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 5 و راهنمای استفاده از کتب کلیدواژه مقدمه
 ۹۳ جنس( کلمات متجانس )هم
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رسـاند   ستحضـارتان مـي  هاي این انتشارات، بـه ا  نهادن به اعتماد شما به كتاب نشر نوآور ضمن قدرداني و ارج

سـازي و نشـر كتـاب،     هـاي مختلـآ آمـاده    كه همكاران این انتشارات، اع  از مؤلّفان و مترجمان و كـارگروه 

اند و تـالش   كار بسته تمامي سعي و همّت خود را براي ارائة كتابي درخور و شایستة شما فرهيختة گرامي به

اي استاندارد یك كتاب خوب، هـ  از نظـر محتـوایي و غنـاي     ه اند كه اثري را ارائه نمایند كه از حداقّل كرده

 علمي و فرهنگي و ه  از نظر كيفيّت شكلي و ساختاري آن، برخوردار باشد.

هاي این انتشارات براي ارائة اثري با كمترین اشكال، باز ه  احتمـال بـروز    رغ  تمامي تالش وجود، علي بااین

دیگـر،   نقص و اِشكال دانسـت. ازسـوي   توان الزاماً مبرّا از  ثري را نميایراد و اشكال در كار وجود دارد و هيچ ا

اي و اخالقي خود و نيز بنابـه اعتقـاد راسـه بـه حقـوق مسـّل  خواننـدگان         این انتشارت بنابه تعهّدات حرفه

ویژه از طریق فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـي، ازهرگونـه اشـكال        گرامي، سعي دارد از هر طریق ممكن، به

 ها رفع نماید. هاي بعدي آن ها و ویرایش ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن مالي كتاباحت

كه حين مطالعة كتاب با اشكاالت، نـواقص و   راستا، از شما فرهيختة گرامي تقاضا داری  درصورتي لذا در این 

اید پـس   روي خود كتاب انجام دادهیا ایرادهاي شكلي یا محتوایي در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر 

شدة خود را با هزینة انتشارات نوآور، پس از همـاهنگي بـا انتشـارات، ارسـال      از اتمام مطالعه، كتاب ویرایش

ایـد، لطـآ كـرده عكـس یـا       اي یادداشت نموده نمایيد، و نيز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگة جداگانه

مارة تلفن تماس خود به ایميل انتشـارات نـوآور ارسـال نمایيـد، تـا ایـن       اسكن برگة مزبور را با ذكر نام و ش

هاي بعدي كتـاب اِعمـال و اصـالر گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه         ها و ویرایش موارد بررسي شده و در چاپ

 پربارترشدن محتوایي كتاب و ارتقاء سطح كيفي، شكلي و ساختاري آن گردد.

منظـور تقـدیر    عمل متعهّدانه و مسئوالنة شما خواننـدة فرهيختـه و گرانقـدر، بـه     نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این

كه اصالحات درست و بجا باشـند، متناسـب بـا ميـزان      و تشكر از این همدلي و همكاري علمي و فرهنگي، درصورتي

نيـز از سـایر    شـدة آن و  رس  ادب و تشكّر و قدرشناسي، نسخة دیگري از همان كتاب و یا چاپ اصـالر  اصالحات، به

كـه اصـالحات    نمایـد، و درصـورتي   عنوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برایتـان ارسـال مـي        كتب منتشرة خود را به

 شود. تأثيرگذار باشند در مقدّمة چاپ بعدي كتاب نيزاز زحمات شما تقدیر مي

رهـاي شـما عزیـزان در    كا آورندگان كتاب، از پيشـنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه    همچنين نشر نوآور و پدید

راستاي هرگونه بهبود كتاب، و هرچه بهتر شدن سـطح كيفـي و علمـي آن صـميمانه و مشـتاقانه اسـتقبال       

 نمایند. مي

 نشر نوآور

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

ق و ذكر سالم و صلوات و تهيت به پيشگاه خورشيد تابناك آسـمان نبـوت و هـدایت حضـرت محمـد      پس از حمد و ثناي حضرت ح
مصطفي)ص( و ماه فروزان آسمان عصمت و طهارت حضرت فاطمه )س( و دوازده اختر پاكباز و درخشان آسـمان امامـت و والیـت،    

هاي كليدواژه به نحـوي   تا بتوان  با ویرایش جدید كتاب خدا را شاكرم كه بار دیگر توفيق خدمت به بندگانش را به بنده عطا فرمود،
 كه كارآمدتر باشد، وظيفه خود را به اتمام برسان .

مشـخص بـودن مطـالبي كـه مـورد بحـث قـرار         -0این مقدمه به چند دليل در قالب پرسش و پاسه نوشته شده است كـه دالیـل عبارتنـد از:    
 رفع ابهامات احتمالي در ذهن داوطلبان. -4درك راحت و بهتر مطالب نگارش شده.  -3نظ  و انسجام در توضيحات آمده.  -2گرفته. 

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

كاركرد كتب كليدواژه بدین صورت است كه داوطلب با عل  و دانش مهندسي خود و نيز بـا تمـرین و كسـب مهـارت، ابتـدا بایـد از       
هاي سؤاالت كلمه كليدي درست سؤاالت را تشخيص دهد )واضـح اسـت كـه تشـخيص سـریع و صـحيح        ز گزینهصورت سؤاالت یا ا

كليدواژه سؤاالت نياز به تمرین و كسب مهارت دارد( پس از تشخيص كليدواژه درست سؤاالت آن كلمـه كليـدي را بـا مراجعـه بـه      
وبروي كليدواژه اشاره شده است كه این كلمه كليدي در كدام مبحث نماید در آنجا ر كتاب كليدواژه و به ترتيب حروف الفبا پيدا مي

یا كدام منبع از كتب مواد آزمون و در چـه صـفحاتي و در كـدام بنـد از آن كتـاب آورده شـده اسـت، حـال داوطلـب بـه آدرس یـا            
سه سؤال دست خواهد یافت اگـر  هاي اشاره شده، مراجعه نموده و با مطالعه مطلب مرتبط به آن موضوع به احتمال زیاد به پا آدرس

پاسه سؤال را در آن آدرس نيافت باید به آدرس بعدي مراجعه نماید. و بهتر است كه داوطلب با پيش مطالعه منابع آزمون بتواند تـا  
 حدودي حدس بزند كه كليدواژه به دست آمده حدودا مربوط به كدام مبحث است كه ابتدا به آن آدرس مراجعه نماید و در صـورت 

 جویي نماید. نيافتن پاسه به آدرس بعدي مراجعه نماید تا زمان خود صرفه
بنابراین كاركرد كتب كليدواژه دستيابي هر چه سریعتر به پاسه سؤاالت )البته سؤاالتي را كه قابليت اسـتفاده از كليـد واژه را دارنـد    

جویي در زمان پاسـخگویي و در نهایـت    ند( و هدف صرفهكه اغلب دو سوم سؤاالت قابليت پاسخگویي از طریق كتب كليدواژه را دار
 باشد. قبولي در آزمون مي

با توضيحات باال شاید تصور كنيد كه پس هر كسي با تهيه كتب كليد واژه و تهيه كليه مباحث و منـابع آزمـون بـه راحتـي و بـدون      
از مهندسـان شـاید بتواننـد بـا دانـش و مهـارت و       مطالعه امكان قبول شدن در آزمون را دارد كه پاسه این است كه تعـداد انـدكي   

هاي خاصي كه دارند به این شيوه قبول شوند ولي براي سایر افراد احتمال بسيار كمي دارد و نيـاز بـه ایـن اسـت كـه حتمـا        توانایي
ه سـؤال را بـا   دروس تخصصي و مه  و برخي مباحث حتما مورد مطالعه قرارگيرد و توقع این است كه داوطلب حـداقل ده تـا پـانزد   

دانش خود و مطالعات قبل از آزمون و بدون مراجعه به سایر كتب پاسه دهد تـا بتوانـد زمـان بيشـتري داشـته باشـد كـه از كتـب         
خواهند صرفا بـا اسـتفاده از كليـدواژه كليـه سـؤاالت را       كليدواژه براي پاسخگویي سریعتر استفاده نماید و تقریبا اكثر كساني كه مي

رسـند كـه جـواب     به گفته اغلب خود این دوستان بين بيست تا بيست و هفت یا بيست و هشت سؤال را بيشتر نمي جواب دهند بنا
 دهند. آورند بنابراین شانس قبولي را از دست مي دهند و اغلب زمان ك  مي

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

شارات نوآور براي اولين بار تصمي  به تاليآ كتابي گرفت تا بتوانـد جسـتجو در منـابع آزمـون را سـاده كنـد و       انت 90در اوایل سال 
داوطلب بتواند با تهيه آن كتاب جواب سواالت آزمون را به سرعت پيدا كند. از آنجا كه تعداد منابع آزمـون نظـام مهندسـي معرفـي     

به تعداد صفحات زیاد هر منبع، پيدا كردن جواب سوال براي داوطلبان سخت بود، ایده شده براي هر آزمون بسار زیاد بود و با توجه 
تـر شـدن ایـده و تـالش      هاي تخصصي به تفكيك هر رشته مورد توجه تي  تحقيقي انتشارات قرار گرفت. سرانجام بـا پختـه   كليدواژه

 مخصوص هر رشته براي اولين بار در كشور به چاپ رسيد. هاي كليدواژه كتاب 92شبانه روزي كارگروه انتشارات نوآور در اوایل سال 
هـا حتـي بـدون     تر از االن بودند و امكان اینكه برخي از داوطلبان با تهيه كليـدواژه  ها سواالت آزمون نظام مهندسي ساده در آن سال

كنند، وجود داشت. از آنجـا كـه سـواالت    مطالعه جزئي منابع، تنها با داشتن منابع و كليدواژه، به آزمون رفته و نمره قبولي را كسب 
شدند، تنها كافي بود داوطلبان كليدواژة سوال را تشخيص دهند و در كتاب كليـدواژه بـه ترتيـب الفبـایي جسـتجو       تر طرر مي ساده

ت آزمـون نظـام   كنند. و به آدرس گفته شده روبروي هر كليدواژه مراجعه نمایند تا به احتمال زیاد به پاسه برسند. اما امروزه سـواال 
 اند. لذا استفاده از كتب كليدواژه به آساني سابق نيست. تر شده تر و مفهومي تر، پيچيده مهندسي سخت
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ها، نحوة طرر سؤاالت را تغيير دادند، تا داوطلب  و آسان شدن كار براي داوطلبان، طراحان سؤاالت آزمون  پس از چاپ كتب كليدواژه
ب كليدواژه به آساني قبول شوند. پس این نياز به وجود آمد تا در نحوة نگارش و تدوین و همچنين سبك نتواند تنها با استفاده از كت

استفاده از كتب كليدواژه نيز تغييراتي وجود آمده و دایره واژگان كليدواژه افزایش یابد. عالوه بر شامل شدن كلمات كليدي منابع، با 
كتب اضافه شوند كه مفهوم آن در منابع هست ولي عين آن در منبع موجـود نيسـت.   بيني ذهن طراحان سوال كلماتي به این  پيش

 شود كارایي و نقش كليدواژه حفظ شود. این امر باعث مي
اي كه آن كلمات  شامل تمام لغات كليدي منابع آزمون شود، به گونه -0توان گفت: كتاب كليدواژه كتابي است كه:  پس همچنان مي

شامل تمام لغـات كليـدي    -2ها از آن سوال شده و یا احتمال سوال آوردن از آن وجود داشته باشد.  ا در آزمونبسيار مه  بوده كه ی
كلمات مفهومي داشته باشد، یعني مطالب مهمي را كه مثال در یك صفحه از منـابع آمـده را    -3هاي ادوار گذشته نظام باشد.  آزمون

فرمول ها را شامل شود. یعني اگر  -4از مفهوم است، داوطلب بتواند به جواب برسد.  در قالب یك كلمه معرفي كند. تا وقتي سواالت
 داوطلب بخواهد فرمولي را پيدا كند، با مراجعه به ردیآ ف و یافتن واژه فرمول بتواند فرمول مد نظر را انتخاب كند.

هایي  ولي در آزمون یاري كرده و یافتن مطالب و واژهبه طور كلي كتاب كليدواژه كتابي است كه بتواند داوطلب را براي رسيدن به قب
هاي آن استفاده شده را راحت كند. یعني بتواند داوطلب را به راحتي به منبع و صـفحه   كه از آن داخل صورت سوال آزمون یا گزینه

 مربوطه رهنمون شود.
 
 نند؟ک ها با هم متفاوت هستند و چرا از نظر حجمی با هم فرق می چرا کلیدواژه -3

هاي مطالب منابع را بياورد كه زحمـت كـ     ها و عنوان خب مطمئنا سليقه مولفان متفاوت است. یك مولآ تصمي  دارد تنها سرفصل
گيرد خط به خـط و كلمـه بـه     دهد. یك مولآ ه  تصمي  مي دارد و حج  كتاب ك  است و مطمئنا تعداد سوال كمتري را پاسه مي

دهد اما موجب سـردرگمي   كار سختي است و مطمئنا كتاب كاملي است و تمام مطالب را پوشش مي كلمه منابع آزمون را بياورد كه
گيـرد و داوطلـب    توان چندین صفحه عنوان كرد، اما این معرفي تنها وقت داوطلـب را مـي   شود. مثال براي كلمه بتن مي داوطلب مي

توان نام بـرد كـه در بسـياري از     عنوان مثال دیگر كلمه سيمان را ميتواند بين این همه ارجاع، پاسه سوال خود را پيدا كند. به  نمي
آورد یقينا كار پر زحمتي كـرده و   ها را مي توان گفت صدها بار تكرار شده است. مولفي كه تمامي ارجاع منابع آمده، و در هر منبع مي

آن همه ارجاع پاسه سوال را پيدا كند یا اگر پيدا تواند بين  تاليفش خيلي كامل است ولي مهندسي و بهينه نيست، زیرا داوطلب نمي
 كند كل زمان آزمون را سر یك سوال از دست داده است.

اما تاليفي درست است كه دامنه شمول آن كامل باشد و در صورتي كه كلمه كليدي بارها و بارها در منابع مختلآ تكرار شده باشـد،  
تـرین   ترین و مهندسي رد كه امكان طرر سوال از آن وجود دارد. این نوع تاليآ كه بهينههایي را بياو با تيزبيني و كياست، تنها ارجاع

آفریند. مطمئنا این نوع تاليآ حداكثر تعداد پاسه سـواالت را   تر از دو نوع قبلي بوده و كتابي كارآمدتر مي نوع تاليآ است، پرزحمت
 حداقل زمان به حداكثر نمره ميرسد.گيرد. یعني داوطلب در  در بردارد و وقت كمي از داوطلب مي

 
 شوند؟ های انتشارات نوآور در هر آزمون ویرایش می چرا کلیدواژه -4

در طي سال  20، 21، 08، 06، 04، 03، 5، 4، 3ویرایش منابع آزمون)به طور مثال ویرایش مباحث  -0دليل این امر سه مورد است: 
سوال طرر شد و در  92تغيير تمامي مباحث نامبرده از مبحث چهار و پنج ویرایش با وجود  97گذشته تغيير كرد، اما در اردیبهشت 

هاي بعد از اردیبهشـت از   معرفي گردید و قرار بر آن شد در آزمون 92معرفي منابع توسط دفتر مقررات مبحث چهار و پنج ویرایش 
كند، یعني تمام داوطلبان طي تمـام   كليدواژه تعيير نميتر شدن سواالت. )انتظار داوطلبان از  مفهومي -2استفاده شود.(  96ویرایش 

ادوار از حداقل انتظاري كه از كليدواژه دارند اینست كه كليدواژه بتواند آنها را در پاسخگویي به حداكثر ممكـن سـواالت راهنمـایي    
شـود كـه    مهندسـي موجـب مـي    هاي نظـام  تر شدن سواالت و سختي روز افزون )بهتراست بگویي  دوره افزون( آزمون كند. مفهومي

ها باید یك قدم جلوتر از طراحان باشـند. لـذا تـي  تخصصـي انتشـارات بـا بررسـي         تر شوند و البته كليدواژه ها ه  مفهومي كليدواژه
ب تر شـدن موجـ   تر شوند و همين مفهومي تر و مهندسي تر، جامع ها بایست مفهومي بيند كه كليدواژه سواالت هر آزمون، گاها نياز مي

طي بازخوردها، انتقادات و پيشنهادات با ارزش برخي داوطلبـان تيزهـوش و    -3ميشود كه ناگزیر تصمي  به ویرایش جدید بگيری .( 
انـد،   هاي قبلي كتاب كليدواژه را به طور عملي و دقيق در زمان آزمـون داشـته   نكته سنج ادوار گذشته، كه تجربه استفاده از ویرایش

اند بسيار  هایي را به كليدواژه اضافه نمایي . مطمئنا پيشنهادات افرادي كه با كليدواژه سر آزمون حاضر شده اژهالزم است تا نكات و و
باشـد. افتخـار انتشـارات در بـه ثمـر رسـاندن        هاي آینـده كارآمـد مـي    درخور دقت و ارزشمند است و مطمئنا براي داوطلبان آزمون

 هاي گذشته بدست آمده است.  پيشنهادات داوطلبان آزمون نظير است كه از اي بي ها، تجربه كليدواژه
 
 چرا باید در آزمون، کتاب کلیدواژه به همراه داشته باشیم؟ -5

 61هاي نظام مهندسي، پيچيدگي، گستردگي و گسيختگي مطالب آزمون، تعـداد سـواالت زیـاد آزمـون)     به دليل كثرت منابع آزمون
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به این سواالت تخصيص یافته، مفهومي بودن سواالت و سختي در یافتن پاسـه سـوال در   سوال( و زمان اندكي كه براي پاسخگویي 
گویي به سواالت معقول به  جویي در زمان پاسه تر كردن قبولي و صرفه ها براي راحت بين تعداد قابل توجه منابع، استفاده از كليدواژه

 رسد. نظر مي
تـرین سـواالت آزمـون هـاي      اشد )توجه كنيد كه این سـوال یكـي از پـر تكـرار    به طور مثال فرض كنيد در آزمون سوال ذیل آمده ب

 معماري نظارت و اجرا و نيز عمران محاسبات، اجرا و نظارت است(:
PH  آب مصرفي در بتن چقدر است؟ 

 آب مصرفي در بتن چند است؟ PHیا مقدار 
كليدواژه پاسه سـوال را بيابيـد. زمـان را هـ  در نظـر بگيریـد.        توانيد بدون خب اگر از كتاب كليدواژه استفاده نكنيد، ببينيد آیا مي

مطمئنا براي بسياري از داوطلبين زمان زیادي صرف یافتن پاسه این سوال خواهد شد. اما با جستجو در كليـدواژه در مـدت زمـان    
 تري به پاسه خواهي  رسيد: كوتاه

 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

PH ۶-4-۹0-۱ ۹24 ۱م دنی(آب مصرفی در بتن)آب غیرآشامی 

PH ۹-۶-۹0-6 ۳۱ 6م آب مصرفی در بتن 

آورنـد ایـن واژه    هـا را مـي   اي كه تنها عنـوان  خب حاال مشاهده كنيد چقدر سریع به پاسه رسيدید. توجه كنيد در كتابهاي كليدواژه
انـد كـه    معرفـي كـرده   "ب غيرآشاميدنيآ"هاي كليدواژه عنواني و ك  حج ، كليد مربوط به این صفحه را  شود. زیرا كتاب یافت نمي

 عنوان و سرفصل مطلب مورد نظر است.
 زمـان انـدك آزمـون،    -3كثـرت تعـداد سـواالت،    -2كثـرت تعـداد منـابع،     -0پس دليل نياز به داشتن كتب كليـدواژه عبارتنـد از:   

وش گوشـه بـرخالف تصـور در    پيچيدگي و گسيختگي مطالب منـابع )مـثال جـ    -5مفهومي بودن سواالت آزمون نظام مهندسي،  -4
مبحث ده نيز موجود است. داوطلب ممكن است تصور كند كه اگر در سوال از جوش گوشه نامي به ميان آمد، حتما جواب در كتاب 
راهنماي جوش و اتصاالت جوش است، اما برخالف این تصور پاسه سوال در مبحث ده  است )حتما خودتـان كليـد جـوش گوشـه،     

شـود و ایـن همـان     ... را مشاهده كنيد تا ببينيد چندین منبـع شـامل نكـات مهمـي در مـورد ایـن كليـدها مـي        ، آجر، بتن و مجري
 تر در آزمون. قبولي راحت -6گسيختگي و عدم انسجام مطالب منابع آزمون است(،

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

گوید قبولي با كتب كليدواژه حتمي است، باید بگویي  متاسفانه آن تبليغ قصد فریب شما را داشته و كامال  هر تبليغي به شما مياگر 
دروغ است. شرط قبولي تشخيص كليد سوال است كه توسط داوطلب باید صورت بگيرد. اگر داوطلب تسلط بر انتخاب كلمه كليدي 

ای . همچنين  به چگونگي كسب این مهارت اشاره كرده 9و  8، 7رود. در سوال  اش باالتر مي قبولي توان گفت احتمال داشته باشد، مي
 گيري از كليدواژه در رابطه مستقي  با سطح و آشنایي نسبي داوطلبين با مباحث و منابع آزمون است. توجه داشته باشيد كه بهره

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

تهيـه كتـاب    -0توان احتمال قبولي را افزایش داد و این چند راهكار سـاده عبارتنـد از:    به طور خالصه با انجام چند راهكار ساده مي
زمون( آزمون قبلي و سـعي در  كسب مهارت با تكرار و تمرین به وسيله مطالعه چند )حداقل دو آ -2كليدواژه و تمامي منابع آزمون. 

 آشنایي نسبي داوطلبين به كليت مطالب و مباحث مطروحه در آزمون . -3رسيدن به جواب با استفاده از كليدواژه. 
 
 چگونه کلید یک سوال را تشخیص دهیم و سپس آن را پیدا کنیم؟ -8

دهـي . ایـن مهـارت در مـدت كوتـاهي قابـل        ا آموزش مياینكه كليد سوال را پيدا كنيد نياز به مهارتي دارد كه در این بخش به شم
 یابد. حصول است. اما با تكرار و تمرین هر روزه، مهارت تثبيت شده و تقویت مي

 
 :مثال 

 های چون ساخت، با کدام است؟ ی نقشه ت تهیهیمسئول
 ( طرار4 ( مالك3 ( ناظر2 ( مجري0
 

 صورت زیر آمده است: این سوال بارها و بارها تكرار شده است. گاهي ه  به
 های چون ساخت، با کدام است؟ ی نقشه تهیه وظیفه

 ( طرار4 ( مالك3 ( ناظر2 ( مجري0
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 دو نوع انتخاب کلمه کلیدی وجود دارد:

رساند اما گاهي ممكن اسـت آن كليـد جزیـي كـه شـما انتخـاب        این روش شما را بسيار سریع به جواب مي یابی: نوع اول جزیی -1

كليد جزئي است اما همچنين كليدي  " هایی چون ساخت ی نقشه ت تهیهیمسئول"كليدواژه نباشد. مثال براي سوال باال  اید در كرده

شـود   ي طرار سؤال ممكن است به صورت دوم سوال را طرر كرده باشد كه آنگاه كليـد جزئـي مـي    در كليدواژه نداری ، چون سليقه

دهد چون بـه نگـارش    یابي هميشه جواب نمي ليد نيز موجود نيست پس روش جزئي. این ك"هایي چون ساخت ي نقشه تهيه وظيفه"

را  هایي چـون سـاخت   نقشه و ه  مسئوليت تهيه هایي چون ساخت نقشهتواني  ه  وظيفه تهيه  طرار سؤال بستگي دارد. ما نيز نمي

 بياوری  چون در این صورت حج  كتاب خيلي افزایش یافته و غيرمنطقي خواهد بود.

كنـي ، كلـي نگـري را     دهد. اما بازه  بيشتر توصيه مـي  ا در بسياري از سواالت دیگر )بيش از پنجاه درصد موارد دیگر( جزئي نگري جواب ميام

اهميت كه در ایـن سـوال وظيفـه تهيـه اسـت را بـه        اي است ممكن است طرار سؤال كلمه جزئي و بي خوب بياموزید. چون جزئي نگري سليقه

 ، مطرر كند."مسئوليت تهيه"ز جمله هاي دیگر ا گونه
 "نگري را انتخاب كني  مطمئنا دخيل باشد. اگر بخواهي  كليد كلينگري دیگر سليقه طرار نميتواند  در كلي نگری: نوع دوم کلی -2

 كني  كه در كتاب چنين آمده است: را انتخاب مي "چون ساخت  نقشه
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 - 8۱، ۳۱، ۶۳، 8، 4 2م چون ساخت  نقشه

در مبحث دوم، پنج صفحه معرفي شده است. در مبحـث دوم چنـدین    "هاي چون ساخت نقشه"كنيد براي  همانطور كه مشاهده مي
 بار دیگر ه  این واژه كليدي آمده اما مهمترین آنها همين پنج ارجاع است. 
ه، واژه هاي مه ، پركاربرد و طالیـي را بـه ریـز موضـوع     ما به منظور راحتي داوطلب در پيدا كردن صفحه مربوط به سوال طرر شد

طبقه بندي كرده ای . به عبارت دیگر در این دوره براي اولين بار واژه هاي كليدي، طالیي و پركاربردي كه عمومـا در آزمـون نظـام    
چـون    نقشـه  "هستند)مانند مـورد  مهندسي مورد سوال قرار ميگرند و طراحان آزمون به آنها نگاهي ویژه دارند، و داراي چند ارجاع 

انـد(   رت سوال مورد استفاده قرار گرفتـه كه در چند صفحه آمده و به جد تمامي ارجاعات مه  و مفيد هستند و بارها در صو "ساخت
 ای . را انتخاب كرده، و در جلوي آن و داخل پرانتز توضيحاتي براي آن ارائه كرده

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 4-4-۹6 ۳۱ 2م (های چون ساخت و اسناد امضای مجاز ذيل نقشه) تنقشه چون ساخ

 ۶-۱-22 62 22م )تأسیسات برقی(نقشه چون ساخت

 ۹-2-۶-22 ۹8 22م )تحويل از مالک و قرار دادن در اختیار بازرس(نقشه چون ساخت

 2-۱-2 8 2م (تحويل به خريدار)نقشه چون ساخت

 8-۹-۱ ۶۳ 2م (ه کاملتهیه و امضای سه سری نقش)نقشه چون ساخت

 ۹۱ماده  8۱ 2م (شناسنامه فنی و ملکی ساختمان)نقشه چون ساخت

 ۹۹-2-8-22 ۳۱ 22م کشی گاز ساختمان( )لولهنقشه چون ساخت

 ۱-4-2 4 2م (وظیفه مجری پس از پايان کار)نقشه چون ساخت
 

طالـب و چـه توضـيحاتي در خصـوص كليـدواژه      شما با خواندن مطلب داخل پرانتز متوجه ميشوید كه داخل صفحه مربوطـه چـه م  
مبحث دوم، در مورد امضاي مجاز ذیل نقشه توضيح  69در صفحه  "چون ساخت  نقشه "انتخابي، آمده است. براي مثال در خصوص 

در تاسيسات برقي توضيحاتي آمده است. و اما در آخرین ارجـاع   "چون ساخت  نقشه "در خصوص  52داده شده است. یا در صفحه 
مبحث دوم در مورد وظيفه صحبت شده است، آن ه  وظيفه مجري كه با كمي تيز هوشي داوطلب حتي دیگر نيازي  2یعني صفحه 

به رجوع به مبحث نخواهد بود. زیرا در توضيحات داخل پرانتز به وظيفه مجري پس از پایان كار اشاره دارد. یكبار دیگر بـه صـورت   
از مبحث دو باید انتخاب  4ظيفه تهيه صحبت به ميان آمده است پس ارجاع آخر یعني صفحه سوال توجه كنيد در صورت سوال از و

 شما باشد.
نگر را براي خودتان پيدا كنيد و در كليدواژه به دنبـال آن   نگر و كلي با مطالعه چند آزمون گذشته، مهارت پيدا كردن كليدواژه جزیي

 بگردید.
كنيد كه بعد از مقدمه آمده است. چـون ممكـن اسـت در سـوال از      متجانس نياز پيدا مينگري به جدول  توجه كنيد در حالت جزیي

یـا   "كمينـه ابعـاد...  "آمده است یـا اصـال در سـوال از شـما      "حداقل ابعاد..."را بخواهد در حالي كه در منابع  "حداقل اندازه..."شما 
 بود. بخواهد. پس نياز به جدول متجانس ناگزیر خواهد"كمينه اندازه..."

 طرز پيدا كردن كليدواژه مورد نظر به راحتي و بر حسب حروف الفبا در كتاب است.
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 جدول متجانس چیست، دلیل تالیف آن چیست و چرا جدول متجانس در ضمن کتاب کلیدواژه نیامده است؟ -9
اوطلـب را گـيج كنـد تـا داوطلـب      در كل جدول متجانس جدولي شامل لغاتي است كه امكان دارد طرار سؤاالت با استفاده از آن، د

خواهد  را مي "حداقل اندازه..."نتواند به راحتي كليدواژه صحيح را پيدا كند و به پاسه مورد نظر در منبع برسد. مثال در سوال از شما 
ميخواهد و ... پس نياز ".كمينه اندازه.."یا  "كمينه ابعاد..."آمده است یا اصال در سوال از شما  "حداقل ابعاد..."در حالي كه در منابع 

توان گفت در منبع آمده سطح مقطـع ميلگـرد ولـي در سـوال از شـما       به جدول متجانس ناگزیر خواهد بود. به عنوان مثال دیگر مي
 خواهد. مساحت مقطع ميلگرد را مي

هستند را بـه   "حداقل..."یي كه اما دليل آنكه این جدول در ضمن كليدواژه نيامده است این است كه: اگر ما بخواهي  تمامي كليدها
بياوری  و یا تمام ابعادها را با انـدازه و بـالعكس بيـاوری  و بسـياري از ایـن قبيـل، حجـ  كتـاب          "دست ك ..."یا  "كمينه..."صورت 

 رسد و لذا كتاب غيرمهندسي و غيرمنطقي خواهد شد.  كليدواژه كتاب به بيش از ده هزار صفحه مي
تر از آزمون  شود كه هر آزمون سخت متجانس: به دليل اهميت روز افزون آزمون نظام مهندسي، مشاهده ميو اما دليل تاليآ جدول 

انـد بـه    تـر كـرده   شود. طراحان محترم آزمون، در هر دوره با خالقيت و نوآوري، سواالت آزمون را تركيبي و سـخت  پيشين طرر مي
هـاي   ها به قبولي رسيد. لذا نياز است كتاب ا استفاده از لغات ساده كليدواژهاي كه دیگر نتوان همچون گذشته به راحتي و فقط ب گونه

ها از نظر محتوایي رشد كرده و حتي یك پله از طراحان سوال جلوتر باشد. یعني نياز به یك نسل جدیـد   كليدواژه متناسب با آزمون
بينـي هوشـمندانه و    حان سؤاالت را بخوانـد و بـا پـيش   باشد. یك كتاب كليدواژه خوب كتابي است كه: بتواند ذهن طرا كليدواژه مي

رسان خوبي در آزمون باشد تا نياز داوطلبان گرامي را برآورده سازد. یك كليدواژه خوب ميبایست عـالوه بـر اشـراف     مهندسي كمك
بایسـت بـه    دارد، مـي ها و بخش هایي كه امكان طرر سوال از آن وجود  داشتن به تمامي منابع آزمون، و پوشش لغات كليدي آزمون

 بيني سواالت تركيبي پرداخته و با بازي با كلمات آشنا باشد. پيش
شود این قسمت از مقدمه را چندین بار بخوانید تا بتوانید آزمون نظام مهندسی را با بیشیینه نمیره پشیت سیر      توصیه اکید می

 بگذارید.
 یسي :توانستي  جمله را به صورت ذیل بنو به جمله فوق دقت كنيد. مي

كني  این بخش از مقدمه را بارها مطالعه كنيد تا امتحان ورود به حرفه مهندسان را با مـاكزیم  )حـداكثر( نمـره     موكدا سفارش مي
 پاس كنيد.

ها گونه دیگر نيـز همـين جملـه را     توان به ده هاي متفاوت دارند. مي هاي فوق یك معنا ولي با واژه همانطور كه مشاهده كردید جمله
شود. پس دقت و دستيابي بـه معنـاي ایـراد شـده در      . در آزمون نظام مهندسي نيز چنين است، گاهي تنها با كلمات بازي مينوشت

 صورت سوال یك دستيابي به مه  است.
 شود: سواالت آزمون نظام مهندسي به نظر مولآ به شش گروه تقسي  مي

 :شـود، سـواالت دقيقـا     صورت ميانگين سي درصد سواالت آزموني را شـامل مـي   در این گروه كه حدودا به گروه اول یا گروه خیلی ساده
هایي را دارد كه در منابع ذكر شده است. این گروه از سواالت آسانترین سواالت نظام مهندسي است. )جامعه آمـاري سـواالت آزمـون     همان واژه

 باشد(. مينظام مهندسي عمران، معماري، تاسيسات برقي و مكانيكي پنج دوره پيشين 
 
 :مثال 

 باشد؟ های زیر در مورد پایش گود صحیح می کدامیک از گزینه
 ( طرار گودبرداري، مسئوليت انتخاب ابزار پایش را بر عهده دارد.0
 باشد. ( ناظر پروژه مسئول قرائت و پردازش اطالعات پایش گودبرداري مي2
 ش گودبرداري ضروري است.متر با شيب پایدار، انجام پای 8( در گودبرداري با عمق 3
متر با شيب پایدار، فقط در صورتي كه طرار انجام پایش را ضروري بداند، الزم اسـت عمليـات پـایش     22( در گودبرداري با عمق 4

 انجام شود.
 پایش گود. كه در آن ه  منبع و ه  صورت سوال اتفاق نظر دارند. کلیدواژه:

 
 :شود، سواالت دقيقا  ه حدوداً به صورت ميانگين بيست درصد سواالت آزموني را شامل ميدر این گروه ك گروه دوم یا گروه ساده

هـا كمـي اخـتالف دارد، ولـي از نظـر حـروف        هایي را ندارد كه در منابع ذكر شده است. اما تفاوت اندك است. یعنـي واژه  همان واژه
، نـاظر، طـرار )در   مجـري یش گودبرداري )در صورت سوال(، الفبایي چند حرف اول آنها یكسانست. مانند پایش گود )در منبع( و پا

، ناظر و طراحان )در صورت سوال(. به عبارت دیگر به طور مثال در منبع آمده شيرهاي چدني، اما در صورت سـوال  مجریانمنبع( و 
صل در این گروه، اختالف در و بالعكس. در امجریان ولي در صورت سوال آمده  مجريآمده شير چدني و یا بر عكس. یا در منبع آمده 

حروف اول كلمه كليدي نيست، تنها در آخر كلمه پيشوند، قيد و یا عالمت جمع و ... اضـافه و كسـر شـده اسـت. لـذا ایـن گـروه از        
 آید.  سواالت، از سواالت آسان نظام مهندسي به شمار مي
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 :مثال 
 اشد؟ب هاي زیر در مورد پایش گودبرداري صحيح مي كداميك از گزینه

 ( طرار گودبرداري، مسئوليت انتخاب ابزار پایش را بر عهده دارد.0
 باشد. ( ناظر پروژه مسئول قرائت و پردازش اطالعات پایش گودبرداري مي2
 متر با شيب پایدار، انجام پایش گودبرداري ضروري است. 8( در گودبرداري با عمق 3
قط در صورتي كه طرار انجام پایش را ضروري بداند، الزم اسـت عمليـات پـایش    متر با شيب پایدار، ف 22( در گودبرداري با عمق 4

 انجام شود.
  پایش گود )منبع( و پایش گودبرداري )سوال(. كه در آن منبع و صورت سوال اختالف جزئي دارند. کلیدواژه:

 
 :شـود، سـواالت    ت آزموني را شامل مـي در این گروه كه حدوداً به صورت ميانگين بيست درصد سواال گروه سوم یا گروه متوسط

هایي را ندارد كه در منابع ذكر شده است. اما تفاوت مانند مورد پيشين انـدك نيسـت. مـثال در منبـع آمـده سـطح        دقيقا همان واژه
ذكـر   مقاطع اما در صورت سوال، واژه مساحت مقطع آمده و بالعكس، یا در منبع واژه قطرنامي آمده ولي در سوال واژه قطـر اسـمي  

 شده و بالعكس، یا در منبع آمده حداقل فاصله اما در سوال آمده كمينه فاصله و بالعكس و امثاله .
 پيدا نمودن كليدواژه این گروه از سواالت با جدولي كه ما نام آن را جدول متجانس گذاشتي ، تا حدود نود درصد قابل حصول است.

 
 :مثال 

 مساحت کابین دوش باید چقدر باشد؟
 متر مربع 6/1( 2  متر مربع 5/1 (0
 متر مربع 8/1( 4  متر مربع 7/1( 3

بينيد تفـاوت حروفـي در چيـنش لغـت الفبـایي       مساحت كابين دوش )سوال(، سطح كابين دوش )منبع(. همانطور كه مي کلیدواژه:
 بسيار زیاد است. مساحت در ردیآ مي  قرار دارد، در حالي كه سطح در ردیآ س.

و حالت براي رسيدن به كليدواژه وجود دارد. راه اول: استفاده از جدول متجانس كه در ادامـه خواهيـد دیـد. راه دوم:    در این حالت د
 استفاده از كلي یابي. 

تر كـابين دوش را جسـتجو كنيـد تـا بجـواب       یابي یعني به جاي آنكه شما مساحت كابين دوش را جستجو كنيد به صورت كلي كلي
بينيد كه منبع و صورت سوال اتفاق نظر بر سر كليدواژه دارند و هر دو كـابين دوش را عينـا در بردارنـد. بـا      يبرسيد. در این حالت م

توانيد برخي سواالت سطح متوسط را به ساده یا خيلي ساده مبدل كنيد. اما توجه داشته باشيد كه جزئي نگري شـما را   یابي مي كلي
لمه كليدي اصلي یعني كابين دوش را به صورت دیگر بياورد، اما قيدها، صفتها، پسوندها به دردسر مي اندازد. چون طرار نميتواند ك

و پيشوندها را ميتواند تغيير دهد، اضافه كند یا افزایش دهد. به عنوان مثال حتي ميتواند در سوال بيـاورد حـداقل سـطح)یا كمينـه     
 قدر است. سطح یا مساحت( چقدر است و یا حداكثر یا بيشنه سطح یا مساحت چ

 
 :شـود، سـوال بـه صـورتي      در این گروه كه حدودا به صورت ميانگين ده درصد سواالت آزموني را شـامل مـي   گروه چهارم یا گروه سخت

است كه مضموني را هدف دارد اما در مورد آن مضمون كالمي نياورده است. در ایـن گونـه سـواالت تنهـا راه جـواب آشـنایي بـا مفهـوم سـوال          
 است.

 
 ال:مث 

 متر از ساختمان مجاور چند متر باید باشد؟ 55فاصله ساختمانی با ارتفاع 
در این سوال به صورت غير مستقي  از درز انقطاع سوال شده است. تنها راه پاسخگویي، آشنایي به این سوال و پيـدا نمـودن كليـد،    

 اشراف داوطلب به مطالب داخل منابع آزمون است.
 
 درصـد سـواالت آزمـوني را شـامل     در این گروه كه حدودا به صـورت ميـانگي ده الـي پـانزده      علوم ترکیبی:گروه پنجم یا گروه نام
هـا   هاي ذیـل صـحيح)غلط( اسـت. بسـته بـه گزینـه       شود، سواالت به صورت صحيح و یا غلط است. در صورت سوال آمده كداميك از گزینه مي

هـا از نـوع اول باشـد و بـا منبـع همخـوني داشـته         كه كليد آمـده در تمـامي گزینـه    ميتواند نوع سوال تركيبي، تركيبي خيلي ساده )به شرطي
اي باشد كه كليد انتخابي اختالف جزئي با منبع داشـته باشـد یعنـي ماننـد گـروه دوم       ها به گونه باشد(، تركيبي ساده )به شرطي كه تمام گزینه

هـا شـامل    وه سوم باشد( و یا تركيبـي فجيحـاً سـخت )در صـورتي كـه گزینـه      ها مانند كليدهاي ذكر شده در گر باشد(، تركيبي متوسط )گزینه
 گروه چهارم شوند(.

 
 :تر كردن سواالت آزمون اضـافه شـده اسـت و     هاي اخير به دليل سخت این گروه از سواالت در سال گروه ششم یا گروه بی منبع

اي طرر شده اسـت كـه پاسـه سـوال در منـابع       گروه به گونه شود. سواالت این تقریبا پنج الي ده درصد سواالت آزمون را شامل مي
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  شود. معرفي شده دفتر مقررات وجود ندارد. سواالت در اصل از دانش داوطلبان هر رشته، در حد كارشناسي طرر مي
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سـري   ایـن  در. است رسيده چاپ به نوآور نشر طتوس بار اولين براي و باشد مي ها كليدواژه از جدیدي نسل «نوآور طالیي كليدواژه»

 موضـوع  ریـز  اسـاس  بـر  كليـدواژه  هـر  كليـدواژه،  یك براي آدرس چندین ارائه بجاي یي كه چندین ارجاع دارند،ها هواژ براي كتابها

 صـاحب » ،«نـاظر » ،«بتن» مانند هایي كليدواژه مثال طور به. است شده مشخص آدرس یك فقط كدام هر براي و است شده تفكيك

عليرغ  اینكـه سـعي    ها، كليدواژه قبلي نسل در كه است شده آورده زیادي بسيار هاي آدرس و صفحات در و مختلآ مباحث در «كار

 و شـد  مـي  آورده آدرس چنـدین  آنهـا  براي هاي مباحث و منابع انتخاب شود ترین قسمت شده بود تا كليدواژه از مهمترین و پرسوال

 در ولـي  كنـد  پيـدا  دسترسـي  سـؤال  در نظـر  مـورد  موضوع به آدرس همه این بين در تا كرد مي صرف ایدب را زیادي زمان داوطلب

 باعـث  كـه  شـده  قيـد  آدرس یك فقط كدام هر براي و است شده تفكيك موضوع ریز ها ده به ها كليدواژه این نوآور، طالیي كليدواژه

 به مثال زیر توجه كنيد:. نماید انتخاب را صحيح پاسه و نموده مراجعه دقيق آدرس به زمان كمترین در داوطلب شود مي
 :مثال 

 چگونه صاحب کار در مدت قرارداد امکان معلق کردن اجرای ساختمان را دارد؟
 درصد زمان قرارداد 25یكبار و حداكثر به مدت  (0
 درصد زمان قرارداد 25بار و به مدت  2( حداكثر 2
 ماه 3یكبار و حداكثر به مدت  (3
 ماه 3بار و هربار به مدت  2داكثر ( ح4

 
 01-3-0-02، بند 3، ص02صاحب كار: م
 03، ماده 038، ص2صاحب كار: م
 04ماده ، 039، ص2م: صاحب كار
 4-2-06، بند 72، ص2م: صاحب كار
 3-2-9، بند45، ص2م: صاحب كار
 21ماده ، 043، ص2م: صاحب كار
 8-4-9، بند 48، ص2م: صاحب كار
 8-4-05بند  ،69، ص2م: صاحب كار
 01ماده ، 030، ص2م: صاحب كار

 
ذكر شده است، داوطلب باید تك تك ارجاعات   چندین آدرس در كليدواژه "صاحب كار"ي  كنيد براي كلمه همانگونه كه مشاهده مي

ت اصـلي اكثـر   این كلمه را بررسي كند تا به پاسه صحيح برسد، كه كاري زمانبر است. با توجه به اینكه ك  بـودن زمـان از مشـكال   
 هاي مختلآ بهترین استفاده را از زمان داشت. داوطلبان در آزمون نظام مهندسي است باید با راهكارها و تكنيك

هاي كليدواژه به صورت تخصصي براي هـر رشـته    در این راستا انتشارات نوآور به عنوان اولين ناشري كه اقدام به تهيه و چاپ كتاب
ظرات و بازخوردهایي كه از طرف خوانندگان محترم دریافت نموده است براي ذخيره حداكثري زمـان در  كرده و با توجه به تجربه، ن

هـاي نظـام مهندسـي     به داوطلبان آزمون "هاي طالیي نوآور كليدواژه"ها را با عنوان  آزمون نظام مهندسي، نسل جدیدي از كليدواژه
 شود. محسوب مي هاي نظام مهندسي كند كه نقطه عطفي در آزمون معرفي مي
هاي كليدواژه است، عالوه بر مشـخص كـردن مبحـث، صـفحه و بنـد       اي نو و تحولي در كتاب هاي طالیي نوآور، كه ایده در كليدواژه

اند همچنين به همـراه كلمـات كليـدي توضـيحات      مربوط به هر واژه كليدي، این كلمات به صورت ریز موضوع تفكيك و مرتب شده
توانند مستقيماً به جواب مورد نظر مراجعه كنند و  نيز ارائه شده است كه با بررسي این توضيحات داوطلبان ميكلمات   مربوط به آن

 توانيد زمان بيشتري را ذخيره نمایيد. باشد لذا با این روش مي تك ارجاعات داده شده نمي دیگر نيازي به چك كردن تك
 به كليدواژه صاحب كار در كتاب پيش رو دقت كنيد:

 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 ۹4ماده  ۹۶۱ 2م صاحبکار( اختیارات)صاحب کار

 6ماده ۹۳2 2م )اختیارات، وظايف و تعهدات صاحبکار(صاحب کار

 4-2-۹۳ ۱2 2م (اخذ پروانه ساختمان)صاحب کار
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 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 ۶-2-۱ 46 2م (انتخاب مجری مادر توسط صاحب کار)صاحب کار

 ۹4ماده  ۹۶۱ 2م (بازديد از کارگاه)صاحب کار

 ۹۶ماده  ۹۶8 2م (پروانه ساختمانی و مجوزهای الزم)صاحب کار

 ۹۶ماده  ۹۶۱ 2م (پیشنهادهای ارائه شده توسط مجری و ناظر)صاحب کار

 8-4-۱ 48 2م (تأخیر اجرای پروژه بدون قصور مجری)صاحب کار

درصد در مدت قرارداد بثدون قصثور    ۹6)تاخیر بیش از صاحب کار
 ناظر حقوقی(

 8-4-۹6 ۳۱ 2م

 8-4-۹6 ۳۱ 2م (تأخیر پروژه بدون قصور ناظر حقوقی)صاحب کار

تأخیر مدت زمان اجرای پروژه بثدون مقصثور شثخ     )صاحب کار

 (حقیقی
 ۹0ماده  ۹۶۹ 2م

تائید ناظر و ناظر هماهنگ کننده مبنی بثر انجثام کثار    )صاحب کار

 (توسط مجری
 ۹۶ماده  ۹۶۱ 2م

 ۹۶ماده  ۹۶8 2م (مان به مجریتحويل محل اجرای ساخت)صاحب کار

 2۱-۹ ۹۱ 2م (تعريف شیوه نامه)صاحب کار

 ۹۳۱-2-۹ 44 ۹م (تعريف مبح  يکم)صاحب کار

 20ماده  ۹4۶ 2م (تعلیق اجرای ساختمان)صاحب کار

 ۹۶ماده  ۹۶8 2م (تعهدات)صاحب کار

 6ماده ۹۳2 2م )تعهدات، وظايف و اختیارات صاحبکار(صاحب کار

 ۹۶ماده  ۹۶۱ 2م (رات و اصالحات مورد نظرتغیی)صاحب کار

 ۹4ماده  ۹۶۱ 2م (تقلیل يا افزايش مبلغ قرارداد در ضمن اجرا)صاحب کار

 ۱ماده ۹۳۶ 2م تضمین مورد قبول(-)تنخواه گردانصاحب کار

 ۹-۹-۹۱ 8۱ 2م (درخواست صدور پروانه ساختمان)صاحب کار

 ۹-2-۹۳ ۱۹ 2م (درخواست معرفی ناظران توسط صاحب کار)صاحب کار

 ۳-4-۹4 ۳6 2م (زمان بیشتر از قرارداد برای نظارت بدون قصور ناظر)صاحب کار

زمان بیشتر برای نظارت پثروژه بثدون قصثور نثاظران     )صاحب کار
 (حقوقی

 ۱-4-۹6 ۱0 2م

 6-۹۶ ۳۹ 2م )صاحبکار نمیتواند ناظر ساختمان يا مجتمع خود باشد(صاحب کار

 ۹۶ماده  ۹۶8 2م (الت قبل از شروع عملیاتفراهم کردن تسهی)صاحب کار

 ۶-۹-۹۱ 8۱ 2م (مراجعه به دفاتر مهندسی به همراه مجوز تهیه نقشه)صاحب کار

 24ماده  ۹4۳ 2م (موارد فسخ قرارداد با اخطار کتبی)صاحب کار

 6-۹۶ ۳۹ 2م (ناظر ساختمان خود)صاحب کار

 ۹۱ماده  ۹4۶ 2م (ها نحوه پرداخت)صاحب کار

 ۹۶ماده  ۹۶8 2م (نقشه های اجرايی و تحويل ساير اسناد به مجری)رصاحب کا

واريز مبالغ مربثوط بثه حثق الزحمثه در وجثه سثازمان       )صاحب کار
 (استان

 ۶-2-۹۳ ۱۹ 2م

 6ماده ۹۳2 2م )وظايف، تعهدات و اختیارات صاحبکار(صاحب کار

 ۹0-۶-۹-۹2 ۶ ۹2م صاحب کار

صاحب كار و معلق شدن)تعليق( اجراي ساختمان قابل استنباط خواهد بود، بنابراین پس با بررسي سوال مطرر شده، كلمات كليدي 

از یافتن كلمه صاحب كار و بررسي ریز موضوع توضيحي آن، براحتي و در یك مرحله به جواب خواهي  رسيد و نيازي به چك كردن 

ن خواهد شـد. توجـه كنيـد كـه در ایـن سـوال كلمـه        هاي داده شده نخواهد بود، كه این امر موجب صرفه جویي در زما بقيه آدرس

« صـاحبكار »توضيحي است كه در صفحه مورد نظر طرار در خصوص « معلق كردن اجراي ساختمان»كليدواژه اصلي و « صاحبكار»

معلـق  »لبگردید و سپس در توضيحات داخل پرانتـز كليـدواژه بـه دنبـا    « صاحبكار»آمده است. شما باید ابتدا در كليدواژه به دنبال 
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 مشاهده ميكنيد در توضيحات داخل پرانتـز یكـي از كليـدهاي صـاحبكار    بگردید. در كليدواژه همانطور كه « كردن اجراي ساختمان
( آمده است. اگر جدول كلمات متناجس)ه  معني( را به خوبي مطالعه كرده و به خـاطر سـپرده   تعليق اجراي ساختمان)

ن تعليق است. پس دیگر الزم نيست به تمام ارجاعات صاحبكار مراجعه كنيد تا باشيد متوجه خواهيد شد معلق كردن هما

شاید به جواب درست برسيد. با این تكنيك شما تنها به صفحه مد نظر طرار و به عبارت دیگر به صـفحه اي كـه جـواب    

 سوال آزمون در آن هست، خواهيد رسيد.

را بـه عنـوان   « معلق كردن اجراي سـاختمان »براي سوال باال حتي حسن دیگر كليدواژه نسل جدید نوآور در اینست كه اگر 

 كليد در نظر ميگرفتيد بازه  به جواب ميرسيدید. 
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 20ماده  ۹4۶ 2م معلق کردن ساختمان(-مدت قرارداد-)صاحبکارمعلق

به عنوان توضـيح در پرانتـز آمـده اسـت و شـما را بـا       مشاهده ميكنيد براي كلمه كليدي معلق، تمام مطالبي كه در صورت سوال آمده 

 اطمينان صد در صد به صفحه مورد نظر راهنمایي ميكند.

موضوع جالب توجه دیگر اینكه اگر با استفاده از جدول متناجس به جاي معلق كردن از لغت ه  معنـي آن یعنـي تعليـق هـ  اسـتفاده      

 كنيد باز ه  به جواب ميرسيد.
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 20ماده  ۹4۶ 2م مدت تعلیق(-تعلیق کار)اختیار صاحبکار

 20ماده  ۹4۶ 2م مدت تعلیق(-)اختیار صاحبکارتعلیق

 20ماده  ۹44 2م دوران تعلیق(-)پرداخت هزينه دوران تعلیقتعلیق

 6-4-۹4 ۳6 2م )تاخیر در اجرای پروژه بدون قصور ناظر حقیقی(تعلیق

 8-4-۱ 48 2م تعلیق کار(-احبکار بدون قصور مجری)تاخیر در پروژه توسط صتعلیق

 24ماده ۹4۱ 2م )تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحبکار(تعلیق

 ۹4ماده ۹6۹ 2م )تعیین مبلغ يا درصد تعلیق(تعلیق

 ۹6ماده ۹6۹ 2م ماه( ۶)شرايط تعلیق برای مدت بیش از تعلیق

 ۹0ماده  ۹۶۹ 2م تعلیق کار(-تاخیر اندازد)صاحبکار اجرای پروژه را بدون قصور شخ  حقیقی به تعلیق

 8-4-۹6 ۳۱ 2م تعلیق کار(-)صاحبکار اجرای پروژه را بدون قصور مجری به تاخیر اندازدتعلیق

 24ماده ۹4۳ 2م نحوه ادامه يا فسخ قرارداد(-تعلیق کار-)صاحبکار اجرای پروژه را بدون قصور مجری به تاخیر اندازدتعلیق

 - ۹۳6 قنم تعلیق يا لغو عضويت هريک از اعضای هیات رئیسه( )فوت يا حجر ياتعلیق

 

هـاي   باشد. در كليـدواژه  ها نسبت به نسل قبلي مي  هاي طالیي نوآور افزایش تعداد كلمات این نسل از كليدواژه ویژگي دیگر كليدواژه

اي از قلـ  جـا    پوشـش داده و كلمـه   هاي نظام مهندسي بطـور كامـل   نسل جدید در حد توان سعي شده است نياز داوطلبين آزمون

 باشد. نيفتاده باشد كه حجي  بودن كتاب حاكي از این موضوع مي

باشـد ایـن    وجود دارد كه در نوع خود منحصر به فرد مي "هاي طالیي نوآور كليدواژه"ها یعني دیگري در نسل جدید كليدواژه  ویژگي

وع و توضيحات آن، در برخي موارد حتي بدون مراجعه به منابع و مباحـث  بندي كلمات بر اساس ریز موض است كه، با توجه به دسته

 توان به پاسه صحيح دست یافت. و فقط با تشخيص درست كليدواژه سوال و مشاهده توضيحات آن مي

 به مثال زیر توجه نمایيد:
 :مثال 

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

 ( مالك و ناظر4 ( سازنده )مجري(3 كار(( مالك )صاحب2 ر( ناظ0

تـك ایـن    كليدواژه اصلي این سوال است. این لغت در بسياري از منابع تكرار شده است و بررسـي تـك   "مصالح"رسد كلمه  بنظر مي

ل زیر مشخص شـده اسـت، بـراي    اي نيست، اما چنانچه از كليدواژه طالیي نوآور استفاده شود همانطور كه در جدو منابع كار عاقالنه

پيدا كردن جواب كافي است به ستون توضيحات دقت نمایيد، حتـي الزم نيسـت بـه آدرس منبـع مراجعـه نمایيـد زیـرا جـواب در         
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توضيحات مشخص است. بنابراین بدون مراجعه به منبع و تنها با جستجوي آسان در كليدواژه طالیي نوآور به جواب رسيدی . موارد 

ها بسيار است و صرفاً با تشخيص درست كلمه كليدي و خواندن توضيحات آن، بدون مراجعـه بـه    ر نسل جدید كليدواژهاینچنيني د

 منبع به جواب خواهيد رسيد.

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 ۶-۶-۹0 200 ۹0م مصالح)الزامات لرزه ای(

 ۹-۳پیوست  ۹۹۱ ۳م مصالح)جرم واحد حجم( مواد

 8-۹۹-۹2 ۱8 ۹2م جايی و انبار کردن( مصالح)حمل و نقل، جابه

 6-۶-۱-2-۱ ۹۶ ۱م مصالح)خواص تراکم(

 4-۶-۹-۳ ۳ ۳م مصالح)خواص کوتاه و دراز مدت(

 ۹0-۹-6 4 6م مصالح)ساخت و تولید در کارگاه(

 4-۹۶-۱ ۹82 ۱م مصالح)ضريب ايمنی برای تقلیل مقاومت مصالح(

ر ضريب ارتجاعی مقدا-اصول تحلیل و طراحی-مشخصات مصالح)مصالح
 ضريب پواسن بتن معمولی و با مقاومت باال(-ضريب انبساط حرارتی-بتن

 ۱-۹۶-۱ ۹84 ۱م

 ۶-2-2۶-۱ ۶2۹ ۱م در اجزای مقاوم در برابر زلزله(-مشخصات مصالح)مصالح

 4-2۹ 6۹ 2۹م مصالح)مشخصات مکانیکی(

 8-4-2 4 2م (استفاده از مصالح مناسب-وظیفه مجری)مصالح

 ۶-4-2۹ 62 2۹م های دينامیکی( ژگیمصالح)وي

 4-4-2۹ 64 2۹م مصالح

 ۱-2-22 ۹2 22م مصالح

در نطر ميگرفتيد باز هـ  بـدون نيـاز بـه     « مصالح استاندارد»ویژگي منصر به فرد دیگر این كليدواژه اینست كه اگر كلمه كليدي را 

 ه به كليدواژه ميتوانستيد با كمي تيز هوشي به جواب برسيد. منابع آزمون و فقط با مراجع
 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 ۹۳ماده  ۹6۶ قنم مصالح استاندارد و مناسب)مجری(

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

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

 - 8۱، ۳۱، ۶۳، 8، 4 2م چون ساخت  نقشه
در مبحث دوم، پنج صفحه معرفي شده است. در مبحـث دوم چنـدین    "هاي چون ساخت نقشه"كنيد براي  همانطور كه مشاهده مي

 بار دیگر ه  این واژه كليدي آمده اما مهمترین آنها همين پنج ارجاع است. 
هاي مه ، پركـاربرد و طالیـي را بـه ریـز موضـوع       شده، واژهما به منظور راحتي داوطلب در پيدا كردن صفحه مربوط به سوال طرر 

هاي كليدي، طالیي و پركـاربردي كـه عمومـا در آزمـون نظـام       ای . به عبارت دیگر در این دوره براي اولين بار واژه بندي كرده طبقه
چـون    نقشـه  "ع هستند)مانند مـورد  مهندسي مورد سوال قرار ميگرند و طراحان آزمون به آنها نگاهي ویژه دارند، و داراي چند ارجا

كه در چند صفحه آمده و به جد تمامي ارجاعات مه  و مفيد هستند و بارها در صورت سوال مورد استفاده قرار گرفته انـد(   "ساخت
 را انتخاب كرده، و در جلوي آن و داخل پرانتز توضيحاتي براي آن ارائه كرده ای .

 بند صفحه کتاب کلیدواژه

 4-4-۹6 ۳۱ 2م (های چون ساخت و اسناد امضای مجاز ذيل نقشه)اختنقشه چون س

 ۶-۱-22 62 22م )تأسیسات برقی(نقشه چون ساخت

 ۹-2-۶-22 ۹8 22م )تحويل از مالک و قرار دادن در اختیار بازرس(نقشه چون ساخت

 2-۱-2 8 2م (تحويل به خريدار)نقشه چون ساخت

 8-۹-۱ ۶۳ 2م (شه کاملتهیه و امضای سه سری نق)نقشه چون ساخت

 ۹۱ماده  8۱ 2م (شناسنامه فنی و ملکی ساختمان)نقشه چون ساخت

 ۹۹-2-8-22 ۳۱ 22م )لوله کشی گاز ساختمان(نقشه چون ساخت

 ۱-4-2 4 2م (وظیفه مجری پس از پايان کار)نقشه چون ساخت
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طالـب و چـه توضـيحاتي در خصـوص كليـدواژه      شما با خواندن مطلب داخل پرانتز متوجه ميشوید كه داخل صفحه مربوطـه چـه م  
مبحث دوم، در مورد امضاي مجاز ذیل نقشه توضيح  69در صفحه  "چون ساخت  نقشه "انتخابي، آمده است. براي مثال در خصوص 

در تاسيسات برقي توضيحاتي آمده است. و اما در آخرین ارجـاع   "چون ساخت  نقشه "در خصوص  52داده شده است. یا در صفحه 
مبحث دوم در مورد وظيفه صحبت شده است، آن ه  وظيفه مجري كه با كمي تيز هوشي داوطلب حتي دیگر نيازي  2یعني صفحه 

به رجوع به مبحث نخواهد بود. زیرا در توضيحات داخل پرانتز به وظيفه مجري پس از پایان كار اشاره دارد. یكبار دیگر بـه صـورت   
از مبحث دو باید انتخاب  4وظيفه تهيه صحبت به ميان آمده است پس ارجاع آخر یعني صفحه سوال توجه كنيد در صورت سوال از 

 شما باشد.
 

بندي شده قرار گرفته، تا در صـورتي كـه داوطلبـان كاسـتي و كمبـودي در       هاي كليدواژه یك صفحه خالي اما ستون در پایان كتاب
رسـان شـخص داوطلـب در     یادداشت كنند. این حركت در ابتـدا یـاري   كليدواژه مشاهده كردند، در آن صفحه با ذكر منبع و صفحه
تواند آن صفحه را از كتاب جدا كرده و به طرق مختلآ )از قبيل ایميل،  آزمون خواهد شد و در صورتي كه داوطلب تمایل داشت مي

د. الزم به ذكر است كه ایـن عمـل نـه    هاي اجتماعي، پستي و یا حضوري و البته به هزینه انتشارات( براي ما ارسال كن پيامك، شبكه
هاي آینده( نزد خداوند متعال، ارجمند و محفوظ است، بلكه در صورتي كه لغات  رساني به داوطلبان سال تنها از جهت معنوي )كمك

ات وي هاي بعـدي بـا آوردن نـام منتقـد مسـئول، از زحمـ       و نكات تذكر داده شده، مفيد و مثمر ثمر تلقي شود، مطمئناً در ویرایش
 قدرداني ميشود.

در آخر از زحمات تمامي عزیزان، داوطلبان و خوانندگاني كه بنده را در به ثمر رساندن ویرایش حاضر یـاري نمودنـد، بـاالخص بـه     
محضر مهندس منتقد و تيزبين جناب آقاي مهندس احسان فوالدچنگ )از استان اصفهان( كه با انتقـادات خـویش مـا را راهنمـایي     

اب آقاي مهندس شاهرخ محمدزاده اصل كه ویرایش علمي اثر را قبول زحمت فرموند و به راستي كار ویرایش را با دقتي كردند و جن
 درخور هزاران سپاس به اتمام رسانيدند، كمال قدرداني و سپاس خود را اعالم ميدارم.

بندي این  پيوندند تا صفحه ليدواژه، شب و روز را به  ميهاي ك سازي كتاب كننده انتشارات نوآور كه در ایام آماده از تمامي گروه اداره
 حج  از لغات، در قالبي وزین و شكيل به دست عزیزان برسد، بسيار سپاسگزارم.

 
 

 و من ا...التوفیق
 محمدحسین علیزاده برزی
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 تورک متر=آچار مدرج=آچارمتر
 صاعقه=رعد و برق=آذرخش
 میلگرد=آرماتور
 تست=آزمايش=آزمون
 پوشش=رآست
 ضد=آنتی

 آيین نامه=شیوه نامه=دستورالعمل
 طول، عرض، ضخامت، قطر و...=اندازه=ابعاد
 آثار=اثر
Pاثر =اثرثانويه    
 اعضا=اجزا
 لرزه=ارتعاش
 شبکه بارنده=اسپرينکلر
 وادار=استاد
بردا بهره=ف=متصرکننده مصرف=کننده استفاده
 ور( ر )بهره

 شیشه متخلخل=اسفنج شیشه
 اشخاص=شخ 

 اشخاص حقوقی=شخ  حقوقی
 اشخاص حقیقی=شخ  حقیقی

 اشخاص معلول=افراد معلول=معلولین=معلول
 اشکال=شکل
 برخورد=اصابت

 دار الکترود پوشش=دار الکترود روکش
 هادی زمین=الکترود زمین
 عضو مرزی=اجزای مرزی=المان مرزی
 اعضا=عضو

 ه ایانبار کیسه سیمان=انبار سیمان کیس
دسثثثثثثثثثثثته =طبقثثثثثثثثثثثه بندی=انواع
کثثالس =بنثثدی تقسثثیم=بنثثدی گونثثه=بنثثدی
 بندی گروه=بندی درجه=بندی
 مهاربند=بادبند

 بازده=راندمان
 باطری=باتری

 پشت بام=بام
 برابر=مقابل
 پانچ=برش دو طرفه

 قالب جوش=برگشت جوش گوشه
 تسمه افقی=بست موازی

 بست چپ و راست=بست مورب
 ساختمان=بنا
 کف پله=پاخور

 ترمینال مسافربری=پايانه مسافربری
 پالن=نقشه

 پلکان=پله
 ای ضربه=پنوماتیکی

 نما=پوشش خارجی=پوسته خارجی ساختمان
 ضخامت=عرض=پهنا
 فونداسیون=شالوده=پی

 خیز پیش=پیش انحنا
 محور خنثی=تار خنثی

 کنتور=تاسیسات انشعاب برق
 تاسیسات الکتريکی=تاسیسات برقی
 تجهیزات=تاسیسات
 روجخ=تخلیه
 سطح=تراز
 گروه=تصرف

 تعلیق=معلق کردن
 تعويض هوا=تهويه
 مقاومت اسمی جوش=تنش اسمی جوش

 مقاومت مجاز=تنش مجاز
 توالت ايرانی=توالت شرقی
 توالت فرنگی=توالت غربی
 سرويس بهداشتی=دستشويی=توالت

 تیر پیوسته=تیر يکسره
 عضو خمشی=تیر

 هیسترتیک=تسلیمی=جاری شونده
 دازدست ان=جان پناه

وزن =جثثرم واحثثد حجثثم =جثثرم مخصثثوص
 مخصوص
 =خودداری=عدم انجام=ممانعتجلوگیری

 جوش نفوذی=جوش گوشه با نفوذ کامل
 چارتراش=چهارتراش

 چهارچوب=چارچوب
 دست کم=مینیمم=کمینه=حداقل
 ماکزيمم=بیشینه=حداکثر
 آتش=حريق

 شیلد=حفاظ فلزی

 محافظت=حفاظت
 آرماتور عرضی=میلگرد عرضی=تنگ=خاموت
 برون مرکزی=وج از مرکزيتخر

 =عدم انجام=ممانعتجلوگیریخودداری=
 اتوماتیک=خودکار

 خط=خطوط
 درون=داخل
 گونه=بندی دستهبندی= =طبقهبندی=انواع درجه
 بندی گروه=کالس بندی=بندی تقسیم=بندی

 درز زلزله=درز انقطاع
کال=بندی تقسیم=انواع=بندی گونه=بندی دسته

 بندی گروه=بندی درجه=س بندی
 دستورالعمل=آيین نامه=شیوه نامه

 دفتر=دفاتر
 دستگاه گازسوز=وسیله گازسوز=وسايل گازسوز

 =دفنیمدفون=دفن شده
 حرارت=دما
 جزئیات=ديتیل
 گرد=پودر=ذرات

 راندمان=بازده
 رمپ=راه شیب دار
 ترسیب=رسوب

 رطوبت=مرطوب
 آمیزی رنگ=رنگ کاری

 جفت=زوج
 مولد برق=ژنراتور

 ربستدا=سازه دسترسی به بنا
 سايبان=بان سايه
 محافظ=سپر

 ستون قوطی شکل=ای ستون جعبه
 شکل=فرم
 عضو فشاری=ستون
 ورق پیوستگی=کننده سخت
 البی=سرسرا

 سطح مقطع=سطح موثر دهانه
 مساحت=سطح

 سطح=سطوح
فضثای  =فضای باز=سطوح ساخته نشده زمین

 آزاد

 جنس( کلمات متجانس )هم
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 ها سطح=سطوح
 سمباده=سنباده

 سامانه=سیستم
 یمان=پاکت سیمانسیمان کیسه ای=کیسه س

 ريسمانی=شاقولی
 شخ =اشخاص

 شخ  حقوقی=اشخاص حقوقی
 شخ  حقیقی=اشخاص حقیقی

 شرکا=شريک
 شیلنگ=شلنگ
 کالف=شناژ

 شکل=اشکال
شیر کاهش =شیر تنظیم فشار=شیر فشار شکن

 فشار
 =آيین نامهدستورالعمل=نامه شیوه
 خمشی=گیردار=صلب

 ارتفاع کالف=ضخامت کالف
 ها ضريب=ضرايب
 ضريب انتقال=گذر ضريب

 طبقه=طبقات
 بنثثدی=انواع= بندی=گونثثه بندی=دسثثته طبقثثه
 بندی بندی=گروه بندی=درجه بندی=کالس تقسیم

 طراحان=طرح
 نسبت مخلوط=طرح احتالط
 طريقه=طرز
 مقاومت فشاری=ظرفیت فشاری
 ظروف=ظرف
 عامل=عوامل

 انتقال=گذر=عبور
 =عالمتعالئم

 عضو=اعضا
 عوامل=عامل

 فواصل=فاصله
 م=شکلفر

 اتصال=فیتینگ
 وسیله حفاظتی=فیوز
 زون=منقطه=ناحیه=قسمت
 سايز=قطر

 قطر اسمی=قطرنامی

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

 کف سازی=کفسازی
 کفشوی=کف شوی

 کالف میانی=کالف عمود بر تیر
 مانیفولد=کلکتور

 ايزوالتور=کلید جداکننده
 پاکت سیمان، گچ و...=کیسه سیمان، گچ و...

 کیسه سیمان=سیمان کیسه ای
گروه بندی=گونه بندی=طبقثه بندی=دسثته   

 بندی=تقسیم بندی=انواع
 حجم=ظرفیت=گنجايش
 چراغ=المپ
 ها وسیله=وسايل=لوازم
 سررفتگی=سرريز=لوچه

 شاخه افقی=لوله افقی
 لوله تخلیه فاضالب=لوله خروجی فاضالب

 ماده=مواد
 سندپالست=ماسه پاشی

 ريان=مجریمج
 حبس=محبوس شدن

 فضا=مکان=محل
 =مخازنتانک=مخزن
 مود=مد

 مدارس=مدرسه
 مدارک=مدرک
 مدفون=دفنی

 مدول االستیسیته=ضريب ارتجاعی
 مراجع=مرجع
 مراحل=مرحله
 مراکز=مرکز

 مرطوب=رطوبت
 مختلط=مرکب

 مساجد=مسجد
 مسئول=مسوول

 راه=مسیر

 معلق کردن=تعلیق
 ل=معلولینمعلول=افراد معلول=اشخاص معلو

 مقابل=برابر
 مقدارها=مقادير
 ها مقطع=مقاطع

 ارزش جوش=مقاومت جوش
 امپدانس=مقاومت
 =خودداری=عدم انجامجلوگیری=ممانعت

 منابع=منبع
 مناطق=نقاط

 مناطق مرطوب=نقاط مرطوب
 بندی زون=بندی منطقه

 مواد=ماده
 سرهم کردن=مونتاژ

 مهندسان=مهندسین=مهندس
 قسمت=ناحیه
 يسمانینار=ناشاقولی

 ناظران=ناظر
 اسمی=نامی
 سرعت=نرخ

 نقشه=پالن
 نقاط=مناطق
 آزمونه=نمومه آزمايشی

 برداری نمونه=گیری نمونه
 مقاومت=نیرو

 کالیبراسیون=واسنجی
 ورق روسری و زير سری=ورق پوششی اتصال
 ورق جان=ورق تکی جان

 مدخل=ورودی
وزن واحد حجم )بثه اشثتباه   =وزن مخصوص

 هوم فیزيکی جرم است(گاهی منظور از وزن مف
 وسیله=وسايل

 وسیله گازسوز=دستگاه گازسوز=وسايل گازسوز
 موقعیت جوشکاری=وضعیت جوشکاری

 ها وظیفه=ها مسئولیت=وظايف
 تک فاز=يک فاز

 هیات=هیئت

 



 

 
 

 
 اختصاراتی که در این کتاب به کار رفته است به شرح ذیل است.

 (۹۶84) -دوم ) نظامات اداری( مبح  :2م
 (۹۶۱6) -مبح  سوم )حفاظت ساختمانها در مقابل حريق ( :3م
 (۹۶۱۳) -مبح  چهارم ) الزامات عمومی ساختمان ( :4م
 (۹۶۱۳) -های ساختمانی( پنجم )مصالح و فرآورده مبح  :5م
 (۹۶۱2) -مبح  ششم )بارهای وارد بر ساختمان( :6م
 (۹۶۱2) -سازی( مبح  هفتم )پی و پی :7م
 (۹۶۱2) -های با مصالح بنايی( اجرای ساختمانمبح  هشتم )طرح و  :8م
 (۹۶۱2ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد ) -آرمه( های بتن مبح  نهم )طرح و اجرای ساختمان :9م
 (۹۶۱2) -های فوالدی( مبح  دهم )طرح و اجرای ساختمان :01م
 (۹۶۱2) -يازدهم )طرح و اجرای صنعتی ساختمان( :00م
 (۹۶۱2) -حفاظت کار در حین اجرا( مبح  دوازدهم )ايمنی و :02م
 (۹۶۱6) -مبح  سیزدهم )طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها(: 03م
 (۹۶۱۳) -مبح  چهاردهم )تاسیسات مکانیکی(: 04م
 (۹۶۱۳) -مبح  شانزدهم )تاسیسات بهداشتی(: 06م
 (۹۶8۱) -کشی گاز طبیعی( مبح  هفدهم )لوله 07م
 ( ۹۶۱۳) -نظیم صدا(بندی و ت مبح  هجدهم )عايق :08م
 (۹۶8۱) -جوئی در مصرف انرژی ( نوزدهم )صرفه مبح  :09م
 (۹۶۱۳) -مبح  بیستم )عالئم و تابلوها( :21م
 (۹۶۱6) -مبح  بیست و يکم )پدافند غیرعامل(: 20م
 (۹۶۱2) -ها( مبح  بیست و دوم )مراقبت و نگهداری از ساختمان :22م
 های اجرايی آن نامه مان و آيینقانون نظام مهندسی و کنترل ساخت: قنم

 اصالحیه قانون نظام مهندسی مندرج در سايت.اص: 
 ای اخالقی در مهندسی مندرج در سايت. نظامنامه رفتار حرفهاخ: 

 ، ويرايش چهارم.(2800ها در برابر زلزله ) استاندارد  نامه طراحی ساختمان آئین آز:
 رضا اشرفی، انتشارات نوآور، ويرايش دوم، چاپ سیزدهم و به بعد.، دکتر حمیدهای نگهبان و سازه گودبرداری گود:
و يکثم    )روشها ومسائل اجرايی(، محمدحسین علیزاده، انتشارات نوآور، ويرايش چهارم، چاپ سی و جزئیات اجرايی ساختمان روشها روش:
 و به بعد.

 ر طاحونی، دفتر مقررات ملی ساختمان.(، شاپو۹۶۱0) های فوالدی راهنمای جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان رجط:
 ، محمدحسین علیزاده، انتشارات نوآور، ويرايش چهارم، چاپ بیستم و به بعد.های فوالدی راهنمای جوش و اتصاالت جوشی در ساختمان رجع:
 د.، محمدحسین علیزاده برزی، انتشارات نوآور، ويرايش چهارم، چاپ شانزدهم و به بعآالت ساختمانی ماشین ماش:
 ، مهندس محمد عظیمی، نشر نوآور، ويرايش ششم، چاپ شانزدهم به بعد.قراردادها و شرايط عمومی و خصوصی آنها قرار:
 مهندس محمد عظیمی، نشر نوآور، ويرايش هشتم، چاپ بیست و پنجم به بعد. قوانین صنعت بیمه و مالیات بیمه:
 مهندس محمد عظیمی، نشر نوآور، ويرايش پنجم، چاپ سیزدهم به بعد. ،ريزی و کنترل پروژه مديريت ساخت و نظام برنامه پرو:
 ، مهندس محمد عظیمی، نشر نوآور، ويرايش هشتم، چاپ بیست و ششم به بعد.قانون کار کار:
، مهندس محمدعظیمی آقثداش، نثوآور، ويثرايش سثوم، چثاپ      قوانین و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها مقررات، ساز:

 بیست و ششم به بعد.
مقررات ملی برای مهندسثان معمثاری و عمثران، مهنثدس      ۹۱،۹۳،۹4،۹۶خالصه و نکات کلیدی مباح  تأسیسات مکانیکی و برقی : ت

 هم به بعد.هفد، چاپ کلیمحمد عظیمی آقداش، نوآور، ويرايش 
 ۹۶۱۱های ساختمانی(، محمدحسین علیزاده برزی، نوآور،  جداول اشتال )پروفیل اش:

 اختصارات
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♦ S240 )2-4-۱ج ♦ 2۱ ♦ ۱م ♦ )حداکثر کربن معادل مجاز انواع فوالد 
♦ S340 )2-4-۱ج ♦ 2۱ ♦ ۱م ♦ )حداکثر کربن معادل مجاز انواع فوالد 
♦ S500 )2-4-۱ج ♦ 2۱ ♦ ۱م ♦ )حداکثر کربن معادل مجاز انواع فوالد 
♦ S240 ۹-4-۱ج  ♦ 26 ♦ ۱م ♦ بندی( )رده 
♦ S340 ۹-4-۱ج  ♦ 26 ♦ ۱م ♦ بندی( )رده 
♦ S500 ۹-4-۱ج  ♦ 26 ♦ ۱م ♦ بندی( )رده 
♦ S240 ۱-۹-4-۱ ♦ 2۱ ♦ ۱م ♦ بندی( گذاری و بسته )نشانه 
♦ S340 ۱-۹-4-۱ ♦ 2۱ ♦ ۱م ♦ بندی( گذاری و بسته )نشانه 
♦ S500 ۱-۹-4-۱ ♦ 2۱ ♦ ۱م ♦ بندی( گذاری و بسته )نشانه 

♦ IPE
1

2
 ۶-۹ ♦ ۹۶، ۹2 ♦ اش ♦ 

♦ IPEo
1

2
 ۶-۹ ♦ ۹۶، ۹2 ♦ اش ♦ 

♦ IPEv
1

2
 4-۹ ♦ ۹6، ۹4 ♦ اش ♦ 

♦ IPEv ♦ ۱-۹، 6-۹ ♦ ۹8-۹۳ ♦ اش 

♦ I
1

2
 ۶-2 ♦ 2۱، 2۳ ♦ اش ♦ 

♦ IPB
1

2
 6-۶، 4-۶ ♦ ۶۱-۶۳ ♦ اش ♦ 

♦ IPBv
1

2
 ۳-۶ ♦ 4۹، 40 ♦ اش ♦ 

♦ 1F ♦ ۹۶-۹ ♦ 24 ♦ رجط 
♦ 241 S ♦ 246 ♦ روش ♦ - 
♦ 311 S ♦ 246 ♦ روش ♦ - 
♦ 3D ♦ 6-۹۹ ♦ ۱6 ♦ ۹۹م 
♦ 411 S ♦ 246 ♦ روش ♦ - 
♦ 511 S ♦ 246 ♦ روش ♦ - 
♦ AWS ♦ 6-۶ ♦ 86 ♦ رجط 
♦ BEP ♦ 4-۹۶-۶-۹0 ♦ 260 ♦ ۹0م 
♦ BSEEP ♦ ۶-۹۶-۶-۹0 ♦ 246 ♦ ۹0م 
♦ BUEEP ♦ ۶-۹۶-۶-۹0 ♦ 246 ♦ ۹0م 
♦ CFS ♦ 2-۹۹ ♦ 2۱ ♦ ۹۹م 
♦ CH )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ CL )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ D.F.U 4-6-پ ♦ ۹۱8 ♦ ۹۳م ♦ گیری لوله( )اندازه 
♦ D.F.U 2-۶-پ ♦ ۹۳8 ♦ ۹۳م ♦ ای فاضالب( )تعیین حداکثر جریان لحظه 
♦ D.F.U ۶-6-پ ♦ ۹۱۱ ♦ ۹۳م ♦ طر نامی لوله مورد نیاز()تعیین ق 
♦ D.F.U  تعیین مقدار(D.F.U.  ))۹۱۳، ۹۱6 ♦ ۹۳م ♦ برای لوازم بهداشتی مختلف ♦ 

 2-6-پ
♦ D.F.U  جدول مقدار(D.F.U.   )برای لوازم بهداشتی بر حسب قطر نفامی سفیفون ♦ 
 ۶-2-۶-ج پ ♦ ۹۱0 ♦ ۹۳م

♦ D.F.U  جدول مقدار(D.F.U. داشتی برحسب قطر نامی سیفون یا لوله برای لوازم به

 ۶-2-6-ج پ ♦ ۹۱۳ ♦ ۹۳م ♦ تخلیه(
♦ D.F.U  جدول مقدار(D.F.U. ))ج پ ♦ ۹۳۱ ♦ ۹۳م ♦ برای لوازم بهداشتی مختل-
۶-2-2 

♦ E6010 ♦ ۹2-۶ ♦ ۱۹ ♦ رجط 
♦ E6010 ♦ ۹۱-۶، 2-۹2-۶ ♦ 4۶-4۹ ♦ رجع 
♦ E6011 ♦ ۹2-۶ ♦ ۱2 ♦ رجط 
♦ E6011 ♦ ۹۱-۶، 2-۹2-۶ ♦ 4۶-4۹ ♦ رجع 
♦ E6012 ♦ ۹2-۶ ♦ ۱2 ♦ رجط 
♦ E6012 ♦ ۹۱-۶ ♦ 46-42 ♦ رجع 
♦ E6013 ♦ ۹2-۶ ♦ ۱۶ ♦ رجط 
♦ E6013 ♦ ۹۱-۶ ♦ 46، 44 ،42 ♦ رجع 
♦ E7015 ♦ ۹2-۶ ♦ ۱۶ ♦ رجط 

♦ E7015 ♦ ۹۱-۶ ♦ 46، 44، 42 ♦ رجع 
♦ E7016 ♦ ۹2-۶ ♦ ۱۶ ♦ رجط 
♦ E7016 ♦ ۹۱-۶ ♦ 44 ،42 ♦ رجع 
♦ E7024 ♦ ۹2-۶ ♦ ۱4 ♦ طرج 
♦ E7024 ♦ ۹۱-۶ ♦ 46 ،42 ♦ رجع 
♦ E7028 ♦ ۹2-۶ ♦ ۱4 ♦ رجط 
♦ E7028 ♦ ۹۱-۶ ♦ 46 ،42 ♦ رجع 
♦ EPDM 4-2-2-۹۱-6 ♦ ۹۶0 ♦ 6م ♦ االستومر فیزیکی(-)االستومر گرمانرم 
♦ F0 ♦ ۹-۹۹، ۹8-۹ ♦ ۹۶۱، 2۹ ♦ رجع 
♦ F2 ♦ ۹۶-۹ ♦ 24 ♦ رجط 
♦ F2 ♦ ۹-۹۹، ۹8-۹ ♦ ۹۶۱، 2۹ ♦ رجع 
♦ F3 ♦ ۹۶-۹ ♦ 24 ♦ رجط 
♦ F3 ♦ ۹-۹۹، ۹8-۹ ♦ ۹۶۱، 2۹ ♦ رجع 
♦ F4 ♦ ۹۶-۹ ♦ 24 ♦ رجط 
♦ F4 ♦ ۹-۹۹، ۹8-۹ ♦ ۹۶۱، 2۹ ♦ رجع 
♦ FRP عرضه مصوالت -تعری(-)پلیمر ساختمانیFRP )6م ♦ به صورت ورق یا میلگرد 

♦ ۹2۱ ♦ 6-۹۱-۹ 
♦ FRP یل الیفا  بفا ففاز    تشفک -هفا  مهمترین کامپوزیفت -تعری(-)پلیمرهای ساختمانی

 ۹-۹۱-6 ♦ ۹2۱ ♦ 6م ♦ ناپیوسته(
♦ FRP 6ج ♦ ۹2۱ ♦ 6م ♦ ای( های خطی یفا صففحه   سازه-بندی کاربری پلیمر )دسته-

۹۱-۹ 
♦ FRP ♦ 6-4-4-2۹ ♦ 66 ♦ 2۹م 
♦ G0 ♦ ۹۶-۹ ♦ 24 ♦ رجط 
♦ G0 ♦ ۹8-۹ ♦ 2۹ ♦ رجع 
♦ G2 ♦ ۹۶-۹ ♦ 24 ♦ رجط 
♦ G2 ♦ ۹8-۹ ♦ 2۹ ♦ رجع 
♦ G3 ♦ ۹۶-۹ ♦ 24 ♦ رجط 
♦ G3 ♦ ۹8-۹ ♦ 2۹ ♦ رجع 
♦ G4 ♦ ۹۶-۹ ♦ 24 ♦ رجط 
♦ G4 ♦ ۹8-۹ ♦ 2۹ ♦ رجع 
♦ GC )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ GM )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ GP )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ GW )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ ICF ♦ 4-۹۹ ♦ ۳۶ ♦ ۹۹م 
♦ IF ♦ ۹۶-۹ ♦ 24 ♦ رجط 
♦ IG ♦ ۹۶-۹ ♦ 24 ♦ رجط 
♦ IPB ♦ 8-۶، 2-۶ ♦ ۶8، ۶۶، ۶2 ♦ اش 
♦ IPBI ♦ ۱-۶، ۹-۶ ♦ 46، ۶۹، ۶0 ♦ اش 
♦ IPBS ♦ ۹۹-۶، ۱-۶ ♦ 4۱، 4۶، 42 ♦ اش 
♦ IPBv ♦ ۶-۶ ♦ ۶6، ۶4 ♦ اش 
♦ IPE ♦ ۹-۹ ♦ ۱، 8 ♦ اش 
♦ IPEo ♦ ۳-۹، ۱-۹، 2-۹ ♦ ۹8، ۹۹ ،۹0 ♦ اش 
♦ IPES ♦ ۱-۹ ♦ 2۹، 20 ♦ اش 
♦ LSF ♦ 2-۹۹ ♦ 2۱ ♦ ۹۹م 
♦ MH )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ ML )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ MT ♦ 2-4-8 ♦ 268 ♦ رجط 
♦ MT ♦ ۹-۹۹، ۶-8 ♦ ۹۶۱، ۹0۶، ۹02 ♦ رجع 
♦ OCV ♦ 6-2 ♦ 46 ♦ رجط 
♦ OH )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ OL )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ PELV )6-۹-۶-۹۶ ♦ ۹6 ♦ ۹۶م ♦ )حفاظت 
♦ pH ۹۱6 ♦ روش ♦ غیرآشامیدنی آب ♦ - 
♦ PH )۶-4-۹0-۱ ♦ ۹24 ♦ ۱م ♦ آب مصرفی در بتن )آب غیرآشامیدنی   
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♦ PH فرآور( حداقل و حداکثر مقدار -های سیمانی دهآب مصرفی در بتنPH) ♦ ۳۱ ♦ 6م 
 ت-6-۹0-۶-۹-۹ ♦

♦ PT ♦ ۹-4-8 ♦ 26۱ ♦ رجط 
♦ PT ♦ ۹-۹۹، ۶-8 ♦ ۹۶۱، ۹02 ♦ رجع 
♦ PT ♦ ۹-4-۹0ج ♦ 2۳۶ ♦ ۹0م 
♦ Q ♦ ۹-۹۹ ♦ ۹۶۱ ♦ رجع 
♦ Q0 ♦ ۹-۹۹ ♦ ۹۶۱ ♦ رجع 
♦ Q3 ♦ ۹-۹۹ ♦ ۹۶۱ ♦ رجع 
♦ Q4 ♦ ۹-۹۹ ♦ ۹۶۱ ♦ رجع 
♦ QFD 2م ♦ ابی عملکرد مجریان انبوه ساز به روش گسترش عملکرد کیفیفت( )ارزی ♦ 

6۶ ♦ - 
♦ RBS ♦ ۹۶-۶-۹0 ♦ 24۶ ♦ ۹0م 

♦ RC-250 84 ♦ 6م ♦ گرانروی سینماتیک(-بندی قیر زودگیر انواع و درجه-)قیر زودگیر 
 ت-6-۹۹-2-۹-2 ♦

♦ RC-3000 6م ♦ ک(گرانروی سفینماتی -بندی قیر زودگیر انواع و درجه-)قیر زودگیر ♦ 
 ت-6-۹۹-2-۹-2 ♦ 84

♦ RC-70 84 ♦ 6م ♦ گرانروی سینماتیک(-بندی قیر زودگیر انواع و درجه-)قیر زودگیر 
 ت-6-۹۹-2-۹-2 ♦

♦ RC-800 84 ♦ 6م ♦ گرانروی سینماتیک(-بندی قیر زودگیر انواع و درجه-)قیر زودگیر 
 ت-6-۹۹-2-۹-2 ♦

♦ RT ♦ 4-4-8 ♦ 2۱۶ ♦ رجط 
♦ RT ♦ ۹-۹۹، ۶-8 ♦ ۹۶۱، ۹0۶، ۹02 ♦ رجع 
♦ RT ♦ ۹-4-۹0ج ♦ 2۳۶ ♦ ۹0م 
♦ S230H ♦ ۶-۹-2-2-۹۹ ♦ 28 ♦ ۹۹م 
♦ S230L ♦ ۶-۹-2-2-۹۹ ♦ 28 ♦ ۹۹م 
♦ S340 H ♦ ۶-۹-2-2-۹۹ ♦ 28 ♦ ۹۹م 
♦ S340L ♦ ۶-۹-2-2-۹۹ ♦ 28 ♦ ۹۹م 
♦ S400 )2-4-۱ج ♦ 2۱ ♦ ۱م ♦ )حداکثر کربن معادل مجاز انواع فوالد 
♦ S400 ۹-4-۱ج ♦ 26 ♦ ۱م ♦ (بندی )رده 
♦ S400 ۱-۹-4-۱ ♦ 2۱ ♦ ۱م ♦ بندی( گذاری و بسته )نشانه 
♦ S500 ♦ 2-6-4-2۹ ♦ 6۱ ♦ 2۹م 
♦ Sa1 ♦ ۶-۱، جدول2-۱جدول  ♦ ۶۳0، ۶6۱ ♦ رجط 
♦ Sa2/5 ♦ ۶-۱، جدول2-۱جدول  ♦ ۶۳0، ۶6۱ ♦ رجط 
♦ Sa2 ♦ ۶-۱، جدول2-۱جدول  ♦ ۶۳0، ۶6۱ ♦ رجط 
♦ Sa3 ♦ ۶-۱، جدول2-۱جدول  ♦ ۶۳0، ۶6۱ ♦ رجط 
♦ SBR 4-2-2-۹۱-6 ♦ ۹۶0 ♦ 6م ♦ االستومر فیزیکی(-)االستومر گرمانرم 
♦ SC )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ SDOF ♦ ۹-6-2۹ ♦ 6۱ ♦ 2۹م 
♦ SELV )6-۹-۶-۹۶ ♦ ۹6 ♦ ۹۶م ♦ )حفاظت 
♦ SM )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ SP ۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ احی جانبی خاک()بار طر 
♦ SW )۹-4-۳ج  ♦ 26 ♦ ۳م ♦ )بار طراحی جانبی خاک 
♦ UT ♦ ۹-4-۹0ج ♦ 2۳۶ ♦ ۹0م 
♦ VI ♦ ۹-4-۹0ج ♦ 2۳۶ ♦ ۹0م 
♦ WFP ♦ 6-۹۶-۶-۹0 ♦ 262 ♦ ۹0م 
♦ WUF – W ♦ ۳-۹۶-۶-۹0 ♦ 264 ♦ ۹0م 

 

 
 - ♦ ۹6 ♦ ساز ♦ آب انبارهای عمومی ♦
 ۹۱-۹0-۱ج ♦ ۹2۱ ♦ ۱م ♦ آب انداختگی ♦
 4-۳-۱-۱ ♦ ۳8 ♦ ۱م ♦ آب انداختن بتن در حین پرداخت ♦
 ♦ ۶6 ♦ ۱م ♦ تعیین نسبت اختالط(-)اندازه کافی کارایی و روانی بتن آب انداختن بتن ♦
۱-6-2-۹-۹ 

 4-۳-۱-۱ ♦ ۳8 ♦ ۱م ♦ آب انداختن بتن )توق( عملیات پرداخت( ♦

بفتن حفاوی مفواد افزودنفی ماننفد دوده       )سرعت آب انداختن مخلوط آب انداختن بتن ♦

 ۹-۳-2-8-۱ ♦ ۱۳ ♦ ۱م ♦ سیلیس(
تفامین  -حداقل بودن مقفدار آب -)کاهش میزان آب انداختن بتن تازه آب انداختن بتن ♦

 ب-4-4-8-۱ ♦ 8۹ ♦ ۱م ♦ الزامات طرح مخلوط(-کارایی
 2-4-2-۱-۱ ♦ ۱۶ ♦ ۱م ♦ سطح سنگدانهدر آب آزاد  ♦
 ب-2-2-2-8 ♦ ۹0 ♦ 8م ♦ بو آب آشامیدنی بی ♦
 ب-2-2-2-8 ♦ ۹0 ♦ 8م ♦ آب آشامیدنی زالل ♦
 الف-2-2-۶-۹۳ ♦ 40 ♦ ۹۳م ♦ آب آشامیدنی لوازم بهداشتی ♦
حداکثر مقدار مجاز مفواد  -مزه یا بو و تمیز و صا  آب آشامیدنی مصرفی در بتن )آب بی ♦

 ۹-۹-۶-۹0-6 ♦ ۳۱ ♦ 6م ♦ آور در آب مصرفی( زیان
 2-20 ♦ 4 ♦ 20م ♦ ت )عالئم تصویری(آب آشامیدنی نیس ♦
 2-۹-۹4-۹4 ♦ ۹8۱ ♦ ۹4م ♦ آب آشامیدنی ورودی به سیستم خورشیدی ♦
 ۹-۹۹-۹-۹۳ ♦ ۱ ♦ ۹۳م ♦ آب آشامیدنی )تعری(( ♦
 ♦ 6۱ ♦ 20م ♦ لولفه آب آشفامیدنی(  -آشامیدنی )جدول استاندارد رنگ ایمنی لوله آب ♦
 ۳ج

 ۱-۶-۹۳ ♦ ۳6 ♦ ۹۳م ♦ آب آشامیدنی )حفاظت آب آشامیدنی( ♦
 2-۱-2۹ ♦ ۱۱ ♦ 2۹م ♦ سازی و نگهداری( آب آشامیدنی )ذخیره ♦
 - ♦ 266 ♦ ساز ♦ یدنیآب آشام ♦
 2-۶-۹2 ♦ 24 ♦ ۹2م ♦ آب آشامیدنی ♦
 ۶-4-۹0-۱ ♦ ۹24 ♦ ۱م ♦ آب آشامیدنی ♦
 - ♦ 22 ♦ قرار ♦ آب آشامیدنی و روشنایی ♦
 - ♦ 20۶، ۹8۱ ♦ ت ♦ آب آشامیدنی ♦
 6-6-6 ♦ ۶8 ♦ 6م ♦ بب خوردگی فلزات میشود )اندود قطعات فلزی(آب آهک س ♦
 ♦ 6م ♦ اندود قطعات فلزی(-آب آهک )خوردگی فلزات به ویژه سرب، روی و آلومینیوم ♦

۹۱ ♦ 6-۶-6-۶ 
 ۹-پ-۹-2-۳-۹۳ ♦ ۹22 ♦ ۹۳م ♦ ها آب باران در لوله ♦
-بنفدی  شفیب -ارانآوری و هفدایت آب بف   )جمفع  آب باران و بر  در فضاهای نیمه باز ♦

 2-۹-۱-6-4 ♦ ۳2 ♦ 4م ♦ الزامات کلی فضاهای نیمه باز(-ناودان-کفشوی
 ۳-۹۳ ♦ ۹۶4-۹2۹ ♦ ۹۳م ♦ کشی( آب باران )لوله ♦
 2-۱-2۹ ♦ ۱۱ ♦ 2۹م ♦ ها( آب باران )لوله ♦
 - ♦ 2۱8 ♦ ساز ♦ آب باران ♦
 ۹-2-۱-ج پ ♦ ۹82 ♦ ۹۳م ♦ باران آب ♦
 ۹۳-6-6-8 ♦ ۳۹ ♦ 8م ♦ آب باران ♦
 پ-۳-۱-۶-۹۳ ♦ ۱2 ♦ ۹۳م ♦ آب برای تغذیه ماشین رخت شویی و ماشین ظرفشویی ♦
 ت-۳-۱-۶-۹۳ ♦ ۱2 ♦ ۹۳م ♦ آب برای تغذیه مصار  تحت فشار ♦
   ۹۳-6-6-8 ♦ ۳۹ ♦ 8م ♦ آب بر  ♦
 6-۳-22 ♦ 48 ♦ 22م ♦ کشی آب باران( های بازدید )لوله آب بند بودن دریچه ♦
 8-۹-۹۳ ♦ ۳ ♦ ۹۳م ♦ ه هواکش فاضالب(آب بند )مصالح آب بند لول ♦
 4-۹-2۹ ♦ 2 ♦ 2۹م ♦ آب بندها )زیرساخت( ♦
 ۱-4-4-۹۱ ♦ ۶۱ ♦ ۹۱م ♦ های گاز ای لوله بندی اتصاالت دنده آب ♦
 ۶-۹-۹۹-۹۱ ♦ ۱6 ♦ ۹۱م ♦ های گاز ای لوله بندی اتصاالت دنده آب ♦
 ۶-۹-۹۹-۹۱ ♦ ۱6 ♦ ۹۱م ♦ بندی اتصاالت دنده پیچ آب ♦
 2-8-6-۱ ♦ 4۱ ♦ ۱م ♦ ی زیرزمینی دیوارهابند آب ♦
 8-6-۳-8 ♦ ۱۳ ♦ 8م ♦ بندی سق( شیب دار آب ♦
 ۶-۳-22 ♦ 4۱ ♦ 22م ♦ کشی فاضالب بندی لوله آب ♦
 ت-2-4-6-۹۳ ♦ ۹۹8 ♦ ۹۳م ♦ بندی لوله هواکش فاضالب آب ♦
 ۹0-۱-4 ♦ ۹0۱ ♦ 4م ♦ )الزامات و نکات مهم( بندی و عایق کاری رطوبتی آب ♦
 ۹-۹-۶-۳-22 ♦ 4۱ ♦ 22م ♦ کشی ندی و هوابندی لولهب آب ♦
 ۶-2-20-6 ♦ ۹64 ♦ 6م ♦ مغزی عایق( -مصر  سرب  -بندی )ورق سرب آب ♦
-۹0-6 ♦ ۳۱ ♦ 6م ♦ مزه یا بو و تمیز و صا  )آب آشامیدنی مصفرفی در بفتن(   آب بی ♦
۶-۹-۹ 

 6-۹2-8-۹4 ♦ ۹06 ♦ ۹4م ♦ آب تغذیه کولر آبی ♦
 ۶-۹6-8-۹4 ♦ ۹0۱ ♦ ۹4م ♦ کننده( آب تغذیه )برج خنک ♦
 - ♦ ۹6۹ ♦ ت ♦ کنندهآب تغذیه برج خنک ♦
 4-4-۶-۶-۱ ♦ ۹8 ♦ ۱م ♦ آب جاری ♦
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 - ♦ ۶ ♦ ۹0م ♦ ساختمان آب جمع شدگی در بام ♦
 2-۱-2۹ ♦ ۱8 ♦ 2۹م ♦ آب حداقلی بهداشتی ♦
 ۱-پ ♦ ۹۱۹-۹8۱ ♦ ۹۳م ♦ آب خاکستری )پیوست مربوط به آب خاکستری( ♦
 ۹-۹۹-۹-۹۳ ♦ ۱ ♦ ۹۳م ♦ ستری )تعری((آب خاک ♦
 - ♦ ۹8۱ ♦ ت ♦ آب خاکستری ♦
 ♦ ۹46 ♦ ۹۳م ♦ برای لوازم بهداشتی مختل(( .S.F.Uمقدار -آب خوری )ادارات، غیره ♦

 2-2-۹-ج پ
 ۹-ج-۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آب خوری )ارتفاع آبخوری( ♦
 4-2-2-۹۳ج ♦ 2۳ ♦ ۹۳م ♦ آب خوری )استاندارد ساخت و آزمایش لوازم بهداشتی( ♦
 ج-۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آب خوری )آب خوری مورد استفاده افراد معلول( ♦
 ۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آب خوری )آب سرد کن( ♦
 ♦ 8۳ ♦ ۹۳م ♦ آب خوری )حداقل اندازه سیفون لوله شفکل بفرای لفوازم بهداشفتی(     ♦
 ۹-ت-۶-2-4-۹۳ج

 2۱ ♦ ۹۳م ♦ حسب تعداد استفاده کنندگان(آب خوری )حداقل تعداد لوازم بهداشتی بر ♦
 2-۶-2-۹۳ج ♦

 ♦ 4۶ ♦ ۹۳م ♦ آب خوری )حداقل قطرنامی لوله آب رسانی به لوازم بهداشتی مختل(( ♦
 الف-4-۶-۶-۹۳ج

 46 ♦ ۹۳م ♦ آب خوری )حداقل مقدار فشار جریان آب در پشت شیر لوازم بهداشفتی(  ♦
 ب-6-۶-۶-۹۳ج ♦

 ب-۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ شیر(آب خوری )خروج آب از دهانه  ♦
 پ-۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آب خوری )دهانه خروج آب( ♦
 2-2-۶-ج پ ♦ ۹۳۱ ♦ ۹۳م ♦ برای لوازم بهداشتی مختل(( .D.F.Uآب خوری )مقدار  ♦
 الف-۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آب خوری )نصب در توالت یا حمام( ♦
 ۶-8-۱ ♦ ۱8 ♦ ۱م ♦ )شستشوی سنگدانه وتهیه بتن( آب دریا ♦
 ۹-4-4-۹۱ ♦ 6۱ ♦ ۹۱م ♦ آب دهی دستشویی و سردوشی حمام ♦
 2-۱-2۹ ♦ ۱8 ♦ 2۹م ♦ آب ذخیره )مخازن( ♦
 ۶-2-۹0-پ ♦ ۹۱۱ ♦ ۹۳م ♦ آب رسانی محوطه ♦
 2-۱-۱-۱ ♦ ۳۱ ♦ ۱م ♦ آب رسانی )روش عمل آوری( ♦
-۱ ♦ ۹۱ ♦ ۱م ♦ مشکالت گفودبرداری( -)باال بودن سطح آب زیرزمینی آب زیرزمینی ♦
۶-۶-۶ 

)تقاطع لوله با کانال آب، نهرها، قنات، رودخانه و یا نقاطی کفه سفطح آب    آب زیرزمینی ♦

 6-6-۹۶-۹۱ ♦ ۹22 ♦ ۹۱م ♦ عایقکاری دوبله(-زیرزمینی باالست
)تقاطع لوله با کانال آب، نهرها، قنات، رودخانه و یا نقاطی کفه سفطح آب    آب زیرزمینی ♦

 6-6-۹۶-۹۱ ♦ ۹22 ♦ ۹۱م ♦ وبله(عایقکاری د-زیرزمینی باالست
-نوارپیچی الیه اول-)عبور لوله از نقاطی که سطح آب زیرزمینی باالست آب زیرزمینی ♦

 2-4-۹۶-۹۱ ♦ ۹۹8 ♦ ۹۱م ♦ عایقکاری سرد(
-نوارپیچی الیه اول-)عبور لوله از نقاطی که سطح آب زیرزمینی باالست آب زیرزمینی ♦

 2-4-۹۶-۹۱ ♦ ۹۹8 ♦ ۹۱م ♦ عایقکاری سرد(
 ♦ 2۱ ♦ ۱م ♦ )لحاظ نمودن اثر آب زیرزمینی در محاسبه ظرفیت باربری( آب زیرزمینی ♦
۱-4-۶-۹-۱ 

سطح آب زیرزمینفی در کانفال   -کشی دفنی با استفاده از لوله فوالدی )لوله آب زیرزمینی ♦

 ۶-۶-6-۹2-۹۱ ♦ ۹0۱ ♦ ۹۱م ♦ باال آمده باشد(
سطح آب زیرزمینفی در کانفال   -از لوله فوالدیکشی دفنی با استفاده  )لوله آب زیرزمینی ♦

 ۶-۶-6-۹2-۹۱ ♦ ۹0۱ ♦ ۹۱م ♦ باال آمده باشد(
 4-۳-۱ ♦ 4۳ ♦ ۱م ♦ زیرزمینی آب ♦
 ۶-4-۳ ♦ 24 ♦ ۳م ♦ )اثر زیر فشار آب زیرزمینی( زیرزمینی آب ♦
-۹-۳ ♦ ۹۹ ♦ ۳م ♦ کاهش خطر انتشار مواد(-)جلوگیری از ریزش مواد زیرزمینی آب ♦
6-۶ 

 2-4-۳ ♦ 2۶ ♦ ۳م ♦ خاک مجاور در زیر سطح آزاد آب(-)فشار جانبی زیرزمینی آب ♦
 ۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آب سرد کن ♦
 ۹۹-۹-۹۳ ♦ ۱ ♦ ۹۳م ♦ آب سرد مصرفی ♦
 ۹-۶-۶-۹۳ ♦ 4۹ ♦ ۹۳م ♦ گرم و سرد آب ♦
 2-۶-8 ♦ 24۹ ♦ رجط ♦ آب سرد ♦
نفوذ آب سطحی و زیر آب سطحی )الزامی بودن محافظت سطح ک( جهت جلوگیری از  ♦

 ۶-۹0-۱-4 ♦ ۹0۱ ♦ 4م ♦ زمینی(

آب سطحی محوطه ساختمان و معابر شهری )جلوگیری از نفوذ آب سطحی به توقفگاه  ♦

 4-۱-۹0-6-4 ♦ ۱۶ ♦ 4م ♦ واقع در همک((
آب سطحی و زیرزمینی )الزامی بودن محافظت سطح ک( جهت جلوگیری از نففوذ آب   ♦

 ۶-۹0-۱-4 ♦ ۹0۱ ♦ 4م ♦ سطحی و زیر زمینی(
 2۳-۹0-۱ ج ♦ ۹60 ♦ ۱م ♦ آب سنج ♦
 الف-6-۶-۶-۹۳ ♦ 44 ♦ ۹۳م ♦ کشی توزیع آب مصرفی )فشار( آب شبکه لوله ♦
 6-۱-2۹ ♦ ۹08 ♦ 2۹م ♦ آب شرب ♦
 ۶-ب-2-4-۱ ♦ 2۱ ♦ ۱م ♦ آب شستگی زیر پی ♦
 ۶-2-۳ ♦ 82 ♦ آز ♦ خاک یها دانه یآب شکستگ ♦
 ۶-۳-۳ ♦ 44 ♦ ۳م ♦ آب شکستگی ♦
شسفتن  -سفازگاری -آب شور برای شستن اجزای آجرها )خودداری از مصر  آب شور ♦

 ۹-6-۱-6 ♦ ۳2 ♦ 6م ♦ اجزای آجر چیده با آب شور(
 2-۱-2۹ ♦ ۹00 ♦ 2۹م ♦ آب شهری ♦
 ۱-2-8-۱ ♦ ۱۱ ♦ ۱م ♦ آوری )دمای آب( آب عمل ♦
آب  PHحفداکثر و حفداقل   -آب غیر آشامیدنی مصرفی در بتن )قابل قبول تلقی کفردن  ♦

 ۹-۹-۶-۹0-6 ♦ ۳۱ ♦ 6م ♦ آب مقطر(-مقاومت نظیر آزمونه-مصرفی
 - ♦ 2۹4 ♦ ت ♦ آب غیر آشامیدنی ♦
 - ♦ 2۹۱ ♦ ت ♦ آب غیرآشامیدنی ♦
   ۶-4-۹0-۱ ♦ ۹26، ۹24 ♦ ۱م ♦ غیرآشامیدنی آب ♦
 2-4-۹0-۱ ♦ ۹2۶ ♦ ۱م ♦ آشامیدنیقابل آب  ♦
 4-۳-۹-2۹ ♦ 4 ♦ 2۹م ♦ آب گرفتگی )تأسیسات( ♦
 ۹-4-4-۹۱ ♦ 6۳ ♦ ۹۱م ♦ آب گرم کن استخرها ♦
 2-ح-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۱ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن با شعله مستقیم ♦
 ۹۹-2-۱-۹4 ♦ 84 ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن برای گرم کردن ساختمان ♦
 ۹-ح-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۱ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن برقی ♦
صثورتی کثه در   ممنوعیت استفاده از آبگرمکن ديواری در -)ايمنی اریودي آب گرم کن ♦

ممنوعیت استفاده از دودکثش  -نقشه تايید شده آبگرمکن زمینی پیش بینی شده است
 2۹-۱-۹-پ ♦ ۹64 ♦ ۹۱م ♦ زمینی برای آبگرمکن دیواری(آبگرمکن  ♦

 ۹-4-۹۱جدول ♦ ۶2 ♦ ۹۱م ♦ )فاصله نصب شیر مصر ( اریودی آب گرم کن ♦
کن ديثواری در صثورتی کثه در    ممنوعیت استفاده از آبگرم-)ايمنی زمینی آب گرم کن ♦

ممنوعیت استفاده از دودکثش  -نقشه تايید شده آبگرمکن زمینی پیش بینی شده است
 2۹-۱-۹-پ ♦ ۹64 ♦ ۹۱م ♦ زمینی برای آبگرمکن دیواری(آبگرمکن  ♦

 ۹-4-۹۱جدول ♦ ۶2 ♦ ۹۱م ♦ )فاصله نصب شیر مصر ( زمینی آب گرم کن ♦
 6-2-۹-۹۱ ♦ ۹۳ ♦ ۹۱م ♦ فوری دیواری آب گرم کن ♦
 ۱-6-۱-۹۱ ♦ ۳6 ♦ ۹۱م ♦ آب گرم کن فوری )نصب وسایل گازسوز پرمصر ( ♦
 ۱-۹-پ ♦ ۹6۶ ♦ ۹۱م ♦ گازی آب گرم کن ♦
 4-4-۹۱جدول ♦ ۶4 ♦ ۹۱م ♦ آب گرم کن مخزن دار )مقدار تقریبی مصر ( ♦
 2-2-۱-۹4، ج2-2-۱-۹4 ♦ 82، 8۹ ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )استاندارد( ♦
-۹4 ♦ 84 ♦ ۹4م ♦ ه از آب گرم کن برای گرم کردن سفاختمان( آب گرم کن )استفاد ♦
۱-2-۹۹ 

-2-۱-۹4 ♦ 8۶ ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )انتهای لوله تخلیه شیر اطمینان بفدون دنفده(   ♦
 ب-4

 ♦ 22م ♦ موتورخانه و معاینه فنی(-آب گرم کن )آبگرمکن، مبدل و مخازن تحت فشار ♦
۶۱ ،۶8 ♦ 22-6-۶-2 

 ♦ ۳۳ ♦ 22م ♦ بازدید توسط مسئول نگهداری(-زسوز ثابتآب گرم کن )تجهیزات گا ♦
22-8-2-۶ 

 ت-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )تخلیه آب گرم کن( ♦
 ت-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )تخلیه( ♦
 2-2-۹4 ♦ ۱ ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )تعری(( ♦
 ۹-۹۹-۹-۹۳ ♦ ۹0 ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )تعری(( ♦
 ۹-6-22ج ♦ 4۶ ♦ 22م ♦ دوره تناوب بازرسی( آب گرم کن )جدول ♦
-۹۱جدول ♦ ۳2 ♦ ۹۱م ♦ آب گرم کن )حداقل فواصل نصب وسایل گازسوز از اطرا ( ♦
۱-۹ 

 پ-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱6 ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )حداکثر فشار کار مجاز( ♦
 ب-4-2-۱-۹4 ♦ 8۶ ♦ ۹4م ♦ درجه( 99آب گرم کن )دمای تنظیم شده  ♦
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 ت-۶-2-۱-۹4 ♦ 82 ♦ ۹4م ♦ آب گرمکن(آب گرم کن )دودکش  ♦
 ۶-ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )شیر اطمینان دما( ♦
 4-ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )شیر اطمینان فشار( ♦
 ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )شیر اطمینان( ♦
 6-2-۱-۹4 ♦ 8۶ ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )شیر تخلیه و اندازه قطر آن( ♦
 8-2-۱-۹4 ♦ 8۶ ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )ظرفیت آب گرم کن( ♦
 2-ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )ظرفیت تخلیه شیر اطمینان( ♦
 ب-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱6 ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )ظرفیت ذخیره( ♦
 ث-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )عایق گرمایی( ♦
-۹4 ♦ 8۶ ♦ ۹4م ♦ لفات انرژی گرمایی(ت-ضخامت عایق-آب گرم کن )عایق گرمایی ♦
۱-2-۳ 

 الف-۶-2-۱-۹4 ♦ 82 ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )فاصله آب گرمکن با دیوار اطرا ( ♦
 ۶-2-4-۹۱ ♦ ۶۹ ♦ ۹۱م ♦ آب گرم کن )فاصله با کنتور گاز( ♦
 ۹-4-۹۱جدول ♦ ۶2 ♦ ۹۱م ♦ آب گرم کن )فاصله نصب شیر مصر ( ♦
 ۱-2-۱-۹4 ♦ 8۶ ♦ ۹4م ♦ کن( آب گرم کن )فشار کار مجاز آب گرم ♦
-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )قطر نامی لوله تخلیه آب از شیر اطمینفان(  ♦
 8-ج

 ح-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۱ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )قطع و وصل انرژی( ♦
 چ-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۱ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )کنترل دمای آب گرم کن( ♦
 4-2-۱-۹4 ♦ 8۶، 82 ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )کنترل و ایمنی( ♦
 ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )لوازم ایمنی( ♦
 ۱-ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم کن )لوله تخلیه شیر اطمینان( ♦
 ۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۱-۱6 ♦ ۹۳م ♦ کشی توزیع آب مصرفی( آب گرم کن )لوله ♦
 ب-4-2-۱-۹4 ♦ 8۶ ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )مجهز شیر اطمینان فشار و دما( ♦
 4-4-۹۱جدول ♦ ۶4 ♦ ۹۱م ♦ آب گرم کن )مقدار تقریبی مصر ( ♦
 2-۶-۹۱ ♦ 24 ♦ ۹۱م ♦ آب گرم کن )ممنوعیت نصب( ♦
-2-۱-۹4 ♦ 8۶ ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )نصب شیر بر روی لوله خروجی شیر اطمینان( ♦
 ب-4

 ۶-2-۱-۹4 ♦ 82 ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )نصب( ♦
 ث-۶-2-۱-۹4 ♦ 82 ♦ ۹4م ♦ آب گرم کن )هوای احتراق( ♦
 - ♦ 64 ♦ ۹۱م ♦ لوله( حرارتی مصرفی )عایق گرم آب ♦
 ۶-8-۶-۹۳ ♦ ۱4 ♦ ۹۳م ♦ آب گرم مصرفی )لزوم حفظ دمای آب( ♦
 ۹-8-۶-۹۳ ♦ ۱۶ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم مصرفی )لزوم( ♦
 8-۶-۹۳ ♦ ۱۶ ♦ ۹۳م ♦ کشی توزیع( آب گرم مصرفی )لوله ♦
 ۹-۹۹-۹-۹۳ ♦ ۱ ♦ ۹۳م ♦ آب گرم مصرفی ♦
 ۹-4-4-۹۱ ♦ 6۳ ♦ ۹۱م ♦ گرم مصرفی آب ♦
 2-2-4-۹0-۹۶ ♦ ۹26 ♦ ۹۶م ♦ (zone1-)حمام و دوش آب گرمکن برقی ♦
 4-4-۹۱ ♦ 6۳ ♦ ۹۱م ♦ آب گرمکن مخزن دار ♦
 ۶-2-2-8 ♦ ۹۹ ♦ 8م ♦ آب گل آلود ♦
 ۶-۶-۶-۱ ♦ ۹8 ♦ ۱م ♦ شن و ماسهآب مازاد  ♦
 ۹-الف-2-2-۶-۹۳ ♦ 40 ♦ ۹۳م ♦ آب مصرفی برای شستشوی توالت و یورینال ♦
 4-۶-۱ ♦ ۹۱ ♦ ۱م ♦ ها آب مصرفی برای شستشوی سنگدانه ♦
 4-۶-۱ ♦ ۹۱ ♦ ۱م ♦ آوری بتن آب مصرفی برای عمل ♦
 2-۱-2۹ ♦ ۱8 ♦ 2۹م ♦ آب مصرفی بهداشتی ♦
 ۹-۶-4-۹0-۱ ♦ ۹24 ♦ ۱م ♦ آب مصرفی در بتن( PH) در بتنمصرفی آب  ♦
 ♦ 6م ♦ مزه و بو(-آب مصرفی PH-آشامیدنی آب مصرفی در بتن )آب آشامیدنی و غیر ♦

۳۱ ♦ 6-۹0-۶-۹-۹ 
 ۶-4-۹0-۱ ♦ ۹24 ♦ ۱م ♦ )آب غیر آشامیدنی( در بتنمصرفی آب  ♦
   4-۶-۱ ♦ ۹۱ ♦ ۱م ♦ بندی کاربرد آب در بتن( آب مصرفی در بتن )تقسیم ♦
 ۹8-۹0-۱ج ♦ ۹26 ♦ ۱م ♦ آور در آب( )حداکثر مقدار مواد زیان در بتنمصرفی آب  ♦
-۹0-۱ ♦ ۹2۳-۹2۶ ♦ ۱م ♦ )ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن( در بتنمصرفی آب  ♦
4-2 

میزان چربی -زمان گیرش اولیه خمیر سیمان-)مقاومت آزمونه مالت در بتنمصرفی آب  ♦
 ۶-4-۹0-۱ ♦ ۹24 ♦ ۱م ♦ مواد زیان آور(-معدنی

 ۶-8-۱ ♦ ۱8 ♦ ۱م ♦ آب مصرفی )بتن در خلیج فارس و دریای عمان( ♦

  4-۹0-۱ ♦ ۹2۶ ♦ ۱م ♦ ب مصرفی )تواتر نمونه برداری(آ ♦
 ب-2-2-2-8 ♦ ۹0 ♦ 8م ♦ آب مصرفی ♦
 ۹-۹-۶-۹0-6 ♦ ۳۱ ♦ 6م ♦ آب مقطر )آب غیر آشامیدنی مصرفی در بتن( ♦
 ۶-4-۹0-۱ ♦ ۹24 ♦ ۱م ♦ آب مقطر ♦
 8م ♦ دیوارچینی در ساختمان بنایی غیر مسلح(-)خیس کردن آجر قبل از اجرا آب مالت ♦

♦ ۱۹ ♦ 8-۳-6-۳-۶-2 
دیوارچینی در ساختمان بنایی محصور شده بفا  -)خیس کردن آجر قبل از اجرا آب مالت ♦

 2-ت-۱-6-6-8 ♦ 62 ♦ 8م ♦ کال (
 2-۶-۹۳ ♦ 40 ♦ ۹۳م ♦ آب مورد نیاز ♦
 الف-6-۳-۱ ج ♦ 64 ♦ ۱م ♦ نفوذی آب ♦
 ۶-8-۱ ♦ ۱8 ♦ ۱م ♦ آب نمکدار برای شستشو )خلیج فارس و دریای عمان( ♦
 2-4-۶-22 ♦ 20 ♦ 22م ♦ های راکد )تسطیح( آب ♦
 ب-۹-2-6-۹۳ ♦ ۹0۱ ♦ ۹۳م ♦ ها آب هوابند سیفون ♦
   4-۶-۱ ♦ ۹۱ ♦ ۱م ♦ بندی کاربرد آب در بتن( آب )تقسیم ♦
 ۳ج ♦ 6۱ ♦ 20م ♦ لوله آب آشامیدنی(-)جدول استاندارد رنگ ایمنی لوله آب ♦
 ۹-۹-۳-پ ج ♦ ۹22 ♦ ۳م ♦ )جرم مخصوص مواد( آب ♦
 ♦ تابلو دارای تجهیزات برقی داخلی(-)جلوگیری از نفوذ نزوالت جوی و آب به داخل آب ♦
 ۹-4-۶-20 ♦ 24 ♦ 20م

 2-4-۹0-۱ ♦ ۹2۳-۹2۶ ♦ ۱م ♦ )ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن( آب ♦
مواد شیمیایی که با آب واکنش غیرعادی -)عالئمی که در قسما سفید به کار میروند آب ♦

 2-ب-۹-2-4-۳-20 ♦ ۳0 ♦ 20م ♦ مخازن حاوی سیاالت(-میدهند
 2-۱-۱ ♦ ۱2 ♦ ۱م ♦ آب )مقدار آب مخلوط و نسبت آب به سیمان بتن پرمقاومت( ♦
 6-8-۳ ♦ ۳4 ♦ ۳م ♦ آب )ناپایداری انباشتگی( ♦
  4-۱-۱ ♦ ۱۱ ♦ ۱م ♦ بتن خود تراکم( -آب )نسبت حجمی آب به پودر  ♦
 ۶-۱-2۹ ♦ ۹06 ♦ 2۹م ♦ آبپاش ♦
 ♦ ۹46 ♦ ۹۳م ♦ برای لوازم بهداشتی مختلف((  .S.F.Uمقدار -آبخوری )ادارات، غیره ♦

 2-2-۹-ج پ
 ۹-ج-۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آبخوری )ارتفاع آبخوری( ♦
 4-2-2-۹۳ج ♦ 2۳ ♦ ۹۳م ♦ آبخوری )استاندارد ساخت و آزمایش لوازم بهداشتی( ♦
 ج-۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آبخوری )آب خوری مورد استفاده افراد معلول( ♦
 ۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آبخوری )آب سرد کن( ♦
-۹۳ج ♦ 8۳ ♦ ۹۳م ♦ آبخوری )حداقل اندازه سیفون لوله شکل برای لوازم بهداشتی( ♦
 ۹-ت-4-2-۶

 ♦ 2۱ ♦ ۹۳م ♦ آبخوری )حداقل تعداد لوازم بهداشتی برحسب تعداد استفاده کنندگان( ♦
 2-۶-2-۹۳ج

 ♦ 4۶ ♦ ۹۳م ♦ امی لوله آب رسانی به لوازم بهداشفتی مختلف((  آبخوری )حداقل قطرن ♦
 الف-4-۶-۶-۹۳ج

 ♦ 46 ♦ ۹۳م ♦ آبخوری )حداقل مقدار فشار جریان آب در پشت شیر لوازم بهداشفتی(  ♦
 ب-6-۶-۶-۹۳ج

 ب-۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آبخوری )خروج آب از دهانه شیر( ♦
 پ-۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آبخوری )دهانه خروج آب( ♦
 4-۹۶-6-4 ♦ ۱8 ♦ 4م ♦ آبخوری )محل بازی کودکان( ♦
 2-2-۶-ج پ ♦ ۹۳۱ ♦ ۹۳م ♦ برای لوازم بهداشتی مختل(( .D.F.Uآبخوری )مقدار  ♦
 الف-۱-6-2-۹۳ ♦ ۶6 ♦ ۹۳م ♦ آبخوری )نصب در توالت یا حمام( ♦
 ۶-۹2-۳-۶ ♦ ۹۹8 ♦ ۶م ♦ آبخوری ♦
 ♦ 88 ♦ 4م ♦ اقل طول آبدارخانفه دیفواری(  )حدها  آبدارخانه دیواری سوئیت و آپاتمان ♦
4-۱-۹-2-4 

 2-4 ♦ ۹2 ♦ 4م ♦ (تعری(-فضای آبدارخانه) آبدارخانه ♦
 2-۱-۱-۱ ♦ ۳۱ ♦ ۱م ♦ )روش عمل آوری( آبرسانی ♦
 ۶-۹-۹8 ♦ ۹۱ ♦ ۹8م ♦ آبرسانی ♦
 - ♦ 8 ♦ اخ ♦ ای آبروی حرفه ♦
 ۹-ت-4-6-2-۹۳ ♦ ۶۶ ♦ ۹۳م ♦ های ویژه برای افراد معلول آبریزگاه ♦
 ۶-۹0-۹۶ ♦ ۹2۶ ♦ ۹۶م ♦ آبکاری فلزات )الکترولیز( ♦
 ۶-2-۶-۹۹ ♦ 4۱ ♦ ۹۹م ♦ آبکاری ♦
 ۱-۶-۶-۱ ♦ 2۹ ♦ ۱م ♦ آبکشی ♦
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 - ♦ ۹8۱ ♦ ت ♦ آبگرم مصرفی ♦
 ۹-4-4-۹۱ ♦ 6۳ ♦ ۹۱م ♦ آبگرمکن استخر ♦
 2-ح-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۱ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن با شعله مستقیم ♦
 ۹-ح-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۱ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن برقی ♦
ممنوعیت استفاده از آبگثرمکن ديثواری در صثورتی کثه در     -)ايمنی اریوآبگرمکن دي ♦

ممنوعیت استفاده از دودکثش  -نقشه تايید شده آبگرمکن زمینی پیش بینی شده است
 2۹-۱-۹-پ ♦ ۹64 ♦ ۹۱م ♦ زمینی برای آبگرمکن دیواری( ♦آبگرمکن 

 ۹-4-۹۱جدول ♦ ۶2 ♦ ۹۱م ♦ مصر ()فاصله نصب شیر  اریوآبگرمکن دی ♦
ممنوعیثت اسثتفاده از آبگثرمکن ديثواری در صثورتی کثه در       -)ايمنی آبگرمکن زمینی ♦

ممنوعیت استفاده از دودکثش  -نقشه تايید شده آبگرمکن زمینی پیش بینی شده است
 2۹-۱-۹-پ ♦ ۹64 ♦ ۹۱م ♦ زمینی برای آبگرمکن دیواری( ♦آبگرمکن 

 ۹-4-۹۱جدول ♦ ۶2 ♦ ۹۱م ♦ نصب شیر مصر ()فاصله  آبگرمکن زمینی ♦
 - ♦ ۶0۳ ♦ ت ♦ آبگرمکن زمینی ♦
 6-2-۹-۹۱ ♦ ۹۳ ♦ ۹۱م ♦ آبگرمکن فوری دیواری ♦
 - ♦ 286 ♦ ت ♦ آبگرمکن فوری ♦
 ۱-۹-پ ♦ ۹6۶ ♦ ۹۱م ♦ آبگرمکن گازی ♦
 ۹-4-4-۹۱ ♦ 6۳ ♦ ۹۱م ♦ آبگرمکن مخزن دار بدون پمپ ♦
 4-4-۹۱جدول ♦ ۶4 ♦ ۹۱م ♦ بی مصر (آبگرمکن مخزن دار )مقدار تقری ♦
 - ♦ ۹4۶ ♦ ت ♦ آبگرمکن و مخزن تحت فشار ♦
 - ♦ 2۹۱ ♦ ت ♦ آبگرمکن و مخزن ذخیره آب گرم ♦
،  ۶۱ ♦ 22م ♦ موتورخانه و معاینه فنی(-آبگرمکن )آبگرمکن، مبدل و مخازن تحت فشار ♦

۶8 ♦ 22-6-۶-2 
 ♦ ۳۳ ♦ 22م ♦ ل نگهفداری( بازدید توسفط مسفئو  -آبگرمکن )تجهیزات گازسوز ثابت ♦

22-8-2-۶ 
 ت-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )تخلیه آب گرم کن( ♦
 ت-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )تخلیه( ♦
 ۹-۹۹-۹-۹۳ ♦ ۹0 ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )تعری(( ♦
 ۹-6-22ج ♦ 4۶ ♦ 22م ♦ آبگرمکن )جدول دوره تناوب بازرسی( ♦
 پ-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱6 ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )حداکثر فشار کار مجاز( ♦
 ۶-ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )شیر اطمینان دما( ♦
 4-ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )شیر اطمینان فشار( ♦
 ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )شیر اطمینان( ♦
 2-ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )ظرفیت تخلیه شیر اطمینان( ♦
 ب-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱6 ♦ ۹۳م ♦ رفیت ذخیره(آبگرمکن )ظ ♦
 ث-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )عایق گرمایی( ♦
 ۶-2-4-۹۱ ♦ ۶۹ ♦ ۹۱م ♦ آبگرمکن )فاصله با کنتور گاز( ♦
 ۹-4-۹۱جدول ♦ ۶2 ♦ ۹۱م ♦ آبگرمکن )فاصله نصب شیر مصر ( ♦
 8-ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )قطر نامی لوله تخلیه آب از شیر اطمینان( ♦
 ح-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۱ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )قطع و وصل انرژی( ♦
 چ-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۱ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )کنترل دمای آب گرم کن( ♦
 ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )لوازم ایمنی( ♦
 ۱-ج-۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۳ ♦ ۹۳م ♦ آبگرمکن )لوله تخلیه شیر اطمینان( ♦
 ۳-8-۶-۹۳ ♦ ۱۱-۱6 ♦ ۹۳م ♦ آب مصرفی(کشی توزیع  آبگرمکن )لوله ♦
 4-4-۹۱جدول ♦ ۶4 ♦ ۹۱م ♦ آبگرمکن )مقدار تقریبی مصر ( ♦
 - ♦ ۹4۶ ♦ ت ♦ های ویژهآبگرمکن ♦
 ۱-6-۱-۹۱ ♦ ۳6 ♦ ۹۱م ♦ آبگرمکن فوری )نصب وسایل گازسوز پرمصر ( ♦
-۱-۹۱جدول ♦ ۳2 ♦ ۹۱م ♦ آبگرمکن )حداقل فواصل نصب وسایل گازسوز از اطرا ( ♦
۹ 

 ۶-۳-8 ♦ ۳۶ ♦ 8م ♦ آبگونگی ♦
 ۳ج ♦ 6۱ ♦ 20م ♦ لوله حامل هوای فشرده(-)جدول استاندارد رنگ ایمنی لوله آبی ♦
 24ش ♦ 6۶ ♦ 20م ♦ عالمت توجه(-)عالمت هشدار ایمنی و عنوان پیام آبی ♦
درصد سطح توسط رنگ آبی روی  51پوشاندن حداقل -)عالئم تصویری الزام کننده آبی ♦

 2-20 ♦ ۳ ♦ 20م ♦ زمینه(
پوشفاندن  -حرکتفی -های ایمن برای افراد نفاتوان جسفمی   )عالئم مربوط به مکان آبی ♦

 2-20 ♦ ۹0 ♦ 20م ♦ درصد سطح توسط رنگ آبی روی زمینه( 51حداقل 

 ۹ج ♦ ۶ ♦ 20م ♦ )معنا و مفهوم رنگ آبی( آبی ♦
)شرایط مجفاز بفودن    متر از تراز زمین 23طبقه و ارتفاع حداکثر  6آپارتمان با حداکثر  ♦

 4-2-۹۹-۳-۶ ♦ ۹۹۶ ♦ ۶م ♦ داشتن یک پلکان خروج دوربندی شده(
)شرایط مجفاز بفودن    متر از تراز زمین 23طبقه و ارتفاع حداکثر  6آپارتمان با حداکثر  ♦

 6-2-۹۹-۳-۶ ♦ ۹۹4 ♦ ۶م ♦ داشتن یک پلکان خارجی خروج(
 6-2-۹۹-۳-۶ ♦ ۹۹4 ♦ ۶م ♦ طبقه و کمتر آپارتمان چهار ♦
 - ♦ ۹08 ♦ بیمه ♦ یآپارتمان مسکون ♦
 ۶-2-4-۱-۶ ♦ ۹42 ♦ ۶م ♦ آپارتمان مسکونی ♦
 ۹-۹-2-۹0-۹۶ ♦ ۹22 ♦ ۹۶م ♦ ها )مدار نهایی مستقل( آپارتمان ♦
 ♦ ۶م ♦ استفاده از کلون یا زنجیر ایمنفی( -)الزامات در خصوص در راه خروج آپارتمان ♦

8۱ ♦ ۶-۳-4-2-۱ 
 الف-2-۶-2-۹۳ج ♦ 2۱ ♦ ۹۳م ♦ بهداشتی(آپارتمان )تعداد لوازم  ♦

 4۱ ♦ 4م ♦ موارد مجاز(-استفاده و نصب یک کلون و زنجیر ایمنی-آپارتمان )در اصلی ♦
♦ 4-6-۹-6-6 

 2-۹-2-2-۶ ♦ 20 ♦ ۶م ♦ (2-م-تصر  مسکونی-ها بندی تصر  )دسته آپارتمان ♦
 ♦ (2-روه متصر  گ-)سیستم اعالم حریق دستی و سیستم خودکار موضعی آپارتمان ♦
 2-۹-4-6-۶ ♦ 6۳ ♦ ۶م

 ♦ ها( بندی فضاها و تصر  دسته-2-گروه م-اقامتی-)معرفی تصر  مسکونی آپارتمان ♦
 2-۹-2-۶-4 ♦ 20 ♦ 4م

 ۹-6-۹-۹۹-۶ ♦ ۹۱2 ♦ ۶م ♦ )پلکان و آسانسورها در فضای آتریوم( آتریوم ♦
 ۹-۹-۶ ♦ ۹ ♦ ۶م ♦ )تعری( آتریم( آتریوم ♦
 2-۳-8-۶ ♦ ۹6۳ ♦ ۶م ♦ مقاومت در برابر آتش(-ی شفت)دوربند الزام آتریوم ♦
 6-۹-۹۹-۶ ♦ ۹۱2 ♦ ۶م ♦ )دوربندی آتریوم( آتریوم ♦
 ۹-۹-۹۹-۶ ♦ ۹۱۹ ♦ ۶م ♦ )کلیات آتریم( آتریوم ♦
 ۹-۱-۶ ♦ ۹۱6 ♦ ۶م ♦ )کلیات سیستم اطفا حریق و کنترل دود( آتریوم ♦
 4-۹-۹۹-۶ ♦ ۹۱2 ♦ ۶م ♦ )کنترل دود( آتریوم ♦
 8-۹-۹۹-۶ ♦ ۹۱2 ♦ ۶م ♦ )مسافت تردد راه خروج( آتریوم ♦
 ۱-۹-۹۹-۶ ♦ ۹۱2 ♦ ۶م ♦ )نازک کاری داخلی( آتریوم ♦
 ۶-۹-۹۹-۶ ♦ ۹۱۹ ♦ ۶م ♦ )نصب سیستم کش( و اعالم حریق( آتریوم ♦
 2-۹-۹۹-۶ ♦ ۹۱۹ ♦ ۶م ♦ )نیاز به شبکه بارنده خودکار( آتریوم ♦
 4-۶-۶-6-۹۶ ♦ 66 ♦ ۹۶م ♦ آتش احتمالی ♦
 ۹-۹-۶ ♦ ۹ ♦ ۶م ♦ ش استانداردآت ♦
 2-2-4-۱-۶ ♦ ۹42 ♦ ۶م ♦ های بین واحدهای مستقل بندی گشودگی آتش ♦
 ۱-8-۶ ♦ ۹۳4، ۹۳۶ ♦ ۶م ♦ بندی منافذ و درز آتش ♦
-۶ ♦ ۹۱4 ♦ ۶م ♦ بنفدی مناففذ(   آتفش -بندی فضا تقسیم-)ایجاد مانع دودبندی  آتش ♦

۹۹-2-4-2 
سوراخ یا گشودگی در دیوار با مقاومت -مناسببندی گشودگی به نحو  )آتشبندی  آتش ♦

الزامات ایمنی در برابر آتش برای فوم پلفی اسفتایرن در دیفوار    -الزامی در برابر آتش

3D) ♦ 4-4-۱-۶ ♦ 044 ♦ ۶م 
بندی فضای خالی قائم دیوار مانع آتش در  آتش-)پیوستگی دیوار مانع آتشبندی  آتش ♦

 ۶-6-8-۶ ♦ ۹64 ♦ ۶م ♦ تراز هر طبقه(
 6-۶-۶-۳-۶ ♦ ۱6 ♦ ۶م ♦ )منافذ در دوربند خروج(بندی  آتش ♦
 2-20 ♦ 4 ♦ 20م ♦ آتش روشن نکنید )عالئم تصویری( ♦
 ۹-۹-۶ ♦ ۹۹ ♦ ۶م ♦ سوزی با شدت استاندارد آتش ♦
 8-4-۹۹ ♦ ۱2 ♦ ۹۹م ♦ ICFسوزی در سیستم  آتش ♦
 ۹-۹-۶-۹۶ ♦ ۹۶ ♦ ۹۶م ♦ ها )دماهای زیاد( سوزی آتش ♦
 6-۶-۱-2۹ ♦ ۹06 ♦ 2۹م ♦ اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان(سوزی ) آتش ♦
 ۶-2-۹-4 ♦ 2 ♦ 4م ♦ (برداری بهرهایمنی در حین ) سوزی آتش ♦
 ♦ 4۹ ♦ 20م ♦ شفرایط اضفطراری(  -)تابلوی راهنمای واکنش اضفطراری  سوزی آتش ♦

20-6-۹ 
 ۹2-۹-2۹ ♦ ۹2 ♦ 2۹م ♦ سوزی )تاسیسات اطفای حریق( آتش ♦
 ♦ سفوزی(  ه نشینی گرد و غبار و تخلیه سریع آنها و دود ناشی از آتفش سوزی )ت آتش ♦
 2-۹-2-۱-2۹ ♦ ۱2 ♦ 2۹م

 ۹-۹-پ ♦ ۹4۱ ♦ ۹۱م ♦ سوزی )حوادث ناشی از گاز( آتش ♦
سفوزی مفواد قابفل     خطر آتش-)ضوابط کلی عالئم ایمنی الزامی در کارگاه سوزی آتش ♦

 2-۹-۳-20 ♦ 4۱ ♦ 20م ♦ اشتعال در کارگاه(


