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 3 ................................................................... گونمصارف گونا
 3 ....................................... ی. حمل و نقل و نگهدار1-16-6
 3 ............................. (ی)گرمابند یحرارت قی. مصالح عا1-17
 3 .................................................................... اتی. کل1-17-1
 یکبببار قیمتبببداول در عبببا بی. شبببناخت  بببرا1-17-2

 3 ................................................................................... یحرارت
 3 .................................... یحرارت تیهدا بی.  ر1-17-2-1
 3 .................................. یمقاومت حرارت بی.  ر1-17-2-2
 3 ............................................... ی. مقاومت حرارت1-17-2-3
 3 ........................................ زان انتقال حرارتی. م1-17-2-4
 3 ................................................. یکار قیزان عای. م1-17-3
 یهبببا سبببتمیو س یق حرارتبببی. مصبببالح عبببا 1-17-4
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 3 .............................................................................. یکار قیعا
 3 .................... انباشته به صورت آزاد یها قیعا. 1-17-4-1
 3 .............................................. ییپتو یها قی. عا1-17-4-2
 3 .......................................... یا قطعه یها قی. عا1-17-4-3
 3 ............................................... قیعا یها . تخته1-17-4-4
 3 ................................قیعا یها ا بلوکیها  . تاوه1-17-4-5
 3 ................................. کننده منعکس یها قی. عا1-17-4-6
 3 .......................................... یدنیپاش یها قی. عا1-17-4-7
 3 .......................... درجا یقیترز یکف یها قی. عا1-17-4-8
 3 ............................................ دار موج یها قی. عا1-17-4-9
 3 ....................... . انطباق با مشخصات و استانداردها1-17-5
 3 .................... ها و حداقل حدود قابل قبول یژگی. و1-17-6
 یکببار قیعببا یهببا سببتمیو س یق حرارتببی. مصببالح عببا1-17-7

 3 ..................................................... مناسب و متداول در ساختمان
 3 ......................................................... . مصالح نصب1-17-8
 3 ....................................... یل و نگهدار. حمل و نق1-17-9
 3 .................................. (ی)صدابند یکی. مصالح آکوست1-18
 3 .................................................................... اتی. کل1-18-1
 3 ........................................................صوت عتیطب .1-18-2
 3 ....................................................... فرکانس صوت1-18-3
 3 .......................................................... . شدت صوت1-18-4
 3 .......................................... قال صوتانت ی. چگونگ1-18-5
 3 .................................................یکی. مصالح آکوست1-18-6
 3 .................................. یسرب یصوت یها قی. عا1-18-6-1
شبببده از  و صبببفحات سببباخته هبببا ی. کاشببب1-18-6-2
 3 ................................................................. یسلولوز یبرهایف
 یبرهبببایسببباخته شبببده از ف یهبببا ی. کاشببب1-18-6-3

 3 ..................................................................................... یمعدن
 3 ............................. ارد سوراخ یفلز یها ی. کاش1-18-6-4
 3 ....................................... یکیاکوست ی. اندودها1-18-6-5
 3 ....................... . انطباق با مشخصات و استانداردها1-18-7
 3 .................... و حداقل حدود قابل قبول ها یژگی. و1-18-8
مناسببب و  یکیآکوسببت یهببا سببتمی. مصببالح و س1-18-9

 3 ............................................................... متداول در ساختمان
 3 ...................................................... . مصالح نصب1-18-11
 

ــل دو  ــتو /  فص ــتو و ب ــ   ب ــه، لال ــد آرم و  یبن
 3 ..................................................... یساختمان یدرزها

 3 ........................................................................... اتی. کل2-1
 3 .............................................................ی. مصالح مصرف2-2
 3 ..................................................................... مانی. س2-2-1
 3 ..................................... یمان پرتلند مصنوعی. س2-2-1-1
 3 ..................................ید و رنگیسف یها مانی. س2-2-1-2
 3 ............................................. یعیطب یها مانی. س2-2-1-3
 3 ............................................ ختهیآم یها مانی. س2-2-1-4
 3 .................................:یمان پرتلند پوزوالنیس 2-2-1-4-1

 یگبببداز مان پرتلنبببد روبببباره آهبببن یسببب 2-2-1-4-2
 3 .................................. (یا ا سربارهی یا مان پرتلند روبارهی)س
 3 .................................................. ییمان بنایس 2-2-1-4-3
 3 .................... . انطباق با مشخصات و استانداردها2-2-1-5
 3 ................. بولها و حداقل حدود قابل ق یژگی. و2-2-1-6
مصبببارف  یمناسبببب ببببرا  یهبببا مانی. سببب2-2-1-7

 3 ................................................................................. گوناگون
 3 .................................... ی. حمل و نقل و نگهدار2-2-1-8
 3 ...................... بتن( یبرا یدانه )مصالح سنگ . سنگ2-2-2
 3 ................................................................. اتی. کل2-2-2-1
 3 .................... . انطباق با مشخصات و استانداردها2-2-2-2
 3 ................. ها و حداقل حدود قابل قبول یژگی. و2-2-2-3
 3 .................................... ی. حمل و نقل و نگهدار2-2-2-4
 3 ........................................................................... . آب2-2-3
 3 ................................................................. اتی. کل2-2-3-1
 3 .................... . انطباق با مشخصات و استانداردها2-2-3-2
 3 ................. ها و حداقل حدود قابل قبول یژگی. و2-2-3-3
 3 ........................... آب یجا کردن و نگهدار . جابه2-2-3-4
 3 ........................................................... ی. مواد افزودن2-2-4
 3 ................................................................. اتی. کل2-2-4-1
 3 .................................................................... . انواع2-2-4-2
 3 ................................................ ساز مواد حباب 2-2-4-2-1
 3 .............................................. آب مواد کاهنده 2-2-4-2-2
 3 .......................................... رکنندهیمواد کندگ 2-2-4-2-3
 3 .................... رکننده(یکننده )تندگ عیمواد تسر 2-2-4-2-4
 3 ................................................ یمواد پوزوالن 2-2-4-2-5
 3 ..................... کننده یریا خمیمواد روان ساز  2-2-4-2-6
 3 ..................................... زممتا یها کننده روان 2-2-4-2-7
 3 ........................................... بند کننده مواد آب 2-2-4-2-8
 3 ...................................... متفرقه یمواد افزودن 2-2-4-2-9
 3 .................... . انطباق با مشخصات و استانداردها2-2-4-3
 3 ................. ها و حداقل حدود قابل قبول یژگی. و2-2-4-4
مصبببارف  یمناسبببب ببببرا ی. مبببواد افزودنببب2-2-4-5

 3 ................................................................................. گوناگون
 3 .................................... ی. حمل و نقل و نگهدار2-2-4-6
 3 ............................. )آرماتورها( یفوالد یلگردهای. م2-2-5
 3 ................................................... مهم بتن یها یژگی. و2-3
 3 ...................................................................... اتی. کل2-3-1
 3 .............................................................. بتن یی. کارا2-3-2
 3 .............................................................. مپ. اسال2-3-2-1
 3 .................................................. ی. مصالح مصرف2-3-2-2
 3 ...................................................... ی. مواد افزودن2-3-2-3
 3 ...................................................... ت. درجه حرار2-3-2-4
 3 .................................................... )دوام( بتن ییای. پا2-3-3
 3 .......................................... مانی. نسبت آب به س2-3-3-1
 3 .......................................... مانیاقل مقدار س. حد2-3-3-2
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 3 ................................................. . بتن با حباب هوا2-3-3-3
 3 ................ ییایمی. بتن مقاوم در برابر حمالت ش2-3-3-4
 3 ..................................شی. بتن مقاوم در برابر سا2-3-3-5
 3 ............................................................ . مقاومت بتن2-3-4
 3 ................................................................. اتی. کل2-3-4-1
 3 .......................................... مانی. نسبت آب به س2-3-4-2
 3 ......................................................... مانی. نوع س2-3-4-3
 3 ...................... ی. نوع و حداکثر قطر مصالح سنگ2-3-4-4
 3 ...................................................... ی. مواد افزودن2-3-4-5
 3 ..................................................... بتن یری. نفوذناپذ2-3-5
 3 .......................................... مانی. نسبت آب به س2-3-5-1
 3 ............................................. اختالو یها . نسبت2-3-5-2
 3 .......................... ختن، عمل آوردن و مراقبتی. ر2-3-5-3
 3 ............................................. ینساختما ی. درزها2-3-5-4
 3 .................................................................. . وزن بتن2-3-6
 179 ............................................................. . مخلوو بتن2-4
 3 ...................................................................... اتی. کل2-4-1
 3 .................................................................... . رده بتن2-4-2
 3 ........................................................... . طرح اختالو2-4-3
 3 .............................. ی. حداکثر اندازه مصالح سنگ2-4-3-1
 3 .......................................... مانیبت آب به س. نس2-4-3-2
 3 ................................................ بتن یزان هوای. م2-4-3-3
 3 ........................................................... زان آبی. م2-4-3-4
 3 ..................................... یمان و مصالح سنگی. س2-4-3-5
 3 ..................................... اختالو یبیتقر یها . نسبت2-4-4
 3 ................................................................... . ساخت بتن2-5
 3 ...................................................................... اتی. کل2-5-1
 3 ............................. مصالح متشکله بتن یریگ . اندازه2-5-2
 3 ................................................................ مانی. س2-5-2-1
 3 ..................................................... ی. مصالح سنگ2-5-2-2
 3 ............................................. ی. آب و مواد افزودن2-5-2-3
 3 .................................... ها یو روادار یریگ . اندازه2-5-2-4
 3 ........................................................ . اختالو مصالح2-5-3
 3 ................................................................. اتی. کل2-5-3-1
 3 ......................................... ثابت یها کن . مخلوو2-5-3-2
 3 ............................................................ . بتن آماده2-5-3-3
 3 .................................................. . اختالو با دست2-5-3-4
 3 .................................. . درجه حرارت مخلوو بتن2-5-3-5
 3 ............................................... اختالو مجدد بتن2-5-3-6
 3 ........................ ش و کنترلی، آزمایبردار . آزمونه2-5-3-7
 3 ...................................................................... . حمل بتن2-6
 3 ...................................................................... اتی. کل2-6-1
 3 ..................................................ون با جام دواری. کام2-6-2
 3 ...................................................... کسری. تراک م2-6-2-1
 3 .......................................... یا . اختالو دو مرحله2-6-2-2
 3 ................................................... . اختالو خشک2-6-2-3

 3 ....... یشده توسط بتن ساز مرکز . حمل بتن ساخته2-6-3
 3 ...................................................... کسری. تراک م2-6-3-1
 3 .............................................. . تراک با جام ثابت2-6-3-2
 3 ............................................... لیر . جام انتقال با2-6-3-3
 3 ....................................................... ی. روش دست2-6-3-4
 3 ....................................................... دار بی. ناوه ش2-6-3-5
 3 ......................................................تن. تلمبه کردن ب2-6-4
 3 ................................................................. اتی. کل2-6-4-1
 3 ................................ ی. حداکثر قطر مصالح سنگ2-6-4-2
 3 ....................................... یبند ن دانهیتر . مناسب2-6-4-3
 3 ............................................. ماسه یب نرمی.  ر2-6-4-4
 3 .......................................................... زان شنی. م2-6-4-5
 3 .................................... مهم یها ر مشخصهی. سا2-6-4-6
 3 .................................. و متراکم ساختن بتن یزیر . بتن2-7
 3 ...................................................................... اتی. کل2-7-1
 3 .......................................... . خشک کردن محل کار2-7-2
 3 ........................................ ی. آماده نمودن بستر خاک2-7-3
 3 .........................................ی. آماده کردن بستر سنگ2-7-4
 3 ............................... می. آماده نمودن سطوح بتن قد2-7-5
 3 ................ قطعات مدفون یو جاگذار ی. آرماتوربند2-7-6
 3 ............................................................. . کنترل قالب2-7-7
 3 ............................ ختن بتن و انتقال آن به قالبی. ر2-7-8
 3 ................................................................. اتی. کل2-7-8-1
 3 ...................................... جاما ی. استفاده از باکت 2-7-8-2
 3 ......................................................... بداری. ناوه ش2-7-8-3
 3 .......................................................... هی. لوله تخل2-7-8-4
 3 ......................................................... . تسمه نقاله2-7-8-5
 3 ................................................ شالوده یزیر . بتن2-7-8-6
 3 ................................ ها ها و سقف دال یزیر . بتن2-7-8-7
 3 ............ یاصل یرهایوار، ستون و تید یزیر . بتن2-7-8-8
 3 ............................. دار بیدر سطوح ش یزیر . بتن2-7-8-9
 3 ....................... یزیر . توقف و شروع مجدد بتن2-7-8-11
 3 ................................ یزیر بتن ییط آب و هوای. شرا2-7-9
 3 ..................................... گرم یدر هوا یزیر . بتن2-7-9-1
 3 .................................... سرد یر هواد یزیر . بتن2-7-9-2
 3 ............................................. م بتنی. تراکم و تحک2-7-11
 3 ............................................................... اتی. کل2-7-11-1
 3 ..................................... تراکم کردن با دست. م2-7-11-2
 3 ................... یکیل مکانی. متراکم کردن با وسا2-7-11-3
 3 .......................................................... . عمل آوردن بتن2-8
 3 ...................................................................... اتی. کل2-8-1
 3 ................................ . عوامل مؤثر در مراقبت از بتن2-8-2
 3 ....................................... مراقبت از بتن یها . روش2-8-3
 3 ..................................له آبی. عمل آوردن به وس2-8-3-1
 3 .................... قیجاد سطوح عای. عمل آوردن با ا2-8-3-2
 3 ........................................... . عمل آوردن با بخار2-8-3-3
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 3 ...................................................... . مدت مراقبت2-8-3-4
 3 ................................................................های ویژه . بتن2-9
 3 ...................................................................... اتی. کل2-9-1
 3 .................................................. ه )الغر(یما . بتن کم2-9-2
 3 .............................................. ی. بتن سبک ساختمان2-9-3
 3 ............................................. یبند قی. بتن سبک عا2-9-4
 3 ..................................................... ش ساختهی. بتن پ2-9-5
 3 ...................................................... . بتن با حباب هوا2-9-6
 3 ....... با مقاومت زودرس مانی. بتن ساخته شده از س2-9-7
 3 ............................................................. نی. بتن سنگ2-9-8
 3 ........................................................دهیش تنی. بتن پ2-9-9
 3 ...................................................... ر انواع بتنیا. س2-9-11
 3 .................................................. یبتن ی. کنترل کارها2-11
 3 .................................................................... اتی. کل2-11-1
 3 ........................... متعارف یبتن یها سازه یار. رواد2-11-2
ش ببببتن )کنتبببرل یو آزمبببا یببببردار . آزمونبببه2-11-3
 3 ................................................................................... ت(یفیک
 3 ........................................... رش بتنیو پذ یابی. ارز2-11-4
و  یببببردار رش ببببتن، تبببواتر آزمونبببهی. پبببذ2-11-4-1

 3 .................................................................... ش مقاومتیآزما
عمببل  یهببا رش بببتن آزمونببهی.  ببوابط پببذ2-11-4-2

 3 .................................................................. شگاهیآمده در آزما
.  ببببوابط کنتببببرل روش عمببببل آوردن و  2-11-4-3

 3 ......................................................................... محافظت بتن
 3 ........................................... یآگاه یها . آزمونه2-11-4-4
 3 ............................ قاومت کمبا م یها بتن ی. بررس2-11-5
 3 .......................... لگردها(یم ی)جاگذار ی. آرماتورگذار2-11
 3 .................................................................... اتی. کل2-11-1
در  یمصببرف  یلگردهببا ی. نببوع و مشخصببات م 2-11-2
 3 ......................................................................................... بتن
 3 ................................ لگردهای. حمل و انبار کردن م2-11-3
 3 ....................................... شیو آزما یبردار . آزمونه2-11-4
 3 ..................................... لگردهایرش می.  وابط پذ2-11-5
 3 .................................................. ییاجرا یها . نقشه2-11-6
 3 ................................... دن و خم کردن آرماتوری. بر2-11-7
 3 .............................. . بستن و کارگذاشتن آرماتورها2-11-8
 3 .............................................. . وصله کردن آرماتور2-11-9
 3 .............................................. آرماتور ی. جوشکار2-11-11
 3 ......... لگردیم یرو ی. حداقل پوشش محاف  بتن2-11-11
دن و کارگذاشبببببتن یبببببهبببببا در بر ی. روادار2-11-12
 3 ................................................................................ لگردهایم
 3 ................................................ و نظارت ی. بازرس2-11-13
 3 ............ مدفون در بتن یها و مجار ، لولهی. قالب بند2-12
 3 .................................................................... اتیل. ک2-12-1
متشببببکله قالبببب و داربسببببت و   ی. اجبببزا 2-12-1-1

 3 ............................................................................. عملکرد آن

 3 ...............................................یبند . نقشه قالب2-12-1-2
 3 ................................................................... . مصالح2-12-2
 3 ............................................................... اتی. کل2-12-2-1
 3 ................................................................ . چوب2-12-2-2
 3 ..................................................... ر مصالحی. سا2-12-2-3
 3 ....................................................................... . اجرا2-12-3
 3 .................................. قالب یی. مشخصات اجرا2-12-3-1
 3 ............................................ نانیاطم یها هی. پا2-12-3-2
 3 ............................................. یبند م قالبی. تنظ2-12-3-3
 3 ..................................................... یبردار . قالب2-12-3-4
 3 ............................................ یبردار . زمان قالب2-12-3-5
 3 ..............................نانیاطم یها هی. برداشتن پا2-12-3-6
 3 ........................... مدفون در بتن یها و مجار . لوله2-12-4
 3 .................................................... یساختمان ی. درزها2-13
 3 .................................................................... اتی. کل2-13-1
 3 ............ (ییاجرا یساخت )درزها ی. کاربرد درزها2-13-2
 3 ........................................ یحرکت ی. کاربرد درزها2-13-3
 3 ............................................. یانقبا  ی. درزها2-13-3-1
 3 ............................................... ساوانب ی. درزها2-13-3-2
 3 ................................................ کنترل ی. درزها2-13-3-3
 3 ............................................... نشست ی. درزها2-13-3-4
 3 ............................................... یلغزش ی. درزها2-13-3-5
 3 ....................................................... درزها ری. سا2-13-3-6
 3 ................ یساختمان یدر درزها ی. مصالح مصرف2-13-4
 3 ............................... لر(ی. مصالح پرکننده درز )ف2-13-4-1
 3 ............................................... یبند . مصالح آب2-13-4-2
 3 ................................................. . مصالح پوشش2-13-4-3
 3 .................................... یساختمان یدرزها ی. اجرا2-13-5
 3 .................................... ساخت یدرزها ی. اجرا2-13-5-1
 3 ................................... یحرکت یدرزها ی. اجرا2-13-5-2
 یهبببا در سببباختمان یحرکتببب یدرزهبببا 2-13-5-2-1
 3 ....................................................................کپارچهیآرمه  بتن
 یهبببا در سببباختمان یحرکتببب یدرزهبببا 2-13-5-2-2

 3 .................................................................................. یفوالد
 یهبببا در سببباختمان یحرکتببب یدرزهبببا 2-13-5-2-3

 3 .................................................... ییشده از مصالح بنا ساخته
 

ـ فعال/  فصل سو  و  هـا  سـاختمان  یعمـوم  یهـا  تی
 3 ....................................... هـا آن یـیاجـرا ـاتیجـزئ
 3 .............................................................. یات خاکی. عمل3-1
 3 ..................................................................... فی. تعر3-1-1
 3 ........................................ یو گودبردار ی. خاکبردار3-1-2
 3 ................................................................. اتی. کل3-1-2-1
 3 ................. سات موجودی. حفاظت و حراست تأس3-1-2-2
 یا نببباتیببه و فرسببود یهببا . برداشببت خبباک 3-1-2-3

 3 ...................................................................................یسطح
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 3 ......................................................... ی. خاکبردار3-1-2-4
 3 ......................................... یو گودبردار یکن ی. پ3-1-2-5
 3 ......................... یلجن یها نیدر زم ی. خاکبردار3-1-2-6
 3 ....................... یسنگ یها نیدر زم ی. خاکبردار3-1-2-7
 3 ............................... ها و گودها ی. حفاظت بدنه پ3-1-2-8
 3 ................................................................. یزی. خاکر3-1-3
 3 ................................................ یزی. مصالح خاکر3-1-3-1
 3 .................................................... . اصالح مصالح3-1-3-2
 3 ................................................... یزی. انواع خاکر3-1-3-3
 3 ............................................ باربر یزهایخاکر 3-1-3-3-1
 3 ....................................... پرکننده یزهایخاکر 3-1-3-3-1
 3 .................................... زهای. کنترل رطوبت خاکر3-1-3-4
 3 ........................ زدانهیبا مصالح ر یزهایخاکر 3-1-3-4-1
 3 ................... دانه با مصالح درشت یزهایخاکر 3-1-3-4-2
 3 .................. یا با مصالح رودخانه یزهایخاکر 3-1-3-4-3
 3 ....................................... دنیح و کوبی. پخش، تسط3-1-4
 3 ................................................................. اتی. کل3-1-4-1
 3 ................................ یزیبستر خاکر یساز . آماده3-1-4-2
 3 ................................................ باربر یزهای. خاکر3-1-4-3
 3 .................................................. ها هیپخش ال 3-1-4-3-1
 3 ................................... دنیزان کوبیروش و م 3-1-4-3-2
 3 ............................................. میح و تنظیتسط 3-1-4-3-3
 3 ........................................... پرکننده یزهای. خاکر3-1-4-4
 3 ................................................. پخش مصالح 3-1-4-4-1
 3 ................................... دنیزان کوبیروش و م 3-1-4-4-2
 3 ............................................................... یفلز ی. کارها3-2
 3 ...................................................................... اتی. کل3-2-1
 3 ..................................................................... . مصالح3-2-2
ن )سبباخت، نصببب و  یسببنگ یفلببز یکارهببا ی. اجببرا3-2-3

 3 ......................................................................... کنترل نوع کار(
 3 ............................................ یکارگاه یها . نقشه3-2-3-1
 3 .................................................................. ساخت3-2-3-2
 3 ........ ز و خم و راست کردن قطعاتیه خیتعب 3-2-3-2-1
 3 .................................................. برش با شعله 3-2-3-2-2
 3 ........................................... ها آماده کردن لبه 3-2-3-2-3
 3 ...................... یبا اتصال جوش یها ساختمان 3-2-3-2-4
 3 ............. پرمقاومت یها چیبا پ یها ساختمان 3-2-3-2-5
 3 ............................................. یفشار یدرزها 3-2-3-2-6
 3 ............................................................ یروادار 3-2-3-2-7
 3 ......................................... ها ستون یم پایتنظ 3-2-3-2-8
 3 ........................ محافظت یبرا یا . رنگ کارخانه3-2-3-3
 3 .................................................... یط کلیشرا 3-2-3-3-1
 3 ................................ رقابل دسترسیسطوح غ 3-2-3-3-2
 3 ................................................. سطوح تماس 3-2-3-3-3
 3 ..............................سطوح صاف و آماده شده 3-2-3-3-4
 3 .......................یسطوح مجاور جوش کارگاه 3-2-3-3-5

 3 ................................................... و نصب یی. برپا3-2-3-4
 3 ............................. ها ستون یزان کردن پایم 3-2-3-4-1
 3 ................................................................ مهار 3-2-3-4-2
 3 ............................................ م کردن کاریتنظ 3-2-3-4-3
در  یفشببببار یجفببببت کببببردن درزهببببا 3-2-3-4-4

 3 .................................................................................. ها ستون
 3 .............................................. یجوش کارگاه 3-2-3-4-5
 3 ............................................... یرنگ کارگاه 3-2-3-4-6
 3 ......................................... یاتصاالت کارگاه 3-2-3-4-7
 3 ................................................... . کنترل نوع کار3-2-3-5
 3 ......................................................... یهمکار 3-2-3-5-1
 3 ......... در کارها د نظر کردنیو تجد یدگیرس 3-2-3-5-2
 3 ............................................. ها جوش یبررس 3-2-3-5-3
 یهببا چیدر پبب یاتصبباالت اصببطکاک یبررسبب 3-2-3-5-4

 3 ............................................................................... پرمقاومت
 3 ............................................. ن نوع فوالدییتع 3-2-3-5-5
 3 ................................... سبک یفلز یکارها ی. اجرا3-2-4
 3 ............................................ یکارگاه یها . نقشه3-2-4-1
 3 ............... ها( ف )درها، پنجره ها، چارچوبی. تعار3-2-4-2
و مالحظببات  یدر و پنجببره فلببز یهببا یژگببی. و3-2-4-3

 3 .......................................................... مربوو در هنگام نصب
 3 .................................................................. . نصب3-2-4-4
 3 ........................................... ها نصب چارچوب 3-2-4-4-1
 3 ................................... ها نصب درها و پنجره 3-2-4-4-2
 3 .................................................................... یکار قی. عا3-3
 3 ................................................. یرطوبت یکار قی. عا3-3-1
 3 ................................................................. اتی. کل3-3-1-1
 3 ................................................. . گستره و اهداف3-3-1-2
 3 ......................................................... ینم بند 3-3-1-2-1
 3 ......................................................... یبند آب 3-3-1-2-2
 3 ....................................................... یبخاربند 3-3-1-2-3
 3 .................... یرطوبت یکار قی. مواد و مصالح عا3-3-1-3
 3 ......................................... یق رطوبتیعا ی. اجرا3-3-1-4
تخببت )بببا  یهببا بببام یرطببوبت یکببار قیعببا 3-3-1-4-1
 3 ......................................... ها ها و بالکن (، تراس1:6ب تا یش
دار،  بیشبب یهببا بببام یرطببوبت یکببار قیعببا 3-3-1-4-2

 3 ......................................................................و گنبدها یقوس
 3 ................. کف و شالوده یرطوبت یکار قیعا 3-3-1-4-3
 3 ................ نیرزمیوار زید یرطوبت یکار قیعا 3-3-1-4-4
 یهبا  سیکبف آشبپزخانه، سبرو    یارکب  قیعا 3-3-1-4-5

 3 ................................................... مشابه یو فضاها یبهداشت
 یهببا ر قسببمتیسببا یرطببوبت یکببار قیعببا 3-3-1-4-6

 3 ................................................................................ ساختمان
 3 ............................................یکار قیش عای. آزما3-3-1-5
 3 ................... یرطوبت یها قی. حف  و مراقبت عا3-3-1-6
 یهبببا قیدر عببا  یمبببیات ترمیبب عمل ی. اجببرا 3-3-1-7
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 3 ................................................................................... یرطوبت
 یهبا  قیاز ببه برکنبدن عبا   یب مرمت ببدون ن  3-3-1-7-1
 3 ........................................................................................ یقبل
 یکببار قیدن عببایببمرمببت بببه روش برچ  3-3-1-7-2
 3 ........................................................................................ یقبل
 3 .......... ها ( ساختمانی)گرمابند یحرارت یکار قی. عا3-3-2
 3 ................................................................. اتی. کل3-3-2-1
 3 ......................................... یق حرارتی. مصالح عا3-3-2-2
 3 ............................................... فرار گرما یها . راه3-3-2-3
 3 ...................................................... ها نیرزمیز 3-3-2-3-1
 3 ............................................................. ها کف 3-3-2-3-2
 3 ........................................... یخارج یوارهاید 3-3-2-3-3
 3 ............................................................... ها بام 3-3-2-3-4
 3 ............................. ها و پنجره یخارج یدرها 3-3-2-3-5
 3 .......................... ساختمان یها درزها و ترک 3-3-2-3-6
 3 .......................................... یق حرارتیعا ی. اجرا3-3-2-4
 3 ......................................... نیرزمیز یوارهاید 3-3-2-4-1
 3 .......................................... ها کف یکار قیعا 3-3-2-4-2
 3 ........................ یخارج یوارهاید یکار قیعا 3-3-2-4-3
 3 ........................... ها ها و سقف بام یکار قیعا 3-3-2-4-4
 3 ........................... ها درها و پنجره یکار قیعا 3-3-2-4-5
 3 .................................... یحرارت یها قی. نصب عا3-3-2-5
 3 ............................. یحرارت یها قیعا ی. بخاربند3-3-2-6
 3 .................................. ه بخاربندیال ی. نحوه اجرا3-3-2-7
 3 ................................... هوا به هوا ی. مبدل حرارت3-3-2-8
 یکبار  قیببه هنگبام عبا    یمنب یت نکبات ا ی. رعا3-3-2-9

 3 ................................................................................... یحرارت
 3 ............ ها( ساختمان ی)صدابند یصوت یکار قی. عا3-3-3
 3 ................................................................. اتی. کل3-3-3-1
 3 ................................................................ فی. تعار3-3-3-2
 3 .............................. ب کاهش سر و صدای ر 3-3-3-2-1
 3 ........................................... درجه عبور صوت 3-3-3-2-2
ا یبب( IIC) یا کوبببه یق صببوتیدرجببه عببا  3-3-3-2-3

 3 .................................................................................. یا  ربه
 3 ......................................... نهیزم یسر و صدا 3-3-3-2-4
 3 ................................................ یکنار یها راه 3-3-3-2-5
 3 .................................... یکی. نصب مصالح آکوست3-3-3-3
 3 ........................................................ چسباندن 3-3-3-3-1
 3 ...................................................... خ کردنیم 3-3-3-3-2
 3 ............................ یکیخته مکانیآو یها ستمی. س3-3-3-4
 یهببا طیتقببال لببرزش بببه محبباز ان یری. جلببوگ3-3-3-5
 3 ........................................................................... ست و کاریز
مناسببب  یکیآکوسببت یهببا سببتمی. مصببالح و س3-3-3-6

 3 ........................................................... و متداول در ساختمان
 3 ............................................................... بنایی اتی. عمل3-4
 3 ........................................................... بنایی با سنگ3-4-1

 3 ................................................................. اتی. کل3-4-1-1
 3 .......ت و مشخصاتیفیها، کنترل ک . انواع سنگ3-4-1-2
 3 ...................................... با سنگ ییات بنای. عمل3-4-1-3
 3 ............................................................. اتیکل 3-4-1-3-1
 3 ...................................................... یبسترساز 3-4-1-3-2
 3 ....................................... طیدرجه حرارت مح 3-4-1-3-3
 3 ................................................یمالت مصرف 3-4-1-3-4
 3 ............................. ساتیمحل تأس ینیب شیپ 3-4-1-3-5
 3 ................................................ اتیتوقف عمل 3-4-1-3-6
 3 .............. ده(یبا سنگ قواره شده )تراش ییبنا 3-4-1-3-7
 3 ................. (ینیچ با سنگ الشه )الشه ییبنا 3-4-1-3-8
 3 ........................................... نیچ خشکه ییبنا 3-4-1-3-9
 3 ................................................. یطاق سنگ 3-4-1-3-11
 3 ............................. یسنگ یکارها یبندکش 3-4-1-3-11
 3 ............................................................. با آجر یی. بنا3-4-2
 3 ................................................................. اتی. کل3-4-2-1
 3 ............................. یمصرف ی. مشخصات آجرها3-4-2-2
 3 ....................... (ینیبا آجر )آجرچ ییات بنای. عمل3-4-2-3
 3 ...................................... یتر پبس یساز آماده 3-4-2-3-1
 3 ...................................................... ینیوارچید 3-4-2-3-2
 3 ........................................ دوجداره ینیوارچید 3-4-2-3-3
 3 .......................................................... با بلوک یی. بنا3-4-3
 3 ................................................................. اتی. کل3-4-3-1
 3 ....................................... با بلوک ییات بنای. عمل3-4-3-2
 3 ............................................. مسلح یوار بلوکید .3-4-3-3
 3 .............................................................. یساز . سقف3-4-4
 3 ................................................................. اتی. کل3-4-4-1
 3 ......................... (ی)طاق  رب یآجر یها . سقف3-4-4-2
 3 ......................................... درجا یبتن یها . سقف3-4-4-3
 3 .............................. ساخته شیپ یبتن یها . سقف3-4-4-4
 3 ....... رچه و بلوک(یسبک )سقف با ت یها . سقف3-4-4-5
 3 .......................................................... ها رچهیت 3-4-4-5-1
 3 .............................................. قطعات پرکننده 3-4-4-5-2
 3 .................................................... بتن پوشش 3-4-4-5-3
 3 ............................................................ مصالح 3-4-4-5-4
 3 ....................................................... نحوه اجرا 3-4-4-5-5
 3 ....................................................................... ی. نماساز3-5
 3 ...................................................................... اتی. کل3-5-1
 3 ......................................................... ی. انواع نماساز3-5-2
 3 .............................................. با سنگ ی. نماساز3-5-2-1
 3 ................... رمنظمیغ یها با سنگ ینماساز 3-5-2-1-1
 3 ........................ منظم یها با سنگ ینماساز 3-5-2-1-2
 3 ......... با سنگ پالک )لوحه سنگ( ینماساز 3-5-2-1-3
 3 .................................................. با آجر ی. نماساز3-5-2-2
 3 ............................................................. اتیکل 3-5-2-2-1
 3 ...................................... یبا آجرگر ینماساز 3-5-2-2-2
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 3 .................. ساب با آجر تراش و آب ینماساز 3-5-2-2-3
 3 ................................. ینیبا آجر ماش ینماساز 3-5-2-2-4
 3 ........................... ینیتزئ یبا آجرها ینماساز 3-5-2-2-5
 یدک در نمببایمقابلببه بببا آلوئببک و سببف    3-5-2-2-6
 3 ...................................................................................... یآجر
 3 ..................... انیبا استفاده از بتن نما ی. نماساز3-5-2-3
 3 ............................................................. اتیکل 3-5-2-3-1
 3 ..................................................... یقالب فلز 3-5-2-3-2
 3 ..................................................... یقالب چوب 3-5-2-3-3
 3 ..................................................... یماسه پاش 3-5-2-3-4
 3 ....................................................... یدار شهیت 3-5-2-3-5
 3 ............................................. الوان یبتن ینما 3-5-2-3-6
 3 .................................................. یمانیاندود س 3-5-2-3-7
 3 ................................................ یصنعت ی. نماساز3-5-2-4
 3 ............................................................. اتیکل 3-5-2-4-1
 3 ............................. یساخته بتن شیصفحات پ 3-5-2-4-2
 3 ............ یساخته بتن شیبا قطعات پ ینماساز 3-5-2-4-3
 3 ..................................................... درز قطعات 3-5-2-4-4
 3 ...................................................... ها درزپوش 3-5-2-4-5
 3 ....................................................... هیانواع رو 3-5-2-4-6
 3 ....................................................... ها یروادار 3-5-2-4-7
 3 ........................................ قطعات یساز مسلح 3-5-2-4-8
 ینصببب رو یسبباخته بببرا شیصببفحات پبب 3-5-2-4-9
 3 ................................... ییشده از مصالح بنا ساخته یوارهاید
 3 ........................................ شهیبا ش ینماساز 3-5-2-4-11
 3 ................................ یا پرده یها وارپوشید 3-5-2-4-11
 3 ........... یبا مواد و مصالح مصنوع ینماساز 3-5-2-4-12
 3 ...................................... ییایمیش یها ی. نماساز3-5-2-5
 3 ........................................... یگچ یها ی. نماساز3-5-2-6
 3 ................................................. ها یر نماسازی. سا3-5-2-7
 3 .......................................... ینیرز یها روکش 3-5-2-7-1
 3 .......................................... مشبک یها بلوک 3-5-2-7-2
 3 ............................................... یصفحات گچ 3-5-2-7-3
 3 .................................................................... ی. اندودکار3-6
 3 ...................................................................... اتی. کل3-6-1
 3 ................................................................ . مصالح3-6-1-1
 3 .................................................... شن و ماسه 3-6-1-1-1
 3 .................................................................. آب 3-6-1-1-2
 3 ....................................................... پودر رنگ 3-6-1-1-3
 3 ......... زیلگرد آویو م یمی، تور سیشبکه فلز 3-6-1-1-4
 3 .................................................... ر مصالحیسا 3-6-1-1-5
 3 .................................................. . آماده کردن کار3-6-1-2
 3 ........... . حف  مصالح و محوطه کار هنگام اندود3-6-1-3
 3 ........................................ یسطوح داخل ی. اندودکار3-6-2
 3 .............................................................. ی. روادار3-6-2-1
 3 ........................................... . حداقل دوره مراقبت3-6-2-2

 3 .............. یاندودکار ی.  خامت و تعداد قشرها3-6-2-3
 3 .................................... مورد مصرف یها . مالت3-6-2-4
 3 ..................................................................... جرا. ا3-6-2-5
 3 .................................................... یخارج ی. اندودها3-6-3
 3 .............................................. یمانیس ی. اندودها3-6-3-1
 3 ........................... یا تخته ماله یمانیود ساند 3-6-3-1-1
 3 ..................................... یمان چکشیاندود س 3-6-3-1-2
 3 ..................................... آبساب یمانیاندود س 3-6-3-1-3
 3 .................................... یتگرگ یمانیاندود س 3-6-3-1-4
 3 ................................................. یگچ ی. اندودها3-6-3-2
 یخببارج ینمببا یبببرا یگچبب یانببدودها 3-6-3-2-1

 3 ................................................................................ ساختمان
 3 ............................یساخته گچ شیصفحات پ 3-6-3-2-2
 3 ........................................................................ی. بندکش3-7
 3 ...................................................................... اتی. کل3-7-1
 3 .................................................. رکاری. آماده کردن ز3-7-2
 3 ............................. ها دانه ار مالت و اندازه سنگی. ع3-7-3
 3 ......................................................... ی. رنگ بندکش3-7-4
 3 ......................................................... ی. زمان بندکش3-7-5
 3 ............................................... . شکل دادن به بندها3-7-6
 3 ...................................................... ی. سرعت بندکش3-7-7
 3 ............................................ ی. نظافت بعد از بندکش3-7-8
 بببمن  یآوردن و مراقببببت از بندکشببب  . عمبببل3-7-9
 3 .................................................................................... رشیگ
 3 ...................................... مختلف یبناها ی. بندکش3-7-11
 3 .......................................... دار بیش یها . پوشش سقف3-8
 3 ...................................................................... اتی. کل3-8-1
 3 ........................ ها . گستره و دامنه کاربرد پوشش3-8-1-1
دار و پوشببش  بیشبب یهببا سببقف یبنببد . طبقببه3-8-1-2
 3 ....................................................................................... ها آن
ح بببا توجببه بببه جببنس مصببال  یبنببد طبقببه 3-8-1-2-1

 3 ............................................................................. سازه سقف
 3 ........ سقف یبند بیبا توجه به ش یبند طبقه 3-8-1-2-2
 3 ................. از لحاظ جنس پوشش یبند طبقه 3-8-1-2-3
 3 ..................................................................... . مصالح3-8-2
 3 .......................................................................... . اجرا3-8-3
 3 .................................... دار بیش یها . سازه سقف3-8-3-1
 3 ................................ دار بیش یها . پوشش سقف3-8-3-2
 یهببا دار بببا ورق بیشبب یهببا پوشببش سببقف 3-8-3-2-1
 3 .................................................................... نسوز مان پنبهیس
 یهببا دار بببا ورق بیشبب یهببا پوشببش سببقف 3-8-3-2-2
 3 ................................................................................ ومینیآلوم
 یهببا دار بببا ورق بیشبب یهببا پوشببش سببقف 3-8-3-2-3

 3 .................................................................... زهیگالوان یفوالد
 3 ................................ یپوشش با قطعات سفال 3-8-3-2-4
 3 ........... شفاف یکیپالست یها پوشش با ورق 3-8-3-2-5
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ر یدار بببا سببا  بیشبب یهببا پوشببش سببقف  3-8-3-2-6
 3 .................................................................................... مصالح

 3 .............................................................. یچوب ی. کارها3-9
 3 ...................................................................... اتی. کل3-9-1
 3 ..................................................................... . مصالح3-9-2
 3 ................................................................... چوب .3-9-2-1
 3 ..................................................... . عوامل اتصال3-9-2-2
 3 .............................................. یچوب یکارها ی. اجرا3-9-3
 3 .................................. ییاجرا یها دن نقشه. خوان3-9-3-1
کببار  دن، خشببک کببردن، خوابانببدن و بببه یبب. بر3-9-3-2

 3 ............................................................................. بردن چوب
 3 ............................. یچوب یکارها یات اجرای. کل3-9-3-3
 3 ...................................... یچوب یها سازه ی. اجرا3-9-3-4
 3 .......... یچوب یها . ساخت و نصب درها و پنجره3-9-3-5
 3 ............... ها تن چارچوب درها و پنجره. کارگذاش3-9-3-6
 3 ....................... یکننده چوب جدا یها غهیت ی. اجرا3-9-3-7
 3 ............................. ینیتزئ یچوب یکارها ی. اجرا3-9-3-8
 3 ..............................................کیو سرام یکار ی. کاش3-11
 3 .................................................................... اتی. کل3-11-1
 3 ..................................... ف و دامنه کاربردی. تعار3-11-1-1
 3 ................................................................... . مصالح3-11-2
 3 ............................................................... ی. کاش3-11-2-1
 3 ........................................................... کی. سرام3-11-2-2
 3 .............................................. . مصالح چسباننده3-11-2-3
 3 ......................................................................... اجرا3-11-3
 3 ...................................................... یکار ی. کاش3-11-3-1
 3 .................................................کی. نصب سرام3-11-3-2
 3 ............................................. ها کف، پله یها . پوشش3-11
 3 .................................................................... اتی. کل3-11-1
 3 ...................................... ف و دامنه کاربردی. تعر3-11-1-1
 3 ................................................................... . مصالح3-11-2
 3 ......................................................................... اجرا3-11-3
 3 .............................................. کف یها . پوشش3-11-3-1
 3 ........................................................... اتیکل 3-11-3-1-1
و  یمانیسبب یپوشببش کببف بببا آجرهببا    3-11-3-1-2

 3 ................................................................................ یکیموزائ
 3 ................................... پوشش کف با سنگ 3-11-3-1-3
 3 ......................................... کیفرش با سرام 3-11-3-1-4
پوشببش کببف بببا چببوب و پوشببش بببا      3-11-3-1-5

 3 ..................................................................................... پارکت
 3 .................. کیک و الستیپوشش با پالست 3-11-3-1-6
 3 ................................. کف یها ر پوششیسا 3-11-3-1-7
 3 ................................................................ ها . پله3-11-3-2
 3 .................................................... ها انواع پله 3-11-3-2-1
 3 ...................................................... نصب پله 3-11-3-2-2
 3 .................................. کاذب و جداکننده یها شش. پو3-12

 3 .................................................................... اتی. کل3-12-1
 3 ........................................... کاذب یها . پوشش3-12-1-1
 3 ................................................. سقف کاذب 3-12-1-1-1
 3 .......کاذب، گستره و دامنه کاربرد یها کف 3-12-1-1-2
 3 ............................................. ها کننده . انواع جدا3-12-1-2
 3 ................. . گستره و دامنه کاربرد سقف کاذب3-12-1-3
 3 ................................. کاذب یها انواع سقف 3-12-1-3-1
 3 ................................................................... . مصالح3-12-2
 3 ....................................................................... . اجرا3-12-3
 3 .................................. کاذب یها سقف ی. اجرا3-12-3-1
 ینبب یب شیموقببع پبب   کببه بببه   ییزهببایآو 3-12-3-1-1

 3 .................................................................................... اند شده
کببه پببس از سبباختن سببقف     ییزهببایآو 3-12-3-1-2

 یهبا  مفتبول  ایب  یله اتصباالت فلبز  یوسب  ببه  یبتن فبوالد 
 3 ............................................ شوند. یبه سقف متصل م یفلز
 3 ................ یافق یو فرع یاصل یها لیپروف 3-12-3-1-3
 3 ......................... ن سقف کاذبیریپوشش ز 3-12-3-1-4
 3 .................................. ها کننده انواع جدا ی. اجرا3-12-3-2
 3 .................... ها با آجر توپر کننده جدا یاجرا 3-12-3-2-1
 یتوخببال یهببا هببا بببا بلببوک  کننببده جببدا 3-12-3-2-2

 3 ................................................................... یمانیا سی یسفال
 3 .............یوار گچیشده از د ساخته یها غهیت 3-12-3-2-3
 3 ....................................................... و نصب آن شهیش 3-13
 3 .................................................................... اتی. کل3-13-1
 3 ................................................................... . مصالح3-13-2
 3 ....................................................................... . اجرا3-13-3
 3 ....................................................... ی. اصول کل3-13-3-1
 3 .......................................... شهی. کار گذاشتن ش3-13-3-2
 یا نوارهببایبب. بببرش و نصببب بببا بطانببه   3-13-3-2-1

 3 .......................................................... یکیا الستی یکیپالست
 3 ........................ . سوراخ کردن و سنگ زدن3-13-3-2-2
 3 ........................ یا شهیش یها ی. نصب کاش3-13-3-2-3
 3 .........................................................یزکاری. تم3-13-3-3
 3 ................................................................ یزیآم . رنگ3-14
 3 .................................................................... اتی. کل3-14-1
 3 ................................................................... . مصالح3-14-2
 3 .............................................................. . روش کار3-14-3
 3 ............................................................... اتی. کل3-14-3-1
 3 .........................................یزیآم . انواع رنگ3-14-3-1-1
 3 ................................................... . زدن رنگ3-14-3-1-2
 3 ........................ داشتن اطراف کار ز نگاهی. تم3-14-3-1-3
ن یدر حببب یو سبببالمت یمنبببیت ایببب. رعا3-14-3-1-4

 3 ............................................................................. یزیآم رنگ
 3 ......................................... یزن ل رنگی. وسا3-14-3-1-5
 3 ..................... یزیآم . سطوح تمام شده رنگ3-14-3-1-6
 3 .................. یزیآم ز کردن پس از رنگی. تم3-14-3-1-7
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 یسببطوح بببرا  یرسببازی. آمبباده کببردن و ز 3-14-3-2
 3 ............................................................................. یزیآم رنگ
 3 ................... ی. آماده کردن سطوح اندودکار3-14-3-2-1
 3 ......................... یچوب ی. آماده کردن کارها3-14-3-2-2
 3 ......................... یفلز ی. آماده کردن کارها3-14-3-2-3
مختلببف  ی)زدن قشببرها یزیببآم . انببواع رنببگ3-14-3-3

 3 ....................................................... اگون(ل گونیرنگ با وسا
 یسببطوح انببدود گچبب  یرو یزیببآم . رنببگ3-14-3-3-1

 3 .................................................... ک(یو پالست ی)رنگ روغن
، یسببببطوح بتنبببب یرو یزیببببآم . رنبببگ 3-14-3-3-2
 3 ....................................... مانیسو سطوح آزبست و  یمانیس
 3 ................ یچوب یکارها یرو یزیآم . رنگ3-14-3-3-3
 3 ................. یفلز یکارها یرو یزیآم . رنگ3-14-3-3-4
 3 .................. خاص یها با رنگ یزیآم . رنگ3-14-3-3-5
 3 .......................................................................... ها . چاه3-15
 3 ..................................................................... اتیکل 3-15-1
 3 ...................................... ت و مشخصاتی. موقع3-15-1-1
 3 ...................................... یزشیت سطوح ری. تقو3-15-1-2
 3 .............................. یبردار ن بهرهیه در حی. تهو3-15-1-3
 3 ......................................................................... اجرا3-15-2
 3 ............................................................ یزن لهی. م3-15-2-1
 3 ............................................................ی. انبارکن3-15-2-2
 3 ............................... و نصب گلدان ینیچ . طوقه3-15-2-3
 3 ................... ن اجرایدر ح یمنیت اصول ای. رعا3-15-2-4
 3 ............................................................. یساز . محوطه3-16
 3 .................................................................... اتی. کل3-16-1
 3 ........... یبردار نقشه ی. نقاو نشانه و مبدأ و کارها3-16-2
 3 .................................................................. بی. تخر3-16-3
 3 .................................. اهان و کندن اشجاری. دفع گ3-16-4
 3 ...................................................... ها و قنوات . چاه3-16-5
 3 ..........................   محوطه از نفوذ و ورود آب. حف3-16-6
 3 .............یشهر یرسان و آب ین آب کشاورزی. تأم3-16-7
 3 .................................................... ح محوطهی. تسط3-16-8
 3 ................................................... محوطه ی. زهکش3-16-9
 3 ..................................... یاالر  تحت ی. زهکش3-16-9-1
 3 .................................................. ی. روش ثقل3-16-9-1-1
 3 .................................................. . روش پمپاژ3-16-9-1-2
 3 ......................................... قی. روش پرده عا3-16-9-1-3
 3 .................................. یو آبروساز یگذار . جدول3-16-11
 3 ............................................................ اتی. کل3-16-11-1
 3 ............................................................ . مصالح3-16-11-2
 3 ...................................................... . روش اجرا3-16-11-3
 3 ....................................................... یروساز ادهی. پ3-16-11
 3 ............................................................ اتی. کل3-16-11-1
 3 ................... آن یرسازیبستر و ز یساز . آماده3-16-11-2
 3 .......................... یبا شفته آهک یرسازی. ز3-16-11-2-1

 3 ............... یا با مخلوو رودخانه یرسازی. ز3-16-11-2-2
 3 .................................... با بلوکاژ یرسازی. ز3-16-11-2-3
 3 ............................................ رو ادهیپ ی. روساز3-16-11-3
 3 ....................................................... اتی. کل3-16-11-3-1
 3 ..................................................... . آسفالت3-16-11-3-2
 یمانیا سبب یبب  یکیمببوزائ  یهببا  . فببرش 3-16-11-3-3

 3 .............................................. (یمانیو س یکیموزائ ی)آجرها
 3 .................................................. . بتن درجا3-16-11-3-4
 3 .................................. روها( )سواره یساز ابانی. خ3-16-12
 3 ............................................. ریمس یکوب خی. م3-16-12-1
 3 ...................................... یخاک نبات . برداشت3-16-12-2
 3 .............................. ابانی. آماده کردن بستر خ3-16-12-3
 3 ............................................. ابانیخ ی. روساز3-16-12-4
 3 .......................................... راساسی. قشر ز3-16-12-4-1
 3 ............................................... . قشر اساس3-16-12-4-2
 3 ..................................................... . آسفالت3-16-12-4-3
 3 .................................... (یکار سبز )چمن ی. فضا3-16-13
 3 ...................... سبز ی. آماده کردن محل فضا3-16-13-1
 3 ...................................... . خاک و کود مناسب3-16-13-2
 3 ............................................. . مقدار بذر چمن3-16-13-3
 3 ...............................چمن یاریو آب ی. نگهدار3-16-13-4
 3 ......................................... یو بازساز ریتعم ب،ی. تخر3-17
 3 .............................................. ات و گستره کاری. کل3-17-1
 3 ........ یدر فصول مختلف کار ییاجرا یها . روش3-17-2
 3 ........ یو شن یات خاکیب و اصالح عملی. تخر3-17-2-1
 3 ........................................ بی. نحوه رفع معا3-17-2-1-1
 3 ........................... راتیتعم یاجرا ی. چگونگ3-17-2-1-2
 3 ................... یب و اصالح سطوح آسفالتی. تخر3-17-2-2
 3 ..................................... ها ها و حفره . گودال3-17-2-2-1
 یدر اثببببر خراببببب. نشسببببت آسببببفالت 3-17-2-2-2
 3 ................................................................................ یرسازیز
 3 ....................................... آسفالت یها . ترک3-17-2-2-3
 3 ............... یو عر  یطول یارهای. موج و ش3-17-2-2-4
 3 ......................... رون زدن شن از آسفالتی. ب3-17-2-2-5
 3 ................................................. ری. رو زدن ق3-17-2-2-6
 3 ............ یزیآم ات رنگیب و اصالح عملی. تخر3-17-2-3
 یمختلببببف از رو یهببببا . زدودن رنببببگ3-17-2-3-1

 3 ..................................................................... سطوح گوناگون
اج بببه یببکببه احت یسببطوح یسبباز . آمبباده3-17-2-3-2

 3 ................................................................. مجدد دارند ینقاش
 3 ............... یات آجرکاریب و اصالح عملی. تخر3-17-2-4
 3 ................ یآجر یوارهاید یرات جزئی. تعم3-17-2-4-1
ض یکبه منجبر ببه تعبو     یرات اساسب ی. تعم3-17-2-4-2

 3 .................................. گردد. یوار میا دیک ستون ی یآجرها
 3 ............................. یب و اصالح نماسازی. تخر3-17-2-5
 3 ................... یآجر یب و اصالح نمای. تخر3-17-2-5-1
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 3 ...................... یدکاریب و اصالح سفی. تخر3-17-2-5-2
پببببس از  یبتنبببب ی. پرداخببببت نماهببببا3-17-2-5-3

 3 .........................................................................برداشتن قالب
 3 ...........................یکار قیب و اصالح عای. تخر3-17-2-6
 یداخلبببب یوارهبببباید یکببببار قی. عببببا3-17-2-6-1

 یکببار قیعببا ین سبباخت از اجببرایسبباختمان کببه در حبب 
 3 ......................................................... شده یخوددار یپ یرو
کببه در  یخببارج یوارهبباید یکببار قی. عببا3-17-2-6-2

آن  یپببب یرو یکبببار قیعبببا ین سببباخت از اجبببرایحببب
 3 ........................................................................ شده یخوددار

ت فاقبد  یب اهم کبم  یوارهبا ید یکبار  قی. عبا 3-17-2-6-3
 3 .............................................................................. یکار قیعا
 3 ........... ها سیق پشت بام و سرویم عای. ترم3-17-2-6-4
 یهببا  ب و اصببالح پوشببش سببقف  یبب. تخر3-17-2-7
 3 .................................................................................. دار بیش
3-17-2-7-1 ...................................................................... 3 
 3 ..................................... ومینیآلوم یها . ورق3-17-2-7-2
 3 .......................................... یسفال یها . ورق3-17-2-7-3
 3 ......................... مانیآزبست و س یها . ورق3-17-2-7-4
 3 .................................... کیپالست یها . ورق3-17-2-7-5
 3 ..................................برگالسیفا یها . ورق3-17-2-7-6
ک و سبببنگ یبببب و اصبببالح موزائیببب. تخر3-17-2-8

 3 ...................................................................................... پالک
هببا و  اویببر فببرش کببف حیببم و تعمی. تببرم3-17-2-8-1
 3 ........................................................................ ها او خلوتیح
 3 ........ ها سیها و سرو ر فرش کف اتاقی. تعم3-17-2-8-2
 3 ............................... ها ب و اصالح پلهی. تخر3-17-2-8-3
 3 ......................... یکار یب و اصالح کاشی. تخر3-17-2-9
 3 ................... یفلز یب و اصالح کارهای. تخر3-17-2-11
مببورد مصببرف  یهببا ب آهببنیبب. رفببع معا3-17-2-11-1

 3 ............................................................... ها در سازه ساختمان
 یبنببد هببا و قالببب ر درهببا، چببارچوبیبب. تعم3-17-2-11
 3 ...................................................................................... یچوب
 3 ..................................... یر قالب چوبی. تعم3-17-2-11-1
 3 ............................... یرچوب چوبر چای. تعم3-17-2-11-2
اگبببر تختبببه  یچبببوب یر درهبببایببب. تعم3-17-2-11-3
 3 ............................................... ند.یب ببیدر آس یرو ییال سه
هبا   کبه روکبش آن   ییه درهبا یب ر روی. تعم3-17-2-11-4

 3 .......................... ها باشد. ا مشابه آنیآکاژور، گردو از جنس 
 3 ............. یساختمان یر درزهایب و تعمی. تخر3-17-2-12
 3 .................. یبتن یها ب و اصالح سازهی. تخر3-17-2-13
و نصببببب داربسببببت و  یزنبببب . شببببمع3-17-2-13-1
 3 ....................................................................... موقت یها هیپا
وب و یبببمع یهبببا ب قسبببمتیببب. تخر3-17-2-13-2
 3 .............................................................................. دهید بیآس
ب یببتخر یل مببورد اسببتفاده بببرا ی. وسببا3-17-2-13-3

 3 ......................................................................................... بتن
 یهببا . آمبباده کببردن سببطوح قسببمت   3-17-2-13-4

 3 ........................................................................... ب شدهیتخر
 3 .............................. یرکاریتعم یها ش. رو3-17-2-13-5
 3 ............................................... متفرقه نصب ی. کارها3-18
 3 ......................................... یبهداشت یها سی. سرو3-18-1
 3 .................. یبهداشت یها سیسرو یبند . طبقه3-18-1-1
 3 ....................................... ی. نصب لوازم بهداشت3-18-1-2
 3 ................................................ رآالتی. نصب ش3-18-1-3
آالت  راقیببب. نصبببب چبببارچوب در و پنجبببره و 3-18-2
 3 ....................................................................................... ها آن
و  یورود یدرهببا ی. نصببب چببارچوب بببرا  3-18-2-1

 3 .................................................................................. ها پنجره
 3 .................. یورود ی. نصب چارچوب درها3-18-2-1-1
 3 ............................. ها . نصب چارچوب پنجره3-18-2-1-2
 3 ............................. ها نصب چارچوب ی. چگونگ3-18-2-2
 3 .............................................. آالت راقی. نصب 3-18-2-3
 3 ............................................................. ها . دودکش3-18-3
 3 ...................... ه دود از دودکشیتخل ی. چگونگ3-18-3-1
 یدودکببش و چگببونگ ی. شببکل مناسببب بببرا3-18-3-2

 3 ................................................................... و محل نصب آن
 3 ..................................ها . محاسبه قطر دودکش3-18-3-3
 3 .......................................... ها ساختمان یزکاری. تم3-18-4
 3 ....................................... یزکاریتم یها . روش3-18-4-1
 3 ...................................................... یپاش . آب3-18-4-1-1
 3 .......................................خشک یپاش . ماسه3-18-4-1-2
 3 .............................................. تر یپاش . ماسه3-18-4-1-3
 3 .................................... یکیمکان یزکاری. تم3-18-4-1-4
 3 .................................... ییایمیش یزکاری. تم3-18-4-1-5
انببواع  یمناسببب بببرا یزکبباریتم یهببا . روش3-18-4-2

 3 ....................................................................................... نماها
 

ــار   ــل اه ــتورالعمل/  فص ـــا دس ــاظت یه و   یحف
 3 ...................................... یساختمان یها کارگاه یمنیا
 3 ........................................................................... اتی. کل4-1
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 اسیحضارتان به انیشارات، ایث های ریاب به شما اعیماد از قدردان  و نهادن ارج ضمث نوآور نشر

 نشر و سازی آماده مخیلف های رارگروه و میرجمان و مؤلّفان از اعم انیشارات، ایث همكاران ره رساند م 

 رار به گرام  فرهیخیة شما شایسیة و درنور ریاب  ارائة برای را نود همّت و سع  تمام  ریاب،

 نظر از هم نوب، ریاب یک اسیاندارد های حدّاقا از ره نمایند ارائه را ادری ره اند ررده تالش و اند بسیه

 باشد. برنوردار آن، سانیاری و شكل  ریفیّت نظر از هم و فرهنگ  و علم  غنای و محیوای 

 ایراد بروز احیمال هم باز اشكال، رمیریث با ادری ارائة برای انیشارات ایث های تالش تمام  رغم عل  وجود، باایث

 ایث دیگر، ازسوی دانست. اِشكال و نقص  از مبرّا الزاماً توان نم  را ادری هیچ و دارد وجود رار در اشكال و

 سع  گرام ، نوانندگان مسلّم حقوق به راسخ اعیقاد بنابه نیز و نود انالق  و ای حرفه تعهّدات بنابه انیشارت

 های ریاب احیمال  اشكال ازهرگونه گرام ، ندگاننوان به فرانوان طریق از ویژه به ممكث، طریق هر از دارد

 نماید. رفع بعدی های ویرایش و ها چاپ در را ها آن و شده آگاه نود منیشرة

 نواقص اشكاالت، با ریاب مطالعة حیث ره درصورت  داریم تقاضا گرام  فرهیخیة شما از راسیا،  درایث لذا 

 اید داده انجام ریاب نود روی بر را اصالحات اگر مودید،ن برنورد آن در محیوای  یا شكل  ایرادهای یا و

 انیشارات، با هماهنگ  از پس نوآور، انیشارات هزینة با را نود شدة ویرایش ریاب مطالعه، اتمام از پس

 ررده لطف اید، نموده یادداشت ای جداگانه برگة روی بر را نود اصالحات چنانچه نیز و نمایید، ارسال

 نمایید، ارسال نوآور انیشارات ایمیا به نود تماس تلفث شمارة و نام ذرر با را مزبور ةبرگ اسكث یا عكس

 هرچه باعث و گردد اصالح و اِعمال ریاب بعدی های  ویرایش و ها چاپ در و شده بررس  موارد ایث تا

 گردد. آن سانیاری و شكل  ریف ، سطح ارتقاء و ریاب محیوای پربارترشدن

 منظور به گرانقدر، و فرهیخیه نوانندة شما مسئوالنة و میعهّدانه عما ایث از امینان رازاب ضمث نوآور، نشر

 باشند، بجا و درست اصالحات ره درصورت  فرهنگ ، و علم  همكاری و همدل  ایث از تشكّر و تقدیر

 شدة حاصال چاپ یا و ریاب همان از دیگری نسخة قدرشناس ، و ادب رسم  به اصالحات، میزان با میناسب

 و نماید، م  ارسال براییان نودتان، انیخاب به هدیه، عنوان به را نود منیشرة ریب سایر از نیز و آن

 شود. م  تقدیر شما زحمات از نیز ریاب بعدی چاپ مقدّمة در باشند تأدیرگذار اصالحات ره  درصورت 

 شما رارهای راه و انیقادات ات،نظر پیشنهادها، هرگونه از ریاب، آورندگان پدید و نوآور نشر همچنیث

 مشیاقانه و صمیمانه آن علم  و ریف  سطح شدن بهیر هرچه و ریاب، بهبود راسیای در عزیزان

  نمایند. م  اسیقبال
 
 

  
 99848666-2 تلفن: 

 www.noavarpub.com  
 info@noavarpub.com 

 



 

 مقدمه

 
 ی آزمیون رارشناسی  رسیم      هیای وییژه   از مجموعه ریاب "55راهنمای نشریه "رو تحت عنوان  مجموعه پیش

 

هیای   قضائیه رشیه های رارشناس  رسم  دادگسیری و قوه باشد ره بخش قابا توجه  از سؤاالت آزمون م 
تیریث   تیریث و جیامع   دهد. ایث رییاب رامیا   را پوشش م  "معماری دانل  و تزئینات"و  "راه و سانیمان"

ی  صیورت ریامالً مصیور و ریاربردی بیرای اسییفاده       آزمون ، بهباشد ره عاله بر نگاه  م  55راهنمای نشریه 
 های مهندس  عمران و معماری فراهم گردیده است. طراحان، ناظران و مجریان رشیه

 رو باید به موارد ذیا اشاره رنیم: های بارز ریاب پیش از ویژگ 
قضیائیه مربیوب بیه     هیای رارشناسی  رسیم  دادگسییری و قیوه      ی آزمون ی سؤاالت ادوار گذشیه ( عمده7

های مربوطیه بیا پاسیخ رلییدی ارائیه       در بخش "معماری دانل  و تزئینات"و  "راه و سانیمان"های  رشیه
شده است. ایث موضوع به مخاطبیث رمک نواهد ررد تا بندهای مهم و پرتكرار آزمون  را شنانیه، مطالب 

 ا شوند.ی طرح سؤاالت نیز آشن صورت مفهوم  درك نموده و با نحوه را به
با مباحث مقررات مل  سیانیمان   55( در ایث ریاب تالش شده است تا انیالفات مهم و راربردی نشریه 4

بیث رفیه و بررس  و مقایسه شود تا قابا اسیفاده برای مهندسان )چه بیر مبنیای مباحیث مقیررات      زیر ذره
ی تصیاویر دقییق    ضیمث بیا ارائیه    مل  سانیمان و چه بر مبنای نشریات سازمان برنامه و بودجه( باشید. در 

 تر مطالب ریاب رمک گردد. سع  شده است به درك عمیق
بنیدی و   آرمیه، قالیب   بییث و بییث  "، "مصالح سیانیمان  "فصا رل  با عناویث  0( با ارائه مطالب در قالب 3

و  "هیییا  هییا و جیزئییییات اجیرایییی  آن   هییای عمییوم  سییانیمان   فعالیییت"، "درزهییای سییانیمان  
سیع  شیده اسیت تیا رییاب در ییک قالیب         "های سیانیمان   هیای حفاظی  و ایمن  رارگاه ادسیورالعم"

تر  های هر یک از فصول تالش شده است تا با ارائه عناویث جزئ  منسجم و جامع ارائه گردد. اما در زیرفصا
 د.تر عما نمای صورت نالصه و منظم به مخاطب رمک شود تا در یافیث موضوع ناص مدنظر نود سها به
، با تمام  انواع مصالح سیانیمان  قابیا مصیرر در رارهیای     "مصالح سانیمان "( در فصا اول با عنوان 0

ها آشنا نواهیم شد. در ایث فصا عالوه بر ارائه رلیات  در میورد   سانیمان  و الزامات و ضوابط مربوب به آن
ات مكیانیك ، فیزیكی  و   ها و حدود قابیا قبیول در نصیوص مشخصی     هر یک از مصالح سانیمان ، ویژگ 

شیمیای  مصالح بیان شده است. در ضمث؛ موارد مصرر، مصالح مناسب برای نصیب و اجیرای هیر ییک از     
 مصالح سانیمان  مذرور و همچنیث الزامات حما و نقا و نگهداری مصالح مخیلف به تفكیک تشریح شد.

آرمه، سع  شده اسیت در فصیا دوم    ثهای بی ( با توجه به اهمیت و پیچیدگ  الزامات و اجرای سانیمان5
بنیدی   آرمه، قالیب  بیث و بیث"صورت مجزا، به تمام  مطالب مربوطه پردانیه شود. در ایث فصا با عنوان  به

هیا، آب، میواد    دانیه  های مذرور یعن  سیمان، سین   ، با مصالح مصرف  در سانیمان"و درزهای سانیمان 
هیا را   ها و الزامات ایث نوع سازه شویم و ویژگ  و مفصا آشنا م طور راما  افزودن  و میلگردهای فوالدی به

آرمه با جزئیات دقییق   های بیث نواهیم شنانت. همچنیث در ایث فصا، مراحا و جزئیات اجرای سانیمان
 ارائه شده است.

أله بندی و درزهای سانیمان ، در انیهای ایث فصا بیه اییث دو مسی    با توجه به اهمیت نكات و الزامات قالب
 پردانیه شده است.

، بیا انیواع   "هییا  هیا و جیزئیییات اجیراییی  آن    هیای عمیوم  سیانیمان    فعالیت"( در فصا سوم با عنوان 6
آمییزی، از حفیر چیاه گرفییه تیا نصیب        های سانیمان  از عملیات نار  گرفیه تا نماسازی و رنی   فعالیت

در ایث فصا بییان شیده اسیت و در ضیمث      ها نیز شیرآالت آشنا نواهیم شد. جزئیات اجرای  تمام فعالیت
 تصاویر راربردی از جزئیات اجرای  مذرور به جهت مالحظات اجرای  و راربردی تنظیم شده است.

هییای سییانیمان ، در فصییا چهییارم بییا عنییوان     ( بییا توجییه بییه ضییرورت ایمنیی  در تمییام  فعالیییت   1
ده است مالحظات ایمن  مربیوب بیه   تالش ش "های سانیمان  هیای حفاظی  و ایمن  رارگاه دسیورالعما"

 صورت راربردی ارائه گردد. های مخیلف به فعالیت
ی داوطلبان محیرم آزمون و مهندسان گرام ، به منظور هیر چیه    در پایان، ضمث آرزوی موفقیت برای همه

میا   پربارتر شدن مطالب ایث ریاب، از تمام نوانندگان ارجمند نواهشمندیم با ارائه نظرات اصیالح  نیود،  
ریران علیم،    ای از دریای بی   را مورد لطف و عنایت نود قرار دهند. امید است ره ایث ریاب به عنوان قطره

 پژوهان گرام  قرار بگیرد. مورد پذیرش مهندسان و دانش
 

 بهاره مؤید محسن  -مسعود فیروزی 
Noavar33@yahoo.com 



 

 

 هنرمندان و مصنّفان و لّفانمؤ حقوق قانون با مطابق ریاب ایث نشر و چاپ حقوق رلّیة
 

 نشر به میعلّق منحصراً و محفوظ ناشر برای ،7350 مصوّب آن اجرای  نامة آییث و 7304 سال مصوّب
 ریاب ایث تصاویر جداول، نمودارها، اشكال، مطالب، از قسمی  یا را از اسیفاده گونه هر لذا است. نوآور
 ریاب از قسمی  یا را از اسیفاده گونه هر نیز و دیگر، موارد و ها سایت نشریات، مجالت، ریب، دیگر در
 ریاب، از ار دی پ  تهیّة ریاب، از تایپ اسكث، فیورپ ، چاپ، نوع هر قبیا از شكا هر به

 فایا فیلم، دی، وی  دی دی، س  اینیرنی ، صورت به انیشار نوع هر الكیرونیك ، نشر برداری، عكس

  حرام نیز شرعاً و بوده غیرقانون  و ممنوع نوآور نشر از ریب  اجازة بیدون غیره و تصویری یا صوت 

 گیرند. م  قرار قضایی و قانونی پیگرد تحت میخلّفیث و است،

 موارد و ار دی پ  یا ورد فایا صورت به نوآور نشر ریب از ریاب  هیچ اینكه به توجّه با
 هر ره درصورت  لذا است، هنشد ارائه اینیرنی  سایت هیچ در انیشارات ایث توسط چنیث، ایث

 را نوآور نشر ریب میث از قسمی  یا را و نماید مشابه موارد یا و اسكث تایپ، به اقدام سایی 
 ایث اینیرنی  امور رارشناسان توسط نماید، آن فروش به اقدام یا و داده قرار نود سایت در

 ها سایت محیوای بررس  به وزانهر طور به و دارند عهده به را سایت ادارة مسئولیّت ره انیشارات،
 قانون  نظر از رار ایث اینكه ضمث تخلّف، هرگونه شدن مشخص درصورت و بررس  پردازند، م 

 و فرهن  وزارت طریق از انیشارات قانون  وریا باشد، م  حرام نیز شرع  نظر از و غیرمجاز

 مراجع سایر نیز و رنی (اینی و ای رایانه جرایم به رسیدگ  )پلیس فتا پلیس اسالم ، ارشاد
 اقدامات و قانون  مراحا انجام ط ّ و ررده میخلّف سایت نمودن مسدود به اقدام قانون ،

 ایث به وارده نسارات رلّیّة و داده قرار قضایی و قانونی پیگرد مورد را ناطیان قضای ،
 گردد.  م  انذ میخلّف از انیشارات
 ریسو، چاپ دیجییال، چاپ جزوه، رپ ، تهیّة به اقدام ریابفروش ، هر ره درصورت  همچنیث
 تخلّفات رسان  اطالع ضمث نماید، آن فروش به اقدام و نموده نوآور انیشارات ریب از اُفست

 اسالم ، ارشاد و فرهن  وزارت طریق از محیرم، مُوَزّعیث و همكاران سایر به مزبور ریابفروش 
 اسییفای به اقدام قضای  و قانون  مراجع نیز و دانشگاه  ناشران انجمث و ناشران، اتحادیة
 نماید. م  میخلّف ریابفروش  از نود حقوق

 کتاب، غیراصلِ نسخة روی از مطالعه و استفاده تهیّه، فروش، خرید،

 است. حرام نیز شرعاً و غیرمجاز قانونی نظر از 
 قبیا از تخلّف گونه هر ةمشاهد صورت در ره دارد درنواست نود گرام  نوانندگان از نوآور انیشارات
 و 047 66040787 -4هایشماره به نیوآور انیشارات های تلفیث طیریق از یا را مراتب فیوق، مییوارد

 info@noavarpub.com آدرس به انیشارات ایمیا طریق از یا و )تلگرام انیشارات( 08704887048
 نمایند، ابالغ انیشارات ایث به  www.noavarpub.com سایت در ما با تماس منوی طریق از یا و
  آید، عما به جلوگیری محیرم نوانندگان نود نیز و پدیدآورنده ناشر، حقوق تضییع از تا

 نمایند. دریافت هدیه نیز نوآور انیشارات ریب از قدردان ، و تشكّر عنوان به نیز و     



 اول فصل
 ساختمانی مصالح

 سنگ .1-1

 کلیات .6-6-6

 رار سن ، قلوه مانند  عیطب یها صورت از  كی به شوند  م مصرر سانیمان در ره ی ها سن 
 ،یآذر است ممكث  سانیمان یها سن  منشاء هسیند. ماسه و شث مانند شده نرد و بادبر مانند شده
 ، سیلیس دسیه سه به توان  م را ها سن  شیریب ی ایمیش بیترر نظر از باشد. دگرگون ای نشسیه ته
 نمود. یبند گروه  آهك و  كاتیلیس

 ثیهمچن شده، رار صورت به ای است  عیطب حالت به ای مصرر موقع در ها سن  ی نها شكا
 را  نیتزئ و باربر نقش ها سن  موارد یا پاره در باشند،  نیتزئ ای باربر است ممكث  سانیمان یها سن 
 .ندینما  م فایا توأماً

 یراربردها یدارا سن  است. شده ایتشك  ران چند ای کی از ره است  جسم  عیطب سن 
 ررد: اشاره ریز موارد به توان  م ها آن جمله از ره است ساز و سانت در یادیز

 ها. آن مانند و پناه جان یوارهاید  باراندازها، ،یسدساز ،یساز سانیمان در بلوك شكا به (الف
 سانیمان. رف و نما ، نییتز مصارر یبرا ده،یبر شكا به (ب
 فرش. سن  عنوان به یفادهاس (پ

 سن  منشا یدارا )اساسا ها دانه سن  مخلوب از ره است  صنعی یا فراورده  مصنوع سن 
 از  مخلوط ای  كیدرولیه مانیس ث،یرز تواند  م چسب است. شده سانیه چسب و ها  افزودن (، عیطب
 باشد. دو هر

 در االمكان  حی شود  م هیتوص زلزله، از حاصا  افق یروهاین با سازه وزن میمسیق ارتباب ایدل به
 و ردیگ صورت قیدق  فن نكات تیرعا و ابیاحی با  سنگ میحج یها سازه از اسیفاده زین زلزله مناطق
 شود. محدود ثیزم سطح از میر 5 تا حدارثر  سنگ یها سازه ارتفاع
 

 استانداردها و مشخصات با انطباق .6-6-2

 ضخامت، اندازه، مكانیك ، و شیمیای  فیزیك ، های ویژگ  نظر از باید پروژه هر در مصرف  سنگهای
 سایر و نصوص  فن  مشخصات رارها، دسیور ها، نقشه در آنچه با ظاهری های مشخصه دیگر و رن 

 دسیگاه تصویب به قبالً باید نما و بنای  های سن  نمونه .باشد منطبق ،است شده ذرر پیمان مدارك
 .برسد نظارت
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 قبول قابل حدود حداقل و ها یگژیو .6-6-3

 ، نار یها رگه از یعار و بوده ترك بدون و كنوانتی ظاهر، و بافت نظر از دیبا  مصرف یها سن 
 محدود  وزن 7% به SO3 ]حدارثر یدیسولف و  سولفات باتیترر ت،یریپ ث،یویال ،ی كایم ، مارن
 ها سن  اسیحكام به و شوند  م نراب  هوازدگ و یجو عواما ادر در ره باشد یمواد ریسا و گردد[  م

 زنند.  م لطمه
 و ها نقشه در شده مشخص اندازه از رمیر دینبا باربر ی بنا یرارها یبرا ها سن  یفشار تاب

 بر لوگرمیر 70 حدود ،Mpa )هر مگاپاسكال 75 از رمیر دینبا حال هر در و بوده مشخصات
 باشند. داریپا خبندانی برابر در دیبا سرد یها میاقل در  مصرف یها سن  باشد. مربع(میر سانی 

 ،O2، CO2، CO یگازها )ادر  هوازدگ برابر در یداریپا تخلخا، آب، در شدن حا زانیم آب، جذب
SO3، SO2، ره، یموارد در اهایقل و دهایاس (،ها ثیا مانند و یدینورش یپرتوها باد، وزش آب، بخار 
 ، سخی .دینما تطابق مربوطه یاسیانداردها با دیبا رند،یگ  م قرار گوناگون عواما معرض در ها سن 
 در زین  زدگ خی شیآزما از پس ها آن تاب راهش و آب در ها سن  شدن نرم یه،یسیاالسی مدول

 برابر در سن  یداریپا ها پله و شد  و پرآمد یها رف در د.ریگ قرار مدنظر دیبا کیاسیات محاسبات
 باشد. میناسب آن رمصر مورد با دیبا ضربه و شیسا

 آن پشت مالت ثیهمچن و سن  مخیلف یها  ران  حرارت انبساب بیضر نما یها سن  مورد در
 زانیم د.یآ عما به یریجلوگ مالت از آن شدن جدا و سن  شدن نرد از تا باشد حدود کی در دیبا

 یا ژهیو تیاهم زا زین  هوازدگ و آفیاب ادر در سانیمان  نارج ینما  نیتزئ یها سن   دگیپر رن 
 .ردیگ قرار توجه مورد دیبا ره است برنوردار
 عبارتست آب در سن  شدن  نرم ضریب) شدن نرم بیضر و 5% حدارثر  رگ یها سن  آب جذب

 سن  همان فشاری تاب به ساعت 40 حداقا مدت به آب در شده نیس نمونه فشاری تاب نسبت از
 در مجاز آب جذب ت.اس 10% رم دست نما و باربر یها سن  مورد در آب، در سن  (نشک حالت در

 ها تور مورد در و 45% میخلخا  آهك یها سن  ،75% میرارم  آهك یها سن  یبرا  رانیا اسیاندارد
 است. شده ذرر %30

 به شود  قلیص ای  چكش ،یا شهیت ، رلنگ وجه ثیبهیر به و كنوانتی دیبا سن  ینما سطوح
 باشد. مشخص  نوب به نآ  عیطب نقش و ها رگه ره ینحو

 500 دهد اجازه وارید ضخامت ره  صورت در ( عمق ای) یسرتاسر الشه یها سن  در شهیر حداقا
 بود. نواهد سن  ارتفاع اندازه به راسیه یها سن  در و میر میل  000 رله یها سن  در ،میر میل 
 در بادبر سن  ارتفاع و عرض داقاح باشد. شیریب آن شهیر و عرض از دینبا نما در دار شهیر سن  ارتفاع
 بادبر سن  مورد در باشد. میر میل  00 سن  بار حدارثر و میر میل  750 و 400 دیبا بیترت به نما

 ی باال و یریز سطوح تراش حداقا ،میر میل  740 سن  هر ارتفاع حداقا دیبا یا بادروبه و سرتراش
 مورد در باشد. میر میل  75 آن بار حدارثر و میر میل  40 آن  جانب سطوح و میر میل  750 سن 
 و مسطح ره ینحو به شود یدار شهیت و دهیتراش قلم با سن  سطوح هیرل دیبا تراش تمام یها سن 
 باشد. میر میل  4 آن بار حدارثر و اعوجاج بدون

 از ره باشد یطور دیبا ها سن  شكا و باشد داشیه  دگیپر لب دینبا سن   مرئ نطوب و سطوح
 750 ها ثیا مانند و جدول پله، دار، شهیر ینما یها سن  ضخامت حداقا رند. تیتبع وارید اشك
 پالك ،میر میل  00 درپوش و پله رف در  مصرف پالك یها سن  ضخامت حداقا .است میر میل 

 .باشد  م میر میل  70 ها اطاق دور زیقرن یها سن  یبرا و میر میل  40 نما پالك ،میر میل  30 رفپوش
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 و باشد شده ایتشك زیر یبلورها از و بوده كنوانتی بافت و سانت یدارا و میرارم دیبا سن 
 و دیسف یمرمرها ،7000 ها تیگران یفشار تاب حداقا باشد. ادیز المقدور  حی آن نلوص درجه

 و میخلخا  آهك یها سن  ،400 میرارم  آهك یها سن  ،600 ثیرنگ یمرمرها ،400 ینارسیر
 است. شده اسیاندارد مربع میر سانی  بر لوگرمیر 50 ها تور

 ها آن نمونه و شده ذرر ها نقشه و مشخصات در ره است مجاز  صورت در اسیاندارد ریغ یها سن  مصرر
 رامالً و بوده مشخصات مطابق ره  صورت در رهنه  سنگ مصالح مصرر برسد. نظارت دسیگاه بیتصو به قبالً
 شود. گرفیه رار هب زیتم مصالح همراه به و رار پشت در است بهیر  ول ست،ا اشكال بدون باشد شده زیتم

 

 گوناگون مصارف یبرا مناسب یها سنگ .6-6-8

 است: آمده 7-7 جدول در ره شود انیخاب دیبا ی ها سن  گوناگون مصارر یبرا
 

 گوناگون مصارف برای مناسب های سنگ 1-1 جدول
 مناس  سنگ نوع مصرف محل ردیف

 آبی کارهای و راه فنی یهابن 1
 دیوریت،گابرو، گرانیت، ها، توف ها، سنگ ماسه متراکم، آهکی های سنگ
 بادوام سخت های سنگ دیگر و بازالت

 باشد. داشته مطابقت پروژه  وابط با که سنگی نوع هر ها شالوده و ها سازی پی 2

 ها ساختمان خارجی نمای 3
 گونباگون،  رنگبی  رمرهبای م هبا،  سبنگ  ماسه متراکم، آهکی های سنگ
 بازالت گابرو، البرادوریت، دیوریت، زینیت، گرانیت، ،*آتشفشانی های توف
 پروژه  وابط با منطبق های سنگ دیگر و

 دیوارها 4
 هبای  توف ،*گچی های سنگ ها، سنگ ماسه دولومیت، آهکی، های سنگ

 شکسبته  سبنگ  تهیبه  ببرای  کبه  گونباگونی  هبای  سبنگ  و *آتشفشانی
 اند مناسب

 دیوارها داخلی سطوح پوشش 5
 ،*گچبی  هبای  سبنگ  مرمرهبا،  مرمبر،  شببه  مرمبرین  آهکی های سنگ
 مشابه های سنگ و کربناتی ،کنگلومراهای*ها توف

6 
 و نما کاری، سفت های سنگ

 ویژه های پوشش

 دیاباز و بازالت اندزیت، ،*توف ،*صابونی)تالکوم( سنگ -آتش  د الف(
 سیلیسبی،  هبای  سبنگ  ماسه کوارتزیت، دیوریت، گرانیت، -اسید  د ب(

 دیاباز و بازالت اندزیت،تراکیت،
 منیزیببت، دولومیببت، متببراکم، آهکببی هببای سببنگ -قلیببا ج( ببد
 آهکی های سنگ ماسه

 بازالت و گابرو زینیت، دیوریت، گرانیت، ها، سنگ ماسه خارجی اندازهای دست و ها کف ها، پله 7
 البرادوریت و گرانیت مرمر، داخلی اندازهای دست و ها کف ها، پله 8
 است. باربر ریغ یرارها در منحصراً سن  مصرر *
 

 
 نات،یو تزئ  دانل یمعمار) دارد؟ یشتریمقاومت ب ش،یدر مقابل فرسا ر،یز یها از سنگ کی کدام

 (85آبان  یدادگسیر
 تراورتث د( تیمرمر ج(  نیچ ب( تیگران (الف

 )الف( ی نهیگز :حیصح پاسخ
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 نصب مصالح .6-6-5

 ها مالت و ها دوغاب .1-1-5-1
 شود. مراجعه 4-7 بند به ها مالت و ها دوغاب مورد در

 ها بست و اتصاالت .1-1-5-2
 تمام ای و باشد نزن زن  فلز از دیبا ای یفلز یها بست و بند و اتصاالت و سن  نصب مصالح
 عما به یریجلوگ آنها  زدگ زن  از تا ردیگ قرار دوغاب و مالت مانیس رینم دانا در آن یاه قسمت

 برسد. نظارت دسیگاه بیتصو به قبالً دیبا دوام و اسیحكام نظر از یرفلزیغ اتصاالت .دیآ
 

 ینگهدار و نقل و حمل .6-6-9

 دیبا ها سن  گوناگون اعانو .ردیگ صورت دقت با دیبا  سنگ مصالح یبارانداز و حما ،یریبارگ
 یها توده و معدن محا در سن  از شده گرفیه یها نمونه شیآزما شوند. انبار و یبند دسیه جداگانه
 باشد. مشخصات در شده نواسیه یها  ژگیو با منطبق دیبا رارگاه در موجود سن 

 با ها آن  آلودگ از و شده ینگهدار دهیسرپوش دورقالم  حی و زیتم یها مكان در دیبا  سنگ مصالح
 شود. یریجلوگ برر و خی و مضر مواد ناك،
 
 آجر .1-2

 اتیکل .6-2-6

 نوع و (شده داده شكا )گا نشت پخیث از آن  رس نوع ره ( )مصنوع  سانیگ است  سنگ آجر
 آهک و  سیلیس ماسه همگث مخلوب فشردن از )ره  آهك ماسه نشت آوردن عما از آن  آهك ماسه
 یها بلوك همانند  بین یآجرها د،یآ  م دست به ادیز فشار تحت بخار با شود(  م سانیه قالب در
 از  آهك ماسه آجر و بوده ومینیآلوم یها كاتیلیس از عمدتاً  رس آجر شوند.  م هیته  مانیس

 گریهمد به میرلس كاتیلیس جنس از یرینم توسط ره است شده ایتشك  سیلیس زیر یها سنگدانه
 به را آن مناسب رن  افزودن با توان  م  ول است ینارسیر رن  به معموالً رآج ثیا اند. دهیچسب
 و یا غهیت )مجور  تونال دار، سوراخ توپر، ایمسیط مكعب اشكال به آجر .نمود دیتول زین گرید یها رن 
 یها سقف جدارننده، یها غهیت باربر، یرهاواید سانیث در آجر از شود.  م دیتول نازك قطعات و ( سقف
 شود.  م یریگ بهره ها سانیمان  دانل و  نارج ینما و ها رآهثیت ثیب  ضرب طاق بلوك، رچهیت

 

 استانداردها و مشخصات با انطباق .6-2-2

 ابعاد، )مانند  كیمكان و ی ایمیش ، كیزیف یها  ژگیو نظر از دیبا پروژه هر در  مصرف یآجرها
 مدارك ریسا و  نصوص  فن مشخصات رارها، وردسی ها، نقشه در آنچه با ها( مشخصه گرید و رن 
 دار سوراخ و توپر نما، و رار پشت از اعم  مصرف یآجرها نمونه باشد. منطبق است شده ذرر مانیپ

  برسد. نظارت دسیگاه بیتصو به قبالً دیبا  آهك ماسه و  رس انواع ، سقف و یا غهیت مجور
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 قبول قابل حدود حداقل و ها یژگیو .6-2-3

 یرس یآجرها .1-2-3-1
 رینظا و وئکآل ، زدگ شوره ، نوردگ ترك مانند یاهرظ بیمعا از یعار دیبا نما در  مصرف یآجرها

220 ترتیب به دیبا  نیماش یآجرها ضخامت و عرض طول، باشد. آن 105 و 2 55 و 1 1 
210 ترتیب به باید دسی  آجرهای ضخامت و عرض طول، باشد. میر میل  100 و 4 55 و 3 2 
30 برابر باید دسی  و ماشین  مورد دو هر در نما نازك آجرهای ضخامت باشد. میر ل یم 40 یا 1 1 

 یایزوا و میمسیق دیاب آجرها لبه باشد. ضخیم آجرهای مانند عیناً ها آن عرض و طول و بوده میر میل 
 در و میر میل  0 حدارثر آجر بزرگ سطح امیداد در  دگیچیپ باشد، صار شان سطوح و قائمه آنها

 تا حدارثر میوسط سطح در قیعم ترك کی وجود است. مجاز میر میل  5 تا آجر میوسط سطح امیداد
 ایزوا و نطوب شدن یا دندانه و  كسیگش طول باشد.  م بالاشكال رار پشت آجر در میر میل  00 عمق

 شیریب عدد دو از دینبا آجر هر در آن تعداد و رند تجاوز میر میل  75 از دینبا رار پشت آجر در زین
 آن سطح در كنوانتی طور به و آجر بزرگ سطح بر عمود دیبا ها سوراخ دار، سوراخ یآجرها در .باشد
 قطر و مربع یها سوراخ بعد باشد. آجر سطح 00% تا 45% ثیب دیبا آنها مساحت جمع و شده عیتوز

 آجر لبه و سوراخ ثیب وارید ضخامت و شود محدود میر میل  46 به حدارثر دیبا یا رهیدا یها سوراخ
 از دینبا آجر نوع دو هر ژهیو وزن باشد. میر میل  70 از شیب سوراخ دو ثیب فاصله و میر میل  75 از شیب
  دسی یآجرها یفشار تاب حداقا شود. رمیر مكعب میر سانی  بر گرم 3/7 از ها آن فضای  وزن و 1/7
 میر سانی  بر لوگرمیر 45 مقاومت رم  نیماش و 745 میوسط  نیماش و 715 مقاومت پر  نیماش و 40
 ضخامت .باشد رمیر حدود ثیا از دینبا  مصرف یآجرها یفشار تاب و است شده اسیاندارد مربع
 میر میل  ±0 ها آن ابعاد و یروادار و 4 حداقا  سقف  سفال بلوك و یوارید مجور آجر یها غهیت
 باشد.  م

 یظاهر یها  نراب دچار  زدگ خی شیآزما در و بوده داریپا بندان خی برابر در دیبا  مصرف یآجرها
  نیماش یآجرها ساعیه 40 آب جذب  وزن درصد نشوند. نردشدن و نوردن ترك شدن، هورق مانند
 یآجرها باشد. رمیر 4 از آجر نوع دو هر در و شده شیریب 40 از  دسی یآجرها مورد در و 76 زا دینبا

 400×00×40  بیتقر ابعاد )به ینماساز در مصرر مورد یآجر نازك قطعات و  سقف و یا غهیت  تونال
 جرآ چند نقش با میر میل  40 حدود ضخامت به نما یآجر نازك قطعات ای میر میل  400×30×40 یا

 اسیاندارد در مندرج میوسط مقاومت با  نیماش یآجرها مشخصات یدارا دیبا حداقا (شده  بندرش
 باشند. 1 شماره  رانیا

  نیب شیپ ها نقشه و مشخصات در آن از اسیفاده ره است مجاز  صورت در راسیانداردیغ آجر مصرر
 باشد: ریز یها  ژگیو یادار رم دست و باشد دهیرس نظارت دسیگاه بیتصو به آن نمونه و شده

 رند. جادیا دار زن  یصدا گرید آجر با برنورد در و باشد سخت و كنوانتی و پخیه رامالً الف:
 باشد. 1 شماره  رانیا اسیاندارد در مندرج ریمقاد 40% رم دست آن یفشار تاب :ب
 فقط آن مصرر صورت ثیا ریغ در باشد، اسیاندارد در شده ثییتع ریمقاد حدود در آن آب جذب :ج
 است. مجاز رندیگ  نم قرار رطوبت معرض در ره سانیمان از  اجزائ در

 آن ابعاد یروادار و بوده، طراح موردنظر رن  و نقش شكا، یدارا دیبا نما در  مصرف آجر :د
 باشد. 1 شماره  رانیا اسیاندارد در رجدمن یها یروادار از شیب 30% حدارثر،
 باشد. داشیه را نظر مورد مقاومت بندان خی برابر در دیبا سرد یها میاقل در مصرر مورد آجر :ه


