
 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 

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 

 

 

 

mailto:sabri.jafar64@yahoo.com


 طراحیمعماری  منابع کلیدواژه

 

 توضیحات صفحات مخفف منبع

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

  1114 4م ساختمان عمومی الزامات-( 1396) چهارم مبحث

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

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

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

 8      ا
 11      آ
 12       ب
 13       پ
 14      ت
 17      ث
 17       ج
 17       چ
 18       ح
 21       خ
 21      د
 23      ذ
 23       ر
 24       ز
 25       ژ
 25        س
 28       ش
 29       ص
 29      ض
 30      ط
 31      ظ
 31      ع
 32       غ
 32       ف
 34        ق
 34        ک
 35       گ
 36       ل
 36       م
 39       ن
 40       و
 40       ه
 40        ی
 8 التین فھرستسیمبل ھا و  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 20000 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 

داده شده، لطفا قبل استفاده مطالعه 

 نمایید**

𝐈𝟎 18شدت صدای موثر صدای مبنا:م 
 2ص
𝑨𝟎 4ص 18سطح معادل جذب مبنا:م 
𝑰𝑺 25،67ص 19)شاخص خورشیدی(:م 

 𝑳𝑨𝒆𝒒(𝟑𝟎)18حداکثر تراز معادل صدا:م 
 )مسکونی(23ص

𝑳𝑨𝒆𝒒𝑻  معادل وزن یافتهتراز صدای,A18:م 
 3ص
𝑳𝑰 2ص 18تراز شدت صدا:م 

𝑳𝑷𝑨 تراز فشار صدای وزن یافتهA18:م 
 2ص
𝑳𝒆𝒒 نوفه 3،12ص 18تراز صدای معادل:م(

 زمینه(
𝑳𝒊  تراز فشار صدای میانگین در یک بند

 4ص 18یک سوم:م
𝑳𝒏  تراز فشار صدای کوبه ای معمول

 4ص 18شده:م
𝑳𝒏𝒘  تراز فشار صدای کوبه ای معمول شده

)مسکونی( 4،24ص 18وزن یافته:م
)مرکز 34)تصرف آموزشی(، 30)هتل(،28،

)اداری/حرفه ایو 37بهداشتی(، 
)ورزشی 44)فرهنگی(، 41کسبی/تجاری(،

)فضاهای 47)ترابری(،45تفریحی(،
 سقف(-)کف80تا75مشترک(،

𝑨𝒂13ص 3:م 
𝑨𝒕13ص 3:م 
𝑰𝒇13،48ص 3:م 
𝑰𝒔13ص 3:م 

𝑳𝑷 2ص 18تراز قشار صدا: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،

𝒑𝟎 2،3ص 18فشار صدای موثر مبنا:م 
F13،48ص 3:م 
I 2ص 18شدت موثر صدای مورد نظر:م 

IIC 18درجه صدابندی کوبه ای:م 
)تصرف 30)هتل(،28)مسکونی( ،6،24ص

)مرکز بهداشتی(، 34آموزشی(، 
)اداری/حرفه ایو 37

)ورزشی 44)فرهنگی(، 41کسبی/تجاری(،
)فضاهای 47)ترابری(،45تفریحی(،
 )کف و سقف(80تا  75مشترک(،

NFPA 4ص 3:م 
p 2ص 18فشار صدای موثر مورد نظر:م 

P(t)  3ص 18لحظه ای:مفشار صدای 
P13،48ص 3:م 

PA(t)  فشار صدای لحظه ای وزن یافته با
 4ص 18:م Aشبکه وزنی

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،

T 18مدت زمان اندازه گیری تراز صدا:م 
 3،4ص
W13،48ص 3:م 
αوβزاویه سایبان(125ص 19:م( 
ϒ19)ضریب تصحیح انتقال حرارت(:م 

 25ص

Ψ مقادیر کاهش(145ص 19:م( 
 ا                               

 57ص 15ابعاد اسانسور:م
 138ص 3افقی آزاد چاه پنجره:مابعاد 

 15ابعاد آسانسور حمل صندلی چرخدار:م
 10ص

 66ص 15ابعاد برانکارد:م
 77ص 4ابعاد پنجره سونای خشک:م

 15ص 15ابعاد چاه آسانسور:م
 15ابعاد در بازرسی چاهک آسانسور:م

 25ص
ابعاد دریچه اضطراری ورود به باالی 

 27ص 15کابین:م
 61ص 4ابعاد دوش:م

ابعاد سطح کاری اطراف تجهیزات چرخنده 
 21ص 15موتور خانه:م

 94ص 3ابعاد شیبراه: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

 4برای توقف خودروی معلول:مابعاد الزم 
 70ص

 70ص 4ابعاد محل توقف خودرو:م
 21،61ص 15ابعاد موتور خانه آسانسور:م
 22ص 15ابعاد موتور خانه مشترک:م

ابعدا محوطه استقرار خودروی آتش 
 200ص 3نشانی:م

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

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

 90ص 4اتاق بستری:م
 28ص 3اتاق تجهیزات سرد کننده:م

)شوت زباله و 159ص 3اتاق تخلیه:م
 لباس(
 )درمانی(94ص 4تصویربرداری:ماتاق 

اتاق حاوی سیستم های باطری اسیدی 

یش
شنما
پی

http://www.kelidvajeh.ir/
mailto:sabri.jafar64@yahoo.com
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 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

 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
اتاق نشیمن و غذاخوری یا چند 

 )نور،تهویه(81ص 4منظوره:م
اتاق های دسترسی به شوت زباله یا 

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

 )اشتغال(57)اقامت(، 54ص
متر  185اتاق یا سوئیت و فضای بیشتر از 

 112،115،121ص 3مربع:م
 15ص 4اتاق:م

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

 19اتصال بازشوها به جدار غیر نورگذر:م
 149ص

اتصال بازشوی همباد با عایق حرارتی دیوار 
 150ص 19ی:مخارج

 148ص 19اتصال بام های تخت و دیوار:م
اتصال دیوار بتنی/بنایی با عایق از داخل به 

 147ص 19کف زیرین با عایق از خارج:م
اتصال دیوار داخلی به کف زیرین با عایق 

 148ص 19از داخل:م
 149ص 19اتصال دیوار داخلی و خارجی:م
 19اتصال سقف های بین طبقات:م

 148ص
لوله کشی آب بام به فاضالب  اتصال

 103ص 4شهری:م
 165ص 3اتصال مستقیم به ستون:م

 142ص 3اتصال مکانیکی اندود:م
 19اثر بهره گیری از سایبان مناسب:م

 35ص
 19اثر بهره گیری مناسب از نور خورشید:م

 35ص
 20ص 15اثرات ضربه ای بارها:م
 83ص 3اجزای تخلیه خروج:م

 84ص 3راه خروج:ماجزای تشکیل دهنده 
)مقاومت در 15،165ص 3اجزای سازه ای:م

 )خارجی(167برابرآتش(،
 3:ماجزای مدفون در پوشش محافظ

 166ص
احداث ساختمان در زمین هایی که فقط 

توسط راه های پیاده قابل دسترس 
 34ص 4هستند:م

 33ص 4احداث ساختمان:م
احراز مقاومت مکانیکی بارهای وارده بر 

 19ص 15آسانسور:م دیواره چاه
اختالف ارتفاع بین سطوح داخل 

 21ص 15موتورخانه:م
 3اختالف تراز دو سطح افقی:م

 )شیبراه(94)پلکان(،93ص
 3اختالف سطح در دو سمت خروج افقی:م

 80ص
 89ص 3اختالل در جریان برق:م

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

 200ص 3آتش نشانی:م
 15ارتفاع از روی قطعات در حال چرخش:م

 21ص
 73ص 4ارتفاع انبار:م

ارتفاع آزاد و بدون مانع راهروی فضای 
 89ص 4آموزشی:م

 90ص 3ارتفاع آستانه در:م
 70تا66ص 15ارتفاع بازشو آسانسور:م

)فرار اضطراری و 137ص 3ارتفاع بازشو:م
 نجات(

 109ص 4انی:مارتفاع بازشوی امداد رس
 22ص 15ارتفاع بازشوی در موتور خانه:م

 15ارتفاع باالترین دکمه از کف کابین:م
 35ص

 59ص 15ارتفاع باالسری:م
 )شیبراه(94ص 3ارتفاع بدون مانع:م

 196ص 3ارتفاع پارکینگ اتومبیل سبک:م
 4ارتفاع پل هوایی بین ساختمان ها:م

 38ص
 45ص 15ارتفاع پلکان برقی:م

 3ارتفاع پله:م
)نایک130)تجمعی(،129)مارپیج(،91،92ص

 نواختی(
 48ص 4ارتفاع پله:م

 )فضای نیمه باز(62ص 4ارتفاع جان پناه:م
 3ارتفاع جانپناه یا حفاظ و دست انداز:م

 98،151ص

ارتفاع جعبه هشدار دستی)شستی اعالم 
 61ص 3حریق( از کف زمین:م

 59ص 15ارتفاع چاهک:م
 )تجمعی(132ص 3ارتفاع حفاظ:م

 )اقامت(55، 45ص 4ارتفاع در اصلی:م
 70تا 66ص 15ارتفاع در آسانسور:م

 26ص 15ارتفاع در بازرسی آسانسور:م
 26ص 15ارتفاع در بازرسی آسانسور:م

 85ص 3ارتفاع در خروج:م
ارتفاع در ساختمان های 
 72ص 15مسکونی/غیرمسکونی:م

 11ص 15ارتفاع در کابین تخت بر:م
ارتفاع در ورودی و خروجی خودر در 

 71ص 4توقفگاه:م
ارتفاع دست انداز یا جانپناه از سطح فضا 

 105ص 4یا بام:م
 51ص 4ارتفاع دست انداز:م

ارتفاع دستگیره کابین آسانسور ناتوانان 
 31ص 15جسمی:م

 36ص 15ارتفاع دکمه و نشانگر کابین:م
ارتفاع راه های دسترسی به موتورخانه و 

 22ص 15دی ها:مورو
ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده در فضای 

 44ص 4ورودی:م
ارتفاع ساختمان هایی که به آسانسور نیاز 

 72،9ص 15ندارند:م
 1ص 3ارتفاع ساختمان:م
 17ص 4ارتفاع ساختمان:م

ارتفاع ستون نشیمن گاه ضربه گیر 
 26ص 15کابین:م

ارتفاع سر درب محوطه استقرار خودروی 
 200ص 3نشانی:مآش 

 91ص 3ارتفاع سرگیر:م
 66ص 3ارتفاع سقف راه خروج:م

ارتفاع صندلی تاشو آسانسور ناتوانان 
 31ص 15جسمی:م

 33ص 4ارتفاع طبقات زیرزمین:م
 2ص 3ارتفاع طبقه آخر بنا:م

 1ص 3ارتفاع طبقه:م
 3ارتفاع طی شده:م

 )شیبراه(94)پلکان(،93ص
 91ص 3ارتفاع غیر سرگیر:م

 48ص 4ارتفاع غیرسرگیر پله و پاگرد:م
 4ارتفاع فضاها و اتاق های مختلف:م

 82، 81ص
ارتفاع فضای اقامت در تصرف 

 85ص 4مسکونی:م

یش
شنما
پی
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 89ص 4ارتفاع فضای آموزشی:م
ارتفاع فضای بهداشتی در تصرف 

 87ص 4اقامتی:م
 94ص 4ارتفاع فضای تصرف تجمعی:م

 89ص 4ارتفاع فضای کالس:م
)اقامت(، 52ص 4...:مارتفاع فضای

 )بهداشتی(61)اشتغال(، 56
ارتفاع قسمت باال و پایین میان طبقه در 

 53ص 4فضای اقامت:م
 59،66ص 15ارتفاع کابین و درب:م

ارتفاع کف به کف طبقات در هر سمت چاه 
 27ص 15آسانسور:م

 34ص 4ارتفاع کف زمین:م
ارتفاع لبه پایین پنجره از کف تمام 

 )اتاق بستری(90ص 4شده:م
ارتفاع لبه های اطراف سوراخ باز کف 

موتور خانه برای جلوگیری از سقوط اجسام 
 23ص 15خارجی به داخل چاه آسانسور:م

 69ص 4ارتفاع مجاز توقفگاه:م
ارتفاع مجاز ساختمان از نظر ایمنی در برابر 

)راههای افزایش 42،45ص 3آتش:م
 ارتفاع(

ب عرض ارتفاع مجاز ساختمان بر حس
 199ص 3معبر:م

 32ص 4ارتفاع مجاز ساختمان:م
 4ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی:م

 32، 31ص
 11ص 3ارتفاع معبر عمومی:م

 15ارتفاع مفید ورودی کابین در طبقات:م
 26،27ص

ارتفاع موتور خانه در نواحی تردد و 
 21ص 15دسترسی:م

 96ص 3:مارتفاع میله دستگرد
 106ص 4دستگرد:مارتفاع میله 

 61ص 3ارتفاع نصب آژیر اعالم حریق:م
ارتفاع نصب باالترین دکمه از کف 

 35ص 15کابین:م
 62ص 3ارتفاع نصب پنل اعالم حریق:م

 62ص 3ارتفاع نصب دستگاه اعالم خطر:م
 15ارتفاع نصب دستگیره داخل کابین:م

 36ص
ارتفاع نصب دکمه زنگ اخبار و توقف 

 35ص 15اضطراری:م
ارتفاع نصب صندلی تاشو آسانسور 

 31ص 15ناتوانان جسمی:م
 87ص 3ارتفاع نصب کلون:م
 47ص 4ارتفاع نصب کلون:م

ارتفاع نصب وسایل کنترل عبور یک طرفه 
 90ص 3اشخاص:م

 4ارتفاع و مساحت مجاز ساختمان:م
 }...{31ص

 47ص 15ارتفاع هر پله )برقی(:م
 90ص 3ارتفاع یراق آالت:م

 156،177،190ص 3:ماسپرینکلر
 124ص 3استادیوم:م
 98ص 3استادیوم:م
 186ص 3:م6174استاندارد 
 140ص 3ایران:م 8299استاندارد 
)درجه 12ص 18:م ASTM E413استاندارد 
 تراگسیل(
 6ص 18:مASTM E989استاندارد 
 186ص 3م: BS-5839-1استاندارد 
 166ص 3:مEN 13381استاندارد 
 186ص 3:مNFPA 14استاندارد 
 186ص 3:مNFPA 72استاندارد 
 192ص 3:مNFPA 92Bاستاندارد 

 169ص 3:م18839-1استاندارد شماره  
 10ص 18:م8834-1استاندارد ملی ایران 
 4ص 18:م8834-2استاندارد ملی ایران 
-5، 8568-4، 8568-3استاندارد ملی ایران 

 10ص 18:م8568
 4ص 18:م8568-6استاندارد ملی ایران 
 4ص 18:م8568-7استاندارد ملی ایران 
 18ص 18:م8184استاندارد ملی ایران 
 4ص 18:م8568-8استاندارد ملی ایران 

 18:م10945استاندارد ملی ایران شماره 
 )ضریب جذب صدا(18ص

استاندارد های مخصوص آزمایش 
 207ص 3آتش:م

 9ص 18:م IEC  16-60268استاندارد
 57آب(،)دمای 56ص 19استخر:م
 76ص 4استخر:م

 3استعالم از سازمان آتش نشانی:م
 203ص

استفاده از انبار به عنوان فضای اقامت یا 
 73ص 4اشتغال:م

استفاده از جداکننده با صدابندی 
 93ص 18مناسب:م

استفاده از یک فضا با کاربری های 
 32ص 3:ممختلف

 18ص 19استفاده مداوم از ساختمان:م
 18ص 19ساختمان:م استفاده منقطع از

استقرار تصرف مسکونی در طبقات باالی 
 117ص 3سایر تصرف ها:م

 200ص 3استقرار خودروی امداد:م
استقرار فرآیندهای صنعتی با خطر پذیری 

 44ص 3کم:م
استقرار و همجواری واحد های 

 117ص 3مسکونی:م
 4اشراف به حیاط و ساختمان مجاور:م

 104ص
 105ص 4عمومی:ماشراف به معبر 

 27ص 4اصطبل:م
 15ص 15اضافه بار:م

 175ص 3اطفاء حریق:م
اطالعات و مدارک فنی آسانسور،پله 

 51ص 15برقی،پیاده رو متحرک:م
 2ص 3اعضای باربر:م
 }...{54ص 3اعالم حریق:م

 18افت تراگسیل صدا:م
 )جداکننده مرکب(9،51ص

-جسمیافراد دارای معلولیت و کم توان 
 44،86، 41ص 4حرکتی:م

، 41ص 4افراد معلول جسمی حرکتی:م
44 ،46 ،61 ،69،85،86،91 

 45ص 3افزایش ارتفاع و تعداد طبقات:م
 2ص 3افزایش بنا:م

افزایش تعداد طبقات و مساحت 
 32ص 4ساختمان:م

 32ص 4افزایش مجاز ارتفاع ساختمان:م
 45ص 3افزایش مجاز ارتفاع:م

دلیل وجود شبکه  افزایش مساحت به
 49ص 3بارنده خودکار:م

 3:مافزایش مساحت مجاز ساختمان
 47ص

 3اقامتگاه ها و بناهای مسافر پذیر:م
 115ص

 50ص 19اقلیم گرم و خشک:م
اقلیم گرم و مرطوب و یا با نیاز سرمایی 

 47ص 19زیاد:م
 50ص 19اقلیم مرطوب:م

 3ص 4اقلیم و آب و هوا:م
همجواری واحد الزامات استقرار و 

 117ص 3مسکونی:م
 9ص 15الزامات انتخاب آسانسور:م

 33ص 15الزامات آسانسور حمل خودرو:م
 35ص 15الزامات آسانسور:م

 4الزامات پیش آمدگی های ساختمان:م
 38ص

الزامات تامین امنیت ساختمان و ایمنی 
 41ص 4متصرفین:م

یش
شنما
پی




