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 144 ...................................... آپارتمان کیتفک نیو قوان یاز جنبه حقوق وانیتفاوت بالکن، تراس و ا

 144 ...................................................................... خلوت اتیپرسش و پاسخ در خصوص ح

 145 .......................................... استفاده کرد؟ نگیعنوان پارک از مشاعات به توان یم یدر چه صورت

 145 .............................................................. یمسکون يها مورد لزوم ساختمان يها نگیپارک

 146 ........................ شود؟ یواحد است، جزء مشاعات محسوب م کیکه فقط مورد استفاده  ییویپاس ایآ

 147 ....................................................................................... ر مسقفیارزش بالکن غ

 147 ................................................................ يمعمار دگاهیبالکن و تراس از د وان،یتفاوت ا

 148 .................................................................................................. هاانبارآپارتمان

 148 ................................................................................. خلوت اطیو ح یاختصاص اطیح

 148 .......................................................................................... ها نگیپارک يبند گروه

 149 ...................................................................................... سقف یآمدگ شیضوابط پ

 149 ................................................................................... نگیرمپ پارک بیحداکثر ش

 149 ......................................................................................... ها نگیپارک دیارتفاع مف

 149 ...................................... ن پارکینگ ازنظر فنی و نحوه برخورد شهرداريیموارد عدم امکان تأم

 150 ................................................................یساختمان در معابر عموم یآمدگ شیالزامات پ

 150 ...................................... و ... نگیپارک و،یخلوت، پاس اتیح ر،یدر ضوابط نورگ دیمف اریاعداد بس

 151 ............................................................................. نگیضوابط مربوط به پارک نیآخر

 153 .................................................................. یمحاسبه قدرالسهم عرصه آپارتمان مسکون
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 154 ...................................................................... التفاوت مصالح و مابه لیتعد: فصل هفتم

 154 ................................................ و سرجمع ییفهرست بها يالتفاوت در قراردادها و مابه لیتعد

 154 ........... باشد؟ یچگونه م یموقت و قطع يها تیوضع کار در صورت يپا لگردهايیاعمال م حینحوه صح

 155 ....................................................................................... لیپرسش و پاسخ از تعد

 155 ........................................................................................... لینحوه محاسبه تعد

 156 ........ ت و نحوه محاسبه آنیوضع صورت يها ر در پرداختیدر خصوص خسارت تأخ یکارشناس ينظرها

 156 ...................................................................................... لیتعد بیشدن ضر یمنف

 156 ................................................... شود؟یچگونه پرداخت م ریالتفاوت بهاي ق از مابه مهیحق ب

 156 ..................... ر؟یخ ایلحاظ گردد  یآالت مصرف و آهن مانیدر مقدار س دیآالت با و آهن مانیپرت س

 
 158 ............................................................................... نگیلیو ن يگودبردار: فصل هشتم

 158 .................................................................. ریدر ملک غ نگیلیانجام ن یقانون تیممنوع

 158 ......................................................................................................... نگیلین

 159 ........................................................................................... نگیلین یموارد حقوق

 160 .......................................... الزم است یاز منظر حقوق نگیلیقبل از انجام ن ریبه نکات زتوجه 

 161 ............................................................................................... خطر گود یابیارز

 162 .................................یساختمان يگودبردار يها در پروژه »ها يشهردار« يها تیو مسئول فیوظا

 162 ............................................................................................... گودها يبند طبقه

 163 ............................................................................... گود يدارسازیپا يها انواع روش

 165 ..................................................................................... (شمع نگهبان) یبرلن وارید

 166 ...................................................................... يگودبردار نیکارگاه در ح یمنیمسائل ا

 166 ................................................................................. گودبرداري عملیات ساختمانی

 
 167 ................................................... یساختمان يها در پرونده يکاربرد يها مثال: فصل نهم

 167 ................................................................................ یپرونده ساختمان کی یبازخوان

 168 ................................................................................. یپرونده کارشناس کیمطالعه 

 170 ....................... )1( یساختمان مانکاریاز اعمال پ یبه جبران خسارت ثالث ناش نیمالک زم تیمسئول

 170 ....................... )2( یساختمان مانکاریاز اعمال پ یبه جبران خسارت ثالث ناش نیمالک زم تیمسئول

 172 ............................... ساختمان کیخسارت وارده به  زانیدر خصوص م یپرسش و پاسخ کارشناس

 172 ...................................................................................... ستینام شرکا در پروانه ن

 
 174 ............................................................ هیاداره کل قوه قضائ یمشورت هینظر: فصل دهم

 174 ................................یخبره محل يها در خصوص کارشناس هیاداره کل قوه قضائ یمشورت هینظر
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 174 ................................................ يدر باب گودبردار هیقوه قضائ یاداره کل حقوق ینظر مشورت

 174 .............................................................................. یمشاع اتیسؤال در خصوص ح

 175 ............................... ند؟ینما ضیبرق سه فاز را به برق تک فاز تعو توانند یباهم م نیهمه مالک ایآ

 175 ............................................................................. کشور یعال وانید هیآرا وحدت رو

 176 .......................................................... به خرابی از ناحیه احد از شرکاء بناي مشرفتخریب 

 176 ........................................................................................................ اضافه بنا

 176 ........................................... شده رمجاز در حریم مصوب شهرها ساختهیقلع بنایی که به طرز غ

 177 .............................................................. تخریب بناي خالف يجا تواند به یشهرداري نم

 177 ..................................................................... بر تخریب در مورد بناي بدون پروانه يرأ

 178 ......... باشند؟یم ین شهرداري مجاز به تخریب ساختمان بدون پروانه یا ضبط مصالح ساختمانیمأمور ایآ

 178 ..................................................................................... بزه تخریب توسط شهردار

 178 ................................. باشد؟ یآیا شهرداري مجاز به جلوگیري از عملیات ساختمانی بدون پروانه م

 178 ............................................................. صنعتی تابع مقررات شهرداري نبوده يها شهرك

 
 180 ............................................................................................ راتیتأخ: ازدهمیفصل 

 180 ............................................................... راتیاز تأخ مانکاریپ انینحوه محاسبه ضرر و ز

 180 ...................................................................................راتیتأخ يها پرسش و پاسخ

 183 ........................................................................ يمانکاریپ يها قرارداد راتیتأخ حهیال

 185 ............................... کارفرما ایتوسط مشاور  راتیپرونده تاخ یدر خصوص بررس یچند نکته تجرب

 188 ............................................................... پروژه راتیتأخ حهیال نیدستورالعمل نحوه تدو

 
 204 ......................................................................................استحکام بنا: فصل دوازدهم

 204 .............. است؟ یرقانونیغ يدادگستر یتوسط کارشناسان رسم انکاریاخذ پا يد استحکام بنا براییتأ ایآ

 204 ................................................................. و تخلف عدم استحکام بنا یکارشناسان رسم

 205 .................................... معمول صدور آن هینکات مهم در خصوص برگ تعهد استحکام بنا و رو

 206 ................ استحکام بنا دیو تائ هایاوراق برگ خالف شهردار ریز یسیپرسش در مورد اعتبار هامش نو

 206 ..................................................................... ساختمان توسط ناظر يد استحکام بنایتائ

 207 ....................................................... يدادگستر ید استحکام بنا توسط کارشناسان رسمییتأ

 
 208 ............................................................ ساختمان ياجزا ينکات کاربرد: زدهمیفصل س

 208 .................................................................................... کورس در آسانسور ایتراول 

 208 ....................................................................................................... نگیفالش

 208 .................................................................. در باب سنگ نما یپرسش و پاسخ کارشناس
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 208 ....................................................................................... دالیل کرمو شدن ستون

 209 ................................. رهایپناه و نورگ سنگ، جان ایو  يا شهیش يضوابط مربوط به استفاده از نما

 210 ....................................................... ساختمان يدر خصوص نما یپرسش و پاسخ کارشناس

 210 ................................. از خطر سقوط نما يریشگیپ يساختمان برا يمهم در نماکار یینکات اجرا

 211 ...................................توان انجام دارد؟ می چه ،یسولفات يها طیجهت بهبود عملکرد بتن در مح

 211 ...................................... ند؟ینما یها و گچ کارها مقدار سطح کار خود را چطور محاسبه م نقاش

 211 ............................................................................ ساختمان يزیآم درباره رنگ ینکات

 212 ................................................................................... اختصار جوش به جیرا وبیع

 213 .......................................................................................................انکر بولت

 213 ............................................................................و سرامیک یتشخیص درجات کاش

 214 ........................................................................................... نردبان یمنیا تیرعا

 215 .......................................................................................................... منهول

 215 ....................................................................................................... وال پست

 215 ...................................................................................................... يکار نهیپت

 216 ................................................................................... يعلل ترك خوردن گچ کار

 217 ...................................................................................... ست؟ی) چPURLINالپه (

 217 ............................................................................. ست؟یبا طناب) چ یراپل (دسترس

 217 ................................................................ ترین سنگ ساختمانی سنگ تراورتن پرمصرف

 218 ....................................................................... در بتن لگردهایهرکدام از انواع م فهیوظ

 218 ......................................................................................آرماتور يباال اریتراکم بس

 218 ...................................................................................................... کف کاذب

 219 ............ آپارتمان ممنوع است یخارج يدر نما یئینصب هر نوع ش ایآپارتمان و  یخارج يدر نما رییتغ

 
 220 ........................................................................... ساختمان دیعمر مف: فصل چهاردهم

 220 .......................................................................... دهایو نبا دهایساختمان، با دیعمر مف

 221 ................................................................................ عمر ساختمان صیعوامل تشخ

 221 .................................................................................. محاسبه سن ساختمان يمبنا

 223 ....................................................................................... عمر ساختمان صیتشخ

 223 .....................................................................نیمهندس تیساختمان و مسئول دیعمر مف

 224 .............................. یآن در حوادث ساختمان نییساختمان و نحوه تع دیدر خصوص عمر مف ینکات

 224 ........................................................................... ساختمان دیعمر مف انیپا صیتشخ

 
 225 ......................................................... یکیسات مکانیتأس ينکات کاربرد: فصل پانزدهم
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 225 ......................................... و فاضالب در ساختمان یبهداشت سیسرو يها لوله يرفع سروصدا

 225 ......................................................................................................... کیسپت

 226 ................................................................................. گاز ساختمانها یکش نکات لوله

 228 ................................................................................... آشپزخانه زاتیتجه ییجانما

 229 ........................................................................................................ دودکش

 229 ............................................................................. فاضالب یافق يا لوله بیمقدار ش

 229 ....................................................... فن دار يشرایط مورد نیاز جهت استفاده از پکیج دیوار

 230 ......................................................... ساده يشرایط مورد نیاز جهت استفاده از پکیج دیوار

 231 ....................................................... ساختمان يها یکش نکات مهم در خصوص کنترل لوله

 
 232 ............................................................ یسات برقیتأس ينکات کاربرد: فصل شانزدهم

 232 ......................................................................... برق ساختمان ینظارت نیاز قوان یبرخ

 233 .................... در مناطق خارج از محدوده يدر خصوص حریم برق فشارقو یپرسش و پاسخ کارشناس

 SĀLUR( ........................................................................ 234( یکیالکتر نیزم ایچاه ارت 

 235 ....................................................................................... یکیارت الکترون ستمیس

 
 237 ................................................................... ساختمان یموضوعات عموم: فصل هفدهم

 237 .................................................................................................... ها انواع ترك

 238 ................................................................. کیبا رفتار االست یبتن ریت کیانواع ترکها در

 238 ............................................................................................ یساختمان يها ترك

 239 ..................................... وارد به ساختمان يخسارت اعتبار نییساختمان و تع يها نشست، ترك

 242 ..................................................................................................... درز انبساط

 243 ...................................................................................................... درز انقطاع

 243 ................................................................................. یمنیمفهوم ا يدارا يها رنگ

 243 .......................................................................................... حداقل تعداد آسانسور

 244 ................................................................... يساز ساختمان اتیعملچند نکته ایمنی در 

 244 ............................................................ در خصوص حمل بتن با (دامپر) و (فرغون) ینکات

 244 ................................................................................... لگردهایدر خصوص م ینکات

 244 ................................................................... بتن» یروان«و » ییکارا«تفاوت دو مفهوم 

 245 ....................................................................... ست؟یساختمان چ یملک یشناسنامه فن

 245 ......................................................... یساختمان اتیعبور و مرور بهنگام عمل یینکات اجرا

 247 ............................................................................. قدیمى يها تجدید بناى ساختمان

 247 .................................................................................. مخرب جوش ریانواع تست غ
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 247 .................................................................. یبتن يها در سازه تیحائز اهم یینکات اجرا

 DRIFT(.............................................................................................. 247فت (یرید

 248 ................................................................ قطع بتن يبرا يا نامه نییها و الزامات آ هیتوص

 248 ................................................................................ نیمهندس يالعمر ضمانت مادام

 248 .................................................................. ست؟یمهندسان ساختمان چ تیمنابع مسئول

 249 ...................................................... فرسوده يها قانون در خصوص ساختمان يها ینیب شیپ

 250 ............................................................. ساختمان انیعدم خالف و پا یمدت اعتبار گواه

 250 ....................................................................... ست؟یک یساختمان يها مسئول خسارت

 251 ........................................................................ ست؟یمسکن مهر چ انیمتقاض طیشرا

 252 .......................................................................... )صالحیذ انیسازندگان (مجر فیوظا

 252 .................................. ساختمان یمهندس عضو سازمان نظام نیموارد ابطال پروانه اشتغال مهندس

 253 ..................................................... ارتفاع تقریبی یک برج يریگ اندازه يها ن روشیتر ساده

 255 ................................................................................ یساختمان يبردار خدمات نقشه

 256 ........................................................................................ ها بتن در ستون ختنیر

 256 ........................................................................ ینشان طراحى ساختمان با ضوابط آتش

 TOWER CRANE ................................... 257 نیتاور کر ،یبرج لیدر استفاده از جرثق یمنیموارد ا

 259 ................................................................. باشد یدر آن ممنوع م يکه جوشکار یطیشرا

 259 ................................................................. ست؟یچ یعمران يها پروژه یدفتر فن فیوظا

 261 .............................................. اسکلت ساختمان يچاه آسانسور در هنگام اجرا ينکات ضرور

 261 ......................................................................................... زمان اعالم حادثه مدت

 261 ................................................................. یپروانه ساختمان افتیعدم در يا مهیب مهیجر

 261 ..................................................................... یبرق يها آسانسور و پله يدر اجرا یمنیا

 263 ......................................................................... ساختمان به سمت جنوب يریگ جهت

 263 ............................................ يفوالد يها در خصوص ساختمانها نامه نییآ ییاجرا يها هیتوص

 264 ........................................................... نگاه کیسازه در  لیتحل يها با انواع روش ییآشنا

 265 ................................................. است یدر مورد اندازه و محل بازشوها الزام ریموارد ز تیرعا

 266 ................................................................................. ها نیرزمیمیزان سطح اشغال ز

 266 ...................................................................... نیپله و آسانسور معلول ضوابط راه دهیچک

 266 ......................................... )ییبا مصالح بنا يساختمانها ياز مبحث هشتم (طرح و اجرا ینکات

 267 .................................................................... يمعمار يها در نقشه OKB ي کلمه یمعن

 267 .............................................................................................ينکات مهم معمار

 268 ............................................................................................. یتخلفات ساختمان
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 278 ......................................................................... یعمران ينکات کاربرد: فصل هجدهم

 278 ............................................................. (حتماً چند بار مطالعه شود) 1 یعمران دینکات مف

 279 .......................................................................................... 2 یعمران دینکات مف

 286 ................................................................................................. ست؟یدکوپاژ چ

 286 ...................................................................................... ابعاد هر ستون در طبقات

 286 ............................................................یصورت کارگاه از مصالح، به یبرخ تیفیکنترل ک

 287 ............................................................................................... ییچند نکته اجرا

 289 .............................................................................. بها فهرست بیضرا: فصل نوزدهم

 289 .............................................................. بها در نظر گرفته شوند فهرست بیضرا دیچرا با

 289 ..................................... شده است انجام بها فهرست يها فیرد متیق محاسبه يبرا که یاتیفرض

 290 ............................................................................................... يا منطقه بیضر

 291 ................................................................................................. صعوبت بیضر

 291 .................................................................................................. طبقات بیضر

 292 ................................................................................................... ارتفاع بیضر

 292 ................................................................... مانکاریپ يشنهادیپ بیضر ای مانیپ بیضر

 293 ................................. (پلوس) مانکاریپ يشنهادیپ بیضر تیمهم در خصوص محدود ارینکته بس

 294 ................................................................................................ يباالسر بیضر

 294 ....................................................................... طرحهاي عمرانیآنالیز هزینه باالسري 

 295 ................................................................... یعمران ریآنالیز هزینه باالسري طرحهاي غ

 295 ...................................................................... 1397 يبها در فهرست يباالسر بیضر

 295 ............................................................................... کارگاه دنیو برچ زیتجه بیضر

 297 .................................................................................................. لیتعد بیضر

 297 ............................................................................... بها فهرست بینحوه اعمال ضرا

 298 ............................................................................ انیبها در طول سال فهرست بیضرا

 299 .................................................. 97رشته خطوط انتقال آب  يکار برا ياجرا یسخت بیضر

 299 .................................. 97سال  ییآب روستا عیرشته انتقال و توز يکار برا ياجرا یسخت بیضر

 299 ...................... 97آب  و انتقال يآور رشته شبکه جمع يبها فهرست يکار برا يسهولت اجرا بیضر

 300 .................... 1397سال  يدر معابر شهر ينوار حفار يو بازساز میرشته ترم هیواحد پا يبها فهرست

 300 ................................................................................ بینکات مهم در خصوص ضرا

 300 .................................................. و زمان اجرا هیدار در زمان برآورد اول اقالم ستاره تیمحدود

 301 .................................................................................... اجرا نیدر ح دیجد يکارها

 301 ................................... 97 يبها صورتجلسات بر اساس فهرست میدستورالعمل نحوه تنظ نیآخر
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 خداوند را بسیار سپاسگزار و شاکرم که بار دیگر بر این بنده حقیـر منـت نهـاد   

 

آوري مطالـب   تا مجموعه حاضر را که نتیجه بیش از دو سال تحقیق و پژوهش و جمع
موضوعات کارشناسان رسـمی دادگسـتري، کارشناسـان رسـمی قـوه      مفید و مرتبط با 

مهندسـی و کنتـرل    قـانون نظـام   27، کارشناسـان مـاده   187قضائیه معروف به مـاده  
کار مهندسی ساختمان را تهیـه   ساختمان و نیز مهندسین ناظر داراي پروانه اشتغال به

سـمتی حاضـر تحـت    مندان قرار دهم. مجموعـه سـه ق   و تنظیم و در اختیار این عالقه
گذاري گردیـده اسـت، در   عنوان مرجع کارشناسان رسمی دادگستري و قوه قضائیه نام

ها و سنوات گذشته حجم عظیمی از اطالعات مرتبط با موضوعات کارشناسی در سایت
هاي تلگرامی توسط اسـاتید باتجربـه و    ها و گروه الخصوص کانالهاي مجازي علیشبکه

گفتگو توزیع و در دسترس همگان قرارگرفتـه اسـت، ضـمن     مجرب در قالب تاالرهاي
هایشـان، بـه   دریـغ اندوختـه   ارج نهادن به زحمات این عزیزان در راهنماییها و ارائه بی

پیشــنهاد یکــی از دوســتان فرهیختــه کارشــناس عضــو کــانون کارشناســان رســمی  
ظ و دادگستري استان کرمانشاه (آقاي مهندس داریوش منوچهرآبادي) بـه جهـت حفـ   

ثبت و در دسترس بودن این اطالعـات بـراي همگـان اقـدام بـه تهیـه و تنظـیم ایـن         
اطالعات نمودم، به جهت عمومی بودن موضوعات و مباحث بخش اول که براي تمامی 

مباحـث حقـوقی و   «هـاي کارشناسـی کـاربرد دارد، ایـن قسـمت تحـت عنـوان        رشته
هـاي  کارشناسـان رشـته   جمع آوري گردید. بدون شک تمامی» موضوعات کارشناسی

منـد بـوده و در تمـام دوران حرفـه     شده در ایـن مجلـد عالقـه    مختلف به مباحث ارائه
 کارشناسی خود با این موضوعات مواجه خواهند شد.

آشنایی و درك و دریافت و استنتاج و اسـتخراج اطالعـات مـورد نیـاز از درون اسـناد      
اسناد و امالك از دیگـر مباحـث    بترسمی و نیز آشنایی با موضوعات مرتبط با حوزه ث

حساس و مهم در امر حرفه کارشناسی بوده که از طرفی آشنایی حداقلی براي تمـامی  
هایی خاص از قبیل راه و ساختمان،  طلبد و از طرف دیگر نیز براي رشته ها را می رشته
ر برداري، کشاورزي و منابع طبیعی، امور ثبتی و غیره، ازجملـه مهمـات بـه شـما     نقشه
آید. به همین دلیل در قسمت دوم تالش نمودم بخـش فراوانـی از اطالعـات مـورد      می

نـام  » مباحـث ثبتـی و امالکـی   «نیاز این بخش را گردآوري و ارائه نمایم و این مجلـد  
هاي  طرح«گرفت. تجربه بیش از دو دهه در موضوعات ساختمانی، هم در بخش دولتی 

این ایده را پرورش » مهندسی ساختمان محوزه نظا«و هم در بخش خصوصی » عمرانی
داد که مطالب متنوع و مفیـد سـاختمانی را هـم در حـوزه حقـوقی و مطالـب محـض        

مباحث «ساختمانی را در بخش سوم تهیه، تنظیم و ارائه نمایم. این مجلد بدین جهت 
بهـا بـراي همـه     نامیده شد، فصولی از این مجلد از قبیل ضـرایب فهرسـت  » ساختمانی
ن شاغل در طرحهاي عمرانی در سه بخش کارفرما، مشـاور و پیمانکـار بسـیار    مهندسی
بودجـه  وهـاي سـازمان برنامـه   باشد. این اطالعات بر اساس آخـرین بخشـنامه   مفید می

الزم به ذکر است که این مجموعه براي همه متقاضـیان   استخراج و ارائه گردیده است.
هـاي اخیـر نیـز    قبول شـده در آزمـون   درخواست پروانه حرفه کارشناسی و کارآموزان

 باشد. بسیار مفید و ارزنده می
. 

 علی فرشادفرمحمد
دبیر کمیته آموزش کانون



 

 
 

 
هـاي ایـن انتشـارات، بـه استحضـارتان       نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدردانی از اعتماد شـما بـه کتـاب   

سازي و نشر  هاي مختلف آماده انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروهرساند که همکاران این  می
کـار   کتاب، تمامی سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخـور و شایسـتۀ شـما فرهیختـۀ گرامـی بـه      

ر هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظ اند که اثري را ارائه نمایند که از حداقل اند و تالش کرده بسته
 محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، بـاز هـم احتمـال     رغم تمامی تالش وجود، علی بااین
نقـص و اشـکال دانسـت.     تـوان الزامـاً مبـرّا از     بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمـی 

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسـلّم   دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفه ازسوي
ویـژه از طریـق فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـی،        خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکـن، بـه  

هـاي بعـدي    ها و ویـرایش  ها را در چاپ و آنهاي منتشرة خود آگاه شده  ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب
 رفع نماید.
که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا دراین 

اید  و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده
شدة خود را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات،    طالعه، کتاب ویرایشپس از اتمام م

ایـد، لطـف کـرده     اي یادداشت نموده ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه
ر ارسال نمایید، عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نوآو

هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و باعـث هرچـه      ها و ویرایش تا این موارد بررسی شده و در چاپ
 پربارترشدن محتواي کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

منظور  رانقدر، بهنشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گ
که اصالحات درسـت و بجـا باشـند،     تقدیر و تشکّر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی

شدة  رسم ادب و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا چاپ اصالح  متناسب با میزان اصالحات، به
نمایـد، و   خودتـان، برایتـان ارسـال مـی     عنوان هدیه، به انتخاب آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را به

 شود. که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیز از زحمات شما تقدیر می  درصورتی
کارهـاي شـما    آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید

هتـر شـدن سـطح کیفـی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه        عزیزان در راستاي بهبود کتاب، و هرچـه ب 
  نمایند. استقبال می

 
 

  
 66484191-2تلفن:  
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 تقدیر و تشکر  

 
کـانون کارشناسـان رسـمی دادگسـتري اسـتان      مـدیره محتـرم    هاي هیئتها و مساعدتم از حمایتدانبرخود الزم می
مدیره که در به ثمـر رسـیدن مجموعـه     الخصوص جناب آقاي مهندس حامد سلیمی ریاست محترم هیئتکرمانشاه علی

حاضر کمال همکاري را مبذول نمودند تشکر و قدردانی نموده از خداوند متعال براي ایـن عزیـزان سـالمتی و عاقبـت     
 بخیري خواستاریم.  

مسئولین محترم انتشارات نوآور برادران گرامی نصیرنیا و همچنین سرکار خانم بیگلی نیـز بسـیار سپاسـگزار بـوده     از 
 براي ایشان نیز از خداوند بخشنده سالمتی و توفیق بندگی خواستاریم.



 

 
 مؤلّفـان و مصـنّفان و هنرمنـدان   کلّیۀ حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قـانون حقـوق   

 

، براي ناشر محفوظ و منحصـراً متعلّـق   1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین 1348مصوب سال 
به نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشـکال، نمودارهـا، جـداول،    

رد دیگر، و نیز هر گونه استفاده ها و موا تصاویر این کتاب در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت
از کل یا قسمتی از کتاب به هر شکل از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتاب، تهیۀ 

صورت اینترنتی، سـی دي،   برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به پی دي اف از کتاب، عکس
زة کتبـی از نشـر نـوآور ممنـوع و     وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجـا   دي

قـرار   پیگـرد قـانونی و قضـایی   است، و متخلّفـین تحـت    شرعاً نیز حرام غیرقانونی بوده و
 گیرند. می

صـورت فایـل ورد یـا پـی دي اف و مـوارد       با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتـب نشـر نـوآور بـه    
کـه هـر    چنین، توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لـذا درصـورتی   این

سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتـب نشـر نـوآور را    
ایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسـط کارشناسـان امـور اینترنتـی ایـن      در س

ها  انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت
پردازند، بررسی و درصورت مشخص شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از نظر قـانونی   می
باشد، وکیل قـانونی انتشـارات از طریـق وزارت فرهنـگ و      جاز و از نظر شرعی نیز حرام میغیرم

اي و اینترنتـی) و نیـز سـایر مراجـع      (پلیس رسیدگی به جرایم رایانـه  پلیس فتاارشاد اسالمی، 
قانونی، اقدام به مسدود نمودن سـایت متخلّـف کـرده و طـی انجـام مراحـل قـانونی و اقـدامات         

قـرار داده و کلّیـۀ خسـارات وارده بـه ایـن       پیگرد قانونی و قضـایی ن را مـورد  قضایی، خاطیا
 گردد.  انتشارات از متخلّف اخذ می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چـاپ دیجیتـال، چـاپ ریسـو،      همچنین درصورتی
انی تخلّفـات  رسـ  اُفست از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایـد، ضـمن اطـالع   

کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی،  
اتحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجـع قـانونی و قضـایی اقـدام بـه اسـتیفاي       

 نماید. حقوق خود از کتابفروشی متخلّف می
 ه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالع

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.
انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشـاهدة هـر گونـه تخلّـف از     

 66484191 -2هـاي  هاي انتشارات نـوآور بـه شـماره   قبیل مــوارد فـوق، مراتب را یا از طـریق تلفـن
و یـا از   info@noavarpub.comو یا از طریق ایمیل انتشارات بـه آدرس   09123076748و  021

بـه ایـن انتشـارات ابـالغ نماینـد، تـا از        www.noavarpub.comطریق منوي تماس با ما در سایت 
ــه     ــوگیري ب ــرم جل ــدگان محت ــود خوانن ــز خ ــده و نی ــر، پدیدآورن ــوق ناش ــییع حق ــد،  تض ــل آی  عم

 دردانی، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.عنوان تشکّر و ق و نیز به  



 

 فصل اول
  اصطالحات فرهنگ

 1 عمرانی کارگاهی اصطالحات
 شکل مربع آجر: چهارگوش آجر 
 قزاقی آجر 4/3: قدي سه آجر 
 پخ لب آجر: بر فارسی آجر 
 .رود یم کار به دیوار نبش در که آجري: نبشی آجر 
 .گیرند قرار یکدیگر پهلوي افقی و عمودي عرض یا طول که آجرهایی: نره آجر 
 و جابجایی تیرآهن )آرماتوربندي( میلگرد کردن خم براي F شکل به يا لهیوس: F آچار 
 آهک لهیوس به آجر شدن پر لب: آلوئک 
 بلوك رچهیت سقف در: آویز 
 کج سر میخ: اسکوپ 
 سر سه یا سر دو میخ: اسکوپ 
 کند یم عبور شکاف از که يا لهیم: اشپیل 
 حالت نمایش، فرم،: اکسپوز 
 پوشش: اورلب 
 يبند آب عایق،: ایزوالسیون 
 عایق: ایزوله 
 .دهند یم قرار دیگر پوششی مصالح یا رآهنیت سر زیر که بتنی قطعه یا آجر: بالشتک 
 سازي با سنگ قلوه کف مراحل: بلوکاژ 
 .کند یم پر سقف در را اجر دو فاصله که آجري قطعه: آجر بند 
 کلوك اندازه به است آجري قطعه: کلوکی بند 
 شکسته آجرهاي یا آجر مختلف قطعات: آجر پاره 
 دیوار یا در پاي پاخوري: پاسنگ 
 .شود یم انجام سقف ساختن از بعد آجر فرش مانند که يآجرکار: پاالنه 
 بردن بکار ماهیچه دیوارها زاویه در یا کردن بر فارسی را آخر از گوشه: پخ 
 .کنند یم میخ قاب يها تخته پشت که قطعات: بند پشت 
 ورق: پلیت 
 بتنی تیر: پوتر 
 مواد پاشنده دستگاه: پیستوله 
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 سنگین کوبه: تخماق 
 عریض و قطور يها تخته: تراورس 
 راسته کله دیوار اجراي وسیله: تماسه 
 بام اطراف دیوار یا بالکن جلوي دیوار: پناه جان 
 باشد باربر که است ضخیمی پایه یا دیوار: جرز 
 زیگزاگ يآجرکار نوعی: جوك 
 قزاقی آجر 2/1 و چهارگوش آجر 4/1: چارك 
 بام روي پله سرپناه: خرپشته 
 .شود یم درست میلگرد با خود که فونداسیون فوقانی مش میلگردهاي داشتن نگه براي: خرك 
 سخت زمین: دج 
 اصولی رج استاد، رج: گذاري دلیل 
 بنایی سطل: دول 
 باربر واسطه دیوار: حائل دیوار 
 عمودي کانال: رایزر 
 يآجرکار يها فیرد: بنا رج 
 ساختمان نماي: روکار 
 درگاه باالي رهیدا مین قوس: رومی 
 آجرها کردن آبخور، سیراب: زنجاب 
 ونیفونداس شناژ پایین و باال براي شده بافته میلگرد: سبدي 
 )فضوالت و منابع( فاضالب بزرگ مخزن: تانگ سپتیک 

 

 2 عمرانی کارگاهی اصطالحات
 کننده ثابت رنگ: سیلر 
 میلیمتر 1.5 قطر با سیم: يآرماتوربند سیم 
 بودن قائم: شاقولی 
 مارپیچ زانوي: گلو شتر 
 سطوح کردن تراز جهت يا لهیوس: تراز شلنگ 
 کردن صاف کردن، سطح هم: ايشمشمه 
 )قالب از استفاده هنگام در( دیوار و سقف مهار: بندي شمع 
 شناور کامل، آغشته: يا غوطه 
 گل گلوله: فتیله 
 ناقص مخروط مخزن: چدنی فلنج 
 .شود یم استفاده اجراشده بتن فشاري مقاومت تعیین براي: گیري مغزه یا گیريکر 
هـدایت بقیـه مراحـل اجـرا      و بعنوان شاقول و تراز بـراي  بتن یا گچ خاك است جنس از: بندي کرم 

 شود.می استفاده
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 شدن سوراخ سوراخ: کرمو 
 خرپا زیر حمال تیر: کش 
 بتن قالب: کفراژ 
 مشبک میلگرد: مش کالف 
 قزاقی آجر 4/1: کلوك 
 .روند یم بکار هم پهلوي راسته و کله کی که يآجرکار نوعی: راسته و کله 
 ماله کمچه: 
 یآمدگ شیپ: کنسول 
 کننده براق رنگ: کیلر 
 حالـت  شـدن  خشـک  از قبـل  تـا  و شـود  ینمـ  سـخت  وقـت  چیهـ  کـه  گچـی  جان یب گچ: کشته گچ 

 .دهد ینم دست از را خود پالستیسیته
 زمین عمق از يبردار نمونه: یزن گمانه 
 قالب شابلن،: الگو 
 پاشـیدن  از استفاده با یا شود کدستی و صاف که کشند یم ماله با آنقدر را بتن سطح: کردن ياسهیل 

 بتن سطح بر خشک سیمان
 توخالی: مجوف 
 فاضالب لوله دو بین حوضچه: منهول 
 عمودي چاه چاه، راسته: چاه میل 
 مهارکننده قطعات: انتظار میلگرد 
 سـطح  بر و کند یم عبور آن از مواد و شود یم نصب پیستوله دستگاه بر که يدار سوراخ کالهک: نازل 
 .ندینش یم کار
 .ردیگ یم قرار پوشش براي پنجره یا در باالي که آهنی تیر یا چوب: درگاه نعل 
 آجر مختلف ابعاد: قدي سه چارك، نیمه، 
 دادن لرزش: ویبره 
 فونداسیون گیر برش يلگردهایم: سنجاقی 
 

 ساختمان کارگاهی و اجرایی اصطالحات
 .شود یم ویبره و شده ساخته دقت با آن مالت که موزاییک نوعی: تایل سیمنت 
 .است صیقلی و نچسب سطح با مقاطع در اندود دارنده نگه منظور به توري نوعی: رابیتس 
 يا سـازه  غیـر  صوتی عایق منظور به شده اضافه پوکه و آلومینیم پودر آن در که بتن نوعی: سبک بتن 

 .شود یم استفاده
 .رود یم بکار سبک سقف یا جداکننده دیوار ساختن براي که گچی آجرهاي: سیپورکس 
 .شود یم استفاده حرارتی صوتی عایق و جداسازي براي ساخته شیپ گچ مالت: گچی پانل 
 باعـث  و پخـش  بـتن  در یکنواخت طور به که فوالدي الیاف اضافه به معمولی بتن مخلوط: الیافی بتن 

 .شود یم استفاده يساز محوطه و يساز جاده در و شده خود نوع در بتن فشاري مقاومت افزایش
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 عـایق  بـراي  میلیمتـر  100 ضـخامت  در پنبـه  چـوب  و شهیش پشم ،سنگ پشم از عایقی: پتویی عایق 
 .شود یم استفاده حرارتی

 150 آن عیـار  شـود  یمـ  استفاده پی کف کردن تمیز و کردن سطح هم براي بتنی): نظافت( مگر بتن 
 .است کیلوگرم

 
 راهسازي اصطالحات

 ناهموار خاکریزهاي کف در پله ایجاد: بانکت 
 پل یک خروجی یا ورودي در آب جریان مسیر بازگشایی: دراواسیون 
 موجود پل از يوال گل برداشتن و کردن باز و کردن تمیز: تنقیه 
 راه عرضی شیب): dever تلفظ با( دور 
 جاده بر عمود به نسبت پل یک آکس انحراف زاویه: بیه 
 بـیس،  بـیس،  سـاب  شـامل  روسـازي . (ندیگو یم راه روسازي زیر سطح به): سابگرید( روسازي بستر 

 )است آسفالت
 ایـنچ  6 از بزرگتـر  يها دانه با سنگی مخلوط% 30 از بیش حداقل که خاکریزي): سنگریزي( راکفیل 

 cm 15 حـداکثر  معمـولی  خـاکریز  ضـخامت ( کـرد  اسـتفاده  cm 60 تا 30 يها هیال در توان می و داشته
 .کرد استفاده راکفیل از توان می )روسازي بستر( سابگردید به مانده متر 1 تا 101 نشریه طبق). است
 سـنگی  يهـا  دانه وجود خاطر به راکفیل در. (راکفیل باربري ظرفیت سنجش آزمایش: VSS آزمایش 

 اسـتفاده  آزمـایش  ایـن  از خـاطر  همـین  بـه  نـدارد  وجود - کمپکشن- تراکم آزمایش از استفاده امکان
 )کنند یم

 .يبند دانه منحنی در سنگی مصالح اندازه) بودن بزرگتر( بودن رنج از خارج: آورسایز 
 گویندمی لودر یا مکانیکی بیل جام به: پاکت 
 )شه می نصب مکانیکی بیل پاکت يجا به که( هیدرولیکی چکش: پیکور 
 گویند. پل دیوار به: کوله 
 )راهسازي( نباتی خاکهاي برداشت: استرپینگ 
 )راهسازي( مختلف علل به راه مسیر نقشه تغییر: واریانت 
 در سـنگ  افتـادن  از جلوگیري براي باشند بیشتر متر 8 از معموالً که هایی ترانشه در پله ایجاد: برم 

 متر) 3 عرض به معموالً.(خاکبرداري شیب بیشتر پایداري همچنین و راه مسیر
 آسـفالته  راه بهبـود  منظـور  بـه  که گردد یم اطالق کم باضخامت حفاظتی آسفالت نوعی به: کتسیل 

 مقابـل  در آن نمـودن  نفـوذ  رقابلیغ نیز و) آسفالت دیگر انواع یا سطحی آسفالت یا گرم آسفالت از اعم(
 بـا  مخلوط قیر هیال کی پخش شامل کتسیک. شود یم برده بکار غیره و باران و برف نظیر جوي نزوالت

 .باشد مصالح پخش بدون با و مصالح با توأم قیر امولسیون
 انجـام  آسـفالت  قشـر  بخـش  جهـت  شـنی  راه سـطح  نمـودن  آمـاده  منظور به نفوذي اندود: پریمکت 
 عالوه و نموده نفوذ آن فرج و خلل داخل در گردد یم پخش شنی راه سطح در که پریمکت قیر گردد یم
 .گردد یم راه بدنه به آسفالت قشر چسبندگی تسهیل سبب شنی راه سطح تحکیم بر

 آغشـته  منظـور  بـه  بتنـی  یـا  آسفالتی سطح روي قیر امولسیون نازك بسیار الیه یک پخش: کتتک 
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 انـدود  شـود  یمـ  پخـش  آن روي متعاقبـاً  کـه  آسفالتی قشر با چسبندگی و ایجاد و مزبور سطوح نمودن
 .شوند یم نامیده کت تک یا و سطحی

 بـه  با و شده خراب راه سطح آسفالت راه جسم خرابی و ترافیکی فشار براثر راهها در هرگاه: يریگ لکه 
 مـنظم  يها شکل صورت به را شده خراب يها آسفالت کاتر دستگاه لهیوس به باشد درآمده یکییموزا شکل
 میکنـ  یم اقدام نیز آن اصالح به نسبت بود شده یدگید بیآس دچار نیز زیرسازي چنانچه و نموده خارج
 .نمائیم می مرمت را رویه مرغوب آسفالت با و ریخته کتتک هیال کی سپس

 از منظـور . شـود  یمـ  گرفتـه  نظر در حریم گردد احداث و طراحی که راهی نوع به توجه با: راه حریم 
 تـوان  می را مقاصد این ابدی یم اختصاص خاصی مقاصد براي راه طرف دو از که است زمینی مقدار حریم
 :نمود ذکر ذیل شرح به خالصه بطور

 رانندگان براي تر عیوس دید میدان ایجاد -1
 ترافیک افزایش به توجه با آینده در راه تعریض جهت تسهیالت ایجاد -2
 بـا  سـاختمان  احداث از جلوگیري با(( جاده از خودروها انحراف از ناشی خطرات کاهش یا جلوگیري -3

 ))حریم در بنا هرگونه
 در کـه  شـود  یمـ  اسـتفاده  هـا  درراه حفاظ براي گالوانیزه ورق جنس از که جداکننده نوعی: گاردریل 

 راننـدگی  هنگام در ناگوار اتفاقات و تصادفات از تا شود یم نصب ها قوس و ها گردنه پرتگاه، نقاط اتوبانها،
 .شود کمتر آنها عوارض یا شده جلوگیري

 سـاخته  متـري  دو یـا  یـک  قبیـل  از مختلـف  ارتفاع در که باشد یم بتنی جداکننده نوعی: نیوجرسی 
 و امنیـت  ایجـاد  و متخلـف  راننـدگان  خـالف  و زدنهـا  دور از جلـوگیري  جهت ها بزرگراه در که شود یم

 از جلـوگیري  و ترافیـک  هدایت و خروج و ورود موارد بعضی در و تصادفات و ناگوار اتفاقات از جلوگیري
 .شود یم ایجاد روبرو يها چراغ نور
 

 در کارفرما يا حرفه مدنی مسئولیت بیمه عمومی شرایط رایج در اصطالحات و تعاریف
 کارکنان قبال

 و بوده ایران اسالمی جمهوري مرکزي بیمه از فعالیت پروانه داراي که است  ي ا بیمه مؤسسه: گر بیمه 
 .است رشته این در بیمه عملیات انجام به مجاز
 از ناشـی  خسـارت  جبـران  بـراي  گر مهیب تعهد و پوشش اخذ برابر در گذار مهیب که وجهی: بیمه حق 
 .پردازد یم نامه مهیب پوشش تحت حادثه بروز یا وقوع
 بـه  متعهـد  و کنـد  مـی  منعقـد  گـر  بیمه با را بیمه قرارداد که حقوقی یا حقیقی شخص هر: گذار بیمه 

 .باشد می بیمه حق پرداخت
 سـهم  مزد، و حقوق از اعم العمل حق گذار بیمه از بیمه موضوع کار انجام ازاي در که افرادي: کارکنان 
 .است شده درج نامه بیمه خصوصی شرایط در آنها مشخصات یا و نمایند می دریافت مزایا سایر یا و سود

 نیـز  شـرکت  مـدیرعامل  و رهیمـد  ئـت یه اعضـاي  باشـد،  حقـوقی  شخص گذار بیمه صورتیکه در -تبصره
 .باشند  نامه مهیب پوشش تحت کارکنان جزء توانند می
 یـا  و) جزئـی  یـا  کلی( عضو نقص جسمی، صدمه دچار حادثه وقوع اثر در که کارکنانی: گاندهید انیز 
 . اند گردیده فوت
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 آن انجـام  موظـف بـه   کارکنـان  کارفرمـا،  ارجـاع  برحسب که شغلی وظیفه نوع هر: بیمه موضوع کار 
 .هستند

 اعتبـار  مـدت  در و بیمه موضوع کار انجام مناسبت به و حین که است رویدادي: بیمه موضوع حادثه 
 گذار بیمه و گردد کارکنان فوت یا ازکارافتادگی عضو، نقص جسمی، صدمه به منجر و افتد اتفاق نامه بیمه

 .شود شناخته آن از ناشی غرامت پرداخت یا خسارت جبران مسئول
 و نظافـت  و غـذاخوري  و اسـتراحت  محل در و جاري و روزمره امور جریان در که حوادثی کلیه -تبصره
 تلقـی  بیمـه  موضـوع  حادثـه  افتـد،  مـی  اتفـاق  کارکنـان  براي بیمه موضوع مکانی محدوده در آن امثال
 .گردد می
 در او نماینده یا کارفرما درخواست حسب کارکنان که است يا محدوده: بیمه موضوع مکانی محدوده 
 مشـخص  نامـه  بیمـه  خصوصـی  شـرایط  در آن حـدود  تعیین یا نشانی درج طریق از و کنند می کار آنجا
 .گردد می
 از ناشـی  که بدن اعضاي از عضوي کار انجام توانایی دادن دست از یا و شکل تغییر قطع،: عضو نقص 

 .باشد داشته قطعی و دائم وضعیت و بوده بیمه موضوع حادثه
 یا جسمی صدمات بروز صورت در گردد می متعهد گر بیمه که است وجهی: عضو نقص و فوت غرامت 
 ذینفـع  یـا  دهیـ د انیـ ز بـه  نامـه  بیمـه  این شرایط طبق بیمه مشمول حادثه وقوع از ناشی کارکنان فوت

 .بپردازد
 پزشـکی  هاي هزینه پرداخت قبال در گذار بیمه اي حرفه مدنی مسئولیت از است عبارت: بیمه موضوع 
 .بیمه موضوع حادثه از ناشی گذار بیمه کارکنان فوت و عضو نقص جسمی، صدمه غرامت  و
 

 وساز ساخت و شهرسازي مقررات و قوانین در مهم يها واژه تعریف
 احداث براي که شود یم گفته هماهنگی و ضروري فعالیتهاي از يا مجموعه به :زمین يساز آماده 

 بر بنا عمدتاً و ردیگ یم صورت اراضی در عمومی نیازهاي رفع و شهري ساتیتأس و مسکونی واحدهاي
 .است شهري ساتیتأس يها شبکه و مرور و عبور يها شبکه ایجاد ،زمین تسطیح شامل ضرورت

 و شهرها استحفاظی حریم و قانونی محدوده در که گردد یم اطالق ییها نیزم به :شهري اراضی 
 .باشند قرارگرفته ها شهرك

 معبـر  اسـاس  بـر  شـده  نیـی تع کـف  تـا  سـاختمان  یک حد باالترین فاصله از است عبارت :بنا ارتفاع 
 .زمین قطعه مجاور دسترسی

 حـد  نیتـر  نییپـا  تـا  دوطبقـه  از قسـمتی  یـا  تمـام  شده تمام کف فاصله از است عبارت :مفید ارتفاع 
 .طبقه همان سقف وساز ساخت

 بـرق  ـ آبیاري ـ  آشامیدنی آب قبیل از زیربنایی خدمات يها شبکه از است عبارت :شهري ساتیتأس 
 احـداث  سـاکنان  اولیـه  نیازهـاي  نیتـأم  منظـور  بـه  که مربوط تجهیزات سایر و فاضالب ـ تلفن ـ گاز ـ
 .شوند یم

 زمـین  قطعـه  سـطح  بـه  ساختمان کل زیربناي سطح درصد نسبت از است عبارت :ساختمانی تراکم 
 .ساخت مورد
 .  شود یم اطالق شود، ها ستون یا و سقف تعویض به منجر که تعمیري هرگونه به :اساسی تعمیرات 


