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 ۰۱۳ ...................................................................... یآهک ساختمان

 ۰۱۳ ............................................................ آهک زندآ يا آهک هوايی

 ۰۱۳ ........................................................ دراتهیآهک ه ايشكفته آهک 

 ۰۱۳ ................................................. آهک هیدرولیک هیدراته)آهک آبی(

 ۰۱7 ........................................................................ آهک نیمه آبی

 ۰۱7 ......................................................یساختمان یها آهک یبند دسته

 ۰۱7 ................................. برای مصارف ساختمانی ،یآهک هیدراتة هیدرولیك

 ۰۱7 ................................................................ پرداخت ةدراتیآهک ه

 ۰۱7 ................................................... يیمصارف بنا یبرا دراتهیآهک ه

 ۰۱7 ............................................................................ آهک زندآ

 ۰۱7 ................................................................... یآهك یها خرآوردآ

 ۰۱7 ...................................................................... یآجر ماسه آهك

 ۰۱7 ..................................................................... سبک یبتن آهك

 ۰۱7 ............................................ آهک یطیمح ستيو مب ظات ز یمنيا

 732................................................... یساختمان یها گچ -قسمت چهارم

 ۰۱7 ................................................................. یخرمول گچ ساختمان

 ۰۱7 ........................................................................... بلو  گچی

 ۰۱7 ............................................................. یدار گچ صفحات روکش

 ۰۱7 ................................................................ یگچ یها سيف پوش

 ۰۱7 ............................................................ یساختمان یها گچ ی گيو

 ۰۱7 .............................. یساختمان یها گچ یطیمح ستيو مب ظات ز یمنيا

 733.................................................. یهای ساختمان مالت -قسمت پنجم

 ۰۱2 .................................................................................  مبت

 ۰۱2 ..................................................... های ساختمانی مبت یبند دسته

 ۰۱2 .................................................................. مبت گل و کاهگل

 ۰۱2 ................................................ مبت آهک، خا  رس )شفته آهک(

 ۰۱2 ......................................................................... مبت ساروج

 ۰۱2 ............................................................. یگچ یها ریمبت و خم

 ۰۱2 .................................................................... مبت گچ و خا 

 ۰۱2 ..................................................................... ت گچ و ماسهمب

 ۰۱2 .................................................................... مبت گچ و آهک

 ۰۱8 .................................................................... مبت گچ و پرلیت

 ۰۱8 .................................................................. مبت ماسه و آهک

 ۰۱8 .................................................................. یپوزوالن یها مبت

 ۰۱8 ................................................................. مانیمبت ماسه و س

 ۰۱8 .................................................... آهک )باتارد( مانیمبت ماسه س

 ۰۱8 ..................................................... )ماسه آسفالت( یریق یها مبت

 ۰۱8 ...................................................................... يیبنا یها مبت

 ۰۱8 ...................................................................... آمادآ یها مبت

 ۰۱8 .................................................................... سبک يیمبت بنا

 ۰۱8 ........................................... (دی)مياوم در برابر اس دیضد اس یها مبت

 ۰۰۱ ......................................................... ینساختما یها مبت ی گيو

 ۰۰۱ ......................................... یساختمان یها استاندارد مبت یها شيآزما

 ۰۰۱ ............................ یساختمان یها مبت یطیمح ستيو مب ظات ز یمنيا

 773................................................. یساختمان یها سنگ -قسمت ششم

 ۰۰۱ ..................................................... ساختمانی یها سنگ یبند دسته

 ۰۰۱ ........................................................... های آهک ساختمانی سنگ

 ۰۰۰ ................................................................................ تیگران

 ۰۰۰ ...............................................................یسنگ کوارتز ساختمان

 ۰۰۰ .......................................................................تيمرمر و مرمر

 
 ۰۰۰ ............................................................................... تراورتن

 ۰۰2 ................................................................... (تیسنگ لوح )اسل

 ۰۰2 ......................................... یساختمان یها های استاندارد سنگ آزمايش

 ۰۰2 ........................... یساختمان یها سنگ یطیمح  ستيو مب ظات ز یمنيا

 773 .............................................................. ها سنگدانه -قسمت هفتم

 ۰۰2 ................................................................ ها سنگدانه یبند دسته

 ۰۰۵ .................................................... ها استاندارد سنگدانه یها شيآزما

 ۰۰۵ .......................................ها سنگدانه یطیمح ستيو مب ظات ز یمنيا

 772 ....................................................... کاشی سرامیک -قسمت هشتم

 ۰۰۱ ..................................................... یسرامیك یها کاشی یبند دسته

 ۰۰۱ ................................. یكیکاشی سرام یطیمح  ستيو مب ظات ز یمنيا

 772 ..................................................... یساختمان یها آجر -قسمت نهم

 ۰۰۱ .......................................................................... آجر و سفال

 ۰۰۱ ................................................... آجر رسی، شیلی، شیستی و مارنی

 ۰۰۱ ............................................................................ آجر سبک

 ۰۰۱ ...................................................................... آجر ماسه آهكی

 ۰۰۳ ............................................................................. آجر بتنی

 ۰۰۳ ............................................................ یتوخال یسفال یها بلو 

 ۰۰۳ ........................................................... یساختمان یآجرها ی گيو

 ۰۰۳ .............................. یساختمان یآجرها یطیمح  ستيو مب ظات ز یمنيا

 772 .................................................. یمانیهای س فرآورده -مت دهمقس

 ۰۰7 ....................................................................... بتن پُر مياومت

 ۰۰7 ............................................................................ بتن سبک

 ۰۰7 ......................................................... )شاتكريت(های پاششی  بتن

 ۰۰7 ............................................................. مریبتن اصبح شدآ با پل

 ۰۰7 .............................................................. بتن خود متراکم شوندآ

 ۰۰7 ............................................................................ بتن الیاخی

 ۰۰7 ................................................................... یمانیس یها بلو 

 ۰۰7 .............................................. دانه سبک یمانی)قطعات( س یها بلو 

 ۰۰7 ........................................ ت( بتن هوادار اتوکبو شدآهای )قطعا بلو 

 ۰۰7 ................................... های )قطعات( بتنی سبک اسفنجی)سلولی( بلو 

 ۰۰7 .............................................................................. موزايیک

 ۰۰7 ...................................................................... های آمادآ ت مب

 ۰۰7 ...................................... (یمانیس یها )تخته دار افیال یمانیس یها ورق

 ۰۰2 .......................................................مشخصات آا مصرخی در بتن

 ۰۰2 .......................................................... بتن پر مياومت یها ی گيو

 ۰۰2 ............................................................... یاخیبتن ال یها ی گيو

 ۰۰8 .................................................. خود متراکم شوندآ  بتن یها ی گيو

 ۰2۱ ................................................ مریاصبح شدآ با پل یها بتن ی گيو

 ۰2۰ ............................................................... سبک یها بتن  ی گيو

 ۰2۰ ................................................. های پاششی )شاتكريت( بتن ی گيو

 ۰2۰ ........................................................ یمانیس یها خرآورآ یسازگار

 733 .................................................. های رطوبتی عایق -ازدهمیقسمت 

 ۰22 ........................................................ های رطوبتی عايق یبند دسته

 ۰22 .............................. های رطوبتی عايق یطیمح  ستيو مب ظات ز یمنيا

 733 .................................................های حرارتی عایق -قسمت دوازدهم

 ۰22 ........................................................ های  رارتی عايق یبند دسته

 ۰2۵ ............................................................ های  رارتی عايق ی گيو

 ۰2۵ ............................... های  رارتی عايق یطیمح ستيو مب ظات ز یمنيا

 732 ................................. یساختمان یها رنگ و پوشش -زدهمیقسمت س

 ۰2۱ ........................................... یساختمان یها رنگ و پوشش یبند دسته

 ۰2۱ ............................................... یساختمان یها گ و پوششرن ی گيو

 ۰2۱ .................. یساختمان یها رنگ و پوشش یطیمح ستيو مب ظات ز یمنيا

 733 ............................................ یپلیمرهای ساختمان -قسمت چهاردهم

 ۰2۳ .......................................................... پلیمرهای ساختمانی فيتعر

 ۰2۳ ............................ پلیمرهای ساختمانی یطیمح ستيو مب ظات ز یمنيا

 732 ........................................ یو مصالح جوشکارآهن  -قسمت پانزدهم

 ۰27 ............................................................................. لگردهایم



 سی رسمی )راه و ساختمان(های کارشنا درسنامه آزمون 6  

 
 

 
 ۰27 .................................................................... یمصالح جوشكار

 ۰27 ................................................ یشكارآهن و مصالح جو یها ی گيو

 ۰27 .................. یآالت و مصالح جوشكار آهن یطیمح  ستيو مب ظات ز یمنيا

 735.................................................... یرآهنیفلزات غ -قسمت شانزدهم

 ۰27 .............................................................................. ومینیآلوم

 ۰22 ................................................................................... مس

 ۰22 .................................................................................. سرا

 ۰22 .................................................................................. یرو

 ۰22 .................................................................................... قلع

 
 732 ................................. حمل و انبار کردن مصالح/  بخش ششم

 ۰۵۱ .............. همای ساختمانی انبمار کمردن مواد،  مصالح و خرآوردآ مل و نيمل و 

 723.................................................... یمصالح ساختمان یانبار و نگهدار

 ۰۵۱ ............................................................... و  مل آجرها یریبارگ

 ۰۵۱ .............................................. یساختمان یها سنگ ی مل و نگهدار

 ۰۵۱ ......................................................... ها سنگدانه ی مل و نگهدار

 ۰۵۰ .......................................................................  مل بتن آمادآ

 ۰۵2 ....................................................... یمصالح خلز ی مل و نگهدار

 ۰۵2 ..................................... یآالت و مصالح جوشكار آهن ی مل و نگهدار

 ۰۵۵ .......................................................... هاالكترود ی مل و نگهدار

 ۰۵۵ ............................................... ها و مهرآ چیو انبار کردن پ یبند بسته

 ۰۵۱ ................................................. یسفال یها  مل و انبار کردن بلو 

 ۰۵۱ .......................................................... ها  مل و انبار کردن تیرچه

 ۰۵۱ ................................................. یساختمان یها گچ ی مل و نگهدار

 ۰۵۳ ............................................................ ها آهک ی مل و نگهدار

 ۰۵۳ ..................................................... ها یو انبار کردن کاش یبند بسته

 ۰۵۳ ........................................... رطوبتی یها عايق یانبار کردن و نگهدار

 ۰۵۳ ............................................................... رهایق ی مل و نگهدار

 ۰۵۳ ............................................... یساختمان یها رنگ ی مل و نگهدار

 ۰۵7 ............................................... پلیمرهای ساختمانی ی مل و نگهدار

 ۰۵7 ............................... رنياستا یپل یها انبساط و بلو  انبار کردن مواد قابل

 ۰۵7 .................................................................... نانو مواد ینگهدار

 ۰۵7 .......................................... مصالح ی مل و نگهدار یلیاطبعات تكم

 ۰۵2 ......................................... ساختمانی یها انبار کردن سیمان در کارگاآ

 723....................................................... ها مانینگهداری و انبار کردن س

 ۰۵8 ...................................................... در خ ای باز مانیانبار کردن س

 ۰۱۱ ................................................... در خ ای بسته مانیانبار کردن س

 ۰۱۱ .................................................. در سیلوها یا خله مانیانبار کردن س

 ۰۱۰ ............................................... یا سهیک یها مانیداری س مل و نگه

 
 723 ....................................................... یساز راه/  بخش هفتم

 ۰۱۵ .............................................................................. یساز راآ

 722.......................................................... یساز راه اتیکل -قسمت اول

 ۰۱۵ ....................................................................... یساز اهداف راآ

 ۰۱۵ ...................................................... یمهندس یشناس نیمطالعات زم

 ۰۱۵ ........................................................................... ریمس نییتع

 ۰۱۱ ........................................................... کردن مسیر ادآیمطالعه و پ

 ۰۱۱ .............................................................................. پبن راآ

 ۰۱۱ ............................................................................خطوط تراز

 ۰۱۱ ..................................................................... هزينة سالیانه راآ

 ۰۱۱ ..................................................................... پروخیل طولی راآ

 ۰۱۳ .................................................................... راآ یعرضپروخیل 

 ۰۱۳ ............................................................. نیزم یعیخط طب میترس

 ۰۱۳ ......................................................................... خط پروژآ راآ

 722............................................................ یخاک اتیعمل -قسمت دوم

 ۰۱7 ......................................................... محاسبه  جم عملیات خاکی

 ۰۱7 ............................................................................  مل خا 

 ۰۱7 ........................................................................... ديوار ضامن

 
 ۰۱7 ........................................................................... ديوار  ايل

 ۰۱2 ................................................................ چین ديوارهای خشكه

 ۰۱2 ................................................................. ديوارهای بتن مسلح

 ۰۱2 ................................. (ونی)گابیسنگ یتور یها با سازآ ی فاظت یکارها

 ۰۱8 .............................................................. یزيو خاکر یخاکبردار

 ۰۱8 ...........................................................انفجار اتیمواد سوزا و عمل

 ۰۱8 .................................................................... قرضه یخاکبردار

 ۰۱8 ................................................. راآ یو عرض یطول یها بیش نیتأم

 ۰۳۱ ............................................................................ یزيسنگر

 ۰۳۱ ....................................................................... مصالح دنیکوب

 ۰۳۱ ........................................................................ های خنی ابنیه

 733 .................................................. یو روساز یرسازیز -قسمت سوم

 ۰۳۱ ..................................................................... راآ یبستر روساز

 ۰۳۰ .................................................... یعیطب نیکنترل زم یها شيآزما

 ۰۳۰ ............................................... یمعمول یزيکنترل خاکر یها شيآزما

 ۰۳۰ ......................................................یزير کنترل سنگ یها شيآزما

 ۰۳۰ ..................................... یزيدر خاکر یکنترل بستر روساز یها شيآزما

 ۰۳۰ ................................... یدر خاکبردار یزکنترل بستر روسا یها شيآزما

 ۰۳۰ ................................. یعیطب نیدر زم یکنترل بستر روساز یها شيآزما

 ۰۳2 .....................................(CBR)آر یب یس شيمياومت بستر با آزما نییتع

 ۰۳2 ........................................................................... راآ یروساز

 ۰۳2 ....................................................................... یمعمول زيخاکر

 ۰۳۵ ................................................... یسطح یها آا هیو تخل یزهكش

 ۰۳۵ ........................................................... یسنگ ايو  یشن راساسيز

 ۰۳۵ ...................................................................... یآهك راساسيز

 ۰۳۱ .............................................................. یسنگ ايو  یاساس شن

 ۰۳۳ .......................................................... یمصالح سنگ یها شيآزما

 733 ................................................. ها راه یطرح هندس -قسمت چهارم

 ۰۳۳ ...................................................... یطرح هندس میو مفاه فيتعار

 ۰۳7 .............................................. و بلندی یبندى راآ بر اساس پست طبيه

 ۰۳7 .............................................................................. بربلندى

 ۰۳7 ................................................................... بیطول بحرانى ش

 ۰۳7 .................................................................. یعرض لیاجزاءپروخ

 ۰۳2 ....................................................................... عرض راآ رییتغ

 ۰۳2 .......................................................................... راآ ىيروشنا

 ۰۳8 ....................................................................... ديد یها خاصله

 ۰۳8 ..................................................................... توقف ديخاصله د

 ۰7۱ ..................................................................... سبيت ديخاصله د

 ۰7۰ .................................................................... انتخاا ديد خاصله

 ۰7۰ ............................................................. ها راآ یمشخصات عموم

 ۰7۰ ............................................................................. راآ اصلی

 ۰7۰ ............................................................................ راآ استانی

 ۰7۰ ......................................................................... ای راآ منطيه

 ۰7۰ .......................................................................... راآ روستايی

 ۰72 ................................................................... شیب طولی)درصد(

 ۰72 ................................................................. شیب عرضی)درصد(

 722 ................................................. یساز راه یها قوس -قسمت ششم

 ۰7۵ ............................................................................یاخي ریمس

 ۰7۵ ...................................................................... اخيى یها قوس

 ۰7۱ ................................................... ی داقل و  داکثر طول قوس اخي

 ۰7۳ ....................................................... سادآ یا رآيدا یها قوس روابط

 ۰7۳ .................................................................... مرکب یقوس اخي

 ۰77 .......................................................... مرکب یا رآيروابط قوس دا

 ۰77 .................................................................. معكوس یقوس اخي

 ۰77 ................................................ مرکب معكوس یا رآيقوس دا روابط

 ۰77 .............................................................. تخت پشت یقوس اخي

 ۰77 ................................................ (دی)کلوتو جىياتصال تدر یقوس اخي

 ۰72 .................................................................... چیمارپ یقوس اخي
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 ۰72 ........................................................ یهای اخي در قوس ديخاصله د

 ۰78 ............................................................................ قوس قا م

 
 757 ....................................... یو حفار یخاکبردار/  بخش هشتم

 ۰72 ...................................................... میعظ یها یو خاکبردار یی فار فار

 753................................................... ها و اکتشافات یحفار -قسمت اول

 ۰72 ................................................................... یشهر یها ی فار

 ۰72 ................................................................ یسطح رياکتشاخات ز

 ۰7۵ .................................................. یسطح ريمرا ل انجام اکتشاخات ز

 ۰7۵ .................................................................انواع  فاری اکتشاخی

 ۰7۵ ......................................................................... چاهک دستی

 ۰7۱ ....................................................................... ترانشه يا خندق

 ۰7۱ ........................................................................ تونل اکتشاخی

 ۰7۱ ............................................................ به روش چاآ ژرف ی فار

 ۰7۱ ............................................................................. یزن گمانه

 ۰7۱ ..........................................................................اری با آا ف

 ۰7۳ ..................................................  فاری با مته مارپیچ يا مته  لزونی

 ۰77 ...................................................................... ای  فاری ضربه

 ۰77 ........................................................................  فاری دورانی

 752..........................................نییرزمیز یها تونل و حفاری -قسمت دوم

 ۰77 ................................................................. نییرزميز یها  فاری

 ۰77 .................................................................................. تونل

 ۰77 ................................................................ های  مل و نيل تونل

 ۰77 ...................................................................... های معدنی تونل

 ۰77 ..................................................................... های صنعتی تونل

 ۰72 ................................................................ ها اکتشاف مسیر تونل

 ۰78 ................................................................  وتكنیکزنی و ژ تونل

 ۰78 .......................................................... ها های نگهداری تونل روش

 ۰2۱ ................................................... ها های  فاری و اجرای تونل روش

 ۰2۱ ............................................................. روش چكش هیدرولیكی

 733............................................. خاک یریگ نمونه و نمونه -قسمت سوم

 ۰2۱ ...................................................................... انواع نمونه خا 

 ۰2۱ .................................................................. نمونه دست نخوردآ

 ۰2۰ .................................................................... نمونه دست خوردآ

 ۰2۰ ............................................................ نمونه دست بازسازی شدآ

 ۰2۰ ...................................................................... رهایگ انواع نمونه

 ۰2۰ ...................................................................... یقاشي ریگ نمونه

 ۰2۰ ..................................................................... پیچشی ریگ نمونه

 ۰22 .................................................................. جدار ناز  ریگ نمونه

 ۰22 .................................................................... پیستونی ریگ نمونه

 733.............................. صحرایی و ژئوتکنیک های شیآزما -قسمت چهارم

 ۰22 .......................................... صحرايی ژ وتكنیک های شيمطالعات آزما

 ۰22 ........................................................ صحرايی يا برجا های شيآزما

 ۰2۵ ........................................................ (SPTآزمايش نفوذ استاندارد )

 ۰2۵ ........................................................ (CPTآزمايش نفوذ مخروط )

 ۰2۵ ............................................................ آزمايشگاهی های شيآزما

 
 732 ...................................................... و اندود ریق/  بخش نهم

 ۰2۳ ................................................................ یریق یو اندودها ریق

 733................................................................. رهایانواع ق -قسمت اول

 ۰2۳ .......................................................................... و قطران ریق

 ۰2۳ ............................................................................ ها قیرسنگ

 ۰2۳ .................................................................... ای قیرهای درياچه

 ۰27 .............................................................................. قیر نفتی

 ۰27 ......................................................................... جامد یرهایق

 ۰27 ............................................................................ قیر خالص

 ۰27 ........................................................................ قیرهای دمیدآ

 ۰27 ....................................................................... قیرهای محلول

 
 ۰27 ................................................................. (RCقیرهای زودگیر)

 ۰27 ................................................................ (MCر)قیرهای کندگی

 ۰27 ................................................................. (SCقیرهای ديرگیر)

 ۰27 ........................................................................قیر امولوسیون

 ۰27 ................................................................. اصبح شدآ یرهایق

 733 ..................................................... و اندود ریانتخاب ق -قسمت دوم

 ۰22 ....................................................................... یدر روساز ریق

 ۰22 .................................................. بر اساس درجه نفوذ ریق یبند دسته

 ۰22 ..................................................................... انتخاا قیر اندود

 ۰28 .......................................................... انتخاا قیر در اندود نفوذی

 ۰28 ......................................................... انتخاا قیر در اندود سطحی

 ۰28 .......................................................................میزان قیر اندود

 ۰28 ........................................................ریگرم و پخش کردن ق یدما

 ۰8۱ ........................................................... ریق یها شيخواص و آزما

 ۰8۰ .............................................................................. ها رآبهیق

 ۰8۰ ....................................................................... آببند یاندودها

 ۰8۰ ........................................................... آالت اجرای اندودها ماشین

 ۰8۰ ................................... لیس یاسبر اي یا رآبهیناز  ق هيرو یها مخلوط

 723 ................................................. هاریق یمشخصات فن -قسمت سوم

 
 723 ........................................................... آسفالت/  بخش دهم

 ۰88 ................................................................. های آسفالتی مخلوط

 722 ........................................... یآسفالت یها مخلوط اتیکل -قسمت اول

 ۰88 ............................................................ یآسفالت یها رواج مخلوط

 ۰88 ................................................................. گرم یمخلوط آسفالت

 ۰88 ............................................ وستهیپ یبند گرم با دانه یمخلوط آسفالت

 2۱۱ ................................................. باز یبند گرم با دانه یمخلوط آسفالت

 2۱۱ ........................................................ ای آسفالت ماتريسی سنگدانه

 2۱۱ .............................. یآسفالت یها مخلوط یمورد نظر در طرا  یها ی گيو

 2۱۱ ....................................................... التیهای آسف بندی مخلوط دانه

 333 ................................................... مخلوط آسفالت گرم -قسمت دوم

 2۱2 .......................................................................... آسفالت گرم

 2۱۵ ...................................................................... )توپكا(هيقشر رو

 2۱۵ ...................................................................... (ندریقشر آستر)ب

 2۱۵ .......................................................................... اساس قیری

 2۱۵ ..................................................................... کیآسفالت ماست

 2۱۵ ......................................................................... ماسه آسفالت

 332 .......................................... یو حفاظت یآسفالت سطح -قسمت سوم

 2۱۱ ...................................................................... آسفالت  فاظتی

 2۱۳ ....................................................... موارد استفادآ آسفالت  فاظتی

 2۱۳ .............................................. یاهيچند ال اي کي یسطح یآسفالتها

 2۱۳ ........................................ یآسفالت  فاظت تیفیکنترل ک یها شيآزما

 2۱۳ ..................................................................... آسفالت متخلخل

 2۱۳ ............................................................... یآسفالت ماکادام نفوذ

 2۱7 ................................................ یآسفالت ماکادام نفوذ یاجرا ليوسا

 2۱7 ......................................... آسفالت ماکادام تیفیکنترل ک یها شيآزما

 332 ............................................. آسفالت یحمل و اجرا -قسمت چهارم

 2۱7 ...............................................................  مل و پخش آسفالت

 2۱2 ........................................................... کنترل آسفالت پخش شدآ

 2۱2 .........................................................  رارت پخش آسفالت درجه

 2۱2 ...................................................................... کوبیدن آسفالت

 2۱8 .............................................. کنترل رقوم سطح آسفالت کوبیدآ شدآ

 332 ................................ یو سطح ینفوذ یاندودها یاجرا -قسمت پنجم

 2۱8 ..............................................................یاندود نفوذ ايپريمكت 

 2۱8 ............................................................. یاندود سطح ايکت  تک

 2۱8 .................................................................... موارد استفادآ خیلر

 377 ................................................. آسفالت سرد یاجرا -قسمت ششم

 2۰۰ .......................................................................... آسفالت سرد
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 2۰۰ ........................................................... لت سردآسفا تیفیکنترل ک

 2۰۰ ............................................. آسفالت سرد تیفیکنترل ک یها شيآزما

 377.............................................. مصالح آسفالت شیآزما -قسمت هفتم

 2۰۰ ....................................................آسفالت یمصالح سنگ یشهايآزما

 2۰2 .................................................................... یدانهبند شيآزما

 2۰2 .........................................................................  دود اتربرگ

 2۰2 ............................................................. ی د روان نییتع شيآزما

 2۰2 ........................................................... یری د خم نییتع شيآزما

 2۰2 .................................................................... یریگام خم نییتع

 2۰2 ..................................................... مياومت در ميابل ضربه شيآزما

 2۰2 ...................................................................... آسفالت شيآزما

 373..................................................... ضخامت آسفالت -قسمت هشتم

 2۰2 ........................................................ یآسفالت یها یروساز یطرا 

 2۰2 .............................................................. یضخامت روساز نییتع

 372.................................................آسفالت ییمسائل اجرا -قسمت نهم

 2۰۵ ....................................................... اجرای روسازی آسفالتی هموار

 2۰۵ ............................................................ آسفالت یها کنترل غلتک

 2۰۵ ........................................................ اجرای مطلوا درزهای طولی

 2۰۵ ....................................................... اجرای مطلوا درزهای عرضی

 2۰۱ ............................................................. يی آسفالتمشكبت اجرا

 2۰۳ ................................................................... یسطح یها ترمیم

 2۰۳ ...................................................... آسفالت یبا اجرا یلینكات تكم

 372.................................................... آسفالت  یجداول فن -قسمت دهم

 
 333 ................ یو روساز یساز راه یاطالعات عموم/  ازدهمیبخش 

 22۵ ......................................................... یو روساز یساز از راآ ینكات

 
 323 .....................................یساز یو پ یگودبردار/  بخش دوازدهم

 2۵7 ........................................................... بیانواع زمین از لحا  ترک

 322.............................................................. ها نیانواع زم -قسمت اول

 2۵7 ................................................................یخا  دست یها نیزم

 2۵7 .................................................................... یا ماسه یها نیزم

 2۵7 ....................................................................... رسی یها نیزم

 2۵7 ......................................................................... دج یها نیزم

 2۵7 ..................................................................... سنگی یها نیزم

 2۵7 .................................................................... مخلوط یها نیزم

 2۵7 ................................................................... نامناسب یها نیزم

 2۵7 ............................................................ قابل تراکم ریغ یها نیزم

 2۵7 ........................................................... با تراکم متوسط یها نیزم

 2۵7 ................................................. العادآ با قابلیت تراکم خوق یها نیزم

 325................................................... ونیو فنداس  یانواع پ -قسمت دوم

 2۵7 ................................................................. یو گودبردار یکن یپ

 2۵2 ...................................................................... های سطحی پی

 2۵2 ............................................................. ها های عمیق يا شمع پی

 2۵2 ................................................................... های نیمه عمیق پی

 2۵2 .......................................................................... وي آ یها یپ

 2۵2 ...................................................................... گستردآ یها یپ

 2۵2 ................................................ گستردآ( یها یتكی)از نوع پ یها یپ

 2۵2 ............................................................... گستردآ مرکب یها یپ

 2۵8 ......................................................................... شناور یها یپ

 2۵8 ........................................................................ شمعی یها یپ

 2۵8 ...................................................................... یا شفته یها یپ

 2۵8 ........................................................................ سنگی یها یپ

 2۵8 .......................................................................... بتنی یها یپ

 2۵8 .................................................................... خنداسیون سطحی

 2۵8 ....................................................................... خنداسیون تكی

 2۵8 ..................................................................... خنداسیون کبخی

 2۱۱ ....................................... عرض( خنداسیون نواری )خنداسیون و شناژ هم

 
 2۱۱ ................................................................... خنداسیون مشتر 

 2۱۱ .........................................(یا صفحه -خنداسیون راديه ژنرال )گستردآ

 2۱۱ ................................................................... خنداسیون باسكولی

 2۱۱ ................................................................................ شالودآ

 2۱۱ ............................................................. های تكی )منفرد( شالودآ

 2۱۱ .......................................................... (Frankiهای خرانكی ) شمع

 323 ......................................... (نگیلی)روش ن یدارسازیپا -قسمت سوم

 2۱۱ ................................................................... یمهندس یزيخاکر

 2۱۱ ................................................................ پايدارسازی یها روش

 2۱۰ .................................................................. یکوب خیم اي نگیلین

 2۱۰ ................................................................ نگیلیروش ن میمفاه

 2۱2 ............................................. نگیلیروش ن یها تيو محدود ها تيمز

 2۱۵ ............................................................ نگیلیروش ن یها ی گيو

 2۱۵ .......................................... نگیلیمساعد و نامساعد در روش ن طيشرا

 2۱۵ ................................................................. نگیلیاربرد روش نک

 2۱۱ ...................................... یساختمان یها یگودبردار يیدستورالعمل اجرا

 322 ........................................... یگودبردار اتیو کل میمفاه -قسمت اول

 2۱۱ ......................................................... یگودبردار میو مفاه فيتعار

 322 ................................. یگودبردار یها تیو مسئول فیوظا -قسمت دوم

 2۱۱ ....................... یساختمان یکار در گودبردار صا ب یها تیف و مسئوليوظا

 2۱۱ ............................. یساختمان یاح در گودبردارطر یها تیف و مسئوليوظا

 2۱۳ ........................... یساختمان یدر گودبردار سازندآ یها تیف و مسئوليوظا

 2۱۳ .............................. یساختمان یدر گودبردار ناظر یها تیف و مسئوليوظا

 2۱7 .............. کیژ وتكن یشگاهيآزما یشرکت خدمات خن یها تیف و مسئوليوظا

 2۱7 ............ یدر گودبردار ها یمرجع کنترل م اعف طرا  یها تیلف و مسئويوظا

 2۱7 ........................ یساختمان یدر گودبردار یشهردار یها تیف و مسئوليظاو

 2۱7 ..................................................... یکارگاآ گودبردار یمنيمسئول ا

 2۱7 ................................................. یگودبردار یها و مدار  خن گزارش

 2۱2 ........................................................................ یساز  یو پ یپ

 323 ................................................... یکیژئوتکن ییشناسا -قسمت اول

 2۱2 ........................................................... یكیژ وتكن يیانجام شناسا

 2۱2 ........................................................... ها ها و چاهک خاصله گمانه

 2۱8 ........................................................................ ها عمق گمانه

 2۳۱ ..............................................................گمانه یار ف یها روش

 337 .................................................... شیو پا یگودبردار -قسمت دوم

 2۳۰ ................................................................. حیو تسط یساز آمادآ

 2۳۰ ............................................................................ ها یزهكش

 2۳2 ..................................................................... ها یپ یگودبردار

 2۳2 ..................................................................... خطر گود یابيارز

 2۳۵ ................................................................ گودها یداريپا لیتحل

 2۳۵ ....................................................................... و کنترل شيپا

 2۳۱ ........................................................ شيها در پا یریگ تناوا اندازآ

 2۳۱ .............................................. شياجرا و نظارت پا ،یطرا  تیمسئول

 332 ........................................................ یسطح یها یپ -قسمت سوم

 2۳۱ .......................................................... یو عمق پ تیانتخاا موقع

 333 ...................................................... ها یمهاربند -قسمت چهارم

 2۳۳ ..................................................................... ها یانواع مهاربند

 2۳۳ ............................................................. آزمايش باربری و خزش

 2۳7 ................................................................... خاکريز پشت ديوار

 332 .......................................................... قیعم یها یپ -قسمت پنجم

 2۳7 ..................................................... شمع یمب ظات ساخت و اجرا

 2۳7 ........................................... و بتن آرمه یبتن یها شالودآ سازآ یطرا 

 2۳7 ........................................................................ ها انواع شالودآ

 2۳7 .......................................................................... ها انواع شمع

 2۳7 ........................................................ ها شالودآ یطرا  یضوابط کل

 2۳7 .............................................. ها وارد بر شالودآ یبارها نییضوابط تع

 2۳7 ........................................... ها ها و شمع شالودآ یآرماتورها تيمحدود

 2۳7 .............................................................. ها به شالودآ رویانتيال ن
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 2۳7 ................................................ ها شالودآ یمحدود کردن  رکت نسب

 2۳2 ....................................... ها در شالودآ یشدگ  رارت و جمع یآرماتورها

 2۳2 ......................................................................... یآرماتور جلد

 
 332 .............................................. حائل یوارهاید / زدهمیبخش س

 27۱ .......................................................................  ا ل یوارهايد

 323........................................................... حائل یوارهاید -قسمت اول

 27۱ .................................................................  ا ل یوارهايانواع د

 27۱ ....................................................................... یوزن یوارهايد

 27۰ ..................................................................... یا طرآ یوارهايد

 27۰ ..................................................................... نگهبان یها سازآ

 27۰ ....................................................................سپرگونه یوارهايد

 27۰ ................................................................ خا  مسلح یوارهايد

 272 ............................................................... ديوارهای  ايل سپری

 272 ........................................................... ديوارهای سپری مهار شدآ

 272 .................................................................... ديوارهای گابیونی

 272 ................................................................. برچیدن سازآ نگهبان

 323..................................................... ینیرزمیز یوارهاید -قسمت دوم

 272 ............................................................  ینیزم ريز یوارهايانواع د

 272 ........................................... یبه روش مهارساز ینیرزميز واريد یاجرا

 27۵ ..................................... به روش دوخت به پشت ینیرزميز واريد یاجرا

 27۱ ........................................... یاخراگميبه روش د ینیرزميز واريد یاجرا

 27۱ ......................................... به روش مهار متيابل ینیرزميز واريد یاجرا

 27۱ ............................................... به صورت شمع ینیرزميز واريد یاجرا

 27۳ ............................................ یبه روش سپرکوب ینیرزميز واريد یاجرا

 27۳ .............................................. يیبه روش خرپا ینیرزميز واريد یاجرا

 322...................................................... یساحل یوارهاید -قسمت سوم

 277 ............................................................... یسا ل یوارهايانواع د

 277 ............................. یبتن اي یسنگ يیبا مصالح بنا یسا ل یوارهايد یاجرا

 277 ................................ بسته به هم یت بتنبا قطعا یسا ل یوارهايد یاجرا

 277 ........................................ یا به روش صندوقه یسا ل یوارهايد یاجرا

 277 ......................................... یبا استفادآ از سپر یسا ل یوارهايد یاجرا

 L ................................................. 277به شكل  یسا ل یوارهايد یاجرا

 
 322 ....................................... یبند قالب و قالب/  بخش چهاردهم

 27۱ .....................................................................یبند قالب و قالب

 353............................................ یبند و مصالح قالب میمفاه -قسمت اول

 27۱ .................................................................... یبند قالب فيتعار

 27۱ .......................................................... ها قالب یا سازآ یها ستمیس

 27۱ .................................................................. ها یبند مصالح قالب

 357.......................................... یبند قالب یو بارها یطراح -قسمت دوم

 27۰ ....................................................................... ها طرا ی قالب

 272 ................................................................ ها بارهای وارد بر قالب

 27۵ ............................................. رهایها و کف ت وارد بر قالب دال یبارها

 27۱ ......................................................... ها خشار مجاز بتن روی قالب

 27۱ ................................................. بتن یها وارد بر قالب یجانب یبارها

 27۳ ............................................ ها قالب یخمش یشكل مجاز اع ا رییتغ

 27۳ .......................................................... ها قالب یاسناد و مدار  خن

 277 ...................................................... ها قالب ینيشه و مشخصات خن

 352......................................... ها یبند قالب ییمسائل اجرا -قسمت سوم

 277 .................................................................. یبند در قالب یمنيا

 277 ................................................................... ها یبند قالب یاجرا

 277 ...................................................................... درزها یبند قالب

 277 ............................................................... ها و کنترل قالب میتنظ

 277 ....................................................................... ها عملكرد قالب

 272 ......................................................... یبند قالب یلیاطبعات تكم

 278 ............................................................ ها یبند قالب یها یروادار

 333.................................... ها یبند قالب یها وهیانواع و ش -قسمت چهارم

 
 22۱ ........................................................................ گرم یها قالب

 22۱ ................................................................ بتن پاشیدآ یبند قالب

 22۱ .................................................................... ها شمع یبند قالب

 22۱ ............................................................ آکندآ های بتن پیش قالب

 22۰ ...................................................................... های لغزان قالب

 22۰ ...................................................................... لغزندآ یها قالب

 22۰ ..................................................................... های ماندگار قالب

 222 ....................................................... ساخته شینی پقالب قطعات بت

 222 ......................................................... زير آا یزير بتن یبند قالب

 222 ................................................................. واريد یپانل یها قالب

 22۵ ................................................................... ها سيف یبند قالب

 22۵ ............................................................. بداریسطوح ش یبند قالب

 22۵ .................................................. مدخون یها و مجار لوله یبند قالب

 332 ........................................... یبردار نحوه و زمان قالب -قسمت پنجم

 22۱ .................................................................... یبردار نحوآ قالب

 22۱ .................................................................... یبردار زمان قالب

 22۳ ..................................................................... نانیاطم یها هيپا

 
 332 .................................................... یبارگذار/  بخش پانزدهم

 227 ..................................................................... ها سازآ یبارگذار

 335 ............................................... ها سازه یبارگذار اتیکل -قسمت اول

 227 .................................................. ها سازآ یدر بارگذار يیالزامات مبنا

 227 ................................................ها یساختمانها در بارگذار یريخطرپذ

 333 ............................................. یبارها در بارگذار بیترک -قسمت دوم

 222 ........................................................ بارها بیترک یعب م اختصار

 228 ......... بتن آرمه یها ساختمان یدر طرا  يینها ی د یها  الت یبارها بیترک

 228 ........ یخوالد یها ساختمان یمياومت در طرا  ی د یها  الت یبارها بیترک

 28۱ ........................................ به روش تنش مجاز یبارها در طرا  بیترک

 28۱ ........................................ یبردار بهرآ ی د یها  الت یبارها بیترک

 28۰ ................................................. ترکیب بارها برای  وادث غیرعادی

 327 ............................................................ خاک یبارها -قسمت سوم

 28۰ ........................................................... ارد بر کف و شالودآخشار و

 28۰ ............................................................. ها خا  یجانب یخشارها

 323 .......................................................... زنده یبارها -قسمت چهارم

 282 ........................................................... كنواختيبار زندآ گستردآ 

 282 .................................................. کنندآ میتيس یوارهايزندآ د یبارها

 282 ........................................................ یوضع بارگذار نيتر نامناسب

 282 ...................................................................... بار زندآ متمرکز

 28۵ ........................................... نردآ و  فا  یها ستمیواردآ بر س یبارها

 28۵ ................................................................ انداز بار واردآ به دست

 28۵ .................................................. نگی فا  پارک ستمیبار واردآ به س

 28۵ ..............................................................بار واردآ به نردبان ثابت

 28۵ ................................................................... بار زندآ نامشخص

 28۵ .................................................................. زندآ یکاهش بارها

 28۱ ........................................................... زندآ یبارها یلینكات تكم

 322 ..................................................................بار برف -قسمت پنجم

 287 .................................................................... (Pg)نیبار برف زم

 287 ..................................................................... (rPبار برف بام)

 282 ........................................... کم بیبا ش یها بام یبار برف  داقل برا

 282 .................................................................... یریگ برف بيضر

 288 ............................................................ مجاور یها برف ساختمان

 288 .................................................................. موجود یها برف بام

 322 ................................................................... خیبار  -قسمت ششم

 288 .................................................................................خيَبار 

 288 ................................................................... خي یضخامت اسم

 322 .................................................................. لیبار س -قسمت هفتم

 288 ......................................................... لیس یطرا  یالزامات بارها

 233 ................................................................... بار باد -قسمت هشتم



 سی رسمی )راه و ساختمان(های کارشنا درسنامه آزمون 01  

 
 

 
 ۵۱۱ ............................................ ها ها و سازآ از باد بر ساختمان یخشار ناش

 ۵۱۱ ....................................................................... باد یخشار مبنا

 ۵۱۱ ................................................................. ر بادروش محاسبه با

 ۵۱۰ ................................................................. بادها یجز  یبارگذار

 ۵۱۰ ................................................................ یگردباد زشياثرات ر

 237................................................................... بار زلزله -قسمت نهم

 ۵۱۰ ............................................................................... بار زلزله

 ۵۱۰ ..................................................... ها در زلزله ساختمان یريخطرپذ

 ۵۱2 .............................................. ديشد یلیو خ ديو شد فیخف یها زلزله

 ۵۱2 ................................................................. بار زلزله یضوابط کل

 ۵۱2 ...................................... ها سازآ یا لرزآ یكربندیو پ یمب ظات معمار

 ۵۱2 ........................... یگسل یها ساختمان در پهنه و ساخت یمب ظات طرا 

 ۵۱۵ ..................................................................... در پبن ینامنظم

 ۵۱۵ .................................................................... در ارتفاع ینامنظم

 ۵۱۵ ............................................................... باربر یوارهايد ستمیس

 ۵۱۵ ......................................................... سادآ یقاا ساختمان ستمیس

 ۵۱۱ .................................................................. یقاا خمش ستمیس

 ۵۱۱ ............................................................. یبیترک ايدوگانه  ستمیس

 ۵۱۱ ............................................................................ زلزله طرح

 ۵۱۱ .............................................................. طرح یمكان جانب رییتغ

 ۵۱۱ ............................................................................ درز انيطاع

 ۵۱۳ ....................................... یبردار رآزلزله سطح به یکنترل ساختمان برا

 ۵۱۳ ................................................................ بار بر پوسته ساختمان

 233................................................................. ها اگرامید -قسمت دهم

 ۵۱۳ ...................................... رهایشكل انواع ت رییبرش، خمش و تغ اگراميد

 
 273 .................. ها در برابر زلزله ساختمان یطراح/  بخش شانزدهم

 ۵۰8 .................................................... ها در برابر زلزله ساختمان یطرا 

 272.................................................. 3333 نامه نییآ اتیکل -قسمت اول

 ۵۰8 ................................... ها در برابر زلزله تمانساخ ینامه طرا  نيیاهداف آ

 ۵۰8 .............................................................. یطرا  یمبنا یها زلزله

 ۵۰8 ................... ها در برابر زلزله ساختمان ینامه طرا  نيیمب ظات معماری در آ

 ۵2۱ ............................................ نامه زلزله نيیدر آ یا سازآ یمب ظات کل

 ۵2۱ ........................... نامه زلزله نيیدر آ تیها بر سب اهم ساختمان یبند گروآ

 ۵2۰ ......................نامه زلزله نيیآ در یها بر سب نظم کالبد ساختمان یبند گروآ

 ۵2۰ ........................................................ ها در پبن ساختمان ینامنظم

 ۵2۰ ....................................... نامه زلزله نيیها در آ ارتفاع ساختمان ینامنظم

 ۵22 .......................... نامه زلزله نيینامنظم در آ یها ا داث ساختمان تيمحدود

 ۵2۵ .................. نامه زلزله نيیدر آ یا سازآ ستمیها بر سب س ساختمان یبند گروآ

 232....................................... زلهنامه زل نییدر آ نیحرکت زم -قسمت دوم

 ۵2۵ ....................................... نامه زلزله نيی( در آBبازتاا ساختمان) بيضر

 ۵2۱ .............................................. نامه زلزله نيیدر آ نینوع زم یبند طبيه

 ۵2۱ ......................................................22۱۱نامه  نيیدر آ نی رکت زم

 ۵2۱ .......................................... نامه زلزله نيیساختگاآ در آ  آيطرح و فیط

 233...................................... ها سازه یا لرزه یضوابط طراح -قسمت سوم

 ۵2۳ .................................... هزلزل ینامه طرا  نيیسازآ در آ لیتحل یها روش

 ۵2۳ ..................................... زلزله ینامه طرا  نيیدر آuVهيپا یبرش یروین

 ۵2۳ ................................................... زلزله ینامه طرا  نيیدر آ هيتراز پا

 ۵27 .............................. متعارف یها ، در ساختمانTنوسان  یزمان تناوا اصل

 ۵27 .......................... رمتعارفیغ یها ، در ساختمانTنوسان  یزمان تناوا اصل

 ۵27 ............................... زلزله ینامه طرا  نيی، در آIساختمان  تیاهم بيضر

 ۵27 ......................................... زلزله در پبن ساختمان یبرش یروین عيتوز

 ۵27 ................................ زلزله ینامه طرا  نيی، در آRuب رختار ساختمان يضر

 ۵22 .................................................. یمحاسبه ساختمان در برابر واژگون

 ۵22 ............................................................ از زلزله یقا م ناش یروین

 ۵22 ........................................ یبردار بار زلزله سطح بهرآ یکنترل سازآ برا

 ۵28 ..................................................... بارها ريزلزله با سا یروین بیترک

 ۵28 ........................................ شدآ روش سادآ در هيبرش پا یرویمحاسبه ن

 
 232 ............................ یا  سازه ریغ یا لرزه یضوابط طراح -قسمت چهارم

 ۵28 .......................... یا رسازآیغ یاجزا یا لرزآ یمحدودآ کاربرد ضوابط طرا 

 ۵۵۱ ........................... زلزله نامه نيیدر آ یا رسازآیغ یجزء اجزا تیاهم بيضر

 223 ............... یرساختمانیغ یها سازه یا لرزه یضوابط طراح -قسمت پنجم

 ۵۵۱ ...................................................... یختمانرسایغ یها سازآ فيتعار

 نیبر زمم  یها متك ساختمان رمشابهیغ یرساختمانیغ یها سازآ یو طرا  لیضوابط تحل
 ....................................................................................... ۵۵۰ 

 227 ............................. 3333 نامه نییآ یکیالزامات ژئوتکن -قسمت ششم

 ۵۵۰ .................... یو گسترش جانب يیاز روانگرا یناش یکاهش خطرها یروشها

 ۵۵۰ ....................... يیاز روانگرا یناش یجهت کاهش خطرها یا دات سازآیتمه

 ۵۵۰ ................... يیاز روانگرا یناش یجهت کاهش خطرها یكیوتكندات ژ یتمه

 ۵۵۰ .......... يیاز روانگرا یناش یر محل ساختگاآ جهت کاهش خطرهاییدات تغیتمه

 ۵۵۰ ...................................................... یاز توپوگراخ یناش يینما بزرگ

 223 ...... (3333 نامه نیی)آییبا مصالح بنا یها ضوابط ساختمان -قسمت هفتم

 ۵۵2 ...................................... دار کبف يیبا مصالح بنا یها ضوابط ساختمان

 ۵۵2 ................... زلزله نامه نيیدر آ يیمجاز ساختمان بنا یها فاع و تعداد طبيهارت

 ۵۵2 ........................ زلزله نامه نيیدر آ يیبنا یها پبن ساختمان یها تيمحدود

 ۵۵2 ................................... زلزله نامه نيیدر آ يیبنا یها درز انيطاع ساختمان

 ۵۵2 ................................... زلزله نامه نيیدر آ يیبنا یها ميطع قا م ساختمان

 ۵۵۵ ................................. زلزله نامه نيیآ در يیبنا یها اختبف تراز ساختمان

 ۵۵۵ .................................. زلزله نامه نيیدر آ يیبنا یها ساختمان یها شالودآ

 ۵۵۱ ............. زلزله نامه نيیدر آ يیبنا یها گنجه( ساختمان -پنجرآ -)دَر یبازشوها

 ۵۵۱ ........................... زلزله نامه نيیدر آ يیبنا یها ساختمان یا سازآ یوارهايد

 ۵۵۳ ......................... زلزله نامه نيیدر آ يیبنا یها ساختمان یا سازآ واريد یاجرا

 ۵۵۳ ............................ زلزله نامه نيیدر آ يیبنا یها ساختمان یا رسازآیغ واريد

 ۵۵7 ...................................................... يیبنا یها پناآ در ساختمان جان

 ۵۵7 ............................................ يیبنا یها و دودکش در ساختمان ریبادگ

 ۵۵7 ..................................................... يیبنا یها ساختمان یبند کبف

 ۵۵7 ............................................... يیبنا یها ساختمان یاخي یبند کبف

 ۵۵7 ............................... يیبنا یها بتن آرمه در ساختمان یکبف اخي لگردیم

 ۵۵7 .................................... يیبنا یها قا م در ساختمان یها کبف تیموقع

 ۵۵7 ................................... يیبنا یها کبف قا م بتن آرمه ساختمان لگردیم

 ۵۵2 .......................... يیبنا یها کبف قا م بتن آرمه در ساختمان ینحوآ اجرا

 ۵۵2 ........................................ يیبنا یها ساختمان یقا م خوالد یها کبف

 ۵۵2 ........................................ يیبنا یها معادل در ساختمان یلگردگذاریم

 ۵۵2 ........................................................... یيبنا یها سيف ساختمان

 ۵۵2 ........................................... يیبنا یها سيف طاق ضربی در ساختمان

 ۵۵8 .......................................... يیبنا یها سيف تیرچه بلو  در ساختمان

 ۵۵8 ............................................ يیبنا یها در ساختمان یقوس یها سيف

 ۵۵8 ...................................... زلزله نامه نيیدر آ يیبنا یها خرپشته ساختمان

 
 223 ........................... یو صنعت ییبنا یها ساختمان/  بخش هفدهم

 ۵۱۰ .......................................................... یو صنعتيیبنا یها ساختمان

 227 ........................................... ییبنا یها ح ساختمانمصال -قسمت اول

 ۵۱۰ ........................................... يیبنا یها در ساختمان يیوا د مصالح بنا

 ۵۱۰ ..................................... يیبنا یها در ساختمان یمشخصات آجر مصرخ

 ۵۱۰ ...................... يیبنا یها در ساختمان یواريد یمانیس یها مشخصات بلو 

 ۵۱2 ....................... يیبنا یها در ساختمان یسيف یمانیس یها مشخصات بلو 

 ۵۱2 .................................. یيبنا یها در ساختمان یمصرخ یها سنگ  ی گيو

 ۵۱2 ............................. يیبنا یها مشخصات خشت مورد استفادآ در ساختمان

 ۵۱2 ............................. يیبنا یها در ساختمان یمصرخ یلگردهایمشخصات م

 ۵۱2 ............................. يیبنا یها ساختمان یخوالد یاتصال دهندهها ی گيو

 ۵۱۵ .............................. يیبنا یها در ساختمان یمصرخ یها مشخصات مبت

 ۵۱۵ ............................ يیبنا یها ها در ساختمان روش انتخاا و استفادآ مبت

 ۵۱۵ ........................................... يیبنا یها در ساختمان یها مصرخ غاادو

 ۵۱۱ ....................... يیبنا یها مبت و دوغاا ساختمان یها یمشخصات اخزودن

 ۵۱۱ ..................... يیبنا یها در ساختمان یمصرخ یمشخصات شفته و بتن آهك

 ۵۱۱ .........................................يیبنا یها ساختمان یمانیمشخصات بتن س
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 222............................... ییبنا ییها ساختمان یالزامات عموم -قسمت دوم

 ۵۱۱ ................................................... يیبنا یها درز انيطاع در ساختمان

 ۵۱۱ ................................... يیبنا یها در ساختمان نیرزميز یوارهايضوابط د

 ۵۱۱ .............................................. يیبنا یها الزامات بازشوها در ساختمان

 ۵۱۳ ............................................... یتهانیم یوارهايدر د یواريد یبَستها

 ۵۱۳ ........................................... چند جدارآ یوارهايدر د یواريد یها بَست

 ۵۱۳ .................................... يیبنا یها بستر در ساختمان یلگردهایالزامات م

 ۵۱۳ ....................................... يیبنا یها ختماندر سا وارهايد ینسبت الغر

 ۵۱۳ ...................................... يیبنا یها ها در ساختمان ستون ینسبت الغر

 ۵۱7 ........................يیبنا یها ساختمان یا غهیو ت یرسازهایغ یوارهايالزامات د

 ۵۱7 ........................................... يیبنا یها الزامات نعل درگاآ در ساختمان

 ۵۱7 ........................................ يیبنا یها پناآ در ساختمان الزامات نما و جان

 ۵۱7 .................................... یيبنا یها در ساختمان ریالزامات دودکش و بادگ

 ۵۱7 ......................................... يیبا مصالح بنا یها ها در ساختمان گاآ هیتك

 ۵۱7 ............................................... بستر یلگردهایها و م  فاظت از بَست

 ۵۱7 ....................................... يیبنا یها توکار در ساختمان یها و مجار لوله

 ۵۱7 ...................................... يیبنا یها ضخامت و عرض مؤثر در ساختمان

 ۵۱7 ....................................... يیبنا یها ارتفاع و مسا ت مؤثر در ساختمان

 ۵۱7 ...................................... يیبنا یاه مدخون در ساختمان یمهار یها چیپ

 ۵۱7 ...................................... يیبنا یها بازشوها در ساختمان لگردیالزامات م

 ۵۱7 ......................................... یا سازآ یاصل ستمیجدا شدآ از س یاوارهيد

 ۵۱2 ............................. يیبنا یها باربر در ساختمان یوارهاي داقل ضخامت د

 223........................................... مسلح ییبنا یها ساختمان -قسمت سوم

 ۵۱2 ......................................... مسلح يیبنا یها ساختمان یو طرا  لیتحل

 ۵۱2 ............... کم( یمسلح )مناطق با خطر نسب یها ختماندر سا لگردهایالزامات م

 ۵۱2 ................ کم( یمسلح )مناطق با خطر نسب یها در ساختمان لگردهایخاصله م

 ۵۱2 ................ کم( یمسلح)مناطق با خطر نسب یها در ساختمان لگردهایپوشش م

 ۵۱2 ....... کم( یمسلح)مناطق با خطر نسب یها در ساختمان لگردهای داقل قطر خم م

 ۵۱8 ........ متوسط( یمسلح)مناطق با خطر نسب یها اختماندر س وارهايد یاخي لگردیم

 ۵۱8 ...................... (اديز یلیو خ اديز ی)مناطق با خطر نسب وارهايد یلگردگذاریم

 222..................... محصور شده با کالف ییبنا یها ساختمان -قسمت چهارم

 ۵۱8 ......................... محصور شدآ با کبف يیبنا یها ساختمان یالزامات عموم

 ۵۱8 ................... شدآ با کبف محصور يیبنا یها ارتفاع و تعداد طبيات ساختمان

 ۵۳۱ ............................ محصور شدآ با کبف يیبنا یها برش قا م در ساختمان

 ۵۳۱ ................................... محصور شدآ با کبف يیبنا یها شالودآ ساختمان

 ۵۳۱ ............................. محصور شدآ با کبف يیبنا یها چینی ساختمان کرسی

 ۵۳۰ ....................... محصور شدآ با کبف يیبنا یها باربر در ساختمان یوارهايد

 ۵۳۰ .......................... محصور شدآ با کبف يیبنا یها در ساختمان ینسب واريد

 ۵۳۰ ..................... محصور شدآ با کبف يیبنا یها جداگر در ساختمان یوارهايد

 ۵۳۰ ....................... محصور شدآ با کبف یها ساختمان یاخي یها کبف لگردیم

 ۵۳2 ................. محصور شدآ با کبف یها ساختمان یاخي یها محل اتصال کبف

 ۵۳2 ...................... محصور شدآ با کبف يیبنا یها قا م در ساختمان یها کبف

 ۵۳2 ..... محصور شدآ با کبف يیبنا یها قا م ساختمان یها کبف لگردیم مشخصات

 ۵۳2 .................. محصور شدآ با کبف يیبنا یها قا م ساختمان یها اتصال کبف

 ۵۳2 ........ محصور شدآ با کبف يیبنا یها قا م در ساختمان یها کبف یساز معادل

 232..................................... مسلح ریغ ییبنا یها ساختمان -قسمت پنجم

 ۵۳۵ ................................................ رمسلحیغ يیبنا یها ساختمان اتیکل

 ۵۳۵ ....................................... رمسلحیغ يیبنا یها ساختمان یالزامات عموم

 ۵۳۵ ......................................... رمسلحیغ يیبنا یها برش قا م در ساختمان

 ۵۳۵ .................................................. رمسلحیغ يیبنا یها سازآ ساختمان

 ۵۳۵ ................................................ رمسلحیغ يیبنا یها شالودآ ساختمان

 ۵۳۱ ....................................... رمسلحیغ يیبنا یها در ساختمان ینیچ یکرس

 ۵۳۱ ......................................... رمسلحیغ يیبنا یها در ساختمان ینیوارچيد

 ۵۳۱ ............................................ رمسلحیغ يیبنا یها بازشوها در ساختمان

 ۵۳۱ ................................... رمسلحیغ يیبنا یها ساختمان دار بیش یها سيف

 ۵۳۳ .............................. رمسلحیغ يیبنا یها در ساختمان یا استوانه یها سيف

 ۵۳۳ ................................. رمسلحیغ يیبنا یها در ساختمان یگنبد یها سيف

 ۵۳۳ ................................ رمسلحیغ يیبنا یها محاخظت از سطوح در ساختمان

 
 ۵۳۳ ............................... رمسلحیغ يیبنا یها ساختماندر  یرطوبت یکار قيعا

 232 ............................................... صنعتی یها ساختمان -قسمت ششم

 ۵۳7 ................... با مياطع گرم نورد شدآ یخوالد یها ساختمان مب ظات ساخت

 ۵۳7 ........... با مياطع گرم نورد شدآ یخوالد یها ساختمان یزیآم و رنگ يیزدا زنگ

 ۵۳7 .................... با مياطع گرم نورد شدآ یخوالد یها ساختمان مب ظات نصب

 235 ................................. (LSFسبک) یقاب فوالد ستمیس -قسمت هفتم

 ۵۳7 .................................................. سبک یقاا خوالد ستمیمصالح س

 ۵۳2 .......................................... (LSFسبک ) یقاا خوالد ستمیشالودآ س

 ۵۳2 ...................................... سبک یقاا خوالد ستمیس یا مب ظات سازآ

 ۵۳2 ........................................... سبک یقاا خوالد ستمینصب قطعات س

 ۵۳8 ..................................... (LSFسبک) یقاا خوالد ستمیس یها یروادار

 223 .................................. ساخته شیپ یبتن یها ساختمان -قسمت هشتم

 ۵7۱ .............................................. ساخته شیپ یبتن یها مصالح ساختمان

 ۵7۱ ............................................. ساخته شیپ یبتن یها ساختمان یروادار

 (ICF)ماندگار قیعا یها بتن مسلح با قالب یا سازه وارید ستمیس -قسمت نهم
 ............................................................................................... 227 

 ۵7۰ ............. ماندگار قيعا یها بتن مسلح با قالب یا سازآ واريد ستمیس تيمحدود

 ۵7۰ ..... ماندگار قيعا یها سلح با قالببتن م یا سازآ واريد ستمیمشخصات مصالح س

 227 ................ (D2)یسبک سه بعد ساخته شیپانل پ ستمیس -قسمت دهم

 ۵7۰ ............................... یسبک سه بعد ساخته شیپانل پ ستمیدامنه کاربر س

 ۵72 .................. (D۵)یسبک سه بعد ساخته شیپانل پ ستمیمشخصات مصالح س

 ۵72 .... (D۵)یسبک سه بعد ساخته شیپانل پ ستمیس (رنياستا یپل هي)ال قيهسته عا

 ۵72 .................. (D۵)یسبک سه بعد ساخته شیپانل پ ستمیس یمب ظات طرا 

 222 ................................................ یقالب تونل ستمیس -ازدهمیقسمت 

 ۵7۵ ........................................................... یقالب تونل ستمیس اتیکل

 ۵7۵ ............................................... یقالب تونل ستمیس یمب ظات طرا 

 ۵7۱ ............................................... یقالب تونل ستمیس يیمب ظات اجرا

 ۵7۱ .................... ها و سيف وارهايکامل و همزمان د یبند اجرا با استفادآ از قالب

 ۵7۱ ..................................... پرندآ زیموسوم به م یها با استفادآ از قالب اجرا

 ۵7۱ ...... سيف ستمیس یبرا ساخته شیو پ ساخته شیپ مهین یها اجرا با استفادآ از دال

 ۵7۱ ............................................ یقالب تونل ستمیها در س و سيف وارهايد

 ۵7۱ ......................................................... یقالب تونل ستمیها در س پله

 ۵7۳ ........................................... یقالب تونل ستمیدر س یزير بتن داتیتمه

 223 ..........................................ها انواع سقف با ییآشنا -قسمت دوازدهم

 ۵7۳ .................................................................... یسيف طاق ضرب

 ۵7۳ ................................................................. و بلو  رچهیسيف ت

 ۵77 ......................................................................... تیسيف کرم

 ۵77 ................................................................. یسيف عرشه خوالد

 ۵72 ............................................................................ سيف سرد

 ۵72 ............................................................................ سيف گرم

 ۵72 ............................................................ از سيف شيسرما ستمیس

 ۵78 ................................................... طاق ضربی یها انسجام در سيف

 ۵78 ................................................... تیرچه بلو  یها انسجام در سيف

 ۵78 ........................................................... خرپا یها انسجام در سيف

 ۵7۱ ................................................. یا آساز یجداول انحراف مجاز اجزا

 
 253 ............................................. یبتن یها سازه/  بخش هجدهم

 ۵78 ........................................................... و بتن آرمه یبتن یها سازآ

 252 ........................ یبتن یها سازه یو مستندساز یمدارک فن -قسمت اول

 ۵78 ............................................... یبتن یها ارا ه طرح و نيشه ساختمان

 ۵78 ............................................. یکارگاه یها و نيشه یطرا  یها نيشه

 ۵2۱ ..................................................... یبتن یها سازآ ینظارت و بازرس

 ۵2۱ ............................................... یبتن یها ساختمان یبارگذار شيآزما

 237 ............................. یبتن یها در سازه یمصرف یلگردهایم -قسمت دوم

 ۵2۰ ........................................................ لگردهایم یمشخصات هندس

 ۵2۰ ............................................................... لگردهایم یريپذ جوش

 237 ..................................... یبتن یها مقاومت بتن در سازه -قسمت سوم

 ۵2۰ .......................................................................... مياومت بتن
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 ۵22 ........................................................ اختبط بتن یها نسبت نییتع

 ۵22 ......................................................... متوسط بتن یمياومت خشار

 ۵22 .................... یقبل یها پروژآ یآمار جيمحاسبه انحراف استاندارد براساس نتا

 ۵2۵ ............... یبه اطبعات آمار یانحراف استاندارد در صورت عدم دسترس نییتع

 ۵2۵ ...................................................... متوسط یمدار  مياومت خشار

 ۵2۱ ............................................ متوسط یمياومت خشار شياخزا اي لیتيل

 232................................. یفوالد یلگردهایبتن و م ییایپا -قسمت چهارم

 ۵2۱ ..................................................... بتن یها سنگدانه يیایواکنش قل

 ۵2۱ .................................................................... بتن يیايپا شياخزا

 ۵2۱ ... ديکلر یها ونيبتن مسلح در معرض  یو الزامات برا یطیمح طيشرا یبند دسته

 ۵2۳ ............................................................. در بتن ديميدار مجاز کلر

 ۵2۳ .......................................... بتن مسلح یها ساختمان دیعمر مف نیتخم

 ۵2۳ ...................... و آا شدن زدن خيبتن در معرض  یطیمح طيشرا یبند دسته

 ۵2۳ ............................................... یسولفات یها طیدر مح یاطیا ت ریتداب

 ۵27 ........................................................ در بتنها  ميدار مجاز سولفات

 ۵27 .......................................................... لگردهایم یرو یپوشش بتن

 232....................................... یبتن یها بتن در سازه یاجرا -قسمت پنجم

 ۵27 .............................. یزير محل بتن یساز و آمادآ زاتیتجه ،یانسان یروین

 ۵27 ........................................................................... اختبط بتن

 ۵27 ............................................................................ انتيال بتن

 ۵22 ......................................................... انتيال بتن یلیاطبعات تكم

 ۵28 ..................................................................... یزير بتن اتیعمل

 ۵28 ............................................................. یبتن یها سازآ یزير بتن

 ۵8۱ ............................................................................. تراکم بتن

 ۵8۱ .................................................................... اخت سطح بتنپرد

 ۵8۰ ......................................................... پرداخت اتیزمان توقف عمل

 ۵8۰ ..................................................................... ها بتن یآور عمل

 ۵82 .......................................... بتن یآور مراقبت و عمل یلیاطبعات تكم

 222......................... متعارف ریغ طیبتن در شرا یاجرا -قسمت ششم

 ۵8۵ ................................................................... متعارف ریغ طيشرا

 ۵8۵ ............................................................. گرم یبتن در هوا یاجرا

 ۵8۱ ..................................................... گرم یبتن در هوا یخوردگ تر 

 ۵8۱ ......................................................... گرم یبتن در هوا یآور عمل

 ۵8۱ ........................................... گرم یدر هوا یزير بتن یلیاطبعات تكم

 ۵8۳ ........................... عمان یايخارس و در جیخل یبتن در مناطق سا ل یاجرا

 ۵87 ............................................................. سرد یدر هوا  بتن یاجرا

 ۵87 .................................................... سرد یبتن در هوا یصالح مصرخ

 ۵87 ...................................................... سرد یطرح مخلوط بتن در هوا

 ۵87 ............................................................. سرد یبتن در هوا یدما

 ۵87 .................................................... سرد یبتن در هوا ختني مل و ر

 ۵87 .................................................... سرد یر هوابتن تازآ د یآور عمل

 ۵87 ......................................................... سرد یمحاخظت بتن در هوا

 ۵87 ........................................... سرد یدر هوا یزير بتن یلیاطبعات تكم

 ۵87 .................................................. )پمپ شوندآ( یمشخصات بتن پمپ

 ۵82 ............................................... و لوله( فی)ق یترم لهیوس به  یزير بتن

 ۵82 ...................... (tremieو لوله ) فیبا استفادآ از ق یزير بتن یلیاطبعات تكم

 ۵88 ................................................ در جا یبتن یها شمع  مشخصات بتن

 222......................................... ژهیو یها بتن یو اجرا هیته -هفتم قسمت

 ۵88 .........................................................................  آيو یها بتن

 ۵88 .................................................................. پّر مياومت یها بتن

 ۱۱۱ ........................................................... پُر مياومت یها بتن یاجرا

 ۱۱۱ ........................................................................ یاخیال یها بتن

 ۱۱۰ .................................................... یاخیال یها بتن یلیاطبعات تكم

 ۱۱۰ .................................................................. خودمتراکم یها بتن

 ۱۱۵ ..................................................... بتن خودتراکم یلیاطبعات تكم

 ۱۱۵ ......................................................... مریاصبح شدآ با پل یها بتن

 ۱۱۱ ...................................................................... نیسنگ یها بتن

 ۱۱۳ ........................................................................ سبک یها بتن

 
 ۱۱۳ ............................................................................ دآیبتن مك

 ۱۱7 ...................................................................... آکندآ  شیبتن پ

 ۱۱7 .............................................................. (تي)شاتكر یبتن پاشش

 ۱۱7 ...................................... های پاششی )شاتكريت( بتن یلیاطبعات تكم

 ۱۱7 ..................................................................... بتن مياومت باال

 ۱۱7 ........................................................................... بتن توانمند

 ۱۱7 .................................................................... باال يیبتن با کارا

 ۱۱7 ................................................................... سبک یا بتن سازآ

 ۱۱7 ........................................................................... یبتن غلتك

 ۱۱7 ............................................................................ یبتن گاز

 ۱۱7 .................................................................. بتن رشيضوابط پذ

 233 ....................................... بتن تیفیو کنترل ک یابیارز -شتمقسمت ه

 ۱۱2 ............................. پرتلند یها مانیس رشيو ضوابط پذ یبردار تواتر نمونه

 ۱۱2 ....................................................... ها سنگدانه یبردار تواتر نمونه 

 ۱۱2 .................................................. در بتن یآا مصرخ رشيضوابط پذ

 ۱۱2 ............................................ در بتن یدنیرآشامیآا غ رشيضوابط پذ

 ۱۱8 ......................................... در بتن یمصرخ یلگردهایم رشيضوابط پذ

 ۱۱8 ................................... در کارگاآ یمصرخ یها تنب یبردار آزمونه و نمونه

 ۱۰۱ ..........................................از بتن یبردار تواتر نمونه یلیاطبعات تكم

 ۱۰۱ ............................ یمصرخ یها از بتن یریگ مجاز بودن عدم نمونه طيشرا

 ۱۰۰ ................................................ ساخته شدآ یها مياومت بتن یابيارز

 ۱۰۰ ............................ ساخته شدآ یها مرا ل گام به گام ارزيابی مياومت بتن

 ۱۰2 ............................................. بتن رشيو پذ یابيارز یلیاطبعات تكم

 ۱۰2 ...................................... «یقطع رشيعدم پذ» یها وآ برخورد با بتننح

 ۱۰2 ................................ روش عمل آوردن و مراقبت بتن یابيارز یها آزمونه

 ۱۰2 ...................................... در کارگاآ یمصرخ یها بتن یآگاه یها آزمونه

 ۱۰2 ......................................... یشگاهيآزما یها نمونه جينتا یآمار لیتحل

 ۱۰۵ ............................. پرتلند یها مانیساخته شدآ با انواع س یها بتن یابيارز

 272 ............................. یبتن یها در سازه یدگذارضوابط فوال -قسمت نهم

 ۱۰۵ ........................................................ لگردهایو خم کردن م دنيبر

 ۱۰۱ ......................................................... و بستن آرماتورها یگذاريجا

 ۱۰۱ ..................................................... یلگردگذاریم یلیاطبعات تكم

 ۱۰۱ ...................................................... کاربرد توام انواع مختلف خوالد

 273 ..................................... یبتن یها سازه یو طراح لیتحل -قسمت دهم

 ۱۰۳ ..................................................ها ساختمان یو طرا  لیاصول تحل

 ۱۰۳ ............................................. یا آساز یاع ا یو طرا  لیاصول تحل

 ۱۰۳ ................................................................. ها سازآ لیاصول تحل

 ۱۰۳ ...................................... ها سازآ یو طرا  لیمشخصات مصالح در تحل

 ۱۰7 ..................................... ها سازآ یو طرا  لیدر تحل یمشخصات هندس

 ۱۰7 .................................................. ها سازآ لیدر تحل یخوردگ اثر تر 

 272 .......................یبتن یها سازه یمحور یخمش و بارها -ازدهمیقسمت 

 ۱۰7 ..................................................... یمحور یگسترآ خمش و بارها

 ۱۰7 ............................................................... ميطع یطرا  اتیخرض

 ۱۰7 ..................................... یدر قطعات خمش یکثر ميدار آرماتور کشش دا

 ۱۰7 ..................................... یدر قطعات خمش ی داقل ميدار آرماتور کشش

 ۱۰7 ...................................................... یبتن یها رچهیت ستمیضوابط س

 ۱۰7 ........................................... یقطعات خمش یجانب یها گاآ هیخاصله تك

 ۱۰2 ......................................................... یقطعات خشار یابعاد طرا 

 ۱۰2 .............................. ها( )ستون یقطعات خشار یآرماتورها یها تيمحدود

 ۱۰2 ....................................................... یرآرماتور قطعات خشا چیدورپ

 ۱۰2 ............................ یخشار اي یخمش یاع ا یلگردهایخاصله م تيمحدود

 272 ..................................... یبتن یها سازه چیبرش و پ -قسمت دوازدهم

 ۱۰8 .......................................... شدآ توسط بتن نیمياوم تأم یبرش یروین

 ۱۰8 .............................................................. یبرش یها انواع آرماتور

 ۱2۱ ...................................................... مياوم آرماتورها یبرش یروهاین

 ۱2۱ ........................................................ یبرش یآرماتورها تيمحدود

 ۱2۱ .................................................................. یچشیپ یآرماتورها

 ۱2۱ ................................................. یعرض یآرماتورها یلیتكم اتیجز 
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 ۱2۰ .......................................................... وارهايد یطرا   آيضوابط و

 ۱2۰ .................. (يیمياوم نها یها ) الت  د ها و شالودآ دال یطرا   آيضوابط و

 ۱22 ..................................................... یطول آزاد و مؤثر قطعات خشار

 ۱22 .................................................................... (r)ونیراسيشعاع ژ

 233............................... یبتن یها و کمانش سازه یالغر -زدهمیقسمت س

 ۱22 .................................................................... یضوابط اثر الغر

 ۱22 ..............................................................بار ی داقل برون محور

 232................. یبتن یها سازه یخوردگ شکل و ترک رییتغ -قسمت چهاردهم

 ۱2۵ ............................................... طرخه کي یها و دال رهایشكل ت رییتغ

 ۱2۱ ....................................................................... ها یخوردگ تر 

 233....................................................... ها دال یطراح -قسمت پانزدهم

 ۱2۳ ................................................................ ها دال یطرا  فيتعار

 ۱2۳ ...........................................................................ها دال بهیکت

 ۱2۳ .................................................................. ها دال یآرماتورگذار

 233.................................................... وارهاید یطراح -قسمت شانزدهم

 ۱2۳ .............................................. وارهايد یورها در طرا آرمات تيمحدود

 232............................................. مهار و وصله آرماتورها -قسمت هفدهم

 ۱27 ............................................... لگردهایهای استاندارد در مهار م قبا

 ۱27 ............................................................ آرماتورها   داقل قطر خم

 ۱27 ............................................................. یخمش یمهار آرماتورها

 ۱27 ....................................................................... لگردهایوصله م

 ۱27 ............................................................ یکشش یلگردهایوصله م

 ۱22 ............................................................ یخشار یلگردهایم  وصله

 ۱22 ................................................................ ها وصله آرماتور ستون

 ۱22 .......................................................................یريپذ  د شكل

 233.................................. دهیتن شیقطعات بتن پ یطراح -قسمت هجدهم

 ۱22 ........................................................ دآیتن شیقطعات بتن پ فيتعار

 ۱28 .......................................................... بتن یدگیتن شیپ یها روش

 ۱28 ....................................................................... بتن یشدگ جمع

 ۱28 .................................................................... یدگیتن شیخوالد پ

 ۱28 ........................................................ ها  داکثر کشش کابل ريمياد

 ۱28 ........................................... مياومت يینها یشكل در  الت  د رییتغ

 ۱28 ..................................... یربردا بهرآ یميطع مؤثر )خالص( در  الت  د

 ۱28 ............................................................... ی د یها کنترل تنش

 ۱۵۱ ............................................... دآیتن شیقطعات بتن پ يیاجرا اتیجز 

 223........................................ روابط یو پارامترها میعال -قسمت نوزدهم

 ۱۵۱ ................................................ یمصرخ یلگردهایم یاختصار ميعب

 ۱۵۰ ........................................................ مياومت بتن یاختصار ميعب

 ۱۵۰ .......................................................  آيو یها بتن یاختصار ميعب

 ۱۵۰ ............................................. یمصالح مصرخ یابيارز یاختصار ميعب

 ۱۵۰ ...................................................... بتن یبند لبق یاختصار ميعب

 ۱۵۰ .............................................. سازآ یو طرا  لیتحل یاختصار ميعب

 ۱۵2 ................................................ یخمش و بار محور یاختصار ميعب

 ۱۵۵ ..................................................... چشیبرش و پ یاختصار ميعب

 ۱۵۳ ............................................... و کمانش یاثر الغر یاختصار ميعب

 ۱۵7 ........................................ یخوردگ شكل و تر  رییتغ یاختصار ميعب

 ۱۵7 ......................................................... دال یطرا  یاختصار ميعب

 ۱۵7 ........................................................واريد یطرا  یاختصار ميعب

 ۱۵7 ...................................................... شالودآ یطرا  یاختصار ميعب

 ۱۵7 ................................................ مهار و وصله آرماتور یاختصار ميعب

 ۱۵2 ........................................ یسوز در برابر آتش یطرا  یاختصار ميعب

 ۱۵2 ............................................... در برابر زلزله یطرا  یاختصار ميعب

 ۱۵8 .............................................. دآیتن شیقطعات بتن پ یاختصار ميعب

 
 223 ......................................... یفوالد یها سازه/  بخش نوزدهم

 ۱۱۵ .......................................................... یخلز یها و ساختمان  سازآ

 222................................. یفوالد یها و محاسن سازه بیمعا -قسمت اول

 ۱۱۵ ............................................................... یخوالد یها انواع سازآ

 
 ۱۱۵ ..............................................................یخلز یها محاسن سازآ

 ۱۱۵ ............................................................... یخلز یها معايب سازآ

 222 ..................................................... یفوالد های مرخین -قسمت دوم

 ۱۱۱ ................................................................... شكل I های مرخین

 IPE ............................................................. ۱۱۱يا  IPA های مرخین

 ۱۱۱ ............................................................................. ها ناودانی

 ۱۱۱ ................................................................ (Tسپری ) های مرخین

 ۱۱۱ .................................................................. مجوف های لیپروخ

 ۱۱۱ ..................................................................... (Lنیمرخ نبشی )

 Z .............................................................................. ۱۱۱نیمرخ 

 ۱۱۳ ......................................................................... ورق و تسمه

 223 .......................................... یفوالد یها و ستون رهایت -قسمت سوم

 ۱۱۳ ..................................................................... یخلز یها ستون

 ۱۱۳ ........................................................................ یخلز یتیرها

 222 ..................................... یفلز یها خرپاها و قاب -قسمت چهارم

 ۱۱7 ....................................................................... یخلز یخرپاها

 ۱۱7 ....................................................................... یخلز یها قاا

 ۱۱7 .............................................................. بداریش یها سوله و قاا

 223 ....................................................... بادبندها و درزها -قسمت پنجم

 ۱۱2 ............................................................................... بادبندها

 ۱۱2 ............................................................. انبساط و انيطاع یدرزها

 ۱۱2 .................................................................... خم کردن قطعات

 ۱۱8 ................................................ های خوالدی طرح و اجرای ساختمان

 222 ................................... یفوالد یها سازه یالزامات عموم -قسمت اول

 ۱۱8 ....................................... های خوالدی طرح ساختمان ی د یها  الت

 ۱۱8 ...................... مياومت ی د یها خوالدی بر اساس  الت یها سازآ یطرا 

 ۱۱8 ....................... دیهای خوال سازآ کیراالستیغ لیروش تحل یها تيمحدود

 ۱۱8 ........................................... های خوالدی مشخصات مصالح ساختمان

 ۱۳۱ .................................................. های خوالدی ساختمان یمدار  خن

 233 ................... یداریپا نیتأم یبرا یو طراح لیالزامات تحل -قسمت دوم

 ۱۳۱ ........................................... یداريپا یو طرا  لیتحل یالزامات عموم

 ۱۳۱ .............................................. شدآ یبند قاا یها ستمیس یبند دسته

 ۱۳۱ ................................................................... مهار شدآ یها قاا

 ۱۳۱ .................................................................. مهار نشدآ یها قاا

 ۱۳۱ ........................................................................ یثيل یها قاا

 ۱۳۰ .................................. های خوالدی ساختمان یو طرا  لیتحل یها روش

 237 ..................................... یفوالد یالزامات مقاطع اعضا -قسمت سوم

 ۱۳۰ .......................................... از منظر کمانش یمياطع خوالد یبند طبيه

 233 .................. یکشش یروین یاعضاء برا یالزامات طراح -قسمت چهارم

 ۱۳2 .............................................. سطح ميطع کل و سطح ميطع خالص

 ۱۳2 ............................................ یکشش یسطح ميطع خالص مؤثر اع ا

 ۱۳2 ..................................................... یکشش یاع ا یمياومت کشش

 ۱۳۵ ............................... و ورق مرخیا ني مرخیمرکب از چند ن یکشش یاع ا

 ۱۳۵ .......... یکشش یاع ا یلوال شدآ با خار مغز یها تسمه یابعاد یها تيمحدود

 ۱۳۵ ............................... یکشش یسرپهن اع ا ةتسم یابعاد یها تيمحدود

 232 .................... یو برش یفشار یروین یاعضاء برا یطراح -قسمت پنجم

 ۱۳۱ ...................................................... یخشار یاع ا یالزامات طرا 

 ۱۳۱ ...................................................... یخشار یاع ا یالغر بيضر

 ۱۳۱ ................................. یساخته شدآ خشار یاع ا یابعاد یها تيمحدود

 ۱۳7 ............................................ یبرش یاع ا یعرض یسخت کنندهها

 232 ........................ با مقطع مختلط یاعضا یالزامات طراح -قسمت ششم

 ۱۳7 .................................. با ميطع مختلط یمصالح در اع ا یها تيمحدود

 ۱۳7 ............................................. ميطع مختلط پر شدآ با بتن یبند طبيه

 ۱۳7 ..................................................... با ميطع مختلط یورمح یاع ا

 ۱۳7 ..................................... با ميطع مختلط محاط در بتن یمحور یاع ا

 ۱۳7 ..................................... اع ای محوری با ميطع مختلط پُر شدآ با بتن

 ۱۳7 ..................................................... با ميطع مختلط یاع ای خمش

 ۱۳7 .......................... شكل دادآ شدآ( یها مياطع مختلط)ورق یمياومت خمش
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 ۱۳2 ............................................................ رهایبرشگ یالزامات عموم

 233............................................. اتصاالت یالزامات طراح -قسمت هفتم

 ۱۳2 ........................................................................ االت سادآاتص

 ۱۳2 ............................................................. (رداری)گ یاتصاالت خمش

 ۱۳8 .......................................................... اتصال ستون به کف ستون

 ۱۳8 ..................................................... ستون یاتصال ستون به ورق پا

 ۱۳8 ............................................................ نیها در مياطع سنگ وصله

 ۱۳8 ......... های تیر در محل اتصال های دسترسی برای جوشكاری و برش بال سوراخ

 ۱7۱ ................................................................ ها کنندآ ميررات سخت

 223............. یو طراح لیدر تحل یبردار بهره یحد یها حالت -قسمت هشتم

 ۱7۱ ............................................ یبردار بهرآ ی د یها در  الت زیخ شیپ

 ۱7۱ ....................................... یبردار بهرآ ی د یها ها در  الت شكل رییتغ

 227................................................ یا لرزه یالزامات طراح -قسمت نهم

 ۱7۰ .......................................................................یريپذ  د شكل

 ۱7۰ ............................................................. اع ا ۀ فاظت شد یةنا 

 ۱7۰ ......................................... یا لرزآ یمشخصات خوالد مصرخی در طرا 

 ۱7۰ .............................................................. ها ستون یا لرزآ یطرا 

 ۱72 ............................................................... ها تونموقعیت وصلة س

 ۱72 ............................................ های خمشی معمولی ای قاا طرا ی لرزآ

 ۱72 ............................................. های خمشی متوسط ای قاا طرا ی لرزآ

 ۱7۵ ................................................  آيو یخمش یها قاا یا لرزآ یطرا 

 ۱7۵ .......................................................... 2و  7شكل  یها یمهاربند

 ۱7۱ ......... یمعمول یشدآ همگرا یمهاربند یها قاا یا لرزآ یطرا  یلیالزامات تكم

 ۱7۱ ...........  آيو یهمگرا  شدآ یربندمها یها قاا یلرزها یطرا  یلیالزامات تكم

 ۱7۱ ...................... شدآ واگرا یمهاربند یها قاا یا لرزآ یطرا  یلیالزامات تكم

 ۱7۳ .................................. شدآ ديیتأ شیاز پ رداریاتصاالت گ یالزامات عموم

 223.......................... یفوالد یها ساخت، نصب و کنترل سازه -قسمت دهم

 ۱7۳ ................................. یخوالد یها در ساختمان یمشخصات خوالد مصرخ

 ۱77 ............................................... یوالدبريدن و سوراخ کردن قطعات خ

 ۱77 ................................. قبل از مونتاژ یساخت و آمادآ کردن قطعات خوالد

 ۱77 ............................... یقطعات خوالد یزیآم سطوح جهت رنگ یساز آمادآ

 ۱77 ....................................... یکردن قطعات خوالد زآیو گالوان یزیآم رنگ

 ۱72 ...................................... یقطعات خوالد یشدگ اعوجاج و جمع یروادار

 ۱72 ................................................... یقطعات خوالد یابعاد یهايروادار

 ۱78 ........................................................ ها کنندآ ساخت و نصب سخت

 ۱78 ..................................................................... ها ستون یناشاقول

 
 253 ........................................... اتصاالت و جوش/  ستمیبخش ب

 ۱7۰ ........................................................................ انواع اتصاالت

 257..............................................یساختمان یها یجوشکار -قسمت اول

 ۱7۰ ....................................................................... یانواع جوشكار

 ۱7۰ .............................................................. یانواع الكترود جوشكار

 ۱72 ................................................................ یكيجوش قوس الكتر

 ۱7۵ ................................................................ یجوشكار یندهايخرآ

 ۱7۵ ................................... (SMAW) دار با الكترود روکش یدست یجوشكار

 ۱7۵ ............................................................ (SAW) یرپودريجوش ز

 ۱7۱ .......................................................... یرپودريز یقوس یجوشكار

 ۱7۱ ......................................... یجوش تحت  فاظت گاز با الكترود مصرخ

 ۱7۱ ......................................... یجوش تحت  فاظت گاز با الكترود توپودر

 ۱7۱ ................................................... (EGW) یكيگاز الكتر یجوشكار

 ۱7۳ ................................................ (ESW) یكيسربارآ الكتر یجوشكار

 ۱7۳ ........................................................................ یریجوش خم

 ۱7۳ ................................................................... خیگل م یجوشكار

 ۱7۳ .............................................................. یجوشكار یها تیوضع

 ۱7۳ .................................................................یانواع اتصاالت جوش

 ۱77 ........................................................................... ع جوشانوا

 ۱77 ..................................................................... گوشه یها جوش

 ۱77 .................................................................... یاریش یها جوش

 
 ۱72 ........................................................... انگشتانه و کام یها جوش

 ۱72 ......................................................  کاربرد انواع جوش در ساختمان

 ۱78 .......................................................................... یريپذ جوش

 ۱78 ......................................................................... شيگرما شیپ

 233 .................. یکیقوس الکتر یجوشکار زاتیو تجه لیوسا -قسمت دوم

 ۱2۱ ............................. (SMAW) دار با الكترود روکش یكيجوش قوس الكتر

 ۱2۱ .............................................. یكيس الكترقو یجوشكار یها تیقابل

 ۱2۱ ................................................................ یجوشكار یمنابع ان 

 ۱2۱ .............................................. یجوشكار انيشدت جر -ولتاژ یمنحن

 ۱2۰ ................. دار با الكترود روکش یدست یمورد استفادآ در جوشكار یها نیماش

 ۱2۰ ....................................... (A.Cمتناوا ) انيجر یجوشكار یها نیماش

 ۱2۰ ...................................................... یو ماسک کبه یماسک دست

 ۱2۰ ........................................................... میمستي انيجر هيمنبع تغذ

 ۱22 ............................................... یپودرريز یقوس یجوشكار زاتیتجه

 ۱22 .............................................. یرپودريقوس ز یجوشكار هيمنبع تغذ

 ۱22 ............................................. یرپودريقوس ز یو انبر جوشكار یسر

 ۱22 ........................................ یرپودريقوس ز یجوشكار یکمك زاتیتجه

 ۱22 ............................... یرپودريقوس ز یپودر در جوشكار یابيباز یوا دها

 232 ............................................... یجوشکار یالکترودها -قسمت سوم

 ۱2۵ ......................... (SMAWدار) با الكترود روکش یكيقوس الكتر یجوشكار

 ۱2۵ ................................................... یجوشكار یالكترودها یبند هطبي

 ۱2۵ ............................................................... دار روکش یالكترودها

 ۱2۵ .......................................................... الكترودها  پودر آهن روکش

 ۱2۵ ............................................................ دروژنیه کم یها روکش

 AWS ................................... ۱2۱الكترودها طبق  یگذار و شمارآ یبند طبيه

 ۱2۱ ........................................................... انتخاا نوع و قطر الكترود

 ۱2۳ .............................................................. الكترودها یها مشخصه

 ۱2۳ ....................................................... پُربازدآ )پُرجوش( یالكترودها

 ۱2۳ ...................................................... )زودجوش( ینفوذ یالكترودها

 ۱2۳ .................................................................. یبیترک یالكترودها

 ۱2۳ ............................................ ضخامت و شكل خلزات مورد جوشكاری

 ۱2۳ ................................................ و انتخاا الكترود یجوشكار تیوضع

 ۱27 .......................................................... متعارف یکاربرد الكترودها

 ۱27 .............................................................. جذا رطوبت الكترودها

 ۱22 ........................................................ خاسد شدن روکش الكترودها

 ۱22 ................................................................. کن الكترودها خشک

 ۱22 ................................................................. الكترودها یبند بسته

 ۱22 ..................................................... دهاالكترو یظاهر ديضوابط بازد

 ۱28 ............................................... استحكام و مياومت روکش الكترودها

 ۱28 .................................................... هم مرکز بودن روکش الكترودها

 232 .................................................. درز جوش یطراح -قسمت چهارم

 ۱28 .......................................................................انواع درز جوش

 ۱28 .................................................. ( جوشR) شهير یبازشدگ ايدهانه 

 ۱8۱ .................................................... یبند در جوشكار پشت یها تسمه

 ۱8۱ ........................................................................... گردآ جوش

 ۱8۱ ...................................................... ضخامت ريشه )پیشانی( جوش

 ۱8۱ ................................. ی( در جوشكارJ) یا الله می( و نU) یا الله یدرزها

 ۱8۱ ................................... پشت( یارزنیجوش از پشت )ش شهيسنگ زدن ر

 227 ....................................................... جوش یها بیع -قسمت پنجم

 ۱8۰ .................................................................. جوش یاصل بيمعا

 ۱8۰ ................................................................... ذوا ناقص جوش

 ۱8۰ ........................................................................... نفوذ ناقص

 ۱82 ........................................................................ تخلخل جوش

 ۱82 ............................................ یرپودريبا قوس ز یتخلخل در جوشكار

 ۱82 ................................. تحت  فاظت گاز یخلل و خرج )مک( در جوشكار

 ۱82 ..................................................... کنارآ جوش یبريدگی و سو تگ

 ۱8۵ .........................................................................  بس سربارآ

 ۱8۵ ................................................ )لوچه( هيخلز پا یسر رختن جوش رو
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 ۱8۵ ................................................................ در جوش یگردآ اضاخ

 ۱8۵ .............................................................. یلكه قوس در جوشكار

 ۱8۵ ................................................................. یها در جوشكار تر 

 ۱8۱ .................................................................. اریش یعدم پُر شدگ

 ۱8۱ ................................................................. جرقه و پاشش جوش

 ۱8۳ .............................................. تحت  فاظت گاز یپاشش در جوشكار

 ۱8۳ ............................................... تحت  فاظت گاز یتر  در جوشكار

 ۱8۳ ........................ تحت  فاظت گاز یآ )آخال( در جوشكارذرات محبوس شد

 ۱8۳ .................................................................. جوش یخوردگ تر 

 ۱8۳ ............................................... یرپودريبا قوس ز یتر  در جوشكار

 ۱8۳ ............................................................... در زير نوار جوش تر  

 ۱87 .......................................................... تر  جوش یلیمطالب تكم

 ۱87 ............................................................... میضخ یها جوش ورق

 222.............................. یاز جوشکار یناش یها شکل رییتغ -قسمت ششم

 ۱87 ................................. یاز جوشكار یناش یها شكل رییعوامل مؤثر در تغ

 ۱87 ........................................................ از جوش یوامل اعوجاج ناشع

 ۱87 .......................................................... یجوشكار یدگیچیکنترل پ

 ۱87 ............................................... شكل رییدر تغ یسرعت جوشكار ریتأث

 ۱87 ............................................................ جوش یکنترل آثار انيباض

 ۱87 ....................................................... از جوش یناش یانيباض عرض

 ۱82 .............................................................. یا هيکاهش انيباض زاو

 ۱82 ................................................. یاز جوشكار یشدن بال ناش یهبل

 ۱82 ...................................... از جوش ی( ناشیطول یشدن )انحنا یریشمش

 ۱82 ................................. یجوشكار یها رخع انيباض ی رارت برااستفادآ از 

 ۱88 ................................................. یدر هنگام جوشكار یدی رارت تول

 ۱88 ............................................. یجوشكار یها سرعت خنک شدن ورق

 222.......................................................... جوش یبازرس -قسمت هفتم

 ۱88 ..................................................................ها جوش وایمنشأ ع

 ۱88 ................................................. جوش یزمان شروع نظارت و بازرس

 ۳۱۱ ............................................................. ت در جوشیفی صول ک

 ۳۱۱ .................................. یجوشكار یبرا (Preparation)ها  سازی لبه آمادآ

 ۳۱۱ ....................................................... (WPS)یدستورالعمل جوشكار

 ۳۱۱ ................................................... ی( در جوشكارV.I) ینیع یبازرس

 ۳۱۰ ........................................................ ( جوشینی)ع یچشم یبازرس

 ۳۱۰ ...................................................... یقبل از جوشكار ینیع یبازرس

 ۳۱۰ .................................................... یجوشكار نیدر   ینیع یبازرس

 ۳۱۰ .......................................................یبعد از جوشكار ینیع یبازرس

 ۳۱2 .......................................................... عمدآ بازرس جوش فيوظا

 AWS ..................................... ۳۱2ضوابط پذيرش در بازرسی عینی مطابق 

 ۳۱2 ................................................ ( جوشIncluded angle)زاويه پخی

 332........................................ جوش یابیارز یها شیآزما -قسمت هشتم

 ۳۱۵ .............................................. جوش در عمل یآزمايش مناسب بازرس

 ۳۱۵ ................................................... جوش ديیو تأ یابيارز یها شيآزما

 ۳۱۱ .......................................................... ی ک در جوشكار شيآزما

 ۳۱۱ ........................................................... مخرا جوش یها شيآزما

 ۳۱۳ ......................................................... یآزمايش ضربه در جوشكار

 ۳۱۳ ...................................................... مخرا جوش ریغ یها شيآزما

 ۳۱۳ .............................................................. (PT)با مواد ناخذ یبازرس

 ۳۱۳ ............................................................ ش با رنگ ناخذ قرمزيآزما

 ۳۱۳ ........................................................ (MT)یسیآزمون ذرات مغناط

 ۳۱۳ ....................................................... یدر جوشكار یآزمون خراصوت

 ۳۱7 .............................. یدر جوشكار یخراصوت شياقدامات قبل از انجام آزما

 ۳۱7 ................................................ ی( در جوشكارRT)یآزمون پرتونگار

 ۳۱7 .............................................. یپرتونگار یها یبازرس رشيضوابط پذ

 ۳۱7 ................................................ یدر جوشكار یگرداب انيجر شيآزما

 ۳۱7 .......................................................... ینشت در جوشكار شيآزما

 ۳۱7 ........................................................ یدر جوشكار یسخت شيآزما

 ۳۱7 ............................................... یپس از جوشكار شيزمان انجام آزما

 
 333 ........................................................... جوش یطراح -قسمت نهم

 ۳۱2 ................................................. (D داکثر اندازآ ساق جوش گوشه)

 ۳۱2 ......................................................  داقل طول مؤثر جوش گوشه

 ۳۱2 .......................................................... یبا نفوذ نسب یاریجوش ش

 ۳۱2 .........................................................................ها انواع جوش

 ۳۱2 ................................................................ یجوشكار یها روش

 ۳۱8 .................................................................... جوشكاری طيشرا

 ۳۱8 .......................................................................... رزش جوشا

 332 ............................................. یاتصاالت فوالد یطراح -قسمت دهم

 ۳۱8 ........................................................................ انواع اتصاالت

 ۳۰۱ ....................................................................... ها و پرچ ها چیپ

 ۳۰۱ ................................................ یخوالد یها اتصاالت سازآ چیانواع پ

 ۳۰۱ .................................................... و جوش در اتصاالت چیپ بیترک

 ۳۰۱ ....................................................... و پرچ در اتصاالت چیپ بیترک

 ۳۰۰ ............................................ یچیو پ یاتصاالت جوش یها تيمحدود

 ۳۰۰ .......................................................... یچیها در اتصاالت پ سوراخ

 ۳۰۰ .................................. يیاتصاالت اتكا یو برش یطرا  یکشش مياومت

 ۳۰2 ..............................................ها( در اتصاالت پُرکنندآ )ليمه یها ورق

 ۳۰2 .................................................. مهارها در اتصاالت لیها و م وصله

 ۳۰2 ..................................................... یاتصاالت جوش یا الزامات لرزآ

 ۳۰2 ............................................... ینصب در ساخت قطعات خوالد  شیپ

 ۳۰۵ ................................ یقطعات خوالد یچیها در اتصاالت پ اصبح سوراخ

 ۳۰۵ ........................................... یاصطكاک یها چیبستن و محكم کردن پ

 ۳۰۵ ........................................................... ها چیپ یدگیتن شیکنترل پ

 ۳۰۱ ......................................................... یدر اتصاالت خوالد ریخط ت

 ۳۰۱ .................................................... یچشمه اتصال در قطعات خوالد

 ۳۰۱ ......................................................  آيو یخمش یها در قاا رهایت

 ۳۰۱ ....................................... های خمشی وي آ اتصال تیر به ستون در قاا

 ۳۰۱ ............................................ یدر اتصاالت خوالد یوستگیپ یها ورق

 ۳۰۳ ......................................... ها ساختمان یاتصال با جوش قطعات خوالد

 ۳۰۳ .................................................... یدر اتصاالت خوالد رهایت هوصل

 ۳۰۳ ................................................. یها در اتصاالت خوالد وصله ستون

 ۳۰۳ .................................................... یمحل وصله در اتصاالت خوالد

 ۳۰۳ ...................................................... یها در اتصاالت خوالد پُرکنندآ

 ۳۰7 .......................................... مهاربند به ورق اتصال یاتصال ع و قطر

 ۳۰7 ..................................................................... مهارها لهیمهار م

 ۳۰7 ........................................................... ها یها و قوط اتصاالت لوله

 ۳۰7 ........................................................... اتصال یها استفادآ از ورق

 ۳۰7 ............................................................. جوش خوا یاه ی گيو

 ۳۰7 ................................................ یها در قطعات خوالد جوش یروادار

 ۳۰7 ...................................... یقطعات خوالد یشدگ اعوجاج و جمع یروادار

 ۳۰2 ............................................................ ميطع جوش یها یروادار

 373 .............................. یفوالد یدر کارها ییمسائل اجرا -ازدهمیقسمت 

 ۳۰2 ................................................. یخوالد یدر کارها يیاجرا اتیعمل

 ۳۰2 ................................................ یقطعات خوالد یکار سوراخ اتیعمل

 ۳۰8 ........................................................ یدساخت اع ا قطعات خوال

 ۳۰8 ...................................................... یدر قطعات خوالد یساز تسمه

 ۳۰8 ................................................................... لب به لب یدرزها

 ۳۰8 ................................................................ها راستا کردن ورق هم

 ۳2۱ ................................................................. جوش یانتها زشير

 ۳2۱ ............................................... یعرض یها کنندآ تحدا بال و سخت

 ۳2۱ ......................................................................... ها تحدا بال

 ۳2۱ ................. )ستون دوبل پا باز( یمواز یها روش ساخت ستون مرکب با بست

 ۳2۱ ................................................. ها کنندآ جوش سخت -هيجوش ثانو

 ۳2۰ ................................................................... یرجوشكا تیموقع

 ۳2۰ ............................................................. ریبال ت تيتيو یها ورق

 ۳2۰ ................................................................. یکارگاه یکار وصله

 ۳2۰ ........................................................ در جان یدسترس یها سوراخ
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 ۳2۰ ............................................................ عملیات تمیزکاری و رنگ

 ۳22 ............................................................ یسطح یزکاریدرجات تم

 ۳2۵ ........................................................ ی مل قطعات خوالد اتیعمل

 ۳2۵ ............................................. کار یو مونتاژ در پا مونتاژ  شیپ اتیعمل

 ۳2۵ ............................... جوش و اتصاالت موقت واداشتن، نصب، خال اتیعمل

 ۳2۵ .................. اطبعات لیو تكم رهایمحور کردن ت  ها، هم کردن ستون یولشاق

 ۳2۵ ..................................................................... نصب کف ستون

 
 332 ................. قیها در مقابل حر حفاظت ساختمان/  کمی و ستیبخش ب

 ۳2۳ ................................................. قيها در ميابل  ر  فاظت ساختمان

 333.................................. یساختمان یها تصرف یبند میتقس -قسمت اول

 ۳2۳ ............................................................. )م( یمسكون یها تصرف

 ۳2۳ .............................................................. )آ( یآموزش یها تصرف

 ۳2۳ ..................................................... )د( ی/ مراقبتیدرمان یها فتصر

 ۳27 ............................................................. )ت( یتجمع یها تصرف

 ۳27 .................................................... ) ( ی/ تجار یکسب یها تصرف

 ۳27 ..................................................... )ح( ی/ اداریا  رخه یها تصرف

 ۳27 .............................................................)ص( یصنعت یها تصرف

 ۳27 ............................................................... )ن( یانبار یها تصرف

 ۳22 ......................................................... )خ( زیآم مخاطرآ یها تصرف

 ۳22 .............................................................. متفرقه )ف( یها تصرف

 332................................... قیکشف و اعالم حر یها ستمیس -قسمت دوم

 ۳28 ............................................. قيکشف و اعبم  ر یها ستمینصب س

 ۳28 ........................ یدر تصرف مسكون قيکشف و اعبم  ر یها ستمینصب س

 ۳۵۱ ........ یو خرهنگ یآموزش یها در تصرف قيکشف و اعبم  ر یها مستینصب س

 ۳۵۱ ............... یمراقبت -یدر تصرف درمان قيکشف و اعبم  ر یها ستمینصب س

 ۳۵۱ .................... )ت( یدر تصرف تجمع قيکشف و اعبم  ر یها ستمینصب س

 ۳۵۱ ........... )ح( ی/  رخها یدر تصرف ادار قيکشف و اعبم  ر یها ستمینصب س

 ۳۵۱ ........... ) ( ی/ تجار یدر تصرف کسب قيکشف و اعبم  ر یها ستمینصب س

 ۳۵۱ ................... )ص( یدر تصرف صنعت قيکشف و اعبم  ر یها ستمینصب س

 ۳۵۱ ...................... )ن( یدر تصرف انبار قيکشف و اعبم  ر یها ستمینصب س

 ۳۵۱ ............... )خ( زیدر تصرف مخاطرهآم قيم  رکشف و اعب یها ستمینصب س

 ۳۵۱ .............................. بلند یدر ساختمانها قيکشف و اعبم  ر یها ستمیس

 ۳۵۰ ....................... قيکشف و اعبم  ر یها ستمیاتاق خرمان س ايمرکز کنترل 

 ۳۵۰ ................................... قيکشف و اعبم  ر یها ستمیس یضوابط طرا 

 ۳۵۰ ........................... قيکشف و اعبم  ر یها ستمی( سی)زونبند یبند منطيه

 327................................ قیوج از بنا و فرار از حرخر یها راه -قسمت سوم

 ۳۵۰ .......................................................... خروج از بنا یها ميررات راآ

 ۳۵2 ....................................................... ها شمارآ طبيه در پلكان ميعب

 ۳۵۵ ................................................................. ها  داقل تعداد خروج

 ۳۵۵ .......................................................................یاخي یها خروج

 ۳۵۵ ..................................................................... خروج یها براآیش

 ۳۵۵ ....................................................... خروج یها پناآ و  فا  راآ جان

 ۳۵۱ ................................................................. خروج یها دروازآ راآ

 ۳۵۱ ................................................................. خروج یها راآ یپهنا

 ۳۵۱ ............................................................... خروج یها راآ يیروشنا

 ۳۵۱ ......................................................... خروج یها راآ یگذار عبمت

 ۳۵۱ ............................................... و نجات یخروج خرار اضطرار یها راآ

 323.............................................. مقاومت در برابر آتش -قسمت چهارم

 ۳۵۳ ................................... در برابر آتش یا سازآ یمياومت اع ا یبند درجه

 323................ قیبلند مرتبه در برابر حر یها ضوابط ساختمان -قسمت پنجم

 ۳۵۳ ........................................... قيبلند در برابر  ر یها  فاظت ساختمان

 322........................... یآتشنشان یروهاین یضوابط دسترس  -ت ششمقسم

 ۳۵7 ................................................. ینشان آتش یمحل استيرار خودروها

 
 325 ......................... ها ساختمان یالزامات عموم/  دوم و ستیبخش ب

 ۳۵2 ............................................................. ساختمان یالزامات عموم

 323.................................... (اتیساختمان)کل یالزامات عموم -قسمت اول

 
 ۳۵2 .................... (داريسبز و پا یها ساختمان یارهایها )مع ساختمان ی فظ انرژ

 ۳۵2 ...............................................ايرانی -های اسبمی  فاظت از ارزش

 ۳۵8 ............................................. ساختمان يیمدار  خنی و الزامات اجرا

 323 ................................................ ها ساختمان یبند دسته -قسمت دوم

 ۳۱۱ ......................................... ها از نظر تعداد طبيات بندی ساختمان دسته

 323 .......... ها مقررات ارتفاع، مساحت، حجم و شکل ساختمان -قسمت سوم

 ۳۱۱ .................................................. ها ارتفاع و مسا ت مجاز ساختمان

 ۳۱۰ ...............................................  اخت و قرار گیری ساختمانالزامات س

 ۳۱۰ ...................................................... ها و خ اها ساختمان یهمجوار

 ۳۱۰ .............................................. ساختمان یالزامات شكل،  جم و نما

 ۳۱2 .............................................. یمجاز در معابر عموم یها یآمدگ شیپ

 ۳۱2 ....................... تیها در داخل محدودۀ مالك مجاز ساختمان یها یآمدگ شیپ

 ۳۱2 ............................................... در ساختمان ها یآمدگ شیپ تيمحدود

 ۳۱2 ............................. ی رکت -ین جسمتوا کم یساختمان برا یساز مناسب

 323 ............................................. فضاها یالزامات عموم -قسمت چهارم

 ۳۱2 ......................................................... ها ساختمان یورود یخ اها

 ۳۱۵ ...................................................... راهروها یخ ا یالزامات عموم

 ۳۱۵ ........................................... ها ساختمان یاصل یورود یالزامات درها

 ۳۱۵ ................................... ورود و خروج ریواقع در مس یها و بالكن ها وانيا

 ۳۱۱ ............................................ ورود و خروج یها پله راآ یالزامات عموم

 ۳۱۱ ..................................... ورود و خروج یها عبور پیادآ در راآهای  شیبراآ

 ۳۱۱ ............................................. ورود و خروج یها راآ هيو تهو یرینورگ

 ۳۱۱ ..................... ورود و خروج یها دستگرد راآ یها لهیها و م اندازها، نردآ دست

 ۳۱۳ ................................................................ اقامت یاندازآ خ اها

 ۳۱۳ ................................................... اقامت یخ اها هيو تهو یرینورگ

 ۳۱۳ ............................................... چند منظورآ یاقامت یها و خ اها اتاق

 ۳۱۳ ....................................... اشتغال یخ اها یها ازآو اند یالزامات عموم

 ۳۱7 .................................................. ها پخت و آشپزخانه یخ اها  اندازآ

 ۳۱7 ................................................. ها آشپزخانه واريو پوشش د یکفساز

 ۳۱7 ............................................................. اندازآ خ اهای بهداشتی

 ۳۱7 .................................................خ اهای بهداشتی هيو تهو یرینورگ

 ۳۱7 .......................................................... وهایخلوت و پاس یها اطی 

 ۳۱7 ..................................................... ها گودال باغچه یالزامات عموم

 ۳۱7 ................................................. های خودرو توقفگاآ یالزامات عموم

 ۳۱7 ............................................................... انبارها یالزامات عموم

 ۳۱2 ............................................ یساتیتأس یها کانال یریقرارگ یخ اها

 ۳۱2 ............................................... دارياقامت سرا یخ ا یالزامات عموم

 ۳۱2 ............................................ یاستخر و امكانات ورزش یالزامات خ ا

 ۳۱2 ................................................. کودکان یمحل باز یالزامات عموم

 ۳۱8 ............................................. خ اها ةيو تهو یرینورگ یها تيمحدود

 333 ....................................... ها تصرف یمقررات اختصاص -قسمت پنجم

 ۳۳۱ .............................. (2-های مسكونی، گروآ)م ساختمان ةيو تهو یرینورگ

 ۳۳۰ .................................................... های کاذا سيف یالزامات عموم

 ۳۳2 ...................................................... مسطح یها بام یالزامات عموم

 ۳۳2 .......................................... دَر و پنجرآ ینصب و اجرا یالزامات عموم

 ۳۳2 ................................................ ها پناآ ها و جان  فا  یالزامات عموم

 ۳۳2 ....................................... ها و دودکش یبخار نه،یشوم یالزامات عموم

 ۳۳2 ...................................................... خطراتايمنی در برابر سوانح و 

 ۳۳2 ........................................ ها و دخع زباله در ساختمان یالزامات نگهدار

 
 332 .......................... ها ساختمان یبرق ساتیتأس/  وسوم ستیبخش ب

 ۳۳۱ ........................................... ها ساختمان یبرق ساتیتأس یطرح و اجرا

 332 ....................................... یبرق ساتیتأس یاصول اساس -قسمت اول

 ۳۳۱ ..................................... برق یرویدرخواست ن یبرا کنندآ نییعوامل تع

 ۳۳۱ ............................................. ها ساختمان یكيالكتر زاتیانتخاا تجه

 332 ..................................... یبرق ساتیتأس ماندیتقاضا و د -قسمت دوم

 ۳۳۱ ......................................... (مانديبرق)تياضا، د یرویبرآورد درخواست ن

 ۳۳۳ .......................................................... برآورد توان کل نصب شدآ
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 ۳۳۳ ................................... یهمزمان بيضر نیمصارف و تخم یهمزمان ریغ

 333.................................. برق ساختمان یروین نیمنابع تأم -قسمت سوم

 ۳۳۳ .............................................................. برق یروین نیمنابع تأم

 ۳۳7 .................................................. فیر ضعانشعاا برق خشا ساتیتأس

 ۳۳7 ............................................... (یانشعاا برق خشار متوسط )اختصاص

 ۳۳7 .................................................... محل و ابعاد اتاق ترانسفورماتورها

 ۳۳7 .............................................. (ی)برق اضطرار یبرق اضطرار یروین

 ۳۳2 ............................................................. یمنيا نیتأم یها ستمیس

 ۳۳2 ....................................................................... یمنيا يیروشنا

 333................................. ساختمان یکش میو س یکش کابل -قسمت چهارم

 ۳۳2 ................................................ یبرق ساتیدر تأس یکش کابل و کابل

 ۳۳8 ......................................................... یبرق ساتیسدر تأ یکش میس

 ۳7۱ .............................................................یبرق ساتیدر تأس زهايپر

 323............................................. فیضع نیجر ساتیتأس -قسمت پنجم

 ۳7۱ ......................................... (BMSهوشمند ساختمان ) تيريمد ستمیس

 327.................................. یبرق ساتیتأس یطیمح طیشرا -قسمت ششم

 ۳7۰ ....................................................... و مخصوص یعاد یها طیمح

 ۳72 ...................................... خشک( یها طی)محیعاد طيبا شرا یها طیمح

 ۳72 ............................................. مرطوا یها طیمح -نمنا  یها طیمح

 ۳72 ....................................................................... گرم یها طیمح

 ۳72 ............................................................... نیزم یانواع الكترودها

 322............................ یداخل ییروشنا ستمیس یعموم یمبان -قسمت هفتم

 ۳7۵ ............................................................. یداخل يیاستاندارد روشنا

 ۳7۵ ...................................................... یداخل يیروشنا ستمیس یطرا 

 ۳7۱ ...................................................................... (a) ینیزم مي ر

 ۳7۱ .................................................................... (b,c) يیهوا مي ر

 
 353 ....................ها ساختمان یکیمکان ساتیتأس/  وچهارم ستیبخش ب

 ۳7۵ ...................................................... ها مانساخت یكیمكان ساتیتأس

 352..................................... یکیمکان ساتیتأس یمقررات کل -قسمت اول

 ۳7۵ ..................................... ساختمان یكیمكان ساتیتأس یها محل دستگاآ

 352.................................. یکیمکان ساتیتأس یهوا ضیتعو -قسمت دوم

 ۳7۱ ...................................... ها ساختمان یكیمكان ساتیهوا در تأس ضيتعو

 353.................................... یکیمکان ساتیتأس یهوا هیتخل -قسمت سوم

 ۳7۳ ............................................................. هوا یكیمكان هیلزوم تخل

 ۳7۳ ....................................................... هوا یكیمكان هیتخل یها دهانه

 353................................... یکیمکان ساتیتأس یکش کانال -قسمت چهارم

 ۳7۳ ......................................... ساختمان یكیمكان ساتیدر تأس یکش کانال

 352........................................ گرم کن و مخزن آب آب گرم -قسمت پنجم

 ۳77 ........................................................................... کن آا گرم

 ۳77 ........................................................................ گرم مخزن آا

 355.............. کننده خنک یها دستگاهکننده و  گرم یها دستگاه -قسمت ششم

 ۳77 ................................................................ کنندآ گرم یها دستگاآ

 ۳77 .............................................................. کنندآ خنک یها دستگاآ

 355....................................... یکیمکان ساتیکشی تأس لوله -قسمت هفتم

 ۳77 .............................................. یكیمكان ساتیدر تأس  یکش مصالح لوله

 ۳72 ....................................... ساختمان یكیمكان ساتیتأس یکش لوله یاجرا

 353....................................... یکیمکان ساتیدودکش تأس -قسمت هشتم

 ۳72 ................................................. یكیمكان ساتیدودکش تأس یطرا 

 
 333 .................... ها تمانساخ یبهداشت ساتیتأس/  وپنجم ستیبخش ب

 ۳2۰ .......................................................ها ساختمان یبهداشت ساتیتأس

 337................................................. یالزامات لوازم بهداشت -قسمت اول

 ۳2۰ ....................................................... یبهداشت ليالزامات نصب وسا

 ۳2۵ .................................................................. یتعداد لوازم بهداشت

 332.......................................... ساختمان یآب مصرف عیتوز -قسمت دوم

 ۳2۵ ............................................................... ساختمان ازیآا مورد ن

 ۳2۵ .............................................................. آا انيخشار و ميدار جر

 
 ۳2۵ .............................................. یاشتلوازم بهد یآبرسان یها اندازآ لوله

 ۳2۳ .................................. ساختمان یآا مصرخ عيکشی توز کار، لوله یاجرا

 ۳2۳ ....................................................... خشار آا میسازی و تنظ ذخیرآ

 ۳2۳ .................................................... یآا گرم مصرخ عيکشی توز لوله

 332 ........................................ یکشی فاضالب بهداشت لوله -قسمت سوم

 ۳27 ............................................... ساختمان یکشی خاضبا بهداشت لوله

 335 ....................................... کشی هواکش فاضالب لوله -قسمت چهارم

 ۳27 ................................................ تمانکشی هواکش خاضبا ساخ لوله

 333 ................................................... کشی آب باران لوله -قسمت پنجم

 ۳22 ........................................................ کشی آا باران ساختمان لوله

 333 .................................................. ها لوله یگذار اندازه -قسمت ششم

 ۳22 ........................................... کشی خاضبا ها در لوله لوله یگذار اندازآ

 332 .......................................................... یآب خاکستر -قسمت هفتم

 ۳28 ...................................... ها ساختمان یبهداشت ساتیتأس یآا خاکستر

 
 323 .............................. ها نگاز ساختما یکش لوله/  ششم و ستیبخش ب

 ۳8۰ .................................................... ها ساختمان یعیکشی گاز طب لوله

 327 ............مربع( نچیچهارم پوند بر ا  کی)یعیکشی گاز طب لوله -قسمت اول

 ۳8۰ .................................. گازسوز ليکنندگان وسا نصاا و استفادآ تیمسئول

 ۳8۰ ..................................... یعیگاز طب یکش ها در لوله ساختمان یبند گروآ

 ۳8۰ .................................... یعیگاز طب یکش در لوله یمسكون یها ساختمان

 ۳82 ...................................... یعیگاز طب یکش در لوله یعموم یها ساختمان

 ۳82 ....................................... یعیگاز طب یکش خاص در لوله یها ساختمان

 ۳82 ........................................... یشيگازسوز گرما لينصب وسا تیممنوع

 ۳82 .......................................................... گاز یکش لوله ریانتخاا مس

 ۳82 ................................................................. انتخاا قطر لوله گاز

 ۳8۵ .......................................................... کشی گاز لوله ستمیکنتور س

 ۳8۵ .................................. کشی گاز لوله ستمیو محل نصب آنها در س رهایش

 ۳8۱ ................................... کشی گاز لوله ستمیکشی در س لهلو یهای مس لوله

 ۳8۱ ......................... گازسوز لياتصال وسا ی( برالنگیهای قابل انعطاف)ش لوله

 ۳8۱ ................................................. کشی گاز لوله ستمیس یالزامات اجرا

 ۳8۱ ............................................ کشی گاز لوله ستمیکشی روکار در س لوله

 ۳8۱ ............................................ کشی گاز لوله ستمیکشی توکار در س لوله

 ۳8۳ ................................................ گازسوز لينصب وسا یها تيمحدود

 ۳8۳ ............................................ گازسوز یها در دستگاآ یخاصله کارگذار

 ۳8۳ ..... مترمكعب در ساعت( ۳/۰گازسوز پُرمصرف )باالتر از  لينصب وسا تيمحدود

 ۳8۳ ............................................ ها گازسوز ساختمان یها دستگاآ  دودکش

 322 ............................ یعیگاز طب یکش لوله ستمیدر س یمنیا -قسمت دوم

 ۳87 ................................................................... یدر گازرسان یمنيا

 ۳87 ........................................ ساتیخطوط لوله گاز در مجاورت تأس مي ر

 
 323 ........................ یدر مصرف انرژ ییجو صرفه/  هفتم و  ستیبخش ب

 ۳88 ........................................... ها در ساختمان یمصرف انرژ يیجو صرخه

 322 ..................................... یانرژ ییجو صرفه یمقررات کل -قسمت اول

 ۳88 ........................................ یانرژ يیجو ها در صرخه ساختمان یبند گونه

 ۳88 .............................. (یجويی در انرژی مصرخ ها)صرخه بندی ساختمان گروآ

 ۳88 .............................. یدی(گیری از انرژی خورش ها)بهرآ بندی ساختمان گونه

 ۳88 ................................. )نحوآ استفادآ(یرمسكونیغ یساختمانها یبند گونه

 233 ......................................... ساختمان یطراح یاصول کل -قسمت دوم

 7۱۱ ................................................................ گیری ساختمان جهت

 7۱۱ ........................................................... ساختمان ی جم و خرم کل

 7۱۱ ............................................................. یداخل یخ اها يیجانما

 7۱۱ ............................................................................... بانهايسا

 7۱۱ ......................................................................... یعیطب هيتهو

 237 ................................... یانرژ ییجو در صرفه ساتیتأس -قسمت سوم

 7۱۰ ............................................. یمصرف انرژ یيجو صرخه یميررات کل

 7۱۰ ........................................................... یآا گرم مصرخ ساتیتأس

 7۱۰ ...................................................... يیروشنا زاتیو تجه ها ستمیس
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 7۱۰ ....................................... يیمدت روشنا ايو  زانیکاهش م یها ستمیس

 7۱۰ .................................................. ساختمان رونیمحوطه و ب يیروشنا

 
 233 ................................ ها ساختمان یبند قیعا/  هشتم و ستیبخش ب

 7۱۵ ..............................................ها صدا در ساختمان میو تنظ یبند قيعا

 232...................................... (اتیصدا)کل میتنظو  یبند قیعا -قسمت اول

 LI ................................................................... 7۱۵تراز شدت صدا، 

 LP .................................................................... 7۱۵تراز خشار صدا، 

 T ...................................................................... 7۱۵ زمان واخنش،

 7۱۱ ................................................................................... صدا

 7۱۱ ........................................................................ یاکوبه یصدا

 7۱۱ ......................................................................... هوابرد یصدا

 7۱۱ ............................................................................. یصدابند

 7۱۱ ................................................................................... نوخه

 7۱۱ ............................................................................ نهینوخه زم

 232....................................... ها ساختمان یکیمقررات آکوست -قسمت اول

 7۱۱ ............................................. یمسكون یها زمان واخنش در ساختمان

 7۱۳ .............................................. یمسكون یها تمانتراز نوخه زمینه ساخ

 7۱۳ ............................................................ یكیآکوست یرا ط اتیکل

 7۱۳ .............................................. یكیآکوست یبند و منطيه تيسا یبررس

 
 232 ........................ یبرق یها  آسانسورها و پله/  نهم و ستیبخش ب

 7۱7 ........................................................... یبرق یها آسانسورها و پله

 235................................................................ آسانسورها -قسمت اول

 7۱7 ................................... تیتردد جمع زانیها از نظر م ساختمان یبند طبيه

 7۱7 ........................................................ نسورانتخاا آسا هیالزامات اول

 7۱2 ..................................................................... آسانسور يیجانما

 7۱2 .......................................................................... چاآ آسانسور

 7۱2 ................................................................... موتورخانه آسانسور

 7۱8 ............................................... آسانسور یاضطرار یها چهيدرها و در

 7۰۱ ............................................... چاآ و موتورخانه آسانسور یهوا هیتخل

 7۰۱ .......................... های آسانسورهای مورد استفادآ اخراد ناتوان جسمی وي گی

 7۰۱ ....................................................  مل خودرو یالزامات آسانسورها

 277............................................................... یپلکان برق -قسمت دوم

 7۰۰ ............................................... متحر  رو ادآیو پ یالزامات پلكان برق

 
 273 ......................... ها ساختمان یمراقبت و نگهدار/  ام یبخش س

 7۰۵ .................................................... ها از ساختمان یمراقبت و نگهدار

 272............................... (یها)نظامات ادار ساختمان ینگهدار -قسمت اول

 7۰۵ .............................................. ساختمانها و انتخاا بازرس یبند طبيه

 7۰۵ ................................................................. ها ساختمان ینگهدار

 7۰۱ ............................. ها سكونت در ساختمان تیو ممنوع منيرایغ زاتیتجه

 7۰۳ ................................................ ها ساختمان یو نگهدار یکاربر رییتغ

 273............................ و سازه( یها)معمار ساختمان ینگهدار -قسمت دوم

 7۰۳ ...................................ها و سازآ ساختمان یاز معمار یمراقبت و نگهدار

 7۰۳ ............................................................ یخوالد یها سازآ یبازرس

 7۰۳ .......................................... ملک یخارج یها قسمت یو بازرس یبررس

 7۰7 ................................................. دور استخرها یو  صارکش ینگهدار

 7۰7 ................................. ساختمان یو مراقبت از نردهها و  فاظها ینگهدار

 7۰7 ................................................ ها ی فاظت ساختمان در برابر خوردگ

 7۰7 .............................ها و سازآ ساختمان یقطعات معمار یدورآ تناوا بازرس

 275................................ (هیها)نور و تهو ساختمان ینگهدار -قسمت سوم

 7۰7 ......................................... ها سكونت در ساختمان طيو شرا هينور، تهو

 275.................... (یکیمکان ساتیها)تأس نساختما ینگهدار -قسمت چهارم

 7۰7 ................................. ها ساختمان یكیمكان ساتیتأس یو بازرس ینگهدار

 7۰7 .............................................. یكیمكان ساتیتأس یدورآ تناوا بازرس

 273..................... (یبهداشت ساتیها)تأس ساختمان ینگهدار -قسمت پنجم

 7۰2 ...................................... ساختمان یآا مصرخ عيتوز ساتیتأس یبازرس

 
 272 .........................(یبرق ساتیها)تأس ساختمان ینگهدار -قسمت ششم

 7۰8 ................................................. یبرق ساتیتأس یرآ تناوا بازرسدو

 272 .................... (یگازرسان ساتیها)تأس ساختمان ینگهدار -قسمت هفتم

 7۰8 ........................... گاز یکش ساختمان از شبكه لوله یمسئول نگهدار ديبازد

 7۰8 ........................................ گاز یکش ها و متعليات لوله از دودکش ديبازد

 7۰8 ................................................ گاز یکش لوله هيتهو یاز مجار ديبازد

 72۱ ..................................................... گازسوز ثابت زاتیاز تجه ديبازد

 72۱ .................................................... یگازسوز خصل زاتیاز تجه ديبازد

 72۱ ............................................................. گاز یها از شلنگ ديبازد

 72۱ .........................................................گاز یکش از شبكه لوله ديبازد

 72۱ ............................................. خشار گاز کنندآ میو تنظ رهایاز ش ديبازد

 72۰ ...................................... گاز یکش چون ساخت لوله یها نيشه ینگهدار

 72۰ ............................... ها گاز ساختمان یکش لوله ساتیتأس یکنترل و بازرس

 72۰ ......................................... گاز یکش لوله تسایتأس یدورآ تناوا بازرس

 72۰ ............................................. گاز یکش شبكه لوله راتییو تغ راتیتعم

 233 .......... (یبرق یها ها)آسانسورها و پله ساختمان ینگهدار -قسمت هشتم

 722 .................................. یبرق یها آسانسورها و پلكان یو نگهدار یبازرس

 722 .................................................. یبرق یها آسانسورها و پله یبازرس

 
 232 ........................................ رعاملیپدافند غ/  کمی و  یبخش س

 72۱ ...................................................................... رعاملیپداخند غ

 232 ................................................ (اتی)کلرعاملیپدافند غ -قسمت اول

 72۱ ...................................................................... رعاملیپداخند غ

 72۱ .......................................................... رعاملیدر پداخند غ دهايتهد

 72۱ ........................................................ عامل ریدامنه کاربرد پداخند غ

 72۳ ............................................................. در سازآ رعاملیپداخند غ

 72۳ ..................................... رعاملیها در پداخند غ سطوح عملكرد ساختمان

 235 ................................ و محوطه( ی)معماررعاملیپدافند غ -قسمت دوم

 727 ............................................... رعاملیپداخند غساختمان در  يیجانما

 727 .................................. رعاملین ساختمان در پداخند غرامویباز پ یخ اها

 727 .................................. رعاملیدر پداخند غ یستيز یها دسترسی مجموعه

 727 ........................................................ رعاملیها در پداخند غ پناآ جان

 722 ....................................... رعاملیپداخند غ یطرا ی  جم ساختمان برا

 722 .................................................. رعاملیساختمان در پداخند غ ینما

 722 ................................................. ها(ها و بازشو )پنجرآرعاملیپداخند غ

 722 ................................................. (یا رسازآیغ ی)اجزارعاملیپداخند غ

 722 ................................................. رعاملیپله در پداخند غ آسانسور و راآ

 728 .................................................... رعاملیخ اهای امن در پداخند غ

 7۵۱ .......................... رعاملیساختمان در پداخند غ تيرياتاق مرکز کنترل و مد

 223 ............................................. )انفجار(رعاملیپدافند غ -قسمت سوم

 7۵۱ ......................................................................انواع موج انفجار

 7۵۱ ........................................................................... انواع انفجار

 7۵۱ ........................................................................یطحانفجار س

 7۵۱ .................................................... بر سيف یانفجار خارج یبارگذار

 223 .... (یکیو مکان یبرق ساتی)مالحظات تأسرعاملیپدافند غ -قسمت چهارم

 7۵۱ ...................................... رعاملیدر پداخند غ یكیو مكان یبرق ساتیتأس

 7۵۰ ..................................... (رعاملی)پداخند غیكیمكان ساتیمب ظات تأس

 7۵۰ .................................. (شيو گرما شيسرما یها عامل)سامانهریپداخند غ

 7۵۰ ..................................................(یآبرسان ساتیأس)ترعاملیپداخند غ

 7۵۰ .............................................. (ینشان آتش ساتی)تأسرعاملیپداخند غ

 7۵۰ .......................................... (رعاملی)پداخند غیساتیتأس یها رساختيز

 7۵2 ......................................... (رعاملی)پداخند غیبرق ساتیمب ظات تأس

 7۵2 .................................... (رعاملی)پداخند غیبرق ساتیتأس یسامانه ارتباط

 7۵2 .................................... (رعاملی)پداخند غیمنيو ا یسامانه برق اضطرار

 7۵2 ................................................... (رعاملیند غترانسفورماتورها )پداخ

 7۵2 ............................................ (رعاملی)پداخند غیاضطرار یآسانسورها

 7۵2 .............................................. (رعاملیامن)پداخند غ یخ ا ساتیتأس

 7۵2 .......................................... (رعاملی)پداخند غیساتیتأس یها رساختيز
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 222 ......................................... عالئم و تابلوها/  دوم و  یبخش س

 7۵۱ ....................................................................... عب م و تابلوها

 222............................................ عالئم و تابلوها یضوابط کل -قسمت اول

 7۵۱ ............................... و تابلوها یريتصو نصب عب م تيمحدودآ و محدود

 7۵۱ ............................... و تابلوها یريعب م تصو یكيو الكتر یا الزامات سازآ

 7۵۱ ............................................................. تابلوها یو نگهدار ریتعم

 7۵۳ ................................... و تابلوها یريتصو یمنيضوابط استفادآ از عب م ا

 7۵۳ ....................................... قيدر برابر  ر یمنيضوابط استفادآ از عب م ا

 223................................ یواکنش اضطرار یراهنما یتابلوها -قسمت دوم

 7۵۳ ................................. یاضطرار هیواکنش و تخل یراهنما یامحل تابلوه

 7۵۳ ................................ یاضطرار هیواکنش و تخل یراهنما یتابلوها طيشرا

 223.................................. ها در کارگاه یمنیتابلوها و عالئم ا -قسمت سوم

 7۵۳ ............................................. هادر کارگاآ یالزام یمنيضوابط عب م ا

 7۵7 ............................ یساز و راآ یموقت ساختمان یهاکارگاآ یمنيا یتابلوها

 7۵7 ...................... ساتیها و تأس و موتورخانه یصنعت یها کارگاآ یمنيا یتابلوها

 7۵7 ....................................................... یکارگاه یها تابلو دستورالعمل

 7۵7 ....................................... االتیس یها مخازن و لوله یرو یمنيعب م ا

 7۵2 ........................................... االتیو مخازن س یاضطرار یمنيعب م ا

 223................................ ها تابلوها و عالئم معابر و محوطه -قسمت چهارم

 7۵2 ............................ یساختمان یها واقع در معابر و محوطه یضوابط تابلوها

 7۵8 .................. به مجوز از مراجع صدور پروانه ساختمان ندارند. ازیکه ن یتابلوها 

 7۵8 ................................................................... مجاز ریغ یتابلوها

 7۱۱ ..................................... ها واقع در معابر و محوطه یسطح مجاز تابلوها

 7۱۱ .................................. ها واقع در معابر و محوطه یمحدودآ نصب تابلوها

 7۱۱ ........................................ ها معابر و محوطه یتابلوها نيريارتفاع  د ز

 7۱۱ .................................. ها معابر و محوطه یلوهاتاب یارتفاع مجاز  د خوقان

 7۱۱ ....... یمعابر عموم ميدر  ر یرونیب یها معابر و محوطه یمجاز تابلوها یرو شیپ

 7۱۰ ................................... ریو مس یشهر یراهنما ،یانتظام یتابلوها مي ر

 7۱۰ ........................................................ یمعرف کاربر یتابلوها مي ر

 7۱۰ .............................................................. یغاتیتبل یتابلوها مي ر

 7۱۰ .......................................................... یرسان اطبع یتابلوها مي ر

 7۱۰ .......................................... ها عابر و محوطهواقع در م یمطالب تابلوها

 7۱۰ ...................................................... ها معابر و محوطه یخط تابلوها

 7۱2 ..................................................... ها معابر و محوطه یرنگ تابلوها

 7۱2 ............................................... ها معابر و محوطه یتابلوها ینورپرداز

 7۱2 ............................................... ها ناهماهنگ معابر و محوطه یتابلوها

 
 222 ......................................... و مقررات نیقوان/  سوم و یبخش س

 7۱۱ ...................................................................... و ميررات نیقوان

 222.......................................................... یتیحاکم نیقوان -قسمت اول

 7۱۱ ........................................................................... یمدن قانون

 7۱۳ ................................................................ یت مدنیقانون مسئول

 7۱7 ............................................................... یقانون مجازات اسبم

 225........................................ ها یو شهردار یشهر نیقوان  -قسمت دوم

 7۱7 .................................................................... ها یقانون شهردار

 7۳۵ ......................................................  قانون نوسازی و عمران شهری

 7۳۳ .............................. شهرسازی و معماری ايران یعال یقانون تأسیس شورا

 7۳7 ..............ازیقانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسكن به وزارت مسكن و شهرس

 7۳7 .................................................................. یشهر یقانون اراض

 7۳7 ................................................................... یشهر نیقانون زم

 7۳2 ................................................. یقانون ا داث تونل مشتر  شهمر

 7۳8 ............................... قانون تعاريف محدودآ و  ريم شهر، روستا و شهر 

 7۳8 ........................................... ها قانون  فظ کاربری اراضی زراعی و باغ

 77۱ .......................................................... قانون ايجاد شهرهای جديد

 77۰ ............... ها های دولتی و شهرداری قانون تعیین وضعیت امب  واقع در طرح

 77۰ .............................................................. ها قانون تملک آپارتمان

 77۵ ......................................................... خروش ساختمان شیقانون پ

 77۳ ...................................................  مشاع  امب   اخراز و خروش  قانون

 
 77۳ ..........................................................آهن ها و راآ راآ یمنيقانون ا

 777 ............................................... آهن مربوط به راآ یها بزآ فریقانون ک

 777 ................................................. یشهر نیقانون زم يیاجرا نامه نيیآ

 777 ........ در خارج از  ريم شهرها ساتینامه استفادآ از اراضی، ا داث بنا و تأس آيین

 777 .......... ها نامه اجرايی قانون اصبح قانون  فظ کاربری اراضی زراعی و باغ آيین

 772 ........................................ نامه اجرايی قانون ايجاد شهرهای جديد آيین

 77۱ ............................................ ها قانون تملک آپارتمان يینامه اجرا ینيآ

 77۰ ....................................... خروش ساختمان شیقانون پ يینامه اجرا نيیآ

هما،   هما، ممرداا   هما، انهمار، مسمیل    وط به بستر و  ريم رودخانمه نامه مرب از آيین یمواد
 772 ..................................................................... های طبیعی برکه

 77۵ .............................. قانون جامع  د نگار )کاداستر( کشور يینامه اجرا نيیآ

 77۵ ........................ یسات شهریتأسقانون ا داث تونل مشتر   يینامه اجرا نيیآ

 77۱ ...................................................... ها آپارتمان کیدستورالعمل تفك

 777 ......................................... ساختمان یدستورالعمل صدور شناسنامه خن

 777 ...................................................... ضوابط و ميررات نمای شهری

 777 ...ها در محدودآ استحفاظی و  ريم شهرها ضوابط  فظ  ريم و اراضی مجاور راآ

 777 ................................. ضوابط و ميررات ارتياء کیفی سیما و منظر شهری

 72۰ .................................. بمرق یمرویمع نيانتيال و توز يیخطوط هوا مي ر

 722 ..................................... ها در کارگاآ یمنيمسئول ا یریکارگ نامه به نيیآ
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 728 ................................................................ طرح جامع شهرستان

 78۱ ................................................................ طرح مجموعه شهری

 78۱ ...................................................................... طرح جامع شهر

 78۱ ......................................................................... طرح تفصیلی

 78۱ ............................. ها های بهسازی، نوسازی، بازسازی و مرمت باخت طرح

 78۱ ...................................................................... سازی طرح آمادآ

 78۱ .............................................................. طرح تفصیلی موضوعی

 78۰ ................................................................ طرح تفصیلی موضعی

 78۰ ................................................................... طرح هادی شهری

 78۰ ................................................................. طرح شهرهای جديد

 78۰ ....................................................................... ها طرح شهر 

 78۰ .......................................................... های مسكونی طرح شهر 
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 782 ........................................................................ های وي آ طرح

 78۵ .................................................................... طرح هادی روستا

 78۵ ..................................... های روستايی طرح ساماندهی خ ا و سكونتگاآ
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 78۵ ................................................................................. محله

 78۵ ................................................................................. نا یه
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 222 ............................................... یشهر یاراض یکاربر -قسمت سوم
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 78۱ ................................................. شهری در ايران های ینسبت کاربر

 78۳ ............................................................ های کاربری اراضی نيشه

 78۳ ............................................................ ها یکاربر یآستانه خدمات

 225 ...................................یشهرساز یها تراکم و سرانه -قسمت چهارم

 787 ........................................................................ تراکم جمعیتی

 787 ................................................................. تراکم کلی مسكونی
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 787 ....................................................................... تراکم مسكونی
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 788 ................................................................. مرا ل تفكیک زمین
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 7۱۰ ................................................... زمین یساز آمادآ یها اهداف طرح
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 7۱2 ............................... (یارتباط یها ضوابط شهرسازی برای اخراد معلول)پل
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 7۱2 ............................... (ادآیل عابر پضوابط شهرسازی برای اخراد معلول)مح

 7۱2 ........................................ ضوابط شهرسازی برای اخراد معلول)توخيگاآ(

 7۱2 .................................... (ها نگیضوابط شهرسازی برای اخراد معلول)پارک

 7۱۵ ..................................... (ها ستگاآيضوابط شهرسازی برای اخراد معلول)ا

 7۱۵ ......................... ضوابط شهرسازی برای اخراد معلول)تلفن و صندوق پست(

 7۱۵ ....................................... (زگاآيضوابط شهرسازی برای اخراد معلول)آبر

 7۱۵ ........................................ سازی خ اهای شهری موجود ابط مناسبضو
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 7۱۱ ................................................................... شناسنامه ساختمان

 7۱۱ ....................................................... مرا ل صدور پروانه ساختمانی

 7۱۳ ......................................... پروانه ساختمانی اختيمدار  الزم جهت در

 7۱۳ ................................ کار ساختمان نحوآ صدور گواهی عدم خبف و پايان

 7۱۳ ........................................................................ ملکبازديد از 

 7۱۳ ................................... تعیین ضوابط و ميررات شهرسازی  اکم بر ملک

 7۱۳ ........................................................ های ذيربط استعبم از سازمان

 
 532 .............. ها مانیپ یعموم طیقراردادها و شرا/  پنجم و یبخش س

 7۱7 .................................................. ها مانیپ یعموم طيقراردادها و شرا

 535............................................................انواع قراردادها -قسمت اول

 7۱7 .................................................................... یعموم یپیمانكار

 7۱7 ...................................................................... امانی یها پیمان

 7۱7 ........................................................................... طرح و اجرا

 7۱2 ................................................................. های دستمزدیپیمان

 7۱2 ............................................................ های خاص )گلوبال( پیمان

 7۱2 ........................................................................ مديريت پیمان

 7۱8 .......................................................... قرارداد براساس خهرست بها

 7۱8 ............................................................... ميطوع متیقرارداد با ق

 7۱8 ................................................................. قرارداد کلید در دست

 7۱8 ....................................................... قرارداد براساس مترمربع زيربنا

 7۱8 ................................................ (BOTبرداری و انتيال )ساخت، بهرآ

 7۰۱ ...................................................... (EPCطرا ی، خريد و ساخت )

 7۰۱ ............................................................... (CMساخت ) مديريت

 7۰۱ ............................................................(MCپیمانكاری مديريت )

 7۰۱ ................................................................. (PMمديريت پروژآ )

 573....................... یمانکاریپ یکارها یعموم طیاز شرا ینکات -قسمت دوم

 572....................... یاجتماع نیمشمول قانون تأم یقراردادها -قسمت سوم

 7۰7 ................................................. مهیقراردادهای مشمول ب یبند دسته

 7۰7 ....................................... عمرانی یها قراردادهای مشمول ضوابط طرح

 7۰7 ..................................................... ای دادهای مشاورآقرار مهی ق ب

 7۰7 ............................................ قراردادهای پیمانكاری)اجرايی( مهی ق ب

 
 7۰7 ...............................................................قراردادهای غیرعمرانی

 7۰2 ....................................................... قراردادهای غیرعمرانی خاص

 7۰2 ........................................................... قراردادهای خريد و خروش

 7۰8 ............................................................... قراردادهای گاز رسانی

 7۰8 ................................. قراردادهای خدمات شهری و نگهداری خ ای سبز

 7۰8 ...................... ای خدمات رايانه اخزار و ارا ه قراردادهای طرا ی و ساخت نرم

 7۰8 .................................................... قراردادهای تحيیياتی و پ وهشی

 7۰8 .................................................................... قرارداد  سابرسی

 7۰8 ....................................... های پیمانكار وضعیت از صورت مهیب کسر  ق 

 72۱ ....................................... قراردادها مهیوظايف کارخرمايان در رابطه با ب

 72۰ ........................................ قراردادها مهیوظايف پیمانكاران در رابطه با ب

 72۰ ................................................ یعمران یها مه طرحیخلوچارت  ق ب

 
 533 .............................. با فهرست بها ییآشنا/  ششم و یبخش س

 72۵ ................................................................ با خهرست بها يیآشنا

 532 .................................................. با فهارس بها ییآشنا -قسمت اول

 72۵ ................................................. ۰۵82خهارس بهای وا د پايه سال 

 532 .............................. هیفهرست بهای واحد پایه رشتـه ابن -قسمت دوم

 72۱ .......................... ۰۵82ه سال یدستورالعمل کاربرد، خهرست بهای رشته ابن

 727 ........................................۰۵82ال ه سیخهرست بهای رشته ابن ات،یکل

 727 ......................... ۰۵82ه سال یتنظیم صورتجلسات، خهرست بهای رشته ابن

 727 .............................. ۰۵82ه سال یرشته ابن  خهرست بهای وا د پايهخصول 

 722 .................... ۰۵82ه سال یخهرست بهای رشته ابن ۰ وستیکار، پ مصالح پای

 722 .................... ۰۵82ه سال یخهرست بهای رشته ابن 2موستیطبيات، پ بيضر

 728 .. ۰۵82ه سال یخهرست بهای رشته ابن ۵ وستیپ های باالسری، شرح اقبم هزينه

 7۵۱ ..... ۰۵82سال  هیخهرست بهای رشته ابن ۱وستیدستورالعمل تجهیز و برچیدن، پ

 7۵۱ .................. ۰۵82ه سال یخهرسمت بهای رشته ابن ۳ وسمتیپ د،يجد یکارها

 
 523 ............................................. متره و برآورد/  هفتم و یبخش س

 7۵7 ......................................................................... مترآ و برآورد

 522 ........................................................................ متره -قسمت اول

 7۵7 ................................................................... دناهمیت مترآ کر

 7۵7 ............................................................................ برگ مترآ

 7۵7 .................................................................گیری  دهای اندازآاو

 7۵7 ..................................................................... نحوآ مترآ کردن

 7۵7 ................................................................................. ترورم

 7۵2 .................................................................. مترآ و کیفیت پروژآ

 7۵8 ............................................................................. انواع مترآ

 7۱۱ ................................................................. مترآ کارهای اجرايی

 522 ..................................................................... برآورد -قسمت دوم

 7۱۵ ........................................................... برآورد هزينه اجرای پروژآ

 7۱۵ ................................................................... متینحوآ برآورد ق

 523 ...................................... ها تیکارکردها و صورت وضع -قسمت سوم

 7۱2 ............................................................ تیوضع ورتص هینحوآ ته

 7۱2 ............................................ های ميادير عملیات تیوضع تهیه صورت

 7۱8 ........................................................... موقت تیوضع تهیه صورت

 7۱8 ................................................... موقت تیوضع رسیدگی به صورت

 7۳۱ ........................................................... قطعی تیوضع تهیه صورت

 7۳۱ ................................................... قطعی تیوضع رسیدگی به صورت

 7۳۱ .......................................................... التفاوت مصالح تعديل و مابه

 
 537 ................................... التفاوت و مابه لیتعد/  هشتم و یبخش س

 7۳2 ........................................................... ها تعديل آ اد بهای پیمان

 533 ................................................... ها تعدیل بهای پیمان -قسمت اول

 7۳2 ................................................... ها تعاريف تعديل آ اد بهای پیمان

 533 ............................................... تعدیل بها یها شاخص -قسمت دوم

 7۳2 ................................................ محاسبه تعديل یانتخاا شاخص برا
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 7۳۵ ................................................................. دار تعديل اقبم ستارآ

 7۳۵ ................................................................. تعديل کارهای جديد

 7۳۵ ......... است.هايی که خهرست بهای وا د پايه برای آنها اببغ نشدآ  مانیتعديل پ

 7۳۵ ................................................................... یتعديل بخش ارز
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 7۳۵ ...................................... شاخص تعديل کارکرد در دورآ تأخیر غیرمجاز
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 7۳۱ ................. ت و قطعیوضعیت موق التفاوت بین آخرين صورت مبلغ مابه ليتعد

 7۳۱ ............................................................. ليتعد بيگِرد کردن ضر

 7۳۱ ................................................ .ابندي یکه خاتمه م یهاي تعديل پیمان

 7۳۱ ................................................ .شوند یکه خسخ م یهاي تعديل پیمان
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 7۳۱ ............................................... وضعیت مرا ل محاسبه تعديل صورت

 533.......................................... ها پرداخت ریمحاسبه تأخ -قسمت چهارم

 7۳۳ ........................................................... مانیمدت پ ديمحاسبه تمد
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 77۱ ............................................................................. ابعاد نيشه

 77۰ ................................................................... جدول عنوان نيشه
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 77۵ ........................................................................... زايچه نيشه

 77۵ ....................................................................... های نيشه رنگ
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 778 ........................................................... و مياومت مصالح کیاستات
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 778 ................................................................ (وتنی رکت )ن نیقوان

 
 77۱ ......................................................................... تعادل اجسام
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 سخن آغازین
 

 آفریننده آفرینشبه نام 

همزار   عنايت خرمود تا در آغازين روزهای ماآ محرم سمال يمک   م اعف و روزاخزونارم که توخیق خدا را شاکر و سپاسگز
های  رشته های کارشناسی رسمی نامه آزمون درس»چهارصد سی و شش هجری قمری کار تدوين کتماا  

ی تاسموعا  ا ساز و  ماسه را به اتمام رساندآ و در آستانه روزهای تاريخ «راه و ساختمان، شهرسازی و معماری

 و عاشورای  سینی به زيور طبع آراسته نما یم.
ضمن تيديم اين اثر به پیشگاآ سرور و ساالر شهیدان جهان آقا اباعبدا...الحسین و ياران و اصحاا با وخای آن   مرت  

گمر   نی تمداوم  سی قیام های دينی که تا قیام قیامت، هاشم، و به تأسی از آموزآ بنی امیرالمؤمنین قمر ابن وي آ عباس به
انديشمان کمه بنمدآ را در     دالن و همم  کاران، هم خكران، هم راهان، هم از همه هم دانم میخرض خود بر  خواهد بودآن 

 ند تيدير و تشكر نمايم.اند آياری خرمود همراهی و  ، همعینیت بخشیدن به اين اثر
رضا نصمیرنیا کمه اگمر     آقايان محمدرضا و علی پنداران نیک روزگار، منش و نیک سپاس وي آ مؤلف نثار بزرگواران بزرگ

های ارزندآ و ارزشمند سرکار خانم خاطمه بیگلی نبود شايد اين اثر هرگز به دسمت جوينمدگان آن    همت آنها و تبش
های مجدد آن، به نحوی ممؤثر   چاپدر ويرايش و رسید لذا از همه عزيزانی که از بدو انديشه تا توزيع و ا تماالم  نمی
 .هستمآنها  ارزندآ های قدردان ز مات و سپاسگزار تبش ،به رسم ادا و ا ترام ،رگذار بودآ و خواهند بودو تأثی

راآ  آورم کمه همچمون همیشمه همم     اما در مح ر يكايک اع ای خانوادآ محترم و گراسنگ خويش سر تعظیم خرود می
 ذشتند تا اين کتاا نیز برای چماپ آممادآ شمود    ق، گفتن و شنیدن و با آنها بودن در گ  بودآ و از  ق به بندآاصلی 
 همین دلیل از همه آنها طلب بخش و اعتذار و پوزش دارم. به

های کارشناسان رسممی   نیازهای داوطلبان آزمون ،تواند به طور کامل و جامع در خاتمه با اذعان بر اينكه هیچ کتابی نمی
های مختلف تا  د ممكن و میسر عملی سمازيم لمذا از هممه     هرا تأمین نمايد اما بر آنیم که اين کار را بر  سب رشت

نمايند تياضا دارم نظرات ارزشمندشمان را بمه    عزيزانی که خواسته و ناخواسته اين کتاا را مطالعه و ا یانام بررسی می
 ارسال خرمايند.   info@noavarpub.comآدرس 

 

هزار و چهارصـد و چهـل    الثانی یک مصادف شدن اتمام ویرایش جدید این کتاب همزمان با دهم ربیع
تعـالی، ایـن اثـر بـه      )س(، با استعانت از درگـاه بـاری   هجری قمری، سالروز وفات حضرت معصومه

 گردد. میتقدیم  علیها اهلل  سالم  بیت حضرت فاطمه معصومه  پیشگاه و بارگاه ملکوتی کریمه اهل

 
 

 محمّد عظیمی آقداش



 بخش اول

 در کار ایمنی و حفاظت



 یساختمان یحفاظت در کارهاایمنی و 
 

 ایمنی و حفاظت   تعاریف -قسمت اول

 ممواد،  اخمراد،  روی بر ا تمالی  وادث از ناشی باليوآ پیامدهای بررسی و خطرات، کیفی و کمی اندازآ تعیین برای منطيی روش ریسک؛ ارزیابی -7
 در گیمری  تصمیم برای ارزشی با های دادآ و شدآ مشخص موجود کنترلی ایه روش کارآمدی میزان طريق اين از  يیيت در. است محیط و تجهیزات
 .شود می خراهم آنها به واکنش برای ريزی برنامه و کنترلی های سیستم بهسازی خطرات، ريسک کاهش زمینه

 عبارت است از: ؛ایمنی -3
 با عملیات ساختمانی ارتباط دارند. یساختمان مصون و محفو  بودن کلیه کارگران و اخرادی که به نحوی در کارگاآ -الف

 کنند. )تا شعاع مؤثر( کارگاآ ساختمانی، عبور و مرور، خعالیت يا زندگی می مصون و محفو  بودن کلیه اخرادی که در مجاورت يا نزديكی -ا
 نی.  فاظت و مراقبت از ابنیه، خودروها، تأسیسات، تجهیزات و نظاير آن در داخل يا مجاورت کارگاآ ساختما -ج
 از شماغل  اخمراد  سبمتی سطح ارتيای و کار از ناشی های بیماری از گیری پیش و خن و علم از است عبارت ؛(ای حرفه بهداشت)کار بهداشت -2

 .کار محل  آور زيان عوامل کنترل طريق
ار و ساير موارد جهت جلوگیری از لغزش و که بايد در طرف باز سكوهای ک میلیمتر ۰۳۱به ارتفاع   فاظی است قرنیز مانند ی؛حفاظت پاخورهای -2

باشد. در صورت اسمتفادآ از ورق خلمزی    میلیمتر 2۳ريزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد. پاخورها بايد از چوا مناسب به ضخامت  داقل 
 های آن نبايد تیز و برندآ باشد. لبه
 اق اختد و باعث خسارت مالی و يا صدمه جانی شود.ای اتف رخدادی غیرعمد است که به طور غیر منتظرآ ؛حادثه -3
اتفاق اختد. همچنمین  موادثی    ساختمانی رخدادی است که در  یمن انجمام وظیفمه و به سبب آن برای شاغلین در کارگماآ ؛حادثه ناشی از کار -2

 .گردد ديدآ نیز رخ دهد،  ادثه ناشی از کار محسوا می رسانی به اخراد  ادثه که هنگام کمک
ای است موقتی که برای جلوگیری از ورود اخراد متفرقه و غیر مسئول به داخل محدودآ کارگاآ ساختمانی سماخته و   سازآ موقت؛ حفاظتی حصار -5

 گردد. بر پا می
زات در ميابمل خطمرات   عبارت است از اقدامات و عملیاتی که به منظور نگهداری و مراقبت از اخراد اشیاء، اموال، ابنیه، وسايل و تجهیم  حفاظت؛ -3

 شود. کار بردآ می  ناشی از اجرای عملیات ساختمانی به
 يما  ممواد  بردن بین از و بناها تجهیزات، وسايل، به خسارت اخراد، به صدمه و آسیب رساندن پتانسیل دارای که شود می اطبق شرايطی به خطر؛ -2

 .باشد شدآ تعیین قبل از عمل يک اجرای در کارايی کاهش
ها که در هنگام اجرای عملیمات سماختمانی بمه     گاآ ای است موقت شامل يک يا چند جايگاآ، اجزای نگهدارندآ، اتصاالت و تكیه سازآ ؛اربستد -73

 گیرد. مورد استفادآ قرار میيا مصالح در ارتفاع  منظور دسترسی به بنا و  فظ و نگهداری کارگران
 متحمر ،  و ثابمت  جرثيیمل  قبیمل  از د از کلیمه وسمايل و تجهیمزات ثابمت و متحمر  موتموری      عبارتنم  ؛ها و وسایل موتوری باالبر دستگاه -77

 و اخمراد  جمايی و نصب قطعات و مصمالح، وسمايل و تجهیمزات ساختمممانی    هکه برای باال بردن، پايین آوردن، جاب موقت  مل بار و نفر آسانسورهای
 .گیرند مورد استفادآ قرار می

درصد( بودآ و برای عبور و مرور اخراد  2۱)شیب  درجه ۳/۰۰آ ساختمممانی راهی است که زاويمه آن با سطح اخق  داکثر در کارگا ؛راه شیبدار -73
 گیرد. و  مل و نيل وسايل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفادآ قرار می

اير معابر عمومی برای جلوگیری از خطرهای ناشمی از  روها يا س ای است  فاظتی که به صورت موقت در پیادآ سازآ موقت؛ سرپوشیده راهرو -72
 شود. پرتاا شدن مصالح، وسايل و تجهیزات ساختمانی ايجاد می

ايمن سمازآ بايمد     شود. ای است که برای تجهیز کارگاآ و در جهت اجرای عملیات اصلی و  فاظتی به صورت موقت اجرا می سازآ ؛سازه موقت -72
 پايداری و استحكام الزم در ميابل بارهای واردآ باشد. های مربوط دارای نامه طبق آيین
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در ديموارآ اطمراف سماختمان در  مال ا مداث نصمب        ءکه برای جلوگیری از آسیب ناشی از اثر سيوط اشیا ،پوششی است حفاظتی؛ سرپوش -73
در اثر ريزش مصالح يا ابزار بر روی آن خطمری   شود. سرپوش  فاظتی بايد چنان طرا ی و ساخته شود که در ميابل نیروهای واردآ مياوم بودآ و می

 متوجه اخراد، تجهیزات و مستحدثاتی که در زير آن قرار دارند نگردد.
و يا از پیش تعیین شمدآ انجمام شمود. کمار نگهبانمان و کمارگران        عبارت از کاری است که در خارج از وقت عادی ؛کار در ساعت غیر عادی -72

 شود. غیر عادی تليی نمی  فاظت و ايمنی، کار در ساعت
 بامداد روز بعد انجام گیرد. 7لغايت  22عبارت از کاری است که بین ساعت  ؛کار در شب -75

برای عبور و مرور اخمراد و   نظاير آن ها و گذرگاآ اخيی که بر روی زمین يا کف طبيات يا داربست ،از است معابر در کارگاآ ساختمانی عبارتگذرگاآ يا 
 گیرد. ايل، تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفادآ قرار می مل و نيل وس

گیمرد و معمموالم    ، در عملیات ساختمانی مورد استفادآ قرار ممی به تراز مورد نظر که به منظور دسترسی ،ثابت يا متحر  است ای وسیله ؛نردبان -73
  باشد. می و متصل به پايه پلهشامل دو قطعه در کنار به نام پايه و قطعاتی غیر لغزندآ در وسط به نام 

که برای دسترسی اخمراد   ، باالبر سیار و نظاير آنوسايلی است موقتی از قبیل داربست، نردبان، راآ پله، راآ شیبدار ؛منظور از وسایل دسترسی -72
 گیرد. های مختلف بنای در دست ا داث، تعمیر، بازسازی و يا تخريب مورد استفادآ قرار می به قسمت

 مايل بند کامل بدن است که برای  ذف   فاظتی،گوشی ماسک تنفسی،  وسايلی از قبیل کبآ ايمنی، ؛حفاظت فردی و تجهیزات وسایل -33
خرما و ساير کسانی که در کارگاآ ساختمانی خعالیت و يا بمه   کارگران، اخراد خويشآمیز در محل کار، بايد  آور و يا مخاطرآ تماس مستيیم با عوامل زيان

تهیمه و در   موظف اسمت ايمن وسمايل را    کارخرما .کار، آنها را مورد استفادآ قرار دهند آور محل عوامل زيان شوند، متناسب با نوع لیلی وارد کارگاآ مید
 دهد و بر کاربرد آنها نظارت نمايد.قرار  اخراد مذکوراختیار 

 اقدامات الزم برای شروع عملیات ساختمانی

آالت  و تجهیزات، پار  ماشین کردن مصالح انبارتخلیه و ها و مجوزهای الزم به منظور اجرای عملیات ساختمانی،  لیه پروانهک ،توسط سازندآ يدبا -7
  .کار در شب از مراجع ذيربط اخذ شود ها و ساير خ اهای عمومی، استفادآ از تسهیبت عمومی و روها، خیابان در پیادآ ساختمانی

های سماختمانی مصموا    در اجرای دستورالعمل اجرايی گودبرداری  فاظت از درختان داخل و مجاور کارگاآ و همچنینطرح تجهیز کارگاآ، نحوآ  -3
تأيیمد مرجمع    تهیه و بهتوسط سازندآ  يدبا، های گود پبن و عمق گودبرداری و نحوآ  فاظت و پايداری ديوارآ شورای تدوين ميررات ملی ساختمان،
 خه از آن جهت نظارت در اختیار ناظر قرار گیرد.رسمی ساختمان رسیدآ و يک نس

 طراح اعبم شود. کار و صا ب نظرات پیشنهادی برای اصبح به طور کتبی به ،شكالبررسی و در صورت مشاهدآ اِ ،توسط سازندآ های اجرايی نيشهبايد  -2
های کارکنان کلیدی و مستندات مربوط بمه تأيیمد    ايف و مسئولیتکار، ساختار سازمانی اجرای کار، شرح وظ بندی برنامه زمان ،توسط سازندآ يدبا -2

 مهندس ناظر برسد. کار و صا ب کتبام به اطبع صب یت آنها
 توسط سازندآ برقرار گردد. يدبا و همچنین بیمه اجباری کارگران ساختمانی، و شخص ثالث کارگاآ بیمه مسئولیت مدنی -3
 انجام شود. توسط سازندآ يدبا گودبرداری و تخريب از قبل زيربنايی تأسیسات ساير و گاز برق، آا، انشعاا جايی جابه يا قطعاقدامات مربوط به  -2
 ،موقمت  راهروهمای سرپوشمیدآ   های  فاظتی از قبیل وسايل و سازآ )از نظر ايستايی( ها و مشخصات خنی موظف است کلیه نيشه سازندآ -5

هما و   هما،  فما    های پل سپرها، پايه ،ها شمع ساختمانی و همچنین آالت ماشین ، تجهیزات ووسايل گذرگاآ  صار  فاظتی موقت، توقفگاآ و
کارگیری به تأيید شخص ذيصبح دارای پروانه اشتغال بمه کمار   ه اندازها و وسايل و تجهیزاتی از اين قبیل را قبل از ساخت، نصب و ب دست

  را جهت نظارت در اختیار مهندس ناظر قرار دهد. مهندسی)در  دود صب یت مربوط( برساند و يک نسخه از آن
 ها و مشخصات خنی راهرو سرپوشیدآ و  صار  فاظتی موقت بايد به تأيید مرجع رسمی ساختمان برسد. نيشه -3

 و بهداشت کار  ایمنی

 را به عمل آورد. زيست محیط  فاظت و کار بهداشت ،موظف است اقدامات الزم به منظور  فظ و تأمین ايمنی سازندآدر هر کارگاآ ساختمانی  -7
زمان، در يک کارگاآ ساختمانی مشغول به کار باشند، هر کارخرما در محدودآ پیمان خود   خرما به طور هم هرگاآ يک يا چند کارخرما يا اخراد خويش -3

 باشد. مسئول اجرای ميررات ايمنی و  فاظت کار می
ديگمر   ارگاآ ساختمانی مشغول خعالیت هستند، بايد در اجرای ميمررات ايمنمی و  فاظمت کمار بما يمک      کارخرمايانی که به طور هم زمان در يک ک -2

 باشد.  ايجاد هماهنگی بین آنها می مراقبت و يا پیمانكار اصلی نیز مسئول سازندآهمكاری نمودآ و 
در عملیات ساختمانی  غال يا مهارت خنی و يا گواهی وي آهای ساختمانی موظفند از شخص ذيصبح دارای پروانه اشت کارخرمايان کارگاآسازندآ و  -2

 .استفادآ نمايند
 باشند. های مربوط را از مراجع ذيصبح درياخت نمودآ  های بهداشت کار و ايمنی را خرا گرخته و گواهی های ساختمانی بايد آموزش شاغلین در کارگاآ -3
سبمت و بهداشت کارگران، وسمايل و تجهیمزات الزم را تهیمه و در     ايمنی، ظفند برای تأمینهای ساختمانی مو کارخرمايان کارگاآساير  و سازندآ -2

در مورد کاربرد وسايل و تجهیزات و رعايت ميررات مذکور نیز نظمارت   نیز ، چگونگی کاربرد اين وسايل را به کارگران آموخته ودهنداختیار آنها قرار 
 .باشند میهای مربوط  گهداری از وسايل مذکور و اجرای دستورالعملنمايند. کارگران نیز ملزم به استفادآ و ن
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ايمنی، بهداشت کمار و   مسئول معرخی شخص ذيصبح به عنوان ،متر ارتفاع از روی پی ۰2مترمربع و يا  ۵۱۱۱با زيربنای بیش از  های در کارگاآ -5
 باشد.  فاظت محیط زيست الزامی می

های ساختمانی اببغی وزارت راآ و شهرسازی در گودهای بما خطمر زيماد و بسمیار زيماد بمه کمارگیری         ودبرداریبا توجه به دستورالعمل اجرايی گ -3
 الزامی است. «مسئول ايمنی کارگاآ گودبرداری»شخص ذيصبح و آشنا به مسا ل ايمنی گودبرداری به عنوان 

 از ادامه عملیات ساختمانی در موضع خطر خودداری نمايد. ،الزم ظتو  فا موظف است تا تأمین ايمنی سازندآدر صورت ا تمال وقوع  ادثه،  -2
موظف است پس از انجام اقدامات خوری برای رخع خطر، مراتب را  سب ممورد   سازندآيا خوت،  ۰در صورت وقوع  ادثه منجر به خسارت، جرح -73

 نمايد.  گزارشبه مراجع ذيربط 
 که خارج از ساعت عادی کار، به تنهايی مشغول به کار باشد.کارخرما نبايد به هیچ کارگری اجازآ دهد  -77
 کارگران خراهم شود. امكان برقراری ارتباط و نیز تمام خدمات مورد نیاز ،در صورت انجام کار در ساعت غیر عادی، بايد روشنايی کاخی -73
 باشد. عملیات ساختمانی میدر « ايمنی و  فاظت کار در  ین اجرا»اجرای ميررات مهندس ناظر موظف به نظارت بر  -72
مشاهدآ نمايمد، بايمد ضممن     «ايمنی و  فاظت کار در  ین اجرا»ميررات هرگاآ مهندس ناظر در ارتباط با عملیات ساختمانی، مواردی را خبف  -72

 ، مراتب را به مرجع رسمی ساختمان اعبم نمايد.سازندآتذکر کتبی به 
 بما  ساختمانی کارگاآ اطراف و داخل در زيست محیط  فاظت و کار بهداشت ايمنی، تأمین منظور به مطلوا و مؤثر رسانی پیام به موظف سازندآ -73

 .باشد می کنندآ آگاآ و کنندآ الزام دهندآ، هشدار تصويری عب م از استفادآ
 ه داخل آن جلوگیری به عمل آيد.و از ورود اخراد متفرقه و غیرمسئول ب شدآ به طور مطمئن و ايمن محصور کارگاآ ساختمانی بايد -72
 در اطراف کارگاآ ساختمانی نصب تابلوها و عب م هشدار دهندآ، که در شب و روز قابل رويت باشد، ضروری است. -75

 ایمنی در حین کار -قسمت دوم

 ایمنی عابران و مجاوران کارگاه ساختمانی

ممنموع   يا انجام عملیات سماختمانی  ، وسايل و تجهیزات ومصالحتخلیه ای عمومی، برای روها و ساير معابر و خ اه مسدود يا محدود نمودن پیادآ -7
 رعايت موارد زير:اخذ مجوز از مراجع ذيربط برای مدت معین، با با  است، مگر

و درختمان   بناهما ممومی،  برای عابران، خودروها، تأسیسمات ع  مخاطراتیوسايل، تجهیزات و مصالح ساختمانی بايد در جايی قرار دادآ شوند که  -الف
همچنین مانع دسترسی به تأسیسات و تجهیمزات شمهری از قبیمل آا و بمرق و گماز، خاضمبا، شمیرهای         به وجود نیاورند.کارگاآ ساختمانی مجاور 
همای    م درخشان و چمراغ ها نیز بايد به وسیله عب شب مذکور و تجهیزات وسايل ،مصالح نشانی و يا مانع ديد عب م راهنمايی و رانندگی نشوند. آتش

 قرمز ا تیاط مشخص شوند.
تن يا در مواردی که نیاز به تخلیه مصالح ساختمانی در معابر عمومی يا مجاور آن باشد، بايد مراقبت کاخی به منظور جلوگیری از لغزش، خرو ريخ -ب

 ريزش ا تمالی آنها به عمل آيد.
 های آن جلوگیری شود. جا شدن و  رکت پايه رار گیرد، بايد با استفادآ از وسايل مؤثر از جابهدر معابر عمومی ق های داربست در مواردی که پايه -ج
د هنگامی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رخت و آمد عابران و يا خودروها باشد، بايد با کسب نظر از مراجع ذيربط يمک يما چنم    -3

 مورد از موارد زير به کار گرخته شود:
 گماردن يک يا چند نگهبان با پرچم اعبم خطر در خاصله مناسب -الف
 زن يا ساير عب م هشدار دهندآ های چشمک های  فاظتی متحر  در خاصله مناسب از محوطه خطر و نصب چراغ قرار دادن نردآ -ب
 نصب عب م آگاهی دهندآ و وسايل کنترل مسیر در خاصله مناسب -ج
 ل و عرض مجاور بنا، ا داث راهروی سرپوشیدآ موقت در راآ عبور عمومی الزامی است:در موارد زير در تمام طو -2

 درصد ارتفاع آن باشد. ۱۱در صورتی که خاصله بنای در دست تخريب از معابر عمومی کمتر از  -الف
 فاع آن باشد.درصد ارت 2۳در صورتی که خاصله بنای در دست ا داث يا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از  -ب
 باشد، بايد راآ عبور موقت در محل مناسبی که به تأيید مراجع ذيربط برسد، ايجاد گردد. در صورتی که راآ عبور عمومی مسدود شدآ -2
قت عبمور عمابر   گیرد، بايد يک پل مو های  فاری که در معابر عمومی برای استفادآ از تسهیبت عمومی يا نصب انشعابات مربوط صورت می بر روی محل -3

 محمل تمردد خمودرو   رو و با نردآ  فاظتی مناسب ايجاد شود. در صورتی که  فاری در  متر يا عرض پیادآ ۳/۰با عرض  داقل  ،پیادآ با مياومت و ايستايی الزم
 ی عبور خودروها ايجاد شود.رسد، برا صورت گرخته باشد، بايد موقتام پلی با مياومت کاخی و با عرض مناسب که به تأيید مرجع رسمی ساختمان می

داربست از محدودآ بنای در دست سماخت   و های موقت از قبیل  صار  فاظتی موقت کارگاآ، سرپوش  فاظتی يک از اجزاء سازآ زدگی هر بیرون -2
 شرايط زير: برایممنوع است مگر با 

 متر باشد. ۳/۱رو کمتر از  از روی سطح سوارآمتر و  ۳/2رو نبايد کمتر از  زدگی از روی سطح پیادآ خاصله عمودی بیرون -الف
 ها نبايد از داخل کارگاآ به سمت گذر عمومی باز شوند. ها و پنجرآ درا -ب

                                                                 
 : زخمجَرَح. ۰
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 مایعات قابل اشتعالایمنی در استفاده از 

 اغ موتور جلوگیری گردد.های د آالت ساختمانی خاموش شود و از ريختن مواد سوختی روی اگزوز و قسمت گیری بايد موتور ماشین قبل از سوخت -7
باشد، نبايد روی سطح زمین نگهداری شموند، مگمر اينكمه بمه صمورت محمدود در        درجه سانتیگراد می 7زنی آنها کمتر از  مايعاتی که نيطه شعله -3

 لیتر و داخل ظروف يا مخازن  فاظت شدآ نگهداری شوند. ۰2های کمتر از  ظرف
، کلید برق، باطری و ساير منابع ايجاد برق جايی تعبیه شدآ باشد که مواد مذکور روی موتور، اگزوز، تابلوخروجی و سرريز مخازن سوخت نبايد در  -2

 جرقه، ريخته شود.
، ۰کند، از قبیل کبريت، خنمد ، سمیگار، پیلموت گماز     در جايی که بخار مايعات قابل اشتعال وجود دارد، نبايد از وسايلی که تولید جرقه يا شعله می -2

 زا استفادآ شود. سايل برقی جرقهو چراغ و
 .باشد گذاری شدآ و بر روی آنها برچسب بودآاالشتعال بايد از جنس نسوز و نشكن و دارای درا کامبم محكم و محفو   ظروف محتوی مايعات سريع -3

 قیر و آسفالتکارهای در  یمنیا

 ی خود محكم شدآ باشند، به طوری که در  ین کار هیچ خطری متوجه اخراد نشود.های پخت قیر و آسفالت در موقع استفادآ بايد در جا بشكه و ديگ -7
 دادن آنها در معابر عممومی  های پخت قیر و آسفالت در موقع استفادآ بايد در خارج از ساختمان و در خ ای باز قرار دادآ شوند. قرار بشكه و ديگ -3

 و کسب اجازآ از مرجع رسمی ساختمان. ت کار و محیط زيست، بهداشبا رعايت کلیه موارد ايمنیباشد مگر  ممنوع می
 های پخت قیر و آسفالت بايد وسايل اطفاء  ريق مناسب در دسترس باشد. در موقع کار با ديگ -2
خزن و مشعل رود بايد مورد بازديد قرار گرخته و محل اتصال آن به م به کار می و نصب ايزوگام هايی که جهت پخت قیر و آسفالت شیلنگ مشعل -2

 با بست به طور محكم مهار شدآ باشد.
 رد.ظروف محتوی قیر داغ، نبايد در محوطه بسته نگهداری شود، مگر آنكه قسمتی از محوطه باز باشد و عمل تهويه به طور کامل و کاخی انجام گی -3
 فماظتی مجهمز باشمند. بماال بمردن       2بند ستكش و ساعدکارگرانی که به گرم کردن قیر و پختن و  مل و پخش آسفالت اشتغال دارند بايد به د -2

 آسفالت يا قیر داغ توسط کارگران از نردبان ممنوع است.
های محتوی قیر جامد بايد ترتیبی اتخاذ گردد که ابتدا قسمت خوقانی قیر در ظرف ذوا شمود و از  مرارت دادن و تمابش     برای گرم کردن بشكه -5

 در ابتدای کار جلوگیری به عمل آيد.های زيرين ظرف قیر  شعله به قسمت
داری بايد در دسترس باشد تما   درپموش کامبم منماسب و محفمو  و دسته عبوآ بههنمگام  رارت دادن بشكه قیر، بايد درا آن کاممبم باز باشد،  -3
 ام نمود.صورت آتش گرختن و شعله کشیدن قیر بتوان خورام با قرار دادن آن، نسبت به خفه کردن آتش اقد در
های مخصوص  مل قیر و آسفالت داغ، عبوآ بر دسته اصلی، بايد دارای دسته کوچكی در قسمت تحتانی باشند تا عممل تخلیمه آنهما بمه      سطل -2

 را تی انجام شود.
گونمه مموارد    باشند. در اين قبیل بنزين نمیسازی لباسی که بر تن دارند با مواد قابل اشتعال از  کارگران پخت قیر و آسفالت پس از پايان کار، مجاز به پا  -73

 .گرددمناسب اقدام خطر  بیبايد ابتدا لباس را از تن خارج و سپس در محل مناسب نسبت به نظاخت و پاکسازی آن با مواد 

 و جوشکاری   کاریدر برش یمنیا

گیمری خشمار، شمدت جريمان و نظماير آن و همچنمین        دازآکلیه وسايل و ابزارهمای انم  بايد  رارتی،  كاریقبل از شروع عملیات جوشكاری يا برش -7
شود بايد به طور مرتب و بمر   ها و تجهیزاتی که برای جوشكاری و برشكاری به کار بردآ می همچنین دستگاآ های گاز و هوا بايد کنترل شوند. شیلنگ

 اساس دستورالعمل کارخانه سازندآ مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد.
کفمش،  لباس کار مياوم در برابر آتش و جرقه بر تن داشته و نیز مجهز به ساير وسايل  فاظت خردی از جملمه   ،ر بايد هنگام کارکارگران جوشكا -3

 دار  فاظتی باشند. عینک، نياا و دستكش ساق
 لباس کار جوشكاران بايد عاری از مواد روغنی، نفتی و ساير مواد قابل ا تراق و اشتعال باشد. -2
هايی که بخار و يا گازهمای قابمل اشمتعال و قابمل      شود و يا در نزديكی مواد يا دستگاآ هايی که مواد قابل ا تراق و اشتعال نگهداری می در مكان -2

  رارتی جلوگیری به عمل آيد. كاریکنند، بايد از عملیات جوشكاری و برش انفجار ايجاد می
 رارتی وجود نمدارد، جهمت جلموگیری از خطمرات      كاریشتعال از محوطه جوشكاری و برشدر مواردی که امكان دور کردن مواد قابل ا تراق و ا -3

يمک   ا تمالی بايد اين مواد با صفحات و مواد مياوم در برابر آتش محصور و پوشاندآ شدآ و ضمن خراهم آوردن وسايل اطفاء  ريق مناسب و کماخی، 
 خرد کمكی نیز در محل  اضر باشد.

دود و گازهای ناشی ازجوشكاری بمه   امگیرد، الزم است سريع روی خلزات دارای پوشش قلع، روی و نظاير آن صورت می در مواقعی که جوشكاری -2
 ثر به خارج از محل کار هدايت شوند.ؤطرق مناسب و م

                                                                 
 گاز شمعک: گاز لوتیپ. ۰
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گاآ و زيمر   اند، به عنوان تكیه بودآ هايی که قببم محتوی مواد نفتی، روغنی و يا ساير مواد قابل اشتعال و انفجار جوشكاران نبايد از ظروف و بشكه -5
 پايی استفادآ نمايند.

 باشد. استفادآ از بشكه به عنوان جايگاآ کار ممنوع می -3
بمودآ و ممكمن اسمت در آن    انفجمار   اشمتعال و  قابمل   رارتی بر روی ظروف و مخازن خالی که قببم  اوی مواد كاریعملیات جوشكاری يا برش -2

 فجار ايجاد شود، بايد داخل آن به طور کامل به وسیله بخار يا مواد مؤثر ديگر شستشو شدآ و دريچه های آن کامبم باز باشداناشتعال و گازهای قابل 
 قسمتی از  جم آن با آا پر شود.و يا 
قرار گیرد، مگمر آنكمه قمببم     رارتی  كاریهیچ نوع ظرف بسته،  تی اگر عاری از مواد قابل اشتعال و انفجار باشد، نبايد مورد جوشكاری يا برش -73

 منفذی در آن ايجاد شود.
 های برشكاری و جوشكاری و اتصاالت آنها خيط بايد از کف صابون استفادآ شود. يابی شیلنگ برای نشت -77
رايمن از قبیمل  های خطرنا  و غی در هنگام تعويض مشعل برشكاری و جوشكاری، بايد جريان گاز از طريق شیر و رگبتور قطع گردد. از روش -73

 خم کردن شیلنگ جهت انسداد آن بايد اکیدام خودداری به عمل آيد.
 )گیرانه( استفادآ شود. برای روشن کردن مشعل برشكاری و جوشكاری بايد از خند  يا شعله پیلوت -72
 از محیط بسته قرار گیرد. در هنگام انجام عملیات جوشكاری برقی در خ اهای مسدود و مرطوا، دستگاآ جوشكاری بايد در خارج -72
های آن دارای روکش عايق محكمم و ميماوم و خاقمد هرگونمه      بدنه دستگاآ جوشكاری برقی بايد دارای اتصال زمین مؤثر بودآ و همچنین کابل -73

 خوردگی و زدگی باشد.
همای   سوزی در اثر جرقه  آتش وجود خطراز عدم در پايان هرگونه عملیات جوشكاری و برشمكاری، بايد محل کار، بازرسی و پس از اطمینممان  -72

 ناشی از جوشكاری و برشكاری، محل تر  شود.
و ممكمن اسمت در    بودآ قابل انفجار و اشتعال  بر روی ظروف و مخازن خالی که قببم  اوی موادنبايد  رارتی  كاریعملیات جوشكاری يا برش -75

 گیرد. صورت انفجار ايجاد شود، اشتعال و آن گازهای قابل

 1خطوط انتقال نیروی برقایمنی و حریم 

همای الزم   بینمی  دادآ و پمس از پمیش   برق عبوری از مجاور ملک را مورد بررسی قمرار  بايد  ريم خطوط سازندآقبل از شروع عملیات ساختمانی  -7
 جهت اجرای عملیات ساختمانی و کسب نظر مهندس ناظر، عملیات ساختمانی را شروع نمايد.

 ساختمانی بايد برقدار خرض شوند، مگر آنكه خبف آن ثابت گردد. کارگاآها، خطوط و تأسیسات برقی در محوطه و  ريم  ه هادیکلی -3
، بايد ميمررات مربموط بمه    2های الكترومغناطیسی ناشی از خطوط برق خشار قوی آور میدان گرختگی و کاهش آثار زيان برای جلوگیری از خطر برق -2

 ال و توزيع نیروی برق در کلیه عملیات ساختمانی و نیز در تعیین محل ا داث بناها و تأسیسات، رعايت گردد. ريم خطوط انتي
بررسی الزم بمه عممل    ،های زيرزمینی انتيال و توزيع نیروی برق در منطيه عملیات قبل از هرگونه گودبرداری و  فاری، بايد در مورد وجود کابل -2

های قانونی رعايت و در صورت لزوم اقدامات ا تیمماطی از قبیل قطممع جريان، تغییممر موقمت يما دا مم      جع ذيربط،  ريمآمدآ و ضمن استعبم از مرا
 مسیمر،  فاظت و ايزوله کردن اين خطوط توسط مراجع مذکور انجام شود.

لین و مراجع ذيربط اطبع دادآ شود تا اقدامات ، بايد مراتب به مسئو۵قبل از شروع عملیات ساختمانی در مجاورت خطوط هوايی برق خشار ضعیف -3
های الستیكی و  ا شیلنگيهای پلی اتیلن  ا تیاطی الزم از قبیل قطع جريان، تغییر موقت يا دا م مسیر يا روکش کردن خطوط مجاور ساختمان با لوله

 نظاير آن انجام شود.

 تجهیزات اطفاء حریقایمنی و 

بمه هممراآ   روند،  )متناسب با نوع  ريق( و ساير وسايل قابل  مل که به منظور اطفاء  ريق به کار می ی خاموش کنندآها های آا و ماسه و کپسول سطل -7
 های مختلف کارگاآ ساختمانی به نحوی که هموارآ در معرض ديد و دسترس باشند، نصب و آمادآ استفادآ گردند. بايد در قسمتهای ايمنی  عب م و نشانه

مورد استفادآ قرار گیرند، الزم اسمت بما نظمارت     نشانی بايد به صورت بخشی از تأسیسات دا می ساختمان ها و شیرهای آتش لولهدر مواقعی که  -3
متمری از شمیرهای    2ها و شیرها تا خیابان مشخص و در شعاع  برداری شوند. همچنین بايد همیشه خاصله اين لوله مراجع ذيصبح نصب و آمادآ بهرآ

 گونه مصالح يا ضايعات ساختمانی ريخته شود. نشانی( يا خاصله بین آنها و خیابان، نبايد هیچ تش)شیر آ برداشت

                                                                 
کمه در   یو هماد  زیهر دستگاآ تجه و نامند یم فیولت مورد استفادآ باشد را دستگاآ خشار ضع ۱۱۱برابر  ايکه در شبكه به طور نرمال و با ولتاژ کمتر  یو هاد زیهر دستگاآ، تجه. ۰

 .نامند یم یولت باشد را دستگاآ خشار قو ۱۱۱از  شیشبكه به طور نرمال و با ولتاژ ب
بمر  سمب ممورد     شمتر یب ايم  لوواتیک ۰۰ یبا ولتاژها یخشار قو یها و پست ینیزم اي يیخطوط هوا هیعبارتند از کل یعموم یخشار قو یها : شبكهیعموم یخشار قو یها شبكه. 2
 ايم  يیخطموط هموا   -خشار متوسمط  یها به طور اخص شبكه لوولتیک ۵۵و  2۱، ۰۰ یبا ولتاژها ینیزم اي يیهوا یها باشند. خطوط و پست یم ريبرق دا یروین عيتوز ايانتيال  یبرا
به طمور اخمص    لوولتیک ۱۱۱و  2۵۱ یبا ولتاژها یها و پست ینیزم اي يیخطوط هوا -عيخوق توزی ها به طور اخص شبكه لوولتیک ۰۵2و  77،  7۵یبا ولتاژها یها و پست ینیزم

 شوند. یم دآینتيال ناما یها شبكه

 یعمموم  یهما  از پست روین عيتوز یکه برا فیخشار ضع ساتیسأت ريو سا ینیزم اي يیخطوط هوا هیعبارتند از کل یعموم فیخشار ضع یها : شبكهیعموم فیخشار ضع یها شبكه. ۵
 شوند. یمربوط م سيخطوط سرو هب میبه طور مستي ايو  میجعبه تيس ايجعبه انشعاا  قيو معموالم از طر ريدا یعموم یها در معابر و گذرگاآ عيتوز


