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 برخی توضیحات الزم قبل از استفاده
 
 
 

رای جزوه ای که شما دریافت می کنید فقط ب است. softcivil.irسایت این کلید واژه تنها مرجع فروش قانونی 
ی ندارد و می باشد و پدید آورندگان این اثر از استفاده یا انتشار  غیر قانونی آن هیچگونه رضایت استفاده خریدار

درصورت قبولی در آزمون عواید آن هم دارای مشکل می باشد. مسئولیت شرعی و قانونی آن به عهده متخلف می 
 باشد.

 
 

تی، متوجه آشاره می باشد. که با مراجعه به صفحات ویژگی منحصر به فرد این کلیدواژه، ارائه بند کلمه کلیدی مورد ا
 تفاوت جالب این کلیدواژه با نمونه های مشابه خواهید شد.

 
 

انک )ب ۶۱۰۴۳۳۷9۰۳۴۱۷88۷دوستانی که امکان خرید آنالین ندارند می توانند مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 
ه ماره کارت واریزی، ایمیل خود را به شمارملت( به نام میثم جالو واریز نموده و سپس شماره فیش و ش

 ارسال نموده و کلیدواژه را در ایمیل خود دریافت نمایند. ۰9۳9۳۷5۴۰۰۱
 

 به سایت سافت سیویل مراجعه نمایید.« فلش کارت های نظام مهندسی»برای دریافت 
 

 است. کلیدواژه های سافت سیویل، منحصر به فرد بوده و از هیچ منبع دیگری برداشته نشده
 

آن، از  در صورتی که این کلیدواژه از مسیر دیگری، غیر از خرید از سایت به دست شما رسیده است، برای واریز وجه
 طریق شماره کارت فوق اقدام نمایید.

 
 برای دریافت آپدیت های بعدی این کلیدواژه، حتمًا در موقع خرید، ایمیل خود را وارد نمایید.
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انید، آزمون نظام مهندسی آزمونی جزوه باز می باشد. در آزمون های چند سال گذشته، استفاده از همان طور که می د
 . کلید واژه ها، به صورت چشم گیری منجر به موفقیت آسانتر در این آزمون شده است

 
 کلیدواژه چیست؟

شند که از بین متون آیین نامه ه ساختکلید واژه ها، همان واژه ها و عبارات کلیدی میبا مان ، ا و مباحث مقررات ملی 
 . گرد آوری شده و به ترتیب حروف الفبا در اختیار استفاده کنندگان قرار گرفته اند

 
  ویژگی های کلید واژه

 . کلیدواژه موجود به ترتیب حروف الفبا گردآوری شده است
 . ستون کلید واژه آورده شده است 2در هر صفحه 

 
 5-2-2-2-10،  33، ص 10 م  –ابعاد اسمی سوراخ مثال: 

 ابعاد اسمی سوراخکلیدواژه: 
 10مبحث: م 

 ۳۳صفحه: ص 
 5-2-2-2-۱۰بند آیین نامه: 

 
 

 : راهنمای استفاده از کلید واژه
ون، سعی کنید قبل از استفاده از کلیدواژه، تا حدی به مباحث مقررات ملی ساختمان، تسلط داشته باشید. چون در آزم

سواالت را می ضی از  صرفه جویی در وقت خوابع سخ دهید که اینکار منجر به  ستفاده از کلیدواژه، پا هد توانید بدون ا
 . شد

شاااید نتوانید برخی از سااواالت آزمون را به راحتی پاسااخ دهید و یا در آن لحظه و تحت فشااار امتحان، محل دقیق 
ستفاده از کل شرایط ا شخیص ندهید. در این  سوال را ت شاره در  ضوع مورد ا سزایی را در پیدا کردن مو یدواژه نقش ب

 . مبحث مربوط به سوال و متعاقبا پاسخگویی به سوال، خواهد داشت
ستفاده از کلیدو شته با ا سواالت آزمون های گذ ست اقدام به حل  ستفاده از کلیدواژه، بهتر ا سلط بر نحوه ا اژه جهت ت

صطالح، کار با کلیدواژه را تمرین نمایید. با تک شما بر کلیدواژه افزایشنموده و به ا سلط  شتر ت خواهد  رار وتمرین بی
 . یافت و خواهید توانست در زمان کوتاهی سواالت را پاسخ دهید

سلط  ضوعات و مباحث مربوط به آزمون، ت شند که به حدی بر مو شته با ست برخی از داوطلبان ، این نظر را دا ممکن ا
شان داده است که به همرادارند که می توانند به راحتی به سواالت آزمون ها ه ی نظام مهندسی پاسخ دهند. تجربه ن

داشااتن کلیدواژه باعث افزایش اعتماد به نفس داوطلبان شااده و حتی در لحظاتی از آزمون که داوطلب تحت فشااار 
 آزمون قرار گرفته است، کلیدواژه، گره گشای کار شده است .
 
 
 



 

 ث

 

 

 نظارت – معماریمنابع کلیدواژه های 
ساختمان و آئينقانون نظ سي و كنترل  صويب نامه شماره ۱۳9۰هاي اجرائي آن )نامهام مهند هيات  5/۱2/9۴مورخ  ه 52۶۶۰ت/۱۶۰2۷۷( و ت

 ساختمان   یدر مهندس یخالقا ینامه اجرايي قانون و نظامنامه رفتار حرفه اوزيران در مورد اصالح موادي از آئين
 (۱۳8۴دوم )نظامات اداري() مبحث
 (۱۳95: حفاظت ساختمانها در مقابل حريق )سوم مبحث
 (۱۳9۶چهارم) الزامات عمومي ساختمان() مبحث
 (۱۳9۶هاي ساختماني( )پنجم )مصالح و فرآورده مبحث
 (۱۳92)  -سازي (هفتم ) پي و پي مبحث
 (۱۳92هشتم )طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي( )  مبحث
 نامه مربوطه ( به همراه غلط۱۳92يرايش چهارم، چاپ دوم به بعد)و -آرمه (بتن هاينهم ) طرح و اجراي ساختمان مبحث
 نامه مربوطه مراه غلط( به ه۱۳92) -هاي فوالدي (دهم ) طرح و اجراي ساختمان مبحث
 (۱۳92ها()يازدهم ) اجراي صنعتي ساختمان مبحث
 (۱۳92دوازدهم )ايمني و حفاظت كار در حين اجرا( ) مبحث
 (۱۳95) –ساختمان ها(  یبرق ساتیتأس یدهم )طرح و اجراسيز مبحث
 نامه غلط دانلود –(  ۱۳9۶) –( یکیمکان ساتیچهاردهم )تأس مبحث
 (۱۳92پانزدهم )آسانسورها و پلکان برقي(، )فقط ضوابط مربوط به طراحي( ) مبحث
 (۱۳9۶) –( یبهداشت ساتیشانزدهم )تأس مبحث
 (۱۳89 )-كشي گاز طبيعي(هفدهم )لوله مبحث
 ( ۱۳9۶بندي و تنظيم صدا( )هجدهم ) عايق مبحث
 (۱۳89جويي در مصرف انرژي( )نوزدهم ) صرفه مبحث
 (۱۳9۶بيستم )عالئم و تابلوها( ) مبحث
 (۱۳95بيست و يكم )پدافند غير عامل( ) مبحث
 (۱۳92بيست و دوم )مراقبت و نگهداري از ساختمانها( ) مبحث

 (۱۳92نرژي )جويي در مصرف اصرفه راهنماي
 (۱۳9۰جوش و اتصاالت جوشي در ساختمانهاي فوالدي )بخشهاي نظارت و اجرا() راهنماي

 هاي نگهبان *و سازه گودبرداري
 و مسائل اجرايي* روشها

 قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با ساخت و سازها مقررات،
 (۱۳92مبحث شانزدهم)تاسيسات بهداشتي( ) راهنماي
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 الفبایی این کلید واژه فهرست
 

 
 ۱  الف

 ۳۱  آ
 ۳8  ب
 ۴8  پ
 5۶  ت
 ۷5  ث
 ۷5  ج
 8۱  چ
 8۳  ح
 9۷  خ
 ۱۰۰  د
 ۱۱۱  ذ
 ۱۱۱  ر
 ۱۱8  ز
 ۱2۰  ژ

 ۱2۰  س
 ۱۳۴  ش

 ۱۴۱  ص
 ۱۴2  ض

 ۱۴8  ط
 ۱52  ظ
 ۱5۴  ع
 ۱59  غ

 ۱۶۰  ف
 ۱۶8  ق
 ۱۷۳  ک
 ۱82  گ
 ۱8۶  ل
 ۱9۱  م
 2۱9  ن
 229  و

 2۳۳  ها
 2۳۶  ی
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 ------------------------الف  -------------------

 2-۱-۳-۱5، ۳9، ص ۱5م  ،یپلکان برق یو انتها ابتدا
 2-۱-۴-۱۷، شکل ۳۰، ص ۱۷لوله رابط گاز، م  یابتدا
 ۴-5-۷، 2۰8جوش گوشه، جوش، ص  یر یاندازه گ ابزار
 ۴-۴-۳-۷،  22،ص۷م –شیپا ابزار
 2-۶-۳-2۰، ۱۷، ص 2۰)تابلوها( ، م  بانیپشت ابزار

 ۱۱-2، ۶۶درز، جوش، ص  شیگرما شیپ زاراب
 ۱۴-2، ۶۷نصب، جوش، ص  ابزار
 ۱۰-2، ۶5الکترود، جوش، ص  ینگهدار  ابزار
 2۶-۳-8-۱-۱۱، ۱8،ص۱۱م -روین شگرینما ابزار

 ۱2-2، ۶۶جوش، ص  ،یر یاندازه گ یابزارها
 ۱۰-۴-۳-22، 22،ص 22م -ینییتز یابزارها
 ۱۳-2، ۶۶جوش، ص  ،یجوشکار  ینشانه گذار  یابزارها

 ۱۱-۴-2، ۴، ص2م –ابطال پروانه اشتغال 
 ۳-۳-۳-5-۱۳، 5۴، ص ۱۳اتاق ترانسفورماتور، م  ابعاد
 5-2-2-2-۱۰ ، ۳۳ ص ،۱۰ م  –سوراخ  یاسم ابعاد
سم ابعاد سب م چیسوراخ پ یا  ،۱۰م–متر ]جدول[  یلیبر ح

 8-9-2-۱۶۰،۱۰ص
 9-8-2-۱۰، جدول ۱۶۰، ص ۱۰ابعاد اسمی سوراخ پیچ، م 

 ۳-2-۱-8، 2،ص8م –ییواحد مصالح بنا یاسم ابعاد
، ۱۳م  ،یخشاک روغن یاتاق ترانسافورماتور ها یاصال ابعاد
 ، جدول52ص 

 5-۷-۶-8، ۷2، ص 8(، م رمسلحیغ ییبازشوها )بنا ابعاد
 5-8-5-8، 5۳، ص 8(، م ییبازشوها )بنا ابعاد
 ۱-۱9-۱-۱2-9، ۱۷۳، ص9م-لوله ها  یرونیب ابعاد
 ۱-۶-2-2-2۱، ۱۶،ص 2۱م –ازب یپله در فضا ابعاد
 ۴-2-۷-۱2، 5۴، ص ۱2موقت، م  یپله ها ابعاد
 ۱-2-2-2-۱5، ۱5، ص ۱5چاه آسانسور، م  ابعاد
 ۱-۶-2-2-۱5، 25، ص ۱5چاهک، م  ابعاد
سوز[، م  یدائم چهیدر  ابعاد ستگاه گاز صب د ، ۶5، ص ۱۷]ن

 جدول
 5-۳-۳-۱9، ۴9، ص ۱9م  - بانیسا ابعاد
 2-۴-۳-2-8، ۱۴، ص 8(، م ییناسنگ ها )مصالح ب ابعاد
 ۳-۴-۴-۶-۳، 9۴، ص ۳راه، م بیش ابعاد
 8-۱۴-9 ،2۰۰ ص ،9 م– یقطعات فشار  یبرا یطراح ابعاد
 ۳-۴-2-2-8، ۱۴،ص8م –یقطعه سنگ مصرف ابعاد
 ۶2، ص ۱5م  ،یمارستانیب یآسانسورها یکاربرد ابعاد

 ۴۰، ص ۱۷گاز[ ، م  ی]لوله کش یمس یلوله ها ابعاد
 2-2-۱-8 ،2،ص8م –صهمشخ ابعاد
 ۳-۷-2۰-9، 28۷، ص9م  -مقطع کالف  ابعاد
، ۱۳۰، ص ۱۳جداکننده ثابت، م  واریمناطق اسااتخر با د ابعاد

۱۳-۱۰-5 
 5-۱۰-۱۳، ۱29، ص ۱۳مناطق استخر، م  ابعاد
 2-5-2-2-۱5، 2۱، ص ۱5موتورخانه آسانسور، م  ابعاد
 2-5-2-2-۱5، 2۱، ص ۱5موتورخانه، )آسانسور(، م  ابعاد
 ۳-5-5-۱۳، ۶۱، ص ۱۳م  ،یبرق اضطرار  روگاهین ابعاد
-۴، ۷۳،ص ۴م -توقف خودرو یو مساااحت محل ها ابعاد

5-۱۰-2-2 
 ۴-2-۱-8، 2،ص8م –یواقع ابعاد
 2-۳-2-2-۱۴،2۱،ص 2۱م –یاضطرار  یها یورود ابعاد

 2-2-۱-۱۱، 5،ص۱۱م -یابعاد یهایروادار  ابعادو
س ستون ها وارهایموثردر د یابعادهند -۳-8 ،29،ص8م –و

۱-2۰ 
 ۳-۳-۴-9-9، 9۷، ص9م-]بتن خود تراکم[  یر یابقاپذ

 29، ماده ۱۴9، ص 2م  –ابالغ ها 
 ۱-۱2-2-22، ۱۳،ص 22م -تخلف هیابالغ
 ۴-۶-2-22، ۱۱ص، 22م -ها هیابالغ

 ۶-۳-۳-۷ ، 2۰،ص۷م –مجاور گود هیابن
 ۳-5-۳-۳-۷، ۱9، ص ۷مجاور گود، م  هیابن

 ۱-۴-2-2۱-9، 295، ص9م  - یاپوکس
 5-۴-۱۰ جدول ،2۷۴ ص ،۱۰ م– یغن یاپوکس
 ۱-2-۴-9، 29، ص 9م- یاپوکس

، ۱۳۶، ص ۳[، میو انبار  یسرد شده ]تصرف صنعت یها  اتاق
۳-۶-۱۷-۳ 

 ۳-2-5-۱۴، ۴۷، ص ۱۴م لم،یپروژکتور ف اتاق
-5-۱۳، ۴۴، ص ۱۳م  ،یترانسفورماتور پست اختصاص اتاق
۳-۳ 
 ، شکل۴5ص ، ۱۳م  ،یترانسفورماتور روغن اتاق
 ، بند م28(، ص 82) ۱۳ترانسفورماتور، م  اتاق
 2-۳-۳-5-۱۳، 5۳، ص ۱۳ترانسفورماتور، م  اتاق
 ۱88، ص ۳بلند مرتبه[ ، م یژنراتور ]ساختمان ها اتاق
 ۶-۱2-8-۱۴، 92، ص ۱۴سونا، م اتاق
 ۶-5-۳، ۶۰، ص ۳م ق،یفرمان اعالم حر  اتاق
 5-2-۴، ۱۳،ص ۴م -اتاق
 ۳-5-۴، ۶۰،ص ۴م -چند منظوره یقامتا یها و فضاها اتاق



 
 

۷ 

 

-5-۱۳، 5۷، ص ۱۳م  ف،یبرق فشار متوسط و ضع یها اتاق
۳-۴ 
، ۱۳5، ص ۳[، میو انبار  یبخار]تصرف صنعت گید یها اتاق

۳-۶-۱۷-۱ 
ضاها یها اتاق -5-2-5-۴، 58،ص ۴م -اقامت یمنظم به ف

۱ 
 ، پ 9-5-۷-۱۶، ۱۱۴، ص ۱۶م  -هوارسان  اتاق

، ص ۳[، میمراقبت بازداشت یرف ها]تص۳م ،یبازرس اتاقک
۱2۳ 

 ۱، الف۳-5-۷-۱۶، ۱۱۱، ص ۱۶م  - یتوالت شرق اتاقک
 ۱، الف 2-5-۷-۱۶، ۱۱۰، ص ۱۶م  - یتوالت غرب اتاقک
 8-۴-۴-۱۶، ۴۴ ص، ۱۶م  - اتصال

 5۱،ص۱۱م –ساااخته[  شیپ ی]بتن یقطعات سااازه ا  اتصااال
،۱۱-۳-5-۳ 

 ۴-۳-8-۱۶، ۱25، ص ۱۶م  -آب باران[  ی]لوله کش اتصال
 ۳-۴-5-۱۶، 85، ص ۱۶م  -فاضالب[  ی]لوله کش اتصال
 ۱8-۳-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –اسکلت به شالوده اتصال
 9-۱۰، ۳8۳جوش، ص  ،یمحور  یرویاعضاء با ن اتصال
 ۱-۱-9-2-۱۴۰،۱۰ص ،۱۰م– یمحور  یرویبا ن یاعضا اتصال
-۱۰ ،2۳۰ ص ،۱۰ م–[ ژهیو ی]همگرا یمهاربند یاعضا اتصال

۳-۱۱-۳ 
 9-5-2-۷-۱۳، 88، ص ۱۳کابل ها، م  یکیالکتر  تصالا

 2-2-9-2-۱۴9،۱۰ص ،۱۰م– یمحور  یاعضا ییانتها اتصال
 2-۱-9-2-۱۴۱،۱۰ص ،۱۰م– ریانعطاف پذ اتصال
 ۶-۴-۴-2۶۴،۱۰ص ،۱۰ م– چیبا پ اتصال
 ۴-۴-۴-۱۰ ،2۶۰ص ،۱۰ م–با جوش  اتصال
 ۶( ، جوش، ص یکیمثبت)قوس الکتر  تیبا قطب اتصال
 ۶( ، جوش، ص یکی)قوس الکتر یمنف تیقطب با اتصال

صال سبات ابعاد ات -۱۰ ، 92 ص ،۱۰ م  –( یبال به جان  )تنا
2-5-۱۳ 

 2-2-۱۶، 8، ص ۱۶م  - انیبرگشت جر  اتصال
 ۱، ث ۱-2-9-۱۶، ۱۳2، ص ۱۶م  -بست به لوله  اتصال
صال ست ها ات شار  یب ضو ف  ، 5۷ ص ،۱۰ م  – یمورب به ع

۱۰-2-۴-۷-2 
 2-2-۱۶، ۱5، ص ۱۶م  -هن آ ریبه ت اتصال

مراقبت  یدسااترس خروج،]تصاارف ها یبه راه رو اتصااال
 ۱2۳، ص ۳[، میبازداشت
 5-۷-۴-۱۶، 58، ص ۱۶م  - یبه لوازم بهداشت اتصال

 5-8-۴-۱۶، ۶2، ص ۱۶م  - یبه لوازم بهداشت اتصال
 ۱۴-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -باربر واریسقف و د نیب اتصال
 ۷-۷-2-۱۱، ۳۴،ص۱۱م –[LSF]واریسقف و د نیب اتصال
 ۴۳، ص ۷مسلح، م  یمهار و نما نیب اتصال
 2-2-۱-۴-۱۱، ۶۴،ص۱۱م -گرید کیپانل ها به  اتصال
صال  ،۷۴، ص ۱۶م  -به لوله قائم  یشاخه افق نیتر  نییپا ات

  5-2-5-۱۶شکل ب 
صال ش ات ش شکل[ همی)رو یپو -۱5۱،۱۰ص ،۱۰م–( دو قطعه ]
2-9-۶ 
 ۱۴-۱، 2۷جوش، ص  ،یپوشش اتصال

 2-۶-۴-۴-2۶5،۱۰ص ،۱۰ م–پر مقاومت  چیپ تصالا
 ۱۴-۱، 2۷جوش، ص  ،یشانیپ اتصال
 ۱۱ب ۶-2-۱2-۱۴، ۱۳۶، ص ۱۴مخزن، م ی هیتخل اتصال
 2-2-۳-۱۱، ۴۶،ص۱۱م –تر و خشک اتصال
صال سمه مهاربند قطر  ات شه قاب یت -۱۱، ۳8ص،۱۱م –به گو

2-8-۴-8 
صال ست و تک وارهایگاه به د هیتک ات سقف ها ]ب   -گاه[  هیو 

 ،ج۱-2-9-۱۶، ۱۳2، ص ۱۶م
-2۱۶،۱۰، ص۱۰م-متوسط[  یبه ستون ]قاب خمش ریت اتصال

۳-8-۳ 
-۳-222،۱۰، ص۱۰م-[ ژهیو یبه ستون ]قاب خمش ریت اتصال

9-۴ 
صال ستون در قاب ها ریت ات ش یبه  جوش، ص  ژه،یو یخم

۴۴9 
اتصال جان به بال تیر )اتصاالت گیردار از پیش تایید شده(، 

 ۱-۳-۳-۱۰، ۴22، ص ۱۰م 
8--۳-۱۰، 2۱9، ص ۱۰به وجه ستون، م  ریجوش بال ت اتصال

 )ج( 5
، ص ۱۷گاز[، م  یلوله کشاا یجوش لب به لب ]اجرا اتصااال

 ، شکل۴9
 ۶-۱-۴-2۱-9، ۳۰2، ص9 م -پهلو به پهلو  یجوش اتصال
 ۶-۱-۴-2۱-9، ۳۰2، ص9 م -با الکترود  یذوب یجوش اتصال
 ۳-۱-9-2-۱۴۱،۱۰ص ،۱۰م–( ردار ی)گ یخمش اتصال
 ۴-۶-۴-9، ۳۳9به ستون، جوش، ص  ریت یخمش اتصال
 ۳-۱-9-2-۱۴۱،۱۰ص ،۱۰م– رداریکامال گ یخمش اتصال
 ۳-۱-9-2-۱۴۱،۱۰ص ،۱۰م– رداریگ مهین یخمش اتصال
 5، ت 2-5-۴-۱۶، ۴8، ص ۱۶م  -داخل غالف  اتصال
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،  8-۴-۴-۱۶، ۴5، ص ۱۶م  - یفلز  ریغ یدر لوله کشاا اتصااال
 ت

-۴-۱۶، ۴۴، ص ۱۶م  - زهیگالوان یفوالد یله کشدر لو اتصال
 ، ب  ۴-8

 ، پ 8-۴-۴-۱۶، ۴۴، ص ۱۶م  - یمس یدر لوله کش اتصال
،  8-۴-۴-۱۶، ۴۴، ص ۱۶م  -آب[  ی]لوله کش یدنده ا اتصال

 ۴ب 
 ، ث 8-۴-۴-۱۶، ۴۶، ص ۱۶م  -دو لوله ناهمجنس  اتصال
 ۴-۱-8-۱۷، ۷۱، ص ۱۷دودکش به کوره ]گاز[، م  اتصال

 ۳-۳-8-۱۷، ۷۳، ص ۱۷دودکش]گاز[، م  تصالا
 ۴، ب ۴-۷-۴-۱۶، 58، ص ۱۶م  - یدوش شلنگ اتصال
 5-2-2-8 ،۱۶،ص8م –دهنده ها اتصال
 ۴-۶-2۰-9، 28۶، ص9 م - یکیمکان یدهنده ها اتصال
 99،ص۱۱م -یبتن وارید ینما بر رو یپوشش یها وارید اتصال

،۱۱-۶-۷-۳-8 
 ستمیبه سقف]س یازه اس یو خارج یداخل یها وارید اتصال

 ۱۱-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -[ یقالب تونل
 2-۶-5-۶-8،  ۷۰،ص8م –ورباربرید وارجداگربهید اتصال
-۳-۱۱-، پ۱۴9، ص ۱9م  - یو خارج یداخل یوارهاید اتصال

۶ 
 8-۱، پ ۱۶۱، ص ۱۳مس، م  یبا هاد نیزم اتصال
-2-۱، پ ۱۴۷، ص ۱۳م  ،یمکرر و اضاف یحفاظت نیزم اتصال

۱ 
 ۱۰-2-8-22، ۶9،ص 22م -نیزم اتصال
 ۱-۱۶-۶-۱2، ۴۱، ص ۱2موثر، م  نیزم اتصال
 ۴-5-۱۳، 58، ص ۱۳م  ن،یزم اتصال
 22-۴-۶-2-۱5، ۳۶، ص ۱5مناسب، م  ینیزم اتصال
 2-۱۱، ۴۰۳جان، جوش، ص  یبا نبش ریساده ت اتصال
صال ش ریساده ت ات ش یبا نب جوش، ص  ر،یانعطاف پذ منین

۴۰۷ ،۱۱-۳ 
-۱۱، ۴۱۱شده، جوش، ص  تیتقو منیبا نش ریساده ت اتصال

۴ 
 2-۱-9-2-۱۴۱،۱۰ص ،۱۰م–ساده  اتصال
 ۱۴-۱، 2۷جوش، ص  ،یسپر  اتصال
 ۶-5-۱۶-9، 2۴۴، ص9 م -ستون به شالوده  اتصال
 ۷-2-2-۳-2۳-9، ۳2۶، ص9 م -ستون به شالوده  اتصال
 ۴-۱-9-2-۱۴۱،۱۰ص ،۱۰م–ستون به کف ستون  اتصال
 5-9-۱۱، 5۱8ون، جوش، ص ست یستون به ورق پا اتصال

-۱۱، ۴۷۱به ستون باال، کتاب جوش، ص  نییستون پا اتصال
۳-۷ 

 م– وندیپ ریبه ت یانیو م ییانتها یسااخت کننده ها اتصااال
 ۱-۱۰-۱2-۳-۱۰ ،2۳9ص ،۱۰

 2۰-۳-۷-۱۳، 9۳، ص ۱۳م  نال،یمدار به ترم میس اتصال
صال ش میس ات -۳-۷-۱۳، 9۳، ص ۱۳تابلوها، م  نهیمدار به 

2۰ 
صال ضا ات شش به اع -2-۱۱، ۴۰،ص۱۱م –یفوالد یصفحه پو
8-5-۷ 
جوش،  افته،یبه سااتون با مقطع کاهش  ریصاالب ت اتصااال

 ۷-5-۱۱، ۴5۷ص 
،  ۴8۳مهاربند به ورق اتصال، جوش، ص  یعضو قطر  اتصال

۱۱-8-۳-2 
صال ستق ریغ ات ش میم ضالب[  ی]لوله ک  ،۷۷، ص ۱۶م  -فا

۱۶-5-2-۷ 
 2-2-۱۶، 8، ص ۱۶م  -فاضالب  میمستق ریغ اتصال
 5-۳-9-۴، ۱۰2،ص ۴م -فاضالب بام اتصال
 2-2-۱۶، 8 ص، ۱۶م  - یفشار  اتصال
 ۴، پ 8-۴-۴-۱۶، ۴5، ص ۱۶م  - یفشار  نگیتیف اتصال
 2-2-۱۶، 8، ص ۱۶م  -قابل انبساط  اتصال
 2-2-۱۶، 8، ص ۱۶م  -قابل انعطاف  اتصال
 ۱-5-5-8 ، ۴۶،ص8م –با ساختمان شامدهیقسمت پ اتصال
 ۱ث ۱-5-۱۱-۱۴، ۱2۳، ص ۱۴قطعات دودکش، م اتصال

صال صل کننده م ات -2-۱۰ ، 5۴ ص ،۱۰ م  –  یانیقطعات مت
۴-۷-۱ 
-2-۷-۱۳، 88، ص ۱۳م  ف،یبرق فشار ضع یکابل ها اتصال

5-۱۰ 
، ۱9م  -انتقال حرارت[  بیاز خارج ]ضاار  قیکف با عا اتصااال

 ۳-۳-۱۱-، پ۱۴۷ص 
، ۱9م  -انتقال حرارت[  بیاز خارج ]ضاار  قیکف با عا اتصااال

 ۳-۳-۱۱-، پ۱۴8ص 
-5-8 ، 55،ص8م –باکالف[  یی]بنایافق یکالف ها اتصااال
5-۱۰-۱ 

-5-8 ، 5۶،ص8م –باکالف[  ییقائم]بنا یکالف ها اتصااال
5-۱۰-2 
 ۷-8-۷-22، 5۶،ص 22م -کوتاه اتصال
 2-۱، ۴( ، جوش، ص یکیکوتاه)قوس الکتر  اتصال
 ۱۴-۱، 2۷جوش، ص  ا،یگون اتصال
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سر  یبه کمک ورق ها یچیدار پ ریگ صالات  یسر  ریو ز  یرو
(BFP) [ ]۳-۱۳-۳-۱۰ ،252ص ،۱۰ م–شکل 
ها رداریاتصاااال گ  مک ورق   یساار  ریو ز  یروساار  یبه ک

(BFP) – ۴-۱۳-۳-۱۰، 25۰، ص۱۰م 
 م– شکل[] (WUF-W) ینشده جوش تیتقو رداریگ اتصال

 5-۱۳-۳-۱۰ ،25۶ص ،۱۰
، ۱۰م – (WUF-W) ینشااده جوشاا تیتقو رداریگ اتصااال

 ۶-۱۳-۳-۱۰، 25۴ص
صال ش رداریگ ات سر  یبه کمک ورق ها یجو  یسر  ریو ز  یرو

(WFP) [ ]۴-۱۳-۳-۱۰ ،25۴ص ،۱۰ م–شکل 
صال ش رداریگ ات سر  یبه کمک ورق ها یجو  یسر  ریو ز  یرو

(WFP) – 5-۱۳-۳-۱۰، 252، ص۱۰م 
 5-۱۳-۳-۱۰ ،252ص ،۱۰ م– یجوش رداریگ اتصال

فاده از ورق لچکبدون اساا یفلنج رداریگ اتصاااال  یت
(BUEEP) با  یچیهشاات پ ایچهار  یفنج رداریو اتصااال گ

-۱۳-۳-۱۰، 2۴5، ص۱۰م – (BSEEP) یاستفاده از ورق لچک
۳ 

فاده از ورق  یچیچهار پ یفلنج رداریگ اتصاااال بدون اساات
 2-۱۳-۳-۱۰ ،2۴9ص ،۱۰ م–شکل[ ] (BUEEP) یلچک

ز ورق با استفاده ا یچیهشت پ ایچهار  یفلنج رداریگ اتصال
 2-۱۳-۳-۱۰ ،2۴9ص ،۱۰ م–شکل[ ] (BSEEP) یلچک

 ۱۳-۳-۳-۱۰، 2۴5، ص ۱۰م  ،یفلنج رداریگ اتصال
 (RBS) افتهیبا مقطع کاهش  ریت میمسااتق رداریگ اتصااال

 ۱-۱۳-۳-۱۰ ،2۴5ص ،۱۰ م–شکل[ ]
صال ستق رداریگ ات – (RBS) افتهیبا مقطع کاهش  ریت میم

 2-۱۳-۳-۱۰، 2۴۳، ص۱۰م 
 ۱۴-۱، 2۷جوش، ص  لب به لب، اتصال
 2-2-۱۶، 8، ص ۱۶م  -بدون سرب  یمیلح اتصال
 ۱، پ 8-۴-۴-۱۶، ۴5، ص ۱۶م  - ینگییمو یمیلح اتصال
 8، ص ۱۴م ،یگیموئن یمیلح اتصال
فاضالب[  ی]لوله کش زهیگالوان یفوالد نگیتیلوله  و ف اتصال

 ، چ ۳-۴-5-۱۶، 8۷، ص ۱۶م  -
 2-5-۴-۱۶، ۴8ص ، ۱۶م  - رهیلوله آب به مخازن ذخ اتصااال

 ، ث
صال ستگاه ها ات -۱۳، 92، ص ۱۳لرزش، م  یدارا یلوله به د

۷-۳-۱۳ 
 یساار کاسااه دار ]لوله کشاا یچدن نگیتیلوله به ف اتصااال

 ، ب ۳-۴-5-۱۶، 85، ص ۱۶م  -فاضالب[ 

 ۱،الف  8-۴-۴-۱۶، ۴۴، ص ۱۶م  -لوله به لوله  اتصال
 ۱ف، ال ۳-۴-5-۱۶، 85، ص ۱۶م  -لوله به لوله  اتصال
 ۷-۳-۷-۱۴، ۷۷، ص ۱۴لوله سوخت، م اتصال
فاضالب[  ی]لوله کش یلوله فاضالب به لوازم بهداشت اتصال

 ، خ ۳-۴-5-۱۶، 8۷، ص ۱۶م  -
 ۷-۳-۱۰-۱۴، ۱۱۰، ص ۱۴م ،یلوله کش اتصال
فاضالب[  یلوله کش] (PE) لنیات یپل نگیتیلوله و ف اتصال

 ، ث ۳-۴-5-۱۶، 8۶، ص ۱۶م  -
  -آب باران[  ی]لوله کشاا لنیات یپل گنیتیلوله و ف اتصااال

 ، ث ۴-۳-8-۱۶، ۱2۶، ص ۱۶م
له و ف اتصاااال له کشاا] (PP) لنیپروپ یپل نگیتیلو  یلو

 ، ج ۳-۴-5-۱۶، 8۷، ص ۱۶م  -فاضالب[ 
آب  یلوله کش] (P.V.C) یس یو یپ نگیتیلوله و ف اتصال
 ، ت ۴-۳-8-۱۶، ۱2۶، ص ۱۶م  -باران[ 

 یلوله کشاا] (P.V.C) یساا یو یپ نگیتیلوله و ف اتصااال
 ، ت ۳-۴-5-۱۶، 8۶، ص ۱۶م  -فاضالب[ 

 یبدون ساارکاسااه ]لوله کشاا یچدن نگیتیلوله و ف اتصااال
 ، پ ۳-۴-5-۱۶، 8۶، ص ۱۶م  -فاضالب[ 

آب  یساارکاسااه دار]لوله کشاا یچدن نگیتیلوله و ف اتصااال
 ، ب ۴-۳-8-۱۶، ۱2۶، ص ۱۶م  -باران[ 
آب باران[  یلوله کش] زهیگالوان یفوالد نگیتیلوله و ف اتصال

 ، ج ۴-۳-8-۱۶، ۱2۶، ص ۱۶م  -
صال شترک]گاز[، م  یلوله ها ات ، ۷8، ص ۱۷رابط دودکش م

۱۷-8-۴-۳ 
 5-2-۶-۱۶، 9۴، ص ۱۶م  -لوله هواکش  اتصال
صال شت ات شک لوازم بهدا  ،9۶، ص ۱۶م  - یلوله هواکش خ

 ، ت ۱۶-۶-2-5
 ۳85جوش، ص  ،ینبش یمتعادل در انتها اتصال
 2-2-۱۶، 8ص  ،۱۶م  - میتقمس اتصال
 2-۷-۴-۱۶، 5۴، ص ۱۶م  -آب[  ی]لوله کش میمستق اتصال
صال ستق ات ش نیب میم شام یلوله ک ش یدنیآب آ  یو لوله ک

 ، الف 2-۷-۴-۱۶، 5۴، ص ۱۶م  - یدنیآشام ریآب غ
 5۳۴ها، جوش، ص  یلوله ها و قوط میمستق اتصال
 2-2-۱۶، 9، ص ۱۶م  - یکیمکان اتصال

صال ،  8-۴-۴-۱۶، ۴۶، ص ۱۶م  -آب[  ی]لوله ها یکیمکان ات
 2ت

 ۳-۱-۴-۷-۳، ۱۴2، ص ۳اندود، م یکیمکان اتصال



 
 

۱۰ 

 

-۳-۱۰ ،2۳۰ ص ،۱۰ م–[ ژهیو یها  ]همگرا یمهاربند اتصااال
۱۱-۳ 

-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –باربر یها واریوادار به الوک در د اتصااال
8-۳-۱5 

صال صال به ت ات ستون، جوش، ص  ریورق ات -8-۱۱،  ۴8۳و 
۳-۳ 

 ۴-9-۱۱، 5۱8ستون به شالوده، جوش، ص  یورق پا اتصال
 ۴-۱۳-۳-۱۰ ،25۱ص ،۱۰ م– ریجان به جان ت یورق تک اتصال

 ،۱۰ م–به بال سااتون  یساار  ریو ز  یروساار  یورق ها اتصااال
 5-۱۳-۳-۱۰ ،25۳ص

صال ستون  یورق ها ات ضاعف به بال  -۳-2۱۷،۱۰، ص۱۰م-م
8-۴ 

 ۱-2-5-۳-2۰8،۱۰، ص۱۰م-وصله ستون  اتصال
 8، ص ۱۴م ،یوصله فشار  اتصال
-2-۱۴8،۱۰ص ،۱۰م– یکشش یتسمه ها یانتها یها اتصال
9-2-2 
، ۱۶م  -هواکش به لوله قائم هواکش  یهر شاخه افق اتصال

 ۳، پ 5-2-۶-۱۶، 95ص 
، ص ۱۶م  -لوله فاضااالب  یهواکش به شاااخه افق اتصااال

 2، پ 5-2-۶-۱۶،شکل 95
، شکل ۷۶ص  ،۱۶م  -فاضالب  یهواکش و شاخه افق اتصال

  5-2-5-۱۶پ 
 ۷، ص ۱۴م اتصال،

 ۱-8-2-۱۱، ۳۴،ص۱۱م –[LSF] اتصاالت
 2-2-2-۱۱، 29،ص۱۱م - [LSF]سرد نورد شده  اتصاالت
 ۱-۳-9-2-۱5۷،۱۰ص ،۱۰م– ییاتکا اتصاالت
 الف 2-2-۴-۱۷، ۳۰، ص ۱۷استاندارد لوله گاز، م  اتصاالت
 ۱-۳-9-2-۱5۷،۱۰ص ،۱۰م– یاصطحکاک اتصاالت

ص ضا االتات شار  یاع ش یف ش در خرپاها، جوش، ص  یو ک
۴۷۳  ،۱۱-۷-۶ 

 ۱-۱8-۱5-9، 2۳۷، ص9 م -قاب به ستون  یاعضا اتصاالت
، ۱۷عمده گاز[ ، م  یلوله کشاا ی]اجراوژنیالکتروف اتصاااالت

 (2) ۴-5-۱2-۱۷، ۱۰9ص 
، ص ۱9م  -انتقال حرارت[  بیبازشااوها ]ضاار  نیب اتصاااالت

 ۷-۳-۱۱-، پ۱۴9
 ۱۴-9-۳-۱۱، 58،ص۱۱م –یعات معمار قط نیب اتصاالت
 9-۱۱، 5۱۴ستون، جوش، ص  یپا اتصاالت

، ص ۱۷]مصاارف کنندگان عمده گاز[ ، م  لنیات یپل اتصاااالت
 ب ۱۷-۱۱-۱-2، 95

صاالت ش ات ش -9-2-۱۴9،۱۰ص ،۱۰م–( دو قطعه همی)رو یپو
2-2 

 ۳-۳-۳-2۰۱،۱۰، ص۱۰م-[ ی]الزامات لرزه ا یچیپ اتصاالت
 2۳-۳-8-۱-۱۱، ۱۷،ص۱۱م -ییکرد اتکابا عمل یچیپ اتصاالت
صاالت صطکاک یچیپ ات -۳-8-۱-۱۱، ۱۷،ص۱۱م -یبا عملکرد ا

۱۷ 
 2-8-۳-2۱5،۱۰، ص۱۰م- افتهیبا مقطع کاهش  ریت اتصاالت

قاب خمشاا ریت اتصااااالت ، ۱۰م-[ یمعمول یبه سااتون ]
 2-۷-۳-2۱۳،۱۰ص

صاالت ستون در قاب ها ]و ریت ات -9، ۳۳8، ص9م  -[ ژهیبه 
2۳-۴-۴ 

شکل پذ ریت صاالتات ستون ها در قاب ها ] متوسط[  یر یبه 
 ۴-۳-2۳-9، ۳2۶، ص9م  -

صاالت ستون  وندیپ یرهایت ات -۱2-۳-۱۰ ،2۳۶ ص ،۱۰ م–به 
8 

 ص ،۱۰ م–به سااتون  وندیپ هیخارج از ناح یرهایت اتصاااالت
2۳۶، ۱۰-۳-۱2-۷ 

 2-۳-۳-2۰۰،۱۰، ص۱۰م-[ ی]الزامات لرزه ا یجوش اتصاالت
 ۱۰-۱۰، ۳8۶جوش، ص  ،یا برون محور ب یجوش اتصاالت

-2-2۳-9، ۳2۱، ص9 م - یطول لگردیدر م یجوشا اتصااالت
۳-۳ 

صاالت ش ات صرف کنندگان عمده گاز[ ، م یجو ، 9۴، ص ۱۷]م
 ۱الف  ۱۷-۱۱-۱-2

 ۱۴-۱، 2۷جوش، ص  ،یجوش اتصاالت
 5۳۴خارج از مرکز، کتاب جوش، ص  اتصاالت
 5۴۰جوش، ص  ،یمقاطع توخال ییخرپا اتصاالت
 2-۴-۳-۷-۳-۱۱، 5۴،ص۱۱م –خشک اتصاالت
 ۳-8-۳-2۱۶،۱۰، ص۱۰م-به ستون  ریت یخمش اتصاالت
 5۴۱جوش، ص  ،یمقاطع توخال یخمش اتصاالت

صاالت ساختمان ها ات  5۴،ص۱۱م –ساخته شیپ یبتن یدر 
،۱۱-۳-۷-۳-۴-۱ 

صاالت ش ی]اجرا یدنده ا ات -۱۷، ۴5، ص ۱۷گاز[، م  یلوله ک
5-۳-۳ 

، 9۴، ص ۱۷]مصرف کنندگان عمده گاز[ ، م  یدنده ا اتصاالت
 2الف  ۱۷-۱۱-۱-2

 ب 2-۴-۴-۱۷، ۳۶، ص ۱۷م  ،یدنده ا اتصاالت



 
 

۱۱ 

 

، ص ۱۷]مصاارف کنندگان عمده گاز[ ، م  چیدنده پ اتصاااالت
 الف پ ۱۷-۱۱-۱-2، 95

-۱5-9، 2۳۷، ص9م  -قاب به ستون  یصلب اعضا اتصاالت
۱8-2 

 5-۱۱، ۴2۰به ستون، جوش، ص  ریصلب ت اتصاالت
-۱۷، ۱۴2، ص ۱۷عمده گاز[ ، م  ی]لوله کشاا یقیعا اتصاااالت

۱5-8 
صاالت ش ریغ ات -۱۶، ۱2۶، ص ۱۶م  -آب باران  یمجاز لوله ک

 ، چ 8-۳-۴
 ۳-۱۳-۳-۱۰ ،2۴۷ص ،۱۰ م– یفلنج اتصاالت
صاالت صرف کنندگان عمده گاز[ ، م  یفوالد ات ، 9۴، ص ۱۷]م

 الف ۱۷-۱۱-۱-2
صاالت صرف کنندگان یفوالد ات ، 9۶، ص ۱۷عمده گاز[ ، م  ]م

۱۷-۱۱-۱-۶ 
 2-۴-۴-۱۷، ۳5، ص ۱۷گاز، م  یفوالد اتصاالت
 ۱8-۱5-9، 2۳۷، ص9 م -قاب ها  اتصاالت
 ۷-۴-۴-۱۶، ۴۴، ص ۱۶م  -قابل انعطاف  اتصاالت
 5-۱-۳-۴-5-2۱، ۴۶،ص 2۱م -قابل انعطاف اتصاالت
 ۱-۴-2-2-۱5، 2۰، ص ۱5قطعات آسانسور، م  اتصاالت
 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰ص ،۱۰م– نیمقاطع سنگ یکشش اتصاالت

صاالت  ،2۴۱ص ،۱۰ م–شده ]جدول[  دییتا شیاز پ رداریگ ات
۱۰-۳-۱۳-۱ 

 ۱۳-۳-۱۰ ،2۴۰ص ،۱۰ م–شده  دییتا شیاز پ رداریگ اتصاالت
صاالت ستق رداریگ ات ستون   ریت میم -۱۰ ،2۴۳ص ،۱۰ م–به 

۳-۱۳-۱ 
 5۳۳ها، جوش، ص  یلوله ها و قوط اتصاالت
 5۳۴کتاب جوش، ص  ،یفوالد یوله هال اتصاالت

صاالت ضر  وارهایمتداول بام ها و د ات   -انتقال حرارت[  بی]
 5-۳-۱۱-، پ۱۴8، ص ۱9م

، ۱9م  -انتقال حرارت[  بی]ضر  یانیمتداول سقف م اتصاالت
 ۴-۳-۱۱-، پ۱۴8ص 

صاالت صل کننده ها ات -2-۱۰ ، 55 ص ،۱۰ م  –  ییانتها یمت
۴-۷-2 

-۴-2-۱۰ ، 55 ص ،۱۰ م  –  یانیم یامتصل کننده ه اتصاالت
۷-2 

 ، ث ۱-۶-۴-۱۶، 5۰، ص ۱۶م  -آب  رهیمخزن ذخ اتصاالت
صاالت صل ات ش ای یمف -9-2-۱5۱،۱۰ص ،۱۰م–جان  یها ینب

2-2 

 5۳۳جوش، ص  ،یمقاطع توخال اتصاالت
 ۱۷-8-۴-۱۱، ۷2،ص۱۱م -استاندارد یکیمکان اتصاالت
 8-9، ۳۶۳موقت، جوش، ص  اتصاالت
 8-۱۱،  ۴۷۷هاربند همگرا، جوش، ص م اتصاالت
 ۳-۱۰-۳-225،۱۰، ص۱۰م-[ ی]لرزه ا یمهاربند اتصاالت

-۳-۱۰ ،2۳۷ ص ،۱۰ م–ها ]قاب واگرا[  یمهاربند اتصاااالت
۱2-9 

 الف 2-۴-۴-۱۷، ۳5، ص ۱۷گاز، م  ینوع جوش اتصاالت
عمده گاز[ ، م  ی]لوله کشاا شیقطعات آزما یینها اتصاااالت

 ۱۴۷، ص ۱۷
 ۳-۳-5-۱۷، ۴5، ص ۱۷م  ،یفوالد یالوله ه یاتکا

-9، ۳55، ص9 م - دهیاصااطکاک در فوالد پس کشاا اتالف
2۴-۶-۳-۱ 

 ۱۷8، ص 5م  ،یانرژ  اتالف
 ۶۳، ص 5بلوک، م  اتالف
 ۳-2-2۴-9، ۳۴9، ص9 م - یدگیتن شیپ اتالف
 ۴-۶-2۴-9، ۳5۷، ص9 م -دراز مدت  اتالف
 2-۳-۶-2۴-9، ۳5۶، ص9 م - رهیکشش در محل گ اتالف

ش تالفا صطکاک ب ینا ، ۳55، ص9م  -کابل و غالف  نیاز ا
9-2۴-۶-۳-۱ 

ش اتالف ست ینا شدن اال -9، ۳5۶، ص9م  -بت  کیاز کوتاه 
2۴-۶-۳-۳ 

ش اتالف ، ۳5۷، ص9م  - یدگیتن شیفوالد پ یاز وادادگ ینا
9-2۴-۶-۴-۳ 

-۶-2۴-9، ۳5۷، ص9 م -بتن  یاز وارفتگ یناش یینها اتالف
۴-2 

 ۴-۶-2۴-9، ۳5۷، ص9 م - یگدیتن شیپ یها اتالف
 ۳-۶-2۴-9، ۳55، ص9 م -کوتاه مدت  یها اتالف
-2۴-9، ۳5۷، ص9 م -بتن  یاز جمع شدگ یناش یها اتالف
۶-۴-۱ 
 ۴9-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -یخمکار  اتمام

 9-۳، ماده 2۱، ص2م –اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال 
م  در بخش عمده گاز[ ، قیساارجوش ها ]عا یچینوارپ اتمام

 5-۴-۱۳-۱۷، ۱۱9، ص ۱۷
، ۱۱8، ص ۱۷در بخش عمده گاز[ ، م  قیهر حلقه نوار ]عا اتمام

۱۷-۱۳-۴-2 
 ۶۷، ص 5شده، م  اتوکالو
 9، ص 5م  اتوکالو،



 
 

۱2 

 

 ۱۷5، ص 5م  کس،یات
 2-2-5-9-9، ۱۰۱، ص9م- لنیات

 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰ص ،۱۰م–از سرد شدن  یانقباض ناش اثر
 ۷-۱-۳-۴-۷،  2۷،ص۷م –ینیرزمیآب ز  اثر
 5-2-۴-2۰-9، 282، ص9م  -بار برون محور  اثر
 ، ۱۰۱ ص ،۱۰ م  – فیبرش در امتداد عمود بر محور ضااع اثر

۱۰-2-۶-۷ 
 2-۳-۳-۱9، ۳5، ص ۱9م  ،یر یبهره گ اثر
 2-8-۱۳-9، ۱8۶ص، 9م- یترک خوردگ اثر
 ۴-8-۱۳-9، ۱8۶ص، 9م- یترک خوردگ اثر
صالح م راتییتغ اثر ، 9م  - یصرفدرجه حرارت بر مقاومت م

 ۳-22-9، ۳۰8ص
-۱۴-9، ۱92، ص9م- یفشار  یمحور  یرویتوام خمش و ن اثر

۱-2 
 2-2-۶-9، ۴5، ص9م- یقو یدهایخورنده اس اثر
شار  یالغر  اثر م  -تحت اثر خمش دو محوره  یدر قطعات ف
 ۱۰-۱۶-9، 2۴8، ص9

 ۱۶-9، 2۳9، ص9 م -و کمانش  یالغر  اثر
 ۴-۷-2-۱۰ ، ۱۰۷ ص ،۱۰ م  – یچشیلنگر پ اثر
کا اثر  ،۱۰م– ییمشااترک کشااش و برش در اتصااااالت ات

 ۴-۳-9-2-۱۶۴،۱۰ص
 ،۱۰م– یمشااترک کشااش و برش در اتصاااالت اصااطکاک اثر

 ۶-۳-9-2-۱۶5،۱۰ص
ش اثر شترک لنگر خم  ، ۶۳ ص ،۱۰ م  – یمحور  یرویو ن یم

۱۰-2-5-۱-5 
 ۱-2-۳-۱5-9 ،2۱2ص ،9 م–همزمان برش و خمش ]بتن[  اثر
شش در گل مهمزمان برش و  اثر -۱۳8،۱۰ص ،۱۰م–ها  خیک

2-8-۷-۶ 
ش اثر ش یمحور  یرویو ن یهمزمان لنگر خم ش  ،۱۰ م  – یک

 2-2-۷-2-۱۰ ، ۱۰۴ ص
ش اثر ش یمحور  یرویو ن یهمزمان لنگر خم ش  ،۱۰ م  – یک

 2-2-۷-2-۱۰ ، ۱۰5 ص
 ، ۱۰۳ ص ،۱۰ م  – یو لنگر خمشاا یمحور  یرویهمزمان ن اثر

۱۰-2-۷ 
 ، ۱۰۳ ص ،۱۰ م  – یو لنگر خمشاا یمحور  یرویهمزمان ن اثر

۱۰-2-۷-2 
 ، ۱۰۷ ص ،۱۰ م  – یو لنگر خمشاا یمحور  یرویهمزمان ن اثر

۱۰-2-۷-۳ 

 2-۷-۱، پ ۱۶۰، ص ۱۳م  ،ییایمیالکتروش اثرات
 ۳-۱۶-۱-۳-۱۳، 22، ص ۱۳صاعقه، م  اثرات
 2-۴-2-2-۱5، 2۰، ص ۱5بارها، م  یضربه ا اثرات
 ۱-۴-2-2-۱5، 2۰، ص ۱5م  ،یضربه ا اثرات
 2-۱-8-۱2،  5۷،ص۱2م -بنا بیاز تخر  یناش اثرات

 یها افراگمیاز صاافحه ارتعاشااات زلزله در تراز د اثرخارج
 ۱2-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -سقف

 ۱-2-9-۶-۷، ۶۷،ص۷م –گروه شمع یکینامیاثرد
 ۴-۳-۳-۱۳، ۳۶، ص ۱۳آور، م  انیز  یاثرها
 ۱-۶-2-22، ۱۱،ص 22م -اعالم دستورالعمل مقرر اجازه
 ۳-۴-۷-9، ۶۴، ص9م-ستگاه نظارت د اجازه
 ۳۴، ص ۱۷شعله، م  5گاز فردار  اجاق
 ۴-۳-9-9، 95ص، 9م-[ یافی]بتن ال اجرا
 ۴-2-9-9، 92، ص9م-]بتن پر مقاومت[  اجرا
 ۴-5-9-9، ۱۰2، ص9م-[ یمر ی]بتن پل اجرا
 ۴-۴-9-9، 98، ص9م-]بتن خود تراکم[  اجرا
 ۴-۶-9-9، ۱۰۴ص ،9م-[ نی]بتن سنگ اجرا
 ستمیس یساخته برا شیپ مهین یبا استفاده از دال ها اجرا

 ۱-۷-۶-۱۱، 98،ص۱۱م -سقف
ها اجرا لب  قا فاده از  به م یبا اساات نده زیموسااوم   -پر

 ۱-۷-۶-۱۱، 98،ص۱۱م
 ۴، الف  ۳-۴-5-۱۶، 85، ص ۱۶م  -اتصال  یاجرا
 ۱8-8-۴-۱۱، ۷2،ص۱۱م -اندود یاجرا
 -[ یب تونلقال ستمیکامل]س یبا استفاده از قالب بند یاجرا

 ۱-۷-۶-۱۱، 98،ص۱۱م
 2-8-9، ۷۳، ص9م-گرم  یبتن در هوا یاجرا
 ۷-9، 59، ص9م-بتن  یاجرا
 ۶-۴، ۱۱5خال جوش، جوش، ص  یاجرا
 ۴-8-۱۷، ۷8، ص ۱۷دودکش ها]گاز[، م  یاجرا
 ۷-۱-۳-8، 25،ص8م –یته انیم وارید یاجرا
 ۱-۴-۷-۶-۱۱، ۱۰۰،ص۱۱م -اطراف جعبه پله یوارهاید یاجرا
 ۷-5-5-8،  52،ص8م –یآجر  یوارهاید یاجرا
 2-۴-۷-۱2،  5۴،ص۱2م -یدائم یرمپ و پاگرد پله ها یاجرا

شیوه نامه مجریان[  ساختمان ] ، ماده ۱۳۶، ص 2م  –اجرای 
5 

، ماده ۴۷، ص 2م –طبقه و بیشااتر  9اجرای ساااختمان های 
9-۳-5 

 ۳-۱۰-۱2،  ۷۳،ص۱2م -یبتن یسازه ها یاجرا



 
 

۱۳ 

 

 2-۱۰-۱2،  ۷۱،ص۱2م -[ یمنی]ایفوالد یسازه ها یاجرا
 ۴-۳-۷-۶-۱۱، 99،ص۱۱م -سکو)پلت فرم(  یاجرا
س ستمیس یاجرا سازه ها یکیمکان ساتیتا  -یپانل یدر 

 9-۷-5-۱۱، 8۴،ص۱۱م
 ۱-۷-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -یقالب تونل ستمیس یاجرا
 5-۱۷، ۴۱، ص ۱۷م  ،یعیگاز طب یلوله کش ستمیس یاجرا
 ۶-۳-8-۶-۷، ۶۶،ص۷م –شمع یاجرا

 ۱-5-2، 5، ص2م –رای صحیح عملیات ساختمانی اج
صورت نوارها یاجرا شش به   ۳9،ص۱۱م –قائم یصفحه پو

،۱۱-2-8-5-۳ 
 ۶-۱-۱2-9، ۱۶۰ص ،9م-قالب  یاجرا
 ۳-5-۷-۱۳، 9۱، ص ۱۳لوله برق در سقف، م  یاجرا
 5-۴-۱۶، ۴۶، ص ۱۶م  - یلوله کش یاجرا
 ۴-8-۱۶، ۱2۷، ص ۱۶م  -]اب باران[  یلوله کش یاجرا
 ۴-5-۱۶، 8۳، ص ۱۶م  -]فاضالب[  یلوله کش یاجرا
، ۱۷عمده گاز[ ، م  یلوله کشاا یروکار ]اجرا یلوله کشاا یاجرا
 ۱-۶-۱2-۱۷، ۱۱2ص 
ش یاجرا صرف کنندگان عمده گاز[ ، م  یلوله ک ، ص ۱۷گاز ]م
۱۰۳ ،۱۷-۱2 
-۴-۶-۱۶، ۱۰۱، ص ۱۶م  -هواکش فاضالب  یلوله کش یاجرا

 ، الف۱
 ۱-۴-۱۰-۱۴، ۱۱۰، ص  ۱۴م ،یلوله کش یاجرا

 ۴-۳-9، ماده ۴۷، ص 2م –اجرای مجموعه ساختمانی 
 2-9-۱-۱2-9، ۱۶۳، ص9م- نانیاطم هیپا یمرحله ا یاجرا
 2-2-22، 9ص، 22م -مقررات یاجرا

 5-۱-۱۱، ۷،ص۱۱م -]ساختمان گرم نورد شده[  یسازه ا اجزاء
 ۴-۳-۳-5-۱۳، 55، ص ۱۳اتاق ترانسفورماتور، م  یاجزا
، 5۷، ص ۱۳م  ف،یبرق فشار متوسط و ضع یاتاق ها یاجزا

۱۳-5-۳-۴ 
 9-2-۱۴۰،۱۰ص ،۱۰م–اتصال دهنده  یاجزا
 ۳-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –ساخته[  شیپ ی]بتنیاصل یاجزا
ساختمان]بنا یاجزا سلح[  ریغ ییباربر -۶-8 ، ۶5،ص8م –م
5-۳ 
 ۳-2-۶-۱۴-9، ۱99، ص 9م – یپر کننده دائم یاجزا
 ۴-۴-۳-۶-۳، 8۳، ص ۳خروج، م هیتخل یاجزا
 ۴-۶-۳، 8۴، ص ۳دهنده راه خروج، م لیتشک یاجزا
 ۴-2-2-2-۱۰ ، 2۶ ص ،۱۰ م  –شده    تیتقو یاجزا

-۱-2-2۳-9، ۳۱8، ص9م  -جمع کننده ]بتن در زلزله[  یاجزا
۳ 

 5-۳-۱۱، 5۱،ص۱۱م –ساخته[  شیپ یسازنده]بتن یاجزا
ضا[، م یخارج یسازه ا یاجزا -۳، ۱۶۷، ص ۳]محافظت اع

8-۱۰-۳ 
 2-۱-۳-8 ،2۳،ص8م –ساختمان  یسازه ا یاجزا
 5-2-۱۱، ۳2،ص۱۱م - [LSF]یسازه ا یاجزا
 ۳-۳-22، ۱8،ص 22م -سازه یاجزا
 ۳-۱-8-9-۱۳، ۱۱۶، ص ۱۳سطح اول، م  یاجزا
 2-۳-۳-۱۳-9، ۱8۱، ص9م-سقف  یاجزا
 2-2-2-2۳-9، ۳2۱، ص9 م -صلب در ساختمان  یاجزا
 ۱-2-2-2-۱۰ ، 2۴ ص ،۱۰ م  –الغر  ریغ یاجزا
 ۱-9-۳-2-2۱، ۱9،ص 2۱م –جدا کننده رباربریغ یاجزا
 5-2-۷-۱2،  5۰،ص۱2م -داربست یفلز  یاجزا
 ۶-۴-۴-9-9، 99ص ،9م-قالب  یاجزا
-5-۱۴،  5۷، ص ۱۴، مIهود نوع یهوا ی هیکانال تخل یاجزا
 ۳ب ۶-۳
 ۱-2-2-2-۱۰ ، 2۴ ص ،۱۰ م  –الغر  یاجزا
 5-۳-۳-۴-2۳-9، ۳۳۷، ص9م  - یلبه ا یاجزا
 ۳-۶-۳-۱۶، 2۴، ص ۱۶م  - یفلز  ریغ یلوله کش یاجزا
-۱۶ ،2۶، ص ۱۶م  - نگیکه در کوچه، پارک یلوله کشاا یاجزا

۳-۷-۶ 
 ۴-۱-2-2۳-9، ۳۱8، ص9 م -]بتن در زلزله[  یمرز  یاجزا
-۳-۳-۴-2۳-9، ۳۳۶، ص9 م -ها  افراگمیدر د یمرز  یاجزا

۳ 
 2-۳-۳-۴-2۳-9، ۳۳۶ص ،9م  - وارهایدر د یمرز  یاجزا
-۴-2۳-9، ۳۳۶، ص9 م - یسازه ا یوارهایدر د یمرز  یاجزا
۳-۳ 
 2-۳-2-2۳-9، ۳2۱، ص9 م - وارهاید یمرز  یاجزا
 9-۴-8-2-۱۱، ۳8،ص۱۱م –یتسمه ا یمهاربند قطر  یاجزا
 ۳، بند پ 5۴، ص ۱۴، مIهود  یاجزا
 ۴، بند پ 5۴، ص ۱۴، مIIهود  یاجزا

 ، ۱، ص ۱۷احتراق گاز، م 
 9-۱۴، 95، ص ۱۴م احتراق،
 ۶-8-۱۰-9، ۱۳9، ص9م- یبتن از نظر سازه ا رشیپذ احتمال
 ۳-۱-۱۰ ، ۶ ص ،۱۰ م  – کیمفصل پالست لیتشک احتمال

 ۱-۱-2۰، ۱، ص 2۰احتمال خطر، م 



 
 

۱۴ 

 

-2-2۱، 28،ص 2۱م –یسااطح یورود آب ها یورود احتمال
5-۱۰-۱5 
 ۶-5-۱-۱2 ،9 ص ،۱2م –وقوع حادثه  احتمال
 2۳-۳-۱-۱2 ،5 ص ،۱2م – اددیرو کیوقوع  احتمال
،  ۶-2-5-۱۶، ۷۷، ص ۱۶م  -زدن آب داخل لوله  خی احتمال

 5پ
 2-۱-۱9، 2، ص ۱9م  - احداث
-۱۳، ۴۴، ص ۱۳پست ترانسفورماتور، م  کیاز  شیب احداث
5-۳-2 
 ۷-۳-۳-۷ ، 2۱،ص۷م –آب ریز  یپ احداث
 2-۶-۱۰-۱، پ ۱۷۱، ص ۱۳م  ن،یدو الکترود زم احداث
 ۳-2-2-۱2 ،۱2 ص ،۱2م –موقت  دهیسرپوش یراهرو احداث
 ۶-2-۳-۷،  ۱۶،ص۷م –نیسنگ یسازه ها احداث
 -کامل[  یپانل ستمیمتر]س کیاز  شتریب یکنسول ها احداث

 ۷-5-5-۱۱، 8۱،ص۱۱م
، الف 9۱، ماده 8قانون، ص  هیاصااالح ،یتخلف حرفه ا احراز

۳ 
، الف 9۱، ماده 8قانون، ص  هیاصااالح ،یتخلف حرفه ا احراز

۳ 
 ۴-۳-2، ۳، ص2م –حراز هر گونه تخلف ا

 ۴-۱-۱-۱۶، ۱، ص ۱۶م  - یقانون احکام
 ۳-2-۷-9، ۶۱، ص9م-مخلوط کن  یها ونیبا کام اختالط
 2-۷-9، ۶۰، ص9م-بتن  اختالط
 ۴-2-۷-9، ۶۱، ص9م- یسازه ا یبتن ها اختالط
ست  یسازه ا ریغ یبتن ها اختالط -2-۷-9، ۶۱، ص9م-با د

۴ 
 ۳-2-۷-9، ۶۰، ص 9بتن، م  اختالط
 جدول ۳ فی،رد۶۱،ص۱۱م -با مقدار مجاز افکندن اختالف
با تراز مشااخص  وارید یپانل ها ییسااطح باال نیب اختالف

 جدول 5 فی، رد۶۱،ص۱۱م -شده
 ۱-8-۱۰-9، ۱۳۳، ص9م-مقاومت دو آزمونه   نیب اختالف
مدفون ]لوله  ینقاط شبکه لوله کش هیدر کل لیپتانس اختالف

 ۳-۱5-۱۷، ۱۴۰، ص ۱۷م عمده گاز[ ،  یکش
 ۴-2، ۴۴جوش، ص  ل،یپتانس اختالف
با تراز مشااخص شاااده اختالف باربر  حات   -تراز صااف

 جدول ۴ فی،رد۶۱،ص۱۱م
، ص ۱۴م ،ییفضااا یداخل کانال و هوا یهوا یدما اختالف

 2پ  ۱۴-۶-5-۳، ۶9

سمت خروج افق اختالف -۶-۳، 8۰، ص ۳م ،یسطح در دو 
۳-۳-۱9-۶ 

-5-8 ، ۴۷،ص8م –با کالف[  ییاسااطح در طبقه]بن اختالف
5-۳ 

سلح[  ریغ ییسطح در طبقه]بنا اختالف -8 ، ۶5،ص8م –م
۶-5-2 

اختالف سطح در طبقه، )ساختمان های بنایی محصور شده 
 )ب( 5-۳-5-8، ۴۷، ص 8با کالف(، م 

 ۱-۱۱-۱-5-۴، 5۴،ص ۴م -سطح ها اختالف
 ۴-۱۶-۳، ۱۰2ضخامت مجاز روکش، جوش، ص  اختالف
حات مشااخص شاااده در تک طول اختالف  -گاه هیصااف

 جدول ۶ فی،رد۶۱،ص۱۱م
 -گاه ها هیعرض صاافحات مشااخص شااده در تک اختالف

 جدول ۷ فی، رد۶۱،ص۱۱م
شار ه اختالف ، 88، ص9م-داخل و خارج قالب   یکیدرولیف
9-8-۷ 
 جدول 2 فی،رد۶۱،ص۱۱م -داخل نقشه ریمقاد اختالف
شه تیموقع اختالف  ۱ فی،رد۶۱،ص۱۱م -ها بامقدار داخل نق
 جدول

 ۴-2-۴-۱۶، ۷۴، ص 2م  ،یناظر و مجر  اختالف
 ۱-۶، ۱55در نوار جوش، جوش، ص  یحرارت دیشد اختالفات

 ۴-۱-9-۱۴، 9۶، ص ۱۴احتراق، م یهوا نیدر تام اختالل
 ۱۳-2-۴-۶-۳، 89، ص ۳برق، م انیدر جر  اختالل
 ت 8-۱۱-۱۴، ۱28، ص ۱۴دود، م انیدر جر  اختالل

 ۱۴، ماده ۱۳9، ص 2م  –اختیارات صاحب کار 
 ۱۶، ماده ۱۴۱، ص 2م  –اختیارات مجری 

 ب 2-2-۴-۱۷، ۳۰، ص ۱۷انشعابات گاز، م  اخذ
 5-۴، ۱۶۱، ص 2انشعابات، م  اخذ

 2-۳، ماده ۱28، ص 2م  –اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی 
، ماده 29، ص2م –اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقی ساختما 

۶-۱-۶ 
، ماده ۳۶، ص2م –د کتبی صاااحب کار اخذ موافقت و تایی

۷-۱-5 
 2-۱۳-2-22، ۱۴،ص 22م -هیاخطار 
 2-۱2-2-22، ۱۳،ص 22م -مشروح یها هیاخطار 
، ماده 2قانون نظام، ص   هیاصالح ،یمهندس یحرفه ا اخالق

 2، تبصره 2



 
 

۱5 

 

س یحرفه ا اخالق صالح ،یمهند ، ماده 2قانون نظام، ص  هیا
 2، تبصره 2

 2قانون، ص  اخالق حرفه ای، اصالحیه
 5-۴-9، ماده ۴8، ص 2م –ادامه کار مجری 

 ، ب 2-۱-8-۱۶، ۱۱۷، ص ۱۶م  -آب باران  یلوله کش ادامه
 ۱۷-5-2۰، 28، ص 2۰م  ،یمنیعالئم ا ادغام

 ۴-۳-۱۳-۱5-9، 225، ص9 م - یکیمکان ادوات
-۷، ماده ۳۶، ص2م –ارائه برنامه زمانبندی کلی و تفصاایلی 

۱-2 
-5-5، 2۷، ص2م –در امور مهندسی  ارائه خدمات هماهنگی

۳ 
 ،5 ص ،9م – یطرح و محاساابه، نقشااه ها و مدارک فن ارائه

9-2-۱ 
 ۱2-۳-۷-۶-۱۱، 99،ص۱۱م -برق یلوله ها یافق ارتباط
 ۶-۳-۱۱-۳، ۱9۷، ص ۳نگ،میبا اتاق همجوار پارک ارتباط
 ۱-2-8، پ 2۱5، ص ۱۳فرمان آن، م  دیبا کل یچراغ ارتباط
 ۳-۷-5-2-2۱، 2۶،ص 2۱م –هگاهپنا یفضاها ارتباط

 ۴-۱۰-2-۱92،۱۰ص ،۱۰م–)لرزش(  ارتعاش
 ۱2-2-۶-۳، ۶۶، ص ۳خروج، م یسقف راه ها  ارتفاع
 ۱-2-2-۴-۴، ۳5،ص ۴م -یساختمان یمجاز گروه ها  ارتفاع
 ۱-۱-9-۷-۴، 9۰، ص ۴اتاق اقامت، م  ارتفاع
 ب ۳-۳-۳-5-۱۳، 55، ص ۱۳اتاق ترانسفورماتور، م  ارتفاع
-۱۳، 5۷، ص ۱۳(، م فیاتاق ها )فشار متوسط و ضع ارتفاع

 ب 5-۳-۴-2
، ۱5قطعات در حال چرخش، )آسااانسااور(، م  یاز رو ارتفاع

 5-2-2-2-۱5، 2۱ص 
سم ارتفاع شده با ) یفوالد یورق ها یا م – (hrشکل داده 

 ۳-۳-2-8-2-۱۰،  ۱2۴، ص۱۰
 ۱-2-۷-۶-۱۱، 98،ص۱۱م -شالوده یسقف از رو نیاول ارتفاع
 ۱۶-۱-۳-8، 28،ص8م –ریبادگ ارتفاع
 59، ص ۱5آسانسور، م  یباالسر  ارتفاع
 ۰۱-۱-۴-۱۳، ۱2۰، ص ۱۳برق، م  زیپر  ارتفاع
 ۶-۱-۱۰-۱۳، ۱2۰، ص ۱۳برق، م  زیپر  ارتفاع
فاع ها ارت ها راه  له  ها یپ ، ص ۳م ،یتجمع یخروج راهرو

۱29 ،۳-۶-۱۴-۱۱-2 
 ۴-2-۷-۱2، 5۴، ص ۱2موقت، م  یپله ها ارتفاع
 2-۶-2-2۱، ۱۶، ص 2۱له، م پ ارتفاع
 ۴-۳-۴-۶-۳، 9۱، ص ۳پله، م ارتفاع

 ۱-۶-۴-۴، ۴2، ص ۴م  ،یآمدگ شیپ ارتفاع
 یسااانت 2۰حداقل یبه پهنا یآمدگ شیجان پناه با پ ارتفاع
 98، ص ۳متر، م
 ۱-۱-۷-9-۴، ۱۰۴، ص ۴جان پناه، م  ارتفاع

س  ستر سور د سان شان، م  یارتفاع چاه آ ، ۶۷، ص ۱۳آتش ن
۱۳-5-۶-2-۶ 

 59، ص ۱5چاهک آسانسور، م  ارتفاع
 ۱-۶-2-2-۱5، 2۴، ص ۱5چاهک، م  ارتفاع
 2-۱۰-2۰، ۳۴، ص 2۰تابلوها، م  نیر یحد ز  ارتفاع
 ۱9-۱-۱-۷-۴، 9۱،ص ۴م -یبهداشت یحداقل فضاها ارتفاع
 2-9-5-۱2، ۳۶، ص۱2م -موقت یحصار حفاظت ارتفاع
 9-2-5-۱2، ۳۶، ص ۱2موقت، م  یحصار حفاظت ارتفاع

 2-2-۴-۶-۳، 8۴، ص ۳درها، م رتفاعا
ست انداز ها  ارتفاع -۳، 99، ص ۳م ق،یجان پناه ها حر  اید

۶-۴-۶-۱ 
 ۷-۱-۱-9-۴، ۱۰۴، ص ۴دست انداز، م  ارتفاع
ست اندازها  ارتفاع -۱-۷-9-۴، ۱۰۴،ص ۴م -جان پناه ها اید

۱ 
ست اندازها ارتفاع -5-۴، 5۴،ص ۴م -دار پله ها بیش ید
۱-۱۱-2 
 ۱-۱5-۳-8، 28، ص 8(، م یی)مصالح بنا دودکش ارتفاع
  2-2-8-۱۷، ۷2، ص ۱۷گاز[، م ]Hدودکش کل  ارتفاع
 ۱5-۱-۳-8 ،28،ص8م –دودکش ارتفاع
 ۴-2-5-۱2، ۳۴، ص ۱2موقت، م  دهیراهرو سرپوش ارتفاع
 2-۴-5-۱2، ۳۴، ص۱2م -دهیسرپوش یراهرو ارتفاع
 پ ۳-2-۷-9-۱۳، ۱۱۰، ص ۱۳رک، م  ارتفاع
شده، م  سقف ریز  ارتفاع 8-۳--5-۴، ۴8، ص ۴از کف تمام 

۳ 
فاع مان برا ارت ها یدسااترساا یسااااخت آتش  یخودرو

 ، جدول2۰۰، ص ۳،مینشان
 5-۱-8-۱2،  58،ص۱2م -بیساختمان مورد تخر  ارتفاع
 2-5-5-8 ، ۴۶،ص8م –با کالف[  ییساختمان]بنا ارتفاع
 2-2-۱-۴-۴، ۳5، ص ۴ساختمان، م  ارتفاع
 ۱، ص ۳ساختمان، م ارتفاع
 ۳-۳-۴-۶-۳، 9۱، ص ۳خروج، م ریسرگ ارتفاع
، 9۳، ص ۱۴کولر تا کف تمام شده در بام، م  ریسطح ز  ارتفاع

2-۱۴-8-۱۴ 
 2-۱-5-۱2، ۳۳، ص ۱2سقوط، م  ارتفاع



 
 

۱۶ 

 

 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰، ص۱۰م– (h1) یسوراخ دسترس ارتفاع
 ۱، ص ۳طبقه، م ارتفاع
 2-۴-۴-۶-۳، 9۴، ص ۳م براه،یشده ش یط ارتفاع
 ۳-۴-۱-۴، ۳،ص ۴م -ضاهاف ارتفاع
 ۳-2-۶-5-۴، ۶5،ص ۴م -یبهداشت یفضاها ارتفاع
 59، ص ۱5و درب آسانسور، م  نیکاب ارتفاع

 5-۶-5-8، ۴9، 8ارتفاع کرسی چینی، م 
 ۴-۳-۳-5-۱۳، 55، ص ۱۳کف اتاق ترانسفورماتور، م  ارتفاع

 ث
 ۳-۷-۴-۴، ۳9، ص ۴م  ن،یکف زم ارتفاع
 ۳-5-۱-5-۴، 5۰،ص ۴م -پاگرد ایکف  ارتفاع
 ۳-۱۳-۳-۱۰ ،2۴۶ص ،۱۰ م–ها  یلچک ارتفاع
 د ۳-2-۴-۱۷، ۳۱، ص ۱۷کنتور، م  نیلوله جانش ارتفاع
فاع جاز بتن ر  ارت ۴--9-9، 99، ص 9)خود تراکم(،  م  یز یم

۷-۴ 
فاع جاز بتن ر  ارت -9-9، 99، ص9م-]بتن خود تراکم[  یز یم
۴-۴-۷ 
 ۱-۱۱-۳-8، 2۷، ص 8ها، م  غهیمجاز ت ارتفاع

 ۳-۱۰-2۰، ۳5، ص 2۰تابلوها، م  یمجاز حد فوقان اعارتف
 ت ۶-۱-۴-۴، ۴۳، ص ۴م  ،ییمجاز ساباط و پل هوا ارتفاع
 2-۴-۴، ۳5،ص ۴م -مجاز ساختمان ها ارتفاع
 2-2-۱-۴-۴، ۳5، ص ۴مجاز ساختمان، م  ارتفاع
 ۱-2-2-۱۱، 2۷، ص ۱۱م  ،یسبک فوالد یمجاز قاب ها ارتفاع
 2-2-5-۱2، ۳۳، ص ۱2موقت، م  یمجاز نرده حفاظت ارتفاع
 یپانل سااتمی]ساایانیمجاز هر طبقه بدون کالف م ارتفاع
 ۱2-5-5-۱۱، 8۱،ص۱۱م -کامل[ 
صل دیمف ارتفاع سکون یدر ا صرف م -۴، ۴9، ص ۴(، م ی)ت

۱-5-۱-5 
 ۴-۳-۱۷-۱5-9، 2۳5، ص9 م -مقطع کالهک  ارتفاع
   5 -2-۱-8 ،۳،ص8م –موثر ارتفاع
 2-2۰-۱-۳-8 ،۳۰،ص8م –موثر ارتفاع
 ۱-2-۷-9-۴، ۱۰5،ص ۴م -دستگرداز لب پله یها لهیم ارتفاع
 ۱-5-۴-۶-۳، 9۶، ص ۳م ره،یدستگ یها لهیم ارتفاع
 2-۱۴-۱۴-۶-۳، ۱۳2، ص ۳حفاظ ها، م ریناگز  ارتفاع

 ۳-۴-۷-۱2، 5۳، ص ۱2ارتفاع نردبان دوطرفه، م 
 ۳-۴-۷-۱2، 5۳، ص ۱2نردبان دوطرفه، م  ارتفاع
 2-2-5-۱2، ۳۳، ص۱2م -موقت ینرده حفاظت ارتفاع
 2-2-5-۱2، ۳۳، ص ۱2موقت، ، م  ینرده حفاظت ارتفاع

 5-5-۳-۱۴، ۳۳، ص ۱۴نرده محافظ، م ارتفاع
 ب ۶-5-۱۰-۱۳، ۱۳2، ص ۱۳نصب چراغ ها، م  ارتفاع
 2-۴-۳، ۴۱، ص ۳و مساحت ساختمان، م ارتفاع
 ۴م -تصاارف یو مساااحت مجاز براسااا س گروه ها ارتفاع

 2-2-2-۴-۴، ۳۶،ص
 ۷-۱۰-9-2-۱89،۱۰ص ،۱۰م–ورق سخت کننده  ارتفاع
 9-۱۰-۷-2-۱۰، ۱89، ص ۱۰ورق سخت کننده، م  ارتفاع
 9-۱-۱-۷-۴، 9۰،ص ۴م -هر اتاق اقامت ارتفاع
 ۱8-2-۴-۶-۳، 9۰، ص ۳آالت، م راقی ارتفاع

 9-۳، ماده 2۱، ص2م –ارتقای پایه پروانه 
 ۳-۳-5، 2۷، ص2م –ارتقای پایه 

 ۴-۱۳، ۶۱، ص 2م  ،یرت به مجر کار نظا ارجاع
 ۱-۷-2، ۷، ص2م –ارجاع مناسب کارها 

نده، م  یهوا یخروج یها تیارجح نک کن ، ۴۴، ص ۱۳خ
۱۳-5-۳-۳ 

 ۷-۱۰، ۳8۱جوش، جوش، ص  ارزش
 ۱-۶-۳-9 ،2۱ ص ،9م – یچسبانندگ ارزش
 ۶-۴-۳-۳-۷،  ۱8،ص۷م –یفرهنگ ارزش

 ۷-۴، ماده 2۴، ص2م –ارزشهای هویتی 
 ،]جدول[ ۱9،ص۷م –داریپا بیگود با ش خطر یابیارزش

 ۳-۶-۱۰، ماده 5۱، ص 2م –ارزیاب یا ارزیابان 
 ۰۱-8-5-9، ۱۳۶، ص 9بتن ساخته شده، م  یابیارز 
، ص ۱۷عمده گاز[ ، م  یلوله کشاا یجوش ]جوشااکار  یابیارز 

 ، بند ث۱۳۷
، ۱25، ص ۱۷عمده گاز[ ، م  یجوشااکاران ]لوله کشاا یابیارز 

۱۷-۱۴-۱-2 
 ۱8، ص ۷قائم، م  واریگود با د خطر یابیارز 
 ۴-۳-۳-۷ ، ۱۷،ص۷م –خطر گود یابیارز 
 [جدول]، ۱8،ص۷م –قائم واریخطر گودبا د یابیارز 
 ۱-۴-۳-۳-۷ ، ۱۷،ص۷م –خطر گودقائم یابیارز 
 2-۴-۶-9، ۴9، ص9م-در کوتاه مدت  یابیارز 
 ۱-2-۱۱-8-۳، ۱۶9، ص ۳آتش، م یدرها یابیارز 
 ۰۱-8-8-9، ۱۴۳، ص 9 بتن، م یروش عمل آور  یابیارز 
 ۰۱-8-8-9، ۱۴۳، ص 9روش مراقبت از بتن، م  یابیارز 
 25-۳-۱-۱2 ،۶ ص ،۱2م – سکیر  یابیارز 
ساز یابیارز  ساخت و  -۴-۳-۷ ، 2۱،ص۷م –عملکرد در طول 

۱-2 
 ۳-۱-۴-۳-۷ ، 22،ص۷م –موجود یعملکرد سازه ها یابیارز 



 
 

۱۷ 

 

 5۳، ص 2م –ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز 
 5-8-۱۰-9، ۱۳۶، ص9م-بتن  تیفیک یابیارز 
-۴-8-۱۰-9، ۱۳۶، ص9م-مقاومت بتن ساخته شده  یابیارز 

۱ 
 ۳، جدول 2۶، ص ۱9م  ۷۰، ص ۱9م  ه،یاروم

 2-۴-۷،  25،ص۷م –یپ یکل یدار یرفتن پا ازدست
 8-۳-۶-۱2، ۴8،ص۱2م -بیش ادیازد
 ۴-2-۷-۱۰-9، ۱۳۱، ص9م- یطول نسب ادیازد

ش شیازما سمت یشبکه لوله ک سمت[  ]ق ، ص ۱۶م  -به ق
 2، ب ۱۶-5-5-۱، 88
 2، ب 2-9-۴-۱۶، ۶۶، ص ۱۶م  -[ یفشار ]لوله کش شیازما
،  ۳-۴-5-۱۶، 8۶، ص ۱۶م  -فاضااالب  یلوله کشاا شیازما
 5ب

ش شیازما شت با آب ]لوله ک ، ۱29، ص ۱۶م  -آب باران[  ین
 ، ب ۱۶-8-5-۱

-۱2-۳-۱۰ ،2۳۳ ص ،۱۰ م– وندیپ ریت کیمقطع پالست اساس
۳ 

ساس ست ا -۱۰،  ۶۴، ص ۱۰م   –  xحول محور  کیمقطع پال
2-5-۱-2 

 ۳-2-۱۱-۳، ۱9۳، ص ۳[ ،مقیعم ی]ساختمان ها نکلریاسپر 
 2-2، ۱5۶، ص ۳م نکلرها،یاسپر 

 ۴-۱-۱۰،  ۶، ص۱۰م   –  ISO استاندارد
 59، ص 5آجر، م  استاندارد
 2-2، پ ۱۷5، ص ۱۳م  ،یداخل ییروشنا استاندارد
 ۴۰، ص 5م سنگ،  استاندارد
 ۴۶، ص 5سنگدانه ها، م  استاندارد

ستاندارد سب برا نگیتیف ا ، ۱۶م  - یفلز  ریغ یلوله ها یمنا
 5، ت 8-۴-۴-۱۶، ۴۶ص 

 52، ص 5م  ،یکاش استاندارد
 ۱-۴-۴-۱۷، ۳5، ص ۱۷گاز، م  یمعادل لوله کشاا اسااتاندارد

 الف
 ب 2-۴-۴-۱۷، ۳۶، ص ۱۷، م ۱۷98شماره  یمل استاندارد

 2-۴-۴-۱۷، ۳5، ص ۱۷گاز، م  ۳۰۷۶شااماره  یمل اسااتاندارد
 الف

 ، جدول۱۳2، ص ۱۴م ره،یانتخاب مخازن ذخ یها استاندارد
 ۱، ص ۱۷، م IGS یاستانداردها
 ۱، ص ۱۷، م IPS یاستانداردها
 ۱8، ص 5آهک، م  یاستانداردها

 ۷۰، ص 5بتن، م  یاستانداردها
 ۱۳۱، ص 5م  مرها،یپل یاستانداردها
 ۱۳9، ص 5ب، م چو یاستانداردها
 ۷۰، ص 5م  مان،یس یاستانداردها
 9، ص 5م  مان،یس یاستانداردها
 ۱۱۴، ص 5م  شه،یش یاستانداردها
 92، ص 5م  ،یرطوبت قیعا یاستانداردها
 2۴، ص 5گچ، م  یاستانداردها
 ۳5، ص 5مالت، م  یاستانداردها
 ۱۴۶، ص 5م  لگرد،یم یاستانداردها
 ۱۱۷ص ، 5آالت، م  راقی یاستانداردها

 ۳-۱-5 ،2 ص ، 5م –استاندارها ]مصالح[  
ستاندارها شت شیساخت و آزما یا ، ص ۱۶م  - یلوازم بهدا

 ۴-2-۷-۱۶، جدول ۱۰۶
 9۷، ص 5م  ،یحرارت قیعا یاستاندارها
 8۷، ص 5م  ر،یق یاستاندارها
 الف ۳-۴-۴-۱۷، ۳۶، ص ۱۷، م ۴۰۴۷شماره  یمل استاندراد

 2-۱-5-9-9 ،۱۰۰، ص9م- رنیاستا
 2-۱۶-۳، ۱۰۱روکش، جوش، ص  ستحکاما

 ۱-2-۱۳-5-۴، ۷9،ص ۴م -استخر
 5-۱۰-۱۳، ۱29، ص ۱۳م  استخر،

 9-2-۱۳-5-۴، 8۰،ص ۴م -دهیسرپوش یاستخرها
 2-۴-۴-۱9، 5۷، ص ۱9م  - یعموم یاستخرها
 5-۱، پ ۱5۱، ص ۱۷[ ، م یمنیگاز ]ا یبو استشمام
-۱5-9، 22۳، ص9 م -دو سااطح  نیترک خوردن ب اسااتعداد

۱۳-۱ 
 ۶-۶-5، 28، ص2م –استعفا 

ستعالم از دفتر مقررات مل -۱-۱۰ ، ۱ ص ،۱۰ م  –ساختمان  یا
۱-۴ 

 8-2-22، ۱2،ص 22م -استعالم
 ۱5-۱-۳-۱2 ،2۳ص ،۱2م – اتیدخان استعمال

، ص ۱۷گاز[ ، م  یو نگهدار  ی]بهره بردار  اتیدخان اسااتعمال
 ۳-2- ۳، پ۱۶۰

 ۱۰۷، ص 5م  ات،یدخان استعمال
 2-۳-۴-۷ ، 28،ص۷م –درجا یر آزمون هاا استفاده

-۶-۷، 5۶،ص۷م –یکیاسااتات یبارگذار  شیاز آزما اسااتفاده
۴-۱-5 

 ۶-۱-۴-۶-۷، 5۶،ص۷م –یکینامید شیاز آزما استفاده



 
 

۱8 

 

 8-۳-2۰، ۱8، ص 2۰( ، م یاز تابلوها )ضوابط کل استفاده
 -ساخت یبرا یو برشکار  یجوشکار  یاز دستگاه ها استفاده

 5-2-۱۰-۱2،  ۷2،ص۱2م
 ۳-۴-2-2-8 ،۱۴،ص8م –از قلوه سنگ استفاده
ستفاده صالح به غ ا -5-۱-2-۱۰ ، 2۰ص ،۱۰ م  –از فوالد  ریاز م

۱-2 
ستفاده ش ا صالح کارکرده ]لوله ک -۱۶ ،۳۷، ص ۱۶م  -[ یاز م

 ، پ ۴-۴-۱
 ۱2-۱-۷، ماده ۳۷، ص2م –استفاده از مصالح مرغوب 

 ۱۱-2-22، ۱۳،ص 22م -کارکرده زاتیاز مصالح وتجه استفاده
 ۱-2-2-2-۱۰ ، 25 ص ،۱۰ م  –از مقاطع الغر  استفاده
 2-۶-۶-9، 5۱، ص9م-از مواد حباب ساز  استفاده

، ۴8، ص ۷اسااتفاده از مهارهای موقت در آزمایش خزش، م
۴9 

 8۶،ص۱۱م -ساختمان یرامونیپ واریداز پانل ها در د استفاده
،۱۱-5-۷-2۶ 

-2-۳-۴-۷ ، 28،ص۷م –]آزمون درجا[ میمستق ریغ استفاده
۱ 

 ۶-2-۱-۱۷، ۱۶، ص ۱۷گازسوز، م  لیکننده وسا استفاده
 ۷-۱-5 ،۴ ص ، 5م –مجدد ]مصالح[  استفاده
 2-۳-2-۱9، ۱8، ص ۱9م  -مداوم  استفاده

 5۶،ص۷م –درجا یها شیآزما جیاز نتا میمسااتق اسااتفاده
،۷-۶-۴-۱-۴ 

 2-2-۳-۴-۷ ، 28،ص۷م –]آزمون درجا[ میمستق استفاده
 2-۳-2-۱9، ۱8، ص ۱9م  -نقطع م استفاده
 ۱۴۴، ص ۳م رن،یاستا یهمزمان از پل استفاده

-۶-۳، ۱۱۷، ص ۳[، میدو خانوار  ای کی ی]خانه ها اسااتقرار
۱۱-5-۳ 

ستقرار سکون ا صرف م صرف ها،  ریسا یدر طبقات باال یت ت
 ۱۱۷، ص ۳م

 2۰-2-۶-۱2، ۴۶،ص۱2م -متحرک یها لیجرثق استقرار
و  یآموزشاا یوج در تصاارف هاخر یدرها ]راه ها اسااتقرار

 ۱۱8، ص ۳[، میفرهنگ
 2-۱2-۶-۳، ۱۱8، ص ۳دبستان، م یکالس ها استقرار
 2۱-۱-۱-۷-۴، 9۱،ص ۴م -یباز  لیوسا استقرار

 2-۴-۱-۴، ۳،ص ۴م - بیآس ای استهالک
 ۳۱۱جوش، ص  ،یفوالد اسکلت
 2-۳-۳-9 ،۱۷ ص ،9م – ایاسکور 

 5-8-9، 85، ص 9اسالمپ )بتن پمپی(، م 
 ۴۴-8-9، 8۱، ص 9بتن )روان کننده ها(، م  پاسالم

 ۴۶، ص ۱۱(، م یساخته بتن شیبتن )قطعات پ اسالمپ
 ۴-۴-8-9، 8۱، ص9م-سرد[  یبتن ]هوا اسالمپ
 ۳-۴-۷-9 ،۶۳، ص9م-بتن  اسالمپ

سالمپ صرف ا س یبتن م  ۶5،ص۱۱م -ماندگار[  قیعا ستمی]
،۱۱-۴-2-۱-2 

مپ عات بتن پ یبتن مصاارف اسااال ته شیدر قط  –سااااخ
 2-2-۱-۳-۱۱، ۴۶،ص۱۱م

 ۴-۳-۷-9، ۶۳، ص 9بتن، م  اسالمپ
 ۴-۳-۷-9، ۶۳، ص 9کمتر از مقدار مورد نظر، م  اسالمپ
 ۳-۳-۳-9-9، 95، ص 9معکوس، م  اسالمپ

 ۴۰، ص 5م  ت،یاسل
 ۴۶، ص 5م  ت،یاسل

 ۴-2-2-9 ،8 ص ،9م –  تیمالک اسناد
 ۱۴-۱-۱2-9، ۱۶۶، ص9م-بتن  یقالب ها یو مدارک فن اسناد

 ۱-۱-2۰، ۱، ص 2۰دست، م  یحرکت اشارات
شتعال ، ۱۶۱، ص ۱۷گاز[ ، م  یو نگهدار  ی]بهره بردار  یاتفاق ا

 ۷-2- ۳پ
-۴-2-۱2 ،۱9 ص ،۱2م – ژنیگاز اکس لندریو انفجار س اشتعال

 ت ۷
، 2م  –اشااتغال اشااخاص حقوقی خارج از حدود صااالحیت 

 ۱5، ماده ۱۳2ص 
، 2۰، ص2م –یت اشااتغال به امور فنی خارج از حدود صااالح

 ۷-۳ماده 
ساختمان  سی طراحی  شتغال دفاتر مهند -5، 28، ص2م –ا

۶-۴ 
 ۴-۱۳، ۶۱، ص 2م  ،یمجر  اشتغال

 2، تبصره 2، ص 2م  –اشخاص حقیق دارنده پروانه اشتغال 
اشااخاص حقیقی دارنده پروانه اشااتغال شاااغل در طراحان 

 ۶-۳-۶، ماده ۳2، ص2م –حقوقی 
 2-۴-۴-۴، ۴۰،ص ۴م -دیو د اشراف
 ۳-2-۶-9-9، ۱۰۳، ص9م-گاما  یها اشعه

 ۳-۶-۶-۳، ۱۰۳، ص ۳راه خروج، م یفضا اشغال
 2-5-8-22، ۶۷، ص ۱۷شلنگ گاز، م  یظاهر  اشکال

 ۱-2-2۴-9، ۳۴9، ص9 م -در انحنا  اصطکاک
 ۱-2-۳-۶-۷، 5۳،ص۷م –جدار یمنف اصطکاک
 2-2-2۴-9، ۳۴9، ص9 م -از اعوجاج  یناش اصطکاک



 
 

۱9 

 

 25-۱۰-9، جدول ۱۴8، ص9م- ازیآب مورد ن اصالح
 9-۶، ۱۷2جوش، ص  ،یحرارت اصالح
 ۱-۶-۴-۴-2۶۴،۱۰ص ،۱۰ م–سوراخ ها  اصالح
 ۶، ص 5م  ،ییایمیش اصالح
 5-۱-5، پ 2۰۱، ص ۱۳توان، م  بیضر  اصالح
 ۴-۳-۳-۱۳، ۳۶، ص ۱۳توان، م  بیضر  اصالح
 ۴9-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -وبیع اصالح

صالح شکل[   یر و نا هم محو ینا همباد ا  ،2۷۷ ص ،۱۰ م–]
۱۰-۴-2 
 ۶-۱-2-۴-۱۰، 2۷5، ص ۱۰م  ،یناهمتراز  اصالح
 ۱-۳-۱۳، ۱۳، ص ۱۳برق، م  ساتیدر تاس یاساس اصول

 ۴-۴-2، ۳، ص2م –اصول ایمنی و حفاظت کارگاه 
 ۱-5-۷، ۱99جوش، جوش، ص  یچشم یبازرس اصول
 ۳-۱۳-9، ۱8۰، ص9م-[ ی]بتن یطراح هیپا اصول
 ۶-۱۳-9، ۱8۳ص ،9م- لیتحل اصول
 ۱۳-9، ۱۷۷، ص9م-[ ی]بتن یو طراح لیتحل اصول

جوش، ص  ،یفراصااوت شیدر آزما وبیع صیتشااخ اصااول
2۶۴ ،8-۴-۳-۳ 

صول ستق ا ، ص ۱۳م  م،یحفاظت، حفاظت در برابر تماس م
۱۳ ،۱۳-۳-۱-۱ 

صول سالم یدار معمار  شهیر  ا -۴-۴، ۳۳ص، ۴م -یرانیا-یا
۱-5 

 2-2-2، ۱، ص 2م  –اصول مشترک و یکسان الزم االجرا 
 ۳-۴-2-۱۷-9، 25۴، ص9 م -دراز مدت  یافتادگ اضافه
 8-2-2۱-9، 29۷، ص9 م -آرماتور  اضافه
 ۳، تبصره 25۷، ص9 م -شکل در دراز مدت  رییتغ اضافه
 ۱۳-۱-۳-۱۳، 2۰، ص ۱۳م  ان،یجر  اضافه
 2۳-۳-2-۱۳، 8، ص ۱۳م  ان،یجر  اضافه
 ۳-۶، ۱5۷جوش، جوش، ص  اضافه
 2-2-5-5-۷، ۴۴،ص۷م –خاک هنگام زلزله فشار اضافه
 2-5-2-۴-5-۷، ۴۰،ص۷م –فشار مقاوم اضافه

ضافه س ا ضع ساتیولتاژ در تا شار  ، 2۱، ص ۱۳م  ف،یبرق ف
۱۳-۳-۱-۱۶-۱ 

 الف 2-۱۶-۱-۳-۱۳، 22، ص ۱۳م  ،یخنث یولتاژ در هاد اضافه
ضافه ش ا صاعقه، م  یولتاژ نا -۱-۳-۱۳، 22، ص ۱۳از اثرات 

۱۶-۳ 
 ث ۱-۶-9-۱۳، ۱۰۷، ص ۱۳از صاعقه، م  یاژ ناشولت اضافه
 ۱5-۱-۳-۱۳، 2۰، ص ۱۳ولتاژ، م  اضافه

 5-2-۱۳-9، ۱8۰، ص9م-مواد ساختمان  اضمحالل
 2-۴-۷-۱2،  5۴،ص۱2م -موقت یباز راه پله ها اطراف
 ۷-۴-5-۱2، ۳5، ص۱2م -موقت دهیسر پوش یراهرو اطراف
 ۷-۴-۳-۳-۷،  ۱8ص،۷م –گود سازه اطراف
، ۱۷عمده گاز[ ، م  یلوله کشاا یمدفون]اجرا یله هالو اطراف

 ۷، بند ۱۰۷ص 
 ۴-۷-۳-۱۶، 25، ص ۱۶م  -لوله هواکش فاضالب  اطراف
 2،  بند پ ۱۴مخزن، م اطراف
 9-۴-2-۱2 ،2۰ ص ،۱2م – قیحر  اطفاء
 8، ص 2۰م  ق،یحر  یاطفا

 ۷-۴-2-2۰، 9، ص 2۰م  ،یرسان اطالع
، ص ۱۶م  -ران[ آب با ی]لوله کشاا یاز طراح شیپ اطالعات

 ، الف۱۶-8-2-۱، ۱۱8
، ص ۱۶م  -فاضااالب[  ی]لوله کشاا یاز طراح شیپ اطالعات

۶8 ،۱۶-5-2-۱ 
 ۱۰۴، ص 2م –اطالعات ثبتی و ملکی 

 ۱۰۴، ص 2م –اطالعات ساختمان 
 9۷، ص 2م –اطالعات فنی ]شناسنامه ساختمان[ 

ساختمان گواهی ناظر  -2، ۷، ص2م –اطالعات فنی و ملکی 
9-۱ 

 ۱۱2، ص 2م  –عات مربوط به عملیات اجرایی سازه اطال
 ۱8-۱-8-۱-۱۱، ۱۰،ص۱۱م -از ابعاد قطعه نانیاطم
 2-5-۴-۱۰ ،2۶9 ص ،۱۰ م–از فشار موثر باد  نانیاطم

 ۳۰، ماده ۱۴9، ص 2م  –اعتبار شرایط عمومی 
شتغال  ضیان پروانه ا -۶-۱۰، ماده 5۱، ص 2م –اعتراض متقا

۷ 
 ۶2، ص ۱۱ساخته، م  شیپ اعضا
 ، 9۰ ص ،۱۰ م  –( یشکل )تناسبات ابعاد  Ιبا مقطع  یاعضا

۱۰-2-5-۱۳ 
 8-2-۱۰ ، ۱۱2 ص ،۱۰ م  –با مقطع مختلط   یاعضا
 52 ص ،۱۰ م  –( یفشار  یرویتک )ن یبا مقطع نبش یاعضا

، ۱۰-2-۴-۶ 
 2، ص ۳باربر، م یاعضا
 ۳-5-۱۳-9، ۱82ص، 9م- یپوسته ا یاعضا

مش در قاب ها ]شااکل تحت اثر توام فشااار و خ یاعضااا
 2-۴-2۳-9، ۳۳۰، ص9 م -[ ژهیو یر یپذ

 ۴-۷-2-۱۰ ، ۱۰۷ ص ،۱۰ م  –  یچشیتحت اثر لنگر پ یاعضا
 ۱-۳-2۳-9، ۳2۳، ص9 م -تحت خمش در قاب ها  یاعضا



 
 

2۰ 

 

، 9م  -[ ادیز  یر یتحت خمش در قاب ها ]شااکل پذ یاعضااا
 ۱-۴-2۳-9، ۳2۷ص

، ۳۱8ص، 9م  -تحت فشااار و خمش ]بتن در زلزله[  یاعضااا
9-2۳-2-۱-2 

 یر یتحت فشااار و خمش در قاب ها ]شااکل پذ یاعضااا
 2-۳-2۳-9، ۳2۴، ص9م  -متوسط[ 

 ۱-۱-۳، ماده ۱9، ص2م –اعضای حقیقی و حقوقی سازمان 
 ۱۴-۱5-9، 225، ص9 م - ادیبا ارتفاع ز  یخمش یاعضا

ضا ش یاع -2-8-2-۱۰ ، ۱2۱ص ،۱۰ م–با مقطع مختلط  یخم
۳ 

-۱۰،  ۶۳، ص ۱۰م   – Cbتقارن ،با مقطع نام یخمش یاعضا
2-5-۱-۳ 

 ۷-۴-2-۱۰ ، 5۳ ص ،۱۰ م  –ساخته شده  یاعضا
 5-۱۳-9 ،۱82، ص9م- یسازه ا یاعضا
 ۴-5-۱۳-9، ۱8۳، ص9م- یسه بعد یاعضا
 2-5-۱۳-9، ۱82، ص9م- یصفحه ا یاعضا
 ۱-8-۱۳-9، ۱8۶، ص9م- یطره ا یاعضا

ضا شار  یاع سته  یبا خاموت ها یف  ص ،9 م– چیدورپ ایب
2۰۳، 9-۱۴-۱۱-۱-۴ 

 ص ،۱۰ م  –محور تقارن  کی یبا مقاطع دارا یفشار  یاعضا
۴9 ، ۱۰-2-۴-5 

 ۷-۳-2-۱۰ ، ۴2 ص ،۱۰ م  –با تسمه سر پهن  یکشش یاعضا
 ص ،۱۰ م  –  یبا تسمه لوال شده با خار مغز  یکشش یاعضا

۴۰ ، ۱۰-2-۳-۶ 
 5-۳-2-۱۰ ، ۴۰ ص ،۱۰ م  –مرکب  یکشش یاعضا

ضا ش یاع ش  م  –و ورق   مرخین ای مرخیرکب از چند نم یک
 5-۳-2-۱۰ ، ۳9 ص ،۱۰

ضا -۱۰،  ۱۱۶، ص۱۰ م–با مقطع مختلط )شکل(  یمحور  یاع
2-8-۱ 

با بتن  یمحور  یاعضاااا  ،۱۰ م–با مقطع مختلط پر شاااده 
 2-8-2-۱۰ ، ۱۱۶ص

با بتن  یمحور  یاعضاااا  ،۱۰ م–با مقطع مختلط پر شاااده 
 2-2-8-2-۱۰ ، ۱۱9ص

 2-8-2-۱۰ ، ۱۱۶ص ،۱۰ م–مقطع مختلط با  یمحور  یاعضا
 ۱۱۶ص ،۱۰ م–با مقطع مختلط محاط در بتن  یمحور  یاعضا

، ۱۰-2-8-2 
حاط شاااده در بتن  یمحور  یاعضاااا با مقطع مختلط م

 ۱-2-8-2-۱۰ ، ۱۱۶ص ،۱۰ م–ها(  تی)محدود

 2-۱-5-۱-2-۱۰ ، ۱9 ص ،۱۰ م  –سازه  یدار یموثر در پا یاعضا
 ۱-5-۱۳-9، ۱82، ص9م- یا لهیم یاعضا
 ۱-8-۱۳-9، ۱8۶، ص9م-گاه  هیبا تک کپارچهی یاعضا

 یزلزله طراح یها رویتحمل ن یاز قاب ها که برا ییاعضااا
 ۶-۴-2۳-9، ۳۴2، ص9م  -شوند  ینم

-5-8، ماده ۴2، ص2م –اعطای صالحیت اجرای تاسیسات  
۱ 

 ۱-5، ماده 25، ص2م –اعطای صالحیت 
 ۱-۴-۱-۳، ۱5ص  ۳م ق،یبه موقع حر  اعالم
 2-2-5-۳، 5۴، ص ۳، م قیخودکار اعالم حر  قیحر  اعالم
 ۱-2-5-۳، 5۴، ص ۳م ،یدست قیحر  اعالم
 ۱-5-۳، 5۳، ص ۳م ق،یحر  اعالم
 ۱ث ۴-5-۱۳-۱۴، ۱59، ص ۱۴خطر آشکارساز، م اعالم
 5-9-۱۳، ۱۰5، ص ۱۳خطر، م  اعالم

 ۶-8-۱۰-9، ۱۴2، ص9م- بیتخر  یضربه برا اعمال
 2-۱-۷-۱۳، ۷9ص  ،۱۳م  ،یهمزمان بیضر  اعمال
 ۱۴-2-2۰، ۱۱، ص 2۰خاص، م  یکنترل ها اعمال
 ۴۷-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -طیمح یدر دما روین اعمال
 ۴8-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -و حرارت روین اعمال

 ۱۶جوش، ص  ،یجوشکار  اعوجاج
 2-۶-۴-۱۰ ،2۷8 ص ،۱۰ م– اعوجاج
 2-۶، ۱5۶از جوش، جوش، ص  یناش اعوجاج

 2-۱۰-2-۱9۱،۱۰ص ،۱۰م–بتن  افت
 55، ص ۱8]جداکننده مرکب[ ، م  لیتراگس افت
 ۱9-۳-۱-۱8، ۱2، ص ۱8صدا، م  لیتراگس افت
 5-۴-8-9، 82، ص9م-اسالمپ  دیشد افت
 ۳-۱-2-۱8، 2۰، ص ۱8م  ،یصوت افت
 2-۳-5-۱۴، 5۰، ص ۱۴فشار ثابت، م افت
 ۴-۱، پ۱۴2، ص ۱۶م  -فشار در طول لوله  افت
 5-۴-۱، پ۱۴۶، ص ۱۶م  - رهایها و ش نگیتیفشار در ف افت
 2-۴-۱، پ۱۴5، ص ۱۶م  -فشار در کنتور آب  افت
 ۶-۴-۱، پ۱۴9، ص ۱۶م  -فشار در لوله ها  افت
 ۱۱-2-8-۱۷، ۱۰۰، ص ۱۷شده، م  یفشار طراح افت
صرف کنندگان عمده گاز[ ، م  افت شار مجاز ]م ، ۱۰۰، ص ۱۷ف

۱۷-۱۱-2-8 
 ۷۳، ص 5م  ،ییکارا افت
-۷-۱۳، ۷9، ص ۱۳م  ،ییونها عیدارها توز ولتاژ کل در م افت
۱-5 
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 ۱-۷-2، ۷، ص2م –افراد صالحیت دار حرفه ای 
 ۶-2-۱-۴، 2،ص ۴م -یحرکت-یمعلول جسم افراد

 ۱-۱۰-2، 9، ص2م –افزایش آگاهی های عمومی 
 2، ص ۳بنا، م شیافزا
 ۶-۳-9 ،2۱ ص ،9م –بتن  ییایپا شیافزا
 ۱-۳-۶-9، ۴5، ص9م-بتن  ییایپا شیافزا

-9، ۳58، ص9 م - یدگیتن شیشکل فوالد پ رییتغ شیزااف
2۴-۷-2 

 ۱-2-۳-9 ،۱2 ص ،9م –پرتلند  مانیس رشیزمان گ شیافزا
 ۷، ص ۱5م ن،یاز حد کاب شیسرعت ب شیافزا
 5-۶، شکل ۱59جوش، ص  ،یعمق جوشکار  شیافزا
 2-۱-5-5-۷، ۴2،ص۷م –سپر یردار یعمق گ شیافزا
 ۱-۳-5-۱۴، ۴9، ص ۱۴غلظت مواد قابل اشتعال، م شیافزا
 ۳-2-۴-۴، ۳۶،ص ۴م -مجاز ارتفاع و مساحت شیافزا
 ۳-۴-۳، ۴5، ص ۳مجاز ارتفاع، م شیافزا
ساحت به دل شیافزا ساختمان ها لیم صله با  مجاور،  یفا

 2-5-۴-۳، ۴8، ص ۳م
، ۳وجود شاابکه بارنده خودکار، م لیمساااحت به دل شیافزا

 ۳-5-۴-۳، ۴9ص 
 5-2-۴-۳، ۴8، ص ۳م  مساحت مجاز ساختمان، شیافزا
 5-۴-۳، ۴۷، ص ۳مساحت مجاز، م شیافزا
 ۳-2-۳-۱99،۱۰ص ،۱۰م– ازیمقاومت مورد ن شیافزا
 ۳-2-2-9-9، 9۰، ص9م- مانیس ینرم شیافزا

 ۳-۳-۷-۱2،  5۳،ص۱2م -ارتفاع نردبان افزودن
 ۱-۴-۳-9-9، 95، ص9م-به مخلوط کن  افیال افزودن
صرف کنندگان عمده موجود ]م یلوله کش ستمیبه س افزودن
 ۳-2-۱۱-۱۷، 98، ص ۱۷گاز[ ، م 
 ۳5، ص 5خاک به مالت، م  افزودن
 ۷۰، ص 5بتن، م  یافزودن
 ۷۰، ص 5بتن، م  یافزودن
 5-۳-9 ،۱9 ص ،9م – ییایمیش یافزودن
 ۳۶، ص 5مالت، م  یافزودن
 ۱۱، ص 5م  مان،یس یها یافزودن
 8-2-2-8 ،۱9،ص8م –مالت ودوغاب یها یافزودن

 ۱۴-۳-۷-۱۳، 92، ص ۱۳م  افشان،
 ۳-۱۱-۶-۳، ۱۱5، ص ۳خروج، م یراه ها اقامتگاه

 29، ماده ۱۴9، ص 2م  –اقامتگاه ها 
 ۶-۱۳-2-22، ۱5،ص 22م -یاضطرار  اقدام

 25، ماده ۱۴۷، ص 2م  –اقدامات پس از فسخ 
 ۱-۱-2-۱2 ،۱۱ ص ،۱2م – رانهیشگیپ اقدامات
 ۶-۴-۳-22، 2۱،ص 22م -رانهیشگیپ اقدامات

 یو نگهدار  یدر موارد نشاات گاز ]بهره بردار  یفور  اماتاقد
 2-2- ۳، پ۱۶۰، ص ۱۷گاز[ ، م 

 ۴-۱-۱2 ،۷ ص ،۱2م –قبل از اجرا  اقدامات
، ص ۱۷عمده گاز[ ، م  ی]لوله کشاا شیقبل از آزما اقدامات

۱۴5 ،۱۷-۱۶-8 
صوت، جوش، ص  شیقبل از آزما اقدامات -۳-۴-8، 2۷۴فرا

۷-2 
، ۱۷در بخش عمده گاز[ ، م  قی]عا یر کا قیقبل از عا اقدامات

 2-۱۳-۱۷، ۱۱5ص 
 2-۱-۳-۱2 ،2۱ ص ،۱2م – یکنترل اقدامات

 9-9-2-۱۷۶،۱۰ص ،۱۰م–مدفون  اقالم
 5-۳-۳-۱9، ۴9، ص ۱9م  -منطقه  میاقل
 ۷-۳-۳-۱9، 5۰، ص ۱9م  -مرطوب  یها میاقل
 2-2-5-9-9، ۱۰۱ص، 9م- لیات التیاکر 
 2-۱-5-9-9 ،۱۰۰، ص9م- کیلیاکر 

 9۷، ص 5شده، م  کسترودا 
 ۱۶۴، ص 5م  ،یرو دیاکس
 ۱۰، ص 5م  ،ییایقل دیاکس
 ۱5، ص 5م  م،یکلس دیاکس
 ۱-2-۱-9-5، 9۴، ص 5م  م،یز یمن دیاکس
 28-8-۴-۱۱، ۷۳،ص۱۱م -دهیاکس
س صل از نورد  ]فوالد[  یدهایاک -5-۴-۱۰ ،2۶8 ص ،۱۰ م–حا

2 
 ۳-۱-۱-۶-9، ۴۴، ص9م- مانیس ییایقل یدهایاکس

 ۱۳۰، ص 5م  رها،االستوم
 ۱۳۰، ص 5گرمانرم، م  یاالستومرها

 9۶، ص 5م  ،یاالستومر 
 ۴-2-9-2-۱5۴،۱۰ص ،۱۰م–( ی)فراصوت کیالتراسون

 ۱-2-۴-۱۳، ۳9، ص ۱۳م  ،یالتهاب
 ۶-۱-۴، 5،ص ۴م -ییاجرا الزامات
 ۶-۳-2۰، ۱۶، ص 2۰تابلوها، م  یکیالکتر  الزامات
مات ، 9م- دیلر ک یها ونیبتن مساالح در معرض  یبرا الزا

 ۴-۶-9، ۴۶ص
 ۶-۴-۴، ۴2،ص ۴م -ساختمان یها یآمدگ شیپ الزامات

 ۳-۱-۱-۱۴، ۱، ص ۱۴م ،یساختمان ساتیالزامات تاس
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 ۱-۱-2-۱۰ ، ۱۳ ص ،۱۰ م  –  یو طراح لیتحل الزامات
 ۱۱ ص ،۱۰ م  –   یدار یپا نیتام یبرا یو طراح لیتحل الزامات

، ۱۰-2-۱ 
 2-5-۱۴، ۴۷، ص ۱۴هوا، م یکیمکان ی هیتخل الزامات
شااده  یمهاربند یقاب ها یلرزه ا یطراح یلیتکم الزامات

 ۱2-۳-۱۰ ،2۳۱ ص ،۱۰ م–واگرا 
 ۱۰-2-۱9۰،۱۰ص ،۱۰م– یبهره بردار  یحد یحالت ها الزامات
مات ند الزا جه ب مت در برابر آتش، م یدر قاو ، ۳۷، ص ۳م

 جدول
 ۶-۴-22، ۳۱،ص 22م -سکونت الزامات
 5-۴-۴، ۴۰،ص ۴م -ساختمان یشکل،حجم و نما الزامات
-5-۳-2۰۷،۱۰، ص۱۰م-وصله ستون ها  یطراح لرزه ا الزامات

2 
 2-۱۰ ، ۱۱ ص ،۱۰ م  –  یطراح الزامات
 ۶-2-۱۰ ، 9۴ ص ،۱۰ م  –برش   یاعضا برا یطراح الزامات
 5-2-۱۰ ، ۶۰ ص ،۱۰ م  –خمش   یاعضا برا یطراح الزامات
 ۴-۴-2-2۱، 2۱،ص 2۱م –امن یفضا یطراح الزامات
 ۱-5-۳-2۰5،۱۰، ص۱۰م-ستون  یلرزه ا یطراح الزامات
-5-۳-2۰9،۱۰، ص۱۰م-کف ستون ها  یلرزه ا یطراح الزامات

2-۳ 
 ۳-۱95،۱۰ص ،۱۰م– یلرزه ا یطراح الزامات
-5-۳-2۱۰،۱۰، ص۱۰م-ها  ریوصااله ت یلرزه ا یطراح الزامات

2-۴ 
صب کانال تخل ،یطراح الزامات ، ص ۱۴هوا، م هیساخت و ن

5۰ ،۱۴-5-۳-2 
-۴-8-9، 8۱، ص9م-سرد[  یطرح مخلوط بتن ]هوا الزامات

۴ 
 ۱-۶-2-۱۰ ، 9۴ ص ،۱۰ م  –برش(  ی)طراح یعموم الزامات
 ۱-8-2-۱۰ ، ۱۱2 ص ،۱۰ م  –)مقاطع مختلط(  یعموم الزامات
 ۱-9-2-۱۴۰،۱۰ص ،۱۰م–]اتصاالت[  یعموم الزامات
 ۱-۷-8-2-۱۳۳،۱۰ص ،۱۰م–[ رهای]برشگ یعموم الزامات

ش یعموم لزاماتا -۳-22۴،۱۰، ص۱۰م-[ یمعمول ی]قاب خم
۱۰-۱ 

 ۱-۱۱-۳-۱۰ ،22۷ ص ،۱۰ م–[ ژهیو ی]همگرا یعموم الزامات
 ،۱۰ م–شااده  دییتا شیاز پ رداریاتصاااالت گ یعموم الزامات

 ۱-۱۳-۳-۱۰ ،2۴۱ص

ضا برا یطراح یعموم الزامات ش یروین یاع ش  ،۱۰ م  –  یک
 ۱-۳-2-۱۰ ، ۳۴ ص

ضا یاحطر یعموم الزامات شار  یاع -۱۰ ، ۴۶ ص ،۱۰ م  – یف
2-۴-۱ 

 ۱-5-2-۱۰،  ۶2ص  ،۱۰ م  – یخمش یطراح یعموم الزامات
 2-۱-۱۱-۱۴، ۱۱9، ص ۱۴دودکش، م یطراح یعموم الزامات
 5-۴، ۴۷،ص ۴م -ساختمان یفضاها یعموم الزامات
 2-۱-۶-۱۴، ۶۱، ص ۱۴م ،یکانال کش یعموم الزامات
ضا یعموم الزامات -۱۰ ، 2۴ ص ،۱۰ م  –  یالدفو یمقاطع اع

2-2-۱ 
ضاها ی هیو تهو یر ینورگ یعموم الزامات -۴، 8۳،ص ۴م -ف

۶ 
 5-9-2-۱۷۰،۱۰ص ،۱۰م–پرکننده  یورق ها یعموم الزامات
-5-۴، ۶۱ص، ۴م -نیرزمیاشتغال واقع درز  یفضاها الزامات

۴-۴ 
ضاها الزامات شت یف سقف یر یبا نورگ یبهدا  ۶۶،ص ۴م -از 

،۴-5-۶-۴ 
 2۱۳، ص ۱۰م  ،یمعمول یخمش یاب هاق الزامات
 ۳-2-8-9، ۷۴، ص9م-گرم(  یقبل از ساخت )هوا الزامات
س الزامات -۴-۱۳-۱۴، ۱5۴، ص ۱۴م د،یتبر  یها ستمیکاربرد 

2 
-۴، ۳8،ص ۴م -ساختمان یر یساخت و قرارگ یکل الزامات

۴-۳ 
-۱۰ ، 2۴ ص ،۱۰ م  –  یفشار  یاجزا یکمانش موضع الزامات

2-2 
 ۳-۱-۳-۱۰، 2۰۰، ص ۱۰ای فوالد، م الزامات لرزه 

 ۴-۳-2۰۱،۱۰، ص۱۰م- یکمانش موضع یلرزه ا الزامات
 ۶-۳-2۱2،۱۰، ص۱۰م- رهایت یمهار جانب یلرزه ا الزامات
 2-۳-۴-8 ، ۳۶،ص8م –مسطح[  یی]بنالگردهایم الزامات
 ،]جدول[ 85،ص ۴م -نور و هوا الزامات
س ژهیو الزامات -۱۴، ۱59ص ، ۱۴م د،یتبر  ستمیدر موتورخانه 

۱۳-۶ 
 ۴-۱۰-۳-2۰، 2۰، ص 2۰خطر باال، م  زانیم القاء
 ۳-۳-9 ،۱۶ ص ،9م – ۴نمره  الک

 ۱۰-۱، پ ۱۶2، ص ۱۳م  ن،یزم الکترو
 ۱2-۳، 9۱، جوش، ص E6010 الکترود
 92، جوش، ص E6011 الکترود



 
 

2۳ 

 

 92، جوش، ص E6012 الکترود
 9۳، جوش، ص E6013 الکترود
 9۳، جوش، ص E7015 الکترود

 9۳، جوش، ص E7016 رودالکت
 9۳، جوش، ص E7018 الکترود
 9۴، جوش، ص E7024 الکترود
 9۴، جوش، ص E7028 الکترود
 ۱-۱8-۱-۳-۱۳، 2۷، ص ۱۳م  ،یحفاظت نیاتصااال زم الکترود

 ث
 ۷-۳-2-۳-۱۱، ۴۷،ص۱۱م –پوشش دار الکترود
 5-2، ۴۷تنگستن، جوش، ص  الکترود
 9-۱، ۱۷جوش، ص  ،یتوپودر  الکترود

-۱۱، ۶،ص۱۱م -]ساختمان گرم نورد شده[  یجوشکار  دالکترو
۱-2-۳ 

 2-۳، ۷9جوش، ص  ،یقوس یجوشکار  الکترود
 ۱۴5، ص 5م  ،یجوشکار  الکترود
 ۳-۳، 8۰روکش دار، جوش، ص  الکترود
 ۴-۱۰-۱، پ ۱۶8، ص ۱۳م  ،یاساس نیزم الکترود
 5-۱۰-۱، پ ۱۶9، ص ۱۳ساده، م  نیزم الکترود
 ۷-۳-2-۱۳، 5، ص ۱۳م  ن،یزم الکترود
 ۱2لخت، جوش، ص  یفلز  الکترود

 ۱-۴-5، ۱۴۳الکترود کم هیدروژن، کتاب جوش، ص 
 9-۴، ۱۱8الکترود گوج، کتاب جوش، ص 

 2-۳، ۷9مداوم، جوش، ص  الکترود
 2-۳، 8۰مغزه دار، جوش، ص  الکترود
 ۶-۱-۴-9، 2۶، ص 9م- یجوشکار  یمناسب برا الکترود
 ۱2-۳، 9۱جوش، ص  ت،یهمه وضع الکترود

 5-۴-۴-۱۷، ۳۶، ص ۱۷گاز[ ، م  ی]لوله کشالکترودها
 ۳-۴-۱۰-۱، پ ۱۶9، ص ۱۳م  ،یاساس یالکترودها
 2-۱۳-۳، 9۷جوش، ص  ،یدیاس یالکترودها
 ۳-2-۱۰-۱، پ ۱۶۴، ص ۱۳م  ،یافق یالکترودها
 ۱-۷-۳، 88پربازده، جوش، ص  یالکترودها
 ۱-۷-۳، 88پرجوش، جوش، ص  یالکترودها
 ۳-۷-۳، 89جوش، ص  ،یبیترک یالکترودها
، ۱۷]مصاارف کنندگان عمده گاز[ ، م  یجوشااکار  یالکترودها

 8-۱-۱۱-۱۷، 9۶ص 

، ۱25، ص ۱۷عمده گاز[ ، م  ی]لوله کشیجوشکار  یالکترودها
۱۷-۱۴-۱-۳ 
 9-۱، ۱۷خودمحافظ، جوش، ص  یالکترودها
 ۱5۰، ص 5روپوش دار، م  یالکترودها

ها جوش،  ،یکیر روکش دار در جوش قوس الکت یالکترود
 2-2، ۴2ص 

، ص ۱۳م  ف،یانشعاب برق فشار ضع یبرا نیزم یالکترودها
59 ،۱۳-5-۴-۱ 

 8-۳-2-۱۳، 5، ص ۱۳مستقل، م  نیزم یالکترودها
 2-۷-۳، 88زودجوش، جوش، ص  یالکترودها
-2-۱5۶،۱۰ص ،۱۰م–]جدول[  هیسااازگار با فلز پا یالکترودها

9-۴ 
 9-2-۶-2-۱۰، ۱5۶، ص ۱۰م  ه،یسازگار با فلز پا یالکترودها
 ۱-2-۱۰-۱، پ ۱۶۳، ص ۱۳م  ،یصفحه ا یالکترودها
ش یالکترودها شده]لوله ک سد  -۱۷، ۳۶، ص ۱۷گاز[ ، م  یفا

 پ ۴-۴-5
 82کتاب جوش، ص  دروژن،یفاقد ه یالکترودها
 2-2-۱۰-۱، پ ۱۶۴، ص ۱۳قائم، م  یالکترودها
 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰ص ،۱۰م– دروژنیکم ه یالکترودها
 ۳8-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -دروژنیکم ه یاالکتروده

 ۱-۴-۳، 8۰جوش، ص  دروژن،یکم ه یالکترودها
 ۴-۷-۳، 89جوش، ص  دروژن،یکم ه یالکترودها
 ۱2-۳، 9۱متعارف، جوش، ص  یالکترودها
 ۳8-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -مرطوب یالکترودها
 2-۷-۳، 88جوش، ص  ،ینفوذ یالکترودها

، ص ۱۷مده گاز[ ، م ع یلوله کشاا ی]جوشااکار  وژنیالکتروف
۱۳2 ،۱۷-۱۴-2-۳ 

 2، ص ۱۷م  وژن،یالکتروف
 ۱۶9، ص 5م  ک،یالکتروکروم

 5-۱-9-۱2،  ۶5،ص۱2م -الکتروموتور
 5-۴-۱۰ جدول ،2۷۴ ص ،۱۰ م– یدیالک

 2۶۷جوش، ص  وب،یپژواک ع یالگوها
 ۱۰۴، ص 5م  ،یآزبست افیال
 ۷2، ص 5م  لن،یپروپ یپل افیال
 5-2-۳-9-9، 9۴، ص9م- نییپروپ یپل افیال
 ۱-۳-9-9، 9۴ص ،9م-در بتن  افیال
 ۱۱۳، ص 5م  شه،یش افیال



 
 

2۴ 

 

 ۱-2-۳-9-9، 9۴، ص9م- یعیطب افیال
 ۱-2-۳-9-9، 9۴، ص9م- یمصنوع افیال

 ۳-۶-9-۱۳، ۱۰8، ص ۱۳م  امپدانس،
 ۷-5-5-8 ، 52،ص8م –رگ ها امتداد
 ۱-۷-2-2۱-9، 29۷، ص9م  -عمود بر صفحه قالب  امتداد
 5-5-۴-۶-۳، 9۷، ص ۳دستگرد، م لهیم افتنی امتداد
 2۴۳فلز، جوش، ص  امتزاج
 ۱-۱-5، ۱2۴ناقص جوش، جوش، ص  امتزاج

 ۱-۴-۶، ماده ۳2، ص2م –امتیاز بندی ظرفیت اشتغال 
 ۱-5-۱۰، ماده 5۰، ص2م –امتیاز واحد انبوه ساز 

 ۴-۷-۱۰، ماده 52، ص 2م –امتیازات مجری انبوه ساز 
 ۷-۱-۷، ماده ۳۶، ص2م – امضا شرایط عمومی قرارداد

، 28، ص2م –امضااا و ممهور نمودن نقشااه ها و مدارک فنی 
5-5-۴ 

 ۱۴، ماده ۱۳2، ص 2م  –امضای مجاز اشخاص حقوقی 
ساختمان  ضای مجاز طراحان حقوقی  ، ماده ۳۳، ص2م –ام

۶-۴-۳ 
 ۳-۶-5، 28، ص2م –امضای مجاز 

 ۳-۱-۴-۴، ۳2،ص ۴م -استتار امکان
 5-۶-9-۴، ۱۰۴،ص ۴م -اشراف امکان
 ۳-۱-۴-۴، ۳2،ص ۴م -قیحر  جادیا امکان
 ۳-۱-۱۰ ، ۶ ص ،۱۰ م  –  کیمفصل پالست لیتشک امکان
 ۶-۴-2-۱2 ،۱۷ ص ،۱2م –دور کردن مواد قابل احتراق  امکان

 ت
 2-۱۱-۱5-9، 22۱، ص9 م - یچشیکاهش لنگر پ امکان

 22-۴-۳-22، 2۴،ص 22م -ساختمان تیامن
 85، ص 5م  ر،یق ونیامولس

 85، ص 5م  ون،یمولسا
 5-۱-9-۷-5، 8۱، ص 5م  مان،یپاکت س انبار
 ۴۰-۷-5-۱۱، 8۷،ص۱۱م -گریکدی یپانل ها رو انبار
 ۶-2-۳-۱۷، 2۴، ص ۱۷م  ،ییایمیدارو و مواد ش انبار
 5-5-۴-۱۰، 2۷2 ص ،۱۰ م–رنگ  یدار  انبار
 2-2-۳-9 ،۱۳ ص ،9م –( مانیکردن  )س انبار
 9-۱-5 ،۴ ص ، 5م –کردن ]مصالح[  انبار
 2۰، ص 5کردن آهک، م  انبار
 ۱۰۷، ص 5م  ،یمر یکردن بلوک فوم پل انبار
 ۳-8-۱۱-۱2، ۷9،ص۱2م -یچوب یکردن تخته ها انبار

 ۱۴۱، ص 5کردن چوب، م  انبار
 ۴9، ص 5کردن سنگدانه، م  انبار
 ۱2، ص 5م  مان،یکردن س انبار
 29-8-۴-۱۱، ۷۳،ص۱۱م -کردن قالب ها انبار
 5۴، ص 5م  ،یاشکردن ک انبار
 ۶-8-۱۱-۱2، ۷9،ص۱2م -هاس گچ سهیکردن ک انبار
 28، ص 5کردن گچ، م  انبار
 ۱۱-8-۱-۱2، ۷8، ص ۱2م  ،یکردن مصالح ساختمان انبار
، 8۰،ص۱2م -مواد قابل انفجار یکردن مصااالح و نگهدار  انبار

۱2-۱۱-8-۱2 
 ۱۰-۳-8-9، ۷9، ص9م- لگردهایکردن م انبار
 ۷-۴-۴-۱۰ ،2۶۷ ص ،۱۰ م–نمودن  انبار

-۷-۳، ۱۴2، ص ۳بلوک ها در کارگاه ساااختمان، م انبارکردن
۴-2-۴ 

 9-۱-۳-۴، 25،ص ۴م -لنیاست ینگهدار  انبارو
 ت ۳-5-5-۱۳، ۶۱، ص ۱۳اگزوز، م  انباره

 ۱۱-5-۴، ۷۶،ص ۴م -انبارها
 2-2-۳-9 ،۱۴ ص ،9م – دهیسرپوش یانبارها
-۳-۱۷، 2۴، ص ۱۷مواد قابل اشااتعال، م  ینگهدار  یانبارها

2-5 
 ۱۰-۱-8-۱2،  59،ص۱2م -مصالح انباشتن

 2-۷-2، 5۶الکترود، جوش، ص  انبر
 ۱-۱5-2، ۶9تحت حفاظت گاز، جوش، ص  یجوشکار  انبر
 ۳-۱۶-2، ۷۴جوش، ص  ،یرپودر یز  یقوس یجوشکار  انبر
 ۱۶جوش، ص  ،یمخصوص جوشکار  انبر

 2-۷-2، 5۶جوش، ص  ،یجوشکار  یفلز  یانبرها
 9، ص 5م اتوکالو،  انبساط
، ۴۳، ص9م-سخت شده  مانیس ریرونده خم شیپ انبساط

9-۶-۱-۱-۱ 
 5-۱۰-9،جدول ۱۱۳، ص9م-اتوکالو   شیدر آزما انبساط
 2-۱۰-9،جدول ۱۱۱، ص9م-سولفات  انبساط
 2-2-9-۱۶، ۱۳2، ص ۱۶م  -لوله  انبساط
 ۶-۱۰-2-۱9۳،۱۰ص ،۱۰م–و انقباض  انبساط
 ۱۴2، ص ۱۴م ع،یسوخت ما یلوله کش یاجزا انتخاب
 5۴اندازه کابل، جوش، ص  انتخاب
 ۱-۱-2-۱5، 9، ص ۱5آسانسور، م  انتخاب
 ۴-۱-22، ۶ص، 22م -بازرس انتخاب
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خاب به تع انت ند مربوط  مت خمشاا نییب قاو  یاساام یم
 ۱-5-2-۱۰ ، ۶۱ ص ،۱۰ م  –)جدول( 

 2-۳-۱5، ۴2، ص ۱5م  ،یپلکان برق انتخاب
 ۳-۳-۱۳، ۳5، ص ۱۳م  ،یکیالکتر  زاتیتجه انتخاب
 5۳، ص ۱8جداکننده ها، م  انتخاب
 ۱-۱-۱2-2۰، ۳8، ص 2۰رنگ تابلو، م  انتخاب
 ۱9روش گاز محافظ، جوش، ص  انتخاب
 ۶-۴-۴-۱۶، ۴2، ص ۱۶م  -آب [  ی]لوله کش ریش انتخاب

 2-۶-۷-۱۴، ۷8، ص ۱۴م نان،یاطم ریانتخاب ش 
س ریش انتخاب سرما ییگرما ساتیدر تا ، ۱۱۰،ص ۱۴م ،ییو 
 جدول

 ۱۴2، ص ۱۴م ع،یسوخت ما یدر لوله کش ریش نتخابا
 ۶-۳-۱۰-۱۴، ۱۰9، ص ۱۴م ر،یش انتخاب
 ۱-۷-۴-۷، ۳2،ص۷م –یعمق پ انتخاب
 ۱، الف  5-۴-۴-۱۶، ۴2، ص ۱۶م  - یفلنج چدن انتخاب
 5-۳-۱۰-۱۴، ۱۰9، ص ۱۴فلنج، م انتخاب
 5-۴-۴-۱۶، ۴2، ص ۱۶م  -آب [  یفلنچ ]لوله کش انتخاب
، ۴-۴-۴-۱۶ ،۴۰، ص ۱۶م  -آب [  ی]لوله کش نگیتیف انتخاب

 2الف 
،  ۴-۴-۴-۱۶، ۴2، ص ۱۶م  - یکیپالست یها نگیتیف انتخاب

 ۶ت
 5۴جوش، ص  ،یکابل جوشکار  انتخاب
 ۳-۴-۴-۱۶، ۳8، ص ۱۶م  -[  یلوله ]آب مصرف انتخاب
 ، جدول۱۱۱، ص ۱۴لوله به لوله، م انتخاب
 ل، جدو۱۰۷، ص ۱۴م ک،یلوله ترموپالست انتخاب
، ۱22، ص ۱۶م  -آب باران[  ی]لوله کش نگیتیلوله و ف انتخاب

۱۶-8-۳-۳ 
، ص ۱۶م  -و فاضااالب[   ی]لوله کشاا نگیتیلوله و ف انتخاب

8۰ ،۱۶-5-۳-۳ 
 ، جدول۱۰۶، ص ۱۴م ،یو مس اهیس یفوالد یلوله ها انتخاب
 ۳-۳-۱۰-۱۴، ۱۰5، ص ۱۴لوله، م انتخاب
 ۴-۱-۷-۱۳، ۷9، ص ۱۳م  ،یمجاز هاد انتخاب
 ۷-۳-۱۷، 2۶، ص ۱۷دودکش، م  ریمس انتخاب
 ۱-۱-۴-۱۷، 2۷، ص ۱۷گاز، م  یلوله کش ریمس انتخاب
-8-۱۶، ۱2۱، ص ۱۶م  -آب باران[  یمصالح ]لوله کش انتخاب

۳ 
 ۴-۴-۱۶، ۳۷، ص ۱۶م  -[ یمصالح ]لوله کش انتخاب

ش انتخاب صالح لوله ک -۱۴، ۱۴۱، ص ۱۴م ع،یسوخت ما یم
۱2-۳-۶ 
 ۷-۴-۷، ۳2،ص۷م –یپ تیموقعع انتخاب
 529مهارها، جوش، ص  لهیم انتخاب
 2-2-9-۳، ۱۷۴، ص ۳نوع خاموش کننده، م انتخاب
 ۱-۱-۷-۱۳، ۷9، ص ۱۳نوع مدارها، م  انتخاب
 5-2-5-9-9، ۱۰۱، ص9م-نوع و مقدار التکس  انتخاب
 2-۳-8، 2۴۱ورق ها، جوش، ص  یو آماده ساز  انتخاب
 ۴-۳-۱۰-۱۴، ۱۰8، ص ۱۴وصاله، م انتخاب

 5-2-۶-۴-۱۰ ،2۷8 ص ،۱۰ م– یانقباض بزرگتر  انتظار
 ۱-۱-۴-۴، ۳۱،ص ۴م -یعملکرد انتظارات
 ۴-۱-۳، ۱5، ص ۳م ،یعملکرد انتظارات

 ۴-۴-2-2۰، 9، ص 2۰م  ،یانتظام
 2-۳-۳-۱9، ۴۷، ص ۱9م  - یحرارت یانرژ  انتقال
 ، ۱۱9ص ،۱۰ م–با مقطع مختلط(  یمحور  یبار )اعضا انتقال

۱۰-2-8-2-۱ 
با مقطع مختلط پر شااده با  یمحور  یاعضااا یبار برا انتقال

 2-2-8-2-۱۰ ، ۱2۱ص ،۱۰ م–بتن 
قال -2-۱۰ ،۱2۶ص ،۱۰م– یو دال بتن یفوالد ریت نیبار ب انت

8-2-۳-۳ 
قال حاط در بتن و پر  یبار در اعضاااا انت با مقطع مختلط م

 ۶-8-2-۱۳۰،۱۰ص ،۱۰م–شده با بتن 
 -[ یقالب تونل سااتمیقائم به شااالوده]ساا یبارها انتقال

 ۶-۶-۱۱، 9۶،ص۱۱م
 5-2-8-9، ۷5، ص9م-گرم(  یبتن )هوا انتقال
 ۳-2-۳-۷-9، ۶۳، ص9م-پمپ  لهیبتن به وس انتقال
 ۳-۷-9، ۶2، ص9م-بتن  انتقال
 ۳، جدول 2۶، ص ۱9حرارت مرجع، م  انتقال
 ۴۳، ص 5سنگ، م  انتقال
 ۱۴، ص 5از مخزن، م  مانیس انتقال
 2 ، الف ۷-2-5-۱۶، ۷8، ص ۱۶م  - یفاضالب خروج انتقال
قال مل ن انت ماتورها  نیب روهایکا -9، ۱9۳، ص9م-بتن و آر

۱۴-۱-۳ 
 ۱، بند ب ۱2۰، ص ۱۴حاصل از احتراق، م یگازها انتقال
-5-۶-۱۴، ۷۱، ص ۱۴م ق،یگرما از جدار کانال بدون عا انتقال

 ۳پ  ۳



 
 

2۶ 

 

، 2۳۶، ص9م  -در اتصاالت دال به ستون  یلنگر خمش انتقال
9-۱5-۱۷-5 

، 2۶۶، ص9م  -در اتصاالت دال به ستون  یلنگر خمش انتقال
9-۱8-۳-۳ 

 ۴-۱2-2-22، ۱۴،ص 22م -تیمالک انتقال
-۳-۱9-9، 2۷2، ص9م  -به شااالوده  وارید یاز پا روین انتقال

۴ 
به شالوده  یبتن هیستون پا ای واریستون، د یاز پا روین انتقال

 ۶-2۰-9، 285، ص9م  -
-9-۱۱، 522سااتون، جوش، ص  یز سااتون به پاا روین انتقال

۷-۱ 
، 52۴سااتون به شااالوده، جوش، ص  یاز ورق پا روین انتقال

۱۱-9-۷-2 
-۱۳-۱5-9، 22۳، ص9 م -دو سطح  نیب یبرش یروین انتقال

۱ 
 2-2-۴-۱9، 5۴، ص ۱9م  -سرما  عیو توز  انتقال

 ۷-۱۰-9-2-۱88،۱۰ص ،۱۰م– رهایو شاه ت رهایآزاد ت یانتها
 8-۶-8-۳، ۱59، ص ۳دوربند شفت، م یباال یانتها
 ۳-۱۱-9، ۱52، ص9م-ها  میبرجسته س یانتها
 5، الف  2-۴-5-۱۶، 8۴، ص ۱۶م  -بسته  یانتها
 *   2-2-۱۶، 9، ص ۱۶م  -بسته )کور(  یانتها
 ، بند پ۱2۶، ص ۱۴دودکش، م نییپا یانتها
 ۷-۶-8-۳، ۱58، ص ۳دوربند شفت، م ینییپا یانتها
س یسوراخ ها یورق جان به انتها یپهنا یانتها ستر  م– ید

 ۳-۱۳-۳-۱۰ جدول ،255ص ،۱۰
 ۱۷، بند ۱5۳، ص ۱۷گاز[ ، م  یمنیکار ]ا یدودکش تو یانتها
صرف تجمع یانتها -9-۱۴-۶-۳، ۱28، ص ۳[، م یراهروها ]ت

5 
 ۴-۶-۴-۱۰ ،28۴ ص ،۱۰ م– یگاه هیسخت کننده تک یانتها
، الف  2-۴-5-۱۶، 8۴، ص ۱۶م  -فاضالب  یشاخه افق یانتها

5 
 ۳-2-9-2-۱5۳،۱۰ص ،۱۰م–شکاف  یانتها
 ۱-2-۴-۱۷، 29، ص ۱۷علمک گاز، م  یانتها
 2-۷-2-2۱-9، 29۷، ص9 م -عضو  کیممتد  ریغ یانتها
 ۱-5-8-۱۷، 8۰، ص ۱۷دودکش ها]گاز[، م  هیکل یانتها
 ۱۱، ج ۶-8-۴-۱۶، ۶۴، ص ۱۶م  - هیلوله تخل یانتها
 ۴-2-۶-۱۶، 9۳ ص، ۱۶م  -لوله هواکش  یانتها

 ۴-2-۶-۱۶، 9۳، ص ۱۶لوله هواکش، م  یانتها
 2-۱-2-2۱-9، 29۳، ص9م  -خم شده  یلگردهایم یانتها
 5-۱-۳-2۱-9، 298، ص9م  -قطع شده  یلگردهایم یانتها
 ۱۳-۳-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –باربر یوارهاید یوادارها یانتها

 5-۳-۴-8، 2۶9آزمون فراصوت، جوش، ص  انجام
 8-۷-22، 5۴،ص 22م -[ یبرق ساتیزمون ها]تاسآ انجام

 2-۱-9، ماده ۴۴، ص 2م –انجام خدمات اجرای ساختمان 
-۷ ، ۷،ص۷م –مورد نظر نیزم یکیژئوتکن ییشاناساا انجام

2-۳ 
 ۱-2-۷،  5،ص۷م –یکیژئوتکن ییشناسا انجام
 ۱-2-2-۷،  ۶،ص۷م –یگمانه زن اتیعمل انجام
 ۷-5-۱-۱2 ،9 ص ،۱2م – یرعادیکار در ساعات غ انجام

 5-5-5، 28، ص2م –انجام کلیه امور 
 5-5-2، ۶، ص2م –انجام نظارت ساختمان 

 جدول ۳ فی،رد 2۴،ص۱۱م -دوار قائم یافق انحاف
 جدول 2 فی،رد 25،ص۱۱م -پالن یابعاد کل انحراف
 جدول ۴ فی،رد 22،ص۱۱م -درجه 9۰ هیاز زاو انحراف
 ۳۷، ص 9استاندارد بتن، م  انحراف
کارگاه و مقاومت  یسااتاندارد بر اساااس رتبه بندا انحراف

 ۴-5-9، ۳9، ص 9م-مشخصه بتن )جدول( 
 ۱-۴-۳-5-9، ۳8، ص 9م-استاندارد فرض شده   انحراف
، ۳۷، ص 9م-آزمونه ها   یاستاندارد مقاومت فشار  انحراف

9-5-۳-۳ 
 جدول 5 فی،رد 25،ص۱۱م -تفاوت تراز یافق انحراف
 جدول ۷ فی،رد 25،ص۱۱م -رهایت یهم بر  یافق انحراف
ها ای چیپ انحراف هار  یها چیپ یگروه  ،  2۴،ص۱۱م -یم

 جدول ۴ فیرد
 ۱-۱۱-9، جدول ۱52، ص9م- لگردهایم یفاصله جانب انحراف
 جدول ۴ فی،رد 25،ص۱۱م -کف یرهایقائم تراز ت انحراف
 جدول ۱ فی،رد 2۴،ص۱۱م -یپ یقائم تراز رو انحراف
 2 فی،رد 2۴،ص۱۱م -ونورق کف ساات یقائم تراز رو انحراف
 جدول

 جدول ۶ فی،رد 25،ص۱۱م -قائم تفاوت تراز انحراف
 ،282 ص ،۱۰ م– ریبودن جان ت یمجاز از صاافحه ا انحراف

۱۰-۴-۶-۳-۶ 
-۱۰ ،28۱ ص ،۱۰ م–در وسااط دهانه  یمجاز از منحن انحراف

۴-۶-۳-۴ 



 
 

2۷ 

 

 ،]جدول[ 25،ص۱۱م -نصب شده یمجاز اعضا انحراف
شه کی نیمجاز ب انحراف شته گو -۱۱، 58،ص۱۱م –تاب بردا
۳-9-8 
با مقطع گرم نورد  یفوالد یمجاز سااااخت اعضاااا انحراف

 ،]جدول[ 2۱،ص۱۱م -شده
-۱-9-۱-۱۱، 2۳، ص ۱۱م  رورق،یمجاز ساخت مقاطع ت انحراف

۳ 
-۶-۴-۱۰ ،2۷9 ص ،۱۰ م–محور عضااو از خط راساات  انحراف

۳-۱ 
 ۰-۱۰-9، ۱۰۷، ص9م- لگردیم یآزمونه ها یبرا اریمع انحراف
 ۱-۱۱-9، جدول ۱52، ص9م- لگردهایم تیموقع انحراف
 ۱59، ص 9م  لگردها،یم تیموقع انحراف
ساااخته شااده از  یاز اعضااا ییاجزا یمجاز برا یها انحراف

 ،]جدول[ 22،ص۱۱م -گرم نورد شده یمقاطع فوالد
 ،]جدول[ 22،ص۱۱م -ورق ها ریمجاز در مقاطع ت یها انحراف

۴--۴-۱۰، 2۶۰، ص ۱۰م  ،یوالدشااکل قطعات ف رییو تغ انحنا
۳ 

 ۳-9-2-۱۱، ۴2،ص۱۱م –خرپا D یانحنا ای یکل یجانب یانحنا
 یانیم یداخل و خارج از صفحه لبه سخت کننده ها یانحنا

 2-5-۶-۴-۱۰ ،28۴ ص ،۱۰ م–
 ،28۴ ص ،۱۰ م–]جدول[  یگاه هیسااخت کننده تک یانحنا

۱۰-۴-۱۰ 
 ص ،۱۰ م–]جدول[  یگاه هیتک یسااخت کننده ها یانحنا
28۶، ۱۰-۴-۱۱ 
جوش، ص  ،یجوشاا یاعضااا به علت نوارها یطول یانحنا
۱8۶ ،۶-۱۱ 

 ۷-۶، ۱۶۶انحنای طولی جوش، کتاب جوش، ص 
 2-۶، ۱5۶جوش، ص  ،یاز جوشکار  یناش یطول یانحنا
(، جوش، یاز جوشکار  یناش یشکل ها ریی)تغیطول یانحنا
 ۷-۶، ۱۶۶ص 

ض یانحنا ش یشکل ها رییبال)تغ یعر (، یشکار از جو ینا
 ۶-۶، ۱۶5جوش، ص 

 ۳-۱-5-2-۱۰ ، ۶۳ ص ،۱۰ م  –مضاعف  یانحنا
 ۱2-۴-9، ۳۴۷از جوش نامتعادل، جوش، ص  یناش یانحنا
 ۱-۱5-۳، 99استاندارد الکترودها، جوش، ص  اندازه
 ۳-۱-۳-9، ۱۶سنگدانه درشت، ص  یاسم اندازه
 2۰-۱-۴، پ ۱9۶، ص ۱۳سقف، م  ریز  یبرآمدگ اندازه

 شیدر قطعات بتن پ یساانگ دانه مصاارف نیتر بزرگ  اندازه
 ۳-2-۱-۳-۱۱، ۴۶،ص۱۱م –ساخته
 ۱-۶-5-2-2۱، 25،ص 2۱م –پناهگاه اندازه
 ۱-5-5-8،  ۴۶،ص8م –یشامدگیپ اندازه
 ۱-5-۶-8 ، ۶۴،ص8م –[ رمسلحیغ یی]بنایشامدگیپ اندازه
شده در محل کار( ، م  اندازه صب  ، ص 2۰تابلوها و عالئم )ن

28 ،2۰-5-۱۰ 
 22۷[ ، جوش، ص یچشم یجوش گوشه]بازرس هانداز

 2-۱۰، ۳۷۳جوش گوشه، جوش، ص  اندازه
 28۷ ص ،۱۰ م–جوش  اندازه
-۳-2-9-9، 92، ص9م-حداکثر شن ]بتن پر مقاومت[  اندازه

۴ 
 ۷۱، ص 5حداکثر شن، م  اندازه
 ۱۱-2-۴-2۰، ۳۷، ص 2۰حروف در تابلو، م  اندازه
 2-2-۴-۶-۳، 8۴، ص ۳خروج، م یدر ها اندازه
 ، ب ۶-2-5-۱۶، ۷۷، ص ۱۶م  - دیبازد چهیدر  اندازه
 ، بند ب۷۴، ص ۱۷دودکش مشترک]گاز[، م  اندازه
 2-2-۴-۱۴، ۳8، ص ۱۴م ،یتور  یروزنه  اندازه
 ۳۷۶ساق گوشه، جوش، ص  اندازه
 28۷ ص ،۱۰ م–ساق  اندازه
 ۴-۶-۳-۱۴، ۳۴، ص ۱۴م ،یدسترس یسکو اندازه
 ۱-۶-۱۰-۶-۳، ۱۱۱ ، ص۳پناه گرفتن، م یفضا اندازه
 ۴، ب ۳-2-۶-۱۶، 9۳، ص ۱۶م  - یلوله افق یقطر اسم اندازه
 ۱-2، پ ۱55، ص ۱۷قطر لوله گاز ]محاسبات گاز[ ، م  اندازه
 5۴کابل، جوش، ص  اندازه
 ۴-۳-۴-۶-۳، 9۱، ص ۳کف، م اندازه
  -قائم فاضااالب  یو لوله ها یافق یشاااخه ها یگذار  اندازه

 ۱-۳-۳، جدول پ۱۶۷، ص ۱۶م
، ۱۳9، ص ۱۶م  -آب  عیتوز  یلول ها در لوله کش یگذار  اندازه

 ۱پ
، ۱۶8، ص ۱۶م  -فاضااالب  یافق یلوله اصاال یگذار  اندازه

 2-۳-۳جدول پ
، ۱۶م  -لوله قائم مشاترک فاضاالب و هواکش  یگذار  اندازه

 8-2-۶-۱۶، جدول ت 98ص 
 5-۱، پ۱۴9، ص ۱۶م  -لوله ها  یگذار  اندازه
 ۱، الف  ۱-۳-۴-۱۶، ۳۱، ص ۱۶م  -ا لوله ه یگذار  اندازه
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-۱۷9، ص ۱۶م  -آب باران  یلوله ها در لوله کش یگذار  اندازه
 ۷ وستی، پ2

، ۱۶۳، ص ۱۶م  -فاضالب  یلوله ها در لوله کش یگذار  اندازه
 ۳ وستیپ

ش یگذار  اندازه ضالب  یلوله ها در لوله ک ، ۱۶م  -هواکش فا
 5 وستی، پ۱۷۱ص 

، ص ۱۶م  -ئم هواکش فاضااالب قا یلوله ها یگذار  اندازه
 ۱-۳-5، جدول پ۱۷۳

 2-۳-5، پ ۱۷۳، ص ۱۶م  -هواکش جداگانه  یگذار  اندازه
 ۴-5-۷، 2۰۷جوش، جوش، ص  یر یگ اندازه
 ۱2-2، ۶۶جوش، ص  ،یدر جوشکار  یر یگ اندازه
 2-۶-2-8-9، ۷۶، ص9م-سرعت باد  یر یگ اندازه
-۳، ۶9، ص ۳از هر فضا، م شیمایپ ریطول مس یر یگ اندازه

۶-۳-2-2 
 2-۶-۶-۳، ۱۰۳، ص ۳م د،یعرض مف یر یگ اندازه
 ، بند الف۷۴، ص ۱۷لوله رابط دودکش ]گاز[، م  اندازه
صل اندازه -2-8-۱۶، ۱2۱، ص ۱۶م  - یلوله قائم آب باران بام ا

 5، پ 5
ندازه فاضااالب و هواکش  ا ، ۱۰۰، ص ۱۶م  -لوله مشااترک 

 ۱۰-2-۶-۱۶جدول ت 
 ۴-۳-۴-۱۶، ۳۳، ص ۱۶م  -لوله ها ]آب[  اندازه
 22۰[ ، جوش، ص یچشم یمناسب الکترود]بازرس اندازه
 ۶۱، ص ۱5موتورخانه، م  اندازه
-۶-۱۶ ،9۳، ص ۱۶م  -[ ریلوله هواکش ]ساردسا ینام اندازه

 2، الف 2-۴
 2-۴-5-۴، ۶۱،ص ۴م -اشتغال[  ی]فضایالزام یها اندازه
 2-5-5-۴، ۶۳،ص ۴م -آشپزخانه[  ی]فضایالزام یها اندازه
 2-۱۰-5-۴، ۷۳،ص ۴م -توقفگاه یها اندازه
 5-۱-۱-۷-۴، 89،ص ۴م -راه پله و قفسه یها اندازه
 2-2-5-۴، 5۶،ص ۴م -اقامت یفضاها یها اندازه
 2-۶-5-۴، ۶5،ص ۴م -یبهداشت یفضاها یها اندازه
 ۶۳، ص ۱5م  ،یورود نیکاب یها اندازه
 ۱-2-۴-۱۷، 29، ص ۱۷م  ،یلوله کش یها اندازه
 9-۳-8-5-۴، ۶9،ص ۴م -ویپاس یبرا ازیمورد ن یها اندازه
 5-2-۳-۱۶، 22، ص ۱۶م  - ینام یها اندازه
-9-۱۴، 99، ص ۱۴هوا، م یورود یهر ضاالع دهانه ها اندازه

۳-2 

 ۱-9-۱5-9 ،2۱9ص ،9 م– چشپی –کنش برش  اندر
 ۱۴9، ص 5م  ،یرو اندود
 ۱۶، ص 5زبره، م  اندود
 2۱، ص 5م  ،یگچ اندود
 ۱9، ص 5م  مان،یس ماسه اندود
-۱۶ ،25، ص ۱۶م  - یروکش مقاوم در برابر خوردگ ای اندود

۳-۷-2 
 ۱۶، ص 5م  ،یاندودکار 

 ۱-۱-2-۴-۱9، 5۳، ص ۱9م  -پمپ  یکیالکتر  یانرژ 
 ۴-2، ۴۳جوش، ص  ،یجوشکار  یانرژ 
 ۱-۳-2-۱9، ۱۷، ص ۱9م  - یدیخورش یانرژ 
 ۱۴، ص ۱۴م ،ییسرما یانرژ 
-۱-۳-2۱، 29،ص 2۱م –سط سازهقابل جذب تو یکرنش یانرژ 

5 
 ۱۴، ص ۱۴م ،ییگرما یانرژ 

 ،59، ص ۱۶م  -مصارف تحت فشار  هیتغذ یاب برا انشعاب
 ، ت ۱۶-۴-۷-۶

 ۱ت ۱-۴-۱۰-۱۴، ۱۱2، ص ۱۴بخار، م یاز خط اصل انشعاب
 2۰-۱-۳-۱۳، ۳۰، ص ۱۳برق، م  یاصل انشعاب

شعاب -۴-۱۶، 59، ص ۱۶م  - ریگ یسخت هیتغذ یآب برا ان
 ، ث ۷-۶

شعاب ش هیتغذ یآب برا ان شان یلوله ک شن ، ۱۶م  - یآب آت
 ، ب ۶-۷-۴-۱۶، 59ص 

 نیو ماشاا ییرختشااو نیماشاا هیتغذ یآب برا انشااعاب
 ، پ ۶-۷-۴-۱۶، 59، ص ۱۶م  - ییظرفشو

 ۶-۷-۴-۱۶، 59، ص ۱۶م  - گریمصارف د یآب برا انشعاب
 2-5-۱۳، ۴2، ص ۱۳م  ف،یبرق فشار ضع انشعاب
-۱۳، ۴۳، ص ۱۳(، م یمتوسط )اختصاص برق فشار انشعاب

5-۳ 
-۱۳، ۴۳، ص ۱۳(، م فیبه مصرف کننده )فشار ضع انشعاب

5-2-۴ 
شعاب شکار  یر یگ ان ش یگرم ]جو ، ۱۷عمده گاز[ ، م  یلوله ک

 ۱۳۳ص 
  ۴-2-۴-۱۷، ۳2، ص ۱۷گاز، م  یزر یرا انشعابات

 ۷-۴، ماده 2۴، ص2م –انطباق تراکم جمعیتی یا ساختمانی 
 ۱-۶-۴-۴-2۶۴،۱۰ص ،۱۰ م–خ هاسورا انطباق

 5۳کابل الکترود، جوش، ص  یر یپذ انعطاف



 
 

29 

 

 الف ۱-۱، پ ۱۴9، ص ۱۷، م  انفجار
 8-۱-۷،2۱،ص 2۱م –نیدر سطح زم انفجار
 8-۱-۷،2۱،ص 2۱م –ییایمیش انفجار
 8-۱-۷،2۱،ص 2۱م –انفجار

 8-۱-۷،2۱،ص 2۱م –هوا انفجاردر
 ۱9، ص 5خشک شدن، م  انقباش
 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰ص ،۱۰م–جوش  انقباض

 ۷-۶، ۱۶۶انقباض جوش ها، کتاب جوش، ص 
 ۴-۶، ۱58جوش، جوش، ص  انقباض
 ۱۷۴جوش، ص  ،یار یجوش ش یا هیزاو انقباض
 ۱۱-۶، ۱8۶جوش، ص  ،یا هیزاو انقباض
(، یاز جوشااکار  یناشاا یشااکل ها ریی)تغیعرضاا انقباض

 5-۶، ۱۶۱جوش، ص 
 ۱۱-۶، ۱8۶جوش، ص  ،یعرض انقباض
 5-2-۶-۴-۱۰ ،2۷8 ص ،۱۰ م– یکمتر  انقباض
 ۳۰-۱-8-۱-۱۱، ۱۱،ص۱۱م -یموضع انقباض

 2، الف  ۳-۴-5-۱۶، 85، ص ۱۶م  -اتصال  انواع
 2-۴، ۱۰۷اتصال، جوش، ص  انواع
 ۳-۱-9-2-۱۴۱،۱۰ص ،۱۰م–( ردار ی)گ یاتصاالت خمش انواع
 ۱-۱-۱۱، ۳99اتصاالت، جوش، ص  انواع
 2-۱۰-۱، پ ۱۶۳، ص ۱۳م  ن،یالکترود زم انواع
 ۳2-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -یالکترود مصرف انواع
 ۳-۴-۱۰-۱، پ ۱۶9، ص ۱۳م  ،یاساس یالکترودها انواع
 5۷، ص 5آجر، م  انواع
 ۶۳، ص 5آجر، م  انواع
 ۱-۴-۱5-9 ،2۱۳ص ،9 م– یبرش یآرماتورها انواع
 2-۱-۱-۱5، 2، ص ۱5آسانسور، م  انواع
 ۱-۱-۶-9، ۴۳، ص9م-بتن  یها یدگید بیآس انواع

 5-۴-2-۴، 9،ص ۴م -آشپزخانه نواعا
 ۱۶، ص 5آهک، م  انواع
 ۱-۱۶-۱-۱2-9، ۱۶9، ص9م-[ یقائم ]قالب بند یبارها انواع
  ۱-۱۱، پ ۱۴۱، ص ۱9م  - یپل حرارت انواع
 ۳-8-2۰، ۳۳، ص 2۰پالکها، م  انواع
 ۱2۷، ص 5م  مر،یپل انواع
 ۱29، ص 5م  مرها،یپل انواع
 2-5-2-2۱، 22،ص 2۱م –پناهگاه انواع
 ۱-۳-9-2-۱5۷،۱۰ص ،۱۰م–ها  چیپ انواع

 ۶-2-2۰، ۱۰، ص 2۰تابلو )مدت زمان استفاده( ، م  انواع
 5-2-2۰، 9، ص 2۰تابلو، م  انواع
 ۴-2-2۰، 2، ص 2۰تابلوها ]کاربرد[ ، م  انواع
 ۱۳۴ترک در جوش، جوش، ص  انواع
 ۱-2-2-۳-۱۳، ۳۱، ص ۱۳م  ان،یجر  انواع
 ۱۷-۱، ۳2، ص جوش در ساختمان، جوش انواع
 ۳-۴، ۱۰8جوش، جوش، ص  انواع
 ۱5-۱، 2۷جوش، جوش، ص  انواع
 5-۱۰، ۳8۰جوش، جوش، ص  انواع
 ۴-۴، ۱۱۰جوش، ص  ،یار یدرز ش انواع
 ۴-۴، ۱۱۰درز، جوش، ص  انواع
 ۳-۳، ۳5، ص ۳ساختارها، م انواع
 5-2-۱۷، 2۱، ص ۱۷]گاز[ ، م یعموم یساختمان ها انواع
 2-5-۷، ۳5،ص۷م –نگهبان یسازه ها انواع
 ۳9، ص 5سنگ، م  انواع
-۳-9-2-۱59،۱۰ص ،۱۰م– یچیسوراخ ها در اتصاالت پ انواع

2 
 ۱-۳-2-۱۳، ۴، ص ۱۳م  ن،یاتصال زم ستمیس انواع
 ۷-2-۳-۱۳، ۳۳، ص ۱۳م  ،یکش میس انواع
 ۷، ص 5م  ،ییبنا مانیس انواع
 ۶، ص 5پرتلند، م  مانیس انواع
 ۱-2-۳-9 ،۱2 ص ،9م –پرتلند  یها مانیس انواع
 ۱-2-2۰-9، 2۷8، ص9 م -شالوده ها  انواع
 2-2-2۰-9، 2۷9، ص9 م -شمع ها  انواع
 ۱۱2، ص 5م  شه،یش انواع
شکار  ندهایفرا انواع جوش، ص  ،یبا الکترود توپودر  یبا جو

2۰ 
سوز[، م  انواع ستگاه گاز صب د ضا ]ن -5-۷-۱۷، ۶۳، ص ۱۷ف

۳ 
 ۴، ماده ۱۳۶، ص 2م  –انواع قرارداد اجرای ساختمان 

 8۳، ص 5م  ر،یق انواع
 5۱، ص 5م  ،یکاش انواع
 2۱، ص 5گچ، م  انواع
 2-۶-۴-۴-2۶۶،۱۰ص ،۱۰ م–ها  چیمتدوال پ انواع
 ۶-2۴-9، ۳5۴، ص9 م - یدگیتن شیمختلق فوالد پ انواع
 ۱-۶-2-2-8 ،۱۶،ص8م –مالت ها انواع
 ۳۱، ص 5مالت، م  انواع



 
 

۳۰ 

 

 2-5-۳-9 ،2۰ ص ،9م –تک منظوره   یمواد افزودن انواع
 ۳-5-۳-9 ،2۰ ص ،9م –چند منظوره  یمواد افزودن انواع
 ۳-۱-2-2-۱۱، 28،ص۱۱م -مجاز یفوالد یورق ها انواع
 ۳-۷-۱۱، ۴۷۱وصله ستون ها، جوش، ص  انواع
 2-2-۳-۱۳، ۳۱، ص ۱۳ها، م  یهاد انواع

 8، ص ۱۴م اواپراتور،
 ۳-۱-۱-۶-9، ۴۴، ص9م- اوپال

 ۱-۷-۳-۱۴، ۳5، ص ۱۴م اوپراتور،
عمده گاز[ ، م  یلوله کش ی]جوشکار  یجوشکار  یجو اوضاع

 ۳-2-۱۴-۱۷، ۱۳2، ص ۱۷
 ۱-۱۳-۳-۱۰ ،2۴۱ص ،۱۰ م–( ی)فرا صوت کیاولتراسون

 ۳-2-۱۱-2۰، ۳۷، ص 2۰م  ،یخط فارس تیاولو
 ۱-۴-۳-۷،  2۱،ص۷م –شیو پا یابزار گذار  اهداف
 2-۱۳-9، ۱۷9ص ،9م-[ ی]بتن یطراح اهداف
 ۱-۴-۴، ۳۱،ص ۴م -یات عملکردوانتظار اهداف

صال منف اهرم ش ی]اجرا یات ، بند 5۱، ص ۱۷گاز[، م  یلوله ک
 ث

 -کامل[  یپانل سااتمیاختالف سااطح در کف ها]ساا جادیا
 ۱۰-5-5-۱۱، 8۱،ص۱۱م
 ۴-2-۴-۱۶، ۷۴، ص 2اخالل در ساختمان، م  جادیا
 ۶-5-۳-۱8-9، 2۶8، ص9 م -دال  ستمیبازشو در س جادیا
-۱۱، 8۱،ص۱۱م -کامل[  یپانل ستمیبزرگ]س یبازشوها جادیا

5-5-8 
ش شیپ جادیا -2-۱۱، ۳9،ص۱۱م –در مهاربندها هیاول یدگیک

8-۴-۱۱ 
،  ۶9،ص۱2م -چاه ها یحفار  اتیدر عمل یکاف هیتهو جادیا

۱2-9-۳-2 
 ۴۴، ص ۱8م  ،یدرختکار  جادیا
 ۳-۶-2-8-9، ۷۷، ص9م-دال  یبر رو هیسا جادیا
 ۴-۳-۳-۱۴، ۳۰، ص ۱۴سوراخ، م جادیا
 ۳-۳-۳-۱۴، ۳۰، ص ۱۴شکاف، م جادیا
 ۶-2-۶-۳، ۶5، ص ۳م من،یخروج ا یفرصت برا جادیا
 ۶-5-9-۳، ۱۷9، ص ۳فشار پلکان، م جادیا
 2-2-۱۴-۱۴، ۱۶۶، ص ۱۴م ،ییهوا یفضا جادیا
 9-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -هیکشش اول جادیا
ساختمان ها جادیا -۱۱-۳، ۱9۴، ص ۳[ ،مقیعم یمانع دود ]

2-۴-2 

، ص ۱۰به سااتون(، م  ری)اتصااال ت کیمفصاال پالساات جادیا
 ب ۳-8-۳-۱۰، 2۱۶

 2-۱-2-۱۰ ، ۱۳ ص ،۱۰ م  –    یداخل یاضاف یروین جادیا
 ۳-۳-9-2-۱۶2،۱۰ص ،۱۰م– یدگیتن شیپ یروین جادیا
ما  ینیتزئ یو رنگ ها جادنقشیا -۶-۱۱، ۱۰۰،ص۱۱م -بتن ن

۷-۳-۱8 
 ۷-۷، 2۱۳، جوش، ص 58۱۷ زویا
 2-5-۳-8، 25۶ص  جوش، زود،یا
 ۳-۶-۱-۴، پ ۱9۴، ص ۱۳م  زوالتور،یا
 ۳۱-۳-2-۱۳، 9، ص ۱۳م  زوالتور،یا
 ۴-2-۳-2۰، ۱5، ص 2۰و سازه تابلوها و عالئم، م  ییستایا
 ۴-۳-2۰، ۱5، ص 2۰و سازه تابلوها، م  ییستایا
 2-2-5-9-9، ۱۰۱، ص9م- لینیسترویا
صرف کنندگان عمده گاز[ ، م لیتقل ستگاهیا شار ]م ، ص ۱۷ ف

99 ،۱۷-۱۱-2-۶ 
 ۱، ص ۱۷م  ه،یفشار اول لیتقل ستگاهیا
 2، ص ۱۷م  ه،یفشار اول لیتقل ستگاهیا
 2، ص ۱۷عمده، م  نیمشترک ستگاهیا
 ۴-۱-9-۱2،  ۶5،ص۱2م -یخدمات عموم یها ستگاهیا
 ۷-۱۳-2-22، ۱۶،ص 22م -موقت یساز  منیا
 2-۱2 ،۱۱ ص ،۱2م – یمنیا
 ۱۶-۳-۱-۱2 ،۴ ص ،۱2م – یمنیا
 ۶2، ص 5آجر، م  یمنیا
 ۱9، ص 5آهک، م  یمنیا
 ۱۳۴، ص 5م  مرها،یپل یمنیا
 ۱۴۱، ص 5چوب، م  یمنیا
 ۷-2-۷-۱2،  5۰،ص۱2م -داربست یمنیا
 ، جدول۴2، ص ۳در برابر آتش، م یمنیا
 ۳-۱-۴-۴، ۳2،ص ۴م -یبهره بردار  نیدر ح یمنیا
 ۶-8-22، ۷۱،ص 22م -یدوره بهره بردار  یمنیا
 ۴2، ص 5سنگ، م  یمنیا
 ۴8، ص 5سنگدانه، م  یمنیا
 ۱۱۶، ص 5م  شه،یش یمنیا
 2-2-۱2 ،۱۱ ص ،۱2م –عابران و مجاوران کارگاه  یمنیا
 ۱۰۴، ص 5م  ،یحرارت قیعا یمنیا
 9۳، ص 5م  ،یرطوبت قیعا یمنیا
 88، ص 5م  ر،یق یمنیا


