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 ّرّد بَ حرفَ هٌِدساى ّ ًظام کارداًی آزهْىی  ُا ّاژٍ کلید تِیَ

 ،اجرا( ًظارت )طرحای، هعواری،  ،اجرا( ،ًظارت )هحاسبات عوراى

 ّتاسیسات برقی ّ هکاًیکی ، شِرسازی،ًقشَ برداری ،ترافیک

 جداگاًَ تْرصُر هبحث ب برای اّلیي بار ًوًَْ سْاالت برای

 هعواری ّبرق ّ عوراى ُای رشتَ برای هٌِدسی ًظام آزهْى آهادگی ُای جسٍّ ارائَ

  فیلن ُای آهْزشی از اساتید برتر کشْری 

 رشتَ ُا ُوَ برای هٌِدسی ًظام ّیژٍ رایگاى آًالیي آزهْى

 

 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

ن فایل چند صفحه ابتدایی کلید واژه اصلی میباشد، برای تهیه کلید واژه کامل به سایت www.kelidvajeh.ir مراجعه منایید

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh


2 
جعفر صبری ًدٍ:گرداّر -97 بِويّیژٍ آزهْى  کارداًی تاسیسات هکاًیکیآزهْى ًظام کلید ّاژٍ   

 میباشد www.kelidvajeh.irفروش سایت  عو حقوق گردآورنده خواھشمندیم از کپی غیر قانونی پرھیز کنید تنھا مرج خودمھندس عزیز با احترام به 
 

 الرحین الرحوي اهلل بسن

 

 

  هٌبع:

 

 

 

 

 

 

دٍستاًی کِ توایل بِ ّوکاری در طراحی کلیذ ٍاشُ پَیاتر ٍ بْتر ٍ کوک بِ برگساری آزهَى آًالیي در سایت دارًذ 

ارسال ًوایٌذ ٍ در صَرت  kelidvajeh.ir@gmail.comٍاشُ ّا ٍ سَاالت طراحی شذُ خَد را بِ آدرس  هیتَاًٌذ

 اهکاى هشخصات خَد را ضویوِ کردُ تا در قسوت ّوکاراى ًام شوا درج شَد
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  تست زًی سریع 

= 
قبَلی راحت در آزهَى ّای ًظام هٌْذسی، ًظام کارداًی ٍ 

 آزهَىهعواراى تجربی با  کلیذٍا شُ 
 

 سَال: چرا کلیذ ٍاشُ؟    
 

سال اخیر را ابتذا خَدتاى ٍ سپس با استفادُ از کلیذ ٍاشُ پاسخ  چٌذپاسخ: کافیست یکبار آزهًَْای 

دّیذ تا سرعت بیشتر پیذا کردى جَاب دقیق ٍ تست زًی را با کلیذ ٍاشُ تجربِ کٌیذ، ٍ هْوتریي 

هشکل داٍطلباى ًِ سختی آزهَى بلکِ ًذاشتي ٍقت ٍ دیر پیذا کردى جَاب ّا هیباشذ، با کلیذ ٍاشُ 

 ایي هشکل را حل کٌیذ

: البتِ ًِ ایٌکِ بذٍى خَاًذى اًتظار هعجسُ داشتِ باشیذ،بعذ از خَاًذى رٍزًاهِ ٍار هباحث ًکتِ هْن

 ٍ تست زًی سالْای قبل کلیذٍاشُ بْتریي کوک حال ٍ ّویار شوا خَاّذ بَد

 

در سایت کلید واشه اهکان برگساری آزهون آنالین رایگان نظام ههندسی آزهون  این برای

 شدهفراهن  بعضی هباحثدر با هحدودیت زهانی لحاظ شده 

  

از پشتیباًی ٍ آپذیت ّای جذیذ  تا  رٍز برگساری آزهَى    www.kelidvakej.irفقط در صَرت خریذ از سایت  

 بصَرت رایگاى بْرهٌذ خَاّیذ شذ
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 کلیذ ٍاشًُکاتی در هَرد آزهَى ٍ استفادُ از 

( ّف ای هؼوبـاى تدفثی ، وبـؼاًْبی فٌی وبغتوبى ٍ تؼییي ِالضیت ضففِ(3ٍـٍؼ ثِ ضففِ هٌْؽوبى)پبیِ آقهَى همفـات هلی وبغتوبى )

وبل ؼـ یه یب ؼٍ ًَثت ثفگكاـ هیٍَؼ،وِ ؼـ زٌؽ وبل اغیف ثِ غبعف ضدن قیبؼ هتمبضیبى ثِ هفاتت وػت تف ٍ هفَْهی تف اق گؿٌتِ 

ـ هَاـؼی هثل آقهَى ًظبـت ػوفاى ػالٍُ ثف هَاـؼ فَق ٌبّؽ وبًّ ٍلت آى ّن ثَؼُ این ثِ عَـی وِ ایي آقهَى ؼـ ٌؽُ اوت ٍ ؼ

ؼلیمِ وبًّ یبفتِ  150ؼلیمِ ٍ اوٌَى ثِ  140هؽت قهبى پبوع گَیی  46ؼلیمِ ٍ ؼـ وبل  210ؼاـای هؽت قهبى پبوػگَیی  44وبل

ن ثب ووی تالي ٍ ّوسٌیي هؽیفیت قهبى لجَلی ؼـ آقهَى اهىبى پؿیف هیجبٌؽ ٍ هْوتفیي ،اهب ثب تَخِ ثِ خكٍُ ثبق ثَؼى آقهَى ثبقّ

وَال آقهَى ـا  26% ؼاٍعلجبى ضتی اگف ثفای آقهَى ٍلت ّن ًگؿاٌتِ ثبٌٌؽ ثِ ـاضتی تب 00لىوت آقهَى هؽیفیت قهبى هیجبٌؽ، ثبالی 

ـا ًویؽّؽ،ثالاوتثٌب ّوِ ـؼ ٌؽگبى آقهَى اق ووجَؼ قهبى گلِ  تىت ِطیص ؼیگف 4هیتَاًٌؽ خَاة ثؽٌّؽ،ٍلی ووجَؼ ٍلت اخبقُ قؼى 

اق لجَلی ؼـ  44،40تىت ِطیص ؼیگف هیجبٌؽ.غیلی اق ؼٍوتبى ثب ًوفُ ّبی  4هٌؽًؽ، په هٍىل اِلی ثیٍتف ؼاٍعلجبى آقهَى قؼى 

ؼاٍعلجبى یبؼ ًؽاٌتي یب ًػَاًؽى ًیىت آقهَى ثبق هیوبًٌؽ ٍ یه وبل ؼیگف ثبیؽ ؼٍثبـُ ثِ غبعف یه تىت ثبیؽ ٍلت ثگؿاـًؽ،هٍىل ایي 

ثلىِ ؼیف پیؽا وفؼى خَاة هىئلِ ٍ ووجَؼ ٍلت هیجبٌؽ، اهب اق زِ ـاّی هیتَاى وفیؼتف ثِ خَاة ؼـوت ـویؽ ٍ هىتمین ثؽٍى ٍـق قؼى 

یي ووه ضبل ٌوب یه یب زٌؽ وتبة ثِ خَاة ـویؽ ٍ وفػت تىت قًی ـا ثبال ثفؼ ٍ ووجَؼ ٍلت ًؽاٌت؟ ؼـ ایي هَاـؼ ولیؽ ٍالُ ثْتف

هیجبٌؽ،زَى ٌوب ثب تٍػیُ ولوِ ولیؽی وفیغ اق عفیك ولیؽ ٍالُ ؼـ ووتفیي قهبى هوىي ثِ ِفطِ هَـؼ ًظف ـفتِ ٍ خَاة ِطیص ـا 

 پیؽا هیىٌیؽ ٍ وفػت تىت قًی ٌوب ثبال ـفتِ ٍ ثِ ـاضتی ؼـ آقهَى لجَل هیٍَیؽ، 

آقهَى هی آیؽ ، ثفای وىی وِ ثِ توبم هجبضج هىلظ ًیىت عجك ػفف اثتؽا ؼـ ( ؼـ TSFثِ ػٌَاى هثبل وَالی ؼـ هَـؼ لبلت تًَلی )

ـاٌّوبی لبلت ثٌؽی ؼًجبل خَاة ٍ ؼـ َِـت پیؽا ًىفؼى ؼـ هجطج ًْن)وبغتوبى ثتي آـهِ( ؼًجبل خَاة هیگفؼؼ ٍ ثؼؽ اق ولی اتالف 

ٍ ؼـ آغف ٍلت ون آٍـؼُ ٍ اق لجَلی ثبق هیوبًؽ، ؼـ ٍلت خَاة ـا ًویبثؽ ٍ ثِ وفاؽ وَال ثؼؽی هیفٍؼ ٍ ولی اق ٍلتً ّن ّؽـ ـفتِ 

 هیجبٌؽ، 03َ  11ٍ یب هجطج  140 ٍ َ 5َِـتی وِ ثب ؼاٌتي ولیؽ ٍالُ وفیغ هیفْوؽ وِ خَاة ؼـ هجطج 

 اهب ولیؽ ٍالُ آهبؼُ ٌؽُ ثفای ٌوب ؼٍوتبى ؼاـای ٍیمگی ّبیی قیف هیجبٌؽ وِ ثؼضب ؼـ ثؼضی ولیؽٍالُ ّبی ؼیگف ـػبیت ًٍؽُ، 

:اق ًٌَتي ولوبت ثیَْؼُ ٍ وٌگیي ٌؽى ثیَْؼُ ولیؽ ٍالُ پفّیك ٌؽُ،ثؼضب هٍبّؽُ هیٍَؼ ضتی ولوبت ثیَْؼُ وِ ثِ ّیر ػٌَاى 1

تٌْب  قیفياضتوبل آهؽى اق آى ؼـ آقهَى ًیىت ؼـ ولیؽ ٍالُ ؼیؽُ هیٍَؼ، هثال ؼـ هجطثی تیتف ؼاـین ؼـ هَـؼ ٍیمگی فالى هّبلص ،ٍ ؼـ 

اوتبًؽاـؼ ثبٌؽ، غت ایي اـقي ًٌَتي ؼـ ولیؽ ٍالُ ٍ قیبؼ وفؼى الىی ٍالُ ّب ـا ًؽاـؼ،زَى غَؼ ولیؽٍالُ وٌگیي  ًٌَتِ وِ ثبیؽ هغبثك

 ّن وفػت پیؽا وفؼى ٍالُ هَـؼ ًظف ـا پبییي آٍـؼُ ٍ ؼـ آقهَى هْوتفیي زیك وفػت هیجبٌؽ،

:ؼـ هَـؼ ٍالُ ّبیی وِ یه هؼٌب ـا هیؽٌّؽ هثل، پلِ ٍ پلىبى،ضفیت ٍ ضفایت،ؼوتِ ثٌؽی ٍ اًَاع، ؼـ ولیؽ ٍالُ وؼی ٌؽُ اق ّف ؼٍ 2

ؼوتِ اًؽ، ٍلی ؼـ وَال آقهَى هی آیؽ اًَاع وبٌی ّب وؽاهٌؽ؟ غت ؼـ ثؼضی  5ًٌَتِ وبٌی ّب  5اوتفبؼُ ٌَؼ،ثفففْ هثبل ؼـ هجطج 

ي وتبة فمظ ؼوتِ ثٌؽی آهؽُ ٍ ٌوب ًویتَاًیؽ ـاضت خَاة ـا پیؽا وٌیؽ ٍ ؼـ ولیؽ ٍالُ ّب عجك هت

وف خلىِ ّن ثِ غبعف اوتفن یبؼتبى هیفٍؼ ٌبیؽ خَاة  ـا ؼـ ٍالُ ؼوتِ ثٌؽی ّن ؼًجبل ثگفؼیؽ.ٍلی ؼـ ایي ولیؽ ٍالُ ّن ؼوتِ 

 ثٌؽی آٍـؼُ ٌؽُ ّن اًَاع
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 ثلىِ ول هتي ّن غَاًؽُ ٌؽُ ٍ ثیٍتف ولیؽٍالُ اق ؼاغل هتَى هیجبٌؽ:فمظ تیتف ّب ثفای ٍالُ ّبی ولیؽی اًتػبة ًٍؽُ 3

ثؼضی اق ؼٍوتبى ول خولِ ـٍ ثِ ػٌَاى ٍالُ  "ضؽاوثف خؿة آة آخف ـوی":ؼـ هَـؼ ثؼضی اق خوالت ٍ ولوبت ولیؽی هثل 4

ولیؽی تٍػیُ ـٍ ثِ ػٌَاى ٍالُ "آخف ـوی"ٍ ػؽُ ای ؼیگف فمظ  "خؿة اة آخف ـوی"ولیؽی تٍػُ هیؽٌّؽ، ٍ ثؼضی 

 هَـؼ اوتفبؼُ ٌَؼ تب ثب ّف تٍػیّی قٍؼ ثِ خَاة ثفویؽ  3هیؽٌّؽ ؼـ ایي ولیؽ ٍالُ وؼی ٌؽُ اق ّف 

 چگونه بهتر و راحت تر از کلید واژه استفاده کنیم:

وفؼُ تب زٍن  وبل گؿٌتِ ـا ثب اوتفبؼُ اق ولیؽ ٍالُ ضل 3-2ثفای ثْتف اوتفبؼُ وفؼى اق ولیؽٍالُ ضتوب لجل اق آقهَى تىت ّبی 

ٌوب ثِ آى آٌٌب ٌؽُ ٍ عفیمِ اوتفبؼُ آق آى ؼـ خلىِ ثفای ٌوب ـاضت تف ثبٌؽ، زَى اگف اٍلیي ثبـ ؼـ وف خلىِ آًفا ثبق وٌیؽ 

هوىي اوت ثِ غبعف غفیجِ ثَؼى غغَط زٌؽ لطظِ ـا گیح ٍ ًب آٌٌب ثفایتبى ثبٌؽ ٍ ایي اهتطبى ّن هْوتفیي هىئلِ قهبى ٍ 

 لطظِ ّبوت،

ضتوب ضفٍف الفجب ـا ـٍی ولیؽ ٍالُ ثَّـت قثبًِ گؿاـی ثسىجبًیؽ تب ؼـ ٍلت ٌوب ؼـ خلىِ ِففدَیی ٌَؼ ٍ اق :1: مهم توصیه

ثْتف اوت ؼـ هطل تغییف  "م"ـٍی فْفوت ؼًجبل ضفٍف ًجبٌیؽ،ّوسٌیي ؼـ ضفٍفی وِ تؼؽاؼ قیبؼی ٍالُ ؼـ غَؼ خب ؼاؼُ هثل 

ّىتیؽ ثؼؽ اق پیؽا وفؼى ضفف م اق ـٍی قثبًِ "هجفؼ"وٌیؽ تب هثال اگف ؼًجبل ولوِ ولوِ ؼٍم ٍالُ ّن اق هبلیه فىففی اوتفبؼُ 

ٍ ّوسٌیي فَّل ٍ لىوت ّبی هْن وتبثْبی آقهَى ـاّن قثبًِ گؿاـی  ٌفٍع هیٍَؼ ثفٍیؽ"هت"هىتمین وفاؽ ولوِ ّبیی وِ ثب 

 ىِ ووجَؼ ٍلت هیجبٌؽ.ضفیف ٌوب ؼـ خلًوبییؽ تب ؼـ پیؽا وفؼى خَاة ٍلت ووتفی ِفف ٌَؼ وِ هْوتفیي 

:ؼـ خلىِ اهتطبى هوىي اوت ٍالُ ّبی هٍبثِ ٍ ّن هؼٌی ؼـ هتي وَال ثىبـ ثفؼُ ٌَؼ ،هثل ـٍاؼاـی= اًطفاف هدبق ،فَاِل= 2

ؼـ  فبِلِ ّب ،ثبقـوی = اـقایبثی ، اثؼبؼ= اًؽاقُ ، وویٌِ = ضؽالل ٍ.... ٍالُ ّبیی اق ایي لجیل په اق ؼیؽى ایي ٍالُ ّب اگف غَؼ آى ـا

 ولیؽ ٍالُ پیؽا ًىفؼیؽ وفیغ ؼًجبل ٍالُ ّن هؼٌی ٍ هٍبثِ آى ثبٌیؽ

 ـاؼتوٌؽ ٌوبا                                                                    

 خؼفف ِجفی                                                                                                                   

 

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

جت ثِ ىَِـت ٍخَؼ ّفگًَِ همبیفت ٍ یب هٍىل ؼـ ولیؽ ٍالُ هفاتت ـا فَـا ثِ آؼـن ّبی ثبال گؿاـي وفؼُ تب ًلغفب ؼـ 

 ـفغ آى الؽام گفؼؼ. ؼـ ًظف ؼاٌتِ ثبٌیؽ وتبثْب ثبیؽ خؽیؽ ٍ هغبثك ثب اعالػیِ ؼفتف همفـات هلی ثبٌؽ
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 کلیدواژه منابع

 

 توضیحات صفحات مخفف منبع

  65 1م تعاریف -( 2931) اول مبحث

  461 2م اداری نظامات -( 4831) دوم مبحث

  08 42م اجرا حین در کار حفاظت و ایمنی-( 4831)دوازدهم  مبحث

  222 41م  مکانیکی تأسیسات-( 9316چهاردهم ) مبحث

    آسانسورها و پلکان برقی-( 4831مبحث پانزدهم )

  228 46م بهداشتی تأسیسات-( 9316) شانزدهم مبحث

  411 41م طبیعی گاز کشی لوله-( 9391) هفدهم مبحث

  458 41م انرژی مصرف در جویی صرفه-( 9391) نوزدهم مبحث

  111 11م عامل غیر پدافند-( 2935یکم) و بیست مبحث

  10 22م ساختمان از نگهداری و مراقبت-( 4831)دوم  و بیست مبحث

  901 46رم (4912) مبحث شانزدهم راهنمای

  918 41رم (4912) مبحث نوزدهم راهنمای

  11 24رم (4912) مبحث بیست و یکم راهنمای

 (4918) ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون
 آزمون سایت اصالحیه و کتاب انتهای های اصالحیه 416 قانون

 شود اعمال

 پیمانکاران )ای حرفه( انتظامی تخلفات به رسیدگی نحوه دستورالعمل
معاونت برنامه ریزی و نظارت کتب  48 تخلف

 (4912راهبردی)

 اصول اخالق حرفه ای
دانلود از سایت کلید واژه یا مقررات ملی  1 اخالق

 ساختمان

    

    

ن فایل چند صفحه ابتدایی کلید واژه اصلی میباشد، برای تهیه کلید واژه کامل به سایت www.kelidvajeh.ir مراجعه منایید
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 صفحه                                                 فهرست                   حرف                           

 8      ا
 91      آ
 19       ب
 12       پ
 12      ت
 21      ث
 21       ج
 22       چ
 25       ح
 29       خ
 21      د
 24      ذ
 24       ر
 21       ز
 55       ژ
 55        س
 52       ش
 25       ص
 25      ض
 21      ط
 22      ظ
 22      ع
 24       غ
 24       ف
 41        ق
 42        ک
 44       گ
 48       ل
 81       م
 15       ن
 12       و
 15       ه
 12        ی
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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 05511 کافیست مبلػ

 0050505188015116 )ملت( کارت

 به نام جعفر صبری واریز نمایید

 ـاٌّوبی اوتفبؼُ اق ولیؽ ٍالُ ّب:

:هجطج اٍل 1م / لبًَى ًظبم هٌْؽوی ق:

:هجطج 4:هجطج وَم / م3: هجطج ؼٍم/م2/م

: هجطج پٌدن........تب / 5زْبـم / م

:هجطج ثیىت ٍ ؼٍم / ق: آییي ًبهِ 22م

 ثفاثف قلكلِ ّب ؼـ ًبهِ عفاضی وبغتوبى آئیي

/ ـق:  ٍیفایً زْبـم –( 2400)آییي ًبهِ 

ـاٌّوبی لبلت ثٌؽی / ـج: ـاٌّوبی خَي / 

: ـاٌّوبی 16/ ـم  13:ـاٌّوبی هجطج 13ـم

ؼي  /10: ـاٌّوبی هجطج 10/ ـم16هجطج 

ٌفایظ / ًٍف:  : ؼوتَـالؼول گَؼثفؼاـی

(  / 4311)ًٍفیِ  ػوَهی ٍ غَِّی پیوبى

ـویؽگی ثِ تػلفبت ؼوتَـالؼول تػلف : 

 اًتظبهی پیوبًىبـاى

. 

 45ص 12تنش عهَدی(:رم     
 54ص 12:مزنان تداٍم نَجر   
 51،54ص 12:مپسا)کشانی(ضریب    
 52ص 12:مضریب کايشی   
 54ص 12(:مسرعت صَت )  
)نیرٍی افقی کلی بٌ بست ٍ تکیٌ   

 41ص 12گاى(:رم
نیرٍی عهَدی ناشی از بار )   

 41ص 12انفجار(:رم
 67ص 12:مسرعت جبًٌ نَج انفجار   

 12:رم)نیرٍی برشی ٍارد بر ير پیچ(    
 46ص

 64ص 12:مانفجارتکانٌ ٍیژى    
 67ص 12:مفشار نحیطی   
 52ص 12:ماضافٌ فشار حداکحر   

 12:م)فشار ناشی از انفجار درٍن زنین(   
 8ص
 8ص 12:م)فشار بازتاب(   
 8،67ص 12:م)فشار نبنای انفجار(    
 67،54ص 12:مفشار دینانیکی   
 54ص 12:م)زنان تسطیح(   

 8،64،54ص 12:م)زنان تداٍم انفجار(   
D.F.U  ٍاحد تخلیٌ فاضالب لَازم(

، 224تا226، 12،248،242ص 27بًداشتی(:م
 248تا241،246تا278
DIF 12)ضریب افزایش دینانیکی(:رم 
 56ص

S.F.U  ٍاحد نصرف آب لَازم(
 254تا11،255ص 27بًداشتی(:م

SIF 12)ضریب افزایش نقاٍنت(:رم 
 55ص

Z 41ص 12:رم)انفجاری  )ضریب بار 

 ا                               

 11ص 11ابزاريای تزئینی:م
ابزاريای طراحی رٍشنایی طبیعی در 

 618ص 22ساختهان:رم
 82:قانَن صابطال انتخابات)يیات ندیرى(

ابطال پرٍانٌ اشتغال بٌ کار کاردانًا ٍ 
 62ص 1دیپلهٌ يا ٍ نعهاران تجربی:م
 64ابطال پرٍانٌ اشتغال:قانَن ص

 264ص 1ابطال قرارداد اشخاص حقَقی:م
 76،44ص 1ابطال قرارداد ناظر:م

 662ص 27ابعاد اتاقک تَالت شرقی:رم
 61ص 27شرقی:مابعاد اتاقک تَالت 

 618ص 27ابعاد اتاقک تَالت غربی:رم
 64ص 26ابعاد اسانسَر:م

 26ابعاد آسانسَر حهل صندلی چرخدار:م
 24ص

 77ص 26برانکارد:م ابعاد
 11ص 12ابعاد پلٌ در فضای باز:رم

)نجهَعٌ 12ص 12:مابعاد پلٌ در فضای باز
 زیستی(

 26ص 26ابعاد چاى آسانسَر:م
 26آسانسَر:م بازرسی چايکدر  ابعاد
 16ص

 65ص 25ابعاد دریچٌ اتاقک زیر کف:م
دریچٌ اضطراری ٍرٍد بٌ باالی  ابعاد

 14ص 26کابین:م
دریچٌ بازدید کانال تخلیٌ يَای  ابعاد

 72ص 25يَد:م
 یيَا بٌ هاینستق ٌک یهیدا چٌیدر  ابعاد
 56ص 71م:دارد راى آزاد

 66ص 12ابعاد دریچٌ زريی:رم
ابعاد دسترس جلَ ٍ سهت سرٍیس 

 65ص 25دستگاى:م
ديانٌ ٍرٍد يَا از خارج  ابعاد

 226ص 25ساختهان:م
تَری حفاظ ديانٌ تخلیٌ  ابعاد رٍزنٌ يای

 54ص 25يَا:م
سطح کاری اطراف تجًیزات  ابعاد

 12ص 26چرخندى نَتَر خانٌ:م
ابعاد سکَی دسترسی نصب دستگاى رٍی 

 66ص 25بام شیبدار:م
سَراخ شبکٌ يای رٍی ديانٌ خرٍج  ابعاد

 27ٍ تخلیٌ ّآب،فاضالب ٍ آب باران:رم
 64ص

 25لَلٌ يَاکش نخزن:مابعاد سَراخ يای 
 268ص

 15ص 11ابعاد شبکٌ تَری:م
 1شناسنانٌ فنی ٍ نلکی ساختهان:م ابعاد
 84ص

 27فضای آزاد زانَ در زیر سینک:م ابعاد
 67ص

 26ابعاد کابین آسانسَر حهل بیهار:م
 )برانکارد بر(22ص

ابعاد کابین آسانسَر حهل صندلی 
 24ص 26چرخدار:م

 22ص 26ابعاد کابین تخت بر:م
 26ابعاد کاربردی آسانسَر بیهارستانی:م

 71ص
گَدال کف اتاقک زیر کف نحا نصب  ابعاد

 65ص 25دستگاى:م
 84ص 27:رم54ابعاد لَلٌ فَالدی ردى 

 12،72ص 26ابعاد نَتَر خانٌ آسانسَر:م
 11ص 26ابعاد نَتَر خانٌ نشترک:م

 1ابعاد ٍ اندازى تابلَ نشخصات پرٍژى :م
 2ص

 83ص 71م:يا لَلٌ ٍزن ٍ ابعاد
 04ص 71م:ینس یيا لَلٌ ٍزن ٍ ابعاد

ن فایل چند صفحه ابتدایی کلید واژه اصلی میباشد، برای تهیه کلید واژه کامل به سایت www.kelidvajeh.ir مراجعه منایید
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 22ص 12ابعاد ٍرٍدی يای اضطراری:رم
 252ص 1ابالغًا:م

 26،25ص 11ابالغیٌ تخلف:م
 26ص 11ابالغیٌ غیر قابل سکَنت:م

 21ص 11ط:مابًام یا سکَت در ضَاب
 58ص 25اتاق پرژکتَر فیلو ٍ تصَیر:م

 246ص 25اتاق سَنا:م
 245ص 12:مبیهارستاناتاق عهل 

 12:ماتاق نرکز کنترل ٍ ندیریت ساختهان
 62،22،246ص

اتاق نصب دستگاى يا ٍ اجزای تاسیسات 
 62،65ص 25نکانیکی:م

 22ص 27اتاق يَا رسان:م
 14ص 12:ماتاقک آسانسَر

 64ص 12اتاقک تاسیسات آسانسَر:رم
 662ص 27اتاقک تَالت شرقی:رم
 61ص 27اتاقک تَالت شرقی:م

 27اتاقک تَالت غربی برای افراد نعلَل:م
 61ص

 618ص 27اتاقک تَالت غربی:رم
 62ص 27اتاقک تَالت غربی:م

 65ص 27اتاقک دٍش ٍیژى افراد نعلَل:م
 66،65ص 27اتاقک دٍش:م

 )نصب دستگاى(65ص 25اتاقک زیر کف:م
 266ص 25اتاقک نحل نصب نخزن:م

اتصال انشعاب خرٍجی فاضالب لَازم 
 27بًداشتی بٌ شاخٌ افقی فاضالب:م

 22ص
 12:ماتصال انعطاف پذیر کانالًا ٍ لَلٌ يا

 25،26ص
اتصال آب از شبکٌ تَزیع آب آشانیدنی 

 44ص 27بٌ فالش تانک:م
اتصال آب از شبکٌ تَزیع آب آشانیدنی 

 42ص 27بٌ فالش ٍالَ:م
 22،262ص 27اتصال با خهیر يای قیردار:م

 27اتصال با رینگ يای الستیکی:م
 22،262ص

اتصال با سرب ٍ کنف لَلٌ چدنی سر 
 156ص 27کاسٌ دار:رم

 22،262ص 27اتصال با سیهان یا بتن:م
اتصال با ٍاشر االستَنری لَلٌ چدنی 

 155ص 27سرکاسٌ دار:رم
 22:رم اتصال بازشَ يهباد بٌ......

 225تا221ص

 72ص 27اتصال بازشَ:م
 27اتصال برگشت جریان آب:رم

 )تعریف(26ص
 24ص 27اتصال برگشت جریان:م
 641ص 27اتصال بست بٌ لَلٌ:رم

 27فیَژن حرارتی:رماتصال بٌ رٍش 
 246ص

 244ص 27اتصال بٌ رٍش لحیو کاری:رم
 44ص 27اتصال بٌ لَازن بًداشتی:م

 اتصال بین انتًای لَلٌ ٍ شیر برداشت....
 56ص 27:م

اتصال بین بازشَ يا ٍ جداريای غیر 
 221ص 22نَرگذر:رم

پایین ترین شاخٌ افقی فاضالب بٌ  اتصال
 88ص 27لَلٌ قائو:م

اتصال تجًیزات با استفادى از اتصاالت 
 24ص 12:مانعطاف پذیر ٍ لرزى گیر

 04ص 71م:اتصال جَش لب بٌ لب گاز
 44ص 12اتصال جَشی:رم
 64ص 27اتصال جَشی:م
 64ص 27اتصال جَشی:م

-PUSHاتصال چسبی/جَش حرارتی/
FITلَلٌ فاضالب{77ص 12:رم{ 

 44ص 12اتصال چسبی:رم
 64،28،22،262ص 27اتصال چسبی:م

 212ص 27اتصال در لَلٌ کشی آب باران:م
 25اتصال در لَلٌ کشی سَخت نایع:م

 271ص
 245ص 27اتصال در لَلٌ کشی غیرفلزی:رم

 27فاضالب:ماتصال در لَلٌ کشی 
 24،22ص

 27اتصال در لَلٌ کشی فَالدی گالَانیزى:رم
 22ص

 27اتصال در لَلٌ کشی فَالدی گالَانیزى:م
 67ص

 27:رم اتصال در لَلٌ کشی نسی)آب(
 244ص

 67ص 27اتصال در لَلٌ کشی نسی:م
 27اتصال در لَلٌ کشی يَاکش فاضالب:م

 224ص
 71م:ی)فَالدی(ا دندى اتصال

 85،81،84،46ص
 25اتصال دندى ای/جَشی/فلنچی:م

 214)نَع شیر(،216ص

 27اتصال دندى ای:م
 64،66،65،66،67،62،228،262ص

 )سرب(54ص 27اتصال دندى ای:م
 244ص 27اتصال دٍ لَلٌ نا يهجنس:رم
 68ص 27اتصال دٍ لَلٌ نا يهجنس:م

تصال دیَار پیش ساختٌ بتنی بٌ قاب ا
 66ص 12فَالدی:رم

 16ص 12:ماتصال دیَار خارجی بٌ سازى
}دستگاى 73ص 71:ماتصال زنین نَجر

 07جَشکاری{،
 51،52ص 21:ماتصال زنین

 )لَلٌ گاز(72ص 11اتصال زنین:م
 11ص 2:ماتصال سادى

 68ص 27اتصال سرریز فالش تانک:م
خٌ افقی بٌ شاخٌ قائو اتصال شا

 142ص 27فاضالب:رم
اتصال شاخٌ افقی فاضالب بٌ لَلٌ قائو 

 84،88ص 27فاضالب:م
اتصال شبکٌ لَلٌ کشی آب سرد بٌ شبکٌ 

 76ص 27آب گرم:رم
اتصال شبکٌ لَلٌ کشی تَزیع آب سرد بٌ 

 52ص 27شبکٌ آب گرم:م
 64ص 27اتصال صلب:م

 27غیر نستقیو بٌ لَلٌ فاضالب:م اتصال
 22،21ص

 27اتصال غیر نستقیو فاضالب:رم
 )تعریف(27ص

 128ص 27اتصال غیر نستقیو فاضالب:رم
 24ص 27فاضالب:م اتصال غیر نستقیو

 27اتصال فشاری)لَلٌ کشی(:رم
 )تعریف(26ص

 )دسترسی(24،64ص 27اتصال فشاری:م
 65،66،67ص 27اتصال فلنجی:م

 8ص 25اتصال فیتینگ فشاری:م
 61،64ص 27اتصال فیتینگ فشاری:م
 68ص 27اتصال فیتینگ ٍاسط:م

لَلٌ کشی اتصال فیزیکی بین دٍ شبکٌ 
 22ص 27جداگانٌ:م

 )تعریف(24ص 27اتصال قابل انبساط:رم
 24ص 27اتصال قابل انبساط:م

 27اتصال قابل انعطاف:رم
 28)تعریف(،28ص

 24ص 27اتصال قابل انعطاف:م
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 67،64ص 11اتصال کَتاى:م
 11ص 2:ماتصال گیردار

 27اتصال لحیهی بدٍن سرب:رم
 )تعریف(28ص

 244ص 27اتصال لحیهی نَیینگی:رم
 61،67ص 27اتصال لحیهی نَیینگی:م
 25اتصال لحیهی نَئنیگی:م

 8،214،276،286ص
 64)بدٍن سرب(، 22ص 27اتصال لحیهی:م
 41ص 25اتصال لرزى گیر:م

اتصال لَلٌ آب از آب آشانیدنی بٌ 
 64ص 27ناشین رختشَیی:م

شانیدنی بٌ اتصال لَلٌ آب از آب آ
 64ص 27ناشین ظرفشَیی:م

اتصال لَلٌ آب رسانی با یک رابط قابل 
 77ص 27انعطاف:رم

 46ص 27:م اتصال لَلٌ آب گرم بٌ....
اتصال لَلٌ آب گرم نصرفی بٌ لَازم 

 277ص 27بًداشتی:رم
اتصال لَلٌ بٌ لَلٌ یا لَلٌ بٌ فیتینگ ٍ 

 27فیتینگ بٌ فیتینگ:م
 )فاضالب(25ٍ24ص

اتصال لَلٌ بٌ نخازن ذخیرى،شیر فشار 
 74ص 27:م شکن، آبگرنکن ٍ...

اتصال لَلٌ پالستیکی بٌ لَلٌ یا فیتینگ 
 68ص 27فَالدی یا نسی:م

 27اتصال لَلٌ پالستیکی پلی اتیلن:رم
 245ص

اتصال لَلٌ تخلیٌ شیر اطهینان بٌ شبکٌ 
 44ص 27لَلٌ کشی فاضالب:م

اتصال لَلٌ تخلیٌ فاضالب تَالت شرقی 
 66ص 27بٌ لَلٌ فاضالب ساختهان:م

اتصال لَلٌ خرٍجی فاضالب لَازم 
 18ص 27بًداشتی:م

اتصال لَلٌ خرٍجی ٍان بٌ لَلٌ 
 66ص 27فاضالب:م

 254،258ص 25اتصال لَلٌ رابط دٍدکش:م
 13ص 71اتصال لَلٌ رابط دٍدکش:م

 88ص 25اتصال لَلٌ سَخت بٌ دیگ:م
 27فاضالب بٌ لَازم بًداشتی:م اتصال لَلٌ

 22ص
کفشَی اتصال لَلٌ فاضالب زیردٍشی یا 

 27اتاقک دٍش بٌ فاضالب ساختهان:م
 65ص

اتصال لَلٌ فاضالب ساختهان بٌ لَلٌ 
 62ص 27فاضالب تَالت غربی:م

اتصال لَلٌ قائو فاضالب بٌ لَلٌ اصلی 
 82ص 27افقی:م

اتصال لَلٌ قائو يَاکش فاضالب بٌ 
 248،242ص 27شبکٌ لَلٌ کشی فاضالب:م

 675ص 27اتصال لَلٌ کشی آب باران:رم
اتصال لَلٌ لٌ لَلٌ،لَلٌ بٌ فیتینگ ٍ 

 25فیتینگ بٌ فیتینگ:م
 )تاسیسات نکانیکی(217تا215ص

 27آب باران:رم PVCاتصال لَلٌ ٍ فیتینگ 
 677ص

 27اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ بدٍن سرکاسٌ:رم
 155ص

لَلٌ  اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ پلی اتیلن
 677ص 27کشی آب باران:رم

 27(:مPEاتصال لَلٌ ٍ فیتینگ پلی اتیلن)
 22،262ص

 27اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ پلی اتیلن:رم
 156ص

لَلٌ  اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ پلی پرٍپیلن
 677ص 27کشی آب باران:رم

ٍ فیتینگ پلی  اتصال لَلٌ
 22،262ص 27(:مppپرٍپیلن)

 27اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ پلی پرٍپیلن:رم
 157ص

اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ پی ٍی سی 
(p.v.cم:)28،262ص 27 

اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ چدنی بدٍن 
 28،264ص 27سرکاسٌ:م

 اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ چدنی سرکاسٌ دار
 175ص 27لَلٌ کشی آب باران:رم

اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ چدنی سرکاسٌ 
 151ص 27دار:رم

اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ چدنی سرکاسٌ 
 24،212ص 27دار:م

 لَلٌ ٍ فیتینگ فَالدی گالَانیزى اتصال
 674ص 27لَلٌ کشی آب باران:رم

اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ فَالدی 
 157ص 27گالَانیزى:رم

اتصال لَلٌ ٍ فیتینگ فَالدی 
 28،264ص 27گالَانیزى:م

اتصال لَلٌ ٍرٍدی آب بٌ لَازم 
 18ص 27بًداشتی:م

 لَلٌ يای اتصال
 27اتصال لَلٌ يای پلی اتیلن دنا باال:رم

 247ص
اتصال لَلٌ يَاکش بٌ شاخٌ افقی 

 221،228ص 27فاضالب:م
اتصال لَلٌ يَاکش خشک از لبٌ سرریز 

 221ص 27سیفَن:م
اتصال لَلٌ يَاکش خشک لَازم 

 222ص 27بًداشتی:م
 177ص 27اتصال لَلٌ يَاکش خشک:رم

 176ص 27اتصال لَلٌ يَاکش:رم
 224ص 27اتصال لَلٌ يَاکش:م

اتصال لَلٌ یا فیتینگ پلی ٍینیل کلراید 
 64ص 27(:مpvc-cکلردار شدى )

اتصال لَلٌ یا فیتینگ فَالدی بٌ لَلٌ یا 
 68ص 27فیتینگ نسی:م

 اتصال نستقیو بین لَلٌ کشی آب ٍ....
 77ص 27:م

 قیو بین لَلٌ کشی آب....اتصال نست
 217ص 27:رم

 27:رم اتصال نستقیو)لَلٌ کشی(
 )تعریف(28ص

 22،77ص 27اتصال نستقیو:م
 25اتصال نکانیکی در لَلٌ کشی نسی:م

 )تبرید(286ص
 22،64ص 27:ماتصال نکانیکی

 11ص 2:ماتصال نهیٌ گیردار
 27اتصال ٍصالٌ فشاری لَلٌ:رم

 246،246ص
 11ص 2:ماتصال

)تاسیسات 217تا215ص 25اتصال:م
 نکانیکی(

 4ص 25:ماتصال
 68تا66ص 27اتصال:م

 14ص 12:ماتصاالت اجزای غیر سازى ای
 44ص 12اتصاالت از نَع جَشکاری:رم

 12:ماتصاالت انعطاف پذیر ٍ لرزى گیر
 )اتصال تجًیزات(24ص

 64ص 12:ماتصاالت بَشنی
 12اتصاالت پیچ ٍ نًرى ای کهک فنر دار:رم

 48ص
 71اتصاالت پیچی یا فلنجی:م

 )دفن(743ص
 40،86ص 71م:یجَش اتصاالت
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