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 مقدمه
 

 ها مسئله تمامكليد حل                  شای رمزهانام رمزگ به 

ژ«مقاراتملدیزدومتموشجومعكلیدژا  »راروكاژزپوزگزارآمكهبعدازتألیفكتوبخدا

ژمصودفبدورژزرازدتوركباژزآ بدژعولمبیمجستهزولاژزمیالدفام د بیهمزموشبو
هدوژرابوژآوگیمهندسی ساختمان  های نظام ویژه آزمونکلید واژه شهرسازی كتوب

هوژاظونمس دزیتدژآناموئیم.ك  د درآزم شذآلجستازتفود داژطلبوشراكت
ازتفود ازآشمیلیزود ژآزوشازت.-1
تقاآبوًغیاممکنازت.اشبادارژبهدلیلژآوگیموصامکوشتقلیدژكپی-2
ماب طدهراهدوژ،زؤاالتآزم شاظونهوژرسازوزژاآنكلیدژا  عالژ بام وبعآزم ش-3

دهد.ر رشمیایز
ژم دوبعهوژمبوحثمقاراتملدیزدومتموش،مطوبقآماآنژآااآشاآنكتوبهوژژا  -4

ااد.آزم شااتخوبرد 
روراگااف،زطاایدزمخدخ ،،ب د،قسمتدرآدرسژا گوشعالژ باذكارمور صفحه-5

ازت.رد 
گاامیدركمتاآنزموشممکنژبدژشف تژقدتژم ااددشمطولدبغیامداتب ،لبوشداژطتو

اموآ د.كاد ژازتفود ریدادرازاعژقتبت اا دژا  م رداظارا

 و بر این باورم هستیم که:
ك  ددگوشارجم دد،بدوازدتتدوازدتفود زموشكوفیژالزنبااژتدژآناآنكتوبصدافردد 

روشآع یژقتارزرم دروشرادراآنمص صبهآزدوایازدزدتزادگیتاآنكوالژارزش
ماآداراشاآناثداهمزمدوشبدودزتازدیزداآعژازدتفود آزدوشاز،مضوفباآشاده دژ

.بور دكتوب،ژقتژزموشایزماآد تسیهژا گوش،عالژ با
هرروزی ایرانیران   ایران عزیز، و نیکی و نیک کامی و ب و سرافرازی با آرزوی سربلندی

آریایی متمدن در سراسر گیتی گردُن، و به پاس و میمنت سالروز میالد با سرااد   
 هرا یسالم اهلل عل یکبر نبیز هاشم دار نهضت کربال عقیله بنی بانوی قهرمان و پرچم

نبی و شجاعت حیدر کرار، کتاب حاضر را با کسب اجرازه از   ای از فضائل بنت عصاره
المصائب عالم و صاحب روز پرستار، به همه مرادران و پرسرتاران    محضر و بارگاه امُّ

 .نمایم میعزیز این مرزوبوم تقدیم 
 محمّد عظیمی آقداش

 
 



 
 
 

 قا.ن.م
،ژزارترا ژاومددهاجاائددیآشینآددقددوا شاظددونمس دزددیژك تددانزددومتموشژآ

۰۵2۱رسازوزژ،اخات زعهاآااش،ژآااآشزون
 ۰۵29ملیزومتموش)تعورآف(،دفتامقاراتملیزومتموش،ژآااآشمبحثاژنمقارات 1م.

 2م.
مبحثدژنمقاراتملیزومتموش)اظوموتادارژ(،دفتاتدژآنژتاژآجمقاراتملدی

۰۵11زومتموش،ژآااآش

 4م.
مبحثچسورنمقاراتملیزومتموش)الزاموتعم میزومتموش(،دفتدامقداراتملدی

۰۵26زومتموش،ژآااآش

 12م.
مبحثدژازدهممقاراتملیزومتموش)اآم یژحفوظدتكدوردرحدیناجداا(،دفتدا

۰۵29مقاراتملیزومتموش،ژآااآش

 22م.
مبحثبیستممقاراتملدیزدومتموش)عالئمژتوبل هدو(،دفتداتددژآنمقداراتملدی

۰۵26زومتموش،ژآااآش

 21م.
ل(،دفتدامقداراتملدیمبحثبیستژآکممقاراتملیزومتموش)رداف دغیداعومد

۰۵2۳زومتموش،ژآااآش
 .ط.ر.شیآ

 (12تا  1)ج 
۰۵71،ژزارتمسکنژرسازوزژ،زون(ژجلد۰9)ژرساژهورا یاومهطااحنآیآ

 .ا.ط.ه.ریآ
 (415 ن)

(،زوزموشبااومهژب دجهكخ ر،زون1۰۳ه)اخاآااشآاژهورا یاومهطاحه دزنآیآ
۰۵2۰

۰۵21،ااتخوراتا آژر،چوپعولیرسازوزژژمعمورژاآااشمص بوتر راژ مص.ش.ع
۰۵21اژن،زون(،ااتخوراتا آژر،چوپژژاصالحوتبعد)هوژا شرسادارقو قا.ش

 با.آ.ش.پ
ژ،ژزارترا ژاوكورآمددردساژهدوهدوژمحلدهدرمحددژد دارآدروژرسای آبوزآفا

۰۵27اژن،زونچوپرسازوزژ،

 مس.م.ب.ش
ژ،ردسایژطااحدژردساژزآدربااومدهتآاآاعمازمددژماتب بورسازوزمسوئل

۰۵21ااتخوراتا آژر،چوپاژن،زون

 مب.و.ا.ب
آی،ااتخوراتا آژر،چوپاژن،زدونژرژزتوژرسایطااحژزآرژاص نبااومهیمبوا

۰۵21
۰۵21اژن،زونژ،ااتخوراتا آژر،چوپرساژزآرژبااومهژمفس نرساژرسازوز بمف.ش.ش.

 فر.ب. . 
ازژت زدعهردساژطداحهدوژاجااژاظورتبااجدااب،آتص ه،یتس،یبارز دآفاآ
۰۵21اژن،زونااتخوراتا آژر،چوپی،تومحلیملوسیمق

 ال.و.م.پ
رساژ،تد زعهژعمدااشژهدوطداحدر اعوملیژرداف دغیالزاموتژمالحظوتدفوع

۰۵21ژن،زونچوپاااتخوراتا آژر،
 قر.ه.ش

 (11و  12)
۰۵21چوپاژن،زونااتخوراتا آژر،،۰2ژرمور ۰9ااردادهمسوشرمور ق

 شر.و.د.آ.ش
،زدونزد نچوپااتخوراتا آژر،یرسازوزژ،مس دزاظونژهورداحژدرسآزم ش

۰۵21

 اختصارات
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 آخرین جلسه عادی هیأ  عمومی
۰،س۰۱۵،مود ۰۱1قو.ش.ن ص

 سانسور کششیآ
9-9-۰ب د9۰ ص۰ن.

 ابطال پروانه اشتغال
1-۵-9ب د۵ ص9ن.

 های شخصی  آپارتمان
9-7-1-1ب د1۰ ص1ن.

 یدنیآب آشام
۰-9-۵-۰9ب د91 ص۰9ن.
 تصرویری  عالئرم  و تابلوها انواع
  استفاده( زمان مد )

۰۰س،۰9 ص9۱ن.
 پدافند غیر عامل

 0پ   ت0-0-20بند  0/ ص 20م 

 پیت یاتوبوس مفصل
22جا( ص)آژ.ط.ر.ش

 تااریف() فنى راه هیابن
۰1( ص1۰۳ش)آژ.ط. .ر.ا

 ن یسرزم شیآما
،۰22،9۳۰،9۳9م .ش.ع ص

91۱
 بنا احداث

92،۰99قو.ش ص
هررای  ارزیررابی مجرردد شرراخص
 شناسایی بافت فرسوده

،9-1-9،ب ددد19بددو.آ.ش.پ ص
۵،س۵پ
 شهری  شناسی آسیب

 ۰۰،۰9.ش صمس.ن.ب

 آمارگیری 
،1،۰91،۰9۳مددددب.ژ.ا.ب ص

۰۵۳،۰۵6
  ها یکاربر یخدمات یا آستانه

۰12مف.ش.ش.ب ص
  یساز آماده

71فا.ب.ت.ت ص
  یریپذ بیآس

62ان.ژ.ن.پ ص
 قرارداد ابالغ

۰۳( ص۰2ژ۰9)قا. .ش
 لوس آدلف

961را.ژ.د.آ.ش ص

 

 

 توضیحا  ضروری:
بعدداز«ص»معافمبحثژعددبعددازآشردمور مبحدثژحداف «م»قحافدرتمونم اردف -1

بیواگارمور صفحهازت.عالمت) (

بوآددقتر دكهبهدلیلط الایب دشمطولببعضیازب دهوژمبوحثمقداراتملدیزدومتموش،-2

 مدود  ردوراگااف قسدمت دربامیم ارد،ب دقیدرد ،ممکنازتدرهموشصفحهابوردامدوجدز 

.م اهدب د،تبصا ژزطاماب طبهژا  حتموًدرصفحهذكارد 

 :نمونهبه عنوان 

 تصرف( )های تخصصینامهآیین

(ج)قسمت2-9-۵-1ادامهب د97 ص1ن.

ج(مبحثچسدورنمقداراتملدی)،قسمت97درصفحه«یتخصصهوژاومهنآیآ»ژا  ام اهدراآنكه

هموشمبحدثازدتژبدااژاآ کده96درصفحه2-9-۵-1راژعآشآع یب داموداردزومتموشقاار

ازت.ارور رد ایزبهب دژقسمتماب طهعالژ باصفحهآدرسژا  كومالًدقیقژمخخ بورد

 ها نمونه
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 ی اضطرار آب

۰2۱مب.ژ.ا.ب ص
 یدنیآب آشام

۰-9-۵-۰9ب د91 ص۰9ن.
117را.ژ.د.آ.ش ص

 آوری(  جمع)هابامآب 
1-۳-2-1ب د۰۱9 ص1ن.
 خام  آب

19ان.ژ.ن.پ ص
  آب زیرزمینی

۵۵،۵1م .ش.ع ص
 آب مصرف بهداشتی

،۰-۳-9-7-9۰ب د21 ص9۰ن.
 ۰س

 آب نیم گرم و صابون 
9-۳-1-۰9ب د92 ص۰9ن.

 آب و برق و گاز
1-۳ب د۰69 ص9ن.

 یفضررا)یاریررآب سررتمیآب و س
 رضی( های ع / نیمرخسبز

۰1۰( ص۵ج)آژ.ط.ر.ش
 و فاضالب تهران آب

6۰را.ژ.د.آ.ش ص
 و هوا آب

۰91،۰1۱مف.ش.ش.ب ص
  (نقطه روستایی) آبادی

 ۰2۱مس.ن.ب.ش ص

 کاری رطوبتیبندی و عایقآب
۰۱-2-1ب د۰۱7 ص1ن.
 خوان  آب

1۳ان.ژ.ن.پ ص
 ها  آبدارخانه دیواری سوئیت

1-9-۰-7-1ب د11 ص1ن.
 دبی()بدهیآ

119را.ژ.د.آ.ش ص
 هیتخل)ریحوزه آبگ یآبراهه اصل

 ( ها آب

۵۳1( ص1۰۳ش)آژ.ط. .ر.ا
 آبراهه

11۰را.ژ.د.آ.ش ص
رانیرررمررردرن در ا یآبرسررران

119را.ژ.د.آ.ش ص
 آبرسانی بهداشتی

،6-۳-9-7-9۰ب د21 ص9۰ن.
 ۰س

 ( ها آب هیتخل)آبروها
۵6۵( ص1۰۳ش)آژ.ط. .ر.ا

کننرده   نیری عوامرل تا )هاوآبر
 ( پالن

29( ص9ج)آژ.ط.ر.ش
  آبریزگاه

26فا.ب.ت.ت ص
 آبالی

۵۵۰را.ژ.د.آ.ش ص
 ینیرزمیز یها آب

1۵2را.ژ.د.آ.ش ص
 هررای سررطحی و زیرزمینرری آب
 کاری( عایق)

۵-۰۱-2-1ب د۰۱7 ص1ن.
 شوند یراه م میکه وارد حر ییها آب
 ( کننده پالن نییعوامل تا)

29( ص9ج).شآژ.ط.ر
  االرضی تحت های آب

17فا.ب.ت.ت ص
۵1م .ش.ع ص

  ینیرزمیز های آب
۰۱9ان.ژ.ن.پ ص

  سطحی های آب
،71،71،17فددددا.ب.ت.ت ص

۰6۱،9۱۳
،91،۳1،6۰مددددددب.ژ.ا.ب ص

۰61،۰62،۰77
 های شخصی  آپارتمان

9-7-1-1ب د1۰ ص1ن.
 ی آپارتمان ریو غ یآپارتمان

11صمف.ش.ش.ب 
 سوزی  آتش
۰-1-9-۰9ب د۰1 ص۰9ن.
 ۵-7-۰۰-۰9ب د71 ص۰9ن.

 دارهای دامنه سوزیآتش
91مود ۰12 ص9ن.
 فشان  آتش

۰1۳،۰16مب.ژ.ا.ب ص
 نشانی آتش
۵-1-۵-۰9ب د9۳ ص۰9ن.

۰۵7مف.ش.ش.ب ص
 نشانی و اورژانس آتش
1-۰-2-۰9ب د66 ص۰9ن.

 آثار با ارزش
9-۳-۰-1 دب1 ص1ن.
  یباستان آثار

۵7قو.ش ص
 آثار تاریخی 

۰۱۱،۰۱۰،۰۳۵م .ش.ع ص
۰۱مف.ش.ش.ب ص
  یآثار ثبت جهان

9۱9م .ش.ع ص
  ملی و تاریخی آثار

۰۱مف.ش.ش.ب ص
 ای و پالسرررتیکآجررر شیشرره  

 تهویه(  )
۰-۵-6-1ب د1۱ ص1ن.

 آجر و سفال 
6-1-۰۰-۰9ب د72 ص۰9ن.

ی هیررأ  آخرررین جلسرره عرراد
 ومیعم

۰،س۰۱۵،مود ۰۱1قو.ش.ن ص
 پذیر س درآ

۵-6-۵-7-9۰ب د۰۱6 ص9۰ن.
 ۰س

 لوس آدلف
961را.ژ.د.آ.ش ص
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 اسمیت آدم
۵7۱را.ژ.د.آ.ش ص

  سرایم ی.پآر
 79مس.ن.ب.ش ص

92۳را.ژ.د.آ.ش ص
 آراء بدوی

،تبصا ،21،مود ۰۱۱قو.ش.ن ص
۰س

 آراء شورای انتظامی استان
۰،س16،مود 21قو.ش.ن ص
 تصرف( ) هاآرایشگاه

۳-9-۵-1ب ددددددد91 ص1ن.
قسمتپ

 آرای شورای انتظامی استان
۰،س2۵،مود 22قو.ش.ن ص
۰،س2۵،مود ۰۱۱قو.ش.ن ص
 آرای قطای

۰،س22،مود ۰۱9قو.ش.ن ص
 آرای ماخوذه

1،قسددددمت۰16قددددو.ش.ن ص
۰،تبصا ،س7۰مود 
 یستم روشناییس آرایش

172را.ژ.د.آ.ش ص
 سوریا ای ماتا آرتورو

961را.ژ.د.آ.ش ص
 شهر ارسطو آرمان

969را.ژ.د.آ.ش ص
 ایرانی شهر آرمان

921،۵19را.ژ.د.آ.ش ص
 شهر آرمان

9۳1را.ژ.د.آ.ش ص
 گرایی آرمان

۵۱۱را.ژ.د.آ.ش ص
 ترافیک سازی آرم

۰2را.ژ.د.آ.ش ص
1،۰۳فا.ب.ت.ت ص

 ها ییایآر
919را.ژ.د.آ.ش ص

 ( ARS)آریزونا
۳7مب.ژ.ا.ب ص

 راه آزاد
۵۵2را.ژ.د.آ.ش ص

 راه تهران کرج  آزاد
۰27م .ش.ع ص
۵۵،۰۰7،۰9۱مب.ژ.ا.ب ص

۰۱مف.ش.ش.ب ص
/ هرا  استفاده اتوبروس ) راه آزاد

 ( 1شریانی درجه 
۵1( ص1ج)آژ.ط.ر.ش

 یهررای عرضرر نیمرررخ) راه آزاد
 ( 1انی درجه / شرینمونه

۳9( ص1ج)آژ.ط.ر.ش
 هررای تحقیقرراتی آزمایشررگاه

 تصرف( )
۳-9-۵-1ب ددددددد91 ص1ن.

(ذ)قسمت
 ای پایه آزمون

191را.ژ.د.آ.ش ص
 آزمون علمی و عملی

9،س96،مود ۳1قو.ش.ن ص
ارزیرابی صرالحیت    های آزمون
 ای حرفه

۰91را.ژ.د.آ.ش ص
 اروپا ستیز طیمح آژانس

۵99 صرا.ژ.د.آ.ش
 حریق اعالم آژیر
۵-۰9-۵-9۱ب د،۵9 ص9۱ن.
 قیحر ریآژ

۰11را.ژ.د.آ.ش ص
 صوتی عالمتی حریق آژیر
9-۰9-۵-9۱ب د،۵9 ص9۱ن.

/ طرررش شرربکه)آسرران بررودن
 مسیرهای دوچرخه( 

9۵( ص۰۰ج)آژ.ط.ر.ش
 هیر نقل لیوسا یآسان کردن دسترس

 ها(   ی/ دسترسینینش عقب) یموتور

۳6( ص2ج)آژ.ط.ر.ش
 عالئرم  امیر پ فهرم ی ساز آسان

 یمنیا
۰7-۰-6-9۱ب د،۳۱ ص9۱ن.

 آسانسور کششی
9-9-۰ب د9۰ ص۰ن.

 آسانسور موقت 
۰-۰-6-۰9ب د۵2 ص۰9ن.
 نسور و پله برقیاآس

،1-7-9۰ب ددددد۰۱6 ص9۰ن.
 ۰س

 آسانسور هیدرولیکی
۵-9-۰ب د9۰ ص۰ن.

  یاضطرار یآسانسورها
 1-7-9۰ب د۰۱6 ص9۰ن.

9۱7را.ژ.د.آ.ش ص
 آسانسورهای موقت 

۰-9-6-۰9ب د19 ص۰9ن.

۵-9-6-۰9ب د1۵ ص۰9ن.
 امررررردادی آسانسرررررورهای

 ( اضطراری)
،1-1-7-9۰ب د۰۱6 ص9۰ن.

 ۰س

 ش یآسا
99۵-9-۰ب د۳۰ ص۰ن.

،2،1۰،1۵،۳۱مدددب.ژ.ا.ب ص
۳۰،7۱،۰76،9۱۰

۵7۳را.ژ.د.آ.ش ص
 صرفه اقتصادی آسایش و

9،س7،ب د9،مود ۰۵قو.ش.ن ص
،۰،پ۵۵،مددود ۵۱قددو.ش.ن ص

۵س
 بحرانی  آستانه

۰۳۵مب.ژ.ا.ب ص
 یخدمات آستانه

۰2را.ژ.د.آ.ش ص
 ها یکاربر یخدمات آستانه

۵16را.ژ.د.آ.ش ص
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 درد  آستانه
۰۳۵مب.ژ.ا.ب ص

 شنوایی  آستانه
۰۳۵مب.ژ.ا.ب ص

  ها یکاربر یخدمات یا آستانه
۰12مف.ش.ش.ب ص

 ها آستانه

19۵را.ژ.د.آ.ش ص
 آسفالت 

۰1قو.ش ص
 آسیب ندیده

1۰-9-۰ب د۵9 ص۰ن.
 پذیر آسیب

2-۰-1-۰9ب د۳2 ص۰9ن.
  یریپذ بیآس

62ان.ژ.ن.پ ص
 شهرها  یریپذ بیآس

،۰2۱،۰2۰،۰21مب.ژ.ا.ب ص
9۱7

،۰-6-۰-9۰ب ددددد۵ ص9۰ن.
 ۵س،۰پ

۰21ش.ش.ب صمف.
 دیررردگان اجتمررراعیآسررریب

 تصرف( )
۰-۵-9-۵-1ب د9۰ ص1ن.
  یشناس بیآس

،9۰1،9۵7،9۵1م .ش.ع ص
9۳۰
 بناها  شناسی آسیب

۰27مف.ش.ش.ب ص
 شهری  شناسی آسیب

 ۰۰،۰9مس.ن.ب.ش ص

  یساختار های آسیب
۰27مف.ش.ش.ب ص

 شهری  های آسیب
۰27،۰22مف.ش.ش.ب ص

 رسایشی ف های آسیب
۰27مف.ش.ش.ب ص

 آشپزخانه باز 
6س۵پ۰9 ص1ن.

 آشپزخانه تجاری یا عمومی 
۰1س۵پ۰9 ص1ن.

 آشپزخانه خانگی 
۰9س۵پ۰9 ص1ن.

 آشپزخانه دیواری 
1س۵پ۰9 ص1ن.
9-۳-۳-1ب د۳2 ص1ن.

۰72را.ژ.د.آ.ش ص
 مسکونی( )آشپزخانه دیواری

9-۰-۰-7-1ب دددد11 ص1ن.
(ت)قسمت

 مسکونی()آشپزخانه دیواری
۰۵-۰-۰-7-1ب د16 ص1ن.

 آشپزخانه صناتی 
۰6س۵پ۰9 ص1ن.

 آشپزخانه مستقل 
۳س۵پ۰9 ص1ن.

۰1۱را.ژ.د.آ.ش ص
 کف( ) آشپزخانه مستقل و باز

۰-1-۳-۳-1ب د6۱ ص1ن.
 مسکونی( )آشپزخانه مستقل

۰9-۰-۰-7-1ب د16 ص1ن.
 های الزامی(  اندازه)آشپزخانه

9-۳-۳-1ب د۳2 ص1ن.
 نحوه قرارگیری( ) آشپزخانه

1س۵پ۰9 ص1ن.
ها و فضراهای پخرت    آشپزخانه
 اندازه( )مستقل

9-۳-۳-1ب د۳2 ص1ن.
 نوع استفاده( ) هاآشپزخانه

۰۰س۵پ۰9 ص1ن.
 هرای براز و دیرواری   آشپزخانه

 نورگیری( )
9-۵-۳-۳-1ب د۳2 ص1ن.

 های براز یرا دیرواری   آشپزخانه
 مسکونی( )

9-۰-۰-7-1ب دددد11 ص1ن.
(ث)قسمت
 تهویه( ) های صناتیآشپزخانه

۳-۵-۳-۳-1ب د۳2 ص1ن.
 های فضاهای اقامرت  آشپزخانه

 مسکونی( )
۰۳-۰-۰-7-1ب د16 ص1ن.

 هرررای مسرررتقل آشرررپزخانه
 نورگیری()

۰-۵-۳-۳-1ب د۳2 ص1ن.
 آشکارساز

1-9-۰ دب9۰ ص۰ن.
انتهاى  سازیمنیآشکارسازی و ا

 ( ها تقاطع) رهیتقرب جز
919( ص1۰۳ش)آژ.ط. .ر.ا
 گاز طبیای آشکارساز

،1-1-9-7-9۰ب د27 ص9۰ن.
 ۰س

 حساس به دود آشکارسازهای
،۰-7-9-7-9۰ب د22 ص9۰ن.

 ۰س

  دود و حرار  آشکارسازهای
،۰-6-۵-7-9۰ب د۰۱۳ ص9۰ن.

 ۰س

 شور آ
9۵مف.ش.ش.ب ص

  یزیر برنامه آغاز
۰۵۰مف.ش.ش.ب ص

 آغاز تا پایان
9-۰-7ب د۵6 ص9ن.

 تصرف() آغل حیوانا 
۰۱-9-۵-1ب د97 ص1ن.

 آفتاب 
61،17،22م .ش.ع ص

 ن ینش آفتاب
۰2مف.ش.ش.ب ص

 مرکز شهری نشیآفر

۳۰را.ژ.د.آ.ش ص



 كليدواژه آزمون شهرسازی 01  

 فضای شهری آفرینش

979را.ژ.د.آ.ش ص
 د آک

 1۰مس.ن.ب.ش ص

 از فضا یآگاه

11۳را.ژ.د.آ.ش ص
 های عمومی آگاهی

9-۰۱-9ب د2 ص9ن.
،قسمت۵7،مود ۰۳2قو.ش.ن ص

۰الف،س
 به حرکت آگاهی

92۱را.ژ.د.آ.ش ص
 آگاهی عمومی
،1،ب ددد9،مددود ۰۵قددو.ش.ن ص

۰س
  یآگه

۰۰قو.ش ص
 آگهی در روزنامه کثیراالنتشار

9،س۳1،مود 7۰قو.ش.ن ص
 نامه آگهی و یا دعو 

1،س۳1،مود 7۰قو.ش.ن ص
 ها در محل کار آالینده

7-۰-۵-۰9ب د99 ص۰9ن.
 ا یمالیه -آلپ

9۱۱مب.ژ.ا.ب ص
 آلتمن

967را.ژ.د.آ.ش ص
 روسّی آلدو

961را.ژ.د.آ.ش ص
 آیک  آلدوفان

962را.ژ.د.آ.ش ص
 گیلبر  آلن

962را.ژ.د.آ.ش ص
 ودگی آل

9-9-۰-1ب د9 ص1ن.
 آلررودگی در داخررل سرراختمان

 تهویه()
1-۵-۰9-۳-1ب د7۳ ص1ن.

 یدارید یآلودگ

179را.ژ.د.آ.ش ص
 آلودگی محیط زیست 

2-۰-6-۰9ب د1۱ ص۰9ن.
 آلودگی و فرسودگی 

۵-۰۱-1-۰9ب د۵۰ ص۰9ن.
 آلودگی و گرد و غبار 

9-1-۵-۰9ب د9۳ ص۰9ن.
 هوا  یآلودگ

،۳6،1۳،۰۱۰مدددددب.ژ.ا.ب ص
۰۱2،۰6۳

 آلودگی هوا و یا آلودگی صوتی 
1-۰-۵-۰9ب د99 ص۰9ن.

 /ریررزی برنامرره) هرروا یآلررودگ
 مسیرهای دوچرخه( 

۰1( ص۰۰ج)آژ.ط.ر.ش
 صوتی  آلودگی

،9۳،۰1۵،۰11مدددب.ژ.ا.ب ص
۰۳۵
 های صوتی  آلودگی

9،س9،پ1بو.آ.ش.پ ص
 آلونک 

 ۰26مس.ن.ب.ش ص

 در مقابل سانحه  یآمادگ
۰11مب.ژ.ا.ب ص

  یآمادگ
،۰11،۰1۳،۰17مب.ژ.ا.ب ص

۰11،۰12،9۱7
 آمادگی

9۰۵را.ژ.د.آ.ش ص
 آماده تحویل

9۰مود ۰1۳ ص9ن.
  یساز آماده

۰9۳ان.ژ.ن.پ ص
71فا.ب.ت.ت ص
۵،۰21،۰2۳م .ش.ع ص

،۳،۰9۳،۰1۰مف.ش.ش.ب ص
۰19

 های مطالااتى سازى انگاره آماده
 ( ها تقاطع)

911( ص1۰۳ش)آژ.ط. .ر.ا
  یاراض یساز آماده

۰1۰مف.ش.ش.ب ص
۰99،911م .ش.ع ص

 بستر  سازی آماده
 ۰67مس.ن.ب.ش ص

 زمین سازی آماده

۰2،۵2،۵26را.ژ.د.آ.ش ص
 9۱مس.ن.ب.ش ص

1،۰6،7۳،۰2۰فا.ب.ت.ت ص
 آمار 

99قو.ش ص
آوری شده  عآمار و اطالعا  جم

 های موجود از راه
۰6۰( ص1۰۳ش)آژ.ط. .ر.ا
 آمارگیری 

،1،۰91،۰9۳مددددب.ژ.ا.ب ص
۰۵۳،۰۵6

 نفوس آمارگیری
9۳7را.ژ.د.آ.ش ص
هرای   نیمرخ)آماس و نهر جانبى

 ی( عرض
۰9۵( ص1۰۳ش)آژ.ط. .ر.ا
 جررردول آسرررفالتى() آمررراس

 ی( های عرض نیمرخ)
۰9۵( ص1۰۳ش)آژ.ط. .ر.ا

 انسانی ایشآم
۵۱۵را.ژ.د.آ.ش ص

 در فرانسه  نیسرزم شیآما
 ۰1۰مس.ن.ب.ش ص

 ن یسرزم شیآما
،۰22،9۳۰،9۳9م .ش.ع ص

91۱
7فا.ب.ت.ت ص ،۵1،۵۳،۳9،

۳۵ ،۰7۵ ،۰71 ،۰71 ،۰72،
۰1۱،۰1۰
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ریرزی   برنامره )سررزمین  آمایش
 فضایی( 

۰۰مف.ش.ش.ب ص
 آمایش 

،۰۰،۰۱2مدددددف.ش.ش.ب ص
۰۰9،۰۰2
  یتحقیقا  و فناور آموزش

۰1۱م .ش.ع ص
  یو عال یا حرفه آموزش

۵۱( ص۰2ژ۰9)قا. .ش
  ای حرفه آموزش

2۳،۰۵1فا.ب.ت.ت ص
   و پرورش آموزش

9۰قو.ش ص
 ی تحقیقا  و فناور آموزش،

27فا.ب.ت.ت ص
 های تکمیلی آموزشگاه

،ب ددک،9۰،مود 96قو.ش.ن ص
9س

  یآموزش
۵۱( ص۰2ژ۰9)قا. .ش

،2۵،2۳،27فددددا.ب.ت.ت ص
21 ،۰۱9 ،۰۵1 ،۰۳1 ،۰6۰،

۰6۳،۰71،۰29،۰26
 راپوپور  آموس

962را.ژ.د.آ.ش ص
 زریکرا یآنتون

962را.ژ.د.آ.ش ص
 آال   آهن
1-1-۰۰-۰9ب د72 ص۰9ن.
 سسکو  یآ

99۱م .ش.ع ص
 مشترک ندهیآ

1۳۰را.ژ.د.آ.ش ص
 مشترک ما ندهیآ

۵9۱ش صرا.ژ.د.آ.
  یارزش ماامالت نامه نییآ

۵۳قو.ش ص

 ی استفاده از اراض نامه نییآ
۰17،۰12،۰۳6فا.ب.ت.ت ص

 نامه ایمنی کار آیین
1-۵-7-۰9ب د۳۵ ص۰9ن.
 یجررامع برگررزار  نامرره نیرریآ

و  یمامررار یمسررابقا  طراحرر
  یشهرساز

9۱1،9۱۳م .ش.ع ص
 ها  یشهردار یمال نامه نییآ

۰1قو.ش ص
 نامه مالی آیین

9س،۰1،مود 9۵قو.ش.ن ص
  یبند منطقه نامه نییآ

1۰مب.ژ.ا.ب ص
1۱9را.ژ.د.آ.ش ص

 ۰1۵مس.ن.ب.ش ص

 بیو تصو ینحوه بررس نامه نییآ
 ی توساه و عمران محل یها طرش

۰۱1فا.ب.ت.ت ص
 کپارچهی تیرینحوه مد نامه نییآ

 ن یزم یکاربر
۰19مف.ش.ش.ب ص

 تصرف( ) های تخصصینامهآیین
2-9-۵-1ادامهب د97 ص1ن.

(ج)قسمت
  یساختمان یها نامه نییآ

 ۰11مس.ن.ب.ش ص

 7ماده 2نامه اجرایی تبصره آیین
 قانون حمایت از احیا 

۰،س9،پ9۳بو.آ.ش.پ ص
 اجرایی  نامه آیین

91،22،۰76م .ش.ع ص
  احداث شهرهای جدید نامه آیین

۰9۵فا.ب.ت.ت ص
 تفکیک اراضی نامه آیین

1۱9را.ژ.د.آ.ش ص
نامه صدور پروانره مهرار     آیین

 فنی برای کارگران ماهر

،ع  اش۰۰7قو.ش.ن ص
 های شهری  طراحی راه نامه آیین

2۳م .ش.ع ص
نحوه بررسی و تصویب  نامه آیین
  های توساه و عمران محلی طرش

،۵6،۵1،۵2فدددددا.ب.ت.ت ص
1۰ ،16 ،۳1 ،۳2،6۰،61،79،
76،۰96
نحوه بررسی و تصویب  نامه آیین
 های توساه و عمران  طرش

،۰2،۰۱۵،۰۰۳مدد .ش.ع ص
۰۰7،۰12،۰6۵،999

 
 ابرشهر

،۵9،67،79مدددس.ن.ب.ش ص
7۵،77 

 ابرشهرها
 ۵،61،76،19مس.ن.ب.ش ص

 ابزارسازی
،ع  اش۵،پ۳۰بو.آ.ش.پ ص

 رسانی تصویری پیام برای ابزاری
۰س،۰پ،۵ ص9۱.ن

 ابطال انتخابا 
2،س7۱،مود 1۰قو.ش.ن ص

 ابطال پروانه اشتغال
۳،س1،مود ۰۳۰قو.ش.ن ص

1-۵-9ب د۵ ص9ن.

۰۰-1-9ب د1 ص9ن.
 ابطال پروانه
۰۱،س2۱،مود 26قو.ش.ن ص

 ها پنجره ابااد
۰۳7مب.ژ.ا.ب ص

 های ورزشی زمین ابااد
9۱۵.ش.ب صمف.ش
 سرپناه ابااد

2۵مب.ژ.ا.ب ص


