
 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 

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

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

 وتاسیسات برقی و مکانیکی ، شھرسازی،نقشه برداری ،ترافیک

 جداگانه تورصهر مبحث ب برای اولین بار نمونه سواالت برای

 ، تاسیساتمعماری ،عمران های رشته برای مھندسی نظام آزمون آمادگی های جزوه ارائه

 ی و تاسیسات مکانیکیبرق

 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 کلید آپدیت صورت در

https://telegram.me/kelidvajeh
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 شدمیبا www.kelidvajeh.irفروش سایت  عو حقوق گردآورنده خواھشمندیم از کپی غیر قانونی پرھیز کنید تنھا مرج خودمھندس عزیز با احترام به 
 

 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

  منبع:

 

 

 

 چرا خرید از سایت کلید واژه؟

دوره  کار خود را شروع کرده و چندین 93سایت کلید واژه سایت تخصصی آزمون نظام مهندسی میباشد که از سال 

ت ها ین سایجزوات، نمونه سواالت و کلید واژه های آزمون را دارد و در این زمینه جزو با قدمت ترسابقه انتشار 

 میباشد و به خوبی از نیاز داوطلبان آگاهی دارد .

 اعتماد به سایت کلید واژه

صنعت و  برای اطمینان داوطلبان و خرید راحت دارای نماد اعتماد الکترونیکی دوستاره از وزارتسایت کلید واژه 

معدن و همچنین لوگوی ساماندهی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی میباشد. و برای خرید با اطمینان درگاه 

 .مستقیم بانک پاسارگاد به سایت متصل شده است
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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؟    
 

سخ اژه پاوسال اخیر را ابتدا خودتان و سپس با استفاده از کلید  چندپاسخ: کافیست یکبار آزمونهای 

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

ه د واژیدا کردن جواب ها میباشد، با کلیمشکل داوطلبان نه سختی آزمون بلکه نداشتن وقت و دیر پ

 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

 

ی برا ینون آنالکلید واژه امکان برگزاری آزمدر سایت نظام مهندسی آزمون  این برای

 همه مباحث مقررات ملی بصورت رایگان وجود دارد.

  

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

 بصورت رایگان بهرمند خواهید شد

نمونھ چند صفحھ اولیھ کلید واژه

http://www.kelidvakej.ir/
http://www.kelidvakej.ir/
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 نکاتی در مورد آزمون و استفاده از کلید واژه

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

 ر از گذشتهتفهومی ا دو نوبت برگزار میشود،که در چند سال اخیر به خاطر حجم زیاد متقاضیان به مراتب سخت تر و مسال در یک ی

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

یقه کاهش دق 150دقیقه و اکنون به  180مدت زمان پاسخ گویی  86قه و در سال دقی 210دارای مدت زمان پاسخگویی  84سال

مهمترین  ویر میباشد کان پذیافته ،اما با توجه به جزوه باز بودن آزمون بازهم با کمی تالش و همچنین مدیریت زمان قبولی در آزمون ام

ن را سوال آزمو 26تا  آزمون وقت هم نگذاشته باشند به راحتی % داوطلبان حتی اگر برای90قسمت آزمون مدیریت زمان میباشد، باالی 

از کمبود زمان گله  تست صحیح دیگر را نمیدهد،بالاستثنا همه رد شدگان آزمون 4میتوانند جواب بدهند،ولی کمبود وقت اجازه زدن 

ر داز قبولی  48،49با نمره های  تست صحیح دیگر میباشد.خیلی از دوستان 4مندند، پس مشکل اصلی بیشتر داوطلبان آزمون زدن 

یست نا نخواندن یداشتن نآزمون باز میمانند و یک سال دیگر باید دوباره به خاطر یک تست باید وقت بگذارند،مشکل این داوطلبان یاد 

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

 مک حال شماکهترین یک یا چند کتاب به جواب رسید و سرعت تست زنی را باال برد و کمبود وقت نداشت؟ در این موارد کلید واژه ب

 اب صحیح راه و جومیباشد،چون شما با تشخیص کلمه کلیدی سریع از طریق کلید واژه در کمترین زمان ممکن به صفحه مورد نظر رفت

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

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

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

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

 میباشد، 93ص  11و یا مبحث  180 و ص 5صورتی که با داشتن کلید واژه سریع میفهمد که جواب در مبحث 

 شده، نیگر رعایت دهای  ا کلید واژه آماده شده برای شما دوستان دارای ویژگی هایی زیر میباشد که بعضا در بعضی کلیدواژهام

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

تنها  یرشزلح ،و در ن مصااحتمال آمدن از آن در آزمون نیست در کلید واژه دیده میشود، مثال در مبحثی تیتر داریم در مورد ویژگی فال

اژه سنگین خود کلیدو رد،چوناستاندارد باشد، خب این ارزش نوشتن در کلید واژه و زیاد کردن الکی واژه ها را ندا نوشته که باید مطابق

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

:در مورد واژه هایی که یک معنا را میدهند مثل، پله و پلکان،ضریب و ضرایب،دسته بندی و انواع، در کلید واژه سعی شده از هر دو 2

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

ن کتاب فقط دسته بندی آمده و شما نمیتوانید راحت جواب را پیدا کنید و در کلید واژه ها طبق مت

دسته  ید واژه همین کلسر جلسه هم به خاطر استرس یادتان میرود شاید جواب  را در واژه دسته بندی هم دنبال بگردید.ولی در ا

 بندی آورده شده هم انواع

نمونھ چند صفحھ اولیھ کلید واژه
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 ن میباشدخل متوبلکه کل متن هم خوانده شده و بیشتر کلیدواژه از دا:فقط تیتر ها برای واژه های کلیدی انتخاب نشده 3

واژه  عنوان بعضی از دوستان کل جمله رو به "حداکثر جذب آب آجر رسی":در مورد بعضی از جمالت و کلمات کلیدی مثل 4

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

 مورد استفاده شود تا با هر تشخیصی زود به جواب برسید  3میدهند در این کلید واژه سعی شده از هر 

 چگونه بهتر و راحت تر از کلید واژه استفاده کنیم:

کرده تا چشم  ا با استفاده از کلید واژه حلرسال گذشته  3-2برای بهتر استفاده کردن از کلیدواژه حتما قبل از آزمون تست های 

کنید  ه آنرا بازر جلسشما به آن آشنا شده و طریقه استفاده آز آن در جلسه برای شما راحت تر باشد، چون اگر اولین بار در س

له زمان و ن مسئممکن است به خاطر غریبه بودن خطوط چند لحظه را گیج و نا آشنا برایتان باشد و این امتحان هم مهمتری

 لحظه هاست،

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

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

انه از روی زب مدن حرف هستید بعد از پیدا کر"مبرد"کنید تا مثال اگر دنبال کلمه کلمه دوم واژه هم از ماژیک فسفری استفاده 

نه گذاری هم زباو همچنین فصول و قسمت های مهم کتابهای آزمون را شروع میشود بروید"مب"مستقیم سراغ کلمه هایی که با 

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

= جاز ،فواصلراف م:در جلسه امتحان ممکن است واژه های مشابه و هم معنی در متن سوال بکار برده شود ،مثل رواداری= انح2

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

 کلید واژه پیدا نکردید سریع دنبال واژه هم معنی و مشابه آن باشید

 تمند شمارادا                                                                    

 عفر صبریج                                                                                                                   

 

  :telegramwhatsapp&    @yahoo.com64sabri.jafarEMAIL :09151361344: پشتیبانی

بت به سرده تا نارش کلطفا در صورت وجود هرگونه مقایرت و یا مشکل در کلید واژه مراتب را فورا به آدرس های باال گذ

 ی باشداقدام گردد. در نظر داشته باشید کتابها باید جدید و مطابق با اطالعیه دفتر مقررات ملرفع آن 

 

 

 

نمونھ چند صفحھ اولیھ کلید واژه

mailto:sabri.jafar64@yahoo.com
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 منابع استفاده شده در کلید واژه

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

نمونھ چند صفحھ اولیھ کلید واژه
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 فحهص                                                 فهرست                   حرف                           

 8      ا
 22      آ
 27       ب
 33       پ
 37      ت
 45      ث
 45       ج
 47       چ
 48       ح
 55       خ
 56      د
 61      ذ
 61       ر
 65       ز
 66       ژ
 66        س
 74       ش
 77       ص
 78      ض
 82      ط
 86      ظ
 87      ع
 89       غ
 90       ف
 94        ق
 96        ک
 99       گ
 101       ل
 103       م
 121       ن
 127       و
 130       ه
 131        ی
  سیمبل ھا و الفبای التین التین

نمونھ چند صفحھ اولیھ کلید واژه



8 
جعفر صبری نده:گرداور - نوبت اول 1400سال   عمرانرشته  کاردانیآزمون نظام کلید واژه   
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این جزوه فقط برای فقط برای استفاده یک 
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 

اگر به هر دلیلی فایل یا کپی این جزوه 

بدست شما رسید برای رضایت گرداورنده 

به شماره  تومان 39000 کافیست مبلغ

 8851414066104337 )ملت( کارت

 به نام جعفر صبری واریز نمایید

این کلید واژه میتوانید برای ارتباط با گرداورندگان 

 و شبکه های اجتماعی زیر  از طریق ایمیل

 sabri.jafar64@yahoo.com  و یا

 09151361344تلگرام و واتساپ  شماره 

اقدام نمایید. همچنین در صورت تمایل و کمک به 

ی خود را واژه های پیشنهاد ،پویایی بهتر کلید واژه

 از همین طریق ارسال نمایید.

و  راهنمای استفاده از کلید واژه ها**

توضیح  6منابع استفاده شده در صفحه 

داده شده، لطفا قبل استفاده مطالعه 

 نمایید**

 ا                               

 22ص 7ابزار پایش:م
 66ابزار پیش گرمایش درز:رج ص

 64ابزار تمیزکاری گل جوش:رج ص
 19ص 11ابزار دقیق اندازه گیری کشش:م

 22،23ص 7ابزار دقیق:م
 21ص 7ابزار گذاری و پایش:م

 67ابزار نصب:رج ص
)مسئول 23ص 7ابزار و طراحی آرایش:م

 انتخاب(
 66اندازه گیری:رج ص ابزارهای

 22ص 22ابزارهای تزئینی:م
 66ابزارهای نشانه گذاری:رج ص

ابزارهای نمایشگر نیرو در اتصاالت 
 18ص 11پیچی:م

 81ابطال انتخابات)هیات مدیره(:قانون ص
ابطال پروانه اشتغال به کار کاردانها و 

 59ص 2دیپلمه ها و معماران تجربی:م
 57ابطال پروانه اشتغال:قانون ص

 130ص 2ابطال قرارداد اشخاص حقوقی:م
 65،70ص 2ابطال قرارداد ناظر:م

 289T 290ص 9ابعاد اتصاالت اتکایی:م
ابعاد اجزای اعضای فشاری ساخته 

 55ص 10شده:م
 159ص 10ابعاد اسمی سوراخ ها:م

ابعاد اسمی واحد مصالح 
 2ص 8بنایی}تعریف{:م

 54،72ص 8ابعاد بازشو:م
حوری ابعاد برای محاسبه فاصله م

 528ص 9متوسط:م
)مجموعه 21ص 21ابعاد پله در فضای باز:م

 زیستی(
 10ابعاد تسمه لوال شده با خار مغزی:م

 41،42ص
 583ص 9ابعاد تیر زیر سری دال:م

ابعاد جعبه های)قالب( آزمایش)سیستم 
3D86ص 11(:م 

 378ابعاد جوش کام:رج ص
 492ص 9ابعاد چون ساخت:م

مان ابعاد حداقل ستون از نظر مدت ز
 542ص 9مقاومت در برابر آتش:م

 15ص 8ابعاد خشت:م
 9ابعاد دهانه ساختمان های کوتاه مرتبه:م

 594ص
 65ص11(:مICFابعاد دیوار های)

 333ص 9ابعاد زبانه برشی:م
 42ص 8ابعاد ستون بنایی:م

ابعاد سطح مقطع برای تامین مقاومت 
 135ص 9پیچشی:م

 159ص 10ابعاد سوراخ ها:م
 252ص 9ابعاد شالوده:م

 24ص 22ابعاد شبکه توری:م
 2ابعاد شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:م

 87ص
ابعاد طراحی از بر تکیه گاه تا انتهای عضو 

 290ص 9پیش ساخته:م
 14ص 8ابعاد قطعه سنگ مصرفی:م
 14ص 8ابعاد قطعه سنگ مصرفی:م

 56ص 8ابعاد کالف قائم:م
 2ص 8ابعاد مشخصه}تعریف{:م

 213ص 9:مابعاد مقطع تیرهای عمیق
 258ص 9ابعاد مقطع کالف رابط:م

 280ص 9ابعاد نشیمن ها:م
 2ابعاد و اندازه تابلو مشخصات پروژه :م

 9ص
 2ص 8ابعاد واقعی}تعریف{:م

 10ابعاد ورق تکی جان در اتصال گیردار:م
 255ص

ابعاد هندسی موثر دیوار ها و ستون 
 29ص 8ها:م

 44ص 10ابعادی تسمه سرپهن:م
 7:دگ صابالغ اخطار ایمنی

 8ابالغ آرا هیات ها:تخلف ص
 149ص 2ابالغها:م

 13،14ص 22ابالغیه تخلف:م
 15ص 22ابالغیه غیر قابل سکونت:م

 12ص 22ابهام یا سکوت در ضوابط:م
 130ص 5اپوکسی های پلی یورتانها:م

 104ص 21اتاق عمل بیمارستان:م
 21اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان:م

 31،91،105ص
 27ص 21:ماتاقک آسانسور

 516ص 9اترینگایت:م
 36ص 9اتصال :م

 162،144،164،157ص 10اتصال اتکایی:م
 328ص 9اتصال از نوع رزوه )مهار( :م

 11(:مLSFاتصال اسکلت به شالوده)
 37ص

 10اتصال اصطکاکی با پیچ پر مقاومت:م
 144ص

 10اتصال اصطکاکی:م
 164،144،158،267،157ص

 21ها:ماتصال انعطاف پذیر کانالها و لوله 
 94،95ص

 264ص 10اتصال با پیچ:م
 260ص 10اتصال با جوش:م

 6اتصال با قطبیت منفی /مثبت:رج ص
 10اتصال بال به جان)مقاطع خمشی(:م

 92ص
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 }...{273ص 9اتصال به شالوده:م
 9اتصال بین اعضای درجا ریز و شالوده:م

 275ص
 149ص 10اتصال پوششی)رویهم( :م
اویه )ز265ص 10اتصال پیچ پرمقاومت:م

 سطحی تماس پیچ وقطعه(
ي و سري روهاورق پیچی به کمک ل تصاا
 241ص 10:ميیرسرز

 264ص 10اتصال پیچی:م
اتصال تجهیزات با استفاده از اتصاالت 

 90ص 21انعطاف پذیر و لرزه گیر:م
 9:ماتصال تیر به ستون در قاب های ویژه

 374ص
 10اتصال تیر به ستون)طراحی لرزه ای( :م

 213،222ص
، 357}...{، 265ص 9ل تیر به ستون:ماتصا

362،416 ،613 
 236ص 10اتصال تیر پیوند به ستون:م

اتصال تیر یا نشیمن )دستک( به وجوه 
 223، 221ص 9ستون:م

اتصال تیرها خارج از ناحیه پیوند به 
 236ص 10ستون:م

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

 244ص 10یافته:م
ي و سري روهاورق جوشی به کمک ل تصاا
 241ص 10:ميیرسرز

 216ص 10اتصال خمشی تیر به ستون:م
 141ص 10اتصال خمشی)گیردار( :م

}...{، 265، 162ص 9اتصال دال به ستون:م
358 ،417 

اتصال دو دیوارعمود بر هم)سیستم 
3D84ص 11(:م 

 244،246ص 9اتصال دهنده مکانیکی:م
 16ص 8اتصال دهنده ها:م

 226ص 9اتصال دیوار به شالوده:م
اتصال دیوار جداگر ساختمان خشتی و 

 70ص 8سنگی:م
 25ص 21اتصال دیوار خارجی به سازه:م

اتصال دیوار های خارجی .... )سیستم 
 99ص 11قالب تونلی(:م

اتصال دیوار های داخلی و خارجی سازه 
 97ص 11ای)سیستم قالب تونلی(:م

گاه }دست18ص 12:ماتصال زمین موثر
 41جوشکاری{،

 42،41ص 12اتصال زمین:م
 )لوله گاز(69ص 22اتصال زمین:م
 141ص 10اتصال ساده:م

، 357ص 9اتصال ستون به شالوده:م
371،405 

 141ص 10اتصال ستون به کف ستون:م
اتصال سخت کننده عرضی به جان/بال 

 97ص 10کششی/بال فشاری:م
اتصال سقف و دیوار باربر)سیستم قالب 

 97ص 11تونلی(:م
 36ص 9اتصال شکل پذیر:م

 10اتصال صلب تیر به ستون:م
 }چشمه اتصال{187ص

ده از ستفاون اپیچی بدر فلنجی چهال تصاا
 241ص 10:ملچکیورق 

پیچی با ر یا هشت فلنجی چهال تصاا
 241ص 10:ملچکیده از ورق ستفاا

 245ص 10اتصال فلنجی:م
اتصال قطعات سازه ای)بتنی پیش 

 51ص 11ساخته(:م
 36ص 9ل قوی:ماتصا

 55ص 8اتصال کالف افقی:م
 56ص 8اتصال کالف قائم:م

اتصال کلیه تیر ها و شاه تیرها به ستون 
 10متر:م  40ساختمان با ارتفاع بیش از

 145ص
 4اتصال کوتاه:رج ص

 56،57ص 22اتصال کوتاه:م
اتصال گیردار پیچی با ورق روسری و زیر 

 250ص 10( :مBFPسری)
-WUFده جوشی)اتصال گیردار تقویت نش

W254ص 10( :م 
 252ص 10(:مWFPاتصال گیردار جوشی)

 245ص 10اتصال گیردار فلنجی:م
 10اتصال گیردار مستقیم تیر به ستون:م

 243ص
اتصال گیردارمستقیم تیر با مقطع کاهش 

 243ص 10یافته:م
)جوش 145ص 10اتصال لب به لب:م

 شیاری(
اتصال متعادل در انتهای نبشی:رج 

 385ص
تقیم تیر با مقطع کاشه اتصال مس

 241ص 10:میافته
 151ص 10اتصال مفصلی با نبشی جان:م
 276ص 9اتصال مفصلی یا گهواره ای:م

 10اتصال مهاربندی ها:م
 225،230،237ص

اتصال میلگرد مهار عرضی به میلگرد طولی 
 284ص 9اصلی:م

اتصال ورق انتهایی و ورق اتصال به 
 57ص 10تیر:م

 10ال ستون:ماتصال ورق تکی جان به ب
 251ص

 10اتصال ورق تکی جان به جان ستون:م
 251ص

اتصال ورق روسری و زیر سری به بال 
 251ص 10ستون:م

اتصال ورق های روسری و زیر سری به بال 
 10ستون در اتصال گیردار جوشی:م

 253ص
 17ص 11اتصاالت اتکایی و اصطکاکی:م

 10اتصاالت اتکایی:م
 162،144،164،157ص

 289، 286ص 9یی:ماتصاالت اتکا
 27ص 21اتصاالت اجزای غیر سازه ای:م
 241ص 10اتصاالت از پیش تایید شده:م

 10اتصاالت اصطکاکی:م
 164،144،158،267،157ص

 9اتصاالت اعضای پیش ساخته:م
 }...{284ص

 9اتصاالت اعضای سازه ای به یکدیگر:م
 273ص

 21اتصاالت انعطاف پذیر و لرزه گیر:م
 )اتصال تجهیزات(90ص

 286ص 9اتصاالت بدون بالشتک اتکایی:م
 57ص 21اتصاالت بوشنی:م

 }...{273ص 9اتصاالت به شالوده:م
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اتصاالت بین اعضای پیش ساخته با 
 274ص 9شالوده ها:م

اتصاالت بین اعضای درجا ریز و یا پیش 
 275ص 9ساخته با شالوده:م

 9اتصاالت بین دیوار درجا ریز و شالوده:م
 275ص

ن ها،دیوار ها، و ستون اتصاالت بین ستو
 }...{274ص 9های پایه با شالوده:م

 9اتصاالت بین ستون های پیش ساخته:م
 287ص

اتصاالت بین ستون یا ستون پایه های 
 275ص 9درجا ریز و شالوده:م

اتصاالت بین قطعات دیوارهای پیش 
 288ص 9ساخته:م

 11اتصاالت پیچی با عملکرد اتکائی:م
 17ص

 11رد اصطکاکی:ماتصاالت پیچی با عملک
 17،18ص

اتصاالت پیچی تحت بدون کشش 
 18ص 11مستقیم:م

 11اتصاالت پیچی تحت کشش مستقیم:م
 18ص

 170،201ص 10اتصاالت پیچی:م
 16ص 11اتصاالت پیچی:م

 9تون قاب خمشی ویژه:مس –اتصاالت تیر 
 110ص

اتصاالت تیر به ستون در قاب با شکل 
 351ص 9:مپذیری کم

ن در قاب های اتصاالت تیر به ستو
 374ص 9:مویژه

اتصاالت تیر به ستون درجا ریخته)اعضایی 
از سازه که برای تحمل نیروی زلزله به کار 

 415ص 9گرفته نمی شود(:م
اتصاالت تیر به ستون)طراحی لرزه ای( 

 213،222،229ص 10:م
 9اتصاالت تیر به ستون:م

 )مساحت تنگهای موازی(431ص
 236ص 10اتصاالت تیر پیوند به ستون:م

اتصاالت تیرها خارج از ناحیه پیوند به 
 236ص 10ستون:م

اتصاالت جوشی با برون محوری:رج 

 386ص
 144ص 10اتصاالت جوشی و پیچی:م

 27،109اتصاالت جوشی:رج ص
 170،200ص 10اتصاالت جوشی:م

 10اتصاالت خمشی تیر به ستون:م
 216ص

 286ص 9اتصاالت دارای بالشتک اتکایی:م
 417ص 9ستون:م اتصاالت دال به

 144ص 9تون:مس-یر و دالت-اتصاالت دال
 27ص 21اتصاالت دیوار جداره خارجی:م

اتصاالت سازه فوالدی مقاوم در برابر 
 57ص 21انفجار:م

 29،34ص 11:مLSFاتصاالت سیستم 
اتصاالت شکل پذیر)سازه های 

 57ص 21فوالدی(:م
 22اتصاالت قابل انعطاف در کانال ها:م

 35ص
انعطاف،لرزه گیر،لوله های  اتصاالت قابل

 21قابل انعطاف،شیلنگ خرطومی:م
 )لوله افقی آتش نشانی(100ص

 246ص 9اتصاالت گروت ریزی شده:م
 569ص 9اتصاالت گوشه ی قاب ها:م

 10اتصاالت گیردار از پیش تایید شده:م
 241ص

 275،276، 273ص 9اتصاالت مکانیکی:م
 10اتصاالت مهاربندی ها:م

 225،230،237ص
 11الت)بتنی پیش ساخته( :ماتصا
 46،54ص

 54ص 11اتصاالت)بتنی پیش ساخته(:م
 85ص 11(:م3Dاتصاالت)سیستم 

 140ص 10اتصاالت:م
 9اتصاالتی که از چندین تشکیل شده اند:م

 285ص
اتصاالتی که فقط متکی به اصطکاک ناشی 

 285ص 9از بارهای ثقلی هستند:م
اتمام مدت اعتبار پروانه اشخاص حقیقی 

 21ص 2در دفاتر حقوقی:مشاغل 
 40ص 7اثر اضافه فشار دینامیکی:م

 67ص 7اثر اندر کنش شمع:م
 246ص 9اثر باز شدگی:م

 117ص 9اثر بازشو در اعضا:م
اثر حفره های تاسیساتی و برقی بر کفایت 

 9سازه ای، عایق بودن و انسجام دیوار:م
 546ص

)ممنوعیت جوش 145ص 10اثر خستگی:م
 شیاری با نفوذ نسبی(

ثر شرایط مهاربندی بر سطح مقطع عرضی ا
 559ص 9موثر بست:م

 117ص 9اثر فشار مورب ناشی از خمش:م
اثر کشش محوری ناشی از خزش و جمع 

 117ص 9شدگی:م
اثر مشترک کشش و برش در اتصاالت 

 164ص 10اتکایی:م
اثر مشترک کشش و برش در اتصاالت 

 165ص 10اصطکاکی:م
 17ص 21اثر موج انفجار:م

-ی از سختی پیچشی نوار تیراثر ناش
 186ص 9قاب:م

اثر همزمان برش و کشش در گل میخ 
 138ص 10ها:م

اثر همزمان لنگر خمشی و نیروی محوری 
 104ص 10کششی:م

اثر همزمان نیروی محوری فشاری و لنگر 
 106ص 10خمشی:م

 236، 235ص 9:م∆-pاثرات 
 104ص 9:ماثرات اضافه مقاومت

 36ص 9اثرات بار:م
 194ص 9محوری بار:م اثرات برون

 246ص 9اثرات بلند شدگی:م
 94ص 21اثرات پالس الکترومغناطیسی:م

 193ص 10اثرات تغییرات دما:م
اثرات تکانه بر سازه مدفون و اجزای غیر 

 46ص 21سازه ای:م
، 59ص 9اثرات جمع شدگی و خزش بتن:م

201،576 
 }...{578ص 9اثرات خزش بتن:م

بودن  اثرات شیار بر انسجام و یا عایق
 547ص 9دیوارها:م

اثرات شیارها بر کفایت سازه ای 
 547ص 9دیوارها:م

 9اثرات گروهی مهارها در گسیختگی:م
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 295ص
 9اثرات الغری خارج از صفحه دیوار:م

 235ص
 95ص 9اثرات الغری در قاب مهار نشده:م

 405ص 9اثرات الغری شمع:م
، 89،96،97، 82،87ص 9اثرات الغری:م

227،235 ،405 ،548 
 17ص 21اثرات موج انفجار:م

 104ص 9اثرات مولفه افقی زلزله:م
 104ص 9:ماثرات مولفه قائم زلزله

 295ص 9اثرات مهار د گسیختگی:م
 22اجاره ساختمان دارای اخظاریه تخلف:م

 14ص
اجازه سواستفاده از نام یا نشان  خود یا 

شخص حقوقی متبوع خود به 
 192شخصی:قانون ص

 سات گازرسانی()تاسی66ص 22اجاق گاز:م
اجرا با استفاده از دال های نیمه پیش 

ساخته و پیش ساخته برای سقف)سیستم 
 97ص 11قالب تونلی(:م

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

 97ص 11تونلی(:م
اجرا با استفاده از قالب های موسوم به 

 11قالب پرنده)سیستم قالب تونلی(:م
 97ص

 23ص 7اجرا پایش:م
اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی:قانون 

 117ص
 179اجرا،کنترل و نظارت:قانون ص

اجرای پروژه نیاز به زمانی بیش از زمان 
 132ص 2اعالم شده داشته باشد:م

 33ص 7اجرای پی در نزدیکی شیب:م
 32ص 7اجرای پی سطحی:م

 102اجرای رای قطعی:قانون ص
 2بقه و بیشتر:مط 9اجرای ساختمان 

 47ص
اجرای ساختمان یا مجتمع ساختمانی 

 52ص 2جدید توسط انبوه ساز:م
)با 152ص 2اجرای ساختمان)قرارداد(:م

)پیمان 160)دستمزدی(، 156مصالح(، 

 مدیریت(
 35،136ص 2اجرای ساختمان:م
 73ص 12اجرای سازه بتنی:م

 71ص 12اجرای سازه های فوالدی:م
 67ص 7اجرای شمع:م

 2ر دیگر توسط مجری:ماجرای کا
 40،46ص

اجرای کار دیگر)جدید( توسط مجری 
 46ص 2حقوقی:م

اجرای لوله اصلی به صورت آویز از 
 93ص 21سقف:م

 47ص 2اجرای مجموعه ساختمانی:م
 2اجرای همزمان بیش از یک ساختمان:م

 40ص
 7ص 11اجزاء سازه ای:م

 211ص 9اجزای پر کننده ی دائمی:م
 25ص 10اجزای تقویت نشده/شده:م

 401، 400ص 9اجزای جمع کننده:م
 69ص11(:مICFاجزای سازه ای)

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

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

 18ص 22اجزای سازه ای:م
 593ص 9اجزای سیستم قاب خمشی:م
 75ص 9:ماجزای سیستم های سازه ای

 349ص 9اجزای صلب در سازه:م
 26ص 21باربر:م اجزای غیر

-)حرکت26،47ص 21اجزای غیر سازه ای:م
 سازه مدفون(

 73ص 12اجزای قالب:م
 405ص 9اجزای لبه دیوار سازه ای:م

، 81ص 9اجزای محدود:م
97،157،242،243 

 9اجزای مدل خرپایی)بست و بند( :م
 553ص

 393، 388-382ص 9اجزای مرزی ویژه:م
، 382،385،387، 380ص 9اجزای مرزی:م

388 
 9تمال تسلیم آرماتورهای طولی:ماح

 381ص

 -احتمال شکست حداکثر پنج درصد 
 300،313، 296ص 9مهارها:م

 9ص 12احتمال وقوع حادثه:م
احراز شرایط داوطلبان عضویت در هیات 

 79،164مدیره:قانون ص 
احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام 

 180مهندسی:قانون ص
 29ص 2احراز صالحیت طراحان حقوقی:م

 44ص 2حراز صالحیت مجریان حقوقی:ما
احراز هریک از عوامل بررسی صالحیت و 

 50ص 2تعیین پایه:م
 187احکام صادره:قانون ص

احکام محرومیت استفاده از پروانه 
 195اشتغال:قانون ص

 72ص 5اختالط بتن الیافی:م
اختالف ارتفاع نقطه باالیی سازه در حال 

 12تخریب با محل استقرار کارگران:م
 62ص

اختالف امتداد دو میلگرد )وصله 
 440ص 9اتکایی(:م

 472ص 9اختالف امتدادهای دو میلگرد:م
اختالف با مقدار مجاز افکندن)بتنی پیش 

 61ص 11ساخته(:م
اختالف بین سطح باالیی پانل های دیوار 

با تراز مشخص شده)بتنی پیش 
 61ص 11ساخته(:م

 2اختالف بین مجری و صاحب کار:م
 148ص

ین محور مرکزی جان و محور اختالف ب
مرکزی بال در محل تماس اعضای ساخته 

 281ص 10شده از ورق:م
 73ص 2اختالف بین ناظر و مجری:م

 44اختالف پتانسیل و شدت جریان:رج ص
 594ص 9اختالف تراز در یک طبقه:م

اختالف تراز صفحات باربر با تراز مشخص 
 61ص 11شده)بتنی پیش ساخته(:م

قاومت و شکل پذیری اختالف در سختی، م
 285ص 9کلیه اجزا:م

 148ص 2اختالف در قرارداد:م
 10اختالف دمای محیط و نقطه شبنم:م

 272ص
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اختالف سطح در طبقات)بنایی غیر 
 65ص 8مسلح(:م

 102اختالف ضخامت مجاز روکش:رج ص
اختالف طول صفحات مشخص شده در 

 11تکیه گاه ها)بتنی پیش ساخته(:م
 61ص

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

 61ص
 9اختالف لنگرها )دو طرف تکیه گاه( :م

 585ص
اختالف مقادیر داخل نقشه با خطوط 
مشخص شده ساختمان)بتنی پیش 

 61ص 11ساخته(:م
اختالف موقعیت ستون یا تیر با داخل 

 61ص 11نقشه)بتنی پیش ساخته(:م
 41،48ص 2اختالف ناظر و مجری:م

تالفات بین ارکان داخلی سازمان استان اخ
یا بین سازمان های استان با 

 25،110یکدیگر:قانون ص
 91اختیارات بازرس:قانون ص

اختیارات شورای مرکزی:قانون 
 183،184)اصالحیه( ،25،109،147ص

 2اختیارات صاحب کار)مدیریت پیمان(:م
 162ص

 139ص 2اختیارات صاحب کار:م
 141ص 2اختیارات مجری:م

تیارات مجمع عمومی استان:قانون اخ
 73ص

اختیارات مجمع عمومی سازمان نظام 
 132کاردانی:قانون ص

 17،73اختیارات مجمع عمومی:قانون ص
 27ص 2اختیارات مسئول دفتر طراحی:م

 6ص 9اختیارات مهندس ناظر :م
اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان 

 138نظام کاردانی:قانون ص
 24،105:قانون صاختیارات هیات عمومی

اختیارات هیات مدیره:قانون 
 )تفویض(82،147،20،87ص

 57ص 2اخذ پروانه اشتغال در چند رشته:م
 30اخذ پروانه کسب و پیشه:قانون ص

اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار و 
 36ص 2ناظران:م

اخذ نمونه دست نخورده خاک 
 12ص 7چسبنده:م

 194اخطار نابجا به صاحبکار :قانون ص
 14ص 22طاریه تخلف:ماخ

 13ص 22اخطاریه مشروح:م
 14ص 22اخطاریه:م

اخالل در کار اجرایی به دلیل عدم حضور 
 73ص 2ناظر:م

ادارات کل اطالعات و دادگستری و نیروی 
 164انتظامی و.... :قانون ص

 180اداره مجمع عمومی:قانون ص
 266ص 9ادامه یک تیر...:م

 266ص 9ادامه یک ستون:م
 2زمان بندی کلی و تفصیلی:مارایه برنامه 

 36ص
ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی 
که مسئولیت بررسی و یا تایید نقشه و یا 

امور کنترل مربوط به همان ساختمان را 
 69ص 2دارند:م

ارایه کار جدید به ناظر حقوقی که عملیات 
 69ص 2ساختمانی آن به تاخیر افتاده:م
که عملیات ارایه کار جدید به ناظر حقیقی 
 65ص 2ساختمانی آن به تاخیر افتاده:م

ارایه مدارک تقلب آمیز یا سابقه یا 
صالحیت حرفه ای با تقلب در 

 193آزمون:قانون ص
ارائه خدمات کارشناسی فنی :قانون 

 21،84ص
 17ص 21ارائه طرح مایه:م

ارائه مدارک غیر واقعی 
 6ثبتی/قرارداد/مفاصا/کارکرد:تخلف ص

واقعی ارائه مدارک غیر 
 6مالیاتی/تحصیلی/بیمه:تخلف ص
 10ارتعاش تیر های و شاهتیر ها:م

 192ص
 344ص 9:مارتعاش کف ها و تیرها

ارتعاشات بیش از حد سازه یا اعضای 
 2ص 9آن:م

ارتفاع اسمی ورق شکل داده)مقطع 

 124ص  10مختلط(:م
ارتفاع اسمی ورق های فوالدی شکل 

 125ص  10داده:م
 12ص 5سیمان:م ارتفاع انبار کردن کیسه

 79ص 12ارتفاع انباشت آجر و سفال:م
 28ص 8ارتفاع بادگیر:م

ارتفاع بازشو در ساختمان سنگی و 
 72ص 8خشتی:م

 34ص 12ارتفاع پاخور:م
 21ارتفاع پله در فضای باز:م

 )مجموعه زیستی(21ص
 54ص 12ارتفاع پله موقت:م

 26ص 21ارتفاع پنجره:م
 195ص 9ارتفاع تیر:م

، 596ص 9یرامونی:مارتفاع تیرهای پ
597،600،602 ،604،605 ،607،609 

، 596ص 9ارتفاع تیرهای داخلی:م
597،600،602 ،604،605 ،607،609 

 28ص 8ارتفاع جان پناه:م
 36ص 12ارتفاع حصار حفاظتی موقت:م

 21ارتفاع دریچه خروج اضطراری:م
 )فضای امن(31ص

 28ص 8ارتفاع دودکش:م
 68ص 8ارتفاع دیوار باربر خشتی:م

 69ص 8ارتفاع دیوار خشتی:م
 547ص 9:م𝐻𝑤ارتفاع دیوار

 12ارتفاع راهروی سرپوشیده موقت:م
 34ص

 33ص 8ارتفاع ساختمان بنایی مسلح:م
 11:م LSFارتفاع ساختمان در سیستم 

 34ص
 8ارتفاع ساختمان محصور شده با کالف:م

 46ص
 9ارتفاع ساختمان های کوتاه مرتبه:م

 593ص
صب نرده ارتفاع سقوط برای ن

 33ص 12حفاظتی:م
ارتفاع سکوی چوبی یا پالستیکی برای 

 28ص 5نگهداری گچ:م
 142ص 10ارتفاع سوراخ های دسترسی :م
ارتفاع سیم کشی برای استفاده 
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 76ص 12موقت:م
ارتفاع ضایعات حاصل از تخریب دودکش 

 62ص 12های بلند صنعتی:م
ارتفاع طبقات ساختمان های بنایی غیر 

 63ص 8مسلح:م
تفاع طبقات ساختمان های کوتاه ار

 594ص 9مرتبه:م
، 17ص 9:مx (𝒉𝒔𝒙)ی ارتفاع طبقه در طبقه

381 
 27ص 21ارتفاع کف اتاقک آسانسور:م

 195،211، 173ص 9ارتفاع کل تیرچه:م
ارتفاع کل دیوار از پای آن تا باال، یا ارتفاع 

ی مورد ی دیواری یا دیوار پایهآزاد قطعه
 396، 384-381، 379، 17ص 9:م𝒉𝒘نظر 

ارتفاع کل دیوار در باالی مقطع بحرانی 
 9:م𝒉𝒘𝒄𝒔برای خمش و بارهای محوری 

 383،384، 17ص
 538ص 9ارتفاع کل مقطع تیر:م

 54ص 8ارتفاع کالف افقی:م
 172ص 9ارتفاع گل میخ برشی:م

ارتفاع متوسط ظاهر شده سنگدانه های 
 32ص 8سطح بتن}زبری سطح بتن{:م

فاع مجاز دیوار جداگر)محصور شده با ارت
 51ص 8کالف(:م

ارتفاع مجاز دیوارهای غیر سازه ای و تیغه 
 27ص 8ها:م

 11(:م3Dارتفاع مجاز هر طبقه)سیستم 
 81ص

 546ص 9ارتفاع موثر دیوار:م
ارتفاع موثر ستون فرضی)سخت 

 188ص 10کننده(:م
 30ص 8ارتفاع موثر:م

 3ص 8ارتفاع موثر}تعریف{:م
 226ص 9ار نشده دیوار:مارتفاع مه

 361، 352ص 9ارتفاع مؤثر مقطع تیر:م
 36ص 9ارتفاع مؤثر مقطع:م

 33ص 12ارتفاع نرده حفاظتی موقت:م
 25ص 22ارتفاع نرده یا حفاظ استخر:م

 26ص 22ارتفاع نرده/حفاظ ها:م
 189ص 10ارتفاع ورق سخت کننده:م

 )کاردانی(50،59ارتقاء پایه:قانون ص

از طراحان حقیقی ارتقای پایه هر یک 
 31ص 2شاغل در حقوقی:م

 21،26،31ص 2ارتقای پروانه:م
ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر:قانون 

 26،110ص
 28،124ارجاع امور کارشناسی:قانون ص

 71ص 2ارجاع کار نظارت به ناظران:م
ارجاع مناسب کار به افراد صالحیت 

 157دار:قانون ص
 2ر:مارجاع مناسب کار به افراد صالحیت دا

 7ص
 381ارزش جوش:رج ص

 51ص 2ارزیاب:م
 ارزیابی = بازرسی

 257ارزیابی با مواد نافذ:رج ص
ازرسی چشمی:رج ب –ارزیابی جوش 

 191ص
ارزیابی جوش های گوشه و شیاری:رج 

 209ص
 13ص 11ارزیابی چشمی جوش:م

 7ارزیابی خطر گود با دیوارهای قائم:م
 18ص

 19ص 7ارزیابی خطر گود با شیب پایدار:م
 17ص 7ارزیابی خطر گود:م

 100ارزیابی ظاهری الکترود:رج ص
 7ارزیابی عملکرد در طول ساخت و ساز:م

 21ص
 7ارزیابی عملکرد سازه های موجود:م

 22ص
ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز به روش 

 53ص  2(:مQFDگسترش عملکرد کیفیت )
 200ارزیابی عینی بعد جوشکاری:رج ص

جوشکاری:رج  ارزیابی عینی در حین
 200ص

 199ارزیابی عینی قبل از جوشکاری:رج ص
 199ارزیابی عینی:رج ص

 262ص 10ارزیابی کنترل کیفیت چشمی:م
ارزیابی مقاومت به روش آزمایش 

 494ص 9بارگذاری:م
 9ارزیابی مقاومت به روش تحلیلی:م

 492ص

ارزیابی مقاومت در خمش، بار محوری، 
 9صطکاک:ما-برش، پیچش و برش

 111ص
 9ارزیابی مقاومت سازه های موجود:م

 491ص
 9ارزیابی و پذیرش آرماتورها:م

 482،483ص
 478ص 9ارزیابی و پذیرش بتن:م
 9نگدانه:مس -ارزیابی واکنش قلیایی 

 518ص
 63ارسال شکایت:قانون ص

 130ارکان سازمان نظام کاردانی:قانون ص
 15،65ارکان سازمان:قانون ص

 70ن صارکان نظام مهندسی استان:قانو
 25ص 7از دست رفتن پایداری کلی پی:م

ازمون ارزیابی نحوه کار تجهیزات و فرمان 
 57ص 22ها:م

 71ص 21استاتیکی معادل:م
 103ص 21:مIEC 61000استاندارد 
برای  ISO, EN, ASTMاستاندارد 
 2ص 5مصالح:م

 69ص 5استاندارد آب مصرفی در بتن:م
 17ص 5استاندارد آهک:م

 122ص 5استاندارد رنگ ها:م
 40ص 5استاندارد سنگ ها:م

 46ص 5استاندارد سنگدانه ها:م
 92ص 5استاندارد عایقهای رطوبتی:م

 52ص 5استاندارد کاشی:م
 2ص 5استاندارد مصالح:م

 22:م16000استاندارد ملی ایران به شماره 
 36ص

 9ص 5:م11571-1استاندارد ملی شماره 
، 1693-2، 1693-1استاندارد ملی شماره 

 10ص 5:م6443و  1694
 8،9ص 5:م17518-1استاندارد ملی شماره 
 9ص 5:م12149استاندارد ملی شماره 
 9ص 5:م13278استاندارد ملی شماره 
 9ص 5:م16481استاندارد ملی شماره 
 9ص 5:م2931استاندارد ملی شماره 
 9ص 5:م3432استاندارد ملی شماره 
 9ص 5:م3433استاندارد ملی شماره 
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 9ص 5:م3516استاندارد ملی شماره 
 9ص 5:م3517استاندارد ملی شماره 
 9ص 5:م389استاندارد ملی شماره 
، 392، 391، 390استاندارد ملی شماره 

 10ص 5:م7148و 394، 393
 59ص 5استاندارد های آجر و بلوک:م

 5استاندارد های آزمون عایق حراتی:م
 102ص

 131ص 5استاندارد های پلیمرها:م
 1389ص 5استاندارد های چوب:م

 114ص 5استاندارد های شیشه:م
 97ص 5استاندارد های عایق حرارتی:م

 87ص 5استاندارد های قیر:م
 27تا 24ص 5استاندارد های گچ:م

 }...{35ص 5استاندارد های مالت ها:م
 159ص 5استاندارد های نانو:م

 117ص 5استاندارد یراق آالت ساختمانی:م
 9ص 5استانداردهای سیمان:م
 101استحکام روکش:رج ص

 )تاسیسات(89ص 21استحکام:م
 25ص 22استخر های خصوصی:م

 )نرده/حفاظ(25ص 22استخر:م
استعفای هریک از شرکای دفتر 

 28ص 2مهندسی:م
استعالم هیات اجرایی انتخابات از ادارات 

کل اطالعات و دادگستری و نیروی 
انتظامی برای داوطلبان هیات مدیره:قانون 

 164ص
 12ص 22استعالم:م

 55مراجع ذیصالح:قانون صاستعالمات 
 9:ماستفاده از اجزای صلب در سازه

 349ص
استفاده از آجر ترک دار،کج و معوج، گود و 

 59ص 5برجسته:م
استفاده از آرماتور با مقاومت تسلیم بیش 

 70ص 9:ممگاپاسکال 550از 
 7استفاده از آزمایش بارگذاری استاتیکی:م

 56ص
 56ص 7استفاده از آزمایش دینامیکی:م

 12تفاده از بشکه بعنوان جایگاه کار:ماس
 17ص

استفاده از پروانه اشتغال خارج از محدوده 
استانی که در نظام مهندسی آن عضو 

 56است:قانون ص
استفاده از پروانه اشتغال در دوران 

 194محرومیت:قانون ص
 5استفاده از تکه آجر،چارک، نیمه، سه قد:م

 59ص
های استفاده از حرارت برای رفع انقباض 

 172جوشکاری:رج ص
 43ص 5استفاده از سنگ تیره در نما:م

 5استفاده از گچ در مناطق مرطوب:م
 27ص

استفاده از لوله های آلومینیومی یا آلیاژ آن 
 463ص 9در پمپ کردن بتن:م

 548ص 9استفاده از مصالح عایق کننده:م
استفاده از مواد چسباننده ی جایگزین 

 454ص 9سیمان:م
 160ص 5د نانو:ماستفاده از موا

، 362ص 9:ماستفاده از وصله پوششی
436 

 2ص 9استفاده کننده گان:م
 3ص 5استفاده مجدد از مصالح:م

استفاده مستقیم از نتایج آزمایش های 
 56ص 7درجا:م

استقرار وسایل،تجهیزات وماشین آالت 
 39ص 12ساختمانی در معابر عمومی:م

استنکاف از امضای نقشه هایی که انفرادا 
 192بصورت گروهی:قانون صیا 

استنکاف هیات مدیره از تشکیل جلسه 
 145مجمع عمومی:قانون ص

 58ص 21استهالک انرژی:م
 13ص 22استیناف:م

 65ص11(:مICFاسالمپ بتن )
 9اسالمپ بتن برای انواع کف ها:م

 522ص
 77ص 5اسالمپ بتن سبک:م

اسالمپ بتن مصرفی در قطعات بتنی 
 46ص 11پیش ساخته:م

 9ن رویه قطعه پیش ساخته:ماشباع کرد
 467ص

اشتغال اشخاص حقوقی در خارج از حدود 

 132ص 2صالحیت و ظرفیت:م
اشتغال به امور فنی خارج از حدود 

 20ص 2صالحیت:م
 182اشتغال به امور فنی:قانون ص

اشتغال در بخش نظارت بر اجرای 
 61ص 2ساختمان:م

 3ص 2اشخاص حقوقی اجرا:م
 2:ماشخاص حقوقی طراحی ساختمان

 2ص
اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام 

 21ص 2اعتبار پروانه شخص حقیقی:م
اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی 

 }...{151اجرا:قانون ص
اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی 

 }...{150طراحی:قانون ص
 125ص 2اشخاص حقوقی:م

 2اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال:م
 2ص

اشخاص حقیقی و حقوقی غیر 
 15قانون صایرانی:

اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها و 
....:قانون دستگاههای دولتی و غیردولتی

 63ص
 55،15اشخاص غیر ایرانی:قانون ص
)بررسی 152اشکال در نقشه ها:قانون ص

 توسط مجری(
 4ص 2اشکال در نقشه ها:م

 53ص 7اصطکاک منفی جدار}شمع{:م
 9اصطکاک ناشی از بارهای ثقلی هستند:م

 285ص
 19ص 21نعطاف پذیری:ماصل ا

 97ص 9اصل جمع آثار:م
 91ص 21یده:مفا-اصل هزینه

 264ص 10اصالح سوراخ ها:م
 88ص 2اصالح نقشه های دارای ایراد:م

 177اصول اخالق حرفه ای:قانون ص
اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل 

 152زیست محیطی:قانون ص
 3ص 2اصول ایمنی و حفاظت کارگاه:م

 199جوش:رج ص اصول بازرسی چشمی
 21اصول پدافند غیر عامل:م

نمونھ چند صفحھ اولیھ کلید واژه




