
 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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 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

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
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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 

بانه زم از روی  دن حرفهستید بعد از پیدا کر"مبرد"د تا مثال اگر دنبال کلمه کلمه دوم واژه هم از ماژیک فسفری استفاده کنی

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

 کمبود وقت میباشد.حریف شما در جلسه نمایید 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

 اگر خود آن را در 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 

 

 

 

mailto:sabri.jafar64@yahoo.com


 )پک( معماری اجرا منابع کلیدواژه

 

 توضیحات صفحات مخفف منبع

  164 2م اداری نظامات -( 1384) دوم مبحث

  214 3م حریق لمقاب در ها ساختمان حفاظت -( 1395) سوم مبحث

   4م ساختمان عمومی الزامات-( 1396) چهارم مبحث

   5م نیساختما های فرآورده و مصالح-( 1396)پنجم  مبحث

  69 7م سازی پی و پی -( 1392) هفتم مبحث

  79 8م بنایی مصالح با ساختمان اجرای و طرح-( 1392) هشتم مبحث

 .شود اعمال اصالحیه . 630 9م آرمه بتن های ساختمان اجرای و طرح-( 1399)نهم  مبحث

 .شود اعمال اصالحیه 304 10م فوالدی های ساختمان اجرای و طرح-( 1392)دهم  مبحث

  101 11م ها ساختمان صنعتی اجرای و طرح-( 1392)یازدهم  مبحث

  80 12م اجرا حین در کار حفاظت و ایمنی-( 1392)دوازدهم  مبحث

  225 13م برقی تأسیسات اجرای و طرح-( 1395)سیزدهم  مبحث

  222 14م کیمکانی تأسیسات-( 1396چهاردهم ) مبحث

  74 15م رقیب پلکان و آسانسورها- (1392)پانزدهم مبحث

  220 16م بهداشتی تأسیسات-( 1396) شانزدهم مبحث

  179 17م طبیعی گاز کشی لوله-( 1389) هفدهم مبحث

  99 18م صدا تنظیم و بندی عایق-( 1396) هجدهم مبحث

  150 19م انرژی مصرف در جویی صرفه-( 1389) نوزدهم مبحث

  74 20م تابلوها و عالئم-( 1396) بیستم مبحث

  78 22م ساختمان از نگهداری و مراقبت-( 1392)دوم  و بیست مبحث

  340 19رم (1392)نوزدهم مبحث راهنمای

 رنگ زرد جلد 672 رج (1390) جوشی اتصاالت و جوش راهنمای

 مقررات ملی ساختماندفتر  54 پز )آیین نامه زلزله( 2800پیوست ششم استاندارد 

 سایت اصالحیه و کتاب انتهای های اصالحیه 197 قانون (1390) ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون

 شود اعمال آزمون

دانلود از سایت کلید واژه یا مقررات  9 اخالق اصول اخالق حرفه ای
 ملی ساختمان

 کلید واژه فایل همراه 7 دگ دستورالعمل اجرای گودبرداری های ساختمان

معاونت برنامه ریزی و نظارت  76 نشر (4311)نشریهپیمان خصوصی شرایط و عمومی شرایط موافقتنامه،
 کتب راهبردی

معاونت برنامه ریزی و نظارت  10 تخلف نپیمانکارا )ای حرفه( انتظامی تخلفات به رسیدگی نحوه دستورالعمل

 (1392کتب راهبردی)
  69 ق کار ایران اسالمی جمهوری کار قانون

  91 مالیات مستقیم مالیاتهای قانون

  42 بیمه پیمانکاری قراردادهای در ها پروژه بیمه دستورالعمل
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 فحهص                                                 فهرست                   حرف                           

 8      ا
 31      آ
 39       ب
 47       پ
 53      ت
 68      ث
 68       ج
 73       چ
 74       ح
 88       خ
 91      د
 101      ذ
 102       ر
 108       ز
 110       ژ
 110        س
 124       ش
 130       ص
 132      ض
 138      ط
 143      ظ
 145      ع
 151       غ
 151       ف
 161        ق
 165        ک
 172       گ
 175       ل
 180       م
 207       ن
 216       و
 220       ه
 222        ی
 222 سیمبل ھا و الفبای التین التین
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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 72000 کافیست مبلغ

 8851414066104337 )ملت( کارت

 به نام جعفر صبری واریز نمایید

برای ارتباط با گرداورندگان این کلید واژه میتوانید 

 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 

واژه های پیشنهادی خود را  ،پویایی بهتر کلید واژه

 از همین طریق ارسال نمایید.

و  راهنمای استفاده از کلید واژه ها**

توضیح  6منابع استفاده شده در صفحه 

مطالعه  داده شده، لطفا قبل استفاده

 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(
 66ابزارهای اندازه گیری:رج ص

 22ص 22ابزارهای تزئینی:م
ابزارهای طراحی روشنایی طبیعی در 

 328ص 19ساختمان:رم
 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

 34ابطال تمبر روی وکالت نامه:مالیات ص
 130ص 2ابطال قرارداد اشخاص حقوقی:م

 65،70ص 2ابطال قرارداد ناظر:م
ابعاد اتاق ترانسفور ماتور خشک و 

 52،54ص 13روغنی:م
 32ص 16ابعاد اتاقک توالت شرقی:م

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

 55ص 10شده:م
 57ص 15ابعاد اسانسور:م

 159ص 10ابعاد اسمی سوراخ ها:م
ابعاد اسمی واحد مصالح 

 2ص 8بنایی}تعریف{:م
 138ص 3ابعاد افقی آزاد چاه پنجره:م

 15ابعاد آسانسور حمل صندلی چرخدار:م
 10ص

 54،72ص 8ابعاد بازشو:م
 66ص 15ابعاد برانکارد:م

ابعاد برای محاسبه فاصله محوری 
 528ص 9متوسط:م

)مجموعه 21ص 21ابعاد پله در فضای باز:م
 زیستی(

 77ص 4ابعاد پنجره سونای خشک:م
ابعاد تابلوی راهنمای واکنش اضطراری و 

 20تخلیه اضطراری از کف تمام شده:م
 44ص

 10مغزی:مابعاد تسمه لوال شده با خار 
 41،42ص

 583ص 9ابعاد تیر زیر سری دال:م
ابعاد جعبه های)قالب( آزمایش)سیستم 

3D86ص 11(:م 
 378ابعاد جوش کام:رج ص

 15ص 15ابعاد چاه آسانسور:م
 492ص 9ابعاد چون ساخت:م

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

 15ص 8ابعاد خشت:م
 58ص 13در اتاق تابلو برق:مابعاد 

 15ابعاد در بازرسی چاهک آسانسور:م
 25ص

 34ص 14ابعاد دریچه اتاقک زیر کف:م
ابعاد دریچه اضطراری ورود به باالی 

 27ص 15کابین:م
ابعاد دریچه بازدید کانال تخلیه هوای 

 61ص 14هود:م
ابعاد دریچه دایمی که مستقیما به هوای 

 65ص 17آزاد راه دارد:م
ابعاد دسترس جلو و سمت سرویس 

 34ص 14دستگاه:م
 61ص 4ابعاد دوش:م

 9ابعاد دهانه ساختمان های کوتاه مرتبه:م
 594ص

ابعاد دهانه ورود هوا از خارج 
 113ص 14ساختمان:م

 65ص11(:مICFابعاد دیوار های)
ابعاد روزنه های توری حفاظ دهانه تخلیه 

 47ص 14هوا:م
 333ص 9ابعاد زبانه برشی:م

 42ص 8ابعاد ستون بنایی:م
ابعاد سطح کاری اطراف تجهیزات چرخنده 

 21ص 15موتور خانه:م
ابعاد سطح مقطع برای تامین مقاومت 

 135ص 9پیچشی:م
ابعاد سکوی دسترسی نصب دستگاه روی 

 35ص 14بام شیبدار:م
 159ص 10ابعاد سوراخ ها:م

 14ابعاد سوراخ های لوله هواکش مخزن:م
 158ص

 252ص 9ابعاد شالوده:م
 24ص 22ابعاد شبکه توری:م

 2ابعاد شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:م
 87ص

 94ص 3ابعاد شیبراه:م
ابعاد طراحی از بر تکیه گاه تا انتهای عضو 

 290ص 9پیش ساخته:م
 56ص 20ابعاد عالمت و نوشته روی لوله:م

 16ابعاد فضای آزاد زانو در زیر سینک:م
 36ص

 14ص 8قطعه سنگ مصرفی:مابعاد 
 14ص 8ابعاد قطعه سنگ مصرفی:م

 15ابعاد کابین آسانسور حمل بیمار:م
 )برانکارد بر(11ص

ابعاد کابین آسانسور حمل صندلی 
 10ص 15چرخدار:م

 11ص 15ابعاد کابین تخت بر:م
 15ابعاد کاربردی آسانسور بیمارستانی:م

 62ص
 56ص 8ابعاد کالف قائم:م

کف اتاقک زیر کف محا نصب ابعاد گودال 
 34ص 14دستگاه:م

 4ابعاد الزم برای توقف خودروی معلول:م

یش
 نما
یش
پ

http://www.kelidvajeh.ir/
mailto:sabri.jafar64@yahoo.com
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 70ص
 70ص 4ابعاد محل توقف خودرو:م
 2ص 8ابعاد مشخصه}تعریف{:م

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

 13( استخر:مzoneابعاد مناطق)
 129،130ص

 21،61ص 15آسانسور:مابعاد موتور خانه 
 22ص 15ابعاد موتور خانه مشترک:م

 280ص 9ابعاد نشیمن ها:م
 61ص 13ابعاد نیروگاه برق اضطراری:م

 2ابعاد و اندازه تابلو مشخصات پروژه :م
 9ص

 38ص 17ابعاد و وزن لوله ها:م
 40ص 17ابعاد و وزن لوله های مسی:م

 2ص 8ابعاد واقعی}تعریف{:م
 10جان در اتصال گیردار:مابعاد ورق تکی 

 255ص
ابعاد هندسی موثر دیوار ها و ستون 

 29ص 8ها:م
 44ص 10ابعادی تسمه سرپهن:م

ابعدا محوطه استقرار خودروی آتش 
 200ص 3نشانی:م

 7ابالغ اخطار ایمنی:دگ ص
 8ابالغ آرا هیات ها:تخلف ص
 59ابالغ خاتمه پیمان:نشر ص
 58ابالغ فسخ پیامن:نشر ص

 73ابالغ:مالیات ص
 149ص 2ابالغها:م

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

 4ابنیه و آثار مربوطه به میراث فرهنگی:م
 10ص

 12ص 22ابهام یا سکوت در ضوابط:م
 اپ    

 130ص 5اپوکسی های پلی یورتانها:م
 ات     

 4اتاق اشپزخانه و غذا خوردن:م
 )نور،تهویه(81ص

 55ص 4اتاق اقامت چند منظوره:م
 4اتاق اقامت واقع در زیر سقف شیبدار:م

 52ص
 4اتاق اقامت،پختن و غذا خوردن:م

 )نور،تهویه(81ص
 28ص 3اتاق انباشت زباله و ضایعات:م

 60اتاق بازرگانی:مالیات ص
 13اتاق برق فشار متوسط و ضعیف:م

 57،58ص
 90ص 4اتاق بستری:م

 48ص 14اتاق پرژکتور فیلم و تصویر:م
 28ص 3اتاق تجهیزات سرد کننده:م

)شوت زباله و 159ص 3اتاق تخلیه:م
 لباس(

 13اتاق ترانسفورماتور پست اختصاصی:م
 44ص

اتاق ترانسفورماتور خشک با تهویه طبیعی 
 50ص 13و باالتر از سطح زمین:م

اتاق ترانسفورماتور خشک با تهویه طبیعی 
 49ص 13سطح زمین:مو هم 

اتاق ترانسفورماتور خشک با تهویه 
 13مکانیکی و باالتر از سطح زمین:م

 51ص
اتاق ترانسفورماتور خشک با تهویه 
 13مکانیکی و هم سطح سطح زمین:م

 51ص
اتاق ترانسفورماتور روغنی با تهویه طبیعی 

 46ص 13و باالتر سطح زمین:م
طبیعی اتاق ترانسفورماتور روغنی با تهویه 

 45ص 13و هم سطح زمین:م
اتاق ترانسفورماتور روغنی با تهویه 

 13مکانیکی و باالتر از سطح زمین:م
 48ص

اتاق ترانسفورماتور روغنی با تهویه 
 47ص 13مکانیکی و هم سطح زمین:م

)خشک 56تا44ص 13اتاق ترانسفورماتور:م
)نحوه 53)ابعاد(،52و روغنی( ،

 )اجزا/خصوصیات(55استقرار(،
 )درمانی(94ص 4اتاق تصویربرداری:م

اتاق حاوی سیستم های باطری اسیدی 
 28ص 3سربی،نیکل کادمیم:م

 135ص 3اتاق دستگاه تهویه و تبرد:م
 )راه خروج(28،135ص 3اتاق دیگ بخار:م
 159،160ص 3اتاق زباله سوز:م
 54ص 4اتاق زیرزمین:م

 188ص 3اتاق ژنراتور:م
 135ص 3اتاق سرد شده)سردخانه( :م

 132ص 13اتاق سونا:م
 103ص 14اتاق سونا:م

 104ص 21اتاق عمل بیمارستان:م
 93ص 4اتاق عمل:م

 60ص 3اتاق فرمان:م
 3اتاق کنترل و فرماندهی آتش نشانی:م

 186ص
)راه 28،135ص 3اتاق کوره زباله سوز:م

 159خروج(،
 29ص 3اتاق ماشین لباس شویی:م

 21ساختمان:ماتاق مرکز کنترل و مدیریت 
 31،91،105ص

 62ص 13اتاق مرکز نیروی برق اضطراری:م
اتاق نشیمن و غذاخوری یا چند 

 )نور،تهویه(81ص 4منظوره:م
اتاق نصب دستگاه ها و اجزای تاسیسات 

 31،34ص 14مکانیکی:م
اتاق های دسترسی به شوت زباله یا 

 159ص 3لباس:م
 4اتاق های منضم به فضای...:م

 )اشتغال(57)اقامت(، 54ص
 91ص 16اتاق هوا رسان:م

متر  185اتاق یا سوئیت و فضای بیشتر از 
 112،115،121ص 3مربع:م
 15ص 4اتاق:م

 27ص 21اتاقک آسانسور:م
 31ص 4اتاقک آسانسور:م
 123ص 3اتاقک بازرسی:م

 32ص 16اتاقک توالت شرقی:م
 16اتاقک توالت غربی برای افراد معلول:م

 32ص
 31ص 16غربی:ماتاقک توالت 

 34ص 16اتاقک دوش ویژه افراد معلول:م
 33،34ص 16اتاقک دوش:م

 )نصب دستگاه(34ص 14اتاقک زیر کف:م
 155ص 14اتاقک محل نصب مخزن:م

)فاقد 41،42،64اتباع بیگانه:ق کار ص
 پروانه کار(

 26اتباع خارجی:مالیات ص
اتحادیه مرکزی تعاونی های مسکن 

 46صار کاسکان:ق -کارگران
 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
اتصال الکترود زمین به جرم کلی 

 6ص 13زمین:م
اتصال الکترود های زمین 

 13حفاظتی،عملیاتی و صاعقه گیر:م

یش
 نما
یش
پ
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 151ص
اتصال الکتریکی کابل به وسایل و دستگاه 

 88ص 13ها و... :م
اتصال انشعاب خروجی فاضالب لوازم 

 16بهداشتی به شاخه افقی فاضالب:م
 99ص

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

از شبکه توزیع آب آشامیدنی به اتصال آب 
 70ص 16فالش تانک:م

اتصال آب از شبکه توزیع آب آشامیدنی به 
 71ص 16فالش والو:م

 Uاتصال با بست های انعطاف پذیر 
 15شکل:پز ص

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

 16اتصال با خمیر های قیردار:م
 99،131ص

 16الستیکی:ماتصال با رینگ های 
 99،131ص

 99،131ص 16اتصال با سیمان یا بتن:م
 6اتصال با قطبیت منفی /مثبت:رج ص

 19اتصال بازشو همباد به...... :رم
 194تا192ص

 61ص 16اتصال بازشو:م
 19اتصال بازشوها به جدار غیر نورگذر:م

 149ص
اتصال بازشوی همباد با عایق حرارتی دیوار 

 150ص 19خارجی:م
 10اتصال بال به جان)مقاطع خمشی(:م

 92ص
 148ص 19اتصال بام های تخت و دیوار:م

 10ص 16اتصال برگشت جریان:م
 }...{273ص 9اتصال به شالوده:م

 70ص 16اتصال به لوازن بهداشتی:م
 9اتصال به وادار:پز ص

 9اتصال بین اعضای درجا ریز و شالوده:م
 275ص

برداشت.... اتصال بین انتهای لوله و شیر 
 43ص 16:م

اتصال بین بازشو ها و جدارهای غیر 
 192ص 19نورگذر:رم

اتصال پانل دیوار در تراز سقف با نبشی 
 3یا:پز ص

اتصال پایین ترین شاخه افقی فاضالب به 
 88ص 16لوله قائم:م

 149ص 10اتصال پوششی)رویهم( :م

)زاویه 265ص 10اتصال پیچ پرمقاومت:م
 عه(سطحی تماس پیچ وقط

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 9اتصال تیر به ستون:م

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

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

اتصال تیرک به ستون بتنی:پز 
 )جزئیات اجرایی(13ص

)جزئیات 14اتصال تیرک به وادار:پز ص
 اجرایی(

اتصال تیرک و وادار به دیوار با ارتفاع 
)جزئیات  14متر:پز ص 3.5بیش از 
 اجرایی(

اتصال تیرک و وادار در دیوار با ارتفاع 
 )جزئیات اجرایی(13متر:پز ص 3.5بیش از 

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

 42اتصال جان پناه با واداربتنی:پز ص
اتصال جان تیر به بال ستون در اتصال 

گیردارمستقیم تیر با مقطع کاهش 
 244ص 10یافته:م

 49ص 17اتصال جوش لب به لب گاز:م
ي و سري روهاورق جوشی به کمک ل تصاا
 241ص 10:ميیرسرز

 30ص 16اتصال جوشی:م
 57ص 16اتصال جوشی:م
 57،98،99،131ص 16اتصال چسبی:م

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

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

 129ص 16اتصال در لوله کشی آب باران:م
 16اتصال در لوله کشی پالستیکی:م

 52،54،57ص
 14اتصال در لوله کشی سوخت مایع:م

 162ص
 16اتصال در لوله کشی فاضالب:م

 97،99ص
 16اتصال در لوله کشی فوالدی گالوانیزه:م

 56ص
 56ص 16اتصال در لوله کشی مسی:م

 16اتصال در لوله کشی هواکش فاضالب:م
 117ص

 17اتصال دنده ای)فوالدی(:م
 36،37،39،95ص

 14اتصال دنده ای/جوشی/فلنچی:م
 127)نوع شیر(،123ص

 16اتصال دنده ای:م
 30،53،54،55،56،59،118،131ص

 )سرب(47ص 16اتصال دنده ای:م
اتصال دو دیوارعمود بر هم)سیستم 

3D84ص 11(:م 
 58ص 16لوله نا همجنس:ماتصال دو 

اتصال دوخت به پشت نمای سنگی به 
 35دیوار:پز ص

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

اتصال دیوار بتنی/بنایی با عایق از داخل به 
 147ص 19کف زیرین با عایق از خارج:م

اتصال دیوار به اعضای قائم سازه ای:پز 
 15ص

 18-16به زیر سقف:پز صاتصال دیوار 
 5اتصال دیوار به سازه:پز ص

اتصال دیوار به سقف با استفاده از 
 17نبشی:پز ص

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

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

اتصال دیوار خارجی ساخته شده از بلوک 
 Uبه ستون با استفاده از بست ارتجاعی 

 16شکل:پز ص
اتصال دیوار داخلی به کف زیرین با عایق 

 148ص 19از داخل:م
 149ص 19اتصال دیوار داخلی و خارجی:م

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

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

اتصال دیوار های غیر سازه ای به 
 19یکدیگر:پز ص

 59ص 13اتصال زمین اساسی:م
)فشار 59ص 13اتصال زمین ایمنی:م

 ضعیف(
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 ذه                               

 ذی                

ذیحسابان و مسئوالن امور مالی:قانون 
 115ص

ذیحسابان و مسئولین امور مالی:قانون 
 33ص

 37ذینفع:بیمه ص
 ر    

 130ص 5رابر یا مواد الستیکی:م
رابط دو طرف قالب)سیستم قالب 

 99ص 11تونلی(:م
 66ص11(:مICFرابط ها)

رابطه استخدامی تبعه بیگانه با کارفرما:ق 
 42کار ص

 9رابطه بین تنش و کرنش فشاری بتن:م
 113ص

 39ص 7رابطه رانکین /کولمب:م
 156رابطه مالی ناظر با مالک:قانون ص

 6ص 2رابطه مالی ناظر با مالک:م
 40ص 7رابطه مونونوبه اکابه:م

 15، 2،4،8،9رابیتس:پز ص
 42ص 5رادون:م

راستگویی در اظهارت فنی و شهادت ها یا 
 3گزارش های کتبی:اخالق ص

 59،61ص 19راندمان المپ:م
 55ص 7رانده شده)شمع( :م

 138ص 14رانش اجباری:م
 45ص 12رانندگان وسایل باالبر:م
 116ص 3راه اصلی فرار و نجات:م

 29راه انحرافی:نشر ص
 14راه بدون مانع دیگ آب گرم یا بخار:م

 86ص
 42راه پله :پز ص

 138ص 5راه پله چوبی:م
راه پله خروج تصرف مسکونی/غیر 

 )مشترک(117ص 3مسکونی:م
 54ص 12راه پله موقت:م

 30ص 22راه پله و فضای مشترک:م
 27ص 21راه پله:م
 25ص 22راه پله:م
)ورود مستقیم از 73ص 3راه پله:م

)راه خروج قابل 109)عرض(،91واحد(،
)تصرف مسکونی/غیر 117دسترس(،
 مسکونی(
 )نور،تهویه(82، 48ص 4راه پله:م

 )طول(112ص 3:مراه تخلیه خروج
 116ص 3راه جایگزین فرار یا نجات:م

 190ص 9راه حل حد تحتاتی:م
 190ص 9راه حل حد فوقانی:م

 19راه حل های فنی روش تجویزی:رم
 44ص

 19راه حل های فنی روش تجویزی:م
 34ص
خروج از راهروهای تاسیساتی، گالری  راه

 136ص 3ها و کف شبکه فلزی:م
 71ص 4راه خروج افراد پیاده در توقفگاه:م

 125ص 3راه خروج بالکن داخلی:م
 8،109ص 3راه خروج قابل دسترس:م

 65ص 3راه خروج قائم:م
 8ص 3راه خروج:م

)اجزای 84)ظرفیت(،79}...{،63)ظرفیت(،
)تصرف 112تشکیل دهنده(،

)تصرف 120مسسکونی(،
)تصرف 124درمانی(،
-)صنعتی134)کسبی/تجاری(،132تجمعی(،
 )ساختمان عمیق(195انباری(،

 14راه دسترسی فضای سرویس دائمی:م
 35ص

 3راه دوم یا جایگزین فرار یا نجات:م
 116ص

 54ص 12راه شیبدار و گذرگاه:م
 )مسدود شدن(12ص 12راه عبور عمومی:م

پیاده رو وسواره رو:نشر راه عبور مناسب در 
 28ص

 12ص 12راه عبور موقت :م
 136ص 3راه فرار به بام یا یک کف:م

 15راه ورود)دسترسی(به موتور خانه:م
 22ص

 109ص 4راه های امداد رسانی:م
 3راه های خروج در تصرف...:م

)آموزشی/فرهنگی(،118)مسکونی(،112ص
)درمانی 120

)کسبی 132)تجمعی(،124مراقبتی(،
 )صنعتی/انباری(134ری(،تجا

 4راه های دسترس و خروج قابل قبول:م
 43ص

 )تعریف(4ص 22راه های عمومی:م
راه های فرار و نجات خانه های یک یا دو 

 115ص 3خانواری:م
راهبری و نگهداری تاسیسات 

 2ص 16بهداشتی:م
راهرو دسترس به ردیف صندلی های 

 )آموزشی(118ص 3:مثابت
 14راهرو دسترسی به خورجی های فرار:م

)تامین هوای توالت، حمام،رخت 66ص
 کن،گونی شوی(

 )راهرو دسترس خروج(8،113ص 3راهرو:م
 )فضا(44ص 4راهروها:م

 3راهروهای الزامی در تصرف تجمعی:م
 127ص

 3راهروهای بین سکوی تماشاچیان:م
 125ص

راهروهای تاسیساتی، گالری ها و کف 
 136ص 3فلزی:مشبکه 

 4راهروهای عمومی و دسترس خروج:م
 )نور،تهویه(82ص

 )تجمعی(128ص 3راهروی بن بست:م
 125ص 3راهروی پلکانی:م

 122ص 3راهروی خروج افقی:م
 126ص 3راهروی خروج شیبدار:م

راهروی داخلی یک واحد آپارتمان 
 66ص 14مسکونی:م

 3راهروی دسترس خروج:م
)درمانی/مراقبتی(،121)آموزشی(،118ص

 )بازداشتی(123
راهروی دسترسی به تجهیزات برقی، 

 45ص 4مکانیکی یا لوله کشی:م
 12،34ص 12راهروی سرپوشیده موقت: م

 )تجمعی(128ص 3راهروی عرضی:م
 89ص 4راهروی فضای آموزشی:م

 12ص 15راهروی مقابل ورودی آسانسور:م
 3:متجمعی راهروی میان ردیف مکانهای

 129ص
 3راهروی میانی/عرضی بین ردیف ها:م

 132ص
راهکارهای کاهش نیاز انرژی 

 229ص 19ساختمان:رم
راهنمای انتخاب پوشش های بیمه 

 15ای:بیمه ص
 20راهنمای تخلیه اضطراری کارگاه:م

 54ص
 20ص 20راهنمای تخلیه اضطراری:م

 20راهنمای تصویری تخلیه اضطراری:م
 42ص

 22ص 20معلولین:م راهنمای
راهنمای نوشتاری تابلو واکنش 

 43ص 20اضطراری:م
 20راهنمای واکنش اضطراری:م

 )کارگاه(55}...{،20،41ص
 3راههای خروج از بنا و فرار از حریق:م

 63ص
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 72ص 14گیر:م طول اتصال لرزه
 205ص 9طول اتکایی:م

 100طول استاندارد الکترود:رج ص
 9طول افقی دیوارکه به عنوان ناحیه مؤثر:م

 225ص
 226ص 9طول افقی مؤثر باربری اتکایی:م

طول المان مرزی از وجه فشاری عضو 
𝒍𝒃𝒆18ص 9:م 

 88ص 4طول آبدارخانه دیواری:م
 409ص 9طول آرماتور گذاری شده شمع:م

 171ص 9طول آرماتور منفی:م
طول آزاد دیوار باربر آجری بین پشت 

 68،50ص 8بند:م
 68ص 8طول آزاد دیوار باربر خشتی:م

طول آزاد دیوار جداگر)ساختمان خشتی و 
 70ص 8سنگی(:م

طول آزاد دیوار جداگر)محصور شده با 
 51ص 8کالف(:م

 2طول آزاد دیوار خارجی:پز ص
 69ص 8سنگی:مطول آزاد دیوار 

 366ص 9طول آزاد ستون:م
 47ص 7طول آزاد مهاربندی ها:م

طول آزمون برای تعیین کرنش 
 64ص 9گسیختگی:م

 4طول آشپزخانه در تصرف مسکونی:م
 86ص

 319، 19ص 9:م𝒍𝒆طول باربر مهار در برش 
 53ص 8طول بازشو های دیوار:م

طول بازوی کالهک برشی از مرکز بار 
 9:م𝒍𝒗گاهی العمل تکیهسمتمرکز با عک

 19ص
طول برشگیرهای گل میخ های کالهک 

 134ص 10دار:م
 10طول برگشت جوش گوشه در انتها:م

 151ص
 69ص 3طول بن بست:م

)لوله 128ص 17طول پاس نهایی جوش: م
 گاز(

 49ص 4طول پاگرد شیب راه عبور پیاده:م
 )شیبراه(95ص 3طول پاگرد:م

 17لوله روکار گاز:مطول پایه و بست های 
 113ص

، 220ص 9طول پوشش)وصله پوششی( :م
366 

 9طول پوششی دو دورگیر مجاور:م
 385ص

 16ص 11طول پیچ:م

طول پیش آمدگی سقف )بنایی غیر 
 65ص 8مسلح(:م

طول پیش آمده طره ساختمان محصور 
 47ص 8شده با کالف:م

 27ص 8طول تکیه گاه تیر نعل درگاه:م
 70ص 4طول توقفگاه:م
 149ص 5طول تیر آهن:م

 233ص 10طول تیر پیوند:م
 27ص 8طول تیغه پشت بند:م

 47ص 9طول جاگذاری:م
 110ص 4طول جایگاه امداد رسانی:م

 9:م𝒍𝒂گذاری اضافی میلگرد طول جای
 152، 18ص

طول جوش گوشه در انتهای اتصال های 
 148ص 10تسمه های کششی:م

 16مصرفی:مطول خط لوله توزیع آب گرم 
 74ص

 )آرماتور برشی(122ص 9طول خم شده:م
 410ص 9طول خمشی شمع:م

 26ص 15طول دریچه بازدید )آسانسور(:م
)مراقبت 121ص 3طول دسترس خروج:م

 )بازداشتی(123تندرستی(،
 17طول دنده اتصاالت فوالدی دنده ای:م

 39ص
 9:م𝒍𝟏 (𝒍𝟐)طول دهانه در راستای عمود بر 

 184-180، 19ص
طول دهانه در راستایی که لنگرها تعیین 

 184-180، 19ص 9:م𝒍𝟏شود می
 84ص 9طول دهانه مؤثر:م

 84، 47ص 9طول دهانه:م
گیری شده از بر تا ی آزاد، اندازهطول دهانه

 159،343، 19ص 9:م𝒍𝒏ها گاهبر تکیه
ی تیر یا دال یک طرفه؛ طول طول دهانه

 18ص 9:م𝒍آزاد طره 
ی عضو در آزمایش بارگذاری طول دهانه

𝒍𝒕19ص 9:م 
 112ص 3طول راه تخلیه خروج:م

 3طول راهروی بن بست:م
 )تجمعی(128ص

 15طول راهروی مقابل ورودی آسانسور:م
 12ص

 8طول ساختمان محصور شده با کالف:م
 46ص

 9:مطول سخت کننده در امتداد برش
 333ص

 142ص 10طول سوراخ های دسترسی:م
 153ص 10طول شکاف در جوش کام:م

 151ص 17طول شیلنگ های گاز:م
ها طول عضو فشاری از مرکز تا مرکز گره

𝒍𝒄91، 18ص 9:م 
 56ص 20طول عالمت رنگی روی لوله:م

 2ص 9طول عمر سازه:م
 86ص 4طول فضای بهداشتی مستقل:م

 42ص 8طول قسمت بحرانی ستون:م
 150،151ص 10طول قالب جوش گوشه:م

 42ص 8طول قالب ویژه:م
 5،6طول قوس الکترود:رج ص

 7طول قوس:رج ص
طول قوسی خم میلگرد در راستای محور 

 569، 18ص 9:م𝒍𝒄𝒃آن 
 14طول کانال انشعاب قابل انعطاف:م

 72ص
طول کانال فلزی خنک کننده تبخیری)کولر 

 74ص 14آبی(:م
ی دیواری یا طول کل دیوار یا طول قطعه

 9:م𝒍𝒘دیوار پایه در راستای نیروی برشی 
 384،396-381، 379، 19ص

طول کمانش برای محاسبه ضریب الغری 
 57ص 10بست مورب:م

 414ص 9طول گیرایی آرماتور )شمع( :م
 9طول گیرایی آرماتور تیر هم بند:م

 382ص
 214ص 9طول گیرایی آرماتور کششی:م

استاندارد برای میلگرد طول گیرایی با قالب 
 428ص 9آجدار:م

طول گیرایی برای آرماتورهای اضافی 
 435ص 9)کاهش(:م

 9طول گیرایی سیم آجدار در کشش:م
 }...{425ص

طول گیرایی شبکه آرماتور سیمی آجدار 
 434ص 9جوش شده با اندود:م

طول گیرایی شبکه آرماتور سیمی آجدار 
 434، 433ص 9جوش شده در کشش:م

گیرایی شبکه آرماتور سیمی ساده  طول
 434ص 9جوش شده در کشش:م

طول گیرایی فشاری میلگرد آجدار و سیم 
 435،440، 18ص 9:م𝒍𝒅𝒄آجدار 

طول گیرایی کششی میلگرد آجدار َسر دار، 
گیری شده از وجه اتکایی سر میلگرد اندازه

، 19ص 9:م𝒍𝒅𝒕تا محل مقطع بحرانی 
431،435 

دار ی میلگرد آجدار قالبطول گیرایی کشش
گیری شده از بر دار، اندازهیا سیم قالب

خارجی قالب تا محل مقطع بحرانی 
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 45مختلف:مالیات ص
 16مالیات بر درآمد اجاره:مالیات ص

مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی:مالیات 
 }...{36ص

 16بر درآمد امالک:مالیات ص مالیات
مالیات بر درآمد حاصل از فروش کاالهای 

 51بورس کاال:مالیات ص
 24،25مالیات بر درآمد حقوق:مالیات ص

 24مالیات بر درآمد کشاورزی:مالیات ص
 28مالیات بر درآمد مشاغل:مالیات ص

 }..{16مالیات بر درآمد:مالیات ص
 43مالیات درآمد اتفاقی:مالیات ص

 31،32مالیات علی الراس:مالیات ص
 77مالیات غیر مستقیم:مالیات ص

مالیات فعالیت های موضوع بند 
 38ب:مالیات ص

 75مالیات قطعی شده:مالیات ص
 76مالیات مستقیم:مالیات ص

مالیات مشاغل فنی و مهندسی:قانون 
 22ص

مالیات مشخصه مورد اختالف باشد:مالیات 
 69ص

ایرانی:مالیات  مالیات موسسات بیمه
 38،39ص

مالیات موسسات کشتیرانی و هواپیمائی 
 41خارجی:مالیات ص

مالیات نقل و انتقاالت قطعی 
 19امالک:مالیات ص

 74مامور ابالغ:مالیات ص
 106ص 21ماموران آتش نشانی:م

ماموران کنسولی لیران در خارج از 
 10کشور:مالیات ص

 15ماموریت:ق کار ص
از محل خدمت:ق کار  ماموریتهای خارج

 14ص
 77ص 9:مماندگاری سیستم

 10ص 3مانع آتش:م
مانع برگشت جریان از نوع شیر اطمینان 

 16اختالف فشار بین دو شیر یک طرفه:م
 21،72ص

 14،21،72ص 16مانع برگشت جریان:م
 10،156،194ص 3مانع دود:م

 95ص 3مانع یا جدول:م
 41ص 16مانیفولد:م

 289ص 9ماهیچه پشت بند:م
 84ص 9ماهیچه ها:م

مایع تمیز کننده جوش پلی اتیلن به روش 

 134ص 17الکترو فیوژن:م
 11ص 14مایع مبرد:م

 15ص 12مایعات سریع االشتغال:م
 8مایعات ضد یخ؛نمک}افزودنی مالت{:م

 19ص
 14ص 12مایعات قابل اشتعال:م
 21ص 14مایعات قابل اشتعال:م
 )تابلو(61ص 20مایعات قابل اشتعال:م

 مب                              

 35مبادله پیمان:نشر ص
مبالغ اضافه دریافتی از مودیان:مالیات 

 82ص
 451ص 9مبانی طراحی:م

مبانی قیمت گذاری خدمات 
 21،114،84مهندسی:قانون ص

 2مبانی قیمت گذاری خدمات مهندسی:م
 ،20ص

 50کسو کننده:رج صی –مبدل 
 282ص 19ترموسیفونی:رممبدل حرارتی 

 289ص 19مبدل حرارتی صفحه ای:رم
 287ص 19مبدل حرارتی هوا به هوا:رم

 291ص 19مبدل دیسک گردان:رم
رخش چ -مبدل گردان هوا به هوا

 290ص 19آنتالپی:رم
 280ص 19مبدل لوله حرارتی:رم

 19مبدل مونتاژ شده هیت پایپ:رم
 281ص

 52مبدل های جریان متناوب:رج ص
 84ص 14مبدل های مبرد:م

 37ص 22مبدل:م
 21ص 14مبرد احیا شده:م
 182ص 14مبرد آمونیاک:م
 21،166ص 14مبرد بازیافتی:م

 21ص 14مبرد تصفیه شده:م
 22ص 14مبرد گروه... :م

 }...{10،11،84،166ص 14مبرد:م
 42ص 22مبرد:م

 5مبلغ بیمه:بیمه ص
 2،11،18مبلغ پیمان:نشر ص

 43نامه:نشر صمبلغ ضمانت 
 138ص 2مبلغ قرارداد:م

 37مبلغ کارها با قیمیت جدید:نشر ص
 18مبلغ نهایی پیمان:نشر ص

 19ص 21مبلمان شهری:م
مبنای اندازه گذاری لوله های آب 

 122ص 16باران:م
مبنای طراحی و اجرای سقف تیرچه 

 620ص 9بلوک:م
 مپ                               

 مت                               

 455ص 9متاکائولین:م
)ارز مورد 7متخصصان خارجی:نشر ص

 21نیاز(،
 14ص 22متخلف:م

متخلفان از تکالیف قانون کار:ق کار 
 }...{61ص

 34:قانون ص34و  32متخلفان از مواد 
 72ص11(:مICFمتراکم کردن بتن)

 95متشکی عنه:قانون ص
 45ص 12باالبر:ممتصدیان وسایل 

 46ص 3متصرف میان طبقه:م
متقاضی پروانه اشتغال:قانون 

 179)مدارک الزم برای صدور(47ص
 2متقاضی تاسیس دفتر مهندسی اجرا:م

 38ص
متقاضی تاسیس دفتر مهندسی 

 25ص 2طراحی:م
متقاضی عضویت در نظام مهندسی 

 66استان:قانون ص
متقاضیان اخذ صالحیت بیش از یک 

 57ص 2رشته:م
متقاضیان اخذ صالحیت پروانه اشتغال در 

 55رشته:قانون ص 1بیش از 
 88ص 4متل:م

 54ص 20متن توضیحی تابلو:م
 19متوسط کارکرد فرضی ماهانه:نشر ص

 98ص 9متوسط گیری پاسخ ها:م
متوسط مقاومت کششی شکاف خوردگی 

 16ص 9:م𝒇𝒄𝒕گیری شده اندازه
 }...{6متوفی:مالیات ص

 )دستکش(30ص 12برقی:ممته 
 9مته چرخشی ضربه ای یا مته سنگ:م

 314ص
 260ص 10مته دوار:م

 314ص 9مته سنگ:م
 11مته کاری بر روی بیش از یک قطعه:م

 9ص
 9ص 11مته کاری:م

 111ص 17مته نقب زننده:م
 مث                               

 مج                               

 69ص 12فاضالب:ممجاری آب و 
 29ص 8مجاری توکار:م
)تاسیسات 66ص 22مجاری تهویه:م
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 215ص 10تیر:م
 10مقاومت مورد نیاز وصله ستون:م

 )لرزه ای(208ص
 51ص 9مقاومت مورد نیاز:م

مقاومت مهار با مقاومت عضو فوالدی 
 302ص 9کنترل میشود:م
با یکی از حاالت گسیختگی مقاومت مهار 

 302ص 9کنترل می شود:م
مقاومت مهارها برای انواع حاالت 

 }...{299ص 9گسیختگی:م
مقاومت میلگرد مورد استفاده در 

 49ص 8شالوده:م
 565ص 9مقاومت ناحیه گره:م

مقاومت نمونه عمل آمده به صورت 
 466ص 9استاندارد:م

 572ص 9مقاومت نواحی گره:م
 54ص 7شمع:ممقاومت نوک 

)روش 76ص 21مقاومت نهایی تیرها:م
 استاتیکی معادل(

 21مقاومت نهایی دالهای دو طرفه:م
 )روش استاتیکی معادل(78و  77ص

 328ص 9مقاومت وابسته به بتن:م
 9مقاومت یک نمونه آزمایش بتن:م

 478ص
 2ص 9مقاومت:م

𝒇𝒄مقدار 
 57ص 9:م ˊ
𝒇𝒄مقدار 

 9برای محاسبات مهارها:م ˊ
 296ص

 32ص 10:م𝒇𝒍مقدار 
 32ص 10:م𝒌𝒄مقدار 
 28ص 9:م𝒍𝟏 (𝜶𝒇𝟏)در جهت  𝜶𝒇مقدار 
 28ص 9:م𝒍𝟐 (𝜶𝒇𝟐)در جهت  𝜶𝒇مقدار 
برای لوازم بهداشتی  D.F.Uمقدار 

 178تا175}...{،169ص 16مختلف:م
برای لوازم بهداشتی  S.F.Uمقدار 

 145ص 16مختلف:م
 56ص 9:م برای بتن... λ مقدار

مقدار افزایش ظرفیت اشتغال به ازای 
 2کاردان یا دیپلمه فنی یا معمار تجربی:م

 59ص
مقدار الیاف شیشه یا کربن مورد نیاز:پز 

 24ص
 514، 513ص 9مقدار انبساط سیمان:م

مقدار آبدهی دستشویی و سردوشی های 
 57ص 19حمام:م

 9)دیوار سازه ای( :ممقدار آرماتور عرضی 
 385ص

 9:م2مقدار آرماتور مورد نیاز تیر تیپ 
 597ص

 9:م3مقدار آرماتور مورد نیاز تیر تیپ 
 600ص

 9:م4مقدار آرماتور مورد نیاز تیر تیپ 
 602ص

 9:م5مقدار آرماتور مورد نیاز تیر تیپ 
 604ص

 9:م6مقدار آرماتور مورد نیاز تیر تیپ 
 606ص

 9:م7ورد نیاز تیر تیپ مقدار آرماتور م
 608ص

 9:م8مقدار آرماتور مورد نیاز تیر تیپ 
 610ص

 9:م1مقدار آرماتور مورد نیاز تیر تیپ
 596ص

مقدار آرماتورهای عرضی شمع های درجا 
 410ص 9ریخته بدون غالف:م

 9مقدار آرماتورهای عرضی ویژه )ستون(:م
 368ص

 48ص 7مقدار بار آزمایش باربری مهارها:م
 48ص 7مقدار بار آزمایش خزش مهارها:م

 494ص 9مقدار بار آزمایش:م
 28،98ص 17مقدار برآورد گاز مصرفی:م

 5مقدار بهینه التکس در مخلوط بتن:م
 76ص

مقدار تحمل بار صندلی تاشو آسانسور 
 31ص 15ناتوانان جسمی:م

مقدار تخلیه هوا در سالن خشک 
 48ص 14شویی:م

مراکز تولید و نگهداری مقدار تخلیه هوای 
 51ص 14مواد خطرزا:م

 56ص 14مقدار تخلیه هوای هود:م
مقدار تراش سطح لوله برای حذف الیه 

 134ص 17اکسید:م
 67ص 17مقدار تعویض هوا:م

مقدار تعویض هوای فضاهای خالی از 
 44ص 14انسان:م

 14مقدار تعویض هوای موتورخانه تبرید:م
 180ص

تیر ها و مقدار تقریبی لنگرها و برش ها در 
 99ص 9:مدال های یک طرفه ی ممتد

مقدار تقریبی مصرف تعدادی از دستگاه 
 34ص 17های گازسوز:م

در صورت استفاده از  adمقدار جایگزین 
ˊ𝒅ی مورد نیاز تر از اندازهمهار بزرگ

𝒂9:م 
 15ص

 51ص 5مقدار جذب آب کاشی:م
 16لوازم بهداشتی:ممقدار جریان آب در 

 46ص
 16مقدار جریان آب:م

 149تا146}...{،44ص
( در الیاف شیشه:پز 𝒁𝒓𝑶𝟐مقدار زیرکونیا )

 26ص
 16مقدار سرب در مفتول لحیم کاری:م

 11ص
مقدار سرب مفتول لحیم کاری اتصال 

 57ص 16لحیمی:م
مقدار سیمان برای مخلوط بتن برای 

کربناته شرایط محیطی خوردگی ناشی از 
 510ص 9شدن:م

 5مقدار سیمان در بتن پر مقاومت:م
 71ص

 9مقدار سیمان مصرفی برای کف بتنی:م
 522ص

 511ص 9مقدار سیمان معادل:م
مقدار ضریب جذب صدای مصالح 

 }...{59ص 18مختلف:م
 37ص 21مقدار طول موج انفجار:م

 9مقدار عرض کل برای توزیع یکنواخت:م
 235ص

 10،179ص 14مبرد:ممقدار غلظت 
 105ص 16مقدار فشار آزمایش نهایی:م

مقدار فشار جریان آب پشت شیر های 
 45،46ص 16لوازم بهداشتی:م

مقدار کل حباب هوا برای بتن مقاوم در 
 517ص 9برابر یخ زدن و آب شدن:م

 505ص 9مقدار کلرید قابل حل در اسید:م
 505ص 9مقدار کلرید قابل حل در آب:م

ی مرکز میلگرد تر از: )الف( فاصلهکممقدار 
ترین سطح بتن، و )ب( یا سیم تا نزدیک

ی مرکز تا مرکز میلگردها یا نصف فاصله
 14ص 9:م𝑪𝒃شوند هایی که مهار میسیم

 }...{175ص 14مقدار مبرد:م
 }...{168ص 14مقدار مبردها:م

 11ص 18مقدار مبنا برای صدای هوابرد:م
برای تمام تیرهای  𝜶𝒇مقدار متوسط 

 160، 28ص 9:م𝜶𝒇𝒎اطراف یک پانل 
 28ص 7:مβمقدار مجاز چرخش

 457ص 9مقدار مجاز سولفات:م
 9مقدار مجاز ضریب کاهش مقاومت:م

 493ص
 457ص 9مقدار مجاز قلیاییت:م

مقدار مجاز مبرد در ساختمان های 

یش
 نما
یش
پ



200 
جعفر صبری نده:گرداور - نوبت اول 1400آزمون نظام مھندسی پک معماری )اجرا، نظارت، طراحی(  سال کلید واژه   

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

 176ص 14صنعتی:م
 177ص 14مقدار مجاز مبرد:م

 505، 457ص 9کلرید:م مقدار مجاز یون
مقدار مقاومت فشاری مشخصه ی بتن 

 57ص 9برای... :م
 99ص 14مقدار نسبت اکسیژن:م

 14مقدار نشت هوا از درزهای کانال:م
 71ص

مقدار نمودار مبنا برای ضریب جذب 
 18ص 18صدا:م

 114ص 14مقدار هوای احتراق:م
مقدار هوای ورودی از بیرون در تعویض 

 41،42ص 14مکانیکی:مهوای 
 9مقدار یون سولفات محلول در آب:م

 513ص
 83ص 4مقررات اختصاصی تصرف ها:م

 18مقررات آکوستیکی انواع ساختمان ها:م
 }...{21ص

مقررات آکوستیکی ساختمان 
 23ص 18مسکونی:م

 22ص 18مقررات آکوستیکی:م
 4ص 3:م NFPAمقررات تخصصی 

 2مجریان:ممقررات حاکم بر فعالیت 
 47ص

 41ص 13مقررات شرکت برق:م
مقررات عمومی فعالیت طراحان 

 32ص 2حقوقی:م
 65ص 2مقررات عمومی ناظران حقیقی:م

مقررات فنی و کنترل ساختمان:قانون 
 29ص

 69،72ص 20مقررات کنواسیون وین:م
مقررات ملی ساختمان:قانون 

 30،31،149ص
 }تعریف{1ص 2مقررات ملی ساختمان:م

مقررات و ضوابط فنی و بهداشتی:ق کار 
 30ص

مقررات ویژه گازرسانی به ساختمانهای 
 23ص 17عمومی و خاص: م

مقرون به صرفه ترین اندازه قطعه)بتنی 
 54ص 11پیش ساخته(:م

شکل با دو محور تقارن با بال  ɪمقطع 
 67ص 10های فشرده یا غیرفشرده :م

 شکل با یک یا دو محور تقارن با ɪمقطع 
 67ص 10بال های فشرده یا غیرفشرده :م

شکل با یک یا دو محور تقارن با  ɪمقطع 
 73ص 10بال های فشرده یا غیرفشرده :م

شکل فشرده با دو محور  ɪمقطع 

 63ص 10تقارن:م
شکل و ناودانی حول محور  ɪمقطع 

 76ص 10ضعیف:م
)تحلیل مرتبه اول(،  88ص 9مقطع اعضا:م

 )تحلیل مرتبه دوم(96
 109ص 9مقطع انتقالی:م

 383، 382ص 9مقطع بحرانی )دیوار( :م
 128ص 9مقطع بحرانی اطراف ستون:م

 9مقطع بحرانی اعضای متکی به شالوده:م
 254ص

 9مقطع بحرانی برای کنترل طول گیرایی:م
 150ص

 417، 163،164ص 9مقطع بحرانی دال:م
 147ص 9مقطع بحرانی در برش:م

، 126-124ص 9مقطع بحرانی:م
128،131،132 ،147،163،164 ،166 

 281ص 9مقطع بر تکیه گاه نشیمن:م
 199ص 9مقطع پیش ساخته توپر:م

)مقاومت 136ص 9مقطع تو خالی:م
 195پیچشی(، 

)مقاومت پیچشی(، 135ص 9مقطع توپر:م
195،199 

 231ص 10مقطع تیر پیوند:م
 151ص 9مقطع خاموت اضافی:م

 9ص 7مقطع ژئوتکنیکی:م
 80ص 10مقطع سپری و نبشی جفت:م

 216،357،365، 354ص 9مقطع ستون:م
 97ص 10مقطع سخت کننده عرضی:م

 109، 51ص 9نترل:مک-مقطع فشار
 -مقطع فوالد مورد نیاز برای برش 

 138ص 9اصطکاک:م
 212مقطع قابل پذیرش جوش ها:رج ص

 10مقطع قوطی شکل حول محور ضعیف:م
 77ص

 10مقطع قوطی شکل:م
 )پیچش(1.08)برش(،77،100ص

 107،190، 51ص 9نترل:مک-مقطع کشش
 10مقطع لوله شکل:م

 )پیچش(108)برش(،79،100ص
 10مقطع مختلط پر شده با بتن:م

 119،128،129ص
 10مقطع مختلط محاط در بتن:م

 116،128،129ص
 112ص 10مقطع مختلط:م

 39ص 10مقطع مرکب تحت کشش:م
 110ص 10مقطع مستطیلی توخالی:م

 216ص 9مقطع مؤثر ستون:م

مقطع ناودانی فشرده تحت خمش حول 
 63ص 10محور قوی:م
 85ص 13مقطع نول:م

 69ص 12مقنی:م
 28ص 17مقیاس نقشه لوله کشی گاز:م
مقیاس نقشه های لوله کشی 

 84ص 16فاضالب:م
 42ص 16مقیاس نقشه های لوله کشی:م

 17مقیاس نقشه های لوله گذاری گاز:م
 111ص

 67مقیم مالیات:مالیات ص
 مک                               

مکاتبات نظام مهندسی استان:قانون 
 86ص

مکاتبات و تصمیمات و آراء شورای 
 94انتظامی:قانون ص
 12ص 3مکان پناه گرفتن:م

 185ص 3مکان رایزر:م
 26ص 22مکان زباله ها:م

 28ص 21مکان فضای امن:م
 20عالئم تصویری:ممکان نصب تابلو و 

 23ص
مکان های الزامی برای نصب و سیستم 

 55ص 3کشف و اعالم حریق:م
-مکان های ایمن برای افراد ناتوان جسمی

 10ص 20حرکتی:م
 15مکان های کم ترافیک)پله برقی(:م

 46ص
)فضای 28)تعریف(،15ص 21مکان یابی:م

 )تاسیسات(89امن(،
 18ص 21مکانیابی ساختمان:م

 35ص 15تراز طبقه شدن مجدد:ممکانیزم 
 14مکش استاتیک داخل کانال هوا:م

 68ص
 23،138ص 14مکش القایی:م

 23ص 14مکش دود:م
 21،67،85ص 16مکش سیفونی:م
 23،137ص 14مکش طبیعی:م

 138ص 14مکش مکانیکی دودکش:م
مکعب مجازی باقی مانده پس از برخورد 

 25ص 15کابین با وزنه تعادل:م
 72کسر مالیات:مالیات صمکلفین به 

 مگ                               

 مل                               

 81ص 5مالت اصالح شده با التکس:م
 31ص 5مالت آبی:م

 34،36،68،79ص 5مالت آماده:م
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 430،432، 32ص 9:ممقاومت بتن
𝒄𝒑,𝑵  ضریب مقاومت گسیختگی

، 32ص 9:مشکست مخروطی بتن
306،309 
𝒄𝒑,𝑵𝒂  ضریب مقاومت گسیختگی

 315، 32ص 9:مپیوستگی بتن
𝒆  ضریب اصالح طول گیرایی برای نوع
، 32ص 9:می پوشش آرماتورالیه

427،430،432 ،433 
𝒆𝒄,𝑵  ضریب برون محوری شکست

مخروطی بتن که برای اصالح مقاومت 
 306،308، 32ص 9:مکششی مهارها،

𝒆𝒄,𝑵𝒂  ضریب برون محوری شکست
مخروطی بتن که برای اصالح مقاومت 

 315، 32ص 9:مکششی مهارهای چسبی
𝒆𝒄,𝑽  ضریب برون محوری شکست

مخروطی بتن که برای اصالح مقاومت 
 321،336، 32ص 9:مبرشی مهارها

𝒆𝒅,𝑵 ی شکست مخروطی ضریب اثر لبه
بتن که برای اصالح مقاومت کششی 

 308، 306، 32ص 9:ممهارها
𝒆𝒅,𝑵𝒂 ی شکست مخروطی ضریب اثر لبه

بتن که برای اصالح مقاومت کششی 
 315، 33ص 9:ممهارهای چسبی

𝒆𝒅,𝑽 ی شکست مخروطی ضریب اثر لبه
مقاومت برشی بتن که برای اصالح 

 322، 33ص 9:ممهارها
𝒈  ضریب اصالح طول گیرایی با توجه به
 427، 33ص 9:می آرماتوررده
𝒐  ضریب اصالح طول گیرایی با توجه به

 9:مپوشش جانبی و محصور شدگی
 430،432، 33ص
𝒐 "9:مضریب تشدید "اضافه مقاومت 
 357،393، 329،331،351، 33ص
𝒑  ضریب اصالح طول گیرایی میلگرد َسر

 9:مدار، با توجه به آرماتور تنگ موازی
 432، 33ص
𝒓  ضریب اصالح طول گیرایی، با توجه به

 430،435، 33ص 9:مآرماتور محصور کننده
𝒔  ضریب اصالح طول گیرایی، با توجه به

 427، 33ص 9:مقطر آرماتور
𝒕  ،ضریب اصالح طول گیرایی در کشش
 9:متوجه به موقعیت ریختن بتنبا 

 427، 33ص
𝒗 "33ص 9:مضریب "اضافه مقاومت ،

395 
𝒘 ضریب اصالح طول گیرانی برای سیم-

، 33ص 9:مهای آجدار جوشی در کشش
433 

(𝑬𝑰)𝒆𝒇𝒇 9:مسختی خمشی مؤثر عضو 
 91،92،95، 15ص

 𝑨𝒔 𝑨⁄6ضریب بادگیری سطح مانع:م 
 148ص
𝑵𝒇

∗

∅𝑵𝒖
 542،546، 540ص 9:م

𝑵𝒖𝒂

∅𝑵𝒏
 324ص 9:م 

𝑵𝒖𝒂

∅𝑽𝒏
 324ص 9:م 
𝒅ˊ

𝒂  مقدار جایگزینad  در صورت استفاده
 9:می مورد نیازتر از اندازهاز مهار بزرگ

 15ص
𝒆ˊ

𝑵  فاصله بین برآیند بار کششی وارد بر
 9:مگروه مهار تحت کشش و خط... 

 15ص
𝒆ˊ

𝑽  فاصله بین برآیند بار برشی وارد بر
 9:مگروه مهار تحت برش در یک راستا ...

 322، 15ص
√𝒇𝒄

ی جذر مقاومت فشاری مشخصه ˊ
، 118،124،133، 55،117، 16ص 9:مبتن
245 

 ∆𝑺𝒎𝒂𝒙  ضریب افزایش سرعت نسبی در
 79ص 6راس قله:م

∆𝒄𝒓  تغییر شکل خارج از صفحه در وسط
ارتفاع دیوار، متناظر با لنگر ترک خوردگی 

𝑴𝒄𝒓 237، 29ص 9:م 
∆𝒊𝒔  تغییر مکان استاتیکی آنی در مرکز

 345، 30ص 9:مسقف
∆𝒏  تغییر شکل خارج از صفحه در وسط

ارتفاع دیوار متناظر با مقاومت خمشی 
 237، 30ص 9:م𝑴𝒏اسمی 

∆𝒐 نبی نسبی طبقه ناشی از تغییر مکان جا
𝑽𝒖𝒔91، 30ص 9:م 

∆𝒓  ساعت بعد  24تغییر شکل پسماند که
 9:مشود گیری میاز حذف بار آزمون اندازه

 497،498، 30ص
∆𝒔  تغییر شکل خارج از صفحه ناشی از

 235،237، 30ص 9:مبرداریبارهای بهره
∆𝒖  تغییر شکل خارج از صفحه در وسط

 9:مدارارتفاع دیوار، ناشی از بارهای ضریب
 236، 30ص
∆𝒙  تغییر مکان جانبی نسبی طراحی در

 30ص 9:مxی طبقه
حداکثر تغییر شکل در آزمایش  𝟏∆

 497، 30ص 9:مبارگذاری اول
حداکثر تغییر شکل در آزمایش  𝟐∆

 498، 30ص 9:مبارگذاری دوم
 𝛉𝒂 296ص 9ضریب اصالح:م 

𝛒ˊ  نسبت𝑨𝒔
 340، 31ص 9:مbdبه  ˊ

𝛒𝒍  نسبت مساحت آرماتور طولی قائم
توزیع شده در دیوارها به سطح مقطع 

، 31ص 9:مهاناخالص بتن عمود بر آن
231،232،396 

𝛒𝒔  نسبت حجم آرماتور دورپیچ به حجم
، 369،370، 31ص 9:مبتن محصور شده

401،404 ،412،413 ،448 
𝛒𝒕  نسبت مساحت آرماتور عرضی افقی

، 231،231، 31ص 9:متوزیع شده، به... 
396 

𝛒𝒗  نسبت مساحت آرماتور بند با آرماتور
 31ص 9:معرضی به مساحت سطح تماس

𝛒𝒘  نسبت𝑨𝒔   به𝒃𝒘𝒅31ص 9:م 
𝛀𝒐112ص 6ضریب اضافه مقاومت:م ،

113 
𝛚𝒓 9:مضریب تشدید برش دینامیکی 
 33ص
𝛚𝒓395ص 9:م 
𝒂𝒑65،62)ضریب بزرگنمایی جزء(:ز ص 
𝒗𝒔19،76:ز ص 
𝜴𝟎  ضریب اضافه مقاومت(:ز(
 41،71،73ص
 𝜶𝒗 دهانه برش برابر فاصله مرکز بار متمرکز
 9ص 9:متا 

 𝜺𝒄𝒔
 578ص 9کرنش جمع شدگی نهایی:م∗
𝜺𝒔 67ص 9:م 
𝜺𝒚 66ص 9کرنش حد تسلیم:م 
𝝀∆  ضریب استفاده شده جهت تعین تغییر

 9:مشکل اضافی ناشی از بارهای دراز مدت
 340، 31ص
𝝀𝒂  ضریب تصحیح جهت انعکاس

ی بتن مشخصات مکانیکی کاهش یافته
سبک در کاربردهای مشخص از مهاری 

 31ص 9:مبتن
𝝀𝒔  ضریبی که برای اصالح مقاومت برشی

رود این برای اثر عمق عضو به کار می
ضریب معمواًل "ضریب اثر ابعاد" نامیده 

 558، 120،127،128، 31ص 9:مشودمی
𝝉𝒄𝒓 ی مهار چسبی تنش پیوستگی مشخه

 313،314، 31ص 9:مدر بتن ترک خورده
𝝉𝒖𝒏𝒄𝒓 ی مهار تنش پیوستگی مشخصه

، 31ص 9:مترک نخوردهچسبی در بتن 
314 

𝝓𝒄𝒄,𝒃 9ضریب کرنش خزشی مبنا:م 
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q جدول 99، 75ص 6فشار مبنای باد:م(
 شهر ها(

𝑸 9:مشاخص پایداری برای یک طبقه 
 90،94، 24ص

R 65}...{، 10ص 6بار باران:م 
𝑹𝒘 18شاخص کاهش صدای وزن یافته:م 
)جدا کننده مسکونی( ، 10،24ص
)مرکز 32 )تصرف آموزشی(،30)هتل(،26

)اداری/حرفه ایو 36بهداشتی(، 
)ورزشی 42)فرهنگی(، 40کسبی/تجاری(،

)فضاهای مشترک( 46)ترابری(،45تفریحی(،
)دیوار( 70تا 64،
 )در(73)پنجره(،72)شیشه(،71،

𝑹𝒑𝒖62،65،71)ضریب رفتار جزء(:ز ص 
𝑹 103، 24ص 9:مبار باران 
𝒓 83، 24ص 9:مشعاع ژیراسیون مقطع 

𝒓𝒃 9:مشعاع خم در سمت داخلی میلگرد 
 567، 24ص

𝒔𝒊  فاصله مرکز به مرکز میلگردها در راستای
i 24ص 9:مدر مجاورت سطح عضو 

𝒔𝒐 ی مرکز به مرکز میلگردهای فاصله
 356،368، 24ص 9:معرضی

𝒔𝒔 24ص 9:مانحراف معیار نمونه 
𝒔𝒘 9:مهای مجاورفاصله آزاد بین جان 
 85، 24ص
𝒔𝟐 صله مرکز به مرکز آرماتورهای طولی فا

 24ص 9:مبرشی یا پیچشی
𝑺𝒏 282، 5ص 9مقاومت اسمی مقطع:م 
𝑺𝒆  لنگر، برش یا نیروی محوری در

 24ص 9:ماتصال
𝑺𝒎 25ص 9:ممدول مقطع االستیک 
𝑺𝒏  ،مقاومت خمشی، برشی، محوری

، 25ص 9:مپیچشی یا اتکایی اسمی مقطع
111،243 ،274،286 

𝑺𝒚 25ص 9:ممقاومت تسلیم یک اتصال 
𝒔  فاصله مرکز به مرکز میلگردهای طولی یا

، 24ص 9:معرضی و مهارها
151،268،321 ،342،364 

S 10ص 6بار برف:م}...{ 
S 135، 133ص 6ضریب کاهش اندازه:م 
S 140ص 6عدد استروهال:م 
𝑺 103، 24ص 9:مبار برف 

S.F.U  واحد مصرف آب لوازم(
 147تا22،144ص 16بهداشتی(:م

SELVولتاژ خیلی پایین(15ص 13:م( 
STC 18درجه تراگسیل صدا:م 
)تصرف 30)هتل(،26)مسکونی( ، 12،24ص

)مرکز بهداشتی(، 32آموزشی(، 
)اداری/حرفه ایو 36

)ورزشی 42)فرهنگی(، 40کسبی/تجاری(،
)فضاهای مشترک( 46)ترابری(،45تفریحی(،

)دیوار( 70تا 64،
 )در(73)پنجره(،72)شیشه(،71،

𝑻𝒄𝒓 25ص 9:ملنگر پیچشی ترک خوردگی ،
133-136 ،197 

𝑻𝒏 25ص 9:ممقاومت پیچشی مقطع ،
112 ،133-136 ،198،217 

𝑻𝒕 495،496، 25ص 9:مکل بار آزمایش 
𝑻𝒕𝒉 133، 25ص 9:ملنگر پیچشی آستانه-
136 ،198،202 

𝑻𝒖 9:مپیچشی در مقطعدار لنگر ضریب 
 202-197، 136-133، 25ص
𝑻𝒆 زمان تناوب اصلی موثر ساختمان(:ز(
 )اندرکنش خاک و سازه(180،206ص
𝑻𝒊 496ص 9بار یکنواخت آزمایش:م 
𝒕𝒇 25ص 9:مضخامت بال 
𝒕𝒉 ضخامت فرضی عضوی که در آن کرنش

 9:م جمع شدگی باید تعیین شود
 }...{577ص
𝒕𝒔𝒍 334، 25ص 9:مبرشی یضخامت زبانه 
𝒕𝒄 )40ص 21:م)زمان تسطیح 

 𝒕𝒅)8،37،40ص 21:م)زمان تداوم انفجار 
𝒕𝒅69،70ص 6ضخامت طراحی یخ:م 

𝒕𝒏𝒐𝒎9، حداقل ضخامت الیه اضافی:م 
 549ص

T  بار خودکرنشی از قبیل اثرات تغییرات
 6دما، نشست پایه ها و وارفتگی:م

 }...{10ص
T 18مدت زمان اندازه گیری تراز صدا:م 

 3،4ص
𝑻  ،آثار تجمعی دما، وارفتگی، جمع شدگی

 106، 25ص 9:مهای نامساوی... نشست
𝒕 9:مضخامت دیواره در مقاطع توخالی 

 25ص
𝑼 ...9:م مقاومت مورد نیاز عضو یا مقطع 

، 112،111،217، 102،105، 25ص
243،274 ،286 

𝒖𝒆  سطح جانبی در معرض تماس عضو
 577ص 9:م با...

U 5ص 9تالش ضریب دار وارد به مقطع:م 
𝑼𝒔 36ص 21سرعت جبهه موج انفجار:م 
V جدول 99، 75ص 6سرعت مبنای باد:م(

 شهر ها(
VOIP113ص 13:م 

V133ص 6سرعت متوسط ساعتی باد:م 
𝑽𝒃  مقاومت مبنای شکست مخروطی

 335}...{، 318، 26ص 9:مبتن
𝑽𝒃𝒓𝒈,𝒔𝒍  مقاومت اتکایی اسمی کلید برشی

 334، 26ص 9:مدر جهت برش
𝑽𝒄  مقاومت برشی اسمی که با بتن ایجاد

، 121-117، 26ص 9:مشده است
128،173،200 ،217،365،372 

𝑽𝒄𝒃,𝒔𝒍  مقاومت خرد شدگی اسمی در
 335، 26ص 9:مبرش
𝑽𝒄𝒃  مقاومت شکست مخروطی اسمی

، 26ص 9:مبتن در برش، در یک مهار منفرد
317 

𝑽𝒄𝒃𝒈  مقاومت شکست مخروطی اسمی
، 26ص 9:مبتن در برش، در یک گروه مهار

317 
𝑽𝒄𝒊  مقاومت برشی اسمی بتن، در مواردی

که ترک خوردگی قطری از ترکیب برش و 
 26ص 9:مشودلنگر نتیجه می

𝑽𝒄𝒑  مقاومت اهرمی اسمی بتن در یک
 323، 26ص 9:ممهار منفرد

𝑽𝒄𝒑𝒈  مقاومت اهرمی اسمی بتن در یک
 323، 26ص 9:مگروه مهار

𝑽𝒄𝒘  مقاومت برشی اسمی بتن، در مواردی
که ترک خوردگی قطری از تنش کششی 

 9:مشوداصلی زیاد در جان نتیجه می
 26ص

𝑽𝒄𝒘 ردی مقاومت برشی اسمی بتن، در موا
که ترک خوردگی قطری از تنش کششی 

 9:مشوداصلی زیاد در جان نتیجه می
 26ص
𝑽𝒅  نیروی برشی در مقطع، ناشی از ترکیب

 26ص 9:می بدون ضریببار مرده
𝑽𝒆  نیروی برشی طراحی، ناشی از ترکیب

 365،371،395، 26ص 9:مبارها و آثار زلزله
𝑽𝒊 دار در مقطع، ناشینیروی برشی ضریب 

 26ص 9:ماز بارهای خارجی
𝑽𝒏 27ص 9:ممقاومت برشی اسمی ،

112،117،119 ،138-141 ،149،165،217 ،
229-230 ،245،263،264 ،269،275،282 ،

324،351،354 ،357،376 
𝑽𝒏𝒉 27ص 9:ممقاومت برشی افقی ،

148،166،198 ،278 
𝑽𝒏𝒙  مقاومت برشی در جهتX27ص 9:م 
𝑽𝒏𝒚  مقاومت برشی در جهتY27ص 9:م 

𝑽𝒔  مقاومت برشی اسمی که با آرماتور
-117، 27ص 9:مبرشی ایجاد شده است
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123 ،129،207 
𝑽𝒔𝒂  مقاومت برشی اسمی در یک مهار

، 27ص 9:ممنفرد یا یک مهار در گروه مهار
316 

𝑽𝒖 27ص 9:مدار نیروی برشی ضریب ،
117،119،120 ،128،147،149 ،
165،197،200 ،217 ،228-232 ،
245،263،264 ،268 ،269،277،281 ،

282،376 
𝑽𝒖𝒂,𝒈 دار وارد بر کل نیروی برشی ضریب

 27ص 9:میک گروه مهار
𝑽𝒖𝒂,𝒊 دار وارد بر نیروی برشی ضریب

ترین تنش در گروه مهار را مهاری که بیش
 27ص 9:متجربه می کند

𝑽𝒖𝒂 دار وارد بر یکنیروی برشی ضریب 
، 27ص 9:ممهار منفرد یا یک گروه مهار

301،324 
𝑽𝒖𝒉 دار در سطح نیروی برشی ضریب

 278، 27ص 9:می بتنتماس دو الیه
𝑽𝒖𝒔 9:مدار در یک طبقهبرش افقی ضریب 
 27ص

𝑽𝒖𝒙 دار در جهت نیروی برشی ضریب
X27ص 9:م 

𝑽𝒖𝒚 دار در جهت نیروی برشی ضریب
Y27ص 9:م 

𝑽𝟎  81ص 6داخلی ساختمان:محجم 
𝑽𝑯 سرعت میانگین باد در باالترین نقطه

 133ص 6ساختمان:م

𝑽𝑯𝑪140ص 6سرعت بحرانی باد:م 
𝑽𝒊70، 69ص 6حجم یخ:م 
𝒗𝒄  تنش متناظر با مقاومت برشی دو

 124،127،163، 25ص 9:میطرفه
𝒗𝒏  تنش معادل بتن متناظر با مقاومت

 ،25ص 9:می اسمیبرشی دو طرفه
165،167 

 𝒗𝒔  تنش معادل بتن متناظر با مقاومت
 124، 26ص 9:می اسمیبرشی دو طرفه

𝒗𝒖 ی ضریبحداکثر تنش برشی دو طرفه-

 165، 26ص 9:مدار
𝒗𝒖𝒈 دار وارد بر تنش برشی دوطرفه ضریب

مقطع بحرانی دال ناشی از بارهای 
 26ص 9:مثقلی
𝒗𝒖𝒔 9مجموع برش ها در کل طبقه:م 
 91ص

𝒗𝒖𝒗 دار بر مقطع تنش برشی ضریب
 9:مبحرانی دال در عملکرد دو طرفه ناشی

 417، 164،163، 26ص
𝒘𝒄  چگالی یا جرم واحد حجم بتن معمولی

، 27ص 9:میا چگالی معادل بتن سبک
56،145 

𝒘𝒕  عرض مؤثر بند در روش خرپایی )مدل
 567، 27ص 9:م بست و بند(

𝒘𝒖 حد طول تیر یا دار وارد به وابار ضریب
 27ص 9:مدال یک طرفه

W 73}...{، 10ص 6بار باد:م 
W13،48ص 3:م 

𝑾𝒊6بار باد وارد بر اعضا با وجود یخ:م 
 71}...{،10ص

𝑾𝒔𝒆𝒓6بار باد سطح بهره برداری:م 
 }...{10ص
𝑾 27ص 9:مبار باد با آثار ناشی از آن ،

103 
𝒘/𝒄 455ص 9نسبت آب به سیمان:م ،
460 

𝒘/𝒄𝒎 9:منسبت آب به مواد سیمانی 
 27ص

𝒙 تر در مقطع مربع بعد کوچک
 27ص 9:ممستطیل

𝒚 9:متر در مقطع مربع مستطیلبعد بزرگ 
 28ص
𝒚𝒕 9:مفاصله محور ثقل مقطع ناخالص 

 28ص
Z  ارتفاع مبنای باد از هر نقطه ساختمان یا

 78ص 6سازه:م
𝒁𝒓𝑶𝟐 )26:پز ص)زیرکونیا 
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