
کلید واژه  
آزمون نظام مھندسی ونظام کاردانی

www.kelidvajeh.ir
تھیھ کلید واژه ھای آزمون ورود بھ حرفھ مھندسان و کاردانان

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

و تاسیات برقی ومکانیکی،شھرسازی،ترافیک،نقشھ برداری

ارائھ جزوه ھای آمادگی آزمون نظام مھندسی برای رشتھ ھای عمران ، معماری ،برق و...

نمونھ سواالت آزمون نظام مھندسی ھر مبحث بصورت جداگانھ
 شابلون ویژه طراحی معماری برای ترسیم سریع برشھ پلھ و نقشھ ھا در جلسھ امتحان   

آزمون آنالین رایگان ویژه نظام مھندسی برای ھمھ رشتھ ھا

تست زنی سریع = قبولی راحت در آزمون ھای نظام مھندسی با کلید واژه آزمون

سایتھا این از نسخه هتھی با و نمایدتھیه  زیر ھای سایت از یکی از را دخو نیاز مورد واژه کلید اصلی نسخه میتوانید شما

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

www.kelidvajeh.ir
www.civilfa.com

www.yarazmoon.com

http://www.civilfa.com/
http://www.civilfa.com/


@kelidvajeh 

 مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

 (جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان)  

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh  

مخاطبین رو در داخل صفحه تلگرام خود برای یکی از  kelidvajeh@برای ورود 

 روبزنید joine to channelو گزینه  ارسال کرده و سپس روی آن کلیک کنید خود

: برای وارد شدن به کانال باید حتما تلگرام شما آپدیت باشدنکته مهم

پیام ارسال کنید تا راهنمایی  09151361344در صورتی بروز مشکل از به تلگرام شماره 

شوید

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh
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  :1معماري  جرااآمادكي آزمون  جزوه

مباحث مقررات ملي و منابع آزمون  ايفهرست كليدي و كليد واژه

  معماري جراا

  
  

  خانه عمران اشراق:تهيه شده

  جوادرحماني، انسيه قربان نژاد: مؤلف

UUr.j.rahman تماس حاصلل فرمائيد)       

Tel

ni@gmail.co

 
  

om  09126418417 يا ايميل (جهت درييافت كل جزوه با شماره تلفن

ww.shop-eng.ir n

ll:09126418

ww

   417 

ویرایش شده و ویژه آزمون شهریور 1395
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  صفحه  سال  فهرست

  3    ها براي تشخيص منبع سؤاالت آزمونكليد واژه
  6  1384  نظامات اداري: 2مبحث 
  11  1392 ها در مقابل حريقحفاظت ساختمان: 3مبحث 
 15  1392 الزامات عمومي ساختمان: 4مبحث 

 24  1392 هاي ساختمانيمصالح و فرآورده: 5مبحث 

  39  1392  پي و پي سازي: 7مبحث 
 41  1392 هاي با مصالح بناييطرح و اجراي ساختمان: 8مبحث 

 49  1392 هاي بتن آرمهطرح و اجراي ساختمان: 9مبحث 

  64  1392  هاي فوالديطرح و اجراي ساختمان: 10مبحث 
  71  1392  هاطرح و اجراي صنعتي ساختمان: 11مبحث 
 76  1392 ايمني و حفاظت كار در حين اجرا: 12مبحث 

 82  1382 هاطرح و اجراي تأسيسات برقي ساختمان: 13مبحث 

 88  1391 تأسيسات مكانيكي: 14مبحث 

 95  1392 آسانسورها و پلكان برقي: 15مبحث 

 97  1391 تأسيسات بهداشتي: 16مبحث 

 103  1389 لوله كشي گاز طبيعي: 17مبحث 

 112  1390 عايق بندي و تنظيم صدا: 18مبحث 

 117  1389 صرفه جويي در مصرف انرژي: 19مبحث 

 123  1392  19راهنماي مبحث 

 129  1384 عالئم و تابلوها: 20مبحث 

 134  1391 پدافند غير عامل: 21مبحث 

  139  1392  تعمير و نگهداري ساختمان: 22مبحث 
 146  1390 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

 156  1380 هاي نگهباناصول و مباني گودبرداري و سازه

  163  1390  راهنماي جوش و اتصاالت جوشي
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  ها براي تشخيص منبع سؤاالت آزمونكليد واژه

  
  

  اي مباحثكليد واژه ه  منابع

  2مبحث 
سنامه فني و ملكي اشن -ناظران حقوقي -ناظران حقيقي-طراح-انواع مجري-دفاتر مهندسي ساختمان

 -طراحان حقوقي -احراز صالحيت -تعاريف ناظر و مجري -دفترچه اطالعات ساختمان -ساختمان
  قرارداد -وزارت مسكن و شهرسازي –شهرداري  - پروانه ساختمان -ظرفيت اشتغال و حدود صالحيت

 3مبحث 
راهرو  -فرار -)ضوابط خروج(انواع تصرف -)از نوع آتش(خطر-خروج-انواع پله-اطفاء حريق -حريق

  انواع پاركينگ -واحد سطح تصرف -سيستم بارنده - آتريوم -فضاي امن - و بن بست

 4مبحث 

گودال  داخلي،پاسيو و( حياطانواع -...)اقامت،آشپزخانه و (انواع فضا-انواع ساختمان-تعاريف تصرف
توقفگاه وسايل نقليه و پاركينگ  -الزامات پيش آمدگي -ارتفاع بنا -الزامات زمين -امدادرساني-..).باغچه و

ضوابط  -تهويه و تعويض هواي طبيعي -ينور طبيع -ابعاد و ارتفاع فضاها –الزامات و استانداردها راه پله 
 -سرايداري -جان پناه -سقف كاذب -بام مسطح و شيبدار -دفع زباله -ارزش هاي ايراني اسالمي -نما

الزامات  -طبقه و ارتفاع ساختمان -نما –ي مربوط به ميراث فرهنگ يافت آثار -نكات اجرايي ساختمان
 حيوانات -صندوق پستي -استخر و سونا -زمين ساختمان

 5مبحث 

 -چوب - فلز -مالت -گچ -آهك -بلوك -بتن -سيمان-سنگدانه-سنگ-كاشي-سفاليهايبلوك -آجر
پلي  -پالستيك -انواع پشم -پليمر -عايق حرارتي -عايق رطوبتي -رنگ و پوشش -شيشه -قير و قطران
 -تكستايل -ژئوگريد - FRPعناصر  -عايق سلولزي -اسفنج -الياف -پرليت -رس منبسط -استيارن
 -انواع سقف -ديوار غير باربر -انواع قاب -هاانواع سازه -هاي ساختمانيسيستم -موادنانو  -االستومر

 )الكترود(مصالح جوشكاري  - مدوالر -كامپوزيت

-حالت حدي سازه نگهبان-نشست -خطر گود-حفاري-گمانه-ژئوتكنيكي-خاكريزي -انواع پي  7مبحث 
  مهاربند -نباتيخاك  -زهكش -زمين -شمع ها -مهاربندي سازه نگهبان

 8مبحث 

- دوغاب -حفره -پيوند -بند-بستر -بست ديوار-ساختمان سنگي-ساختمان خشتي-ساختمان بنايي
ديوار  -ديوار جداگر -ديوار باربر -كرسي چيني -جان پناه -نعل درگاه -كالف -ضخامت و طول مؤثر

سيمان، آهك، گچ، خاك رس، سنگدانه، ( مصالح -سقف تيرچه بلوك -طاق ضربي -ديوار نسبي -چيني
پيشامدگي  -درز انتطاع -)آب، آجر، بلوك، سنگ، خشت، فوالد، اتصال دهنده، مالت، بتن سيماني، چوب

فلزي، سفالي، (انواع پوشش سقف  -سقف شيبدار چوبي - ديوارجان پناه -اجراي نما -سقف كاذب -سقف
 -درز انقطاع-رايي عايقكاري رطوبتياج لمسائ -)غوره گل، سقف قوسي، سقف استوانه اي، سقف گنبدي

 جرز -بادگير
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 9مبحث 

تواتر نمونه  -)سيمان،سنگدانه، ماسه، شن، آب( مصالح بتن به صورت تخصصي-)نه فرآورده هاي بتني(بتن
 -ميگرد و آرماتور -)پوزوالن، سيليس، خاكستر بادي( مواد افزودني -برداري و نگهداري مصالح بتن

 -بتن ريزي-تواتر نمونه برداري بتن -پوشش بتن -شرايط محيطي بتن -ديدگي بتنآسيب  -اختالط بتن
برشي، (ديوار بتني  -شالوده -دال -خاموت -پايه اطمينان -درز بتن -قالب بندي -آرماتور بندي -انتقال بتن

 شمع -)حائل

  10مبحث 

فوالدي و  -ها و سوراخ هاپيچ -مقاطع و اعضاي فوالدي-انواع قاب ها-حالت حدي-ساختمان فوالدي
 - اتصاالت اتكايي -اتصاالت اصطكاكي -اتصاالت فوالدي -گل ميخ -برشگير -رنگ آميزي -لرزه -زلزله

  روادراي قطعات فوالدي -الكترود -جوش

  11مبحث 

 -پيچ -)خيلي كم(جوشكاري  -خم كاري -مته كاري و سوراخ كاري قطعه فوالدي-ساختمان فوالدي
فوالدي  - LSFفوالدي سبك  -انواع رواداري و انحراف مجاز در قطعات فوالدي و شالوده -منگنه كردن
 سازه بتن -ICFقالب عايق ماندگار -بتن پيش ساخته -)عنصر افقي سازه اي(الوك -CFSنورد سرد

  قالب تونلي - 3Dپانل سه بعدي سبك -مسلح

 12مبحث 

-ماشين آالت ساختماني و باالبر-موقت-حفاظت-حفاظت فردي-ايمني در كارگاه-كارگاه ساختماني
 -حفاري چاه و مجاري آب و فاضالب -)از لحاظ ايمني و حفاظت(گودبرداري -تخريب -نردبان-داربست

 -سرپوشيده -كارگر -كار -پخت قير و آسفالت -)مختصربطور (اجرا و نصب سازه هاي فوالدي و بتني
 نقاشي و پوشش سطوح -كار بر روي بام -نصب قطعات پيش ساخته بتني -بشكه

 13مبحث 

-ترانسفورماتور -انواع كليد -جريان برق -تابلو برق-هادي-الكتريكي-بحث مربوط به برق ساختمان
تلفن، پيام رساني،  سيستم اعالم حريق، زنگ اخبار، -پريز -سيم كشي -كابل -مدار -فيوز -اتصال زمين

 -عالئم نقشه كشي برقي -)مصنوعي، لوكس( شدت روشنايي داخلي -الكترود زمين -...)آنتن مركزي و
 TNسيستم 

 14مبحث 

دستگاه -كولر -بحث هاي هوا و دما -تبريد -سرمايش و گرمايش-تهويه مطبوع-خنك كننده -گرم كننده
 -دمپر آتش-)مربوط به اين مسائل( كانل كشي -هود -تخليه هوا -تعويض هوا -سوخت مايع يا گازهاي با 

 -)مربوط به اين مسائل( لوله كشي -تامين هواي احتراق -شومينه -بخاري -مخزن آب گرم -ديگ
 تبريد و مبرد - شومينه -بخاري -هود -مخزن سوخت -دودكش

 متحركپياده رو  -آسانسور -پله برقي 15مبحث

 16مبحث 

هواكش  -لوله كشي فاضالب-آب گرم مصرفي-و لوله كشي آب مصرفيعتوزي-تاسيسات بهداشتي
بست -لوله كشي آب باران -...)سينك و دستشويي، توالت، دوش، وان،( لوازم بهداشتي -سيفون -فاضالب

 DFU - SFU -)مربوط به اين مسائل( عالئم نقشه كشي -)مربوط به اين مسائل( و تكيه گاه

 17مبحث 
هواي احتراق  -)چراغ روشنايي، شومينه، پلوپز(زهر بحث مربوط به وسايل و لوازم گازسو- گاز طبيعي

 )نبود 14اگر در مبحث (
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 18مبحث 
شاخص كاهش صداي وزن  -آكوستيك -زمان واخنش-تراگسيل-نوفه-بحث مربوط به صدا و صدا بندي

 يموانع صوت - جداكننده -اليه -يافته

 19مبحث 
-روش تجويزي-كاركردي روش-انرژي-عايق حرارت-حرارتي-مفهوم كاهش مصرف-مفهوم صرفه جويي
 پل حرارتي -مقاومت حرارتي –استفاده از ساختمان -جرم مؤثر-بام-پوسته-بانساي-خورشيدي

 عالئم صوتي -چراغ -عالئم -انواع تابلوها-تابلو و عالئم تصويري -عالئم ايمني 20مبحث

 21مبحث 
هر مبحثي كه در مبحث ( -يخروجي اظطرار -فضاي امن-پناهگاه-انفجار-تهديدات-پدافند غيرعامل

 )سه و چهار و سيزده و چهارده و پانزده و شانزده نبود

  22مبحث 

ابالغيه و  -ناامن -عمر ساختمان -استعالم -حفاظ و نرده-مستأجر-مالك-بازرس-نگهداري از ساختمان
 -بهداشت -بازديد، بازرسي، تعويض، كنترل -امنيت ساختمان -تغيير كاربري -اخطاريه -تخلف -حكم

دوره  -هجوم آفات -مكان زباله -حصار -امنيت و قفل ساختمان -پالك ساختمان -حفاظت ساختمان
  حفاظت در برابر حريق -آزمون-تناوب بازرسي

قانون نظام 
 مهندسي

تخلف و شكايت و -هيئت مديره- شوراي انتظامي-شوراي مركزي-هيئت عمومي-سازمان نظام مهندسي
پروانه -حدود صالحيت-ظرفيت اشتغال-هيئت اجراي انتخابات-پروانه اشتغال-جريمه و مجازات

جهات رد  -الزحمهحق - رأي گيري -صالحيت بيش از يك رشته -ارجاع كار -گروه تخصصي -ساختمان
 مهندس

راهنماي 
 جوش

 مسائل اجرايي فوالدي-معايب جوش-بازرسي جوش-درز جوش-)جوشكاري(الكترود-جوشكاري-جوش
-)نصب ستون برشكاري، مونتاژ، رنگ، تميزكاري،سوراخكاري، تسمه سازي، مونتاژ، ساخت انواع ستون، (

 بازرسي جوش -انواع آزمايش -اتصاالت فوالدي

گودبرداري

مهارسازي، آنكراژ، دوخت به پشت، (مهارسازي -سازه نگهبان-گودبرداري و خاكبرداريمسائل مرتبط با
 -قطع و ريشه درختان -شيب پايدار -)نيلينگ، ديافراگمي، مهار متقابل، اجراي شمع، سپر كوبي، خرپايي

مجازات  -سكو و پاگرد كارگران -جك و باالبر -وظايف پيمانكار، پركزدن كاميون -ساختمان مجاور
خسارت مادي و  -قانون مسئوليت مدني -تصرف معبر عمومي -تقصير -ايتجن -ديه -قتل -اسالمي

 كميته حفاظت فني و بهداشت كار -وظايف كارفرمايان -كارفرمايان مشمول قانون كار -معنوي

راهنماي 
  19مبحث 

انواع ديوار  -انواع سيستم دريافت-سيستم فعال و غيرفعال خورشيدي-انرژي تجديد پذير و ناپذير
-فتوولتائيك -خورشيدي -نماي دوپوسته -كلكتور -گلخانه -)ترومب، آبي، بارا، كنستانتيني، حرارتي(

مبدل  -زديوار سب-بام سبز-هوشمند-سيستم نوين تهويه-گلخانه-سيستم بازيافت انرژي- توربين بادي
انواع  -پانل -لوله نوري -طاقچه نوري -سيستم بازيافت -اكونومايزر -ركوپراتور -هيت پايپ -حرارتي

   -المپ
 

 

   



 معماري جراافهرست كليدي و كليد واژه اي مباحث مقررات ملي و منابع آزمون 

 انسيه قربان نژاد -جواد رحماني                                 Ur.j.rahmani@gmail.com-اشراقخانه عمران           

4949

  هاي بتن آرمهطرح و اجراي ساختمان: مبحث نهم

  اي مباحثكليد واژه ه  منابع

 9مبحث 

تواتر  -) بنگدانه، ماسه، شن، آ، سسيمان( مصالح بتن به صورت تخصصي-)ينه فرآورده هاي بتن(ن بت
و  لگرديم -) يپوزوالن، سيليس، خاكستر باد( مواد افزودني -بتننمونه برداري و نگهداري مصالح 

بتن -تواتر نمونه برداري بتن -پوشش بتن -شرايط محيطي بتن -بتن يدگيد بيآس -اختالط بتن -آرماتور
ديوار بتني  -شالوده -دال -خاموت -پايه اطمينان -درز بتن -قالب بندي -آرماتور بندي -انتقال بتن -ريزي

 شمع -) لئبرشي، حا(

  
  9مبحث 

  صفحه  عنوان بند

كليات 9-1  
  1  هدف 9-1-1
  1  دامنه كاربرد 9-1-2
  1 مباني طراحي 9-1-3
  2 ضوابط خاص براي تأمين ايمني در برابر زلزله 9-1-4
  2  واحدها 9-1-5
  3 عاليم و اختصارات 9-1-6

شرايط كلي ارائه و تاييد مدارك فني و مستند سازي 9-2  
  5 ارائه طرح و محاسبه، نقشه ها و مدارك فني 9-2-1
 نظارت و بازرسي 9-2-2

 دفترچه 
7  

  9 آزمايش و بارگذاري 9-2-3
  9 هاي خاص طراحي يا اجرا تصويب روش 9-2-4

مصالح و اجزاي بتن  9-3  
107صفحه  10نبود فصل *   

  11  كليات 9-3-1
  سيمان 9-3-2

 اي، سيمان اي يا سربارهپرتلند پوزوالني، روبارهسفيد، رنگي، آميخته،(سيمان پرتلند
11  
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 )بنايي
 ايحمل و نگهداري سيمان كيسه اي و فله 

 سنگدانه با مصالح سنگي 9-3-3
 ترين اندازه اسمي محدوديت بزرگ  
 سنگدانه سبك  
 نگهداريحمل و نقل و 

16  

  19  آب 9-3-4
  19 مواد افزودني 9-3-5
 مكمل سيمانمواد جايگزين سيمان يا 9-3-6

 پوزوالن  
 سيليس  
 خاكستر بادي  
 مواد شبه سيماني 

20  

ميلگردهاي مصرفي 9-4  
  23 عاليم اختصاري 9-4-0
 ميلگردهاي فوالدي 9-4-1

  24(رده ميلگرد(  
  24(طبقه بندي ميلگرد(  
  26(مشخصات هندسي ميلگرد(  
  26(جوش پذيري ميلگرد(  
  27(حداكثر كربن(  
  27(نشانه گذاري و بسته بندي(  
 28(حمل و نقل و نگهداري( 

24  

  29 ميلگردهاي كامپوزيتي 9-4-3

مقاومت بتن 9-5  
  32 عاليم اختصاري 9-5-0
  كليات 9-5-1

 آزمايش بتن  
 مقاومت فشاري بتن  
 اينمونه استوانه 

33  

  35 هاي اختالط بتنمباني تعيين نسبت 9-5-2
 هاي آزمايشي مخلوطاساس تجربه كارگاهي وهاي اختالط بر تعيين نسبت 9-5-3

  36(رده بندي بتن(  
  36(نسبت اختالط(  
  37(انحراف استاندارد(  
 39(هارتبه بندي كارگاه( 

36  
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 40(نمونه برداري و آزمون( 
بتن و ميلگرد فوالدي) دوام(پايايي  9-6  

  كليات 9-6-1
 ديدگي بتن آسيب  
 حمله سولفاتي  
 واكنش قليايي  
 خوردگي فوالد مدفون  
 سايش و فرسايش 

43  

 هاي كاهنده پايايي مكانيزم 9-6-2
 يخ زدن و آب شدن  
 عوامل شيميايي خورنده  
 سايش و فرسايش  
 هاي واكنش زاسنگدانه 

44  

  ضوابط ويژه براي افزايش پايايي در شرايط محيطي مختلف 9-6-3
 عوامل كاهش نفوذ پذيري بتن 

45  

  هاي كلريد معرض يوندسته بندي شرايط محيطي و الزامات براي بتن مسلح در 9-6-4
 انواع شرايط محيطي  
 مقدار مجاز يون كلريد  
 آزمايش نفوذ پذيري 

46  

  49 هاي بتن مسلحتخمين عمر مفيد ساختمان 9-6-5
  هاي در معرض دوره هاي يخ زدن و آب شدن دوام در محيط 9-6-6

 شرايط محيطي در معرض يخ زدن و آب شدن  
 مواد حباب ساز  
 52(مقدار حباب هوا براي بتن( 

51  

 هاي سولفاتيتدابير اجتماعي در محيط 9-6-7
 شرايط محيط سولفاتي  
 شرايط محيط دريايي  
 كاربرد انواع سيمان  
 رده بندي سولفات  
 مقدار مجاز سولفات 

51  

 پوشش بتني روي ميلگردها 9-6-8
 حداقل ضخامت پوشش بتن 

57  

اجراي بتن 9-7  
 محل بتن ريزينيروي انساني، تجهيزات و آماده سازي 9-7-1

 رواداري توزين  
 دقت ترازو 

59  
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 آماده سازي محل بتن ريزي 
  60  اختالط بتن 9-7-2
  انتقال بتن 9-7-3

 حمل بتن  
 چرخ دستي  
 ناوه شيب دار  
 تلمبه دستي  
 پمپ  
 باكت يا جام 

62  

  بتن ريزي 9-7-4
 استفاده از مواد حباب زا  
 بتن ريزي شالوده  
 بتن ريزي دال و سقف  
 يوار و تير، دبتن ريزي ستون 

63  

  تراكم بتن 9-7-5
 ويبراتور 

65  

  66 پرداخت سطح بتن 9-7-6
  عمل آوري 9-7-7

 نگهداري و حفظ بتن 
69  

 اجراي بتن در شرايط غير متعارف 9-8
  73 شرايط غير متعارف 9-8-1
 اجراي بتن در هواي گرم 9-8-2

 حداكثر دماي بتن  
 تخمين سرعت باد 

73  

  78  بتن در مناطق ساحلي خليج فارس و درياي عمانضوابط ويژه اجراي 9-8-3
 ضوابط ويژه اجراي بتن در هواي سرد 9-8-4

 حداقل دماي بتن  
 محافظت بتن سخت شده  
 زدگيمحافظت از يخ 

80  

 )پمپ شونده(مشخصات بتن پمپي 9-8-5
 ظرفيت پمپاژ بتن 

85  

  87 )شاتكريت(هاي پاشيدنيمشخصات بتن 9-8-6
  87  )قيف و لوله(هاي مصرفي براي بتن ريزي از طريق ترميبتنمشخصات  9-8-7
  88 هاي بتني در جاريزهاي مصرفي در شمعمشخصات بتن 9-8-8

 انواع بتن –بتن ويژه  9-9
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  89 عالئم اختصاري 9-9-0
  89  كليات 9-9-1
  90 بتن بر مقاومت 9-9-2
  94  بتن اليافي 9-9-3
  96 تراكم بتن خود 9-9-4
  100 بتن اصالح شده با پليمر 9-9-5
  102  بتن سنگين 9-9-6
  104  بتن سبك 9-9-7

  ارزيابي و كنترل و بازرسي بتن و مصالح مصرفي 9-10
 تواتر نمونه برداري و مشخصات مصالح* 

  107 عالئم اختصاري 9-10-0
  108  كليات 9-10-1
 هاي پرتلندضوابط پذيرش سيمان 9-10-2

  108(سيمان تواتر نمونه برداري(  
 يميايي و مكانيكي سيمان، شمشخصات فيزيكي 

108  

 ضوابط پذيرش سنگدانه هاي مصرفي در بتن 9-10-3
  تواتر نمونه برداري سنگدانه  
  ضوابط سنگدانه  
 دانه بندي سنگدانه  
 پولكميزان مجاز مواد زيان آور وحداكثر 

115  

 ضوابط پذيرش آب مصرفي در بتن 9-10-4
  برداريتواتر نمونه  
 آشاميدني آب غير  
 زيان آورموادمجازمقدار 

123  

 ضوابط پذيرش مواد افزودني مصرفي در بتن 9-10-5
 هاي مواد افزودني بتنآزمون 

126  

  128 ضوابط پذيرش پوزوالن ها و مواد شبه سيماني 9-10-6
 ضوابط پذيرش ميلگردهاي مصرفي در بتن 9-10-7

 تواتر نمونه برداري ميلگرد  
 مشخصات ميلگرد 

128  

 هاي مصرفي در كارگاهضوابط پذيرش بتن 9-10-8
 133(تواتر نمونه برداري از بتن  نمونه برداري و(  
  135(عدم نمونه گيري نمونه برداري(  
 136(ارزيابي مقاومت بتن( 

133  
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 138(مم دوا، كم مقاومت، كبتن غيرقابل قبول( 
 143(نارزيابي مقاومت بتزمون و، آآزمونه( 

  147 كنترل و بازرسي بتن و اجراي آن 9-10-9

  ضوابط فوالد گذاري 9-11  
  151 بريدن ميلگرد 9-11-1
  151 خم كردن ميلگرد 9-11-2
 جايگذاري و بستن آرماتورها 9-11-3

 رواداري انحراف ميلگردها  
 به هم بستن ميلگرد 

152  

  153 كاربرد توأم انواع مختلف فوالد 9-11-4
  153  ها رواداري 9-11-5
  153 نقشه ها و جزئيات الزم براي اجراي ميلگردها 9-11-6

 ضوابط قالب بندي در بتن، لوله ها و مجراهاي مدفون و درزهاي بتن 9-12
  155 عالئم اختصاري 9-12-0
 كليات و تعاريف 9-12-1

 155(قالب بندي قالب و(  
 156،166(ا هاي قالبسيستم سازه(  
 157(كاربرد قالب(  
 157(رواداري(  
 160(مصالح قالب(  
 160(اجراي قالب(  
 161(پايه اطمينان(  
 162(آب بتن ريزي در زير(  
 162(قالب برداري(  
 163(برداشتن پايه اطمينان(  
 164(زمان قالب برداري(  
 165(ها هاي طراحي قالبروش(  
 165(قالب بارهاي وارد بر(  
 166(هاي انواع اعضاي بتني اي قالبهاي سازهسيستم(  
 166(هاي بتن جزئيات و اسناد و مدارك فني قالب(  
  168(حداكثر تغيير شكل مجاز اعضاي خمشي(  
 168(بار قائم قالب(  
  170(نيروي بركنش ناشي از باد بر قالب افقي بتن(  
 172(نبتمجراهاي مدفون درلوله ها و( 

155  

  درزهاي بتن 9-12-2
 درزهاي اجرايي 

173  
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 درزهاي انبساط 
 درزهاي انقطاع 

  اصول تحليل و طراحي 9-13
  177 عالئم اختصاري 9-13-0
  178  گسترده 9-13-1
 اهداف طراحي 9-13-2

 ايمني  
 قابليت خدمت رساني  
 قابليت استفاده مجدد  
 مقاومت در برابر خرابي پيش رونده  
 دوام 

179  

 اصول پايه طراحي 9-13-3
 هاي طراحيروش 

180  

  181 ضرايب ايمني 9-13-4
 سازه اياعضاي  9-13-5

 اياعضاي ميله  
 اياعضاي صفحه  
 اياعضاي پوسته  
 اعضاي سه بعدي 

182  

 اصول تحليل 9-13-6
 تحليل سازه  
 تحليل خطي  
 تحليل خطي با باز پخش محدود  
 تحليل غير خطي  
 تحليل پالستيك 

183  

 مشخصات مصالح 9-13-7
 مقدار ضريب ارتجاعي بتن  
 ضريب انبساط حرارتي بتن  
 ضريب پواسون  
 رده بتن  
 رده ميلگرد  
 استفاده از ميلگرد  
 مقدارℷ 

184  

 مشخصات هندسي 9-13-8
 طول دهانه موثر  
 اختالف اعداد در نظر گرفته شده با نقشه اجرايي  
 اثر ترك خوردگي 

186  
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  187  بارگذاري 9-13-9
 طراحي در حالت حدي نهايي مقاومت 9-13-10

 نيروي مقاوم  
  در مقطع در حالت حدي نهايي) محوري، مشي، پيچشي و برش(نيروي ايجاد شده  

  تركيبات بارگذاري در حالت حدي نهايي

187  

  190 كنترل در حالت حدي بهره برداري 9-13-11

خمش و بارهاي محوري 9-14  
  191 عالئم اختصاري 9-14-0
  192  گسترده 9-14-1
  193 حالت حدي نهايي مقاومت در خمش و نيروي محوري 9-14-2
 مقطعفرضيات طراحي 9-14-3

 هاي نسبي فوالد و بتنتغيير شكل  
 حداكثر تغيير شكل نسبي بتن  
 تنش فوالد  
 مقاومت كششي بتن  
 نمودار تنش فشاري بتن 

194  

 ضوابط كلي طراحي 9-14-4
 مقطع متعادل  
 تأمين مقاومت در قطعات تحت خمش  
 ايقطعات ميله 

195  

 هاي آرماتورها در قطعات خمشي محدوديت 9-14-5
  آرماتور كششيحداكثر مقدار  
 حداقل مقدار آرماتور كششي  
 توزيع آرماتور خمشي 

196  

  197 شكل و تيرچه هاي بتنيTضوابط تيرهاي 9-14-6
  200 فاصله تكيه گاه هاي جانبي قطعات خمشي 9-14-7
  200 ابعاد طراحي براي قطعات فشاري 9-14-8
 )هاستون(هاي آرماتورها در قطعات فشاري محدوديت 9-14-9

 هادورپيچ 
201  

  202 مقاومت اتكايي 9-14-10
  گذاري جهت اعضاي خمشي يا فشاريهاي فوالد محدوديت 9-14-11

 محدوديت فاصله ميلگرد  
 گروه ميلگردهاي در تماس  
 ميلگردهاي انتظار خم شده 

203  
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  راهنماي جوش و اتصاالت جوشي

  اي مباحثكليد واژه ه  منابع

راهنماي 
 جوش

مسائل اجرايي -معايب جوش-بازرسي جوش-درز جوش-)يجوشكار(دالكترو-جوشكاري-جوش
نصب  برشكاري، مونتاژ، رنگ، تميزكاري،سوراخكاري، تسمه سازي، مونتاژ، ساخت انواع ستون، ( فوالدي

 بازرسي جوش -انواع آزمايش -اتصاالت فوالدي-) نستو

  راهنماي جوش و اتصاالت جوشي

  صفحه  عنوان  بند
  1/معرفي جوشكاري ساختماني .1

 تعريف جوشكاري 1-1
 عوامل مورد نياز جوشكاري 

3  

  3 جوش قوس الكتريكي 1-2
 مدار جوشكاري قوس الكتريكي 1-3

 انواع اتصال و قطبيت  
  شدنيونيزه  
 انحراف قوس 

4  

 جوشكاريعوامل مهم  1-4
 شدت جريان  
 طول قوس  
 سرعت پيشروي  
 زاويه الكترود  
 رابطه قطر الكترود با جريان  
 طول قوس 

6  

 فرآيند هاي جوشكاري 1-5
 هاي جوشانواع روش 

8  

  SMAW( 9(جوشكاري دستي با الكترود روكش دار 1-6
  SAW( 11(جوش زير پودري 1-7
  GMAW(  15(جوش تحت حفاظت گاز با الكترود مصرفي 1-8
  FCAW(  17(جوش تحت حفاظت گاز با الكترود توپودري 1-9
  21 جوش گاز الكتريكي و سرباره الكتريكي 1-10
  22 جوش خميري 1-11
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  22 جوشكاري گل ميخ 1-12
 جوشكاريهاي يتوضع 1-13

 1F 2وF3وF1وG2وG3وG 
24  

  27 اتصاالت جوشي 1-14
 انواع جوش 1-15

 اشكال جوش 

 جوش گوشه  
 جوش شياري 

27  

  29 عاليم جوشكاري 1-16
 كاربرد انواع جوش در ساختمان 1-17

 كاربرد جوش گوشه  
 كاربرد جوش شياري 

32  

 جوش پذيري 1-18
 حدود آلياژهاي فوالدي 

36  

 پيش گرمايش 1-19
 دماي مناسب جوشكاري 

37  

  39/وسايل و تجهيزات جوشكاري قوس الكتريكي .2
  41  معرفي 2-1
  42 جوشكاري قوس الكتريكي هاي يتقابل 2-2
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 178 ....................................................................................... يصنعت ریغ متوسط يها پروژه يا مهیب پوشش حداقل -5

 178 .......................................................................................................... کوچک يها پروژه يا مهیب پوشش حداقل -1

 178 ................................................................................................................................................ پروژه يبند میتقس -0

 178 ....................................................................................................................................... يصنعت بزرگ يها پروژه -0-1

 178 ................................................................................................................................ يصنعت ریغ بزرگ يها پروژه -0-3

 173 ..................................................................................................................................... يصنعت متوسط يها پروژه -0-3

 173 .............................................................................................................................. يصنعت ریغ متوسط يها پروژه -0-1

 173 ................................................................................................................................................ کوچک يها پروژه -0-5

 173 ..............................................................................................................................................................ها هیالحاق -2

 173 .................................................................................................................................................................. پوشش -2-1

 173 ................................................................................................................................................................... طیشرا -2-8

 171 ..................................................................................................................................................................... استثنا -2-3

 171 ................................................................................................................................................ ها هیالحاق فهرست -1

 175 ................................................................................. زیفرانش پرداخت و قبول در مانکار،یپ و کارفرما تیمسئول -17

 311 ................................................................................................................. مهيب حق محاسبه نحوه. کي وستيپ

 171 ........................................................................................................................ (Time Procedure)  يزمان روش

 171 .........................................................................................................(Breakdown Procedure) يکیتفک روش
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 317 ............................................................................................................ نيتضم مهيب و قهيوث و مهيب. دو وستيپ

 170 ................................................................................................................................................................... قهیوث مهیب

 318 ...................................................................... ساخت صنعت در ،یا مهيب یها پوشش انواع یمعرف. سه وستيپ

 محل و زندگی تسهيالت از محروميت وهوا، آب بدی های العاده فوق صوصخ در نامه آيين 

 331 ....................... کشوری استخدام قانون  (13) ماده ت و پ ب، یبندها موضوع خدمت

 تا اکارفرم سهم مهيب حق تيمعاف مشمول یفن و یصنعت ،یديتول یها تيفعال فهرست

 323 ........................................................................................................ کارگر نفر 1 زانيم

 321 ..................................................................................................... ميمستق اتيمال قانون

 321 ................................................................... مشاغل درآمد بر ماليات: چهارم فصل - درآمد بر ماليات سوم باب

 313 ........................................................ یحقوق اشخاص درآمد بر اتيمال: پنجم فصل -درآمد بر اتيمال سوم باب

 313 .................................................................................................... مانيپ یعموم طيشرا

 313 ............................................................................................................................ ميمفاه و فيتعار: اول فصل

 131 .............................................................................................................................................................. مانیپ: 1 ماده

 131 ........................................................................................................................................................ موافقتنامه: 8 ماده

 131 ................................................................................................................................................ يعموم طیشرا: 3 ماده

 131 ............................................................................................................................................ يخصوص طیشرا: 1 ماده

 131 .................................................................................................................................. کار ياجرا يزمان برنامه: 5 ماده

 131 ........................................................................................................................................................... کارفرما: 1 ماده

 117 .......................................................................................................................................................... مانکاریپ: 0 ماده

 117 .......................................................................................................................................................طرح ریمد: 2 ماده

 117 ......................................................................................................................... ناظر مهندس مشاور، مهندس: 1 ماده

 117 ................................................................................................................................................ کارگاه سیرئ: 17 ماده

 117 ................................................................................................................................................ جزء مانکاریپ: 11 ماده

 117 ........................................................................................................... کارگاه دنیبرچ و زیتجه کارگاه، کار،: 18 ماده
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لیوسا موقت، يها ساختمان و ساتیتأس ابزار، و آالت نیماش کار، يپا زاتیتجه و مصالح زات،یتجه مصالح،: 13 ماده

 ................................................................................................................................................................................... 111 

 مدت مان،یپ نرخ مان،یپ بیضر مان،یپ یينها مبلغ مان،یپ هیاول مبلغ مان،یپ مبلغ کار، ياجرا نهیهز برآورد: 11 ماده

 118 .............................................................................................. ماهانه يفرض کارکرد متوسط مان،یپ هیاول مدت مان،یپ

 118 .................................................................................................... ها عنوان جمع، و مفرد ها، خیتار ماه، روز،: 15 ماده

 342 ............................................................................................................ مانکاريپ تعهدات و داتييتأ: دوم فصل

 118 .......................................................................................................................................... مانکاریپ داتییتأ: 11 هماد

 113 ......................................................................................................................................................... کارکنان: 10 ماده

 115 کارگاه سیرئ گر،ید نمانکارایپ با يهماهنگ کار، شرفتیپ گزارش کار، برنامه کار، ياجرا حسن تیمسئول: 12 ماده

 111 ................................................................................. ها يریگ اندازه ها، نقشه کردن ادهیپ نشانه، نقاط کنترل: 11 ماده

 110 ............................................................................... آالت نیماش و زاتیتجه مصالح، تدارک کارگاه، زیتجه: 87 ماده

 157 ................................................................................... کارها دستور ابالغ و ها نقشه مدارک، گردش بیترت: 88 ماده

 158 ........................................................................................... ها آن وضع رییتغ و یيربنایز ساتیتأس حفاظت: 83 ماده

 158 ............................................................................................................................ جزء مانکارانیپ ،يواگذار: 81 ماده

 153 ....................................................................................................................................... شب در کار ياجرا: 85 ماده

 151 .......................................................................................................................... قهیعت يایاش و يخیتار آثار: 81 ماده

 151 .............................................................................................................................................. يقانون اقامتگاه: 80 ماده

 314 .......................................................................................................... کارفرما اراتياخت و تعهدات: سوم فصل

 151 ...............................................................................................................................................کارگاه لیتحو: 82 ماده

 151 .................................................................................. مانیپ نرخ لیتعد د،یجد يها متیق کار، ریمقاد رییتغ: 81 ماده

 150 .......................................................................................................................................... مانیپ مدت رییتغ: 37 ماده

 152 ................................................................................................................................................ اجرا تیریمد: 31 ماده

 152 .................................................................................................................................... کار ياجرا بر نظارت: 38 ماده

 117 ................................................................................................................................................. ناظر مهندس: 33 ماده

 311 ..................................................................................................... کار ليتحو پرداخت، ن،يتضم: چهارم فصل

 117 .................................................................................................................................. تعهدات انجام نیتضم: 31 ماده
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 111 ...............................................................................................................................کار انجام حسن نیتضم :35 ماده

 111 ............................................................................................................................................... پرداخت شیپ: 31 ماده

 118 ................................................................................................................................................... ها پرداخت :30 ماده

 113 ....................................................................................................................................... يارز يها پرداخت: 32 ماده

 111 ............................................................................................................................................... موقت لیتحو: 31 ماده

 110 ................................................................................................................................ يقطع تیضعو صورت: 17 ماده

 110 ............................................................................................................................................... يقطع لیتحو :11 ماده

 112 .......................................................................................................................... نیتضم دوره يها تیمسئول: 18 ماده

 318 .......... اختالف حل حساب، هيتسو ر،يتأخ خسارت ع،يتسر نهيهز ق،يتعل ختم، فسخ، ،یقهر حوادث :پنجم فصل

 112 ...................................................................................................................................... يقهر حوادث بروز: 13 ماده

 111 .......................................................................................................................................... يقانون تیممنوع: 11 هماد

 107 ...........................................................................................................................شده ثبت يانحصار حقوق: 15 ماده

 107 ........................................................................................................................................ مانیپ فسخ موارد -11 ماده

 101 ......................................................................................................................................مانیپ فسخ اقدامات: 10 ماده

 103 ................................................................................................................................................. مانیپ خاتمه :12 ماده

 105 ........................................................................................................................................................... قیتعل :11 ماده

 101 ........................................................................................................... رکاریتاًخ خسارت کار، عیتسر نهیهز :57 ماده

 101 ...................................................................................................................................... یينها صورتحساب: 51 ماده

 100 .............................................................................................................................................. حساب هیتسو: 58 ماده

 102 ................................................................................................................................................. اختالف حل: 53 ماده

 102 .................................................................................................................. مانیپ بر حاکم مقررات و نیقوان: 51 ماده

 381 ..................................................................... (تيريمد مانيپ) ساختمان یاجرا دادقرار

 381 ................................................................................................................................... قرارداد موضوع: 3 ماده

 381 .................................................................................................................................. کار یاجرا محل: 2 ماده

 381 ....................................................................................................................................... قرارداد مدت: 1 ماده
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 381 ....................................................................................................................... ريمد تعهدات و فيوظا: 4 ماده

 383 ............................................................................................ کار صاحب اراتياخت و تعهدات و فيوظا: 1 ماده

 382 .................................................................................................... آن پرداخت نحوه و ريمد الزحمه حق: 1 ماده

 382 ........................................................................................................................................ گردان تنخواه: 7 ماده

 382 ...................................................................................................................................... ناظر مهندسان: 8 هماد

 381 ....................................................................................... عمومات - اراتياخت - ها تيمسؤول – طيشرا: 3 ماده

 381 ................................................................................................ آن منضمات و قرارداد مدارک و اسناد: 31 ماده

 381 ......................................................................................................................... قرارداد نيطرف ینشان: 33 ماده

 384 .............................................. زيربنا مترمربع براساس پيمان انعقاد اجرايی دستورالعمل

 384 ............................................................................ شود رعايت کامالً بايد پيمان انعقاد از قبل که یموارد -الف

 381 ....................................................................................................................... پيمان تکميل و تنظيم نحوه -ب

 383 ......................................................................................... زيربنا مترمربع نرخ با نیساختما کارهای برای پيمان

 121 ................................................................................................................................................. پیمان موضوع: 1 ماده

 121 ......................................................................................................................................... پیمان مدارک اسناد: 8 ماده

 117 ....................................................................................................................................... پیمان ضریب و مبلغ: 3 ماده

 117 ..................................................................................................................................................... پیمان مدت: 1 ماده

 117 ................................................................................................................................................... تضمین دوره: 5 ماده

 117 ............................................................................................................................................................ نظارت: 1 ماده

 117 ............................................................................................................................................... بها آحاد تعدیل: 0 ماده

 117 .................................................................................................................. تدارکات و مصالح انساني، نیروي: 2 ماده

 111 .................................................................................................................................................. پرداخت شیپ: 1 ماده

 111 .................................................................................................... کار انجام حسن و تعهدات انجام تضمین: 17 ماده

 دیرکرد در خسارت جبران و قانوني کسور قطعي، و موقت هاي پرداخت گیري، اندازه نحوه مان،پی نرخ: 11 ماده

 111 .................................................................................................................................................................. ها پرداخت

 111 ............................................................................................................................................................ :پیمان نرخ - الف

 118 ............................................................................................................. :ها ساختمان يربنایز سطح يریگ زهاندا نحوه -ب
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 118 .................................................................................................................................................. :موقت هاي پرداخت -ج

 118 .......................................................................................................................................................... :قطعي پرداخت -د

 113 ............................................................................................................................................................ قانوني کسور -هـ

 113 ....................................................................................................................... :ها پرداخت در دیرکرد خسارت جبران -و

 113 ........................................................................................................................................................ تغییرات: 18 ماده

 113 ................................................................................................................................. پیمان خاتمه یا و فسخ: 13 ماده

 111 ............................................................................................................................... کارگاه برچیدن و تجهیز: 11 ماده

 111 .................................................................................................................................................. شرایط سایر: 15 ماده

 334 ........................................... رديگ ینم انجام پيمانکار توسط که پيمان موضوع کار از اقالمی: يک شماره پيوست

 هر برای موقت های پرداخت منظور به کار لفمخت های فعاليت برای کار هر انجام درصدهای تعيين: دو شماره پيوست

 334 ........................................................................................................................................ تفکيک به پروژه زير

 334 .................................... ...و سازی محوطه ساختمان، در مصرفی مصالح به مربوط مشخصات: سه شماره پيوست

 334 ........... پروژه زير هر تفکيک به کارها ازيموردن واحدهای ديگر و سطوح گيری اندازه نحوه: چهار شماره پيوست

 334 ................................................................................. پيمان 7 ماده ارتباط، در پيمان تعديل: پنج شماره پيوست

 331 ............................................ ساختمان یاجرا یقراردادها یبرا قرارداد یعموم طيشرا

 331 ............................................................................................................................ ميمفاه و فيتعار: اول فصل

 111 .............................................................................................................................. ساختمان ياجرا دقراردا: کی ماده

 111 .............................................................................................................................................. يعموم طیشرا: دو ماده

 111 ......................................................................................................................................... يخصوص طیشرا: سه ماده

 111 ................................................................................................................... ساختمان ياجرا قرارداد انواع: چهار ماده

 111 .......................................................................................................................................... ساختمان ياجرا: پنج ماده

 111 ........................................................................................ اشتغال تیظرف و آن حدود ،يا حرفه تیصالح: شش ماده

 110 .......................................................................................................................................................... ناظر: هفت ماده

 110 .................................................................................................................................. کننده هماهنگ ناظر: هشت ماده

 110 ......................................................................................................................................................... مانکاریپ: نه ماده

 110 .......................................................................................................................... آن دنیبرچ و زیتجه کارگاه،: ده ماده
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 110 ................................................................................................................. يبند زمان برنامه قرارداد، مدت: ازدهی ماده

 112 ................................................................................................................. پرداخت نحوه و قرارداد مبلغ: دوازده ماده

 338 ...................................................................................................... کار صاحب اراتياخت و تعهدات: دوم فصل

 112 ................................................................................................................................. رکا صاحب تعهدات: زدهیس ماده

 111 ............................................................................................................................. کار صاحب اراتیاخت: چهارده ماده

 333 ............................................................................................................ یمجر اراتياخت و تعهدات: سوم فصل

 111 .................................................................................................................................................... تعهدات: پانزده ماده

 871 ..................................................................................................................................... يمجر اراتیاخت: شانزده ماده

 213 ....................... کار قيتعل و ها رداختپ نحوه ها، نهيهز صورت هيته قرارداد، تعهدات انجام نيتضم: چهارم فصل

 871 ............................................................................................................................... تعهدات انجام نیتضم: هفده ماده

 871 ....................................................................................................................................... ها نهیهز صورت: هجده ماده

 871 ....................................................................................................................................... ها پرداخت نحوه: نوزده ماده

 878 ....................................................................................................................................................... قیتعل: ستیب ماده

 212 ................................................................. رکا انيپا و حساب هيتسو کارگاه، دنيبرچ کار، ليتحو: پنجم فصل

 878 .................................................................................................................................... کار لیتحو: کی و ستیب ماده

 878 ................................................................................................................................ کارگاه دنیبرچ: دو و ستیب ماده

 873 .............................................................................................................. کار انیپا و حساب هیتسو: سه و ستیب ماده

 211 ...............................اختالف محل تعهدات، انجام عدم خسارات فسخ، از پس اقدامات فسخ، موارد: ششم فصل

 873 .................................................................................................................................. فسخ موارد: چهار و ستیب ماده

 871 ..................................................................................................................... فسخ از پس اقدامات: پنج و ستیب ماده

 871 ....................................................................................................... تعهدات انجام عدم خسارت: شش و ستیب ماده

 871 ............................................................................................................................... اختالف حل: هفت و ستیب ماده

 211 ................................... قرارداد یعموم طيشرا اعتبار ها، ابالغ و اقامتگاه کار، عيتسر ،یقهر حوادث: هفتم فصل

 875 ........................................................................................................................... يقهر حوادث: هشت و ستیب ماده

 875 ............................................................................................................................ها ابالغ و اقامتگاه: نه و ستیب ماده

 875 .................................................................................................................................. يعموم طیشرا اعتبار: يس ماده
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 211 ................................................................................................................................. قرارداد یخصوص طيشرا

 218 .......................... پيمانکاران( یا حرفه) انتظامی تخلفات به رسيدگی نحوه دستورالعمل

 218 ............................................................................................................................................ کليات: اول فصل

 213 ......................................... ها آن وظائف و پيمانکاران( یا حرفه) انتظامی تخلفات به رسيدگی مراجع: دوم فصل

 231 ........................................................................................... انضباطی تنبيهات ميزان و تخلف موارد: سوم فصل

 232 .............................................. آراء در تجديدنظر و( یا حرفه) انتظامی تخلفات به رسيدگی فرآيند: چهارم فصل

 231 .............................................................................................. مناقصات یبرگزار قانون

 231 ............................................................................................................................................ اتيکل: اول فصل

 815 ............................................................................................................................................................. کاربرد :1 ماده

 815 ...........................................................................................................................................................فیتعار: 8 ماده

 811 ......................................................................................................................................... معامالت يبند طبقه: 3 ماده

 811 ............................................................................................................................... مناقصات انواع يبند طبقه: 1 ماده

 237 ...................................................................................................................... مناقصات یسازمانده: دوم فصل

 810 ............................................................................................................................................ مناقصه ونیسیکم: 5 ماده

 810 ............................................................................................................................... مناقصه ونیسیکم فیوظا: 1 ماده

 812 ............................................................................................................................ اتیشکا به يدگیرس أتیه: 0 ماده

 812 ................................................................................................................ اتیشکا به يدگیرس أتیه فیوظا: 2 ماده

 238 ......................................................................................................................... مناقصات یبرگزار: سوم فصل

 812 ............................................................................................................................... مناقصات يبرگزار ندیفرآ: 1 ماده

 811 ........................................................................................................................................... يمال منابع نیتأم: 17 ماده

 811 ............................................................................................................................... مناقصه انجام يها روش: 11 هماد

 887 ........................................................................................................................... گران مناقصه يفیک يابیارز: 18 ماده

 887 ........................................................................................................................................... مناقصه فراخوان: 13 ماده

 881 ................................................................................................................................................ مناقصه اسناد: 11 ماده

 881 ..................................................................................................................... شنهادهایپ میتسل و هیته بیترت: 15 ماده
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 888 ................................................................................................................ نهادهاشیپ لیتحو و میتسل طیشرا: 11 ماده

 888 ................................................................................................................................. اسناد حیتشر و حیتوض: 10 ماده

 888 ........................................................................................................................................ شنهادهایپ شیگشا: 12 ماده

 883 ................................................................................................................... شنهادهایپ يبازرگان يفن يابیارز: 11 ماده

 883 .............................................................................................................. مناقصه برنده نییتع و يمال يابیارز: 87 ماده

 881 ................................................................................................................................................ قرارداد انعقاد: 81 ماده

 224 ..................................................................................................................... مناقصات مقررات - چهارم فصل

 881 ..................................................................................................................... مکاتبات و اسناد ارسال طیشرا: 88 ماده

 881 ......................................................................................................................... يرسان اطالع و يمستندساز: 83 ماده

 885 .................................................................................................................................... مناقصه لغو و دیتجد: 81 ماده

 885 ........................................................................................................................... اتیشکا به يدگیرس نحوه: 85 ماده

 881 ....................................................................................................................... محدود مناقصه يبرگزار نحو: 81 ماده

 881 ................................................................................................................................. مناقصه فاتیتشر ترک: 80 ماده

 881 ........................................................................................................... مناقصه فاتیتشر ترک أتیه بیترک: 82 ماده

 882 ............................................................................................................. مناقصه يبرگزار به الزام عدم موارد: 81 ماده

 881 .................................................................................................................................................. نیقوان نسخ: 37 ماده

 211 ........................................................................................... ساختمان فروش شيپ قانون

 211 ................................................................. ساختمان فروش شيپ قانون يیاجرا نامه نييآ

 213 .................................................................................................... یمدن تيمسئول قانون

 242 ........................................................................................................ آالت نيماش نهيهز

 242 ................................................................................................................................. آالت نيماش یساعت نهيهز

 242 ............................................................................................................................................... :استهالک نهيهز

 242 ................................................................................................................ آالت نيماش نهيهز نييتع مؤثر عوامل

 241 ................................................................................................... :آن محاسبه یها روش و استهالک یحسابدار
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 241 ....................................................................................................................................................... مهيب نهيهز

 Fuel cost .............................................................................................................................. 241 سوخت نهيهز

 241 ....................................................................................................................... سيگر و روغن لتر،يف یها نهيهز

 241 ................................................................................................................................................. کيالست نهيهز

 241 ................................................................................................................................................ تعميرات هزينه

 

 

 

 



 2 معماری ی آزمون اجراگآمادجزوه 

 

 رحمانیجواد                                              Ur.j.rahmani@gmail.co-خانه عمران اشراق       

 
15 
15 

 کار قانون

 اصولی و کلی تعاريف :3 فصل

 این از تبعیت به مکلف کشاورزي و خدماتي صنعتي، تولیدي،مؤسسات  ،ها کارگاه کارگران، کارفرمایان، کلیه: 1 ماده

 .باشند مي قانون

 سهم حقوق، مزد، از اعم السعي حق دریافت مقابل در عنوان هر به که است کسي قانون این لحاظ از کارگر: 8 ماده

 .کند مي کار کارفرما استدرخو به مزایا سایر و سود

 حق دریافت مقابل در او حساب به و درخواست به کارگر که حقوقي یا حقیقي است شخصي کارفرما: 3 ماده

 نماینده هستند کارگاه کار اداره دار عهدهکه  يکسان کلیه عموم طور به و مسئوالن و مدیران. کند مي کار السعي

 عهده به کارگر قبال در مذکور نمایندگان که است تعهداتي کلیه مسئول کارفرما و شوند مي محسوب کارفرما

 مقابل در نپذیرد را آن کارفرما و بنماید تعهدي خود اختیارات از خارج کارفرما نماینده صورتیکه در. گیرند مي

 .است ضامن کارفرما

مؤسسات  قبیل از کند، مي رکا آنجا در او نماینده یا کارفرما درخواست به کارگر که است محلي کارگاه: 1 ماده

ها.  آن امثال و عمومي اماکن تولیدي، تجاري، خدماتي، مسافربري، ترابري، ساختماني، معدني، کشاورزي، صنعتي،

 شیرخوارگاه، ،ها يتعاون ناهارخوري، نمازخانه، قبیل از اند،اقتضاي کار متعلق به کارگاه به که تاسیساتي کلیه

 و آموزشي مراکز سایر و آموزي سواد يها کالس خانه، قرائت اي، حرفه موزشگاهآ حمام، درمانگاه، مهدکودک،

 جزءها  آن نظایر و ذهاب و ایاب وسایل و ورزشگاه کارگران، بسیج و اسالمي انجمن و شورا به مربوط اماکن

 .باشند مي کارگاه

 د. باشن مي قانون این مقررات مشمولها  اهکارگ نیز و کارآموزان و آنان نمایندگان کارفرمایان، کارگران، کلیه: 5 ماده

 قانونو هشتم  بیست و بیستم نوزدهم، اصول و دوم اصل شش بند و سوم و چهل اصل چهار بندبر اساس : 1 ماده

 و قوم هر از ایران مردم و ممنوع دیگري از کشيو بهره  معین کار به افراد اجبار ایران، اسالمي جمهوري اساسي

 افراد همه و بود نخواهند امتیاز سبب ها نیا مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوي حقوق از باشند که قبیله

و مخالف  است مایل آن به که را شغلي دارد حق هرکس و دارند قرار قانون حمایت در یکسانو مرد  زن از اعم

 دوم اصل شش بند و سوم و چهل اصل چهار بند. بر اساس برگزیند نیست دیگران حقوق و عمومي مصالح و اسالم

 کشيو بهره  معین کار به افراد اجبار ایران، اسالمي جمهوري اساسي قانونو هشتم  بیست و بیستم نوزدهم، اصول و

 مانند و زبان نژاد، رنگ، و برخوردارند مساوي حقوق از باشند که قبیله و قوم هر از ایران مردم و ممنوع دیگري از

 دارد حق هرکس و دارند قرار قانون حمایت در یکسانو مرد  زن از اعم افراد همه و بود خواهندن امتیاز سبب ها نیا

 .برگزیند نیست دیگران حقوق و عمومي مصالح و اسالمو مخالف  است مایل آن به که را شغلي
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 کار قرارداد: 2 فصل

  آن انعقاد  اساسی  شرايط و کار قرارداد  تعريف -2-3

 را کاري السعي حق دریافت قبال در کارگر آن موجب به که شفاهي یا کتبي قرارداد از عبارتست ارک قرارداد: 0 ماده

 .دهد مي انجام کارفرما براي غیرموقت مدت، یا موقت مدت براي

 دائمي قرارداد نشود، ذکر قرارداد در مدتي که يدر صورت دارد، مستمر جنبهها  آن طبیعت که يیکارها در: 1تبصره 

 قرارداد نشود، ذکر قرارداد در مدتي که يدر صورت دارد، مستمر جنبهها  آن طبیعت که کارهائي در. شود مي تلقي

 .شود مي تلقي دائمي

 کمتر مزایائي کارگر براي که بود خواهد نافذ يدر صورت آن بعدي تغییرات یا کار قرارداد در مذکور شروط: 2 ماده

 .مایدنن منظور قانون این در مقرر امتیازات از

 مورد مشروعیت - الف: است الزامي ذیل شرایط رعایت قرارداد بستن زمان در کار قرارداد صحت براي: 1 ماده

 کار انجام یا اموال تصرف در طرفین شرعي و قانوني ممنوعیت عدم - چ قرارداد موضوع بودن معین - ب قرارداد

 .نظر مورد

 ها در مراجع ذیصالح به اثبات برسد.  آن بطالن آنکه مگر است، کار قراردادهاي کلیهبر صحت  اصل: 1 تبصره

 وظیفه یا حرفه یا کار نوع - الف: باشد ذیل موارد حاوي باید طرفین، دقیق مشخصات بر عالوه کار قرارداد: 17 ماده

 ها يصمرخ و تعطیالت کار، ساعات - ج آن لواحق و مبنا مزد یا حقوق - ب. یابد اشتغال آن به باید کارگر که اي

 دیگري موارد -ز. باشد معین مدت براي کار چنانچه قرارداد، مدت -و قرارداد انعقاد تاریخ - ه کار انجام محل -د

 .نماید ایجاب محل، یا شغل عادت و عرف که

 اداره به آن از نسخه یک که گردد مي تنظیم نسخه چهار در قرارداد باشد کتبي کار قراردادکه  يموارد در: 1 تبصره

 در و کار اسالمي شوراي اختیار در دیگر نسخه و کارفرما نزد نسخه یک و کارگر نزد نسخه کیو  محل رکا

 .گیرد مي قرار کارگر نماینده اختیار در شورا فاقد يها کارگاه

ر ه دوره این خالل در. نمایند تعیین کار آزمایشي دوره نام به را مدتي یکدیگر توافق با توانند مي طرفین: 11 ماده

. نماید قطع را کار رابطه باشد، داشته خسارت پرداخت به الزام آنکه بي و قبلي اخطار بدون دارد، حق طرفین از کی

 و بود خواهد آزمایشي دوره تمام حقوق پرداخت به ملزم وي باشد کارفرما طرف از کار رابطه قطعکه  يصورت در

 .بود خواهد کار انجام مدت حقوق دریافت قمستح فقط کارگر نماید قطع را کار رابطه کارگر چنانچه

 ماهر نیمه و ساده کارگران براي مدت این حداکثر. شود مشخص کار قرارداد باید آزمایشي دوره مدت: 1 تبصره

 .باشد مي ماه سه باال سطح تخصص داراي و ماهر کارگران براي و یکماه
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 ادغام تولید، نوع تغییر شکل، هر به انتقال یا فروش یلقب از کارگاه، مالکیت وضع در حقوقي تغییر نوع هر: 18 ماده

 قطعیت قراردادشان که کارگراني قراردادي رابطه در ،ها نیا امثال و مالک فوت کارگاه، شدن ملي دیگر،در موسسه 

 .بود خواهد سابق کارفرماي حقوق و تعهدات مقام قائم جدید، کارفرماي و باشد نمي موثر است یافته

پیمانکاران مورد تأیید  صرفاً با است مکلف پیمان دهنده یابد، مي انجامپیمان  طریق از کار که مواردي در: 13 ماده

سایر  قانون ووزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي قرارداد منعقد و در قرارداد پیمانکار را متعهد به اجراي این 

از حیث رعایت این قوانین و مقررات تبعي آن  مقررات مرتبط در مورد کارگران خود نماید. صالحیت پیمانکاران

 شود.رسد، بررسي ميي عالي کار به تصویب وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعي ميشوراطبق ضوابطي که با پیشنهاد 

 برابر را کارگران به پیمانکاران بدهي باشند مي موظف کارفرمایان و بوده ممتازه دیون جزء کارگر مطالبات: 1 تبصره

 حسن ضمانت و در صورت عدم تکافوي مطالبات از محل پیمانکار، مطالبات محل از حل اختالف راجعم راي

 .نمایند پرداخت کار، انجام

 15 انیاز پا قبل یا و بپردازد کار مقاطعه با قرارداد انعقاد به فوق ترتیب برخالف دهنده مقاطعه چنانچه: 8 تبصره

 .بود خواهد کارگراندر قبال  کار مقاطعه دیون پرداخت به مکلف نماید، حساب تسویه موقت، تحویل از روز

 کار قرارداد  تعليق -2-2

 به کار قرارداد شود، متوقفموقتاً  طرفین از یکي تعهدات انجام آتي مواد در مذکور امور واسطه به چنانچه: 11 ماده

 مزد( افزایش و بازنشستگي لحاظ ز)ا دمتخ سابقه احتساب با کار قراردادها  آن رفع از پس و آید مي در تعلیق حال

 .گردد برمي اول حالت به

در  کارگران داوطلبانه شرکت مدت همچنین و( ذخیره و حتیاط، ا)ضرورت وظیفه نظام خدمت مدت: 1 تبصره

 .شود مي محسوب آنان کار و خدمت سوابق جزء ،جبهه

 خارج طرفین اراده از آن وقوع که بیني پیش رقابلغی حوادث بروز یا و قهریه قوه واسطه به که موردي در: 15 ماده

 گردد، غیرممکن موقت بطور کارفرما یا کارگر تعهدات انجام و شود تعطیل کارگاه از قسمتي یا تمام است،

 موارد تشخیص آید مي در تعلیق حال به شود مي تعطیل که کارگران از قسمت آن یا تمام کارگران با کار قراردادهاي

 .است اجتماعي امور و کار توزار با فوق

 مزد یا حقوق بدون يها يمرخص دیگر یا و تحصیلي مرخصي از قانون این مطابق که کارگراني قرارداد: 11 ماده

 .آید مي در تعلیق حال بهدو سال  مدت به و مرخصيدر طول  کنند، مي استفاده

 .است تمدید قابل دیگردو سال  براي تحصیلي مرخصي: 1 تبصره

 به توقیف مدت در شود نمي محکومیت حکم به منتهي وي توقیف و گردد مي توقیف که کارگري قرارداد: 10 ماده

 .گردد مي باز خود کار به توقیف رفع از پس کارگر و آید مي در تعلیق حال
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با  تواند قرارداد کارگر راکارگر منجر به مجازات سه ماه حبس یا بیشتر شود کارفرما مي فیتوقتبصره: چنانچه 

پرداخت حق سنوات به ازاي هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق، فسخ نماید. در صورت مجازات کمتر 

 گردد.ها، کارگر بدون دریافت حق السعي به کار سابق باز مياز میزان فوق یا سایر مجازات

 حکم به منتهي اختالف حل اجعمر در توقیف نیو ا باشد کارفرما شکایت سبب به کارگر توقیف چنانچه: 12 ماده

 ضرر جبران بر عالوه است مکلف کارفرما و شود مي محسوب کارگر خدمت سابقه جزء آن مدت نگردد، محکومیت

 .نماید پرداخت نیز را وي مزایاي و مزد پردازد، مي کارگر به دادگاه حکم مطابق که وارده زیان و

 رفع براي باشد، نشده مشخص مذکور مراجع طرف از ارگرک تکلیف که زماني تا است مکلف کارفرما: 1 تبصره

 پرداختاش  خانواده به الحساب يعل طور به را او ماهیانه حقوق از درصد پنجاه حداقل وي، خانواده احتیاجات

 د. نمای

 پساه دو م تا حداکثر باید کارگر ولي آید، مي در تعلیق حالت به کار قرارداد وظیفه نظام خدمت دوران در: 11 ماده

 مشغول کار به آن مشابه شغلي در باشد شده حذف وي شغل چنانچه و برگردد خود سابق کار به خدمت پایان از

 د. شو مي

 پذیرفتن از تعلیق حالت رفع از پس کارفرما چنانچه 15،11،10،11 مواد در مذکور موارد از کیهر  در: 87 ماده

 روز 37 مدت ظرف دارد حق کارگر و شود مي محسوب نونيغیرقا اخراج حکم در عمل این کند، خودداري کارگر

 که کند ثابت نتواند کارفرما هرگاه و باشد( نداشته موجه عذر کارگرکه  يدر صورت) نماید مراجعه تشخیص هیات به

 و کار به کارگر بازگرداندن به مکلف مزبور هیات تشخیص به است، بوده موجه دالیل به مستند کارگر نپذیرفتن

 کار سابقه هرسال ازاء به کند اثباترا  آن بتواند اگر و باشد مي کارگاه به مراجعه تاریخ از وي مزد یا حقوق تپرداخ

 .نماید پرداخت وي به مزد آخرین روز 15

 کار انجام براي را خود آمادگي تعلیق، حالت رفع از پس روز 37 حداکثر موجه عذر بدون کارگر چنانچه: 1 تبصره

 شناخته مستعفي ننماید، مراجعه تشخیص هیات به کارفرما، استنکاف و مراجعه از پس یا و نکند ماعال کارفرما به

 .بود خواهد حقوق آخرین یکماه هرسال بازاء سنوات حق اخذ مشمول کارگر صورت نیدر ا که شود مي

 کار قرارداد  خاتمه -2-1

 از - ج کارگر بازنشستگي - ب کارگر فوت - الف: یابد مي خاتمه زیر طرق از یکي به کار قرارداد: 81 ماده

 -ز آن ضمني یا صریح تجدید عدم و موقتبا مدت  کار قراردادهاي در مدت انقضاء -د کارگر کلي کارافتادگي

کاهش تولید و تغییرات ساختاري که در اثر الزام قوانین و مقررات یا شرایط  -توافق بین کارگر و کارفرما ح

اسي و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوري منجر به تعطیلي تمام و یا بخشي از کار شود اقتصادي، اجتماعي و سی

 -و است معین کار به مربوط که قراردادهائي در کار پایان -هي کارگاه انضباطفسخ قرارداد با تصمیم کمیته  -ط

 کارگر استعفاي
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 به کتبا را خود استعفايو بدواً  داده امهاد خود کار به یکماه است موظف کند مي استعفا که کارگري: 1 تبصره

 استعفاي نماید اعالم کارفرما به کتبا را خود انصراف روز 15 مدت ظرف حداکثر یکهدر صورت و دهد اطالع کارفرما

 یا و کارگاه اسالمي شوراي به را آن از انصراف و استعفا رونوشت است موظف کارگر و شود مي تلقي يفمنت وي

 .دهد تحویل کارگران نماینده یا و صنفي انجمن

هاي بیش از پنجاه نفر کارگر باید به تأیید اکثریت هیئتي مرکب از در کارگاه «ز»: موارد مذکور در بند 8تبصره 

استاندار یا معاون وي، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعي، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگاه، نماینده 

، رییس کل دادگستري، نماینده تشکل کارگري حائز اکثریت استان، نماینده تشکل ربط يذاي صندوق بیمه

وي برسد. چنانچه به تشخیص هیئت  اریاختکارفرمایي استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام 

 شود.مذکور تمام یا بخشي از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول مقررات بیمه بیکاري مي

 به است، فوق موارد در کارگر اشتغال دوره بهو مربوط  کار قرارداد از ناشي که مطالباتي کلیه کار، پایان در: 88 ماده

 .شد خواهد پرداخت وي قانوني وارث به او فوتدر صورت  و کارگر

 موظف ربط يذاي صندوق بیمه مستمري برقراري و اداري مراحل انجام و قانوني وراث تکلیف تعیین تا: 1 تبصره

 به ماه سه مدت به و الحساب يعل طور به دریافتي، حقوق آخرین میزان به متوفي حقوق پرداخت به نسبت است

 .نماید اقدام وي تکلف تحت عائله

: در صورت خاتمه قرارداد کار به علت توافق بین کارگر و کارفرما و یا فسخ قرارداد با تصمیم کمیته 83 ماده

آخرین مزد کارگر به نسبت کارکرد به ازاي هرسال سابقه کار حق سنوات به میزان  بر اساسد انضباطي کارگاه بای

 سي روز مزد به کارگر پرداخت نماید.

 براي به نسبت مدت کارکرد است مکلف کارفرما موقت، مدتیا  معین کار کار، قرارداد خاتمهدر صورت : 81 ماده

 کار پایان مزایاي عنوان به مزد یکماه معادل مبلغي حقوق آخریناساس  بر متناوب یا متوالي از اعم سابقه، سال هر

 .مایدن پرداخت کارگر به

 يها حساب به را )دائم( موقت غیر یا موقت قرارداد داراي کارگران سنوات حق موظفند کارفرمایان: مکرر 81 ماده

 شود يم افتتاح کارگر نام به کار عالي شوراي تایید مورد اعتباري و ماليمؤسسات  یاها  بانک نزد که مدت بلند سپرده

 در جز کارگر. نماید واریز کار پایان در ساالنه یا فصلي ماهانه، صورت به را سنوات حق تواند يم کارفرما کنند واریز

 شتبردا به مجاز کلي کارافتادگي از یا بازنشستگي زمان درصرفاً  ماده این اجرایي نامه آیین در شده بیني پیش موارد

 رفاه و کار تعاون، وزیر تصویب به کار عالي شوراي پیشنهاد با ماده اجرایي نامه آیین. بود خواهد حساب این از

 .رسید خواهد اجتماعي

 به طرفین از کی چیه باشد شده منعقد معین، کار انجام براي یا و موقت مدت براي کار قرارداد هرگاه: 85 ماده

 .( این قانون80ر در موارد موضوع بند و ماده )مگ، نداردرا  آن فسخ حق تنهائي
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 در باشد کار محل یا و کارگاه معمول عرف یا و کار قرارداد خالف بر که کار شرایط در عمده تغییر نوع هر: 81 ماده

 در. است اجرا قابل محل اجتماعي رفاه و کار تعاون، اداره کتبي موافقت اعالم از پس طرفین توافق عدم صورت

 .استاالجرا  الزم و قطعي اختالفات حل هیات راي اختالف وزبر صورت

 شوراي توسط که بود خواهد اي نامه آیین موجب به ماده این با مرتبط موارد سایر و عمده تغییر مصادیق - تبصره

 .رسید خواهد اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزیر تصویب به و تدوین کار عالي

 که صورتي در. شد خواهد گیري تصمیم آن مورد در و مطرح کارگاه انضباطي تهکمی در کارگران تخلفات: 80 ماده

 .شد خواهد رسیدگي و مطرح اختالف حل مراجع در ماًیمستق موضوع باشد انضباطي کمیته فاقد کارگاه

 رسیدگي و ترکیب تشکیل، چگونگي و انضباطي نامه آیین تصویب و تدوین قصور، موارد به مربوط مقررات: تبصره

 .رسید خواهد اجتماعي رفاه و کار تعاون، وزیر تصویب به کار عالي شوراي پیشنهاد با ها کارگاه انضباطي کمیته

 اعضاي و کارگران قانوني نمایندگان به مربوط يها کانون و کارگران صنفي انجمن مدیره هیات اعضاي: 82 ماده

راهاي شو و کارگران نمایندگي و کارگران صنفي يها انجمن شرایط واجد داوطلبان همچنین و کار اسالمي شوراي

 شوراهاي تشکیل قانون (88) ماده )موضوع تشخیص هیات قطعي نظر اعالم از قبل اباسالمي کار در مراحل انتخ

 در خود فعالیت به کماکان کار قرارداد اعتبار به اختالف، حل مراجع قطعي راي و (1313 مصوب - کار اسالمي

 .بود خواهند محوله امور و وظایف انجام و کار به مشغول کارگران سایر مانند وده دا ادامه واحد همان

 نمایندگان یا نماینده بین اختالف مورد در شکایت دریافت از پس اختالف حل هیات و تشخیص هیات: تبصره

 در. داشت خواهند ماعال را خود نهایي نظر و رسیدگي موضوع به نوبت از خارج وفوراً  کارفرما، و کارگران قانوني

 .نماید رسیدگي موضوع به شکایت دریافت تاریخ از ماه یک ظرف است موظف اختالف حل هیات صورت هر

 کار  پايان  مزايای  پرداخت و  قبيل هر از  خسارت  جبران -2-4

 شود شناخته کارگر ناحیه از قرارداد تعلیق موجب کارفرما، اختالف حل مرجع تشخیص به بنا یکهدر صورت: 81 ماده

 به را کار از تعلیقي کارگر است مکلف کارفرما و داشت خواهد را تعلیق ي ایامحق السع دریافت استحقاق کارگر

 .گرداند باز وي سابق کار

 رینظا و )جنگ بیني پیش غیرقابل حوادث یا و (ها نیا امثال و سیل )زلزله، قهریه قوه اثر بر کارگاه چنانچه: 37 ماده

 را شده بیکار کارگران است مکلف کارفرما کارگاه، مجدد فعالیت از پس شوند بیکار آن کارگران و رددگ تعطیلآن( 

 .بگمارد اصلي کار به آید مي بوجود آن در که مشاغلي و شده بازسازي واحد درهمان

 و ميعمو ياز درآمدها استفاده با و اساسي قانون نهم و بیست اصل بهبا توجه  است مکلف دولت: 1 بصرهت

 بیکار کارگران معاش نیتأم به نسبت بیکاري بیمه صندوق ایجاد طریق از نیز و مردم مشارکت از حاصل درآمدهاي

 براي را الزم امکانات اساسي قانونو سوم  چهل اصل 8 بند بهبا توجه  و قانون این 1 ماده موضوع يها کارگاه شده

 .نماید فراهم آنان مجدد اشتغال
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  1اجرا معماري نظام مهندسی آزمون آزمایش   نام و نام خانوادگی:

 گزینه د گزینه ج گزینه ب گزینه الف سوال  شماره

1 
پایانی....... مرحله اصلی کار خود را به ................ ارائه می ناظران گزارش 

 نمایند.
 شهرداري  -5 شهرداري  -4 شهرسازي استان مسکن و -5 شهرسازي استان مسکن و -4

2 
متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی طراحی باید داراي پروانه 

 باشند.اشتغال............... در یکی از رشته هاي موضوع قانون 
 حقوقی یا حقیقی طراحی حقیقی طراحی حقوقی طراحی یا نظارت

حقوقی یا حقیقی طراحی یا 

 نظارت

3 
پنجره هایی که .... متر باالي سطح زمین یا معبر دسترسی به واحدهاي 

  مسکونی  باید به قفل مخصوص پنجره مجهز باشند.
2  8/1  1/2  9/1  

4 
شده جهت تنظیم صورت وضعیت تایید غیر واقعی میزان عملیات انجام 

 چه مجازاتی و توسط چه نهادي اعمال می شود.

شوراي انتظامی - 3تا  1درجه 

 استان

شوراي انتظامی - 5تا  3درجه 

 استان

شوراي انتظامی - 3تا  1درجه 

 نظام مهندسی

شوراي انتظامی  - 5تا  3درجه 

 نظام مهندسی

5 
کننده موظف خواهد در صورت مفقود شدن پروانه اشتغال مرجع صادر 

 بود ظرف چند ماه نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.
 ماه 5 ماه 4 ماه 3 ماه 2

6 
مواد و مصالحی که بر سالمت اشخاص تاثیر مستقیم دارد جزو کدام نوع 

 خطر دسته بندي می شوند.
 4خطر شدید رتبه  3خطر شدید رتبه  2خطر شدید رتبه  1خطر شدید رتبه 

7 

واحدهاي مسکونی مستقل فاصله عبوري تا رسیدن به راهروي در داخل 

دسترسی خروج نباید بیش از .............. متر شود مگر در مواردي که استثنا 

 این فاصله می تواند ........ متر افزایش یابد.

 متر 38 -متر 23 متر 28 - متر  23 متر 23 -متر 18 متر 18 - متر  15

 ساختمان .......... است.تغییر کاربري یک  8

در صورت داشتن تاییدیه الزم 

مبنی بر تامین مقررات ملی 

 براي کاربري جدید از شهرداري

 غیر مجاز
در صورت تایید مهندس طراح 

 و ناظر

با حفظ شرایط سرویس دهی 

مناسب و آسایش شهروندان 

 مجاز
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9 
تخلیه هواي سرویس بهداشتی و آشپزخانه به فضاي باالي سقف 

 کاذب........
 مجاز است

در صورت داشتن فن هوا مجاز 

  است
 مجاز نیست

در صورتی که ارتفاع سقف 

متر باشد  1.20کاذب حداقل 

 مجاز است.

10 
در تمامی ساختان ها، دیوارهاي حمام باید تا ارتفاع .... متر از کف با 

 کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شوند.
1.8 2 1.9 2.2 

11 
گروه هاي .... نصب صندوق پستی اختصاصی براي هر  در ساختمان هاي

 واحد در محل ورودي ساختمان الزامی است.
 6تا  2 8تا  6 8تا  4 6تا  4

 CLCبلوك  FRPورق هاي  سنگ لوح سنگ کوارتز مهمترین کاربرد این مصالح در پوشش دادن سقف هاي شیبدار است. 12

13 
از مخروط اسالمپ معکوس و یا براي اندازه گیري کارایی......... باید 

  آزمایش وي بی استفاده کرد.
 بتن الیافی بتن خود متراکم شونده بتن سبک بتن ویژه

14 
آرماتورها در محل تالقی کالفها باید به اندازه ....... سانتیمتر همپوشانی 

 داشته باشد.
40 50 60 70 

15 
جان نباید براي بلوك هاي سیمانی کامال دوغاب شده ضخامت پوسته و 

 کمتر از....میلی متر باشد.
18  20  14 16  

 بتن در هواي سرد شمع هاي بتنی درجاریز بتن سنگین  بتن خودتراکم کیلوگرم است. 400حداقل میزان سیمان مصرفی در ......  16

17 
در صورتی که بتن در جوار دیواره خاکی مقاوم ریخته شود و به طور دائم 

 ضخامت پوشش نباید کمتر از ......... باشد.با آن در تماس باشد 
 میلی متر 45 میلی متر 50 میلی متر 75 میلی متر 60

18 
شامل سیلیس  محصول فرعی سوخت زغال سنگ است که ............

 .,آلومین, اکسیدهاي آهن و کلسیم است
 میکرو سیلیس خاکستر بادي خاکستر پوسته برنج پوزوالن هاي طبیعی

19 
حصار حفاظتی موقت نباید از کف معبر عمومی و یا فضاهاي مجاور ارتفاع 

 آن کمتر از ......... باشد.
 متر 2.05 متر 1.90 متر 1.95 متر 2

  به صورت قائم باالتر از مخزن بدون دنده یک طرفه انتهاي لوله تخلیه شیر اطمینان باید ..... باشد 20

21 
باید قطعا با استفاده از ......... مدارهایی که در زیر کف ها قرار میگیرند 

 اجرا شوند.

لوله هاي فوالدي و پالستیکی 

 صلب

لوله هاي فوالدي و پالستیکی 

 خرطومی
 پالستیکی صلب و خرطومی لوله هاي فوالدي
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  2 مهندسی نظاماجرا معماري  آزمایش آزمون  خانوادگی: نام و نام

 د گزینه ج گزینه ب گزینه الف گزینه سوال  شماره

 است؟ صحیح زیر هاي گزینه از کدامیک 1

 از توان می آرمه بتن در

 کلریدها حاوي که پلیمرهایی

 .نمود استفاده هستند

 بتن کارایی گیري اندازه براي

 استفاده اسالمپ از نباید الیافی

 مخروط از باید بلکه شود،

 وي آزمایش یا معکوس اسالمپ

 .گردد استفاده بی

 مقاومت تا بتن ساخت براي

 اندازه مگاپاسکال، 60 فشاري

 12.5 یا 9.5 باید شن حداکثر

 .باشد میلیمتر

 پرتلند سیمان انواع از استفاده

 خودتراکم بتن ساخت در

 .است ممنوع

 است؟ مجاز زیر موارد از یک کدام در کلسیم کلرید از استفاده 2
 درصد 5 از بیش که صورتی در

 .نشود استفاده سیمان وزنی
 .است مجاز سبک بتن در فقط

 مجاز فوالد بدون بتن در فقط

 .است

 350 عیار با مسلح بتن در فقط

 مجاز مترمکعب در کیلوگرم

 .است

3 
 از استفاده پایه، فلز تفتیده منطقه در ترك زیر بروز از ممانعت براي

  است؟ تر مناسب زیر الکترودهاي از کدامیک
  جوش) (زود نفوذي الکترودهاي  (پرجوش) بازده پر الکترودهاي  روتیل پوشش با الکترودهاي  هیدروژن کم الکترودهاي

4 
 یک شدن تلقی قبول غیرقابل سبب زیر موارد از کدامیک ظاهري نظر از

  شود؟ می میلیمتر 8 مفتول قطر با الکترود

 به اي ناحیه فرورفتگی دو وجود

 1:3  عمق به میلیمتر 2 طول

 روکش ضخامت ) سوم / یک (

 سر از میلیمتر 6 بودن لخت

 الکترود

 8 طول به مویی ترك دو وجود

 الکترود روکش در میلیمتر

 اندازه به برجستگی یک وجود

 ضخامت ششم) / (یک1:6

 روکش

5 
 فارس خلیج ساحلی مناطق در اي پروژه هاي سازه براي بتن ساخت براي

 کنید؟ انتخاب را صحیح گزینه

 سنگدانه آب جذب حداکثر

 .باشد می درصد 4 ریز هاي

 سیمانی مواد یا و سیمان مقدار

 و کیلوگرم 350 حداقل

 در کیلوگرم 425 حداکثر

 .باشد می بتن مترمکعب

 مواد به آب نسبت حداکثر

 .باشد می 0.5 سیمانی

 سنگدانه آب جذب حداکثر

 .باشد می درصد 3 درشت هاي

6 
 سیستم براي زیر شده تایید پیش از گیردار اتصاالت انواع از کدامیک

 قطعا ویژه واگراي مهاربند با ویژه خمشی قاب صورت به فوالدي دوگانه

 ورق کمک به جوشی اتصال

 زیرسري و روسري هاي

 با پیچی چهار فلنجی اتصال

 لچکی ورق از استفاده

 هاي ورق کمک به پیچی اتصال

 زیرسري و سري ر

 بدون پیچی چهار فلنجی اتصال

 لچکی ورق از استفاده
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 باشد؟ نمی مناسب

 است؟ الزم جانبی پیچشی کمانش کنترل زیر حاالت از کدامیک براي 7
 محور حول ناودانی مقطع

 ضعیف

 محور دو با فشرده کلش Iمقطع

  يقو محور حول باخمش تقارن

 جان با نامتقارن شکل Iمقطع

 محور حول خمش با الغر

 ضعیف

 خمش با توخالی قوطی مقطع

 قوي محور حول

8 

 شده وارد فوالدهاي  مشخصات از ناظر  ساختمانی، کارگاه یک در

 بر متداول آزمایشات جزو زیر  هاي گزینه از کدامیک. ندارد اطمینان

 باشد؟ نمی مورد این در نمونه فوالدي هاي نیمرخ روي

 دار زخم نمونه روي شارپی متالوگرافی سرد خمش نافذ رنگ

9 

 یک سقف زیر تراز در بتنی افقی کالف در طولی میلگردهاي تعداد

 یا 6 عدد به باید شرایطی چه در کالف با شده محصور بنایی ساختمانی

 شود؟ داده افزایش بیشتر

 350 از افقی کالف عرض

 .نکند تجاوز میلیمتر

 آج بدون و ساده طولی میلگرد

  .باشد

 300 سیمان عیار با بتن

 .باشد مترمکعب بر کیلوگرم

 میلگردهاي اطراف بتن پوشش

 میلیمتر 40 از کمتر طولی

 .باشد
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 با شده محصور بنایی مصالح ساختمان باربر دیوار زیر تراز در افقی کالف

 (ساختمان  باشد؟ ارتفاعی و عرض چه داراي ترتیب به باید حداقل کالف،

 می میلیمتر 300 دیوار عرض و شده واقع زیاد نسبی خطر با منطقه در

 باشد)

 میلیمتر 200 و میلیمتر 300 میلیمتر 200 و میلیمتر 250 میلیمتر 250 و میلیمتر 300 میلیمتر 250 و میلیمتر  250
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 بنایی مصالح با ساختمان یک دیوارچینی در زیر هاي گزینه از کدامیک

 باشد؟ نمی صحیح کالف با شده محصور

 یک اندازه به حداقل آجرها

 با باید خود طول چهارم

 همپوشانی قبلی ردیف آجرهاي

 باشند داشته

 پر مالت از باید قائم بندهاي

 شوند
 باشد افقی کامالً ها رگ امتداد

 ماسه مالت از چینی دیوار براي

 یک حجمی نسبت با سیمان و

 شود استفاده چهار به

 ....حداقل گازي کولرهاي راي ساالنه بازرسی دوره 12

 بار یک ساالنه معتدل اقلیم در

 اقلیم در و گرم فصل شروه در

 بار چهار ساالنه مرطوب و گرم

 .است

 .است دوبار ساالنه .است بار سه ساالنه

 بار دو ساالنه معتدل اقلیم در

 حین در و گرم فصل شروع در

 و گرم اقلیم در و برداري بهره

 .است بار سه ساالنه مرطوب
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 زیر هاي گزینه از کدامیک بعدي سه سبک ساخته پیش پانل سیستم در

  باشد؟ می صحیح

 پاششی بتن ضخامت حداکثر

 میلیمتر 100 طرف هر در

 .است

 در پاششی بتن ضخامت حداقل

 .است میلیمتر 30 طرف هر

 در عایق هسته ضخامت حداقل

 .است میلیمتر 40 دیواري پانل

 در عایق هسته ضخامت حداقل

 .است میلیمتر 40 سقفی پانل












