
 واژه دات آی آر کلید

 کاردانی ونظام مھندسی نظام ویژه آزمون

www.kelidvajeh.ir 

 کانال آزمون نظام مھندسی در تلگرام

https://telegram.me/kelidvajeh 

   kelidvaje@یا 

 کاردانی ورود به حرفه مھندسان و نظام آزمونی  ها واژه کلید تھیه

 ،اجرا( نظارت )طرحای، معماری،  ،اجرا( ،نظارت )محاسبات عمران

 وتاسیسات برقی و مکانیکی ، شھرسازی،نقشه برداری ،ترافیک

 جداگانه تورصبرای اولین بار نمونه سواالت برای هر مبحث ب

 معماری وبرق و عمران های رشته برای مھندسی نظام آزمون آمادگی های جزوه ارائه

 امتحان جلسه در ها نقشه و پله برش سریع ترسیم برای معماری طراحی ویژه لونشاب

 رشته ها همه برای مھندسی نظام ویژه رایگان آنالین آزمون

 

 سایتھا این از نسخه تھیه با و نماید تھیه زیر ھای سایت از یکی از را خود نیاز مورد واژه کلید اصلی نسخه میتوانید شما

 شد خواھد ارسال شما ایمیل به رایگان جدید واژه کلید آزمون زمان تا واژه یدکل آپدیت صورت در

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 

  منبع:

 

 

 

 

 

 

دوستانی که تمایل به همکاری در طراحی کلید واژه پویاتر و بهتر و کمک به برگزاری آزمون آنالین در سایت دارند 

ارسال نمایند و در  sabri.jafar64@yahoo.comرا به آدرس میتوانند واژه ها و سواالت طراحی شده خود 

 صورت امکان مشخصات خود را ضمیمه کرده تا در قسمت همکاران نام شما درج شود
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  تست زنی سریع 

= 
قبولی راحت در آزمون های نظام مهندسی، نظام کاردانی و 

 معماران تجربی با  کلیدوا ژه آزمون
 

 سوال: چرا کلید واژه؟    
 

سال اخیر را ابتدا خودتان و سپس با استفاده از کلید واژه پاسخ  چندپاسخ: کافیست یکبار آزمونهای 

دهید تا سرعت بیشتر پیدا کردن جواب دقیق و تست زنی را با کلید واژه تجربه کنید، و مهمترین 

ا کلید واژه مشکل داوطلبان نه سختی آزمون بلکه نداشتن وقت و دیر پیدا کردن جواب ها میباشد، ب

 این مشکل را حل کنید

: البته نه اینکه بدون خواندن انتظار معجزه داشته باشید،بعد از خواندن روزنامه وار مباحث نکته مهم

 و تست زنی سالهای قبل کلیدواژه بهترین کمک حال و همیار شما خواهد بود

 

مون آنالین رایگان در سایت کلید واژه امکان برگزاری آزنظام مهندسی آزمون  این برای

 شدهفراهم  بعضی مباحثدر با محدودیت زمانی لحاظ شده 

  

از پشتیبانی و آپدیت های جدید  تا  روز برگزاری آزمون    www.kelidvakej.irفقط در صورت خرید از سایت  

 بصورت رایگان بهرمند خواهید شد

http://www.kelidvakej.ir/
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 ون و استفاده از کلید واژهنکاتی در مورد آزم

( هر ای معماران تجربی ، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صالحیت حرفه(۳ورود به حرفه مهندسان)پایه آزمون مقررات ملی ساختمان )

ذشته سال در یک یا دو نوبت برگزار میشود،که در چند سال اخیر به خاطر حجم زیاد متقاضیان به مراتب سخت تر و مفهومی تر از گ

شده است و در مواردی مثل آزمون نظارت عمران عالوه بر موارد فوق شاهد کاهش وقت آن هم بوده ایم به طوری که این آزمون در 

دقیقه کاهش یافته  152دقیقه و اکنون به  142مدت زمان پاسخ گویی  48دقیقه و در سال  012دارای مدت زمان پاسخگویی  48سال

بودن آزمون بازهم با کمی تالش و همچنین مدیریت زمان قبولی در آزمون امکان پذیر میباشد و مهمترین  ،اما با توجه به جزوه باز

سوال آزمون را  08% داوطلبان حتی اگر برای آزمون وقت هم نگذاشته باشند به راحتی تا 02قسمت آزمون مدیریت زمان میباشد، باالی 

تست صحیح دیگر را نمیدهد،بالاستثنا همه رد شدگان آزمون از کمبود زمان گله  8 میتوانند جواب بدهند،ولی کمبود وقت اجازه زدن

از قبولی در  84،80تست صحیح دیگر میباشد.خیلی از دوستان با نمره های  8مندند، پس مشکل اصلی بیشتر داوطلبان آزمون زدن 

گذارند،مشکل این داوطلبان یاد نداشتن یا نخواندن نیست آزمون باز میمانند و یک سال دیگر باید دوباره به خاطر یک تست باید وقت ب

بلکه دیر پیدا کردن جواب مسئله و کمبود وقت میباشد، اما از چه راهی میتوان سریعتر به جواب درست رسید و مستقیم بدون ورق زدن 

د کلید واژه بهترین کمک حال شما یک یا چند کتاب به جواب رسید و سرعت تست زنی را باال برد و کمبود وقت نداشت؟ در این موار

میباشد،چون شما با تشخیص کلمه کلیدی سریع از طریق کلید واژه در کمترین زمان ممکن به صفحه مورد نظر رفته و جواب صحیح را 

 پیدا میکنید و سرعت تست زنی شما باال رفته و به راحتی در آزمون قبول میشوید، 

( در آزمون می آید ، برای کسی که به تمام مباحث مسلط نیست طبق عرف ابتدا در TSFنلی )به عنوان مثال سوالی در مورد قالب تو

راهنمای قالب بندی دنبال جواب و در صورت پیدا نکردن در مبحث نهم)ساختمان بتن آرمه( دنبال جواب میگردد و بعد از کلی اتالف 

هم هدر رفته و در آخر وقت کم آورده و از قبولی باز میماند، در  وقت جواب را نمیابد و به سراغ سوال بعدی میرود و کلی از وقتش

 میباشد، 0۳ص  11و یا مبحث  142 و ص 5صورتی که با داشتن کلید واژه سریع میفهمد که جواب در مبحث 

 عایت نشده، اما کلید واژه آماده شده برای شما دوستان دارای ویژگی هایی زیر میباشد که بعضا در بعضی کلیدواژه های دیگر ر

:از نوشتن کلمات بیهوده و سنگین شدن بیهوده کلید واژه پرهیز شده،بعضا مشاهده میشود حتی کلمات بیهوده که به هیچ عنوان 1

تنها  زیرشاحتمال آمدن از آن در آزمون نیست در کلید واژه دیده میشود، مثال در مبحثی تیتر داریم در مورد ویژگی فالن مصالح ،و در 

ه باید مطابق استاندارد باشد، خب این ارزش نوشتن در کلید واژه و زیاد کردن الکی واژه ها را ندارد،چون خود کلیدواژه سنگین نوشته ک

 هم سرعت پیدا کردن واژه مورد نظر را پایین آورده و در آزمون مهمترین چیز سرعت میباشد،

ن،ضریب و ضرایب،دسته بندی و انواع، در کلید واژه سعی شده از هر دو :در مورد واژه هایی که یک معنا را میدهند مثل، پله و پلکا0

دسته اند، ولی در سوال آزمون می آید انواع کاشی ها کدامند؟ خب در بعضی  5نوشته کاشی ها  5استفاده شود،برفرض مثال در مبحث 

یدا کنید و در کلید واژه ها طبق متن کتاب فقط دسته بندی آمده و شما نمیتوانید راحت جواب را پ

سر جلسه هم به خاطر استرس یادتان میرود شاید جواب  را در واژه دسته بندی هم دنبال بگردید.ولی در این کلید واژه هم دسته 

 بندی آورده شده هم انواع
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 میباشد:فقط تیتر ها برای واژه های کلیدی انتخاب نشده بلکه کل متن هم خوانده شده و بیشتر کلیدواژه از داخل متون ۳

بعضی از دوستان کل جمله رو به عنوان واژه  "حداکثر جذب آب آجر رسی":در مورد بعضی از جمالت و کلمات کلیدی مثل 8

رو به عنوان واژه کلیدی تشخیص "آجر رسی"و عده ای دیگر فقط  "جذب اب آجر رسی"کلیدی تشخص میدهند، و بعضی 

 استفاده شود تا با هر تشخیصی زود به جواب برسید  مورد ۳میدهند در این کلید واژه سعی شده از هر 

 چگونه بھتر و راحت تر از کلید واژه استفاده کنیم:

سال گذشته را با استفاده از کلید واژه حل کرده تا چشم  ۳-0برای بهتر استفاده کردن از کلیدواژه حتما قبل از آزمون تست های 

جلسه برای شما راحت تر باشد، چون اگر اولین بار در سر جلسه آنرا باز کنید  شما به آن آشنا شده و طریقه استفاده آز آن در

ممکن است به خاطر غریبه بودن خطوط چند لحظه را گیج و نا آشنا برایتان باشد و این امتحان هم مهمترین مسئله زمان و 

 لحظه هاست،

بچسبانید تا در وقت شما در جلسه صرفجویی شود و از حتما حروف الفبا را روی کلید واژه بصورت زبانه گذاری :1: مهم توصیه

بهتر است در محل تغییر  "م"روی فهرست دنبال حروف نباشید،همچنین در حروفی که تعداد زیادی واژه در خود جا داده مثل 

ف م از روی زبانه هستید بعد از پیدا کردن حر"مبرد"کلمه دوم واژه هم از ماژیک فسفری استفاده کنید تا مثال اگر دنبال کلمه 

و همچنین فصول و قسمت های مهم کتابهای آزمون راهم زبانه گذاری  شروع میشود بروید"مب"مستقیم سراغ کلمه هایی که با 

 حریف شما در جلسه کمبود وقت میباشد.نمایید تا در پیدا کردن جواب وقت کمتری صرف شود که مهمترین 

به و هم معنی در متن سوال بکار برده شود ،مثل رواداری= انحراف مجاز ،فواصل= :در جلسه امتحان ممکن است واژه های مشا0

در فاصله ها ،بازرسی = ارزایابی ، ابعاد= اندازه ، کمینه = حداقل و.... واژه هایی از این قبیل پس از دیدن این واژه ها اگر خود آن را 

 ن باشیدکلید واژه پیدا نکردید سریع دنبال واژه هم معنی و مشابه آ

 رادتمند شماا                                                                    

 جعفر صبری                                                                                                                   

 

  :telegram tell    sabri.jafar64@yahoo.comEMAIL &09151361344 :: پشتیبانی

بت به سلطفا در صورت وجود هرگونه مقایرت و یا مشکل در کلید واژه مراتب را فورا به آدرس های باال گذارش کرده تا ن

 عیه دفتر مقررات ملی باشدرفع آن اقدام گردد. در نظر داشته باشید کتابها باید جدید و مطابق با اطال

 

 

 

mailto:sabri.jafar64@yahoo.com


 منابع کلیدواژه

 توضیحات صفحات مخفف منبع

  464 2م اداری نظامات -( 4831) دوم مبحث

  242 3م حریق مقابل در ها ساختمان حفاظت -( 4815) سوم مبحث

  444 4م ساختمان عمومی الزامات-( 4811) چهارم مبحث

  243 5م ساختمانی های فرآورده و مصالح-( 4811)پنجم  مبحث

 اصالحیه.شود  استفاده بعد به پنجن چاپ از 448 6م ساختمان بر وارد بارهای- (2931) ششم مبحث

 .شود اعوال

  69 7م سازی پی و پی-( 2931) هفتم مبحث

  79 8م بنایی مصالح با ساختمان اجرای و طرح-( 2931) هشتم مبحث

 دوم چاپ چهارم ویرایش آزهوى، هنابع هطابق 373 9م آرمه بتن های ساختمان اجرای و طرح-( 2931)نهم  مبحث

 .شود اعوال اصالحیه .است نظر هورد بعد به

 .شود اعوال اصالحیه 324 42م فوالدی های ساختمان اجرای و طرح-( 2931)دهم  مبحث

  424 44م ها ساختمان صنعتی اجرای و طرح-( 2931)یازدهم  مبحث

  82 42م اجرا حین در کار حفاظت و ایمنی-( 2931)دوازدهم  مبحث

  247 43م برقی تأسیسات اجرای و طرح-( 2939)سیزدهم  مبحث

  478 44م مکانیکی تأسیسات-( 1931چهاردهم ) مبحث

  222 46م بهداشتی تأسیسات-( 2932) شانزدهم مبحث

  479 47م طبیعی گاز کشی لوله-( 2993) هفدهم مبحث

  84 48م صدا تنظیم و بندی عایق-( 2939) هجدهم مبحث

  452 49م انرژی مصرف در جویی صرفه-( 2993) نوزدهم مبحث

  45 22م تابلوها و عالئم-( 2991) بیستم مبحث

  78 22م ساختمان از نگهداری و مراقبت-( 2931)دوم  و بیست مبحث

 رنگ زرد جلد 672 رج (4392) جوشی اتصاالت و جوش راهنمای

  476 رق (4382)آرمه  بتن ساختمانهای بندی قالب راهنمای

 .است رنگ سفید ( جلد4931نشر نو آور ) 256 گ )مهندسی نظام آزمون ویژه( نگهبان های سازه و گودبرداری

 .اشرفی حویدرضا دکتر :نویسنده

 بازنگری دائمی کمیته 242 ز چهارم ویرایش- (1999)زلزله نامه آیین

 در طراحی نامه آیین

 (3131زلسله ) برابر

 سایت اصالحیه و کتاب انتهای های اصالحیه 476 قانون (4392) ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون

 شود اعوال آزهوى

معاونت برنامه ریزی و نظارت  76 نشر (4344)نشریهپیمان خصوصی شرایط و عمومی شرایط موافقتنامه،
 کتب راهبردی

معاونت برنامه ریزی و نظارت  42 تخلف پیمانکاران )ای حرفه( انتظامی تخلفات به رسیدگی نحوه دستورالعمل

 (4392کتب راهبردی)
  69 ق کار ایران اسالمی جمهوری کار قانون

  94 مالیات مستقیم مالیاتهای قانون

  42 بیمه پیمانکاری قراردادهای در ها پروژه بیمه دستورالعمل
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 صفحه                                                 فھرست                   حرف                           

 8      ا
 23      آ
 28       ب
 47       پ
 54      ت
 69      ث
 69       ج
 74       چ
 75       ح
 92       خ
 95      د
 606      ذ
 606       ر
 663       ز
 664       ژ
 664        س
 639       ش
 625       ص
 626      ض
 642      ط
 648        ظ
 649      ع
 654       غ
 655       ف
 662        ق
 667        ک
 675       گ
 678       ل
 683       م
 309       ن
 369       و
 332       ه
 335        ی
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ده یک این جزوه فقط برای فقط برای استفا
نفر به عنوان خریدار میباشد و ھرگونه 
کپی و نشر غیر مجاز شرعا حرام بوده و 

رت قبولی عواید آن دارای مشکل ودر ص
میباشد، تنھا مرجع خرید این نوع کلید 

 میباشد   www.kelidvajeh.ir واژه 

وه اگر به هر دلیلی فایل یا کپی این جز

بدست شما رسید برای رضایت گرداورنده 

به شماره  تومان00522کافیست مبلغ

 0051515288125116 )ملت( کارت

 به نام جعفر صبری واریز نمایید

 راهنمای استفاده از کلید واژه ها:

:مبحث اول 1م / قانون نظام مهندسی ق:

:مبحث 8:مبحث سوم / م۳: مبحث دوم/م0/م

....تا / : مبحث پنجم....5چهارم / م

:مبحث بیست و دوم / ز: آیین نامه 00م

 ها در برابر زلزله نامه طراحی ساختمان آئین

/ رق:  ویرایش چهارم –( 0422)آیین نامه 

راهنمای قالب بندی / رج: راهنمای جوش / 

: راهنمای 18/ رم  1۳:راهنمای مبحث 1۳رم

/گ : 10: راهنمای مبحث 10/ رم18مبحث 

نگهبان )انتشارات گودبرداری و سازه های 

شرایط عمومی و خصوصی نوآاور( / نشر: 

(  / تخلف : 8۳11)نشریه  پیمان

دستورالعمل رسیدگی به تخلفات انتظامی 

 پیمانکاران

 (x)     تنش افقی ناشی از تنش قائم:گ
 02ص

 8۳،88عمق بچرانی یا پایدار گود:گ ص   

 17ص 7:م  

 ۳۳،71،7۳)ضریب بزرگ نما(:ز ص  

 )ضریب اهمیت جزء( 54:ز ص  

 05،87ص 10م:)شاخص خورشیدی(   

)ضریب رانش خاک در حالت محرک یا    
 02فعال(:گ ص

 80،85،71)ضریب رفتار جزء(:ز ص   

)زمان تناوب اصلی موثر ساختمان(:ز   
 )اندرکنش خاک و سازه(142،028ص

 85،80:ز ص)ضریب بزرگنمایی جزء(  

 5۳ص 5سیمان پرتلند پوزوالنی:م   

 19،78:ز ص  

 13ص ۳م:  

 13ص ۳م:  

 13،84ص ۳م:  

 13ص ۳م:  

 81،71،7۳)ضریب اضافه مقاومت(:ز ص   

 02تنش قائم در خاک:گ ص   

A  در فلش چک  54تا آخر  58از صفحه
 شود

B12ص 7)عرض پی(:م 

c مقادیر 8۳،52دگی خاک:گ صچسبن(
 تخمینی(

 C02،8۳)چسبندگی خاک( :گ ص 

D.F.U 18م: مختلف بهداشتی لوازم برای 
 185،171ص

F:13،84ص ۳م 

FELVولتاژ خیلی پایین(15ص 1۳:م( 

HSE ایمنی،سالمت و محیط زیست( :گ(
 70ص

mdf15:رق ص 

MgO5۳ص 5سیمان پرتلند پوزوالنی:م 

NFPA :4ص ۳م 

P:13،84ص ۳م 

PELVولتاژ خیلی پایین(15ص 1۳:م( 

PH  108ص 0آب مصرفی در بتن:م 

PH 88ص 5آب مصرفی در بتن:م 

S.F.U 18م: مختلف بهداشتی لوازم برای 
 181ص

SELVولتاژ خیلی پایین(15ص 1۳:م( 

VOIP11۳ص 1۳:م 

W:13،84ص ۳م 

αوβ:زاویه سایبان(105ص 10م( 

ϒ)10م:)ضریب تصحیح انتقال حرارت 
 05ص

φ خلی خاک( :گ )زاویه اصطکاک دا
 02،80ص

ᵠ  زاویه اصطکاک داخلی خاک:گ
 )مقادیر تخمینی(80،52ص

Ψ مقادیر کاهش(185ص 10:م( 

 ا                               

 00ص 7ابزار پایش:م

 87ص 0ابزار پرداخت سطح بتن:م

 87ص 0ابزار پرداخت نهایی:م

 88ابزار پیش گرمایش درز:رج ص

 88ابزار تمیزکاری گل جوش:رج ص

 84ص 0بزار جاروزنی:ما

 87ص 0ابزار دستی:م

 10ص 11ابزار دقیق اندازه گیری کشش:م

 127،124ابزار دقیق:گ ص

 00،0۳ص 7ابزار دقیق:م

 127ابزار گذاری و پایش:گ ص

 01ص 7ابزار گذاری و پایش:م

 87ص 0ابزار ماله دستی:م

 87ص 0ابزار ماله کشی:م

 87ابزار نصب:رج ص

)مسئول 0۳ص 7ابزار و طراحی آرایش:م
 انتخاب(

 88ابزارهای اندازه گیری:رج ص

ابزارهای پایش گودبرداری و سازه های 
 124نگهبان:گ ص

 00ص 00ابزارهای تزئینی:م

 88ابزارهای نشانه گذاری:رج ص

ابزارهای نمایشگر نیرو در اتصاالت 
 14ص 11پیچی:م

http://www.kelidvajeh.ir/
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 41:قانون صابطال انتخابات)هیات مدیره(

ردانها و دیپلمه ابطال پروانه اشتغال به کار کا
 50ص 0ها و معماران تجربی:م

 57ابطال پروانه اشتغال:قانون ص

 ۳8ابطال تمبر روی وکالت نامه:مالیات ص

 1۳2ص 0ابطال قرارداد اشخاص حقوقی:م

 85،72ص 0ابطال قرارداد ناظر:م

 85ص 8م:ابعا فضای دوش

ابعاد اتاق ترانسفور ماتور خشک و 
 50،58ص 1۳روغنی:م

 12ضای فشاری ساخته شده:مابعاد اجزای اع
 55ص

 0ابعاد ارائه شده در نقشه های اجرایی:م
 148ص

 150ص 12ابعاد اسمی سوراخ ها:م

 4ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی}تعریف{:م
 0ص

 1۳4ص ۳ابعاد افقی آزاد چاه پنجره:م

 )کاهش(52ص 8ابعاد الزامی پاگرد:م

 8۳،45ص 8م:ابعاد آشپزخانه و فضای پخت

 58،70ص 4ابعاد بازشو:م

ابعاد بازشوی امداد رسانی در سقف شیبدار 
 124ص 8:م7تا  8گروه 

ابعاد بیرونی لوله یا مجرای مدفون در 
 17۳ص 0بتن:م

 )کاهش(52ص 8ابعاد پاگرد:م

 180ابعاد پشت بند غالب لغزنده:رق ص

)مجموعه 01ص 01:مابعاد پله در فضای باز
 زیستی(

 70ص 8م:ابعاد پنجره سونای خشک

ش آمدگی در پالن ساختمان بنایی:ز ابعاد پی
 44ص

 1۳ابعاد تخته الیه:رق ص

 12ابعاد تسمه لوال شده با خار مغزی:م
 81،80ص

ابعاد جعبه های)قالب( آزمایش)سیستم 
3D48ص 11(:م 

 ۳74ابعاد جوش کام:رج ص

 ۳1چند الیی:رق ص ابعاد

ابعاد چهارتراش مورد استفاده برای پشت بند 
 180غالب لغزنده:رق ص

 15ص 4اد خشت:مابع

 54ص 1۳ابعاد در اتاق تابلو برق:م

ابعاد در نظر گرفته شده هر عضو در تحلیل 
 148ص 0سازه:م

 00ص 18م:ابعاد دریچه تهویه اتاق سونا

 آزاد هوای به مستقیما که دایمی دریچه ابعاد
 85ص 17م:دارد راه

 18م:ابعاد دریچه ورودی اتاقک زیر کف
 )نصب دستگاه(۳8ص

 8۳ص 0بازشو باکت:مابعاد دهانه 

 85ص11(:مICFابعاد دیوار های)

ابعاد روزنه های توری حفاظ دهانه تخلیه 
 88ص 18هوا:م

: هوا ورود دهانه حفاظ توری های ابعاد روزنه
 ۳0ص 18م

 }رواداری{150ص 0ابعاد ستون بتن آرمه:م

 }رواداری{150ص 0ابعاد ستون بتن آرمه:م

 }رواداری{150ص 0ابعاد ستون بتن آرمه:م

 80ص 4ابعاد ستون بنایی:م

 18ص 0ابعاد سنگدانه درشت یا شن:م

 18ص 0ابعاد سنگدانه ریز یا ماسه:م

 150ص 12ابعاد سوراخ ها:م

 0شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:م ابعاد
 47ص

 08ص ۳ابعاد شیبراه:م

 022ص 0ابعاد طراحی قطعات فشاری:م

 8ابعاد فضای بهداشتی واحد مسکونی:م
 01ص

 184بتنی)روش آنکراژ( :گ صابعاد قطعه 

 18ص 4ابعاد قطعه سنگ مصرفی:م

 18ص 4ابعاد قطعه سنگ مصرفی:م

ابعاد کاشی چوب پنبه ای مربعی و 
 1۳8ص 5مستطیلی:م

 1۳8ص 5ابعاد کاشی مربعی لینولیوم:م

 58ص 4ابعاد کالف قائم:م

 7۳ص 8:مابعاد الزم جهت توقف دو خودرو

 0ص 4ابعاد مشخصه}تعریف{:م

 0تحت اثر برش و پیچش:م ابعاد مقطع
 002ص

 047ص 0ابعاد مقطع کالف رابط:م

 1۳( استخر:مzoneابعاد مناطق)
 100،1۳2ص

 ۳8ص 0ابعاد نمونه استوانه ای:م

 81ص 1۳ابعاد نیروگاه برق اضطراری:م

 0ص 0ابعاد و اندازه تابلو مشخصات پروژه :م

 8:مخودرو های توقفگاه مساحت و ابعاد
 7۳ص

 ۳4ص 17م:اه لوله وزن و ابعاد

 82ص 17م:مسی های لوله وزن و ابعاد

 0ص 4ابعاد واقعی}تعریف{:م

 12ابعاد ورق تکی جان در اتصال گیردار:م
 055ص

 4ابعاد هندسی موثر دیوار ها و ستون ها:م
 00ص

 88ص 12ابعادی تسمه سرپهن:م

ابعدا محوطه استقرار خودروی آتش 
 022ص ۳نشانی:م

 022ابالغ اخطار ایمنی:گ ص

 4آرا هیات ها:تخلف صابالغ 

 50ابالغ خاتمه پیمان:نشر ص

 54ابالغ فسخ پیامن:نشر ص

 7۳ابالغ:مالیات ص

 180ص 0ابالغها:م

 1۳،18ص 00ابالغیه تخلف:م

 15ص 00ابالغیه غیر قابل سکونت:م

 10ص 00ابهام یا سکوت در ضوابط:م
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 40ص 8اتاق اقامت واحد مسکونی:م

 45ص 8اتاق اقامت،پختن و خوردن:م

 04ص ۳م:نباشت زباله و ضایعاتاتاق ا

 45ص 8اتاق آشپزخانه و خوردن:م

 82اتاق بازرگانی:مالیات ص

 1۳اتاق برق فشار متوسط و ضعیف:م
 57،54ص

 18م: تصویر و فیلم و پروژکتور اتاق
 )تخلیه هوا(87ص

 04ص ۳م:اتاق تجهیزات سرد کننده

 )شوت زباله و لباس(150ص ۳اتاق تخلیه:م

 1۳ست اختصاصی:ماتاق ترانسفورماتور پ
 88ص

اتاق ترانسفورماتور خشک با تهویه طبیعی و 
 52ص 1۳باالتر از سطح زمین:م

اتاق ترانسفورماتور خشک با تهویه طبیعی و 
 80ص 1۳هم سطح زمین:م

اتاق ترانسفورماتور خشک با تهویه مکانیکی 
 51ص 1۳و باالتر از سطح زمین:م

اتاق ترانسفورماتور خشک با تهویه مکانیکی 
 51ص 1۳هم سطح سطح زمین:م و

اتاق ترانسفورماتور روغنی با تهویه طبیعی و 
 88ص 1۳باالتر سطح زمین:م

اتاق ترانسفورماتور روغنی با تهویه طبیعی و 
 85ص 1۳هم سطح زمین:م

اتاق ترانسفورماتور روغنی با تهویه مکانیکی 
 84ص 1۳و باالتر از سطح زمین:م

ه مکانیکی اتاق ترانسفورماتور روغنی با تهوی
 87ص 1۳و هم سطح زمین:م

)خشک و 58تا88ص 1۳اتاق ترانسفورماتور:م
)نحوه 5۳)ابعاد(،50روغنی( ،
 )اجزا/خصوصیات(55استقرار(،

اتاق حاوی سیستم های باطری اسیدی 
 04ص ۳م:سربی،نیکل کادمیم

 1۳5ص ۳اتاق دستگاه تهویه و تبرد:م

 )راه خروج(04،1۳5ص ۳م:اتاق دیگ بخار

 150،182ص ۳سوز:ماتاق زباله 

 144ص ۳اتاق ژنراتور:م

 1۳5ص ۳اتاق سرد شده)سردخانه( :م

 1۳0ص 1۳اتاق سونا:م

 00ص 18م:اتاق سونا

 128ص 01:ماتاق عمل بیمارستان

 82ص ۳اتاق فرمان:م

 ۳اتاق کنترل و فرماندهی آتش نشانی:م
 148ص

)راه 04،1۳5ص ۳م:اتاق کوره زباله سوز
 150خروج(،

 00ص ۳م:اتاق ماشین لباس شویی

 07ص 8اتاق مدیر ساختمان:م

 01:ماتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان
 ۳1،01،125ص

 80ص 1۳اتاق مرکز نیروی برق اضطراری:م

 00ص 8اتاق مستقل:م

 45ص 8اتاق نشیمن و غذا خوری:م

 8م:منظوره چند اقامتی اتاق ها و فضاهای
 82ص

اتاق های دسترسی به شوت زباله یا 
 150ص ۳لباس:م

های مستقل اقامت در واحد اتاق 
 44ص 8مسکونی:م

 54ص 8:ماتاق های منضم به فضای اقامت

 80ص 8اتاق های منظم به فضای اشتغال:م

متر  145اتاق یا سوئیت و فضای بیشتر از 
 110،115،101ص ۳مربع:م

متر  72اتاق یا فضای با مساحت کمتر از 
برای اهداف تجمعی در جنب سایر تصرف 

 02ص 8ها:م

 ،{تعریف}1۳ص 8:ماتاق

 07ص 01:ماتاقک آسانسور

 10۳ص ۳اتاقک بازرسی:م

 111ص 18اتاقک توالت شرقی:م

 112ص 18اتاقک توالت غربی:م

 50ص 8اتاقک خرپشته:م

 110ص 18اتاقک دوش:م

 ۳8ص 18م:اتاقک زیر کف

 58ص 8اتاقها اقامت:م

)فاقد پروانه 81،80،88اتباع بیگانه:ق کار ص
 کار(

 08اتباع خارجی:مالیات ص

اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن 
 88اسکان:ق کار ص-کارگران

 180،188،188،157ص 12اتصال اتکایی:م

 ۳7ص 11:م(LSFاتصال اسکلت به شالوده)

 12اتصال اصطکاکی با پیچ پر مقاومت:م
 188ص

 12اتصال اصطکاکی:م
 188،188،154،087،157ص

 1۳اتصال الکترود زمین به جرم کلی زمین:م
 8ص

ود های زمین حفاظتی،عملیاتی اتصال الکتر
 151ص 1۳و صاعقه گیر:م

اتصال الکتریکی کابل به وسایل و دستگاه ها 
 44ص 1۳و... :م

 01:ماتصال انعطاف پذیر کانالها و لوله ها
 08،05ص

 088ص 12اتصال با پیچ:م

 082ص 12اتصال با جوش:م

 8اتصال با قطبیت منفی /مثبت:رج ص

 10م:ذراتصال بازشوها به جدار غیر نورگ
 180ص

اتصال بازشوی همباد با عایق حرارتی دیوار 
 152ص 10م:خارجی

 12اتصال بال به جان)مقاطع خمشی(:م
 00ص

 184ص 10م:اتصال بام های تخت و دیوار

 }تعریف{4ص 18م:اتصال برگشت جریان

 }تعریف{15ص 18م:اتصال به تیر آهن

اتصال به شبکه آب بهداشتی و شبکه 
 ۳4ص 8برق:م

 فالش)54ص 18م: بهداشتی وازمل به اتصال
 (والو فالش و تانک
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قائم  لوله به افقی شاخه ترین پایین اتصال
 78ص 18م: فاضالب

 180ص 12اتصال پوششی)رویهم( :م

)زاویه 085ص 12اتصال پیچ پرمقاومت:م
 سطحی تماس پیچ وقطعه(

 و یسررو یها ورق کمک به پیچی لتصاا
 081ص 12:مییرسرز

 088ص 12اتصال پیچی:م

تصال تجهیزات با استفاده از اتصاالت ا
 02ص 01:مانعطاف پذیر و لرزه گیر

 12اتصال تیر به ستون)طراحی لرزه ای( :م
 01۳،000ص

 0۳8ص 12اتصال تیر پیوند به ستون:م

اتصال تیرآهن سقف طاق ضربی به کالف 
 101افقی بتن آرمه:ز ص

اتصال تیرچه سقف به کالف افقی بتنی و 
 108فوالدی:ز ص

تیرها خارج از ناحیه پیوند به  اتصال
 0۳8ص 12ستون:م

اتصال جان تیر به بال ستون در اتصال 
گیردارمستقیم تیر با مقطع کاهش 

 088ص 12یافته:م

 80ص 17م:اتصال جوش لب به لب گاز

 و یسررو یها ورق کمک به جوشی لتصاا
 081ص 12:مییرسرز

 88،84ص 18اتصال جوشی لوله کشی آب:م

 0نوک خمیری:م اتصال جوشی نوک به
 ۳20ص

 0اتصال جوشی)برای وصله میلگرد(:م
 ۳20ص

 018ص 12اتصال خمشی تیر به ستون:م

 181ص 12اتصال خمشی)گیردار( :م

 105ص 18م:اتصال در لوله کشی آب باران

 45ص 18م:اتصال در لوله کشی فاضالب

 18اتصال در لوله کشی فوالدی گالوانیزه:م
 )آب(88ص

 )آب(85ص 18اتصال در لوله کشی مسی:م

 به لوله)88ص 18م: کشی لوله در اتصال
 لوله،فلنجی،فیتینگ

 ..(و ،گالوانیزه،لحیمی،مکانیکی

 112ص 18اتصال در لوله کشی:م

 17م:ای)فوالدی( دنده اتصال
 ۳8،۳7،۳0،05ص

اتصال دو دیوارعمود بر هم)سیستم 
3D48ص 11(:م 

اتصال دو لوله نا همنجنس در لوله کشی 
 88ص 18آب:م

 18ص 4دهنده ها:ماتصال 

اتصال دیوار بتنی/بنایی با عایق از داخل به 
 187ص 10م:کف زیرین با عایق از خارج

اتصال دیوار جداگر ساختمان خشتی و 
 72ص 4سنگی:م

 05ص 01:ماتصال دیوار خارجی به سازه

اتصال دیوار داخلی به کف زیرین با عایق از 
 184ص 10م:داخل

 180ص 10م:اتصال دیوار داخلی و خارجی

اتصال دیوار های خارجی .... )سیستم قالب 
 00ص 11تونلی(:م

اتصال دیوار های داخلی و خارجی سازه 
 07ص 11ای)سیستم قالب تونلی(:م

 50ص 1۳اتصال زمین اساسی:م

 )فشار ضعیف(50ص 1۳اتصال زمین ایمنی:م

 1۳اتصال زمین حفاظتی مکرر و اضافه:م
 (TN)سییتم187ص

 دستگاه}14ص 10م:اتصال زمین موثر
 ی{جوشکار

}دستگاه 14ص 10:ماتصال زمین موثر
 جوشکاری{

  80ص 10:ماتصال زمین

 }...{54ص 1۳اتصال زمین:م

 )لوله گاز(80ص 00اتصال زمین:م

 181ص 12اتصال ساده:م

 ۳2اتصال سازه ای اعضای چوبی:گ ص

اتصال ستون به شالوده در اعضای تحت فشار 
 0و خمش قابهای با شکل پذیری متوسط:م

 )میلگرد های طولی(۳05ص

 181ص 12اتصال ستون به کف ستون:م

 114اتصال سقف به تکیه گاه:ز ص

اتصال سقف و دیوار باربر)سیستم قالب 
 07ص 11تونلی(:م

 184ص 10م:اتصال سقف های بین طبقات

اتصال سیم ها به همدیگر و انشعاب از 
 00ص 1۳سیم:م

 18اتصال شاخه افقی به لوله قائم فاضالب:م
 7۳ص

 12م:ستون به ریت صلب تصالا
 {اتصال چشمه}147ص

 12م:ستون به ریت صلب اتصال
 {اتصال چشمه}147ص

اتصال عضو به شالوده اعضای تحت فشار و 
 ۳۳0ص 0خمش)شکل پذیری زیاد(:م

 18م:اتصال غیر مستقیم فاضالب
 }تعریف{4ص

 77ص 18اتصال غیر مستقیم لوله فاضالب:م

 }تعریف{4ص 18م:اتصال فشاری

 از دهستفاا ونبد پیچی رچها فلنجی لتصاا
 081ص 12:ملچکی ورق

 با پیچی ر یا هشتچها فلنجی لتصاا
 081ص 12:ملچکی ورق از دهستفاا

 085ص 12اتصال فلنجی:م

 }تعریف{4ص 18م:اتصال قابل انبساط

 }تعریف{4ص 18م:اتصال قابل انعطاف

اتصال قطعات سازه ای)بتنی پیش 
 51ص 11ساخته(:م

 1۳برق فشار ضعیف:ماتصال کابل های 
 44ص

اتصال کالف افقی به ستون فوالدی:ز 
 111ص

 55ص 4اتصال کالف افقی:م

 58ص 4اتصال کالف قائم:م

اتصال کالف های افقی و افقی به قائم:ز 
 124ص

 118اتصال کالف های قائم:ز ص
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اتصال کلیه تیر ها و شاه تیرها به ستون 
 12متر:م  82ساختمان با ارتفاع بیش از

 185ص

 8صال کوتاه:رج صات

 1۳اتصال کوتاه:م
 )قطع خودکار مدار(47،158)تعریف(،4ص

 58ص 00اتصال کوتاه:م

اتصال گیردار پیچی با ورق روسری و زیر 
 052ص 12( :مBFPسری)

-WUFاتصال گیردار تقویت نشده جوشی)
W058ص 12( :م 

 050ص 12(:مWFPاتصال گیردار جوشی)

 085ص 12اتصال گیردار فلنجی:م

 12ردار مستقیم تیر به ستون:ماتصال گی
 08۳ص

اتصال گیردارمستقیم تیر با مقطع کاهش 
 08۳ص 12یافته:م

 18م:اتصال لحیمی بدون سرب
 }تعریف{4ص

 85ص 18اتصال لحیمی لوله کشی آب:م

 {تعریف}4ص 18م: موئنگی لحیمی اتصال

 18اتصال لوله آب گرم به لوازم بهداشتی:م
 80ص

 1۳رزش:ماتصال لوله به دستگاه دارای ل
 )سیم کشی(00ص

 به وصاله،وصاله به لوله،لوله به لوله اتصال
 18م: ساختمان مکانیکی تاسیسات در وصاله

 111ص

 به وصاله،وصاله به لوله،لوله به لوله اتصال
 111ص 18م: لوله کشی مخزن در وصاله

 74ص 17اتصال لوله رابط دودکش:م

اتصال لوله سوخت به دیگ آب گرم یا 
 77ص 18م:بخار

اتصال لوله غیر فلزی به لوله یا فیتینگ 
 88ص 18فوالدی یا مسی لوله کشی آب:م

اتصال لوله فوالدی به لوله یا فیتینگ مسی 
 88ص 18در لوله کشی آب:م

 18م:اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلن
 47،108ص

 (P.V.Cاتصال لوله و فیتینگ پی وی سی)
 48،108ص 18م:

( p.v.cی)اتصال لوله و فیتینگ پی وی س
 105ص 18لوله کشی آب باران:م

اتصال لوله و فیتینگ چدنی لوله کشی آب 
 105ص 18باران:م

 18م:اتصال لوله و فیتینگ چدنی
 45،48،105ص

اتصال لوله و فیتینگ فوالدی گالوانیزه لوله 
 105ص 18کشی آب باران:م

 18م:اتصال لوله و فیتینگ فوالدی گالوانیزه
 47،108ص

ش به شاخه افقی اتصال لوله هواک
 120ص 18فاضالب:م

: بهداشتی لوازم و خشک هواکش لوله اتصال
 08ص 18م

 08ص 18م:اتصال لوله هواکش

 ۳45اتصال متعادل در انتهای نبشی:رج ص

 185ص ۳اتصال مستقیم به ستون:م

 58ص 18اتصال مستقیم بین لوله کشی.....:م

 12:ماتصال مستقیم تیر با مقطع کاشه یافته
 081ص

 58}تعریف{،4ص 18م:مستقیم اتصال

 151ص 12اتصال مفصلی با نبشی جان:م

 151ص 12اتصال مفصلی با نبشی جان:م

 180ص ۳اتصال مکانیکی اندود:م

 88ص 18اتصال مکانیکی لوله کشی آب:م

 }تعریف{0ص 18م:اتصال مکانیکی

 005،0۳2،0۳7ص 12اتصال مهاربندی ها:م

 12اتصال ورق انتهایی و ورق اتصال به تیر:م
 57ص

 12اتصال ورق تکی جان به بال ستون:م
 051ص

 12اتصال ورق تکی جان به جان ستون:م
 051ص

اتصال ورق روسری و زیر سری به بال 
 051ص 12ستون:م

اتصال ورق های روسری و زیر سری به بال 
 05۳ص 12ستون در اتصال گیردار جوشی:م

 {تعریف}4ص 18م: فشاری وصاله اتصال

لوله کشی  اتصال های غیر مجاز در
 47،108ص 18م:فاضالب

: فاضالب لوله افقی شاخه به هواکش اتصال
 05ص 18م

 و فاضالب،قیل افقی شاخه و هواکش اتصال
 78ص 18م: افقی خم دو از بعد

)لوله 181، 112،{تعریف}7ص 18م: اتصال
 کشی مخزن(

 17ص 11اتصاالت اتکایی و اصطکاکی:م

 180،188،188،157ص 12اتصاالت اتکایی:م

 07ص 01:ماالت اجزای خارجیاتص

 081ص 12اتصاالت از پیش تایید شده:م

 12اتصاالت اصطکاکی:م
 188،188،154،087،157ص

 01:ماتصاالت انعطاف پذیر و لرزه گیر
 )اتصال تجهیزات(02ص

 57ص 01:ماتصاالت بوشنی

 17ص 11اتصاالت پیچی با عملکرد اتکائی:م

 11اتصاالت پیچی با عملکرد اصطکاکی:م
 17،14ص

اتصاالت پیچی تحت بدون کشش 
 14ص 11مستقیم:م

 11اتصاالت پیچی تحت کشش مستقیم:م
 14ص

 )دفن(124ص 17اتصاالت پیچی یا فلنجی:م

 172،021ص 12اتصاالت پیچی:م

 18ص 11اتصاالت پیچی:م

اتصاالت تیر به ستون در قاب های با شکل 
 ۳08ص 0پذیری متوسط:م

اتصاالت تیر به ستون ساختمان با شکل 
 ۳۳4ص 0ری زیاد:مپذی

 12اتصاالت تیر به ستون)طراحی لرزه ای( :م
 01۳،000،000ص

 0۳8ص 12اتصاالت تیر پیوند به ستون:م
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اتصاالت تیرها خارج از ناحیه پیوند به 
 0۳8ص 12ستون:م

 ۳48اتصاالت جوشی با برون محوری:رج ص

 188ص 12اتصاالت جوشی و پیچی:م

 07،120اتصاالت جوشی:رج ص

 172،022ص 12ماتصاالت جوشی:

 08،۳5ص 17م:جوشی اتصاالت

 018ص 12اتصاالت خمشی تیر به ستون:م

 ۳8اتصاالت خورجینی:ز ص

 05ص 17م:پیچ دنده اتصاالت

 00،۳8ص 11:مLSFاتصاالت سیستم 

 01:م اتصاالت شکل پذیر)سازه های فوالدی(
 57ص

 150ص 17م: عایقی اتصاالت

 ۳0ص 17م:ای دنده فوالدی اتصاالت

 ۳5،08ص 17م:دیفوال اتصاالت

 08ص 17م:اتصاالت فوالدی

 0۳7ص 0اتصاالت قاب ها:م

 00اتصاالت قابل انعطاف در کانال ها:م
 ۳5ص

)لوله کشی 88ص 18اتصاالت قابل انعطاف:م
 آب(

اتصاالت قابل انعطاف،لرزه گیر،لوله های قابل 
)لوله 122ص 01:مانعطاف،شیلنگ خرطومی

 افقی آتش نشانی(

 12تایید شده:م اتصاالت گیردار از پیش
 081ص

 12اتصاالت مهاربندی ها:م
 005،0۳2،0۳7ص

 )فوالدی(۳5ص 17م:جوشی نوع اتصاالت

 88،58ص 11:م اتصاالت)بتنی پیش ساخته(

 58ص 11اتصاالت)بتنی پیش ساخته(:م

 45ص 11(:م3Dاتصاالت)سیستم 

 182ص 12اتصاالت:م

 0اتالف اصطکاک در فوالد پس کشیده:م
 ۳55ص

 ۳80ص 0:ماتالف پیش تنیدگی

 ۳57ص 0اتالف دراز مدت:م

 ۳58ص 0اتالف کششی در محل گیره:م

اتالف ناشی از اصطکاک بین کابل و 
 ۳55ص 0غالف:م

 ۳57ص 0اتالف ناشی از جمع شدگی بتن:م

 0اتالف ناشی از کوتاه شدن االستیک بتن:م
 ۳58ص

 0اتالف ناشی از وادادگی فوالد پیش تنیده:م
 ۳57ص

 0فتگی بتن:ماتالف نهایی ناشی از وار
 ۳57ص

 ۳54ص 0اتالف های پیش تنیدگی:م

 ۳55ص 0اتالف های کوتاه مدت:م

اشخاص حقیقی  اتمام مدت اعتبار پروانه
 01ص 0:مشاغل در دفاتر حقوقی

اتومبیل اختصاصی با راننده/بدون 
 08راننده:مالیات ص

اثاث البیت محل سکونت متوفی:مالیات 
 12ص

 78اثاث البیت:مالیات ص

 87،80،140ص:ز P-Δاثر 

 82ص 7اثر اضافه فشار دینامیکی:م

 0اثر افزایش درجه حرارت ناشی از حریق:م
 ۳12ص

 87ص 7اثر اندر کنش شمع:م

 8اثر اندرکنش اعضای غیر سازه ای:ز ص

 80،025اثر اندرکنش خاک و سازه:ز ص

 8اثر باد بر سازه ها و اجزای پوشیده از یخ:م
 80ص

 17ص 8)فشار جانبی(:م Hاثر بار 

 ۳5ص 10م:ر بهره گیری از سایبان مناسباث

 10م:اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید
 ۳5ص

 15،14ص 8اثر پیش تنیدگی:م

 148ص 0اثر ترک خوردگی:م

اثر تغییر درجه حرارت بر مقامت بتن و 
 ۳24ص 0فوالد:م

 0اثر تغییر درجه حرارت بر مقامت مصالح:م
 ۳24ص

 07اثر تورم در حق بیمه:بیمه ص

 01ت زمین:ز صاثر حرک

)ممنوعیت جوش 185ص 12اثر خستگی:م
 شیاری با نفوذ نسبی(

 08ص 8اثر زیر فشار آب زیرزمینی:م

 ۳12ص 0اثر گرادیان حرارتی:م

اثر الغری در قطعات فشاری تحت اثر 
 084ص 0خمش:م

 0۳0ص 0اثر الغری و کمانش:م

 088ص 0اثر الغری:م

اثر مشترک کشش و برش در اتصاالت 
 188ص 12اتکایی:م

اثر مشترک کشش و برش در اتصاالت 
 185ص 12اصطکاکی:م

 17ص 01:ماثر موج انفجار

اثر همزمان برش و کشش در گل میخ 
 1۳4ص 12ها:م

اثر همزمان لنگر خمشی و نیروی محوری 
 128ص 12کششی:م

اثر همزمان نیروی محوری فشاری و لنگر 
 128ص 12خمشی:م

اثرات بار زلزله شامل ضریب اضافه 
 118ص 8مقاومت:م

 1ص 8اثرات بار:م

 08ص 01:ماثرات پالس الکترومغناطیسی

 10۳ص 12اثرات تغییرات دما:م

اثرات تکانه بر سازه مدفون و اجزای غیر 
 88ص 01:مسازه ای

 120ص 8اثرات ریزش گردبادی:م

 17ص 01:ماثرات موج انفجار

اثرات ناشی از تداخل امواج الکترو 
 07ص 1۳مغناطیسی:م

 )تحلیل غیرخطی(88،140اثرپیچش:ز ص
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 18اجاره اثاث و ماشین آالت:مالیات ص

 12اجاره به شرط تملیک:مالیات ص

 00اجاره ساختمان دارای اخظاریه تخلف:م
 18ص

 ۳7اجاره محل مورد نیاز تجهیز کارگاه

 18اجاره:مالیات ص

اجازه سواستفاده از نام یا نشان  خود یا 
شخص حقوقی متبوع خود به 

 12شخصی:اصالحیه قانون ص

 )تاسیسات گازرسانی(88ص 00:ماجاق گاز

 0اجبار افراد به کار:ق کار ص

اجرا با استفاده از دال های نیمه پیش 
ساخته و پیش ساخته برای سقف)سیستم 

 07ص 11قالب تونلی(:م

اجرا با استفاده از قالب بندی کامل و 
همزمان دیوارها و سقف ها)سیستم قالب 

 07ص 11تونلی(:م

از قالب های موسوم به قالب  اجرا با استفاده
 07ص 11پرنده)سیستم قالب تونلی(:م

 0۳ص 7اجرا پایش:م

اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی:قانون 
 117ص

اجرا،کنترل و نظارت:اصالحیه قانون 
 0کارت پایان خدمت:اصالحیه قانون ص0ص

 58اجراه ماشین آالت:مالیات ص

اجرای آراء قطعی و الزم االجرای مراجع حل 
 8۳الف:ق کار صاخت

 120ص 0اجرای بتن اصالح شده با پلیمر:م

 05ص 0اجرای بتن الیافی:م

 00ص 0اجرای بتن پر مقاومت:م

 04ص 0اجرای بتن خود تراکم:م

 7۳ص 0اجرای بتن در شرایط غیر متعارف:م

اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج 
 74ص 0فارس:م

 42ص 0اجرای بتن در هوای سرد:م

 7۳ص 0رم:ماجرای بتن در هوای گ

 150اجرای بتن دیوار تونل:رق ص

 128ص 0اجرای بتن سنگین:م

 150اجرای بتن طاق تونل:رق ص

 150اجرای بتن کف تونل:رق ص

 50ص 0اجرای بتن:م

اجرای پروژه نیاز به زمانی بیش از زمان 
 1۳0ص 0اعالم شده داشته باشد:م

 ۳۳ص 7اجرای پی در نزدیکی شیب:م

 ۳0ص 7اجرای پی سطحی:م

 150جدول تونل:رق ص اجرای

 121اجرای دیوار سازه ای:ز ص

 120اجرای رای قطعی:قانون ص

 150اجرای روکش بتنی تونل:رق ص

 87ص 0طبقه و بیشتر:م 0اجرای ساختمان 

اجرای ساختمان یا مجتمع ساختمانی جدید 
 50ص 0توسط انبوه ساز:م

)با 150ص 0:م(قرارداد)اجرای ساختمان
پیمان )182)دستمزدی(، 158مصالح(، 
 مدیریت(

 ۳5،1۳8ص 0اجرای ساختمان:م

 7۳ص 10اجرای سازه بتنی:م

اجرای سازه مهار کننده ساختمان مجاور ،به 
 04جای اجرای سازه دیوار نگهبان:گ ص

 115اجرای سازه نگهبان خرپایی:گ ص

 71ص 10اجرای سازه های فوالدی:م

 17م:طبیعی گاز کشی لوله سیستم اجرای
 81ص

 17م:گاز شیک لوله سیستم اجرای
)فشار 80ص

 

 
،)12۳ 

 87ص 7اجرای شمع:م

 182ص 0اجرای قالب:م

 ۳۳اجرای کار در شب:نشر ص

 ۳7اجرای کار در ملک غیر:نشر ص

 82،88ص 0:متوسط مجری اجرای کار دیگر

اجرای کار دیگر)جدید( توسط مجری 
 88ص 0حقوقی:م

اجرای لوله اصلی به صورت آویز از 
 0۳ص 01:مسقف

 18م: ساختمان باران آب یکش لوله اجرای
 107ص

 88ص 18م: مصرفی آب کشی لوله اجرای

 17م: روکار کشی لوله اجرای
 (82تا0)فشار110ص

 18م:بهداشتی فاضالب کشی لوله اجرای
 4۳ص

 18م: فاضالب هواکش کشی لوله اجرای
 121ص

 110ص 18م:اجرای لوله کشی

 87ص 0اجرای مجموعه ساختمانی:م

 0ساختمان:ماجرای همزمان بیش از یک 
 82ص

 اجزاء خرپاها و تیرهای)اجزاء اصلی(

 7ص 11اجزاء سازه ای:م

 77اجزاء قالب ستون:رق ص

اجزای اتاق برق فشار متوسط و ضعیف و 
 57ص 1۳خصوصیات آنها:م

 55ص 1۳اجزای اتاق ترانسفورماتور:م

 100ص 0اجزای پر کننده بین تیرچ ها:م

 4۳ص ۳اجزای تخلیه خروج:م

 48ص ۳ده راه خروج:ماجزای تشکیل دهن

 05ص 12اجزای تقویت نشده/شده:م

 ۳14ص 0اجزای جمع کننده:م

 155اجزای دیوار میخ گذاری شده:گ ص

 80ص11(:مICFاجزای سازه ای)

 11:م اجزای سازه ای)بتنی پیش ساخته(
 51ص

 11اجزای سازه ای)بتنی پیش ساخته(:م
 51ص

 14ص 00:مای اجزای سازه

قاومت در )م15،185ص ۳م:اجزای سازه ای
 )خارجی(187برابرآتش(،

 08ص 01:ماجزای غیر باربر

 ،57اجزای غیر سازه ای:ز ص
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-)حرکت08،87ص 01:ماجزای غیر سازه ای
 سازه مدفون(

 101اجزای قالب پله:رق ص

 )شکل(110،114اجزای قالب تیر:رق ص

اجزای قالب دال به ترتیب اولویت باربری:رق 
 127ص

یت اجزای قالب دیوار به ترتیب اولو
 88باربری:رق ص

 85اجزای قالب دیوار:رق ص

 40اجزای قالب سقف)دال( :رق ص

 80اجزای قالب فلزی فنداسیون:رق ص

 ۳4اجزای قالب فنداسیون:رق ص

 1۳8،1۳5اجزای قالب لغزنده:رق ص

 7۳ص 10:مقالبای زاج

 180ص 18م: مایع سوخت کشی لوله اجزای

 188ص ۳:ماجزای مدفون در پوشش محافظ

در دیوارهای سازه ای ودر  اجزای مرزی
 ۳۳8ص 0دیافراگمها:م

 ۳14ص 0اجزای مرزی:م

 80اجزای معماری:ز ص

 85اجزای مکانیکی و برقی:ز ص

 58ص 8احتمال سقوط افراد)دست انداز(:م

 ۳8احتمال وقوع حادثه:ق کار ص

 0ص 10احتمال وقوع حادثه:م

 07احداث کارگاه جدید:ق کار ص

هیات احراز شرایط داوطلبان عضویت در 
 70،188مدیره:قانون ص 

احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام 
 0مهندسی:اصالحیه قانون ص

 00ص 0:مطراحان حقوقی احراز صالحیت

 88ص 0احراز صالحیت مجریان حقوقی:م

احراز هریک از عوامل بررسی صالحیت و 
 52ص 0تعیین پایه:م

 7احکام صادره:اصالحیه قانون ص

ان خطر گود:گ احکام مترتب بر تعیین میز
 71ص

احکام محرومیت استفاده از پروانه 
 10اشتغال:اصالحیه قانون ص

 81ص 0اختالط با دست:م

 82ص 0اختالط بتن:م

اختالف ابعاد در نظر گرفته شده در تحلیل 
 148ص 0سازه با ابعاد نقشه اجرایی:م

اختالف ابعاد در نظر گرفته شده در تحلیل 
 148ص 0سازه با ابعاد نقشه های اجرایی:م

اختالف ارتفاع نقطه باالیی سازه در حال 
 80ص 10تخریب با محل استقرار کارگران:م

اختالف با مقدار مجاز افکندن)بتنی پیش 
 81ص 11ساخته(:م

اختالف بین سطح باالیی پانل های دیوار با 
 11تراز مشخص شده)بتنی پیش ساخته(:م

 81ص

اختالف بین کارفرما و کارگر یا کارآموز:ق 
 58صکار 

 184ص 0اختالف بین مجری و صاحب کار:م

اختالف بین محور مرکزی جان و محور 
مرکزی بال در محل تماس اعضای ساخته 

 041ص 12شده از ورق:م

 7۳ص 0اختالف بین ناظر و مجری:م

اختالف پتانسیل در کل نقاط شبکه لوله 
 182ص 17کشی مدفون نسبت به ....:م

 88اختالف پتانسیل و شدت جریان:رج ص

اختالف تراز در یک طبقه ساختمان بنایی:ز 
 01ص

 ۳اختالف تراز دو سطح افقی:م
 )شیبراه(08)پلکان(،0۳ص

اختالف تراز صفحات باربر با تراز مشخص 
 81ص 11شده)بتنی پیش ساخته(:م

اختالف جمع ارزش اموال مشمول مالیات 
اظهار شده با ارزش تعیین شده اموال توسط 

 0اداره مالیات:مالیات ص

اختالف در ابعاد ستونها،مقطع عرضی ستون 
 150ص 0و تیرها و ضخامت دالها:م

 184ص 0اختالف در قرارداد:م

اختالف در میزان مالیات مشخصه:مالیات 
 80ص

 12اختالف دمای محیط و نقطه شبنم:م
 070ص

اختالف دمای هوای داخل و خارج 
 72ص 18کانال:م

 ۳اختالف سطح در دو سمت خروج افقی:م
 42ص

الف سطح در طبقات)بنایی غیر اخت
 85ص 4مسلح(:م

 8اختالف سطح مقابل در ورودی اصلی:م
 84ص

 120اختالف ضخامت مجاز روکش:رج ص

اختالف طول صفحات مشخص شده در تکیه 
 81ص 11گاه ها)بتنی پیش ساخته(:م

اختالف عرض صفحات مشخص شده در 
 81ص 11تکیه گاه ها)بتنی پیش ساخته(:م

هنی لوله بر حسب قطر اختالف قطر یا دوپ
 170ص 17خارجی اسمی:م

اختالف مقادیر داخل نقشه با خطوط 
مشخص شده ساختمان)بتنی پیش 

 81ص 11ساخته(:م

اختالف موقعیت ستون یا تیر با داخل 
 81ص 11نقشه)بتنی پیش ساخته(:م

اختالف مهم نیمرخ گرم نورد شده و سرد تا 
 ۳0شده:رق ص

 81،84ص 0اختالف ناظر و مجری:م

 88ختالف نظر پیمانکار و کارفرما:نشر صا

اختالفات بین ارکان داخلی سازمان استان یا 
بین سازمان های استان با یکدیگر:قانون 

 05،112ص

 40ص ۳اختالل در جریان برق:م

 01اختیارات بازرس:قانون ص

 45اختیارات شورای عالی مالیاتی:مالیات ص

اختیارات شورای مرکزی:قانون 
حیه( ،اصالحیه قانون )اصال05،120،187ص
 5ص

 0اختیارات صاحب کار)مدیریت پیمان(:م
 180ص

 1۳0ص 0اختیارات صاحب کار:م

 ۳5اختیارات کار فرما:نشر ص

 181ص 0اختیارات مجری:م

 7۳:قانون صاختیارات مجمع عمومی استان
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اختیارات مجمع عمومی سازمان نظام 
 1۳0کاردانی:قانون ص

 17،7۳اختیارات مجمع عمومی:قانون ص

 07ص 0اختیارات مسئول دفتر طراحی:م

اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان نظام 
 1۳4کاردانی:قانون ص

 48اختیارات هیات عالی انتظامی:مالیات ص

 08،125اختیارات هیات عمومی:قانون ص

اختیارات هیات مدیره:قانون 
 )تفویض(40،187،02،47ص

 57ص 0:ماخذ پروانه اشتغال در چند رشته

 ۳2وانه کسب و پیشه:قانون صاخذ پر

اخذ مجوز های الزم برای گودبرداری:گ 
 41ص

اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار و 
 ۳8ص 0ناظران:م

 7م:چسبنده خاک نخورده دست نمونه اخذ
 10ص

 7اخذ نمونه دست نخورده خاک چسبنده:م
 10ص

 8اخراج غیر قانونی:ق کار ص

)مطابق نظر هیات 57اخراج کارگر:ق کار ص
 50شخیص(،ت

 022اخطار ایمنی:گ ص

اخطار نابجا به صاحبکار :اصالحیه قانون 
 11ص

 18ص 00اخطاریه تخلف:م

 1۳ص 00اخطاریه مشروح:م

 18ص 00اخطاریه:م

اخالل در کار اجرایی به دلیل عدم حضور 
 7۳ص 0:مناظر

ادارات کل اطالعات و دادگستری و نیروی 
 188انتظامی و.... :قانون ص

های تعاونی کارگران:ق کار  اداره امور شرکت
 55ص

 8اداره امور طرح:نشر ص

اداره امور مالیاتی صالحیت دار در مورد 
 0ارث:مالیات ص

 11،10اداره ثبت اسناد و امالک:مالیات ص

 84اداره ثبت:مالیات ص

اداره کل بازرسی وزارت کار و امور 
 ۳1اجتماعی:ق کار ص

 ۳اداره مجمع عمومی:اصالحیه قانون ص

 58ضه نماز:ق کار صادای فری

 82ادغام شرکت ها:مالیات ص

 02اراضی شهری:مالیات ص

 0ارایه برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی:م
 ۳8ص

ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی 
که مسئولیت بررسی و یا تایید نقشه و یا 
امور کنترل مربوط به همان ساختمان را 

 80ص 0دارند:م

وقی که عملیات ارایه کار جدید به ناظر حق
 80ص 0ساختمانی آن به تاخیر افتاده:م

ارایه کار جدید به ناظر حقیقی که عملیات 
 85ص 0ساختمانی آن به تاخیر افتاده:م

ارایه مدارک تقلب آمیز یا سابقه یا صالحیت 
حرفه ای با تقلب در آزمون:اصالحیه قانون 

 11ص

ارائه خدمات کارشناسی فنی :قانون 
 01،48ص

 17ص 01:ممایهارائه طرح 

ارائه مدارک غیر واقعی 
 8ثبتی/قرارداد/مفاصا/کارکرد:تخلف ص

ارائه مدارک غیر واقعی 
 8مالیاتی/تحصیلی/بیمه:تخلف ص

ارتباط بین قفسه پلکان و فضای توقفگاه و 
 58ص 8موتور خانه:م

ارتباط بین مقادیر عرض الزم معابر شهری و 
ارتفاع ساختمان برای دسترسی خودروی 

 022ص ۳انی:مآتش نش

 017ارتباط دادن چاه جدید به قدیم:گ ص

 100ص 12ارتعاش تیر های و شاهتیر ها:م

ارتعاش در کناره گود)خاک اطراف گود( :گ 
 08ص

 02ص 8ارتفاع اتاق اقامت واحد مسکونی:م

 45ص 8ارتفاع اتاق اقامت،پختن و خوردن:م

 45ص 8ارتفاع اتاق آشپزخانه و خوردن:م

 1۳ر متوسط و ضعیف:مارتفاع اتاق برق فشا
 57ص

 50،55ص 1۳ارتفاع اتاق ترانسفورماتور:م

 45ص 8ارتفاع اتاق نشیمن و غذا خوری:م

ارتفاع اسمی ورق شکل داده)مقطع 
 108ص  12مختلط(:م

ارتفاع اسمی ورق های فوالدی شکل 
 105ص  12داده:م

 70ص 10ارتفاع انباشت آجر و سفال:م

 57ص 8ارتفاع انباشت مثلثی:م

 08ص 8م«:آ»آزاد راهرو تصرف گروهارتفاع 

ارتفاع آزاد زیر چهارچوب درها،تیرها،لوله ها 
 )اشتغال(81)اقامت(،58ص 8و کانال ها:م

 81ص 8م:ارتفاع آزاد فضای اشتغال

 02ص ۳ارتفاع آستانه در:م

 45ص 8ارتفاع آشپز خانه دیواری:م

 45ص 8ارتفاع آشپزخانه مسکونی:م

 125صارتفاع بادگیر ساختمان بنایی:ز 

 04ص 4ارتفاع بادگیر:م

ارتفاع بازشو در ساختمان سنگی و 
 70ص 4خشتی:م

)فرار اضطراری و 1۳7ص ۳ارتفاع بازشو:م
 نجات(

ارتفاع بالشتک های کف کانال با خاک نرم 
 128ص 17:م

 )شیبراه(08ص ۳ارتفاع بدون مانع:م

ارتفاع برجستگی طولی میلگرد آج دار با آج 
 108ص 5دوکی:م

 ۳8ص 10:مارتفاع پاخور

 108ص ۳ارتفاع پارکینگ اتومبیل سبک:م

 48ص 8ارتفاع پارکینگ کوچک:م

 48ص 8ارتفاع پارکینگ متوسط و بزرگ:م

ارتفاع پایینترین نقطه چراغ سقفی)فضای 
 85ص 8م:بهداشتی(

 102،101ص 1۳ارتفاع پریز برق:م
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)مجموعه 01ص 01:مارتفاع پله در فضای باز
 زیستی(

 58ص 10ارتفاع پله موقت:م

 ۳ارتفاع پله:م
)نایک1۳2)تجمعی(،100)مارپیج(،01،00ص

 نواختی(

 50ص 8ارتفاع پله:م

 08ص 01:مارتفاع پنجره

 ۳0ص 18ارتفاع پی دستگاه:م

 7۳ص 8م:ارتفاع توقفگاه

 104ص 0ارتفاع تیرچه:م

)محفظه 128،70ص 8:مپناه ارتفاع جان
 آفتابگبر(

 04ص 4ارتفاع جان پناه:م

 125ای:ز صارتفاع جانپناه دیوار سازه 

 87ص 8ارتفاع جانپناه فضای نیمه باز:م

 ۳ارتفاع جانپناه یا حفاظ و دست انداز:م
 04،151ص

 ۳ارتفاع جعبه هشدار دستی از کف زمین:م
 81ص

 ۳8ص 02ارتفاع حد زیرین تابلو:م

 ۳8ص 10:مارتفاع حصار حفاظتی موقت

 )تجمعی(1۳0ص ۳ارتفاع حفاظ:م

 50ص 1۳ارتفاع در اتاق ترانسفورماتور:م

)اتاق فضای 80،50ص 8ارتفاع در اصلی:م
 اقامت(

 45ص ۳ارتفاع در خروج:م

ارتفاع درب رودی اتاق دستگاهای 
 ۳۳ص 18م:مکانیکی

 01:مارتفاع دریچه خروج اضطراری
 )فضای امن(۳1ص

ارتفاع دست انداز های شیبدار پله ها یا 
 58ص 8شیب راه ها:م

 04ص 4ارتفاع دودکش:م

آلوده به سیستم ارتفاع دهانه ورود هوای 
تخلیه هنگامی که گاز های منتشره از هوای 

 80ص 18فضا سنگین تر هستند:م

ارتفاع دهانه ورود هوای آلوده به سیستم 
تخلیه هنگامی که گاز های منتشره از هوای 

 52ص 18فضا سبکتر هستند:م

 84ص 4ارتفاع دیوار باربر خشتی:م

 80ص 4ارتفاع دیوار خشتی:م

 12۳ازه ای:ز صارتفاع دیوار غیر س

 14ارتفاع دیواره خاکی گود:گ ص

ارتفاع راهرو های عمومی و دسترس 
 48ص 8خروج:م

 ۳8ص 10:مارتفاع راهروی سرپوشیده موقت

 1۳ارتفاع زیر زمین اتاق ترانسفورماتور:م
 50ص

ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده در فضای 
 84ص 8ورودی:م

 48ص 8ارتفاع زیرزمین ها:م

با مصالح بنایی کالف دار:ز ارتفاع ساختمان 
 47ص

 ۳۳ص 4ارتفاع ساختمان بنایی مسلح:م

 11:م LSFارتفاع ساختمان در سیستم 
 ۳8ص

 ۳8ص 8:م4تا  1،0،۳ارتفاع ساختمان گروه 

 4ارتفاع ساختمان محصور شده با کالف:م
 88ص

 1ص ۳م:ارتفاع ساختمان

 )مبنای محاسبه(۳5ص 8م:ارتفاع ساختمان

ستقرار خودروی ارتفاع سر درب محوطه ا
 022ص ۳آش نشانی:م

 01ص ۳ارتفاع سرگیر:م

 88ص ۳ارتفاع سقف راه خروج:م

  00ص 0ارتفاع سقوط آزاد بتن خودتراکم:م

 85ص 0ارتفاع سقوط آزاد بتن:م

 10:مارتفاع سقوط برای نصب نرده حفاظتی
 ۳۳ص

 180ص 12ارتفاع سوراخ های دسترسی :م

 88ص 8ارتفاع سیل طرح:م

 10برای استفاده موقت:مارتفاع سیم کشی 
 78ص

 0۳ارتفاع شالوده مصالح بنایی:ز ص

ارتفاع طبقات ساختمان های بنایی غیر 
 8۳ص 4مسلح:م

 0ص ۳م:ارتفاع طبقه آخر بنا

 1ص ۳طبقه:م ارتفاع

 ۳ارتفاع طی شده:م
 )شیبراه(08)پلکان(،0۳ص

 50ص 8ارتفاع غیر سرگیر دوپاگرد:م

 01ص ۳ارتفاع غیر سرگیر:م

 48ص 8اه ها:مارتفاع فروشگ

 05ص 8ارتفاع فضا در تصرف های تجمعی:م

 8ارتفاع فضای اشتغال)اداری یا تجاری(:م
 48ص

 8ارتفاع فضای اقامت اصلی واحد مسکونی:م
 45ص

 45ص 8ارتفاع فضای اقامت دیگر:م

 78ص 8م:ارتفاع فضای انبار

 45ص 8ارتفاع فضای انباری:م

 8ارتفاع فضای آموزشی:م
 )ارتفاع،سرانه(0۳ص

 8تفاع فضای بهداشتی واحد مسکونی:مار
 01ص

 8م:ارتفاع فضای بهداشتی
 )واحد مسکونی(85،45،01ص

 8نفر(:م 02ارتفاع فضای جمعی)باالی 
 48ص

 8ارتفاع فضای منضم به فضای اصلی:م
 45ص

 8ارتفاع فضای نورگیر از محفظه آفتاب گیر:م
 45ص

 182ارتفاع قالب لغزنده:رق ص

 8م:لت و حمامارتفاع کاشی دیوارها در توا
 88ص

 55ص 1۳ارتفاع کف اتاق ترانسفورماتور:م

 07ص 01:مارتفاع کف اتاقک آسانسور

)در اصلی،در 52ص 8ارتفاع کف یا پاگرد:م
 واقع در جدار خارجی(
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 8ارتفاع کالس و سایر فضای آموزشی:م
 0۳ص

 8ارتفاع کالس های درس تا متوسطه:م
 48ص

 127ارتفاع کالف افقی:ز ص

 58ص 4قی:مارتفاع کالف اف

 5ارتفاع کیسه سیمان روی هم برای انبار:م
 41ص

 78ص 8ارتفاع مبنا:م

ارتفاع متوسط ظاهر شده سنگدانه های 
 ۳0ص 4سطح بتن}زبری سطح بتن{:م

ارتفاع مجاز بتن ریزی در سقوط آزاد با بتن 
 00ص 0خودتراکم:م

 7۳ص 8م:ارتفاع مجاز توقفگاه

 ۳5ص 02ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلو:م

رتفاع مجاز در سیستم قاب ساختمانی:ز ا
 ۳5ص

ارتفاع مجاز دیوار جداگر)محصور شده با 
 51ص 4کالف(:م

ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه 
 07ص 4ها:م

ارتفاع مجاز ساختمان از نظر ایمنی در برابر 
 )راههای افزایش ارتفاع(80،85ص ۳م:آتش

ارتفاع مجاز ساختمان بر حسب عرض 
 100ص ۳معبر:م

 8:مساختمانی های گروه مجاز ارتفاع
 }....{۳5ص

 11(:م3Dارتفاع مجاز هر طبقه)سیستم 
 41ص

 48ص 8ارتفاع محفظه آفتاب گیر:م

 12ارتفاع موثر ستون فرضی)سخت کننده(:م
 144ص

ارتفاع موثر مقطع اعضای تحت خمش قاب 
 ۳04ص 0ها)شکل پذیری زیاد(:م

 ۳2ص 4ارتفاع موثر:م

 ۳ص 4{:مارتفاع موثر}تعریف

 57ص 8ارتفاع میان طبقه در فضای اقامت:م

 08ص ۳:مارتفاع میله دستگرد

 125ص 8:مدستگرد های ارتفاع میله

 ۳۳ص 10:مارتفاع نرده حفاظتی موقت

 05ص 00ارتفاع نرده یا حفاظ استخر:م

 08ص 00:مارتفاع نرده/حفاظ ها

 81ص ۳ارتفاع نصب آژیر اعالم حریق:م

 17اری:مارتفاع نصب دهانه دودکش بخ
 42ص

 47ص ۳ارتفاع نصب کلون:م

 51ص 8ارتفاع نصب کلون:م

 41ص 18م: باز انبساط ارتفاع نصب مخزن

ارتفاع نصب وسایل کنترل عبور یک طرفه 
 02ص ۳اشخاص:م

 58،45ص 8ارتفاع و مساحت فضای اقامت:م

ارتفاع و مساحت مجاز براساس گروه های 
 ۳8ص 8م:تصرف

 ۳5ص 8:مساختمان مجاز مساحت و ارتفاع

 140ص 12ارتفاع ورق سخت کننده:م

 8م:ارتفاع ورودی خروجی توقفگاه خصوصی
 78ص

 8م:ارتفاع ورودی خروجی توقفگاه عمومی
 78ص

 0ارتفاع یا ضخامت تیر یا دال یکطرفه:م
 054ص

 02ص ۳ارتفاع یراق آالت:م

 )کاردانی(52،50ارتقاء پایه:قانون ص

 108ص 1۳ارتقاع نصب دتکتور:م

ر یک از طراحان حقیقی شاغل ارتقای پایه ه
 ۳1ص 0در حقوقی:م

 01،08،۳1ص 0ارتقای پروانه:م

ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر:قانون 
 08،112ص

 04،108ارجاع امور کارشناسی:قانون ص

ارجاع کار اضافی به کارگر:ق کار 
 )کارگر نوجوان(14،10،05ص

 71ص 0ارجاع کار نظارت به ناظران:م

راد صالحیت دار:قانون ارجاع مناسب کار به اف
 157ص

 0ارجاع مناسب کار به افراد صالحیت دار:م
 7ص

ارز مورد نیاز برای پرداخت حقوق متخصصان 
 7،88خارجی:نشر ص

)برای تهیه ماشین آالت و 7ارز:نشر ص
 88حقوق متخصصان خارجی(،

 14ارزش اجرای مستغالت:مالیات ص

 ۳5ارزش بیمه:بیمه ص

 ۳41ارزش جوش:رج ص

 10،02تی امالک:مالیات صارزش معمال

 ۳۳،۳8ص 8:مایرانی-اسالمی های ارزش

 51ص 0ارزیاب:م

 ارزیابی = بازرسی

 78ارزیابی اموال مورد توقیف:مالیات ص

 057ارزیابی با مواد نافذ:رج ص

ارزیابی بتن های ساخته شده با انواع سیمان 
 188ص 0پرتلند:م

 41ارزیابی پایداری شیب ها:ز ص

 101ص ی چشمی:رجبازرس –ارزیابی جوش 

 ارزیابی جوش های گوشه و شیاری:رج
 020ص

 )لوله گاز(1۳2ص 17م: ارزیابی جوش

 1۳ص 11ارزیابی چشمی جوش:م

 14ص 7ارزیابی خطر گود با دیوارهای قائم:م

 10ص 7ارزیابی خطر گود با شیب پایدار:م

 84،107،104ارزیابی خطر گود:گ ص

 17ص 7ارزیابی خطر گود:م

 12ص 8ارزیابی خطر:م

 025ارزیابی ریسک:گ ص

 122ارزیابی ظاهری الکترود:رج ص

 7ارزیابی عملکرد در طول ساخت و ساز:م
 01ص

 00ص 7ارزیابی عملکرد سازه های موجود:م

ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز به روش 
ص  0(:مQFDگسترش عملکرد کیفیت )

5۳ 
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 022ص ارزیابی عینی بعد جوشکاری:رج

 022ص شکاری:رجارزیابی عینی در حین جو

 100ص ارزیابی عینی قبل از جوشکاری:رج

 100ص ارزیابی عینی:رج

 080ص 12ارزیابی کنترل کیفیت چشمی:م

 15،18ارزیابی مشاغل:ق کار ص

 1۳8ص 0ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده:م

ارزیابی میزان خطر گود با دیواره قائم:گ 
 80،72ص

ارزیابی میزان خطر گود با شیب پایدار:گ 
 72ص

 17م: جوشکاران صالحیت تعیین و ارزیابی
 105،107ص

 8۳:قانون صارسال شکایت

 4ص 0ارقام دما:م

 8ارکان بیمه:بیمه ص

 1۳2ارکان سازمان نظام کاردانی:قانون ص

 15،85ارکان سازمان:قانون ص

 72:قانون صارکان نظام مهندسی استان

 78ارگونومی:گ ص

 05ص 7از دست رفتن پایداری کلی پی:م

افتادگی کلی کارگر:ق کار  از کار
 7،12،11،00ص

 00ازدواج دائم:ق کار ص

 0ازدیاد طول نسبی میلگرد فوالدی:م
 1۳1ص

ازمون ارزیابی نحوه کار تجهیزات و فرمان 
 57ص 00ها:م

ازمونه های ارزیابی و روش عمل آوردن و 
 18۳ص 0مراقبت بتن:م

 ۳8اساس قرارداد بیمه:بیمه ص

 11اساس مقطع:رق ص

تشکیالت مرکزی اساسنامه 
 80کارفرمایان/کارگران:ق کار ص

 01:ماسانسور های اضطراری)امدادی(
 128ص

 158،177،102ص ۳اسپرینکلر:م

 71ص 01:ماستاتیکی معادل

 108ص ۳استادیوم:م

 04ص ۳استادیوم:م

استان قدس رضوی،حضرت عبدالعظیم 
 84حسنی،حضرت معصومه و... :مالیات ص

 02۳،028ص 1۳:م0484استاندارد 

 148ص ۳:م8178تاندارد اس

 182ص ۳ایران:م 4000استاندارد 

 1۳:مANSI/BICSI-002استاندارد 
 60ص

 82ص 1۳:مANSI/TIA-942استاندارد 

 148ص ۳:م BS-5839-1استاندارد 

 166ص ۳:ماستاندارد 

 206ص 1۳:مIEC 60034-5استاندارد 

 180ص 1۳:مIEC 60227-1استاندارد 

 1۳:مIEC 60364-5-57استاندارد 
 57ص

 37ص 1۳:مIEC 60364-6استاندارد 

 204ص 1۳:مIEC 60529استاندارد 

 08ص 1۳:مIEC 61000استاندارد 

 103ص 01:مIEC 61000استاندارد 

 18ص 1۳:مIEC 61558-2-6استاندارد 

 148ص ۳:مNFPA 14استاندارد 

 148ص ۳:مNFPA 72استاندارد 

 100ص ۳:مNFPA 92Bاستاندارد 

 8۳:گ صOSHAاستاندارد 

 175ص 1۳استاندارد روشنایی داخلی:م

 180ص ۳:م144۳0-1استاندارد شماره  

استاندارد ملی ایران برای روش آزمون 
 118تا112ص 0مربوط}سیمان{:م

 00:م18222استاندارد ملی ایران به شماره 
 ۳8ص

 و ذخیره مخازن استاندارد های انتخاب
 18م: ای استوانه مایع سوخت تغذییه

 1۳0ص

 4ص 5:می آجراستاندارد ها

 52ص 5:ماستاندارد های سیمان

 ۳استاندارد های مخصوص آزمایش آتش:م
 027ص

استانداردها و جزوات مربوط به امر آموزش:ق 
 ۳7کار ص

 )تعریف(1ص 17م: IPS استانداردهای

 کشی لوله اجزای استانداردهای انتخاب
 180ص 18م: مایع سوخت

 کشی لوله در شیر استانداردهای انتخاب
 18۳ص 18م: ایعم سوخت

استانداردهای ساخت و آزمایش لولزم 
 128ص 18م:بهداشتی

 ۳8ص 5استانداردهای سنگدانه:م

 )تعریف(1ص 17م: IGSاستانداردهای

 ۳7استثناهای عمومی:بیمه ص

 75ص 5استحکام خمشی موزاییک منفرد:م

 121استحکام روکش:رج ص

 )تاسیسات(40ص 01:ماستحکام

سان استخدام بازرسان کار و کارشنا
 ۳0بهداشت:ق کار ص

 80،8۳استخدام تبعه بیگانه:ق کار ص

استخدام کارشناس و متخصص فنی بیگانه:ق 
 8۳کار ص

 42ص 8:ماستخر سرپوشیده

 05ص 00استخر های خصوصی:م

 100ص 1۳استخر:م

 57)دمای آب(،58ص 10م:استخر

 70ص 8:ماستخر

 185،188استرند:گ ص

 151ص 17م: گاز بوی استشمام

 7:ق کار صاستعفای کارگر

 0استعفای هریک از شرکای دفتر مهندسی:م
 04ص




