سواتی، اا سواتی آسان نرام مهندسی وه شمار می



 کلیدواژه طالیی  وآوو  راایی  01  

 
 

 :مثال 
 واشد؟ ها  اير در مورد پاي  گودوردار  صحیح می کدامیک اا گزينه

 ( طرار گودوردار ، مسئولیت ان خاب اوزار پاي  را ور عهده دارده۹
 واشده اظر پروژه مسئول نرائت و پرداا  اطالعای پاي  گودوردار  می( ن1
 م ر وا شی  پايدار، انجام پاي  گودوردار  ضرور  استه 8( در گودوردار  وا عم  ۶
م ر وا شی  پايدار، فاز در صورتی که طرار انجام پاي  را ضرور  وداند، تام اسات عملیاای پااي      11( در گودوردار  وا عم  4
 ام شودهانج

  پاي  گود )منح ( و پاي  گودوردار  )سوال(ه که در آن منح  و صوری سوال اخ الف جزئی دارنده کلیدواژه:
 
 :شاود، ساواتی    در اين گروه که حدوداً وه صوری میانگین ویست درصد سواتی آامونی را شام  مای  گروه سوم یا گروه متوسط

و  ذکر شده استه اما تفاوی مانند مورد پیشین انادک نیساته ماثال در منحا  آماده ساطح       هايی را ندارد که در منا دنیاا همان واژه
مااط  اما در صوری سوال، واژه مساحت ماط  آمده و والعكس، يا در منح  واژه نطرنامی آمده ولی در سوال واژه نطار اسامی ذکار    

 اصله و والعكس و امثالهمهشده و والعكس، يا در منح  آمده حدان  فاصله اما در سوال آمده کمینه ف
 پیدا نمودن کلیدواژه اين گروه اا سواتی وا جدولی که ما نام آن را جدول م جانس گذاش یم، تا حدود نود درصد ناو  حصول استه

 
 :مثال 

 مساحت کابین دوش باید چقدر باشد؟
 م ر مرو  0ا۳( 1  م ر مرو  0ا۵( ۹
 م ر مرو  0ا8( 4  م ر مرو  0ا7( ۶

وینید تفااوی حروفای در چیان  لغات الفحاايی       مساحت کاوین دو  )سوال(، سطح کاوین دو  )منح (ه همانطور که می ه:کلیدواژ
 وسیار اياد استه مساحت در رديف میم نرار دارد، در حالی که سطح در رديف سه

س که در اداماه خواهیاد دياده راه دوم:    در اين حالت دو حالت ورا  رسیدن وه کلیدواژه وجود دارده راه اول: اس فاده اا جدول م جان
 اس فاده اا کلی ياویه 

تر کااوین دو  را جسا جو کنیاد تاا وجاواب       ياوی يعنی وه جا  آنكه شما مساحت کاوین دو  را جس جو کنید وه صوری کلی کلی
ن دو  را عیناا در وردارناده واا    وینید که منح  و صوری سوال اتفاق نرر ور سر کلیدواژه دارند و هر دو کااوی  ورسیده در اين حالت می

توانید ورخی سواتی سطح م وسز را وه ساده يا خیلی ساده محدل کنیده اما توجه داش ه واشید که جزئی نگر  شاما را   ياوی می کلی
پسوندها  وه دردسر می اندااده چون طرار نمی واند کلمه کلید  اصلی يعنی کاوین دو  را وه صوری ديگر ویاورد، اما نیدها، صف ها،

و پیشوندها را می واند تغییر دهد، اضافه کند يا افزاي  دهده وه عنوان مثال ح ی می واند در سوال ویااورد حادان  ساطح)يا کمیناه     
 سطح يا مساحت( چادر است و يا حداکثر يا ویشنه سطح يا مساحت چادر استه 

 
 :شاود، ساوال واه صاورتی      ین ده درصد سواتی آامونی را شاام  مای  در اين گروه که حدودا وه صوری میانگ گروه چهارم یا گروه سخت

است که مضمونی را هدف دارد اما در مورد آن مضمون کالمی نیاورده استه در ايان گوناه ساواتی تنهاا راه جاواب آشانايی واا مفهاوم ساوال          
 استه

 
 :مثال 

 متر از ساختمان مجاور چند متر باید باشد؟ 55فاصله ساختمانی با ارتفاع 
در اين سوال وه صوری غیر مس ایم اا درا اناطاع سوال شده استه تنها راه پاسخگويی، آشنايی وه اين سوال و پیادا نماودن کلیاد،    

 اشراف داوطل  وه مطال  داخ  مناو  آامون استه
 
 :تی آاماونی را شاام    درصاد ساوا  در اين گروه که حدودا وه صاوری میاانگی ده الای پاانزده      گروه پنجم یا گروه نامعلوم ترکیبی
هاا   ها  ذيا  صاحیح)غلز( اساته وسا ه واه گزيناه       شود، سواتی وه صوری صحیح و يا غلز استه در صوری سوال آمده کدامیک اا گزينه می

هاا اا ناوع اول واشاد و واا منحا  همخاونی داشا ه         می واند نوع سوال ترکیحی، ترکیحی خیلی ساده )وه شرطی که کلید آماده در تماامی گزيناه   
ا  واشد که کلید ان خاوی اخ الف جزئی وا منح  داشا ه واشاد يعنای مانناد گاروه دوم       ها وه گونه واشد(، ترکیحی ساده )وه شرطی که تمام گزينه

هاا شاام     ها مانند کلیدها  ذکر شده در گروه سوم واشد( و يا ترکیحای فجیحااً ساخت )در صاورتی کاه گزيناه       واشد(، ترکیحی م وسز )گزينه
 رم شوند(هگروه چها

 
 :تر کردن سواتی آامون اضاافه شاده اسات و     ها  اخیر وه دلی  سخت اين گروه اا سواتی در سال گروه ششم یا گروه بی منبع

ا  طرر شده اسات کاه پاساه ساوال در منااو        شوده سواتی اين گروه وه گونه تاريحا پنج الی ده درصد سواتی آامون را شام  می
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  شوده ی وجود ندارده سواتی در اص  اا دان  داوطلحان هر رش ه، در حد کارشناسی طرر میمعرفی شده دف ر ماررا
 
 کلیدواژه طالیی چیست؟ -15
 دره اسات  رسیده چاپ وه نوآور نشر توسز وار اولین ورا  و واشد می ها کلیدواژه اا جديد  نس  «نوآور طاليی کلیدواژه»
 وار  کلیادواژه  هار  کلیادواژه،  يک ورا  آدرس چندين ارائه وجا  ارجاع دارند،يی که چندين ها هواژ ورا  سر  ک اوها اين

 هاايی  کلیادواژه  مثاال  طاور  وهه است شده مشخ  آدرس يک فاز کدام هر ورا  و است شده تفكیک موضوع ريز اساس
 در کاه  ستا شده آورده اياد  وسیار ها  آدرس و صفحای در و مخ لف محاحق در «کار صاح » ،«ناظر» ،«و ن» مانند
هاا  محاحاق و منااو      ترين نسمت علیرغم اينكه سعی شده وود تا کلیدواژه اا مهم رين و پرسوال ها، کلیدواژه نحلی نس 

 آدرس همه اين وین در تا کرد می صرف وايد را اياد  امان داوطل  و شد می آورده آدرس چندين آنها ورا  ان خاب شود
 موضاوع  رياز  هاا  ده واه  هاا  کلیادواژه  اين نوآور، طاليی کلیدواژه در ولی کند یداپ دس رسی سنال در نرر مورد موضوع وه

 دنیا   آدرس وه امان کم رين در داوطل  شود می واعق که شده نید آدرس يک فاز کدام هر ورا  و است شده تفكیک
 وه مثال اير توجه کنید:ه نمايد ان خاب را صحیح پاسه و نموده مراجعه
 :مثال 

 ار در مدت قرارداد امکان معلق کردن اجرای ساختمان را دارد؟چگونه صاحب ک
 درصد امان نرارداد 1۵يكحار و حداکثر وه مدی  (۹
 درصد امان نرارداد 1۵وار و وه مدی  1( حداکثر 1
 ماه ۶يكحار و حداکثر وه مدی  (۶
 ماه ۶وار و هروار وه مدی  1( حداکثر 4


 ۹0-۶-۹-۹1، وند ۶، ص۹1صاح  کار: م

 ۹۶، ماده ۹۶8، ص1کار: مصاح  
 ۹4ماده ، ۹۶۱، ص1م: صاح  کار
 4-1-۹۳، وند 71، ص1م: صاح  کار
 ۶-1-۱، وند4۵، ص1م: صاح  کار
 10ماده ، ۹4۶، ص1م: صاح  کار
 8-4-۱، وند 48، ص1م: صاح  کار
 8-4-۹۵، وند ۳۱، ص1م: صاح  کار
 ۹0ماده ، ۹۶۹، ص1م: صاح  کار

 
ذکر شده است، داوطل  وايد تک تک ارجاعای   چندين آدرس در کلیدواژه "صاح  کار"   کلمه کنید ورا  همانگونه که مشاهده می

اين کلمه را وررسی کند تا وه پاسه صحیح ورسد، که کار  امانحر استه وا توجه وه اينكه کم واودن اماان اا مشاكالی اصالی اکثار      
 ا  مخ لف وه رين اس فاده را اا امان داشتهه داوطلحان در آامون نرام مهندسی است وايد وا راهكارها و تكنیک

ها  کلیدواژه وه صوری تخصصی ورا  هار رشا ه    در اين راس ا ان شارای نوآور وه عنوان اولین ناشر  که اندام وه تهیه و چاپ ک اب
حداکثر  اماان در   کرده و وا توجه وه تجروه، نررای و وااخوردهايی که اا طرف خوانندگان مح رم دريافت نموده است ورا  ذخیره

هاا  نراام مهندسای     وه داوطلحان آامون "ها  طاليی نوآور کلیدواژه"ها را وا عنوان  آامون نرام مهندسی، نس  جديد  اا کلیدواژه
 شوده ها  نرام مهندسی محسوب می کند که ناطه عطفی در آامون معرفی می
ها  کلیدواژه است، عالوه ور مشاخ  کاردن مححاق، صافحه و وناد       با  نو و تحولی در ک ا ها  طاليی نوآور، که ايده در کلیدواژه

اند همچنین وه هماراه کلماای کلیاد  توضایحای      مرووط وه هر واژه کلید ، اين کلمای وه صوری ريز موضوع تفكیک و مرت  شده
جواب مورد نرر مراجعه کنند و  توانند مس ایماً وه کلمای نیز ارائه شده است که وا وررسی اين توضیحای داوطلحان می  مرووط وه آن

 توانید امان ویش ر  را ذخیره نمايیده واشد لذا وا اين رو  می تک ارجاعای داده شده نمی ديگر نیاا  وه چک کردن تک
 وه کلیدواژه صاح  کار در ک اب پی  رو دنت کنید:

 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

14ماده2121مصاحبکار(اختیارات)صاحبکار

6ماده2112م)اختیارات،وظایفوتعهداتصاحبکار(کارصاحب

4-2-20211م(اخذپروانهساختمان)صاحبکار
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

2-2-2461م(انتخابمجریمادرتوسطصاحبکار)صاحبکار

14ماده2121م(بازدیدازکارگاه)صاحبکار

12ماده2121م(پروانهساختمانیومجوزهایالزم)صاحبکار

12ماده2121م(پیشنهادهایارائهشدهتوسطمجریوناظر)رصاحبکا

1-4-2411م(تأخیراجرایپروژهبدونقصورمجری)صاحبکار

درصددرمدتقراردادبـدونقصـور16)تاخیربیشازصاحبکار
ناظرحقوقی(

1-4-21116م

1-4-21116م(تأخیرپروژهبدونقصورناظرحقوقی)صاحبکار

تأخیرمدتزماناجرایپروژهبـدونمقصـورشـخ )کارصاحب

(حقیقی

12ماده2121م

تائیدناظروناظرهماهنگکنندهمبنیبـرانجـامکـار)صاحبکار

(توسطمجری

12ماده2121م

12ماده2121م(تحویلمحلاجرایساختمانبهمجری)صاحبکار

20-2101م(تعریفشیوهنامه)صاحبکار

110-2-1441م(تعریفمبحثیکم)ارصاحبک

22ماده2142م(تعلیقاجرایساختمان)صاحبکار

12ماده2121م(تعهدات)صاحبکار

6ماده2112م)تعهدات،وظایفواختیاراتصاحبکار(صاحبکار

12ماده2121م(تغییراتواصالحاتموردنظر)صاحبکار

14ماده2121م(رداددرضمناجراتقلیلیاافزایشمبلغقرا)صاحبکار

0ماده2112متضمینموردقبول(-)تنخواهگردانصاحبکار

1-1-21011م(درخواستصدورپروانهساختمان)صاحبکار

1-2-20111م(درخواستمعرفیناظرانتوسطصاحبکار)صاحبکار

1-4-21614م(زمانبیشترازقراردادبراینظارتبدونقصورناظر)صاحبکار

زمانبیشتربراینظارتپـروژهبـدونقصـورنـاظران)صاحبکار
(حقوقی

1-4-20216م

6-21112م)صاحبکارنمیتواندناظرساختمانیامجتمعخودباشد(صاحبکار

12ماده2121م(فراهمکردنتسهیالتقبلازشروععملیات)صاحبکار

2-1-21011م(ههمراهمجوزتهیهنقشهمراجعهبهدفاترمهندسیب)صاحبکار

24ماده2141م(مواردفسخقراردادبااخطارکتبی)صاحبکار

6-21112م(ناظرساختمانخود)صاحبکار

11ماده2142م(هانحوهپرداخت)صاحبکار

12ماده2121م(نقشههایاجراییوتحویلسایراسنادبهمجری)صاحبکار

دروجـهسـازمانالزحمـهحـقریزمبالغمربـوطبـهوا)صاحبکار
(استان

2-2-20111م

6ماده2112م)وظایف،تعهداتواختیاراتصاحبکار(صاحبکار

12-2-1-12212مصاحبکار

پسازیافتنکلمهاجرایساختمانقابلاستنباطخواهدبود،بنابراین)تعلیق(بابررسیسوالمطرحشده،کلماتکلیدیصاحبکارومعلقشدن
هایدادهشدهصاحبکاروبررسیریزموضوعتوضیحیآن،براحتیودریکمرحلهبهجوابخواهیمرسیدونیازیبهچککردنبقیهآدرس

کردنمعلق»کلیدواژهاصلیو«صاحبکار»توجهکنیدکهدراینسوالکلمهنخواهدبود،کهاینامرموجبصرفهجوییدرزمانخواهدشد.
آمـدهاسـت.شـمابایـدابتـدادرکلیـدواژهبـهدنبـال«صاحبکار»توضیحیاستکهدرصفحهموردنظرطراحدرخصوص«اجرایساختمان

بگردیـد.درکلیـدواژههمـانطورکـه«معلقکردناجرایسـاختمان»بگردیدوسپسدرتوضیحاتداخلپرانتزکلیدواژهبهدنبال«صاحبکار»
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(آمدهاست.اگرجدولکلمـاتمتنـاجس)همتعلیقاجرایساختمان)رتوضیحاتداخلپرانتزیکیازکلیدهایصاحبکارمشاهدهمیکنیدد
معنی(رابهخوبیمطالعهکردهوبهخاطرسپردهباشیدمتوجهخواهیدشدمعلقکردنهمانتعلیقاست.پسدیگـرالزمنیسـتبـه

بهجوابدرستبرسید.بااینتکنیکشماتنهابهصفحهمدنظرطراحوبهعبارتدیگرتمامارجاعاتصاحبکارمراجعهکنیدتاشاید
بهصفحهایکهجوابسوالآزموندرآنهست،خواهیدرسید.

رابهعنـوانکلیـددرنظـر«کردناجرایساختمانمعلق»حسندیگرکلیدواژهنسلجدیدنوآوردراینستکهاگربرایسوالباالحتی
تیدبازهمبهجوابمیرسیدید.میگرف

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

22ماده2142ممعلقکردنساختمان(-مدتقرارداد-)صاحبکارمعلق

درصدمشاهدهمیکنیدبرایکلمهکلیدیمعلق،تماممطالبیکهدرصورتسوالآمدهبهعنوانتوضیحدرپرانتزآمدهاستوشمارابااطمینانصد
دنظرراهنماییمیکند.بهصفحهمور

بـهموضوعجالبتوجهدیگراینکهاگربااستفادهازجدولمتناجسبهجایمعلقکردنازلغتهممعنیآنیعنیتعلیقهماستفادهکنیدبازهم
جوابمیرسید.

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 22ماده2142ممدتتعلیق(-تعلیقکار)اختیارصاحبکار

22ماده2142ممدتتعلیق(-بکار)اختیارصاحتعلیق

 22ماده2144مدورانتعلیق(-)پرداختهزینهدورانتعلیقتعلیق

6-4-21614م)تاخیردراجرایپروژهبدونقصورناظرحقیقی(تعلیق

1-4-2411متعلیقکار(-)تاخیردرپروژهتوسطصاحبکاربدونقصورمجریتعلیق

 24ماده2140میهصاحبکار()تعلیقاجرایکارازناحتعلیق

 14ماده2161م)تعیینمبلغیادرصدتعلیق(تعلیق

 16ماده2161مماه(2)شرایطتعلیقبرایمدتبیشازتعلیق

 12ماده2121متعلیقکار(-)صاحبکاراجرایپروژهرابدونقصورشخ حقیقیبهتاخیراندازدتعلیق

 1-4-21116متعلیقکار(-قصورمجریبهتاخیراندازد)صاحبکاراجرایپروژهرابدونتعلیق

 24ماده2141منحوهادامهیافسخقرارداد(-تعلیقکار-)صاحبکاراجرایپروژهرابدونقصورمجریبهتاخیراندازدتعلیق

-116قنم)فوتیاحجریاتعلیقیالغوعضویتهریکازاعضایهیاترئیسه(تعلیق



هاا    واشده در کلیادواژه  ها نسحت وه نس  نحلی می  ها  طاليی نوآور افزاي  تعداد کلمای اين نس  اا کلیدواژه اژهويژگی ديگر کلیدو

ا  اا نلام جاا    ها  نرام مهندسی وطاور کاما  پوشا  داده و کلماه     نس  جديد در حد توان سعی شده است نیاا داوطلحین آامون

 واشده موضوع مینیف اده واشد که حجیم وودن ک اب حاکی اا اين 

واشاد ايان    وجود دارد که در نوع خود منحصر وه فرد می "ها  طاليی نوآور کلیدواژه"ها يعنی ديگر  در نس  جديد کلیدواژه  ويژگی

وند  کلمای ور اساس ريز موضوع و توضیحای آن، در ورخی موارد ح ی ودون مراجعه وه مناو  و محاحاق   است که، وا توجه وه دس ه

 توان وه پاسه صحیح دست يافته شخی  درست کلیدواژه سوال و مشاهده توضیحای آن میو فاز وا ت

 وه مثال اير توجه نمايید:
 :مثال 

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

 ( مالک و ناظر4 ( ساانده )مجر (۶ کار(( مالک )صاح 1 ( ناظر۹

تاک ايان    کلیدواژه اصلی اين سوال استه اين لغت در وسیار  اا مناو  تكرار شده است و وررسای تاک   "لحمصا"رسد کلمه  ونرر می

ا  نیست، اما چنانچه اا کلیدواژه طاليی نوآور اس فاده شود همانطور که در جدول اير مشخ  شاده اسات، وارا      مناو  کار عانالنه

د، ح ای تام نیسات واه آدرس منحا  مراجعاه نمايیاد ايارا جاواب در         پیدا کردن جواب کافی است وه س ون توضیحای دنت نمايی

توضیحای مشخ  استه وناوراين ودون مراجعه وه منح  و تنها وا جس جو  آسان در کلیدواژه طاليی نوآور وه جواب رسیديمه موارد 

توضیحای آن، ودون مراجعاه واه    ها وسیار است و صرفاً وا تشخی  درست کلمه کلید  و خواندن اينچنینی در نس  جديد کلیدواژه
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 منح  وه جواب خواهید رسیده

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

2-2-1222212ممصالح)الزاماتلرزهای(

1-1پیوست1111ممصالح)جرمواحدحجم(مواد

1-11-120112ممصالح)حملونقل،جابهجاییوانبارکردن(

6-2-0-2-0120ممصالح)خواصتراکم(

4-2-1-111مح)خواصکوتاهودرازمدت(مصال

12-1-646ممصالح)ساختوتولیددرکارگاه(

4-12-11121ممصالح)ضریبایمنیبرایتقلیلمقاومتمصالح(

مقدارضریبارتجاعی-اصولتحلیلوطراحی-مشخصاتمصالح)مصالح

(ضریبپواسنبتنمعمولیوبامقاومتباال-ضریبانبساطحرارتی-بتن

0-12-11141م

2-2-22-12211مدراجزایمقاومدربرابرزلزله(-مشخصاتمصالح)مصالح

4-216121ممصالح)مشخصاتمکانیکی(

1-4-242م(استفادهازمصالحمناسب-وظیفهمجری)مصالح

2-4-216221مهایدینامیکی(مصالح)ویژگی

4-4-216421ممصالح

1-2-221222ممصالح

در نطر میگرف ید واا هم وادون نیااا واه    « مصالح اس اندارد»صر وه فرد ديگر اين کلیدواژه اينست که اگر کلمه کلید  را حويژگی من

 مناو  آامون و فاز وا مراجعه وه کلیدواژه می وانس ید وا کمی تیز هوشی وه جواب ورسیده 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

11ماده162نمقمصالحاستانداردومناسب)مجری(

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

 طراح (4 مالك (3 ناظر (0 مجري (9
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

-24،1،21،11،10مچونساختنقشه
حاق دوم چنادين   در مححق دوم، پنج صفحه معرفی شده استه در مح "ها  چون ساخت ناشه"کنید ورا   همانطور که مشاهده می

 وار ديگر هم اين واژه کلید  آمده اما مهم رين آنها همین پنج ارجاع استه 
ها  مهم، پرکاارورد و طاليای را واه رياز موضاوع       ما وه منرور راح ی داوطل  در پیدا کردن صفحه مرووط وه سوال طرر شده، واژه

ها  کلید ، طاليی و پرکاارورد  کاه عموماا در آاماون نراام       واژه ايمه وه عحاری ديگر در اين دوره ورا  اولین وار وند  کرده طحاه
چاون    ناشاه  "مهندسی مورد سوال نرار میگرند و طراحان آامون وه آنها نگاهی ويژه دارند، و دارا  چند ارجاع هس ند)مانند ماورد  

سوال مورد اس فاده نرار گرف ه اناد(  که در چند صفحه آمده و وه جد تمامی ارجاعای مهم و مفید هس ند و وارها در صوری  "ساخت
 را ان خاب کرده، و در جلو  آن و داخ  پران ز توضیحاتی ورا  آن ارائه کرده ايمه

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

4-4-21116م(هایچونساختواسنادامضایمجازذیلنقشه)نقشهچونساخت

2-0-226222م)تأسیساتبرقی(نقشهچونساخت

1-2-2-221122م)تحویلازمالکوقراردادندراختیاربازرس(ساختنقشهچون

2-1-212م(تحویلبهخریدار)نقشهچونساخت

1-1-2210م(تهیهوامضایسهسرینقشهکامل)نقشهچونساخت

11ماده210م(شناسنامهفنیوملکیساختمان)نقشهچونساخت

11-2-1-221122مان(گازساختمکشیلوله)نقشهچونساخت

1-4-242م(وظیفهمجریپسازپایانکار)نقشهچونساخت

شما وا خواندن مطل  داخ  پران ز م وجه میشويد که داخ  صفحه مرووطاه چاه مطالا  و چاه توضایحاتی در خصاوص کلیادواژه        
مححق دوم، در مورد امضا  مجاا ذي  ناشه توضیح  ۳۱در صفحه  "چون ساخت  ناشه "ان خاوی، آمده استه ورا  مثال در خصوص 

در تاسیسای ورنی توضیحاتی آمده استه و اما در آخرين ارجااع   "چون ساخت  ناشه "در خصوص  ۵1داده شده استه يا در صفحه 
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ل  ح ی ديگر نیاا  مححق دوم در مورد وظیفه صححت شده است، آن هم وظیفه مجر  که وا کمی تیز هوشی داوط 1يعنی صفحه 
وه رجوع وه مححق نخواهد ووده ايرا در توضیحای داخ  پران ز وه وظیفه مجر  پس اا پايان کار اشاره دارده يكحار ديگر واه صاوری   

اا مححق دو وايد ان خاب  4سوال توجه کنید در صوری سوال اا وظیفه تهیه صححت وه میان آمده است پس ارجاع آخر يعنی صفحه 
 شما واشده

 
وند  شده نرار گرف ه، تا در صاورتی کاه داوطلحاان کاسا ی و کمحاود  در       ها  کلیدواژه يک صفحه خالی اما س ون در پايان ک اب

رساان شاخ  داوطلا  در     کلیدواژه مشاهده کردند، در آن صفحه وا ذکر منح  و صفحه يادداشت کننده اين حرکت در او ادا ياار   
تواند آن صفحه را اا ک اب جدا کرده و وه طرق مخ لف )اا نحی  ايمی ،  ل  تماي  داشت میآامون خواهد شد و در صورتی که داوط

ها  اج ماعی، پس ی و يا حضور  و الح ه وه هزينه ان شارای( ورا  ما ارسال کنده تام وه ذکر است که ايان عما  ناه     پیامک، شحكه
زد خداوند م عال، ارجمند و محفوظ است، ولكه در صورتی که لغای ها  آينده( ن رسانی وه داوطلحان سال تنها اا جهت معنو  )کمک

ها  وعاد  واا آوردن ناام من ااد مسائول، اا احماای و         و نكای تذکر داده شده، مفید و مثمر ثمر تلای شود، مطمئناً در ويراي 
 ندردانی میشوده

ها  کلیدواژه، شا  و روا را وهام    ساا  ک اب ر ايام آمادهکه د واتخ  سرکار خانم ویگلی کننده ان شارای نوآور اا تمامی گروه اداره
 وند  اين حجم اا لغای، در نالحی واين و شكی  وه دست عزيزان ورسد، وسیار سپاسگزارمه پیوندند تا صفحه می
 
 

 و من ا...التوفیق
 محمدحسین علیزاده برزی



 


تورکمتر=آچارمدرج=آچارمتر
صاعقه=رعدوبرق=آذرخش
میلگرد=آرماتور
تست=آزمایش=آزمون
پوشش=آستر
ضد=آنتی

آییننامه=شیوهنامه=دستورالعمل
طول،عرض،ضخامت،قطرو...=اندازه=ابعاد
آثار=اثر
Pاثر=اثرثانویه  
اعضا=اجزا
لرزه=ارتعاش
شبکهبارنده=اسپرینکلر
وادار=استاد
بردابهره=ف=متصرکنندهمصرف=کنندهاستفاده
ور(ر)بهره

شیشهمتخلخل=اسفنجشیشه
اشخاص=شخ 

اشخاصحقوقی=شخ حقوقی
اشخاصحقیقی=شخ حقیقی

اشخاصمعلول=افرادمعلول=معلولین=معلول
اشکال=شکل
برخورد=اصابت

دارالکترودپوشش=دارالکترودروکش
هادیزمین=الکترودزمین
عضومرزی=اجزایمرزی=المانمرزی
اعضا=عضو

کیسهسیمان=انبارسیمانکیسهایانبار
=بنـدیگونـه=بنـدیدسـتهبندی==طبقهانواع
بندیبندی=گروهبندی=درجهبندی=کالستقسیم
مهاربند=بادبند

بازده=راندمان
باطری=باتری

پشتبام=بام
برابر=مقابل
پانچ=برشدوطرفه

قالبجوش=برگشتجوشگوشه
تسمهافقی=بستموازی
ستبستچپورا=بستمورب

ساختمان=بنا
کفپله=پاخور

ترمینالمسافربری=پایانهمسافربری
پالن=نقشه

پلکان=پله
ایضربه=پنوماتیکی

نما=پوششخارجی=پوستهخارجیساختمان
ضخامت=عرض=پهنا
فونداسیون=شالوده=پی

خیزپیش=پیشانحنا
محورخنثی=تارخنثی

کنتور=تاسیساتانشعاببرق
ریکیتاسیساتالکت=تاسیساتبرقی
تجهیزات=تاسیسات
خروج=تخلیه
سطح=تراز
گروه=تصرف

تعلیق=معلقکردن
تعویضهوا=تهویه
مقاومتاسمیجوش=تنشاسمیجوش

مقاومتمجاز=تنشمجاز
توالتایرانی=توالتشرقی
توالتفرنگی=توالتغربی
سرویسبهداشتی=دستشویی=توالت

تیرپیوسته=تیریکسره
عضوخمشی=تیر

هیسترتیک=یمیتسل=جاریشونده
دستانداز=جانپناه

ــرممخصــوص ــم=ج ــدحج ــرمواح وزن=ج
مخصوص
=خودداری=عدمانجام=ممانعتجلوگیری

جوشنفوذی=جوشگوشهبانفوذکامل
 چارتراش=چهارتراش

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

شیلد=حفاظفلزی
محافظت=حفاظت

آرماتورعرضی=میلگردعرضی=تنگ=خاموت
برونمرکزی=خروجازمرکزیت
=عدمانجام=ممانعتجلوگیریخودداری=
اتوماتیک=خودکار

خط=خطوط
درون=داخل
گونه=بندیدستهبندی==طبقهبندی=انواعدرجه
بندیگروه=کالسبندی=بندیتقسیم=بندی

درززلزله=درزانقطاع
کال=بندیتقسیم=انواع=بندیگونه=بندیدسته

بندیگروه=بندیدرجه=سبندی
دستورالعمل=آییننامه=شیوهنامه

دفتر=دفاتر
دستگاهگازسوز=وسیلهگازسوز=وسایلگازسوز

=دفنیمدفون=دفنشده
حرارت=دما
جزئیات=دیتیل
گرد=پودر=ذرات

راندمان=بازده
رمپ=راهشیبدار
ترسیب=رسوب

رطوبت=مرطوب
آمیزیرنگ=رنگکاری

جفت=زوج
لدبرقمو=ژنراتور

داربست=سازهدسترسیبهبنا
سایبان=بانسایه
محافظ=سپر

ستونقوطیشکل=ایستونجعبه
شکل=فرم
عضوفشاری=ستون
ورقپیوستگی=کنندهسخت
البی=سرسرا

سطحمقطع=سطحموثردهانه
مساحت=سطح

سطح=سطوح
فضـای=فضایباز=سطوحساختهنشدهزمین

آزاد
هاسطح=سطوح

 جنس( کلمات متجانس )هم
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سمباده=سنباده
سامانه=سیستم

سیمانکیسهای=کیسهسیمان=پاکتسیمان
ریسمانی=شاقولی

شخ =اشخاص
شخ حقوقی=اشخاصحقوقی
شخ حقیقی=اشخاصحقیقی

شرکا=شریک
شیلنگ=شلنگ
کالف=شناژ

شکل=اشکال
شیرکاهش=شیرتنظیمفشار=شیرفشارشکن

فشار
=آییننامهدستورالعمل=نامهشیوه
خمشی=گیردار=صلب

تفاعکالفار=ضخامتکالف
هاضریب=ضرایب

ضریبانتقال=ضریبگذر
طبقه=طبقات
ــه ــهبندی=دســتهطبق بنــدی=انواع=بندی=گون
بندیبندی=گروهبندی=درجهبندی=کالستقسیم

طراحان=طرح
نسبتمخلوط=طرحاحتالط
طریقه=طرز
مقاومتفشاری=ظرفیتفشاری
ظروف=ظرف
عامل=عوامل

انتقال=گذر=عبور
=عالمتعالئم
ضاعضو=اع

عوامل=عامل
فواصل=فاصله

فرم=شکل
اتصال=فیتینگ
وسیلهحفاظتی=فیوز
زون=منقطه=ناحیه=قسمت
سایز=قطر

قطراسمی=قطرنامی

قطعات=قطعه
اتاقک=کابین
کمیته=کارگروه
تقلیل=کاهش
چفت=کشو

کفسازی=کفسازی
کفشوی=کفشوی

کالفمیانی=کالفعمودبرتیر
مانیفولد=کلکتور

زوالتورای=کلیدجداکننده
پاکتسیمان،گچو...=کیسهسیمان،گچو...

کیسهسیمان=سیمانکیسهای
بندی=دسـته بندی=طبقـه بندی=گونه گروه

بندی=تقسیمبندی=انواع
حجم=ظرفیت=گنجایش
چراغ=المپ
هاوسیله=وسایل=لوازم
سررفتگی=سرریز=لوچه

شاخهافقی=لولهافقی
لولهتخلیهفاضالب=لولهخروجیفاضالب

ه=موادماد
سندپالست=ماسهپاشی

مجریان=مجری
حبس=محبوسشدن

فضا=مکان=محل
=مخازنتانک=مخزن
مود=مد

مدارس=مدرسه
مدارک=مدرک
مدفون=دفنی

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

مرطوب=رطوبت
مختلط=مرکب

مساجد=مسجد
مسئول=مسوول

راه=مسیر
معلقکردن=تعلیق

معلول=افرادمعلول=اشخاصمعلول=معلولین
مقابل=برابر
مقدارها=مقادیر
هامقطع=مقاطع

ارزشجوش=مقاومتجوش
امپدانس=مقاومت
=خودداری=عدمانجامجلوگیری=ممانعت

منابع=منبع
مناطق=نقاط

مناطقمرطوب=نقاطمرطوب
بندیزون=بندیمنطقه

مواد=ماده
سرهمکردن=مونتاژ

هندسمهندسان=مهندسین=م
قسمت=ناحیه
ناریسمانی=ناشاقولی

ناظران=ناظر
اسمی=نامی
سرعت=نرخ

نقشه=پالن
نقاط=مناطق
آزمونه=نمومهآزمایشی

بردارینمونه=گیرینمونه
مقاومت=نیرو

کالیبراسیون=واسنجی
ورقروسریوزیرسری=ورقپوششیاتصال
ورقجان=ورقتکیجان

مدخل=ورودی
اشـتباهوزنواحدحجم)بـه=وزنمخصوص

گاهیمنظورازوزنمفهومفیزیکیجرماست(
وسیله=وسایل

وسیلهگازسوز=دستگاهگازسوز=وسایلگازسوز
موقعیتجوشکاری=وضعیتجوشکاری

هاوظیفه=هامسئولیت=وظایف
تکفاز=یکفاز


 



 
 

 

 (1212)-(تعاریف)مبحثیکم: 1م

(1214)–()نظاماتاداریمبحثدوم :2م

(1211)-الزاماتعمومیساختمان()رممبحثچها :4م

 (1211)–(عالئموتابلوها)مبیستمبحث :22م

 (1216)-(عالئموتابلوها)مبحثبیستویکم :21م

هایاجراییآننامهکنترلساختمانوآئینقانوننظاممهندسی :قنم

ت(سایمندرجدر)ایاخالقیدرمهندسیساختماننظامنامهرفتارحرفهاخ:

مندرجدرسایت()اصالحیهقانوننظاممهندسیاص:


 

 اختصارات
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♦FRP....................................................................................................21‒4‒4‒6 ♦ 66 ♦ 21م
♦QFD )ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز به روش گسترش عملکرد کیفیت(

2م ♦ 62 ♦ ‒.....................................................................................................................................
♦522 S.................................................................................................21‒4‒6‒2 ♦ 60 ♦ 21م
♦SDOF......................................................................................................21‒6‒1 ♦ 61 ♦ 21م




22م ♦ 4 ♦ 2‒22........................................................ست )عالئم تصویری(آب آشامیدنی نی♦
22م ♦ 60 ♦ 1ج......لوله آب آشامیدنی(-آب آشامیدنی )جدول استاندارد رنگ ایمنی لوله♦
21م ♦ 11 ♦ 2‒0‒21..........................................آب آشامیدنی )ذخیره سازی و نگهداری(♦
-بندی شیب-آوری و هدایت آب باران آب باران و برف در فضاهای نیمه باز )جمع♦

4م ♦ 12 ♦ 2‒1‒0‒6‒4......................الزامات کلی فضاهای نیمه باز(-ناودان-فشویک
21م ♦ 11 ♦ 2‒0‒21.....................................................................................ها( آب باران )لوله♦
21م ♦ 2 ♦ 4‒1‒21................................................................................آب بندها )زیرساخت(♦
4م ♦ 120 ♦ 12‒1‒4....................بندی و عایق کاری رطوبتی )الزامات و نکات مهم( آب♦
21م ♦ 11 ♦ 2‒0‒21..............................................................................آب حداقلی بهداشتی♦
21م ♦ 11 ♦ 2‒0‒21..................................................................................آب ذخیره )مخازن(♦
آب سطحی محوطه ساختمان و معابر شهری )جلوگیری از نفوذ آب سطحی به توقفگاه ♦

4م ♦ 02 ♦ 4‒0‒12‒6‒4.............................................................................واقع در همکف(
آب سطحی و زیرزمینی )الزامی بودن محافظت سطح کف جهت جلوگیری از نفوذ آب ♦

4م ♦ 120 ♦ 2‒12‒1‒4......................................................................زمینی( سطحی و زیر
آب سطحی )الزامی بودن محافظت سطح کف جهت جلوگیری از نفوذ آب سطحی و زیر ♦

4م ♦ 120 ♦ 2‒12‒1‒4.................................................................................................زمینی(
21م ♦ 121 ♦ 6‒0‒21................................................................................................آب شرب♦
21م ♦ 122 ♦ 2‒0‒21..............................................................................................آب شهری♦
21م ♦ 4 ♦ 4‒1‒1‒21....................................................................آب گرفتگی )تأسیسات(♦
1م ♦ 12 ♦ 1‒14‒1‒1............................................آب گرم کن )معرفی مبحث چهاردهم(♦
1م ♦ 12 ♦ 2‒14‒1‒1..........................آب گرم مصرفی )حوزه کاربرد مبحث چهاردهم(♦
21م ♦ 11 ♦ 2‒0‒21..............................................................................آب مصرفی بهداشتی♦
22م ♦ 60 ♦ 1ج........................لوله آب آشامیدنی(-آب )جدول استاندارد رنگ ایمنی لوله♦
تابلو دارای تجهیزات برقی داخلی(-نفوذ نزوالت جوی و آب به داخل آب )جلوگیری از♦

22م ♦ 24 ♦ 1‒4‒2‒22.............................................................................................................
مواد شیمیایی که با آب واکنش غیرعادی -آب )عالئمی که در قسمت سفید به کار میروند♦

22م ♦ 12 ♦ 2‒ب‒1‒2‒4‒1‒22...............................مخازن حاوی سیاالت(-میدهند
21م ♦ 126 ♦ 2‒0‒21......................................................................................................آبپاش♦
4م ♦ 01 ♦ 4‒12‒6‒4.............................................................آبخوری )محل بازی کودکان(♦
ها )حداقل طول آبدارخانه دیواری( آبدارخانه دیواری سوئیت و آپارتمان♦

4م ♦ 11 ♦ 4‒2‒1‒0‒4.............................................................................................................
4م ♦ 12 ♦ 2‒4................................................................تعریف(-آبدارخانه )فضای آبدارخانه♦
اخ ♦ 1 ♦ ‒.................................................................................................................ای آبروی حرفه♦
22م ♦ 60 ♦ 1ج.............لوله حامل هوای فشرده(-د رنگ ایمنی لولهآبی )جدول استاندار♦
22م ♦ 62 ♦ 24ش........................عالمت توجه(-آبی )عالمت هشدار ایمنی و عنوان پیام♦
درصد سطح توسط رنگ آبی روی  52پوشاندن حداقل -کننده آبی )عالئم تصویری الزام♦

22م ♦ 1 ♦ 2‒22.................................................................................................................زمینه(
پوشاندن -حرکتی-های ایمن برای افراد ناتوان جسمی کانآبی )عالئم مربوط به م♦

22م ♦ 12 ♦ 2‒22..........................درصد سطح توسط رنگ آبی روی زمینه( 52حداقل 
22م ♦ 2 ♦ 1ج................................................................................آبی )معنا و مفهوم رنگ آبی(♦
موارد مجاز(-استفاده و نصب یک کلون و زنجیر ایمنی-آپارتمان )در اصلی♦

4م ♦ 40 ♦ 6‒6‒1‒6‒4.............................................................................................................
ها( بندی فضاها و تصرف دسته-2-گروه م-اقامتی-آپارتمان )معرفی تصرف مسکونی♦

4م ♦ 22 ♦ 2‒1‒2‒2‒4.............................................................................................................
22م ♦ 4 ♦ 2‒22............................................................آتش روشن نکنید )عالئم تصویری(♦
21م ♦ 126 ♦ 6‒2‒0‒21.............سوزی )اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان( آتش♦
4م ♦ 2 ♦ 2‒2‒1‒4.............................................رداری(ب سوزی )ایمنی در حین بهره آتش♦

شرایط اضطراری(-سوزی )تابلوی راهنمای واکنش اضطراری آتش♦

22م ♦ 41 ♦ 1‒6‒22...................................................................................................................
21م ♦ 12 ♦ 12‒1‒21.............................................سوزی )تاسیسات اطفای حریق( آتش♦
سوزی( سوزی )ته نشینی گرد و غبار و تخلیه سریع آنها و دود ناشی از آتش آتش♦

21م ♦ 12 ♦ 2‒1‒2‒0‒21......................................................................................................
سوزی مواد قابل  خطر آتش-سوزی )ضوابط کلی عالئم ایمنی الزامی در کارگاه آتش♦

22م ♦ 40 ♦ 2‒1‒1‒22...........................................................................اشتعال در کارگاه(
سوزی )طراحی تاسیسات با در نظر گرفتن الزامات پدافند غیرعامل( آتش♦

21م ♦ 4 ♦ 4‒1‒1‒21...............................................................................................................
نصب در بیرون ساختمان و کارگاه حاوی مخازن  سوزی )عالئم ایمنی اضطراری با آتش♦

22م ♦ 61 ♦ 1‒2‒4‒1‒22.......................................................................................سیاالت(
نقشه راهنمای -نشانها از ساختمان و تصرف کنندگان و آتش نشانان )آگاهی استفاده آتش♦

22م ♦ 21 ♦ 1‒12‒2‒22...........................................................................تخلیه اضطراری(
نمای تخلیه اضطراری(های راه نشانان )تابلو راهنمای واکنش اضطراری و نقشه آتش♦

22م ♦ 41 ♦ 6‒22.........................................................................................................................
-نشانان را ببندد نشانان )ممنوعیت نصب تابلو به گونه ای که راه عبور آتش آتش♦

22م ♦ 24 ♦ 4‒2‒2‒22.......................محدودیت مکان نصب عالئم تصویری و تابلو(
21م ♦ 121 ♦ 2‒4‒0‒21...............................................نشانی )آسانسور اضطراری( آتش♦
22م ♦ 1 ♦ 2‒22......نشانی( های خروج و محل وسایل آتش و دسترسنشانی )تابل آتش♦
تجهیزات -های مختلف ساختمان نشانی )تابلوهای الزامی برای نصب در تصرف آتش♦

22م ♦ 21 ♦ 2ج.........................................................................................................نشانی( آتش
21م ♦ 11 ♦ 0‒2‒0‒21............................................نشانی( نشانی )تاسیسات آتش آتش♦
عالئم -مکانی دور از دید مستقیم قرار داشته باشدنشانی در  نشانی )تجهیزات آتش آتش♦

22م ♦ 21 ♦ 6‒12‒2‒22.....................................................................................و جهت نما(
22م ♦ 46 ♦ 10ش................راهنمای واکنش اضطراری(-نشانی نشانی )تلفن آتش آتش♦
نشانی( محل امکانات آتش-نشانی )راهنمای تصویری تخلیه اضطراری آتش♦

22م ♦ 42 ♦ 1‒2‒6‒22............................................................................................................
نشانی به محل مورد نظر( نی )رسیدن خودروها و وسایل آتشنشا آتش♦

1م ♦ 4 ♦ 1‒2‒1‒1.....................................................................................................................
محافظت با دیوارها و سقف ایمن(-نشانی )رعایت اصل استحکام آتش♦
21م ♦ 12 ♦ 4‒1‒2‒0‒21......................................................................................................
-مفهوم رنگ قرمز-نشانی )رنگ مورد استفاده در عالئم ایمنی در برابر حریق آتش♦

22م ♦ 22 ♦ 4ج......................................................................................(نشانی تجهیزات آتش
نشانی( نشانی )عالئم تصویری مربوط به وجود تجهیزات آتش آتش♦

22م ♦ 1 ♦ 2‒22............................................................................................................................
2م ♦ 12 ♦ 2‒1‒11............................ساختمان گروه ج(-نشانی )کاربری ساختمان آتش♦
راهنمای نوشتاری تابلو(-نشانی در ساختمان نشانی )محل اتصال به شیر آب آتش آتش♦

22م ♦ 42 ♦ 2‒2‒6‒22............................................................................................................
22م ♦ 2 ♦ 1ج....................نشانی( تجهیزات آتش-نشانی )معنا و مفهوم رنگ قرمز آتش♦
21م ♦ 121 ♦ 4‒0‒21.................................................................آتش )آسانسور اضطراری(♦
21م ♦ 121 ،126 ♦ 1‒2‒0‒21.......................آتش )آشکارسازی و اعالم دود و آتش(♦
21م ♦ 12 ♦ 12‒1‒21.........................................................آتش )تاسیسات اطفای حریق(♦
21م ♦ 11 ♦ 0‒2‒0‒21........................................................نشانی( آتش )تاسیسات آتش♦
22م ♦ 20 ♦ 2‒2‒6‒22.........راهنمای نوشتاری تابو(-آتش )سیستم زنگ خطر آتش♦
21م ♦ 4 ♦ 4‒1‒1‒21...................................پدافند غیرعامل(-آتش )طراحی تاسیسات♦
آتش )مقاومت اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان در برابر آتش(♦

21م ♦ 21 ♦ 6‒2‒21...................................................................................................................
21م ♦ 12 ♦ 2‒0‒21..................................................آتش )مالحظات تاسیسات مکانیکی(♦
22م ♦ 20 ♦ 1‒0‒2‒22.................آتش )نورپردازی غیرالکتریکی چون شعله و آتش(♦
21م ♦ 46 ♦ 2‒1‒2‒21................................................................................آثار انتشار امواج♦
21م ♦ 21 ♦ 6‒2‒2‒21...........................................................................................آثار انفجار♦
22م ♦ 12  ♦2‒22...........................................................................................................آثار تابلو♦
آثار مربوط به میراث فرهنگی )توقف عملیات توسط مالک و سازنده در صورت رویت ♦

4م ♦ 12 ♦ 12‒1‒1‒4........................................................................................................آثار(
21م ♦ 21 ♦ 4‒4‒2‒21...............................................................................آجر مسلح )توپر(♦
22م ♦ 21 ♦ 6‒4‒22..................................................................................................آخرین پله♦
22م ♦ 44 ♦ 6‒6‒22.................................................................آدرس ساختمان )اندازه قلم(♦
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(8تا  6)استفاده از تجهیزات حفاظت در برابر آذرخش در ساختمان گروه آذرخش ♦

4م ♦ 121 ♦ 1‒12‒1‒4.............................................................................................................
قنم ♦ 11 ♦ ‒...................................................................................آرای شورای انتظامی استان♦
اص ♦ 6 ♦ ‒.................................................................................................................آرای ماخوذه♦
21م ♦ 12 ،11 ♦ 4‒1‒21............................آرماتور کالف )ضوابط روش مقاومت کالفی(♦
21م ♦ 12 ♦ 4‒1‒21............................................................................دهآرماتورهای تعبیه ش♦
21م ♦ 12 ،11 ♦ 4‒1‒21....................آرماتورهای کالف )ضوابط روش مقاومت کالفی(♦
22م ♦ 12 ♦ 4‒1‒22..................................................................................................آزمایشگاه♦
قنم ♦ 61 ♦ 21ماده.......................................................................................آزمون علمی و عملی♦
قنم ♦ 12 ♦ 21 ماده ،20ماده.....................................................................آزمون علمی و عملی♦
قنم ♦ 61 ♦ ‒.......................................................................................آزمون عمومی و تخصصی♦
قنم ♦ 12 ♦ 21ماده..................................................................................................آزمون کاردانی♦
قنم ♦ 61 ♦ 2‒تبصره‒11ماده......وزارت مسکن و شهرسازی(-آزمون )برگزاری آزمون♦
قنم ♦ 61 ♦ 21ماده............................................آزمون )گذراندن آزمون عمومی و تخصصی(♦
قنم ♦ 62 ♦ 11ماده............................................................................آزمون )موفقیت در آزمون(♦
22م ♦ 22 ♦ 12‒2‒22...................................................................................م حریقآژیر اعال♦
22م ♦ 22 ♦ 12‒2‒22..............................................................................................آژیر حریق♦
الزامی بودن ترکیب عالئم ایمنی(-آژیر خطر )عالئم ایمنی الزامی در کارگاه♦

22م ♦ 41 ♦ 0‒1‒1‒22............................................................................................................
22م ♦ 14 ♦ 2‒22......................................پیام شنیداری(-آژیر خطر )عالئم صوتی ایمنی♦
1م ♦ 11 ♦ 1‒22‒1‒1......................................................یستم(آژیر خطر )معرفی مبحث ب♦
21م ♦ 126 ♦ 1‒2‒0‒21........................................................................................آژیر صوتی♦
22م ♦ 62 ♦ 1‒1‒22.....................................................آسان سازی فهم پیام عالئم ایمنی♦
21م ♦ 124 ♦ 1‒2‒2‒0‒21......آسانسور اضطراری )سامانه برق اضطراری و ایمنی(♦
21م ♦ 121 ♦ 4‒0‒21...............................................................................آسانسور اضطراری♦
21م ♦ 121 ♦ 4‒0‒21....................................................................................امدادیآسانسور ♦
22م ♦ 22 ♦ 1‒2‒22................................................................................نشان آسانسور آتش♦
1م ♦ 14 ♦ 1‒16‒1‒1.........................آسانسور جهت حمل بار )معرفی مبحث پانزدهم(♦
1م ♦ 14 ♦ 1‒16‒1‒1...............آسانسور جهت حمل برانکارد )معرفی مبحث پانزدهم(♦
1م ♦ 14 ♦ 1‒16‒1‒1.....................دهم(آسانسور جهت حمل بیمار )معرفی مبحث پانز♦
آسانسور جهت حمل تخت بیمارستانی )معرفی مبحث پانزدهم(♦

1م ♦ 14 ♦ 1‒16‒1‒1................................................................................................................
1م ♦ 14 ♦ 1‒16‒1‒1..................آسانسور جهت حمل خودرو )معرفی مبحث پانزدهم(♦
آسانسور جهت حمل صندلی چرخ دار )معرفی مبحث پانزدهم(♦

1م ♦ 14 ♦ 1‒16‒1‒1................................................................................................................
22م ♦ 42 ♦ 2‒6‒22............................آسانسور دارای مجوز استفاده در شرایط اضطرار♦
1م ♦ 21 ♦ 2‒2‒1.....................................................آسانسور کششی )تعریف مبحث یکم(♦
1م ♦ 14 ♦ 1‒16‒1‒1.....................................آسانسور کششی )معرفی مبحث پانزدهم(♦
1م ♦ 14 ♦ 1‒16‒1‒1.........................................................آسانسور و پلکان برقی )کلیات(♦
1م ♦ 21 ♦ 2‒2‒1...............................................لیکی )تعریف مبحث یکم(آسانسور هیدرو♦
1م ♦ 14 ♦ 1‒16‒1‒1...............................آسانسور هیدرولیکی )معرفی مبحث پانزدهم(♦
2م ♦ 111 ♦ 16‒1ج ،16 ج..........کیفیت اجرا(-آسانسور )اطالعات مربوط به آسانسور♦
21م ♦ 20 ♦ 1‒2‒2‒21............................................آسانسور )الزامات پدافند غیر عامل(♦
4م ♦ 41 ♦ 1‒1‒6‒4.........................ور )الزامات عمومی آسانسور و پلکان برقی(آسانس♦
1م ♦ 21 ♦ 61‒2‒1....................................تعریف مبحث یکم( -آسانسور )تابلوی کنترل ♦
1م ♦ 22 ♦ 11‒2‒1................................تعریف مبحث یکم( -آسانسور )تراز طبقه شدن♦
1م ♦ 21 ♦ 1‒2‒1....................................................................آسانسور )تعریف مبحث یکم(♦
21م ♦ 12 ♦ 12‒1‒21.................................................................................ریف(آسانسور )تع♦
1م ♦ 22 ♦ 11‒2‒1.....................................تعریف مبحث یکم( -آسانسور )چاه آسانسور♦
1م ♦ 22 ♦ 12‒2‒1................................تعریف مبحث یکم( -آسانسور )چاهک آسانسور♦
1م ♦ 24 ♦ 11‒2‒1............................تعریف مبحث یکم( -آسانسور )در کابین آسانسور♦
تابلوهای الزامی -نکردن از آسانسور و بکار بردن پلهآسانسور )عالمت هشدار استفاده ♦

22م ♦ 22 ♦ 2ج..............................................های مختلف ساختمان( برای نصب در تصرف
های مختلف  تابلوهای الزامی برای نصب در تصرف-آسانسور )عالئم راهنمای معلولین♦

22م ♦ 22 ♦ 2ج.............................................................................................................ساختمان(
2م ♦ 20 ♦ 2‒16‒1‒0....................................................آسانسور )مدت زمان بیمه کیفیت(♦

آسانسورهای اضطراری )سامانه برق اضطراری و ایمنی(♦

21م ♦ 124 ♦ 1‒2‒2‒0‒21...................................................................................................
21م ♦ 121 ♦ 4‒0‒21.......................................................................آسانسورهای اضطراری♦
21م ♦ 121 ♦ 4‒0‒21............................................................................آسانسورهای امدادی♦
1م ♦ 11 ♦ 1‒11‒1‒1.........................................آسایش صوتی )معرفی مبحث هجدهم(♦
22م ♦ 1 ♦ 1‒1‒22................................................................ث بیستم(آسایش )اهداف مبح♦
خاموش بودن از نیمه شب تا -آسایش )نورپردازی تابلو واقع در معابر و محوطه بیرونی♦

22م ♦ 02 ♦ 0‒2‒1‒0‒22...............................................................................طلوع آفتاب(
آستانه در ورودی )ممنوعیت تعبیه آستانه برای درهای ورودی ساختمان عمومی دارای ♦

4م ♦ 124 ♦ 2‒1‒1‒4..............راقبتی و تجمعی(م-فرهنگی، درمانی-تصرف آموزشی
21م ♦ 4 ♦ 0‒1‒21......................................آستانه فروریزش )سطوح عملکرد ساختمان(♦
21م ♦ 06 ♦ 12‒6‒21ج.............................................آستانه فروریزش )ضرایب اطمینان(♦
21م ♦ 01 ♦ 0‒6‒21ج..............آستانه فروریزش )معیار پذیرش اعضا با سایر مصالح(♦
21م ♦ 02 ♦ 1‒6‒21ج......عیار پذیرش اعضای سازه ای فوالدی(آستانه فروریزش )م♦
21م ♦ 11 ♦ 4‒6‒21ج.................................آستانه فروریزش )معیار پذیرش بتن مسلح(♦
21م ♦ 11 ♦ 6‒6‒21ج..............آستانه فروریزش )معیار پذیرش دیوار با مصالح بنایی(♦
21م ♦ 6 ♦ 1‒1‒21جدول...................................................................آسیب انسانی و تلفات♦
22م ♦ 21 ♦ 1‒2‒22......................................................................به محل نصب تابلوآسیب ♦
21م ♦ 6 ♦ 1‒1‒21جدول............................................................................آسیب تأسیساتی♦
22م ♦ 62 ♦ 21ش..........عالمت خطر(-آسیب جدی )عالمت هشدار ایمنی و عنوان پیام♦
عالمت هشدار و خطر(-آسیب جدی )عالمت هشدار ایمنی و عنوان پیام♦

22م ♦ 62 ♦ 22ش..........................................................................................................................
22م ♦ 62 ♦ 2‒1‒22................................................................................زئیآسیب دیدگی ج♦
اص ♦ 1 ♦ ‒..............................................................................آسیب رساندن به اموال عمومی♦
اص ♦ 1 ♦ ‒....................................آسیب رساندن به اموال عمومی، منابع یا محیط زیست♦
21م ♦ 6 ♦ 1‒1‒21جدول................................................................................آسیب سازه ای♦
21م ♦ 6 ♦ 1‒1‒21جدول........................................................................آسیب غیر سازه ای♦
4م ♦ 12 ♦ 2‒4..................انواع آشپزخانه و تعریف آن(-هآشپزخانه باز )فضای آشپزخان♦
انواع آشپزخانه و تعریف آن(-آشپزخانه تجاری یا عمومی )فضای آشپزخانه♦

4م ♦ 12 ♦ 2‒4...............................................................................................................................
4م ♦ 12 ♦ 2‒4...........انواع آشپزخانه و تعریف آن(-آشپزخانه خانگی )فضای آشپزخانه♦
سرتاسر طول -متر 3طول آشپزخانه دیوار آشپزخانه دیواری در تصرف مسکونی )حداقل ♦

4م ♦ 11 ♦ 12‒1‒1‒0‒4.......................................................................................آشپزخانه(
آشپزخانه دیواری در تصرف مسکونی )ممنوعیت کاربرد آشپزخانه دیواری در تصرف ♦

4م ♦ 14 ♦ ت‒2‒1‒1‒0‒4...............مترمربع و بیشتر( 55مسکونی دارای مساحت 
سطح -سطح بازشو-های الزامی فضاها دیتآشپزخانه دیواری )الزامات نور و هوا و محدو♦

4م ♦ 11 ♦ 1‒4جدول................................................حداقل ارتفاع، عرض و طول(-نورگذر
4م ♦ 12 ♦ 2‒4..........انواع آشپزخانه و تعریف آن(-آشپزخانه دیواری )فضای آشپزخانه♦
21م ♦ 11 ♦ 4‒2‒0‒21.............................................................آشپزخانه رستوران مرکزی♦
4م ♦ 12 ♦ 2‒4..........واع آشپزخانه و تعریف آن(ان-آشپزخانه صنعتی )فضای آشپزخانه♦
حداقل -های مسکونی )مقررات اختصاصی تصرف مسکونی آشپزخانه مستقل در تصرف♦

4م ♦ 11 ♦ 12‒1‒1‒0‒4............................................................................................عرض(
-زیربنا-های مسکونی )مقررات اختصاصی تصرف مسکونی آشپزخانه مستقل در تصرف♦

ف غذا استفاده میشود(فضای آشپزخانه مستقل برای پخت و پز و صر

4م ♦ 11 ♦ 11‒1‒1‒0‒4.........................................................................................................
-های مسکونی )مقررات اختصاصی تصرف مسکونی آشپزخانه مستقل در تصرف♦

فضای آشپزخانه مستقل برای پخت و پز استفاده شود(-مساحت و زیر بنا-بندی قفسه

4م ♦ 11 ♦ 12‒1‒1‒0‒4.........................................................................................................
نور و -اختصاصی تصرف مسکونیهای مسکونی )مقررات  آشپزخانه مستقل در تصرف♦

4م ♦ 11 ♦ 14‒1‒1‒0‒4................................................................................تهویه طبیعی(
4م ♦ 12 ♦ 2‒4..........انواع آشپزخانه و تعریف آن(-آشپزخانه مستقل )فضای آشپزخانه♦
4م ♦ 61 ♦ 1‒2‒6‒6‒4...........................................آشپزخانه مستقل )نورگیری و تهویه(♦
های الزامی( اندازه-نهآشپزخانه مسکونی )الزامات عمومی فضای پخت و آشپزخا♦

4م ♦ 61 ♦ 2‒6‒6‒4...................................................................................................................
-سطح بازشو-های الزامی فضاها آشپزخانه مسکونی )الزامات نور و هوا و محدودیت♦

4م ♦ 11 ♦ 1‒4جدول....................................حداقل ارتفاع، عرض و طول(-سطح نورگذر
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زیربنا(-آشپزخانه مستقل-آشپزخانه مسکونی )مقررات اختصاصی تصرف مسکونی♦

4م ♦ 11 ♦ 12‒1‒1‒0‒4..........................................................................................................
آشپزخانه و تخلیه هوا )ممنوعیت تخلیه هوا به فضای باالی سقف کاذب(♦

4م ♦ 121 ♦ 1‒4‒1‒4................................................................................................................
4م ♦ 12‒61 ♦ 6‒6‒4......ها( ها )الزامات عمومی فضاهای پخت و آشپزخانه آشپزخانه♦
های باز و دیواری )الزامی بودن تخلیه هوا مکانیکی( آشپزخانه♦

4م ♦ 61 ♦ 2‒2‒6‒6‒4.............................................................................................................
سطح -سطح بازشو-های الزامی فضاها آشپزخانه )الزامات نور و هوا و محدودیت♦

4م ♦ 11 ♦ 1‒4جدول...............................................حداقل ارتفاع، عرض و طول(-نورگذر
سطح -سطح بازشو-های الزامی فضاها آشپزخانه )الزامات نور و هوا و محدودیت♦

4م ♦ 11 ♦ 1‒4جدول...............................................حداقل ارتفاع، عرض و طول(-نورگذر
4م ♦ 12 ♦ 2‒4.........................انواع آشپزخانه و تعریف آن(-آشپزخانه )فضای آشپزخانه♦
21م ♦ 11 ♦ 2‒0‒21....................................................آشکارساز حساس به دود و حرارت♦
21م ♦ 10 ♦ 2‒0‒21..............................................................................آشکارساز طبیعی گاز♦
21م ♦ 10 ♦ 4‒2‒0‒21...............................................................آشکارساز منواکسید کربن♦
21م ♦ 11 ♦ 2‒0‒21..............................................................ی حساس به دودآشکارسازها♦
1م ♦ 21 ♦ 4‒2‒1........................آشکارسازی گاز مونواکسیدکربن )تعریف مبحث یکم(♦
1م ♦ 21 ♦ 6‒2‒1...................آشکارسازی نشت گاز قابل اشتعال )تعریف مبحث یکم(♦
21م ♦ 126 ♦ 2‒0‒21.......................................................آشکارسازی و اعالم دود و آتش♦
ه و امکانات مربوط به افراد ناتوان جسمی و حرکتیکننده نسبت به را آگاه♦

22م ♦ 2 ♦ 2‒22............................................................................................................................
22م ♦ 2 ♦ 2‒22.......................................................کننده نسبت به راه و شرایط ایمنی آگاه♦
22م ♦ 2 ♦ 2‒22.............................................................................................................کننده آگاه♦
22م ♦ 2 ♦ 2‒22...................................................................................................................آگاهی♦
22م ♦ 12 ♦ 2‒22.....................................................................آگهی تابلو و عالمت تصویری♦
اخ ♦ 4 ♦ 12‒1‒2......................................................................................................آگهی تبلیغی♦
1م ♦ 22 ♦ 1‒2‒1................................آگهی عالئم تصویری و تابلو )تعریف مبحث یکم(♦
4م ♦ 2 ♦ 2‒2‒1‒4.....................................آلوده نشدن آب یا خاک )بهداشت و سالمت(♦
دور از -دسترسی تردد آمبوالنس و ماشین آتشنشانی-آمبوالنس )در اصلی بیمارستان♦

4م ♦ 12 ♦ 1‒11‒4‒0‒4........داری موقت زباله(محل تراکم مواد مزاحم و محل نگه
قنم ♦ 22 ♦ پنج فصل..............................آموزش مقررات ملی ساختمان )آموزش و ترویج(♦
آموزش مقررات ملی ساختمان )ترویج مقررات ملی ساختمان(♦
قنم ♦ 161 ♦ دهم فصل.................................................................................................................
اص ♦ 2 ♦ ‒..................................................................ای آموزش و ترویج اصول اخالق حرفه♦
قنم ♦ 101 ♦ 1 قسمت‒2 تبصره....................................................................ویجآموزش و تر♦
قنم ♦ 22 ♦ پنج فصل..........................................................................................آموزش و ترویج♦
22م ♦ 41 ♦ 1‒1‒22......................................................................................................آموزشی♦
فرهنگی )معرفی بناهایی که باید تابلو راهنمای واکنش اضطراری در آنها نصب -آموزشی♦

22م ♦ 42 ♦ ت‒1‒1‒6‒22...........................................................................................شود(
م راهنمای تخلیه اضطراری و واکنش اضطراری(فرهنگی )موارد الزام عالئ-آموزشی♦

22م ♦ 22 ♦ 2ج...............................................................................................................................
تصرف مخاطره آمیز(-بندی فضا، تصرف و ساختمان آمونیاک )دسته♦
4م ♦ 20 ♦ 1‒2‒2‒4...................................................................................................................
آویختن لباس )الزامات تامین فضای ورودی مناسب هتل، هتل آپارتمان، متل، ♦

ص فضا برای کفش کن، آویختن اختصا-عدم کاهش اندازه فضا-1گروه -مسافرخانه

4م ♦ 11 ♦ 2‒1‒0‒4.............................................لباس و کمد دیواری در فضای ورودی(
21م ♦ 16‒12 ♦ 2‒0‒21....................................................................................................آویز♦
اخ ♦ 1 ♦ ‒......................................................................................................................آینده شغلی♦
اص ♦ 14 ♦ ‒.......................................................................................آیین رسیدگی به تخلفات♦
قنم ♦ 110 ♦ 2 تبصره........................................................................آیین رسیدگی به تخلفات♦
قنم ♦ 26 ♦ ‒...............................ی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختماننامه اجرای آیین♦
قنم ♦ 122 ♦ ‒......................................................................................25نامه اجرایی ماده  آیین♦
قنم ♦ 141 ♦ ‒..............................................قانون نظام مهندسی 33نامه اجرایی ماده  آیین♦
قنم ♦ 120 ♦ ‒...................................................های فنی ای کاردان نامه تشکیالت حرفه آیین♦
های ساختمانی )معرفی مبحث دوازهم( نامه حفاظتی کارگاه آیین♦

1م ♦ 12 ♦ 2‒12‒1‒1................................................................................................................
قنم ♦ 111 ♦ ‒.................................نامه صدور پروانه مهارت فنی برای کارگران ماهر آیین♦

21م ♦ 11 ♦ 1‒0‒21........................................ها در برابر زلزله نامه طرحی ساختمان آیین♦
تمان(قانون )خدمات مهندسی در بخش کارشناسی ساخ 25نامه ماده  آیین♦

2م ♦ 11 ♦ 1‒2...............................................................................................................................
2م ♦ 16 ♦ 6‒1.............................................................)تعریف شیوه نامه( 33نامه ماده  آیین♦
قنم ♦ 22 ♦ 11 ماده..................................................................................نامه مالی سازمان آیین♦
قانون نظام مهندسی )موضوع پرداخته شده در مبحث دوم( 33نامه اجرای ماده  آئین♦

1م ♦ 1 ♦ 1‒2‒1‒1.....................................................................................................................
2م ♦ 16 ♦ 2‒1...............................................................ف شیوه نامه(نامه اجرایی )تعری آئین♦
1م ♦ 22 ♦ 0‒2‒1.......................................................نامه اجرایی )تعریف مبحث یکم( آئین♦
1م ♦ 22 ♦ 1‒2‒1.....................................................)تعریف مبحث یکم( 33نامه ماده  آئین♦




قنم ♦ 11 ♦ 02 ماده...............................................................................................ابطال انتخابات♦
ر اجرای ساختمان(ابطال پروانه اشتغال )ابطال پروانه اشتغال اشخاص حقوقی و دفات♦

2م ♦ 4 ♦ 11‒4‒2.........................................................................................................................
نظارت بر -برخورد انضباطی تا حد ابطال-ابطال پروانه اشتغال )احراز هرگونه تخلف♦

قنم ♦ 161 ♦ 1 ماده.................................................................................................حسن انجام(
ابطال پروانه اشتغال )خالف واقع خوداظهاری یا عمل نمودن اعضای هیات مدیره، مدیر ♦

2م ♦ 122 ♦ 0‒1.................................................................(شاغل تمام وقت-عامل و شرکا
ابطال پروانه اشتغال )محکومیت و ابطال پروانه به دلیل احراز تخلف اشخاص حقوقی و ♦

2م ♦ 2 ♦ 4‒2‒2...................................................................................................دفاتر طراحی(
2م ♦ 61 ♦ 1‒11.......ابطال پروانه اشتغال )موارد ابطال و یا معلق شدن پروانه اشتغال(♦
عتبار شناخته شدن و یا معلق شدن اعتبار(ابطال پروانه اشتغال )موارد فاقد ا♦

قنم ♦ 60 ♦ 22 ماده.........................................................................................................................
21م ♦ 21 ♦ 1‒4‒2‒2‒21.................................................................ابعاد پله در فضای باز♦
21م ♦ 21 ♦ 4‒2‒2‒21...................................................................ها در فضای باز ابعاد پله♦
21م ♦ 22 ♦ 2‒2‒2‒21...................................................ها )مجموعه زیستی( ابعاد دروازه♦
رو )ابعاد و مساحت محل توقف خودرو(ابعاد الزم جهت توقف دو خود♦

4م ♦ 02 ♦ الف‒4‒2‒12‒6‒4...............................................................................................
22م ♦ 42 ♦ 6‒4‒22....................................................................................ابعاد نشانه نورانی♦
های توقف خودرو )ابعاد و مساحت محل توقف خودرو و الزامات و  ابعاد و مساحت محل♦

4م ♦ 02 ♦ 4‒2‒12‒6‒4............................نکات مهم در خصوص محل توقف خودرو(
پست سفارشی در حکم ابالغ(-تبی )اقامتگاه طرفین قراردادابالغ ک♦
2م ♦ 141 ♦ 21ماده........................................................................................................................
دهنده خدمات  اشخاص حقیقی و حقوقی ارائه-ابالغیه قانونی )عدم توجه به ابالغیه♦

2م ♦ 21 ♦ 1‒2.............................................................................................................مهندسی(
1م ♦ 11 ♦ 2‒21‒1‒1...............................ها )حوزه کاربرد مبحث بیست و یکم( ابنیه راه♦
متر( 42/2حداقل عرض -ق اقامت )اتاق اقامت در تصرف مسکونیاتا♦

4م ♦ 16 ♦ 1‒1‒1‒0‒4............................................................................................................
-های الزامی فضاها اتاق اقامت، پختن و غذا خوردن )الزامات نور و هوا و محدودیت♦

4م ♦ 11 ♦ 1‒4جدول...........حداقل ارتفاع، عرض و طول(-سطح نورگذر-سطح بازشو
فاصله پنجره از لبه کناری تخت -ین پنجره از کف تمام شدهاتاق بستری )ارتفاع لبه پای♦

4م ♦ 12 ♦ 2‒4‒0‒4.........................................................................................................بیمار(
حرکت تخت در اتاق بستری(-اتاق بستری )فاصله از لبه کناری تخت تا اولین مانع♦

4م ♦ 12 ♦ 2‒4‒0‒4...................................................................................................................
سطح -سطح بازشو-های الزامی فضاها اتاق پختن )الزامات نور و هوا و محدودیت♦

4م ♦ 11 ♦ 1‒4جدول................................................حداقل ارتفاع، عرض و طول(-ورگذرن
21م ♦ 122 ♦ 1‒1‒2‒0‒21...........................................................................اتاق تابلو برق♦
22م ♦ 11 ♦ 1‒2‒22.....................................................................................اتاق تجمع روزانه♦
1م ♦ 12 ♦ 1‒12‒1‒1................................اتاق ترانسفورماتور )معرفی مبحث سیزدهم(♦
اثر سو امواج -ومغناطیسیاتاق تصویربرداری )دستگاه حساس به امواج الکتر♦

4م ♦ 14 ♦ 2‒21‒4‒0‒4.........................................................................الکترومغناطیسی(
چراغ هشدار تابش اشعه(-اتاق تصویربرداری )عالئم هشداردهنده♦

4م ♦ 14 ♦ 6‒21‒4‒0‒4.........................................................................................................
21م ♦ 126 ♦ 1‒6‒2‒0‒21..............................................................................اتاق حساس♦
اتاق رختکن )در مجموعه اتاق عمل قبل از اتاق رختکن و خط قرمز(♦

4م ♦ 12 ♦ 0‒22‒4‒0‒4.........................................................................................................
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عدم ورود هوای برگشت -اتاق عمل )عدم تامین هوای تهویه اتاق عمل از اتاق دیگر♦

4م ♦ 12 ♦ 1‒22‒4‒0‒4..........................................................اتاق عمل به فضای دیگر(
21م ♦ 124 ♦ 2‒2‒0‒21...........................................................................................اتاق عمل♦
سطح -بازشوسطح -های الزامی فضاها اتاق غذا خوردن )الزامات نور و هوا و محدودیت♦

4م ♦ 11 ♦ 1‒4جدول................................................حداقل ارتفاع، عرض و طول(-نورگذر
21م ♦ 122 ♦ 1‒1‒2‒0‒21.................................................................................اتاق کنترل♦
اتاق مدیریت بحران )ارتباط آسانسور با اتاق مدیریت بحران و سامانه اعالم حریق(♦

21م ♦ 121 ♦ 2‒4‒0‒21..........................................................................................................
ی بارهای حساس(اتاق مدیریت بحران )برق ایمنی و تامین انرژ♦

21م ♦ 122 ♦ 1‒1‒2‒0‒21...................................................................................................
-اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان و بحران )مکانیابی و طراحی فضایی خاص♦

21م ♦ 21 ♦ 6‒2‒21.....................................................................................................ویژگی(
نمایشگر -اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان )پانل تکرارکننده اعالم حریق♦

کرد سامانه تخلیه دود(کنترل عمل-نشانی دسترسی مامور آتش-تصویری

21م ♦ 126 ♦ 6‒2‒0‒21..........................................................................................................
اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان )تجهیزات آشکارسازی و اعالم دود و حریق(♦

21م ♦ 11 ♦ 0‒1‒0‒21............................................................................................................
21م ♦ 126 ♦ 4‒2‒0‒21...................................اتاق مستقل مخصوص ترانسفورماتورها♦
4م ♦ 11 ♦ 2‒1‒0‒4........(1گروه-انهاتاق مستقل )هتل، هتل آپارتمان، متل و مسافرخ♦
سطح -های الزامی فضاها اتاق نشیمن و غذاخوری )الزامات نور و هوا و محدودیت♦

4م ♦ 11 ♦ 1‒4جدول.......................حداقل ارتفاع، عرض و طول(-سطح نورگذر-بازشو
غیرقابل نفوذ برای -شیر آب سرد و گرم-تهویه-اتاق نگهداری موقت زباله )ویژگی اتاق♦

4م ♦ 12 ♦ 2‒11‒4‒0‒4.....................................دور از آشپزخانه(-ات و حیواناتحشر
حداقل -اتاق و فضای اقامت چند منظوره )الزامات عمومی اتاق و فضاهای چند منظوره♦

4م ♦ 61 ،66 ♦ 2‒6‒4....................................................................................................زیربنا(
موارد مجاز(-استفاده و نصب یک کلون و زنجیر ایمنی-اتاق هتل )در اصلی♦

4م ♦ 40 ♦ 6‒6‒1‒6‒4............................................................................................................
اتاق هواساز )ایجاد فضاهای مقاوم در برابر اثرات انفجار برای نصب و عبور تجهیزات و ♦

21م ♦ 11 ♦ 1‒1‒0‒21........................................................پدافند غیر عامل(-تاسیسات
اتاق هواساز )قرار گرفتن در مکان مقاوم در برابر پیامد انفجار(♦

21م ♦ 16 ♦ 11‒2‒2‒0‒21...................................................................................................
4م ♦ 16 ♦ 2‒4...............................................................................................اتاق )تعریف اتاق(♦
21م ♦ 20 ♦ 1‒2‒2‒21..........................................................اتاقک آسانسور )ارتفاع کف(♦
22م ♦ 01 ♦ 0‒0‒22..............................................................................................اتباع خارجی♦
22م ♦ 20 ♦ 0‒2‒22..........................................................................................اتصال به زمین♦
21م ♦ 26 ♦ 2‒2‒2‒21........اتصال دیوار خارجی به سازه )الزامات پدافند غیر عامل(♦
21م ♦ 26 ♦ 2‒2‒2‒21..................................................................اتصال دیوارهای خارجی♦
1م ♦ 12 ♦ 1‒12‒1‒1.............................................اتصال زمین )معرفی مبحث سیزدهم(♦
21م ♦ 124 ♦ 2‒0‒21...........................................................اتصال ژنراتور اضطراری سیار♦
1م ♦ 22 ♦ 12‒2‒1...........................................................اتصال ساده )تعریف مبحث یکم(♦
1م ♦ 22 ♦ 11‒2‒1.........................................................اتصال گیردار )تعریف مبحث یکم(♦
آب بام به شبکه فاضالب شهری )مجوز ادارات فاضالب شهری و نهاد  کشی لولهاتصال ♦

4م ♦ 122 ♦ 1‒6‒1‒4....................................................................................قانونی مسئول(
1م ♦ 22 ♦ 12‒2‒1................................................اتصال نیمه گیردار )تعریف مبحث یکم(♦
1م ♦ 22 ♦ 1‒2‒1.........................................................................اتصال )تعریف مبحث یکم(♦
21م ♦ 20 ♦ 6‒2‒2‒21.......مل(اتصاالت اجزای غیر سازه ای )الزامات پدافند غیر عا♦
21م ♦ 122 ♦ 2‒1‒2‒0‒21.............................................................اتصاالت انعطاف پذیر♦
21م ♦ 11 ♦ 6‒6‒2‒0‒21..............................اتصاالت آکاردئونی )تاسیسات آبرسانی(♦
21م ♦ 60 ♦ ‒..................................................................................اتصاالت بوشنی )مکانیکی(♦
ساختمان(اتصاالت خرطومی )عبور لوله و کانال هوا از درز انبساط یا انقطاع ♦

21م ♦ 12 ♦ 12‒1‒2‒0‒21...................................................................................................
اتصاالت خرطومی )محل با احتمال برخورد موج انفجار(♦

21م ♦ 14 ♦ 2‒2‒2‒0‒21......................................................................................................
21م ♦ 20 ♦ 6‒2‒2‒21.........................................................اتصاالت دیوار جداره خارجی♦
اتصاالت دیوارهای جداره خارجی )الزامات پدافند غیر عامل(♦

21م ♦ 20 ♦ 6‒2‒2‒21............................................................................................................

اتصاالت سقف کاذب )الزامات عمومی در خصوص سقف کاذب(♦

4م ♦ 121 ♦ 2‒4‒1‒4................................................................................................................
21م ♦ 11 ♦ 6‒6‒2‒0‒21.........................اتصاالت قابل انعطاف )تاسیسات آبرسانی(♦
اتصاالت قابل انعطاف )محل با احتمال برخورد موج انفجار(♦

21م ♦ 14 ♦ 2‒2‒2‒0‒21......................................................................................................
نشانی طویل و محل گذر از  صاالت در لوله افقی آتشاتصاالت قابل انعطاف )نصب ات♦

21م ♦ 122 ♦ 2‒0‒2‒0‒21.............................................................................دیوار اصلی(
22م ♦ 60 ♦ 4‒1‒22.....................................................................................................اتصاالت♦
تمدید و یا ارتقا -اتمام اعتبار پروانه اشتغال )اشخاص حقیقی شاغل در شخص حقوقی♦

2م ♦ 21 ♦ 1‒2............................................................................................قبل از اتمام اعتبار(
21م ♦ P.....................................................................................................21‒6‒2 ♦ 10-∆اثر ♦
اتاق -اثر امواج الکترومغناطیسی )دستگاه حساس به امواج الکترومغناطیسی♦

4م ♦ 14 ♦ 2‒21‒4‒0‒4..............................................................................تصویربرداری(
21م ♦ 26 ♦ 2‒2‒21..........................................................اثر انفجار )انفجار در هوای آزاد(♦
21م ♦ 2 ♦ 2‒1‒1‒21.................طراحی فضای داخلی ساختمان(-اثر انفجار )معماری♦
ایجاد فضای مقاوم در برابر اثرات -اثر انفجار )مالحظات تاسیسات برقی و مکانیکی♦

21م ♦ 11 ♦ 1‒1‒0‒21...............................................................................................انفجار(
21م ♦ 14 ♦ 4‒2‒2‒0‒21.........................................................اثر پالس الکترومغناطیس♦
21م ♦ 26 ♦ 2‒2‒21....................................................................................اثر تخریبی شدید♦
21م ♦ 26 ♦ 2‒2‒21.........................................................................های انفجاری اثر ترکش♦
21م ♦ 41 ♦ 6‒1‒2‒21.......................اثر تکانه بر سازه مدفون و اجزای غیر سازه ای♦
21م ♦ 26 ♦ 2‒2‒21.....................................................اثرات انفجار )انفجار در هوای آزاد(♦
21م ♦ 2 ♦ 2‒1‒1‒21...........طراحی فضای داخلی ساختمان(-اثرات انفجار )معماری♦
اد فضای مقاوم در برابر اثرات ایج-اثرات انفجار )مالحظات تاسیسات برقی و مکانیکی♦

21م ♦ 11 ♦ 1‒1‒0‒21...............................................................................................انفجار(
21م ♦ 14 ♦ 4‒2‒2‒0‒21...................................................اثرات پالس الکترومغناطیس♦
21م ♦ 41 ♦ 6‒1‒2‒21........................اثرات تکانه بر سازه مدفون و اجزای ساختمان♦
21م  ♦41 ♦ 6‒1‒2‒21...................اثرات تکانه بر سازه مدفون و اجزای غیرسازه ای♦
اخ ♦ 2 ♦ 1‒1‒2..........................................................................................اجازه استفاده از نام♦
22م ♦ 11 ♦ 1‒0‒22.................................................................................اجازه پیشروی تابلو♦
اص ♦ 12 ♦ ‒..............................اجازه سوء استفاده از نام و نشان خود یا شخص حقوقی♦
قنم ♦ 112 ♦ 11‒ب ‒11 ماده......................................................................اجازه سواستفاده♦
22م  ♦1 ♦ 2‒22...............................................................................اجبار و الزام در کار خاص♦
قنم ♦ 110 ♦ 124ماده........................................................های عمرانی اجرا و نظارت بر طرح♦
2م ♦ 6 ♦ 2‒6‒2................گزارش پایان کار(-اجرای اسکلت )مراحل اصلی کار ناظران♦
قنم ♦ 122 ♦ 11 ماده......................................................................................اجرای آرای قطعی♦
2م ♦ 40 ♦ 1‒4‒1..................مسئولیت حسن انجام کار(-اجرای پروژه )مجری حقوقی♦
قنم ♦ 20 ♦ 22 ماده............................................(23اجرای تصمیمات شورای مرکزی )ماده ♦
21م ♦ 120 ♦ ‒............................................................................اجرای چاهک و چاه آسانسور♦
4م ♦ 124 ♦ 1‒1‒4...................................اجرای در و پنجره )نصب و اجرای در و پنجره(♦
اجرای درز انسباط و انقطاع )تعیین محل، اندازه و چگونگی اجرا(♦
4م♦  24 ♦ 1‒2‒4‒4...................................................................................................................
قنم ♦ 122 ♦ 11 ماده........................................................................................اجرای رأی قطعی♦
طبقه و بیشتر )مجریان حقوقی و استفاده از مهندسان نقشه  9های  اجرای ساختمان♦

2م ♦ 40 ♦ 1‒2‒6...............................................................................................................بردار(
2م ♦ 121 ♦ 6 ماده............................................................................اجرای ساختمان )تعریف(♦
2م ♦ 11 ♦ 1‒4‒14.......اجرای ساختمان )توقف عملیات اجرایی تا معرفی ناظر جدید(♦
2م ♦ 26 ♦ ‒.................................اجرای ساختمان )فصل سوم مرتبط با اجرای ساختمان(♦
2م ♦ 121 ♦ 1‒12....................اجرای ساختمان )محل اجرای ساختمان، تعهد صاحبکار(♦
قنم ♦ 161 ♦ 1 ماده.............................................................................................اجرای ساختمان♦
21م ♦ 11 ♦ 2‒0‒21....................................................اجرای شبکه گاز در داخل ساختمان♦
قنم ♦ 161 ♦ 1 ماده..............................................................................اجرای عملیات ساختمان♦
2م ♦ 41 ♦ 4‒2‒1.........اجرای کار جدید )تقبل اجرای کار دیگر توسط مجری حقوقی(♦
2م ♦ 42 ♦ 4‒4‒1.......................اجرای کار جدید )تقبل اجرای کار دیگر توسط مجری(♦
(اجرای کار جدید )تقبل شغل تمام وقت دیگر توسط ناظر حقیقی♦

2م ♦ 14 ♦ 2‒2‒14......................................................................................................................



 11 وو  راایی کلیدواژه طالیی  وآ 

 

2م ♦ 14 ♦ 6‒2‒14...................اجرای کار جدید )تقبل نظارت پروژه دیگر توسط ناظر(♦
اجرای کار جدید )شرایط پذیرش اجرای ساختمان جدید توسط مجری انبوه ساز(♦

2م ♦ 62 ♦ ‒.....................................................................................................................................
2م ♦ 6♦  2‒6‒2...........گزارش پایان مراحل اصلی کار(-اجرای کار ساختمانی )ناظران♦
21م ♦ 12 ♦ 1‒2‒0‒21....................................................اجرای لوله اصلی به صورت آویز♦
21م ♦ 12 ♦ 1‒2‒0‒21............................های اصلی به صورت آویز از سقف اجرای لوله♦
استفاده از مهندسان هفت رشته(-اجرای مجموعه ساختمانی )مجریان♦
2م ♦ 40 ♦ 4‒2‒1.........................................................................................................................
21م ♦ 26 ♦ 2‒2‒2‒21.................................اجرای نمای اندودی از مالت ماسه سیمان♦
21م ♦ 41 ♦ 6‒1‒2‒21......................................................اجزای ساختمان )اثرات تکانه(♦
21م ♦ 1 ♦ 4‒1‒21جدول.............................اجزای ساختمان )حداقل عملکرد سازه ای(♦
21م ♦ 21 ♦ 6‒2‒2‒21................................اجزای غیر باربر )الزامات پدافند غیر عامل(♦
21م ♦ 41 ♦ 6‒1‒2‒21................................................اجزای غیر سازه ای )اثرات تکانه(♦
21م ♦ 40 ♦ 2‒6‒1‒2‒21........................................اجزای غیر سازه ای )حرکات اجزا(♦
21م ♦ 21 ♦ 6‒2‒2‒21.......................اجزای غیر سازه ای )طراحی معماری ساختمان(♦
21م ♦ 11 ♦ 2‒2‒2‒21............................................................................اجزای فضاهای باز♦
21م ♦ 11 ♦ 2‒2‒2‒21.......................................................................اجزای مبلمان شهری♦
21م ♦ 21 ♦ 4‒4‒2‒21...........................................................................لبه دار اجسام تیز و♦
22م ♦ 61 ♦ 4‒1‒22...........................................................................................احتمال انفجار♦
21م ♦ 10 ♦ 1‒1‒21........................................................................احتمال انهدام پیشرونده♦
22م ♦ 6 ♦ 2‒22..............................................................................................احتمال بروز خطر♦
22م ♦ 62 ♦ 2‒1‒22........................................................................................احتمال خطر کم♦
22م ♦ 41 ♦ 1‒1‒22..............................................................................................احتمال خطر♦
22م ♦ 21 ♦ 1‒2‒22.................................................................................دناحتمال دیده نش♦
21م ♦ 14 ♦ 2‒2‒0‒21................................................................................احتمال نشت باال♦
1م ♦ 20 ♦ 122‒2‒1........................................احتیاط کنید )رنگهای دارای مفهوم ایمنی(♦
22م ♦ 2 ♦ 2‒22........................................................................................................احتیاط کنید♦
22م ♦ 62 ♦ 22ش...............عالمت احتیاط(-احتیاط )عالمت هشدار ایمنی و عنوان پیام♦
22م ♦ 6 ♦ 2‒22.......لزوم احتیاط در انجام کار(-دهنده )عالئم تصویری هشداراحتیاط ♦
2م ♦ 1 ♦ 2‒2‒2.....................................احداث بنا )مقرارت ملی ساختمان و حاکمیت آن(♦
4م ♦ 26 ♦ 0‒2‒4‒4......احداث ساختمان )الزامات کلی ساخت و قرارگیری ساختمان(♦
شرایط مجاز بودن احداث -رگیری ساختماناحداث ساختمان )الزامات کلی ساخت و قرا♦

4م ♦ 22 ♦ 1‒2‒4‒4..................................................................................ساختمان در زمین
22م ♦ 40 ♦ 1‒1‒22......................................................................................احداث ساختمان♦
احداث سطح نورگذر در توقفگاه زیرزمینی )احداث سطح نورگذر و بازشوی مستقیم به ♦

4م ♦ 02 ♦ 2‒6‒12‒6‒4............................تامین نور و تهویه-فضای باز ممکن نباشد
احداث شبکه آب بهداشتی و برق و فاضالب )درخواست پروانه ساختمانی بنا به ♦

شبکه آب بهداشتی و برق و فاضالب احداث نشده -تشخیص مراجع صدور پروانه

4م ♦ 24 ♦ 4‒2‒4‒4........................................................................................................باشد(
احداث فضای سونای بخار )نصب و احداث فضای سونای بخار(♦

4م ♦ 00 ♦ 1‒2‒12‒6‒4..........................................................................................................
گودال باغچه در توقفگاه زیرزمینی )احداث سطح نورگذر و بازشوی مستقیم به  احداث♦

4م ♦ 02 ♦ 2‒6‒12‒6‒4...........................تامین نور و تهویه(-فضای باز ممکن نباشد
21م ♦ 11 ♦ 2‒2‒21...................................................احداث مخازن سوخت در حریم آوار♦
قنم ♦ 121 ♦ 24 ماده.......................................................احراز شرایط داوطلبان هیأت مدیره♦
قنم ♦ 112 ♦ 2 تبصره...............................................................................................راز شرایطاح♦
اخ ♦ 6 ♦ 2‒2‒2............................................................................................احراز صالحیت فنی♦
2م ♦ 21 ♦ ‒..................................طراحان حقوقی(-احراز صالحیت )ارائه خدمات طراحی♦
2م ♦ 11 ♦ 1‒16.........................احراز صالحیت )شرایط احراز صالحیت ناظران حقوقی(♦
2م ♦ 44 ♦ 1‒1.........................................................احراز صالحیت )شرایط احراز صالحیت(♦
اخ ♦ 1 ♦ ‒......................................................................................................احراز نقص نظامنامه♦
احراز هرگونه تخلف توسط اشخاص حقوقی و دفاتر طراحی )ابطال پروانه اشتغال(♦

2م ♦ 2 ♦ 4‒2‒2............................................................................................................................
22م ♦ 22 ♦ 11‒2‒22................................................................اختالط با دیگر عالئم نوری♦
2م ♦ 141 ♦ 20 ماده......................هیات حل اختالف(-اختالف ناظر و مجری )حل اختالف♦
2م ♦ 02 ♦ 4‒11.............................................اختالف نظر بین ناظر و مجری )رفع اختالف(♦

2م ♦ 141 ♦ 20 ماده...........هیات حل اختالف(-اختالف نظر در مفاد قرارداد )حل اختالف♦
اختالف نظر ناظر با مجری )وظیفه حل اختالف نظر با سازمان استان(♦

2م ♦ 41 ♦ 0‒4‒1.........................................................................................................................
قنم ♦ 141 ،11 ♦ 24 ماده ،12 ماده..........ازرس )وظایف و اختیارات بازرس(اختیارات ب♦
قنم ♦ 112 ♦ 111 ماده..................................................(116اختیارات رئیس سازمان )ماده ♦
قنم ♦ 16 ♦ 2فصل......................اختیارات سازمان )تشکیالت، ارکان، وظایف و اختیارات(♦
قنم ♦ 26 ♦ 21 ماده...........................................................(21اختیارات شورای مرکزی )ماده ♦
قنم ♦ 121 ♦ 114ماده.....................................................(114اختیارات شورای مرکزی )ماده♦
2م ♦ 121 ♦ 14 ماده.................................................اختیارات صاحب کار )معرفی اختیارات(♦
2م ♦ 112 ♦ 6ماده................................اختیارات صاحب کار )وظایف، تعهدات و اختیارات(♦
2م ♦ 141 ♦ 11 ماده........................................................اختیارات مجری )معرفی اختیارات(♦
اختیارات مجمع عمومی سازمان استان )مجمع عمومی اعم از اینکه به طور عادی یا ♦

قنم ♦ 02 ♦ 60 ماده...................................................................العاده تشکیل شده باشد( فوق
قنم ♦ 10 ♦ 1 ماده................اختیارات مجمع عمومی سازمان استان )وظایف و اختیارات(♦
قنم ♦ 122 ♦ 10 ماده.............................................................................اختیارات مجمع عمومی♦
ختیارات مسئول دفتر طراحی ساختمان )شرح وظایف و حدود اختیارات(ا♦
2م ♦ 20 ♦ 6‒6...............................................................................................................................
قنم ♦ 11‒12 ♦ 02ماده................اختیارات و وظایف هیات مدیره نظام مهندسی استانها♦
قنم ♦ 12 ♦ 02 ماده...............................................(53اختیارات و وظایف هیأت مدیره )ماده ♦
قنم ♦ 121 ♦ 21 ماده...............................................................اختیارات و وظایف هیأت مدیره♦
قنم ♦ 126 ،24 ♦ 120 ماده ،11ماده.................................................اختیارات هیأت عمومی♦
قنم ♦ 22 ♦ 16ماده.......................................اختیارات هیأت مدیره )اهم وظایف و اختیارات(♦
قنم ♦ 121 ،12 ♦ 21ماده ،02ماده........................................................اختیارات هیأت مدیره♦
2م ♦ 21 ♦ 1‒1‒1..................صالحیت(اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقی )شرایط احراز ♦
قنم ♦ 22 ♦ 22 ماده..........................................................(32اخذ پروانه کسب و پیشه )ماده ♦
های الزم از مهندس ناظر )تعهدات و اختیارات مجری( اخذ تأییدیه♦

2م ♦ 142 ♦ 1‒16..........................................................................................................................
2م ♦ 21 ♦ ‒........های مجری( اخذ موافقت و تأیید کتبی صاحب کار )وظایف و مسئولیت♦
های فنی از کانون استان )ابطال، معلق یا فاقد اعتبار شدن پروانه( خراج کاردانا♦

2م ♦ 61 ♦ 1‒11............................................................................................................................
21م ♦ 124 ♦ ‒.....................................................................................اخطار بموقع به ساکنین♦
21م ♦ 121 ♦ 2‒4‒0‒21...............................اخطار حمالت هوایی )آسانسور اضطراری(♦
21م ♦ 14 ♦ 2‒2‒2‒0‒21..........اخطار حمالت هوایی )سامانه سرمایش و گرمایش(♦
روزه )مواردی که مجری میتواند با اخطار اقدام به فسخ قرار داد کند(15اخطار کتبی ♦
2م ♦ 141 ♦ 24 ماده......................................................................................................................
قنم ♦ 11 ♦ 12 ماده...................................اخطار کتبی با درج در پرونده )مجازات انتظامی(♦
اص ♦ 1 ♦ ‒...................................................................................................................اخطار کتبی♦
22م  ♦62 ♦ 2‒1‒22..........................................................................................................اخطار♦
اخ ♦ 1 ♦ ‒................................................................................................................ای اخالق حرفه♦
قنم ♦ 101 ،100 ♦ ‒.............................................................................................ای اخالق حرفه♦
اخالل در کار اجرایی ساختمان )اخالل به دلیل عدم حضور ناظر(♦
2م ♦ 02 ♦ 4‒4‒11......................................................................................................................
21م ♦ 22 ♦ ‒............................................................اخالل و تأخیر در عملیات امداد و نجات♦
2م ♦ 02 ♦ 4‒4‒11.....................عدم حضور ناظر( اخالل )اخالل در کار اجرایی به دلیل♦
آب بام به شبکه فاضالب شهری(کشی  لولهادارات فاضالب شهر )اتصال ♦

4م ♦ 122 ♦ 1‒6‒1‒4................................................................................................................
قنم ♦ 114 ♦ ‒........................................................................ادارات کل اطالعات و دادگستری♦
اص ♦ 2 ♦ ‒............................................................اداره مجمع عمومی نظام مهندسی استان♦
22م ♦ 02♦  1‒1‒0‒22....................................................................................................اداری♦
22م ♦ 24 ♦ 14‒2‒22.....................................................................................ادامه اجرای کار♦
ادامه پروژه بدون مجری )در صورتی که ادامه کار مجری غیرممکن شود(♦

2م ♦ 41 ♦ 6‒4‒1.........................................................................................................................
اص ♦ 1 ♦ ‒..................................................................................ادای شهادت فنی خالف واقع♦
22م ♦ 42 ♦ 2‒6‒22.............................................................................................ادغام تابلوها♦
22م ♦ 21  ♦1‒2‒22........................................................................................ادوات الکتریکی♦
22م ♦ 24 ♦ 4‒2‒22..................................................................................................ادوات برق♦


