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 برخی توضیحات الزم قبل از استفاده
 
 
 

جزوه ای که شااما دریافت می کنید ف ب برای  اساات  softcivil.irسااایت این کلید واژه تنها مرجع فروش قانونی 
رد و می باشااد و یدید آورندنان این ا ر از اسااتفاده یا انت ااار  نیر قانونی آن هیرضونه رضااایتی ندا اسااتفاده خریدار

شرعی و قانونی آن به عهده متخلف می  سئولیت  شد  م صورت قبولی در آزمون عواید آن هم دارای م کل می با در
 باشد 

 
 

صر به فرد این کلیدواژه، ارائه بند کلمه کلیدی مورد ا صفحات آتی، ویژنی منح شد  که با مراجعه به  توجه مشاره می با
 تفاوت جالب این کلیدواژه با نمونه های م ابه خواهید شد 

 
 

)بانک  ۶۱۰۴۳۳۷9۰۳۴۱۷88۷دوسااتانی که امکان خرید آنالین ندارند می توانند مبلم مورد نظر را به شااماره کارت 
ماره کارت واریزی، ایمیل خود را به شااماره ملت( به نام میثم جالو واریز نموده و ساا ش شااماره فیش و شاا

 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 دیضری برداشته ن ده
 

ست، برای واریز وجه آن،  سیده ا شما ر ست  سایت به د سیر دیضری، نیر از خرید از  صورتی که این کلیدواژه از م ز ادر 
 طریق شماره کارت فوق اقدام نمایید 

 
 برای دریافت آیدیت 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 نذشته، استفاده از همان طور که می د
 . کلید واژه ها، به صورت چ م نیری منجر به موف یت 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 م ررات ملی 
 . نرد آوری شده و به ترتیب حروف الفبا در اختیار استفاده کنندنان قرار نرفته اند

 
  ویژنی های کلید واژه

 . کلیدواژه موجود به ترتیب حروف الفبا نردآوری 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 م ررات ملی ساختمان، تسلب داشته باشید  چون در آزم

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

شاااید نتوانید برخی از سااواالت آزمون را به راحتی یاسااخ دهید و یا در آن لحظه و تحت ف ااار امتحان، محل دقیق 
ستفاده از کل شرایب ا سوال را ت خیص ندهید  در این  شاره در  ضوع مورد ا سزایی را در ییدا کردن مو یدواژه ن ش ب

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

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

سلب  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
ه ی نظام مهندسی یاسخ دهند  تجربه ن ان داده است که به همرادارند که می توانند به راحتی به سواالت آزمون ها

داشااتن کلیدواژه باعث افزایش اعتماد به نفش داوطلبان شااده و حتی در لحظاتی از آزمون که داوطلب تحت ف ااار 
 آزمون قرار نرفته است، کلیدواژه، نره ن ای کار شده است  
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 طراحی – معماریمنابع کلیدواژه های 
 (۱۳95: حفاظت ساختمانها در م ابل حريق )مبحث سوم

 (۱۳9۶مبحث چهارم) الزامات عمومي ساختمان()
 (۱۳92مبحث ه تم )طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنايي( ) 

 (۱۳92ها()مبحث يازدهم ) اجراي صنعتي ساختمان
 (۱۳92مبحث یانزدهم )آسانسورها و یلکان برقي(، )ف ب ضوابب مربوط به طراحي( )

 ( ۱۳9۶بندي و تنظيم صدا( )بحث هجدهم ) عايقم
 (۱۳89جويي در مصرف انرژي( )مبحث نوزدهم ) صرفه

 (۱۳9۶مبحث بيستم ) عالئم و تابلوها( )
 (۱۳95مبحث بيست و يكم ) یدافند نير عامل( )
 مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري

 مباني طراحي معماري *
 جزئيات اجرائي ساختمان *

 ند مرتبه سازي *ضوابب بل
 ضوابب م ررات شهرسازي و معماري براي معلولين

  
 

 نردد * براي موارد ذكر شده منابع معتبر مورد نظر بوده و منبع خاصي معرفي نمي
 
  ميباشد ساختمان مّلي م ررات مباحث مباحث، از منظور: ۱تذكر •
مدارك فني و يا جمله كتابهاي راهنماي مباحث، مالك عمل مباحث  : در صااورت تناقب بين مباحث م ررات مّلي ساااختمان و ساااير2تذكر •

 م ررات مّلي ساختمان مالك عمل خواهد بود 
  بود خواهد عمل مالك شده اعالم ساختمان مّلي م ررات مباحث و فني منابع و مدارك معتبر نسخه آخرين: ۳تذكر •
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 فهرست الفبایی این کلید واژه
 

 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  ،ییلکان برق یابتدا و انتها
 2-۶-۳-2۰، ۱۷، ص 2۰)تابلوها( ، م  بانیی ت ابزار
 2۶-۳-8-۱-۱۱، ۱8،ص۱۱م -روین  ضرینما ابزار

 9-8-2-۱۰، جدول ۱۶۰، ص ۱۰م  چ،یسوراخ ی یاسم ابعاد
 ۳-2-۱-8، 2،ص8م –ییواحد مصالح بنا یاسم ابعاد
 5-۷-۶-8، ۷2، ص 8(، م رمسلحین ییبازشوها )بنا ابعاد
 5-8-5-8، 5۳، ص 8(، م ییبازشوها )بنا ابعاد
 ۱-۶-2-2-2۱، ۱۶،ص 2۱م –باز ییله در فضا ابعاد
 ۴-2-۷-۱2، 5۴، ص ۱2موقت، م  یله های ابعاد
 ۱-2-2-2-۱5، ۱5، ص ۱5چاه آسانسور، م  ابعاد
 ۱-۶-2-2-۱5، 25، ص ۱5چاهک، م  ابعاد
 5-۳-۳-۱9، ۴9، ص ۱9م  - بانیسا ابعاد
 2-۴-۳-2-8، ۱۴، ص 8(، م ییسنگ ها )مصالح بنا ابعاد
 ۳-۴-۴-۶-۳، 9۴، ص ۳راه، م بیش ابعاد
 ۳-۴-2-2-8، ۱۴ص،8م –یقطعه سنگ مصرف ابعاد
 ۶2، ص ۱5م  ،یمارستانیب یآسانسورها یکاربرد ابعاد
 2-2-۱-8 ،2،ص8م –م خصه ابعاد
 2-5-2-2-۱5، 2۱، ص ۱5موتورخانه آسانسور، م  ابعاد
 2-5-2-2-۱5، 2۱، ص ۱5موتورخانه، )آسانسور(، م  ابعاد
-5-۴، ۷۳،ص ۴م -توقف خودرو یو مساحت محل ها ابعاد

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 وارهایمو ردر د یابعادهند -۳-8 ،29،ص8م –و

۱-2۰ 
 ۳-5-۳-۳-۷، ۱9، ص ۷مجاور نود، م  هیابن

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

 ، بند م28(، ص 82) ۱۳ترانسفورماتور، م  اتاق
 ۱88، ص ۳بلند مرتبه[ ، م یژنراتور ]ساختمان ها 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 یاقامت یها و فضاها اتاق
، ۱۳5، ص ۳[، میو انبار  یبخار]تصرف صنعت گید یها اتاق

۳-۶-۱۷-۱ 

-5-2-5-۴، 58،ص ۴م -اقامت یمنظم به فضاها یها اتاق
۱ 

، ص ۳[، میمراقبت بازداشت ی]تصرف ها۳م ،یبازرس اتاقک
۱2۳ 

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

 ۱8-۳-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –اسکلت به شالوده اتصال
بت مراق یدسااترس خروج،]تصاارف ها یبه راه رو اتصااال
 ۱2۳، ص ۳[، میبازداشت
 ۱۴-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -باربر واریس ف و د نیب اتصال
 ۷-۷-2-۱۱، ۳۴،ص۱۱م –[LSF]واریس ف و د نیب اتصال
 ۴۳، ص ۷مسلح، م  یمهار و نما نیب اتصال
 2-2-۱-۴-۱۱، ۶۴،ص۱۱م -ضرید کییانل ها به  اتصال
 2-2-۳-۱۱، ۴۶،ص۱۱م –تر و خ ک اتصال
صال سمه مهاربند قطر  ات شه قاب یت -۱۱، ۳8،ص۱۱م –به نو

2-8-۴-8 
شده(،  دییتا شیاز ی رداری)اتصاالت ن ریجان به بال ت اتصال

 ۳-۱-۳-۱۰، 2۴2، ص ۱۰م 
8--۳-۱۰، 2۱9، ص ۱۰به وجه ستون، م  ریجوش بال ت اتصال

 )ج( 5
 5-2-2-8 ،۱۶،ص8م –دهنده ها اتصال
 99،ص۱۱م -یبتن وارید ینما بر رو ییوش  یها وارید اتصال

،۱۱-۶-۷-۳-8 
 ستمیبه س ف]س یسازه ا یو خارج یداخل یها وارید اتصال

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

۶ 
 ۱-۱۶-۶-۱2، ۴۱، ص ۱2مو ر، م  نیزم اتصال
 22-۴-۶-2-۱5، ۳۶، ص ۱5مناسب، م  ینیزم اتصال
-۱۱، ۴۷۱به ستون باال، کتاب جوش، ص  نییستون یا اتصال

۳-۷ 
-2-۱۱، ۴۰،ص۱۱م –یفوالد یصفحه یوشش به اعضا اتصال
8-5-۷ 
 5-۳-9-۴، ۱۰2،ص ۴م -فاضالب بام اتصال
 ۱-5-5-8 ، ۴۶،ص8م –با ساختمان  امدهیقسمت ی اتصال

، ۱9م  -[ انت ال حرارت بیاز خارج ]ضاار  قیکف با عا اتصااال
 ۳-۳-۱۱-، پ۱۴۷ص 
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، ۱9م  -انت ال حرارت[  بیاز خارج ]ضاار  قیکف با عا اتصااال
 ۳-۳-۱۱-، پ۱۴8ص 

-5-8 ، 55،ص8م –باکالف[  یی]بنایاف  یکالف ها اتصااال
5-۱۰-۱ 

-5-8 ، 5۶،ص8م –باکالف[  ییقائم]بنا یکالف ها اتصااال
5-۱۰-2 
 ۱۳-۳-۳-۱۰، 2۴5، ص ۱۰م  ،یفلنج ردارین اتصال
 ۳-۱-۴-۷-۳، ۱۴2، ص ۳اندود، م یکیمکان اتصال

-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –باربر یها واریوادار به الوک در د اتصااال
8-۳-۱5 
 ۱-8-2-۱۱، ۳۴،ص۱۱م –[LSF] اتصاالت
 2-2-2-۱۱، 29،ص۱۱م - [LSF]سرد نورد شده  اتصاالت

، ص ۱9م  -انت ال حرارت[  بیبازشااوها ]ضاار  نیب اتصاااالت
 ۷-۳-۱۱-، پ۱۴9

 ۱۴-9-۳-۱۱، 58،ص۱۱م –یات معمار قطع نیب اتصاالت
 2۳-۳-8-۱-۱۱، ۱۷،ص۱۱م -ییبا عملکرد اتکا یریی اتصاالت
صاالت صطکاک یریی ات -۳-8-۱-۱۱، ۱۷،ص۱۱م -یبا عملکرد ا

۱۷ 
 5۳۴خارج از مرکز، کتاب جوش، ص  اتصاالت
 2-۴-۳-۷-۳-۱۱، 5۴،ص۱۱م –خ ک اتصاالت
صاالت ساختمان ها ات  5۴،ص۱۱م –ساخته شیی یبتن یدر 

،۱۱-۳-۷-۳-۴-۱ 
 5-۱-۳-۴-5-2۱، ۴۶،ص 2۱م -قابل انعطاف اتصاالت
 ۱-۴-2-2-۱5، 2۰، ص ۱5قطعات آسانسور، م  اتصاالت
 5۳۴کتاب جوش، ص  ،یفوالد یلوله ها اتصاالت
صاالت ضر  وارهایمتداول بام ها و د ات   -انت ال حرارت[  بی]

 5-۳-۱۱-، پ۱۴8، ص ۱9م
، ۱9م  -ل حرارت[ انت ا بی]ضر  یانیمتداول س ف م اتصاالت

 ۴-۳-۱۱-، پ۱۴8ص 
 ۱۷-8-۴-۱۱، ۷2،ص۱۱م -استاندارد یکیمکان اتصاالت

 ۳-۳-5-۱۷، ۴5، ص ۱۷م  ،یفوالد یلوله ها یاتکا
 ۴9-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -یخمکار  اتمام

 2-۳-۳-۱9، ۳5، ص ۱9م  ،یر یبهره ن ا ر
 2-۴-2-2-۱5، 2۰، ص ۱5بارها، م  یضربه ا ا رات
 ۱-۴-2-2-۱5، 2۰، ص ۱5م  ،یضربه ا ا رات

 یها افرانمیاز صاافحه ارتعاشااات زلزله در تراز د ا رخارج
 ۱2-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -س ف
 ۳۴، ص ۱۷شعله، م  5ناز فردار  اجاق

 ستمیس یساخته برا شیی مهین یبا استفاده از دال ها اجرا
 ۱-۷-۶-۱۱، 98،ص۱۱م -س ف
ها اجرا لب  قا فاده از  به م یبا اساات نده زیموسااوم   -یر

 ۱-۷-۶-۱۱، 98ص،۱۱م
 ۱8-8-۴-۱۱، ۷2،ص۱۱م -اندود یاجرا
 -[ یقالب تونل ستمیکامل]س یبا استفاده از قالب بند یاجرا

 ۱-۷-۶-۱۱، 98،ص۱۱م
 ۷-۱-۳-8، 25،ص8م –یته انیم وارید یاجرا
 ۱-۴-۷-۶-۱۱، ۱۰۰،ص۱۱م -اطراف جعبه یله یوارهاید یاجرا
 ۷-5-5-8،  52،ص8م –یآجر  یوارهاید یاجرا
 ۴-۳-۷-۶-۱۱، 99،ص۱۱م -)یلت فرم( سکو یاجرا
س ستمیس یاجرا سازه ها یکیمکان ساتیتا  -ییانل یدر 

 9-۷-5-۱۱، 8۴،ص۱۱م
 ۱-۷-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -یقالب تونل ستمیس یاجرا
صورت نوارها یاجرا شش به   ۳9،ص۱۱م –قائم یصفحه یو

،۱۱-2-8-5-۳ 
 ۳-5-۷-۱۳، 9۱، ص ۱۳لوله برق در س ف، م  یاجرا

 5-۱-۱۱، ۷،ص۱۱م -ساختمان نرم نورد شده[ ] یسازه ا اجزاء
 ۳-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –ساخته[  شیی ی]بتنیاصل یاجزا
ساختمان]بنا یاجزا سلح[  رین ییباربر -۶-8 ، ۶5،ص8م –م
5-۳ 
 ۴-۴-۳-۶-۳، 8۳، ص ۳خروج، م هیتخل یاجزا
 ۴-۶-۳، 8۴، ص ۳دهنده راه خروج، م لیت ک یاجزا
 5-۳-۱۱، 5۱،ص۱۱م –ساخته[  شیی 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
 ۱-9-۳-2-2۱، ۱9،ص 2۱م –جدا کننده رباربرین یاجزا
 9-۴-8-2-۱۱، ۳8،ص۱۱م –یتسمه ا یمهاربند قطر  یاجزا

 ۱-۱-2۰، ۱، ص 2۰خطر، م  احتمال
-2-2۱، 28،ص 2۱م –یسااطح یورود آب ها یورود احتمال

5-۱۰-۱5 
 2-۱-۱9، 2، ص ۱9م  - احداث
 -کامل[  ییانل ستمیمتر]س کیاز   تریب یکنسول ها احداث

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

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

 ۳-2-۷-9، ۶۰، ص 9بتن، م  اختالط
 جدول ۳ فی،رد۶۱،ص۱۱م -با م دار مجاز افکندن اختالف
با تراز م ااخص  وارید ییانل ها ییسااطح باال نیب اختالف

 جدول 5 فی، رد۶۱،ص۱۱م -شده
با تراز م ااخص شاااده اختالف باربر  حات   -تراز صااف

 جدول ۴ فی،رد۶۱،ص۱۱م
سمت اختالف -۶-۳، 8۰، ص ۳م ،یخروج اف  سطح در دو 

۳-۳-۱9-۶ 
-5-8 ، ۴۷،ص8م –با کالف[  ییسااطح در طب ه]بنا اختالف

5-۳ 
سلح[  رین ییسطح در طب ه]بنا اختالف -8 ، ۶5،ص8م –م
۶-5-2 
محصور شده  ییبنا یسطح در طب ه، )ساختمان ها اختالف

 )ب( 5-۳-5-8، ۴۷، ص 8با کالف(، م 
 ۱-۱۱-۱-5-۴، 5۴،ص ۴م -سطح ها اختالف
حات م ااخص شاااده در تک اختالف  -ناه هیطول صااف

 جدول ۶ فی،رد۶۱،ص۱۱م
 -ناه ها هیعرض صاافحات م ااخص شااده در تک اختالف

 جدول ۷ فی، رد۶۱،ص۱۱م
 جدول 2 فی،رد۶۱،ص۱۱م -داخل ن  ه ریم اد اختالف
 ۱ فی،رد۶۱،ص۱۱م -ها بام دار داخل ن  ه تیموقع اختالف
 جدول

 ۴-2-۴-۱۶ ،۷۴، ص 2م  ،یناظر و مجر  اختالف
 ۱۳-2-۴-۶-۳، 89، ص ۳برق، م انیدر جر  اختالل

 5-۴، ۱۶۱، ص 2ان عابات، م  اخذ
، ماده 2قانون نظام، ص   هیاصالح ،یمهندس یحرفه ا اخالق

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

 2، تبصره 2
 2قانون، ص  هیاصالح ،یحرفه ا اخالق
 ۱۷-5-2۰، 28، ص 2۰م  ،یمنیعالئم ا ادنام
 ۱2-۳-۷-۶-۱۱، 99،ص۱۱م -برق یلوله ها یاف  ارتباط
 ۶-۳-۱۱-۳، ۱9۷، ص ۳نگ،میبا اتاق همجوار یارک ارتباط
 ۳-۷-5-2-2۱، 2۶،ص 2۱م –یناهضاه یفضاها ارتباط
 ۱2-2-۶-۳، ۶۶، ص ۳خروج، م یس ف راه ها  ارتفاع
 ۱-2-2-۴-۴، ۳5،ص ۴م -یساختمان یمجاز نروه ها  ارتفاع
 ۱-۱-9-۷-۴، 9۰، ص ۴اتاق اقامت، م  ارتفاع

، ۱5قطعات در حال چرخش، )آسااانسااور(، م  یاز رو ارتفاع
 2-5-2-2-۱5، 2۱ص 

 ۱-2-۷-۶-۱۱، 98،ص۱۱م -شالوده یس ف از رو نیاول ارتفاع
 ۱۶-۱-۳-8، 28،ص8م –ریبادن ارتفاع
 59، ص ۱5آسانسور، م  یباالسر  ارتفاع
 ۱-۴-۱۰-۱۳، ۱2۰ص ، ۱۳برق، م  زییر  ارتفاع
فاع ها ارت ها راه  له  ها یی ، ص ۳م ،یتجمع یخروج راهرو

۱29 ،۳-۶-۱۴-۱۱-2 
 ۴-2-۷-۱2، 5۴، ص ۱2موقت، م  ییله ها ارتفاع
 2-۶-2-2۱، ۱۶، ص 2۱یله، م  ارتفاع
 ۴-۳-۴-۶-۳، 9۱، ص ۳یله، م ارتفاع
 ۶-۱-۴-۴، ۴2، ص ۴م  ،یآمدن شیی ارتفاع
 یسااانت 2۰حداقل یبه یهنا یآمدن شیجان یناه با ی ارتفاع
 98، ص ۳متر، م
 ۷-۱-۱-9-۴، ۱۰۴، ص ۴جان یناه، م  ارتفاع
 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
 9-2-5-۱2، ۳۶، ص ۱2موقت، م  یحصار حفاظت ارتفاع
 2-2-۴-۶-۳، 8۴، ص ۳درها، م ارتفاع
ست انداز ها  ارتفاع -۳، 99، ص ۳م ق،یجان یناه 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 یناه ها اید

۱ 
ست اندازها ارتفاع -5-۴، 5۴،ص ۴م -دار یله ها بیش ید
۱-۱۱-2 
 ۱-۱5-۳-8، 28، ص 8(، م ییدودکش )مصالح بنا ارتفاع
 ۱5-۱-۳-8 ،28،ص8م –دودکش ارتفاع
 ۴-2-5-۱2، ۳۴، ص ۱2موقت، م  دهیراهرو سریوش ارتفاع
شده، م  ریز  ارتفاع 8-۳--5-۴، ۴8، ص ۴س ف از کف تمام 

۳ 
فاع مان برا ارت ها یدسااترساا یسااااخت آتش  یخودرو

 ول، جد2۰۰، ص ۳،مین ان
 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 ریسرن ارتفاع
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شده در بام، م  ریسطح ز  ارتفاع ، 9۳، ص ۱۴کولر تا کف تمام 
2-۱۴-8-۱۴ 

 ۱-2-5-۱2، ۳۳، ص ۱2س وط، م  ارتفاع
 ۱، ص ۳طب ه، م عارتفا

 2-۴-۴-۶-۳، 9۴، ص ۳م براه،یشده ش یط ارتفاع
 ۳-۴-۱-۴، ۳،ص ۴م -فضاها 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، 8م  ،ینیچ یکرس ارتفاع
 ۳-۷-۴-۴، ۳9، ص ۴م  ن،یکف زم ارتفاع
 ۳-5-۱-5-۴، 5۰،ص ۴م -دیانر ایکف  ارتفاع
فاع ۴--9-9، 99، ص 9)خود تراکم(،  م  یز یمجاز بتن ر  ارت

۷-۴ 
 ۱-۱۱-۳-8، 2۷، ص 8ها، م  غهیمجاز ت ارتفاع
 ۳-۱۰-2۰، ۳5، ص 2۰تابلوها، م  یمجاز حد فوقان ارتفاع
 ت ۶-۱-۴-۴، ۴۳، ص ۴م  ،ییمجاز ساباط و یل 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
 ییانل سااتمی]ساایانیمجاز هر طب ه 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 
   5 -2-۱-8 ،۳،ص8م –مو ر ارتفاع
 2-2۰-۱-۳-8 ،۳۰،ص8م –مو ر ارتفاع
 ۱-2-۷-9-۴، ۱۰5،ص ۴م -دستضرداز لب یله یها لهیم ارتفاع
 ۱-5-۴-۶-۳، 9۶، ص ۳م ره،یدستض یها لهیم ارتفاع
 2-۱۴-۱۴-۶-۳، ۱۳2، ص ۳حفاظ ها، م رینانز  ارتفاع
 ۳-۴-۷-۱2، 5۳، ص ۱2نردبان دوطرفه، م  ارتفاع
 ۳-۴-۷-۱2، 5۳، ص ۱2نردبان دوطرفه، م  ارتفاع
 2-2-5-۱2، ۳۳، ص ۱2موقت، ، م  ینرده حفاظت ارتفاع
 2-۴-۳، ۴۱، ص ۳و مساحت ساختمان، م ارتفاع
 ۴م -تصاارف یو مساااحت مجاز براسااا س نروه ها ارتفاع

 2-2-2-۴-۴، ۳۶،ص
 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
 ۴-۱۳، ۶۱، ص 2م  ،یکار نظارت به مجر  ارجاع

 5-8-۱۰-9، ۱۳۶، ص 9بتن ساخته شده، م  یابیارز 
 ۱8، ص ۷قائم، م  واریخطر نود با د یابیارز 
 ۱-2-۱۱-8-۳، ۱۶9، ص ۳آتش، م یدرها یابیارز 
 ۰۱-8-8-9، ۱۴۳، ص 9بتن، م  یروش عمل آور  یابیارز 
 ۰۱-8-8-9، ۱۴۳، ص 9روش مراقبت از بتن، م  یابیارز 

 ۳، جدول 2۶، ص ۱9م  ۷۰، ص ۱9م  ه،یاروم
 ۳-2-۱۱-۳، ۱9۳، ص ۳[ ،مقیعم ی]ساختمان ها نکلریاس ر 
 2-2، ۱5۶، ص ۳م نکلرها،یاس ر 

 ۱-2-۱۳-5-۴، ۷9،ص ۴م -استخر
 9-2-۱۳-5-۴، 8۰،ص ۴م -دهیسریوش یاستخرها
 2-۴-۴-۱9، 5۷، ص ۱9م  - یعموم یاستخرها
 8-۳-2۰، ۱8، ص 2۰( ، م یاز تابلوها )ضوابب کل استفاده
 ۳-۴-2-2-8 ،۱۴،ص8م –از قلوه سنگ استفاده

، ۴8، ص ۷خزش، م شیموقت در آزما یاز مهارها اسااتفاده
۴9 

 8۶،ص۱۱م -ساختمان یرامونیی واریداز یانل ها در د استفاده
،۱۱-5-۷-2۶ 

 2-۳-2-۱9، ۱8، ص ۱9م  -مداوم  استفاده
 2-۳-2-۱9، ۱8، ص ۱9م  -من طع  استفاده
 ۱۴۴، ص ۳م رن،یاستا یهمزمان از یل استفاده

-۶-۳، ۱۱۷، ص ۳[، میدو خانوار  ای کی ی]خانه ها اساات رار
۱۱-5-۳ 
ست رار سکون ا صرف م صرف ها،  ریسا یدر طب ات باال یت ت

 ۱۱۷، ص ۳م
و  یآموزشاا یخروج در تصاارف ها یها درها ]راه اساات رار

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

 2-۴-۱-۴، ۳،ص ۴م - بیآس ای استهالک
 5-8-9، 85، ص 9(، م ی)بتن یم  اسالمپ
 ۴۴-8-9، 8۱، ص 9بتن )روان کننده ها(، م  اسالمپ

 ۴۶، ص ۱۱(، م یساخته بتن شیبتن )قطعات ی پاسالم
سالمپ صرف ا س یبتن م  ۶5،ص۱۱م -ماندنار[  قیعا ستمی]

،۱۱-۴-2-۱-2 
عات بتن ی یبتن مصاارف اسااالمپ  –سااااخته شیدر قط

 2-2-۱-۳-۱۱، ۴۶،ص۱۱م
 ۴-۳-۷-9، ۶۳، ص 9بتن، م  اسالمپ
 ۴-۳-۷-9، ۶۳، ص 9کمتر از م دار مورد نظر، م  اسالمپ
 ۳-۳-۳-9-9، 95، ص 9م  معکوس، اسالمپ
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 ۱-۱-2۰، ۱، ص 2۰دست، م  یحرکت اشارات
 ۴-۱۳، ۶۱، ص 2م  ،یمجر  اشتغال
 2-۴-۴-۴، ۴۰،ص ۴م -دیو د اشراف
 ۳-۶-۶-۳، ۱۰۳، ص ۳راه خروج، م یفضا اشغال
 2-5-8-22، ۶۷، ص ۱۷شلنگ ناز، م  یظاهر  اشکال
 ۴9-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -وبیع اصالح
 ۶-۱-2-۴-۱۰، 2۷5ص ، ۱۰م  ،یناهمتراز  اصالح
صول سالم یدار معمار   هیر  ا -۴-۴، ۳۳ص، ۴م -یرانیا-یا

۱-5 
 8، ص 2۰م  ق،یحر  یاطفا

 ۷-۴-2-2۰، 9، ص 2۰م  ،یرسان اطالع
 ۱8-۱-8-۱-۱۱، ۱۰،ص۱۱م -از ابعاد قطعه نانیاطم

 ۶2، ص ۱۱ساخته، م  شیی اعضا
 2، ص ۳باربر، م یاعضا
 ۱-۴-۱-۳، ۱5ص  ۳م ق،یبه موقع حر  اعالم

 2-2-5-۳، 5۴، ص ۳، م قیخودکار اعالم حر  قیحر  عالما
 ۱-2-5-۳، 5۴، ص ۳م ،یدست قیحر  اعالم
 ۱-5-۳، 5۳، ص ۳م ق،یحر  اعالم
 ۱۴-2-2۰، ۱۱، ص 2۰خاص، م  یکنترل ها اعمال
 ۴۷-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -بیمح یدر دما روین اعمال
 ۴8-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -و حرارت روین اعمال
 55، ص ۱8ننده مرکب[ ، م ]جداک لیترانس افت
 ۱9-۳-۱-۱8، ۱2، ص ۱8صدا، م  لیترانس افت
 ۳-۱-2-۱8، 2۰، ص ۱8م  ،یصوت افت
 ۱۱-2-8-۱۷، ۱۰۰، ص ۱۷شده، م  یف ار طراح افت
 ۶-2-۱-۴، 2،ص ۴م -یحرکت-یمعلول جسم افراد
 2، ص ۳بنا، م شیافزا
 ۷، ص ۱5م ن،یاز حد کاب شیسرعت ب شیافزا
 ۳-2-۴-۴، ۳۶،ص ۴م -مساحتمجاز ارتفاع و  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 ۳مساحت مجاز ساختمان، م  شیافزا
 5-۴-۳، ۴۷، ص ۳ممساحت مجاز،  شیافزا

 8-2-2-8 ،۱9،ص8م –مالت ودوناب یها یافزودن
 ۳-۱۱-۶-۳، ۱۱5، ص ۳خروج، م یراه ها اقامتضاه

 5-۳-۳-۱9، ۴9، ص ۱9م  -منط ه  میاقل

 ۷-۳-۳-۱9، 5۰، ص ۱9م  -مرطوب  یها میاقل
 ۱-2-۱-9-5، 9۴، ص 5م  م،یز یمن دیاکس
 28-8-۴-۱۱، ۷۳،ص۱۱م -دهیاکس

 ۶-۱-۴، 5ص، ۴م -ییاجرا الزامات
 ۶-۳-2۰، ۱۶، ص 2۰تابلوها، م  یکیالکتر  الزامات
 ۶-۴-۴، ۴2،ص ۴م -ساختمان یها یآمدن شیی الزامات
مات ند الزا جه ب مت در برابر آتش، م یدر ، ۳۷، ص ۳م او
 جدول

 5-۴-۴، ۴۰،ص ۴م -ساختمان یشکل،حجم و نما الزامات
 ۴-۴-2-2۱، 2۱،ص 2۱م –امن یفضا یطراح الزامات
 5-۴، ۴۷،ص ۴م -ساختمان یفضاها یمعمو الزامات
ضاها ی هیو تهو یر ینورن یعموم الزامات -۴، 8۳،ص ۴م -ف

۶ 
-5-۴، ۶۱ص، ۴م -نیرزمیاشتغال واقع درز  یفضاها الزامات

۴-۴ 
ضاها الزامات شت یف س ف یر یبا نورن یبهدا  ۶۶،ص ۴م -از 

،۴-5-۶-۴ 
 2۱۳، ص ۱۰م  ،یمعمول یخم  یقاب ها الزامات
-۴، ۳8،ص ۴م -ساختمان یر یو قرارنساخت  یکل الزامات

۴-۳ 
 ۳-۱-۳-۱۰، 2۰۰، ص ۱۰فوالد، م  یلرزه ا الزامات
 2-۳-۴-8 ، ۳۶،ص8م –مسطح[  یی]بنالضردهایم الزامات
 ،]جدول[ 85،ص ۴م -نور و هوا الزامات

 ۳۱  الف
 ۴-۱۰-۳-2۰، 2۰، ص 2۰خطر باال، م  زانیم ال اء

 ۷-۳-2-۳-۱۱، ۴۷،ص۱۱م –یوشش دار الکترود
-۱۱، ۶،ص۱۱م -]ساختمان نرم نورد شده[  یجوشکار  ترودالک

۱-2-۳ 
 ۱-۴-5، ۱۴۳کتاب جوش، ص  دروژن،یکم ه الکترود
 9-۴، ۱۱8نوج، کتاب جوش، ص  الکترود

 9-2-۶-2-۱۰، ۱5۶، ص ۱۰م  ه،یسازنار با فلز یا یالکترودها
 82کتاب جوش، ص  دروژن،یفاقد ه یالکترودها
 ۳8-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -دروژنیکم ه یالکترودها
 ۳8-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -مرطوب یالکترودها

 ۷-5-5-8 ، 52،ص8م –رگ ها امتداد
 5-5-۴-۶-۳، 9۷، ص ۳دستضرد، م لهیم افتنی امتداد
 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
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 9-۱-5-۷-5 ،8۱، ص 5م  مان،ییاکت س انبار
 ۴۰-۷-5-۱۱، 8۷،ص۱۱م -ضریکدی ییانل ها رو انبار
 29-8-۴-۱۱، ۷۳،ص۱۱م -کردن قالب ها انبار
 ۱-8-۱۱-۱2، ۷8، ص ۱2م  ،یکردن مصالح ساختمان انبار

-۷-۳، ۱۴2، ص ۳بلوک ها در کارناه ساااختمان، م انبارکردن
۴-2-۴ 
 9-۱-۳-۴، 25،ص ۴م -لنیاست ینضهدار  انبارو

 ۱۱-5-۴، ۷۶،ص ۴م -انبارها
 ۱-۱-2-۱5، 9، ص ۱5آسانسور، م  انتخاب
 2-۳-۱5، ۴2، ص ۱5م  ،ییلکان برق انتخاب
 5۳، ص ۱8جداکننده ها، م  انتخاب
 ۱-۱-۱2-2۰، ۳8، ص 2۰رنگ تابلو، م  انتخاب
 2-2-9-۳، ۱۷۴، ص ۳نوع خاموش کننده، م انتخاب

 ۱-۱-۴-۴، ۳۱،ص ۴م -یعملکرد انتظارات
 ۴-۱-۳، ۱5ص ، ۳م ،یعملکرد انتظارات

 ۴-۴-2-2۰، 9، ص 2۰م  ،یانتظام
 2-۳-۳-۱9، ۴۷، ص ۱9م  - یحرارت یانرژ  انت ال
 -[ یقالب تونل سااتمیقائم به شااالوده]ساا یبارها انت ال

 ۶-۶-۱۱، 9۶،ص۱۱م
 ۳، جدول 2۶، ص ۱9حرارت مرجع، م  انت ال
 2-2-۴-۱9، 5۴، ص ۱9م  -سرما  عیو توز  انت ال

 8-۶-8-۳، ۱59، ص ۳دوربند شفت، م یباال یانتها
 ۷-۶-8-۳، ۱58، ص ۳دوربند شفت، م ینیییا یانتها
صرف تجمع یانتها -9-۱۴-۶-۳، ۱28، ص ۳[، م یراهروها ]ت

5 
 2-۴-۶-۱۶، 9۳، ص ۱۶لوله هواکش، م  یانتها
 ۱۳-۳-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –باربر یوارهاید یوادارها یانتها

 جدول 2 فی،رد 25،ص۱۱م -یالن یابعاد کل انحراف
 جدول ۴ فی،رد 22،ص۱۱م -درجه 9۰ هیاز زاو افانحر

 ۳۷، ص 9استاندارد بتن، م  انحراف
 جدول 5 فی،رد 25،ص۱۱م -تفاوت تراز یاف  انحراف
 جدول ۳ فی،رد 2۴،ص۱۱م -دوار قائم یاف  انحراف
 لجدو ۷ فی،رد 25،ص۱۱م -رهایت یهم بر  یاف  انحراف
ها ای چیی انحراف هار  یها چیی ینروه  ،  2۴،ص۱۱م -یم

 جدول ۴ فیرد
 جدول ۴ فی،رد 25،ص۱۱م -کف یرهایقائم تراز ت انحراف
 جدول ۱ فی،رد 2۴،ص۱۱م -یی یقائم تراز رو انحراف
 2 فی،رد 2۴،ص۱۱م -ورق کف سااتون یقائم تراز رو انحراف
 جدول

 جدول ۶ فی،رد 25،ص۱۱م -قائم تفاوت تراز انحراف
 ،]جدول[ 25،ص۱۱م -نصب شده یمجاز اعضا انحراف

شته کی نیمجاز ب افانحر شه تاب بردا -۱۱، 58،ص۱۱م –نو
۳-9-8 
با م طع نرم نورد  یفوالد یمجاز سااااخت اعضاااا انحراف

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

۳ 
 ۱59، ص 9م  لضردها،یم تیموقع انحراف
ز ساااخته شااده ا یاز اعضااا ییاجزا یمجاز برا یها انحراف

 ،]جدول[ 22،ص۱۱م -نرم نورد شده یم اطع فوالد
 ،]جدول[ 22،ص۱۱م -ورق ها ریمجاز در م اطع ت یها انحراف

۴--۴-۱۰، 2۶۰، ص ۱۰م  ،یشااکل قطعات فوالد رییو تغ انحنا
۳ 

 ۳-9-2-۱۱، ۴2،ص۱۱م –خریا D یانحنا ای یکل یجانب یانحنا
 ۷-۶، ۱۶۶جوش، کتاب جوش، ص  یطول یانحنا
 ۳-۱-۳-9، ۱۶نضدانه درشت، ص س یاسم اندازه
 شیدر قطعات بتن ی یساانگ دانه مصاارف نیبزرگ تر  اندازه

 ۳-2-۱-۳-۱۱، ۴۶،ص۱۱م –ساخته
 ۱-۶-5-2-2۱، 25،ص 2۱م –یناهضاه اندازه
 ۱-5-5-8،  ۴۶،ص8م –ی امدنیی اندازه
 ۱-5-۶-8 ، ۶۴،ص8م –[ رمسلحین یی]بنای امدنیی اندازه
شده  اندازه صب  ، ص 2۰در محل کار( ، م تابلوها و عالئم )ن

28 ،2۰-5-۱۰ 
 ۱۱-2-۴-2۰، ۳۷، ص 2۰حروف در تابلو، م  اندازه
 2-2-۴-۶-۳، 8۴، ص ۳خروج، م یدر ها اندازه
 ۱-۶-۱۰-۶-۳، ۱۱۱، ص ۳یناه نرفتن، م یفضا اندازه
 ۴-۳-۴-۶-۳، 9۱، ص ۳کف، م اندازه
-۳، ۶9، ص ۳از هر فضا، م شیمایی ریطول مس یر ین اندازه

۶-۳-2-2 
 2-۶-۶-۳، ۱۰۳، ص ۳م د،یعرض مف یر ین دازهان

 ۶۱، ص ۱5موتورخانه، م  اندازه
 2-۴-5-۴، ۶۱،ص ۴م -اشتغال[  ی]فضایالزام یها اندازه
 2-5-5-۴، ۶۳،ص ۴م -آش زخانه[  ی]فضایالزام یها اندازه
 2-۱۰-5-۴، ۷۳،ص ۴م -توقفضاه یها اندازه
 5-۱-۱-۷-۴، 89،ص ۴م -راه یله و قفسه یها اندازه

 2-2-5-۴، 5۶،ص ۴م -اقامت یفضاها یها دازهان
 2-۶-5-۴، ۶5،ص ۴م -یبهداشت یفضاها یها اندازه
 ۶۳، ص ۱5م  ،یورود نیکاب یها اندازه
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 9-۳-8-5-۴، ۶9،ص ۴م -وییاس یبرا ازیمورد ن یها اندازه
 ۱-۱-2-۴-۱9، 5۳، ص ۱9م  -یمپ  یکیالکتر  یانرژ 
 ۱-۳-2-۱9، ۱۷، ص ۱9م  - یدیخورش یانرژ 
-۱-۳-2۱، 29،ص 2۱م –قابل جذب توسب سازه یکرن  یانرژ 

5 
 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
 ۷-۶، ۱۶۶جوش ها، کتاب جوش، ص  ان باض
 ۳۰-۱-8-۱-۱۱، ۱۱،ص۱۱م -یموضع ان باض

 ۳2-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -یالکترود مصرف انواع
 2-۱-۱-۱5، 2، ص ۱5آسانسور، م  انواع
 5-۴-2-۴، 9،ص ۴م -آش زخانه انواع
  ۱-۱۱، پ ۱۴۱، ص ۱9م  - ییل حرارت انواع
 ۳-8-2۰، ۳۳، ص 2۰یالکها، م  انواع
 2-5-2-2۱، 22،ص 2۱م –یناهضاه انواع
 ۶-2-2۰، ۱۰، ص 2۰تابلو )مدت زمان استفاده( ، م  انواع
 5-2-2۰، 9، ص 2۰لو، م تاب انواع
 ۴-2-2۰، 2، ص 2۰تابلوها ]کاربرد[ ، م  انواع
 ۳-۳، ۳5، ص ۳ساختارها، م انواع
 ۱-۶-2-2-8 ،۱۶،ص8م –مالت ها انواع
 ۳-۱-2-2-۱۱، 28،ص۱۱م -مجاز یفوالد یورق ها انواع
 ۳-2-۱۱-2۰، ۳۷، ص 2۰م  ،یخب فارس تیاولو

 ۱-۴-۴، ۳۱،ص ۴م -یوانتظارات عملکرد اهداف
 -کامل[  ییانل سااتمیاختالف سااطح در کف ها]ساا جادیا
 ۱۰-5-5-۱۱، 8۱،ص۱۱م
 ۴-2-۴-۱۶، ۷۴، ص 2اخالل در ساختمان، م  جادیا
-۱۱، 8۱،ص۱۱م -کامل[  ییانل ستمیبزرگ]س یبازشوها جادیا

5-5-8 
-2-۱۱، ۳9،ص۱۱م –در مهاربندها هیاول یدنیک  شیی جادیا

8-۴-۱۱ 
 ۴۴، ص ۱8م  ،یدرختکار  جادیا
 ۶-2-۶-۳، ۶5، ص ۳م من،یخروج ا یفرصت برا جادیا
 ۶-5-9-۳، ۱۷9، ص ۳ف ار یلکان، م جادیا
 9-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -هیک ش اول جادیا
ساختمان ها جادیا -۱۱-۳، ۱9۴، ص ۳[ ،مقیعم یمانع دود ]

2-۴-2 

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

ما  ینیتزئ یو رنگ ها جادن شیا -۶-۱۱، ۱۰۰،ص۱۱م -بتن ن
۷-۳-۱8 

 ۴-2-۳-2۰، ۱5، ص 2۰و سازه تابلوها و عالئم، م  ییستایا
 ۴-۳-2۰، ۱5، ص 2۰و سازه تابلوها، م  ییستایا
 ، جدول۴2، ص ۳در برابر آتش، م یمنیا
 ۳-۱-۴-۴، ۳2،ص ۴م -یبهره بردار  نیدر ح یمنیا
 2-۳-2-۱9، ۱8، ص ۱9م  - یحرارت ینرسیا
 2-۳-2-۱9، ۱8، ص ۱9م  - یارتحر ینرسیا
 2-۱-۱9، 2، ص ۱9م  - یحرارت ینرسیا
 ۶-۳-۳-۱9، ۴9، ص ۱9م  - یحرارت ینرسیا
 ۱-۶-۱-5-۴، 5۱، ص ۴(، می)تصرف مسکون وانیا
 ۱2-۴-2-۴، ۱2،ص ۴م -وانیا
 ۴-۷-5-۴، ۶۷،ص ۴م -وانیا
 ۶-۱-5-۴، 5۱،ص ۴م -یرونیب یها،بالکن ها و سکوها وانیا

 ------------------------  آ -------------------

 ۳-۴-۱۰-9، ۱2۴، ص 9بتن، م  آب
 8-9-۴، ۱۰۶،ص ۴م -یبند آب
 ۱-۴-۴-۱9، 5۷، ص ۱9م  - ییدست و یده آب
 ۰۱-۴-۳-9، ۱2۴، ص 9بتن، م  یدنیرآشامین آب
 ۰۱-۴-۳-9، ۱2۴، ص 9بتن، م  یبرا یدنیرآشامین آب
 ۱-۴-۴-۱9، 5۶، ص ۱9م  -خاص  ینرم کن ها آب
 9-2-2-8، 2۰،ص8م –یشفته آهک یالزم برا آب
 ۳-2-2-8 ،۱۰،ص8م –آب

 ۳-2-۷-۱۶، جدول ۱۰8، ص ۱۶م  از،یمورد ن یآبخور 
 ج-۴-۱-۴-۱9،  5۶، ص۱9مخزن دار، م  یها آبضرمکن
۴--۴-۱9، 5۶، ص ۱9مخزن داربدون یمپ، م  یها آبضرمکن

۱ 
 2-2-2۰، 2، ص 2۰م  ،یآب

 ۱-۱۱-۳، ۱9۱، ص ۳ها ، م ومیآتر 
 ۱، ص ۳م وم،یآتر 

 ۱، ص ۳استاندارد، م آتش
 9-8-۳، ۱۶۳، ص ۳، مدرزها یبند آتش
 ۳-2-۴-۷-۳، ۱۴2، ص ۳ها، م ین ودن یبند آتش
 9-8-۳، ۱۶۳، ص ۳منافذ، م یبند آتش
 ۳-2، پ 2۰۶، ص ۳در ساختمان،م یسوز  آتش
 ۱، ص ۳م ،یسوز  آتش
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ش آ ار سیاز النر  ینا -5-۱۱، 82،ص۱۱م -کامل[  ییانل ستمی]
۶-۶ 
 ۱-۴-2-2-8، ۱2،ص8م –آجر
 ۱۱، ص 5نگ، م مجوف ساخته شده از ماسه س آجر
 2-2-۱-۴-8، ۱2، ص 8[، م یی]مصالح بناآجر

 ۱-۴-2-2-8 ،۱2،ص8م –در نما یآجرمصرف
 ۱-2-8، 2،ص8م –آجرنما

 ۳۰-۳-8-۱-۱۱، ۱9،ص۱۱م -میتنظ آچار
 ۴-۷-2-۱2، ۱8، ص ۱2مخصوص، م آچار

 ۱-۱۰-9-۴، ۱۰۷،ص ۴م -آذرخش
 ۱-۱۳-2-۶-۳، ۶۶، ص ۳بند، م آرام
 ۱۷-2-۴-۶-۳، 9۰ ، ص۳است رار درها، م شیآرا
 ۴8، ص ۱8م  ،یکیآکوست شیآرا
 9-۱-۷-2-۱۰، ۱۴۴، ص ۱۰ها و جوش ها، م  چیی شیآرا

-۱۱، 8۳،ص۱۱م -[ یانتظار شالوده]یانل سه بعد یها آرماتور
5-۷-۱ 

 5-۳-22، 25، ص 22کردن قفل، م  آزاد
 ۱، ص ۳آتش استاندارد، م شیآزما
 ۶-۳-5-۷، ۴۷، ص ۷مهارها، م  یباربر  شیآزما

 8-2-2-۶-۷، ۶5، ص ۷م  ،یکینامید یبارنذار  شیزماآ
 ۳-2-۳-۷، ۱۶، ص ۷یراکتور اصالح شده، م  شیآزما
 ۶-۳-5-۷، ۴۷، ص ۷خزش مهارها، م  شیآزما
 9-5-۷، جدول ۴8، ص ۷خزش مهارها، م شیآزما
 ۱22، ص 9شدن، م  میدو ن شیآزما
 ۳-۳-۳-9-9، 95، ص 9م  ،یب یزمان و شیآزما
 8-2-2-۶-۷، ۶5، ص ۷م  کوبش مجدد، شیآزما
 ۱2۱، ص 9لش آنجلش، م  شیآزما
 ۶-۳-5-۷، ۴۷، ص ۷مهارها، م  شیآزما
 9-5-۷، جدول ۴8، ص ۷مهارها، م شیآزما
۳--8-9، 8۰، ص 9م  د،یکلرا ونیشده  عینفوذ تسر  شیآزما
۱۴ 

 ۱-2-۱۱-8-۳، ۱۶9، ص ۳آتش، م یدرها یابیو ارز  شیآزما
 ۶-2-۱5، ۳۴، ص ۱5آسانسور، م  یر ین لیو تحو شیآزما
 ۴-۱2-8-۳، ۱۷2، ص ۳دم رها، م یو درجه بند شیآزما
 ۳-2، پ 2۰۶، ص ۳آتش،م یها شیآزما
-۱۱، 8۷،ص۱۱م -[ یبعد از اجرا]یانل سااه بعد یها شیآزما

5-۷-۳5 
-۴-۱۰، جدول 2۶۳، ص ۱۰جوش، م  رمخربین یها شیآزما

۱ 

 2۶۳، ص ۱۰م  ،یفوالد رمخربین یها شیآزما
 ۴5-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -خربرمین یها شیآزما
 8۶،ص۱۱م -یانل ها یبتن یاشاا یقبل از اجرا یها شیآزما

،۱۱-5-۷-28 
 ۱9-۳-۱-۱8، ۱2، ص ۱8م  ،یصدابند  ضاهیآزما

 2-8-۳، ۱۴۷، ص ۳آتش، م یها آزمون
 2-۱۱-۳-2۰، 2۰، ص  2۰)تابلو( ، م  قیحر  ریآژ 
 ۴-۷-5-۳، ۶۱، ص ۳م ق،یحر  راعالمیآژ 

 ۶۴، ص ۱5موتورخانه، م  با یکیالکتر  آسانسور
 ۶8، ص ۱5م  ن،یسنض کیبا تراف آسانسور
-۶-۳، ۱۱۰، ص ۳چرخدار، م یحمل صندل تیبا قابل آسانسور

۱۰-۴ 
 ۶۷، ص ۱5م  ،یبا کاربرد عموم آسانسور
 ۱۷-2-۶-۳، ۶8، ص ۳خروج از بنا، م آسانسور
بلند مرتبه[  ی]ساختمان ها یآتش ن ان یدسترس آسانسور

 ۱89، ص ۳، م
 ، جدول۱2، ص ۱5هم، م یروبرو نسورآسا

 2-۱-۱-۱5، ۴، ص۱5م  ،یک   آسانسور
 ۱۰-۳-2-2۱، ۱9،ص 2۱م –آسانسور
 ۴-۱-2-۱5، 9، ص ۱5م  مار،یمناسب حمل ب آسانسور
 5-5-2۱، ۴8،ص 2۱م -[ رعاملی]یدافندنیو یله برق آسانسور
 8-۱-۱۰،2۱،ص 2۱م –یویله برق آسانسور
 ۳-2-۱5، ۳۰، ص ۱5م  ،یافراد ناتوان جسم یها آسانسور
 5-2-۱5، ۳۳، ص ۱5حمل خودرو، م  یها آسانسور

سور سان ، ۱5۷، ص ۳باز، م یها نگینفربر واقع در یارک یها آ
۱۱ 

 ۶5، ص ۱5با موتورخانه، م  کیدرولیه آسانسور
 2-۱-۱-۱5، ۴، ص۱5م  ،یکیدرولیه آسانسور
 2-۱-۱-۱5، ۴، ص۱5م  آسانسور،

 ۴-۱۰-۶-۳ ،۱۱۰، ص ۳[، مقی]حر  آسانسورها
-۴-2-۱۱-۳، ۱9۴، ص ۳[ ،مقیعم ی]ساختمان ها آسانسورها

۳ 
 ۱۴-۴-۶-2-۱5، ۳۶، ص ۱5م  ژه،یو یبار  یآسانسورها
 ۶9، ص ۱5م  ،یمارستانیب یآسانسورها
 2-2-2-2-۱5، ۱5، ص ۱5م  ،یرتجار یخودروبر ن یآسانسورها
 ۶۶، ص ۱5م  ،یساختمان مسکون یآسانسورها
 22 ، ص۱5م  ،یک   یآسانسورها
 9-۷-2-2-۱5، 2۷، ص ۱5م  ،ینروه یآسانسورها
 ۴-2-۱5، ۳2، ص ۱5، م  کیدرولیه یآسانسورها
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 ۱۶-2-۴-۶-۳، 9۰، ص ۳درها، م آستانه
 ۴-2-۱۱-8-۳، ۱۷۰، ص ۳آتش، م یدرها آستانه

 2-5-5-۴، ۶۳،ص ۴م -یوار ید آش زخانه
 5-۴-2-۴، 9،ص ۴م -مست ل آش زخانه
 5-۴-2-۴، 9،ص ۴م -ها از نظرنوع استفاده آش زخانه
 5-۴-2-۴، 9،ص ۴م -باز ی آش زخانه
 5-۴-2-۴، 9،ص ۴م -یعموم ای یتجار  ی آش زخانه
 5-۴-2-۴، 9،ص ۴م -یخانض ی آش زخانه
  2-۱-۱-۷-۴، 89،ص ۴م -یوار ید ی آش زخانه
  5-۴-2-۴، 9،ص ۴م -یوار ید ی آش زخانه
 5-۴-2-۴، 9،ص ۴م -یصنعت ی آش زخانه
 ۱2-۱-۱-۷-۴، 9۰،ص ۴م -مست ل ی آش زخانه

 ۱-۱-2-۱8، ۱9، ص ۱8م  ک،یآکوست
 8-2-2۰، ۱۰، ص 2۰و تابلو، م  یر یعالئم تصو یآنه

 2-2-۱5، ۱۱، ص ۱5محل آسانسور، م  یساز  آماده
قانون  هیاصااالح ،یاصااول اخالق حرفه ا جیو ترو آموزش

 2، تبصره 2، ماده 2نظام، ص 
ون قان هیاصااالح ،یاصااول اخالق حرفه ا جیو ترو آموزش

 2، تبصره 2، ماده 2نظام، ص 
 ۳-2-9-۴، ۱۰۰،ص ۴م -زهایآو
 ۱۱-5-5-8،  59،ص8م –زهایآو

 2-2-2-8 ،۱۰،ص8م – آهک
 ت-۱-9-5، 95، ص 5م  رفعال،یزنده ن آهک
 ت-۱-9-5، 95، ص 5زنده فعال، م  آهک
 ت-۱-9-5، 95، ص 5فعال، م  مهیزنده ن آهک
 ۱-۱-2-9-5، 9۳، 5زنده، م  آهک
 ۱۰۱، ص 5بار کردن(، م شکفته )ان آهک
 ۱-۱-2-9-5، 9۳، 5م  ،ییهوا آهک
 ۱-2-۱-9-5، 9۴، ص 5م  ،یکیدرولیه دراتهیه آهک

 ۱-۳-۱-۱-۳،۱۱،ص۱۱م -ینامه جوشکار  نییآ

 ------------------------ ب -------------------

 ۱-۶-2-2-8، ۱۷،ص8م –باتارد
 ۱۶-۱-۳-8، 28،ص8م –ریبادن

 2-2-5-۱9، ۶۰، ص ۱9م  -چراغ ها  ییروشنا یکیالکتر  بار
 2-2-2-2-۱5، ۱5، ص ۱5آسانسور، م  تیاز ظرف شیب بار
 ۱5-۱۴-۶-۳، ۱۳2، ص ۳م ،یمکتین منضاهیتصرف در ن  بار
[، یتجار -یکسب ی]تصرف هایتصرف طب ه همکف تجمع بار
 5-۱5-۶-۳، ۱۳۳، ص ۳م

 2-۴-۴-۳، ۴۶، ص ۳محصور، م  یتصرف کل فضا بار
 ۴-۴-۴-۳، ۴۶، ص ۳محصور، م یتصرف کل فضا بار
 ۳-2-۴، ۷،ص ۴م -تصرف بار
 2، ص ۳تصرف، م بار
 ۱-5-۶-۳، 99، ص ۳م تصرف، بار
 ۱۷۱، ص 9رانش بتن تازه، م  یرویاز ن یناش یجانب بار
 ۳9، ص ۶م  نگ،یزنده یارک بار
 ۳9، ص ۶م  نگ،یزنده یارک بار
 ۷-۳-2-۱۱، ۳۳، ص ۱۱، م LSF ستمیزنده س بار
 ۷-۳-5-۶، ۳۳، ص ۶کاهش، م  رقابلیزنده ن بار
 ۱-۴-۶، جدول 25، ص ۶خاک، م  یجانب یطراح بار
 ۶-2-۱-۳، ۳9، ص ۳، م ۱۰۰۰از  شیتصرف بم بار
 ۶-2-۱-۳، ۳9، ص ۳، م ۱۰۰۰تا  5۰۰ نیمتصرف ب بار
 ۳-5-۳-۳-۷مجاور نود،  هیمرده ساختمان ها و ابن بار
 ۷-۳-2-۱۱، ۳۳، ص ۱۱، م LSF ستمیمرده س بار
  2۳، ص ۱5وارده به قالب س ف موتورخانه، م  بار
 2، ص ۳م بار،

 ۴-۶-۴-۴، ۴2،ص ۴م -بام رین باران
 ۶-۱-۳-2۱، ۳۰،ص 2۱م –یکینامید یبارنذار 
 ۱۴8، ص ۱۰م  ،یکینامید یبارنذار 
 ۴۳، ص 2۱ساختمان در انفجار، م  یبارنذار 
 2-9-2-8، 2۰، ص 8(، م یکم )شفته آهک یبارنذار 
 ۷۰،ص۱۱م -ICF واریبا د یساختمان ستمیس یلرزه ا یبارنذار 

،۱۱-۴-۶- 
 9-2-۱-2-۱۰، ۱۴5، ص ۱۰متناوب، م  یبارنذار 

 ۳-۴-8-۱-۱۱، 2۰،ص۱۱م -قطعات یر یبارن
 ۱2-۱-۳-8 ،2۷،ص8م –بر نعل درناه باروارد
 ۶-9، ۳۶۰جوش، ص  ،یکیتراف یبارها
 ۱-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –حاصل از مصالح متفرقه یبارها
 ۱-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –اعمال شده یخارج یبارها
 ۱-۷-۳-۱۱، 52،ص۱۱م –ساخته[  شیی ی]بتنیطراح یبارها
-۷-5-۱۱، 8۶،ص۱۱م -]یانل ها[ یمتعارف احتمال رین یبارها

25 
 ۷-۱-۶،2۱،ص 2۱م –از انفجار یناش یبارها

 ۴-۴-۳-۶-۳، 8۳، ص ۳خروج، م ی هیتخل یبودن اجزا باز
 ۴-۴-۴-۳، ۴۶، ص ۳طب ه، م انیبودن م باز
 ۴-۴-5-۶، ۳۱، ص ۶زنده متمرکز نردبان  ابت، م  باز
 5-2-۴-۶-۳، 8۶، ص ۳شدن از سمت داخل، م باز
 ۱۱-۳-۳-۶-۳، ۷۶، ص ۳محافظت ن ده، م یشو باز
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 2-8-۳-2۰، ۱8، ص 2۰نور )تابلو( ، م  بازتاب
 9-2-۶-۱2، ۴۴، ص ۱2دستضاه باالبر، م  دیبازد
 ۳-5-22، ۳۶، ص 22موتورخانه، م  دیبازد
 ۴-۶-2-۱5، ۳۴، ص ۱5آسانسور، م  ریتعم ای دیبازد

 ۳۴، ص 22م  ،یکیمکان ساتیتاس یبازرس
 ۷، مورد 2۱۱جوش، جوش، ص  ینیع یزرسبا

 ۷-۶-22، ۴9، ص 22آب باران، ، م  یلوله ک  یبازرس
 ۱۴8، ص  9بتن، م  یم خصه ها یبازرس
 ۳8، ص 22منبع انبساط، م  یبازرس

 2-۱-۱9 ،2، ص ۱9م  - یبازساز 
 99،ص۱۱م -[ یقالب تونل ستمیوس ف]س واریدر د یبازشدن

،۱۱-۶-۷-۳-5 
 2-۱-۱9، 2، ص ۱9م  - بازشو
 8-۱-۱۱،2۱،ص 2۱م –یبا خم اضاف بازشو
 ۱2-2-۴، ۱۴،ص ۴م -بازشو
 ۴-5-8-۳، ۱55، ص ۳مانع آتش[، م یوارهایها ]د بازشو
 ۱5-۳-۳-۶-۳، ۷۷، ص  ۳ها در ندرناه خروج، م بازشو
 ۶-۶-8-۳، ۱58، ص ۳دوربند شفت ها، م یها بازشو

 ۷-5-۶-8،  ۷2،ص8م –یآجر  یبازشودرساختمانها
 ۷-5-۶-8،  ۷2،ص8م –یوآجر  یخ ت یمانهابازشودرساخت

  9 وستی، ی۱۰۷، ص ۱9م  - بازشوها
 5-8-5-8، 5۳، ص 8(، م یی)بنا بازشوها
 5-۱-۳-8، 2۴،ص8م –بازشوها
 ۷-5-۶-8 ، ۷۱،ص8م –[ رمسلحین یی]بنابازشوها

 ۱۳-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -یقالب تونل ستمیس بازشوهادر
ها تیبازشااوهاوت و نده  نا یکن  –اکالف[ ب ییاطراف آن]ب

 8-5-5-8 ، 5۳،ص8م
-۳، ۷5، ص ۳مجاور، م یدوربند ها نیب یارتباط یبازشوها

۶-۳-۳-۶ 
 8-۱-۷،2۱،ص 2۱م –یخارج یبازشوها
 ۴-۳-۳-۶-۳، ۷۴، ص ۳دوربند، م  یبازشوها
شوها ضطرار  یباز خروج در تصرف  یو نجات ]راه ها یفرار ا

 ۱2۰، ص ۳[، میمراقبت -یدرمان یها
شوها ساز یباز ، 5۳، ص 8با کالف(، م  ییبنا یه هامجاور )

8-5-5-8 (۶) 
، ص ۱9م  -انت ال حرارت[  بیهمباد خارج ]ضار  یبازشاوها

 ۷-۳-۱۱-، پ۱5۰
 ۴-5-2-2-۱5، 22، ص ۱5در موتورخانه، م  یبازشو
 ۱۱-۳-۳-۶-۳، ۷۶، ص ۳محافظت شده، م یبازشو

 2-5-۱۰-5-۴، ۷5،ص ۴م -میمست  یبازشو
 5-۴-۴-۱۴، ۴۰ص ، ۱۴استخر، م  یهوا یبازنردان

 ۷-۱-5-۴، 52، ص ۴یله، م  یبازو
 2-۱-2-۴-۴، ۳5،ص ۴م -مصوب یخیتار  یها بافت
 ۶، ص ۱5م  بافر،

 ۰۱-۱2-2، ۷۱، ص ۱2سازه، م  یرهایت باالبردن
 الف ۳-۱-۱-۱5، 2، ص ۱5م  ،یساختمان یباالبرها
 پ ۳-۱-۱-۱5، 2، ص ۱5م  ،یضربدر  یباالبرها
 5-۱۰-۶-۳، ۱۱۱، ص ۳م ،یکف یباالبرها
 2-۱-۱-۱5، ۴، ص۱5م  ،یباالسر 

 2-2-۴-۱9، 5۴، ص ۱9م  -کردن  باالنش
 ۴-۱۰-۳-2-2۱، ۱9،ص 2۱م –چاه آسانسور یباال

و  یآموزشاا یخروج در تصاارف ها ی]راه ها یرونیب بالکن
 ۱۱9، ص ۳[، میفرهنض
 ۱2-۴-2-۴، ۱2،ص ۴م -کم عرض بالکن
 ۳-۷-5-۴، ۶۷،ص ۴م -کم عرض بالکن
 ۱2-۴-2-۴، ۱2،ص ۴م -بالکن
 2-۷-5-۴، ۶۷،ص ۴م -بالکن
۱--5-۴، 5۱، ص ۴(، م ی)تصرف مسکون یرونیب یها بالکن

۱-۶ 
صرف ها ی]راه ها یرونیب یها بالکن ش یخروج در ت  یآموز

 ۱۱9، ص ۳[، میو فرهنض
 ۱25، ص ۳خروج[، م ی]راه ها یداخل یها بالکن

 2-۱-۱9، 2 ص، ۱9م  -تخت  بام
 2-۳-۳-۴-۱-۳ ،۱۷، ص ۳م ق،یحر  یساختمان بام
 2-۱-۱9، ۳، ص ۱9م  -دار  بیش بام
 ۴-9-۴، ۱۰2ص، ۴م -دار بیش یها بام
 ۳-9-۴، ۱۰۱،ص ۴م -مسطح یها بام

 9-2-2-8، 2۰،ص8م –یآهک بتن
 9-2-2-8، 2۰،ص8م –یآهک بتن
 2-9-2-8، 2۰، ص 8م  ،یآهک بتن
 2-9-2-8، 2۰، ص 8م  ،یآهک بتن
 ۴-۳-۰۱-9، ۱2۴، ص 9م  ،یدنیرآشامیبا آب ن بتن
 2-۱-2-5-۱۱، ۷۷، ص ۱۱، م D(۳ ستمی)س ییاش  بتن
 ۱-2-5-۱۱، ۷۷،ص۱۱م -[ ی]یانل سه بعد ییاش  بتن
 2-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -ییاش  بتن
-5-۱۱، ب D(۳ یسبک صنعت ی)ساختمان ها ،ییاش  بتن

۱-2 
 2۱-۷-5-۱۱، 85،ص۱۱م -وارید ییاش بتن
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 2۴-۷-5-۱۱، 8۶،ص۱۱م -ییاش بتن
 ۷-۳-2-9-9، 92، ص 9درس، م یرم اومت زو بتن
 5-8-9، 85، ص 9م  ،ییم  بتن
 5-8-9، 85، ص 9م  ،ییم  بتن
 ۱۰-2-2-8، 2۱،ص8م –یخرده سنض بتن
 ۴-۶-9، ۴۶، ص 9م  د،یدر معرض کلر  بتن
 ۴-9-۷-9، ۶۴، ص 9دال، م  یز یر  بتن
 ۱۰-۴-۷-9، ۶5، ص 9م  ،یسازه ا وارید یز یر  بتن
 ۴-9-۷-9، ۶۴، ص 9س ف، م  یز یر  بتن
 5-۷-۶-۱۱، ۱۰۰،ص۱۱م -[ یقالب بتن ستمی]سیز یر  بتن
 ۱22، ص 9سازه با سنضدانه سبک، م  بتن
 ۱۶-۷-5-۱۱، 85،ص۱۱م -سبک در ساخت یانل بتن
 ۱۰-2-2-8، 2۰،ص8م –یمانیس بتن
 8-8-9، 88، ص 9م  ز،یشمع درجار  بتن
 ۱-۱-۳-2۱، ۳۰،ص 2۱م –[ یمسلح]انفجار  بتن
 ۴-2-۷-9، ۶۱، ص 9م  ،یسازه ا یها بتن
 2-۴-۷-9، ۶۱، ص 9م  ،یسازه ا رین یها بتن
 ۱-2-۶-۱۱، 9۴،ص۱۱م -[ یقالب تونل ستمی]سبتن
 9-9-۴، ۱۰۶،ص ۴م -یوار ید یبخار 

 ۳-۶-۳، ۶8، ص ۳سه نانه راه خروج، م یها بخش
-۳، ۱۷۴، ص ۳م اومت در برابر آتش، م یدرجه بند بدون

8-۱2-۶-۴ 
 8-۳-۳-۶-۳، ۷5، ص ۳مانع بودن، م بدون

 ۷-۳-۴-۴، ۳9،ص ۴م -نیو کف زم بر
 ۱۰-۱-2-۱5، ۱۰، ص ۱5بر، م  برانکارد
، 2۶، ص ۱5طب ات، م  یی اات درها یفرورفتض ای یبرآمدن

۱5-2-2-۷-۶ 
 ۱2-2-۶-۳، ۶۶، ص ۳مجاز، م یها یبرجستض
 2-۱-۱9، ۳ ص، ۱9م  - یانرژ  برچسب
 ۱-۴-۱9، 5۱، ص ۱9م  - یانرژ  برچسب

 ۱۶۳، ص 9م  ،یقالب بند دنیبرچ
 22، ماده ۱۴5، ص 2کارناه، م  دنیبرچ

 ، جدول۱۶۴، ص 9م  نان،یاطم یها هییا برداشتن
 ۱۱-8-۶-۱2، ۷9، ص ۱2انبار شده، م  مانیس برداشتن
 ، جدول۱۶۴، ص 9قالب، م  برداشتن

 5-2-2-8، ۱5،ص8م –یزن برس
 ۴-2-۴-۱۰، 259، ص ۱۰با شعله، م  برش
 ۱-2-8-۱-۱۱، 8، ص ۱۱م  ،یقطعات فوالد یریبا ق برش
 2۱۳، ص 9بتن مسلح، م  ریت برش

 ۳-۱-8-۱-۱۱، 8،ص۱۱م -)شعله(  یدست یحرارت برش
 ۴-۳-۴-8،  ۳۷،ص8م –لضردیدر ن طه قطع م برش
ساختمان ها برش شده با کالف(، م  ییبنا یقائم ) صور  مح

 ۳-۳-5-8، ۴۷، ص 8
 ۳-5-5-8 ، ۴۷،ص8م –قائم برش
 2-5-۶-8 ، ۶5،ص8م –[ رمسلحین ییقائم]بنا برش
 ۱-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م - رین برش
 ۴-2-۴-۱۰، 259، ص ۱۰م  ،یفوالد مرخین برش
 ۴-2-۴-۱۰، 259، ص ۱۰م  ن،یوتیورق با ن برش
 ۴-2-۴-۱۰، 259، ص ۱۰ورق، م  برش
 ۱۳۶، ص ۱۰م  ر،یبرشض
 8-2-۱5، ۳8، ص ۱5آسانسور، م  یاضطرار  برق
 ۳-8-۶-۳، ۱۰۶، ص ۳م ،ییروشنا یبرا یاضطرار  برق
 2-۳-۳-5-2۱، ۴2،ص 2۱م -یضطرار ا برق
-2-۱۱-۳، ۱9۶، ص ۳[ ،مقیعم ی]ساختمان هایاضطرار  برق

9 
شنا یبرا ازیمورد ن برق س ییرو ، ۱۰۶، ص ۳خروج، م یرهایم

۳-۶-8-۳ 
 ۱۴-۱-8-۱-۱۱، 9،ص۱۱م -برقو

 5-۱-۷، ۴۶، ص 2کار، م  ییاجرا یلیتفص برنامه
سنضدانه )قطعات ی نیبزرنتر  ، ۱۱م  (،یساخته بتن شیاندازه 

 ۴۶ص 
 ۱-۴-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –انسجام دهنده بست
 ۱-۴-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –یتسمه ا بست
 ۱۳8، ص ۱۶ها، م  یدر لوله ک  بست
 ۶-2-۱-8 ،۳،ص8م – وارید بست
 5۷، ص ۱۰مورب )ستونها(، م  بست
 ۱۴-۴-8-2-۱۱، ۳9،ص۱۱م –ها رچهیت یتسمه ا یها بست
 ۷-۱-۳-8، 25،ص8م –یوار ید یها بست
 ۴-۶-2-۴-۱۰، 2۶۴، ص ۱۰م  ،یها اصطکاک چیی بستن
 ۰۱-۱2-2، ۷۱، ص ۱2ها، م  رآهنیت بستن
 ۷-۴-8-۱-۱۱، 2۰،ص۱۱م -هین ل لیقطعه به وس بستن
 ۱۰-2-۴، ۱۳،ص ۴م -بنا ی)یاکت(حجمبسته
-5-8 ، ۴9،ص8م –با کالف[  ییحفره دار]بنا یمانیساا بلوک
5-۶ 

 2-۴-2-2-8، ۱2،ص8م –یمانیس بلوک
  2-۴-2-2-8، ۱2،ص8م –یر واید یها بلوک
سه طب یها بلوک شن و ما شده از  ، ۱۳،ص8م –یعیساخته 

8-2-2-۴-2 
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 ۱۴، ص 8(، م ییبنا ی)ساختمان ها یس ف یها بلوک
 2-۴-2-2-8، ۱۴،ص8م –یمانیس یس ف یها بلوک
 2-۴-2-2-8، ۱۴، ص 8(، م یی)بنا ،یس ف یها بلوک
 2-۴-2-2-8، ۱۴، ص 8(، م یی)بنا ،یمانیس یها بلوک
 ۱-۷-۳-2-2۱، ۱8،ص 2۱م –یا  هیش یبلوکها
 ۴۴، ص 2۱مدرن، م  یها بمب

 ۱-2-۳-۶-۳، ۶8، ص ۳بست ها، م بن
 ۳-۱۱-۶-۳، ۱۱5، ص ۳خروج، م یراه ها ریمسافریذ یبناها

 2-۱۱-۶-۳، ۱۱2، ص ۳خروج، م یراه ها یآیارتمان یبنا
 2، ص ۳موجود، م یبنا
 ۱-۶-8 ، ۶۳،ص8م –مسلح رین ییبنا
 ۱-۱-8 ،۱،ص8م –مسطح ییبنا
 ۴-8 ،۳۳،ص8م –مسلح ییبنا

 ۷-2-۱-8 ،۳،ص8م –( ی)اف بندبستر
 8-2-۱-8 ،۳،ص8م –)قائم( بندکله
 9-2-۱-8، ۳،ص8م –ییبندنلو
 ۱-۶-5-۶-8 ، ۶8،ص8م –مسلح[  رین ییقائم]بنا یبندها
 ۴-۳-2-۳-۱۱، ۴۷،ص۱۱م –ها بولت
 ۱-2-2-2-۱5، ۱5، ص ۱5مخصوص بتن، م  یها بولت
 2-9-2-8، 2۰، ص 8(، م ی)شفته آهک خاک نیبهتر 
 ۷-5-۷، ۴9، ص ۷م  ،یز یخاکر  یمصالح برا نیبهتر 

 2-۱-۴-۴، ۳2،ص ۴م -وسالمت بهداشت
 2-۱-۱-۴-۱9، 5۳، ص ۱9من طع، م  یبردار  بهره
 ۴-۱-۴، ۳،ص ۴م -یو نضهدار  یبردار  بهره
 ۳-۳-۱9، ۴۷، ص ۱9م  - یعیطب یها یاز انرژ  یر ین بهره
 2-2-۳-۱9، ۳5، ص ۱9م  - دینور خورش مناسب از یر ین بهره

 ۴۳، ص ۷مهار مسلح، م  دنیک  رونیب

 ------------------------ پ -------------------

 8-۳-۳-5-2۱، ۴۳،ص 2۱م -ییادر 
 ۳-۱-2-۱2، ۱۳، ص ۱2م  یاخور،

 ۳-۱-5-۱2، ۳۴، ص ۱2م ،یحفاظت ییاخورها
 ۶، ص ۱5م  یاراشوت،
 ۷، ص ۱5م یاراشوت،
 ۱8-۳-۱-۱8، ۱۱، ص ۱8م  ،یکیآکوست ییارامترها

 2، ص ۳م زه،یمکان یارک
 ۳-۱۱-۳، ۱9۶، ص ۳بک،مس یها لیاتومب نگییارک
 2، ص ۳باز، م نگییارک
 2، ص ۳بسته، م نگییارک

 2-۷-۴-۳، 52، ص ۳، م2-محصور نروه ن نگییارک
 ۱-۴-2-۱5، ۳2، ص ۱5بکسل ، م  میشدن س یاره

 ۳۴-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -یجوشکار  یها یاس
 ۶-۱-۳-2۱، ۳۰،ص 2۱م –مصالح یاسخ

 ۱2-۴-2-۴، ۱2،ص ۴م -وییاس
 ۳-8-5-۴، ۶8،ص ۴م -وهاییاس
 2-8-۴، 9۷،ص ۴م -یداخل یوهاییاس

 5-۱-9-۷-5، 8۱، ص 5انبار شده، م  مانیس یاکت
 (9) 2-2-۳-9، ۱۴، ص 9م  مان،یس یاکت
 ۳-2-۴-۶-۳، 85، ص ۳یله، م یانرد
 8-۴-۴-۶-۳، 9۶، ص ۳راه، م بیش یها یانرد

 ۷-۴-۴-۶-۳، 95، ص ۳م براه،یش یانردها
 ۶-۷-2-۱5، ۳8، ص ۱5بازشو آسانسور، م  یانل
 5-۱۱، ۷5،ص۱۱م -یساخته سبک سه بعد شیی یانل
 ۳-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -یوار ید یانل
 ۴-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -یس ف یانل
 ۷-۳-۱۱، 52،ص۱۱م –ینجره دار یها یانل
 ۶-۳-۱-۳-۱۱، 52، ص ۱۱ینجره دار، م  یها یانل
-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –ساااخته[  شیی ی]بتنوارید یها یانل
۳-۱ 
 2-۳-۳-5-۱۱، ۷8، ص ۱۱م  ،یوار ید یسه بعد یها یانل
 2-۳-۳-5-۱۱، ۷8، ص ۱۱م  ،یس ف یسه بعد یها یانل
 ۳۴،ص۱۱م –[LSFسازه] یجانب یدر سخت رباربرین یها یانل

،۱۱-2-۷-۶ 
 2-۳-۱-۱-۳،۱۱،ص۱۱م -کار ییا
 ۶-9، ۳۶۰کار، جوش، ص  ییا
 ۱۰-2-8-۱-۱۱، ۱۴،ص۱۱م -یز یرنگ آم انییا
 ۱9-2-2۰، ۱2، ص 2۰ابلوها( ، م )ت اتیکل عمل انییا
 ۱۳-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -نصب سازه انییا
 2-۱-۱9، ۳، ص ۱9م  -  یحرارت انهییا
 2-2-۴-۱9، 5۴، ص ۱9م  -ها  انهییا
 ۳-2-۴-۱9، 55، ص ۱9م  - شیو نرما شیسرما یها انهییا
 2-۱-2-2-۳-9، ۱۳، ص 9بتن در برابر سولفات ها، م  یدار ییا
 ۳-۱-5-۷، ۳۶، ص ۷بان، م سازه نضه یدار ییا
 ۳-۱-5-۷، ۳۶، ص ۷م  ،یوزن وارید یکل یدار ییا
 2قانون، ص  هیاصالح ،یاخالق حرفه ا شییا
 ها 5-2-2۰، 9، ص 2۰مست ل، م  هییا
 2۱-۱-۷-9، ۱۶۱، ص ۱۰)دال کنسااول(، م  نانیاطم یها هییا
(2) 
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 ۷-۱-۱2-9، ۱۶۱، ص 9م  نان،یاطم یها هییا
 ۷-۱-۱2-9، ۱۶۱ص  ،9م  نان،یاطم یها هییا
 ۴-5-۳-2۰، ۱۶، ص 2۰نضهدارنده تابلوها، م  یها هییا
 ۳9، ص ۱8آوردن تراز نوفه، م  نیییا

 ۴-۳-۴-۱۰، 2۶۰، ص ۱۰م  ،یزن ضربه ا یخ
 ۶-۴-۷-9، ۶8، ص 9سطح بتن، م  یرو مانیس یخش
 ۱-۱-۱-۱،2۱،ص 2۱م – رعاملین یدافند

 8-۱-8،2۱،ص 2۱م –رعاملییدافندن
 ۳۶8ص  جوش، ،ییدنذار 

 ۳-2، پ 2۰۶، ص ۳در ساختمان،م یآتش سوز  دهیید
 ۳۶8جوش، ص  نگ،یید

 8-۱-۱۰،2۱،ص 2۱م –ییراکندن
 8-۱-8،2۱،ص 2۱م –ییراکندن
 2-۱-۱9، ۱۱، ص ۱9م  - یربازده

 5۷جوش، جوش، ص  ینامرئ یرتو
 2۶۳، ص ۱۰م  ،ییرتونضار 
 ۱5۳، ص 2م  ات،یمال یرداخت
 ۶-5-۷-9، ۶8، ص 9م  ،یینها یرداخت

 5-۱-۴-۴، ۳۳،ص ۴م -یهودنیاز ب زییره
 ۴-5-۱-۴، 5،ص ۴م -ن  ه ها دییاز تا یش

 ، ب5۴، ص ۱۳ترانسفورماتور، م  یست
 ۱۰-2-۱-8 ،۳،ص8م –بند ی ت

 2-۱-۱9، ۳، ص ۱9م  - یحرارت یل
  ۱-۱۱، پ ۱۴۱، ص ۱9م  - یخط یحرارت یل
  ۱۱ وستی، ی۱۴۱، ص ۱9م  - یخط یحرارت یل
  ۱-۱۱، پ ۱۴۱، ص ۱9م  - یموضع یحرارت یل
  ۱۱ وستی، ی۱۴۱، ص ۱9م  - یموضع یحرارت یل
  ۱۱ وستی، ی۱۳9، ص ۱9م  - یحرارت یها یل
 2-۳-۱-۳-۱9، 28، ص ۱9م  - یحرارت یها یل
 ت ۶-۱-۴-۴، ۴۳، ص ۴م  ،ییهوا یل

 ۴-۱-8-2۰، ۳2، ص 2۰م  سات،یمعرف تاس یالک
 ۷-۷-۱۰-9-۴، ۱۰9،ص ۴م -یشمال یها یالک
 ۱-5-5-8 ، ۴۶،ص8م –با کالف[  ییمان]بناساخت یالن
 ۱-5-۶-8 ، ۶۴،ص8م –مسلح[  رین ییساختمان]بنا یالن
س یها یالن -۱۱، 8۰،ص۱۱م -کامل[  ییانل ستمیساختمان]

5-5-۳ 
 ۱۱-۳-۴-۶-۳، 9۳، ص ۳بام، م یبرا یلکان
 5-۱-۳-۱5، ۴۰، ص ۱5روباز، م  بیدر مح یبرق یلکان
 ۱-۱-۳-۱5، ۳9، ص ۱5م  ،یبرق یلکان

 2، ص ۳م ،یبرق یلکان
 5-2-۱۱-۶-۳، ۱۱۴، ص ۳خروج از آیارتمان، م یخارج یلکان
 ۱۱-۳-۳-۶-۳، ۷۶، ص ۳خروج، م یخارج یلکان
 2، ص ۳م ،یخارج یلکان
، ص ۳بلند مرتبه[ ، م ی]ساااختمان ها یخروج اضاااف یلکان
۱88 

 ۴-2-۱۱-۶-۳، ۱۱۳، ص ۳شده، م یخروج دوربند یلکان
 ۷-۷-۱-5-۴، 52،ص ۴م -یعموم یلکان
 8-۱9-۳-۳-۶-۳، 8۱، ص ۳فرار، م یلکان
 ۳، ص ۳م ،یریق یلکان
 ۱۰-۳-2-2۱، ۱9،ص 2۱م –یلکان
 ۳، ص ۳م چ،یماری یلکان
-۱۱-۳، ۱92، ص ۳ها ، م ومیآتر  یو اسانسورها درفضا یلکان
۱-5-۱ 
 ۱۱-۳-۳-۶-۳، ۷۶، ص ۳م ،یراه خارج بیو ش یلکان
 ۱۱-۳-۳-۶-۳، ۷۶، ص ۳م ،یراه خارج بیو ش یلکان
 ۷-۱-۱-۷-۴، 89،ص ۴م -یداخل یها یلکان
 2-۷-۶-۳، ۱۰۴، ص ۳م ،یریطرح ق یها یلکان
 2، ص ۳م یلکان،
 ۳-۴-۶-۳، 9۱، ص ۳م یلکان،

 ۱-5-5-۳، 59، ص ۳م وم،ییلن
 ۱۷-2-۶-۳، ۶8، ص ۳خروج از بنا، م یبرق یله
 2-۶-2-2۱، ۱۶، ص 2۱در محوطه، عرض یله، م  یله
 ۴-۷-۶-۱۱، ۱۰۰،ص۱۱م -[ یقالب بتن ستمیها]س یله
 8-۱9-۳-۳-۶-۳، 8۱، ص ۳م ،یباز فلز  یها یله
 2-۷-۶-۳، ۱۰۴، ص ۳در هم رونده، م یها یله
 ۴-۱-۳-۱5، ۴۰، ص ۱5[ ، م ی]یلکان برق بیعر  یها یله
 ۶-۳-۴-۶-۳، 92، ص ۳م ،یقوس یها یله
 ۷-۳-۴-۶-۳، 92، ص ۳م چ،یماری یها یله
 5-5-2-2-۱5، 2۳، ص ۱5م  ،یمعمول دائم یها یله
 2-۱-۱-۱5، ۴، ص۱5م  یله،
 2، ص ۳م یله،

-5-۱۱، ب D(۳ یسبک صنعت ی)ساختمان ها رنیاستا ییل
۳-2 
 ۱-۴-۷-۳، ۱۴۱، ص ۳منبسب شده، م رنیاستا ییل
 2-۱-۱-۱5، ۴، ص۱5م  ،یبرق کانییل

 )و( ۴-۱-۴-۱9، 5۶، ص ۱9م  ،یآب نرم برن ت یمپ
 ۱8۶، ص ۳بلند مرتبه[ ، م ی]ساختمان هایآتش ن ان یمپ
 )ز( ۴-۱-۴-۱9، 5۶، ص ۱9آب، م  هیتصف یمپ
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 9-۱-۱-۳، 2، س ۳م  ،یامن آتش سوز  یناهضاه
 2-۳-2-5-2-2۱، 2۳،ص 2۱م –یعموم یناهضاه
 5-2-2۱، 2۱،ص 2۱م –یناهضاه
 8-۱-8،2۱،ص 2۱م –یناهضاه
 ۱-9-۱-۳، 2، س ۳م  ق،یموقت در حر  یناهضاه
-5-2-2۱، 2۳،ص 2۱م – یو عموم یاختصاااصاا یها یناهضاه

2-۳ 
 ۱-2-5-2-2۱، 22،ص 2۱م –درجه دو یها یناهضاه
 ۱-2-5-2-2۱، 22،ص 2۱م –درجه سه یها یناهضاه
 ۱-2-5-2-2۱، 22،ص 2۱م –کیدرجه  یها یناهضاه
 ۱2، ص ۳م یناهضاه،

 ۳، ص ۳آتش، م ینجره
 5-2-۳-۱9، ۳۷، ص ۱9م  -برتر  ینجره
 ۱۷۰، ص ۳م اوم در برابر آتش، م یرونیب ینجره
 ۳، ص ۳م ،یچ م ینجره
 ۴-۳-22، 25، ص 22م  ،یخارج ینجره
 ۶-2-۳-۱9، ۴۳، ص ۱9م  -ساده  ینجره
 ۴-۱۰-9-۴، ۱۰8،ص ۴م -نیزم ریبازشو ز  یها ینجره
، ۳[، میمراقبت -یدرمان ی]تصاارف ها ،یچ اام یها ینجره

 ۱22ص 
 ۴-۳-۳-۱9، ۴8، ص ۱9م  -ساده  ییک و یها ینجره
خروج در تصاارف  ی]راه ها یآموزشاا یکالس ها ی ینجره

 ۱2۰، ص ۳[، میو فرهنض یآموزش یها
 5-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -یود

 82آهن در الکترود، کتاب جوش، ص  یودر
 5۴، ص 9م  ،ییوزوالن
 ۱-۱-۱9، ۱ ص، ۱9م  - یخارج یوسته
 ۳-۱9، 2۱، ص ۱9م  - یخارج یوسته
 2-۱-۱9، ۳ ص، ۱9م  - یخارج یوسته
 2-۱-۱9، ۳ص  ،۱9م  - یکالبد یوسته

 ۱۱-2-۱-8، ۳،ص8م –ستهیو
-۱۱، 8۳،ص۱۱م -شبکه جوش شده یرو یبتن یاش  یوشش
5-۶-۱۱ 
 8-8-۴-۱۱، ۷۱،ص۱۱م -ها لضردیم یرو یبتن یوشش
 ۱۳۶، ص ۱۰از بتن، م  ریبرشض یجانب یوشش

[، یتجمع یخروج راهروها یسااطوح تردد ]راه ها یوشااش
 ۱۱-۱۴-۶-۳، ۱29، ص ۳م

 2-8-5-۶-8 ، ۷۶،ص8م –دار[ بی]س ف شیسفال یوشش
 2-8-5-۶-8 ، ۷۶،ص8م –دار[ بینوره نل]س ف ش یوشش

 2-8-5-۶-8 ، ۷۶،ص8م –دار[ بی]س ف شیفلز  یوشش
  ۱-9، پ ۱۰8، ص ۱9م  - لیکم نس یوشش
 ۱۰8، ص ۱9م  ل،یکم نس یوشش
 ۴-۱-2-۷-۳، ۱۴۱، ص ۳م  ،یمانع حرارت یوشش
 ۳، ص ۳م ،یمانع حرارت یوشش
 8-۳-۴-8،  ۳9،ص8م –لضردیم یوشش

 2-۱-۱9، 2 ، ص۱9م  - یینها وششی
 ۱2-۱-5-۴، 55،ص ۴م -[ یها]الزامات عموم یوشش
 ۷۶،ص8م –[ رمسلحین ییدار]بنا بیس ف ش یها یوشش

، 8-۶-5-8-2 
، ۱۶۶، ص ۳محافظت کننده در برابر آتش، م یها یوشااش
۳-8-۱۰-2-5 

-۱9، ۳۶، ص ۱9م  -درز ان طاع  یبودن کامل فضاا دهییوشا
۳-2-۴ 

 8، ص ۱5 م ن،یکاب یوک
سه بعد شیی واریدر د ییوک سبک  ، 88، ص ۱۱م  ،یساخته 
۳۶-۷-5-۱۱ 
 ۱-8-۳-5-۴، 5۳، ص ۴راه ها، م  بیش هیب  ییهنا
 ۴-2-۷-۱2، 5۴، ص ۱2موقت، م  ییله ها ییهنا
 ۶-۴-۳-۶-۳، 8۳، ص ۳م اط،یح ییهنا
 ، جدول۱۰2، ص ۳هر متصرف، م یخروج به ازا ییهنا
 ۶-۶-۳، ۱۰2، ص ۳راه خروج ، م ییهنا
 2-9-۱۴-۶-۳، ۱2۷، ص ۳[، م یراه رو، ]تصرف تجمع ییهنا
نا ها ییه ها یخروج برا یراه  ، ص ۳م ،یتجمع یتصاارف 
۱25 
 ۴-۱-5-۴، ۴8،ص ۴م -راهروها ییهنا
 ۴-۴-۴-۱۱، ۶8،ص۱۱م -ماندنار[  قیعا ستمیشالوده]س ییهنا
س یراه ها بیش ییهنا سترس، م  ریم ۱--5-۴، 5۳، ص ۴د

۳-8 
 ۳-8-۱-5-۴، 5۳،ص ۴م -ههبرایش ییهنا

 ۶-۴-۳-۶-۳، 8۳، ص ۳صحن، م ییهنا 
 2-۱-2-2۱، ۱۴، ص 2۱م  ،یدسترس یرهایمس ییهنا
صل دیمف ییهنا سکون یحداقل در ا صرف م ، ص ۴(، م ی)ت
۴9 ،۱-5-۱-5-۴ 
-۱۴-۶-۳، ۱28، ص ۳[، م ی]تصاارف تجمع کنواخت،ی ییهنا
9-۴ 
 ۱۱-۳-5-۶، ۱۰9، ص ۶م  ،ینسل یها یهنه

 ۳۳، ص ۷م  بدار،یح شسط یرو یی
 ۳۳، ص ۷)عمق(، م  یسطح یی
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 ۱، ص ۷م ،یسطح یی
 ۳-۱۱-5-۶، ۱۱5، ص ۶نسترده بدون استفاده از شمع، م  یی
 5، ص ۱5رو متحرک، م  ادهیی
 2-۱-۱-۱5، ۴، ص۱5رو متحرک، م  ادهیی
 ۱۷-2-۶-۳، ۶8، ص ۳متحرک خروج از بنا، م یروها ادهیی
 ۳-5-5-۳، ۶۰، ص ۳م ،یزنده صوت یها امیی
 2-2-۱-۱۱، ۶،ص۱۱م -[ یو مهره ]ساختمان صنعت چیی
 2-۱-8-2-۱۱، ۳۴،ص۱۱م –خودکار یها چیی
 ۷-5-8-2-۱۱، ۴۰،ص۱۱م –سر صاف یها چیی
 ۳۱-۳-8-۱-۱۱، ۱9،ص۱۱م -شل شده یها چیی
 2۱-2۰-۱-۳-8 ،۳۱،ص8م –مهار یها چیی
 ۶-۳-8-۱-۱۱، ۱5،ص۱۱م -ها یداخل ی یمهار  یها چیی
 ۳۰-۳-8-۱-۱۱، ۱9،ص۱۱م -ژهیو یها چیی
 ۳-۱-8-2-۱۱، ۳5،ص۱۱م –میهرز در ک ش مست  یها چیی
 8-۱-۳-2-۱۱، ۳5، ص ۱۱هرز، م  یها چیی
 ۱5-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -هم اندازه یها چیی
-۴، ۴۳،ص ۴م -تیمالک یدر داخل محدوده  یآمدن شیی

۴-۶-2 
 پ ۶-۱-۴-۴، ۴2، ص ۴در محدوده سواره رو، م  یآمدن شیی
 پ ۶-۱-۴-۴، ۴2، ص ۴م  ت،یدر محدوده مالک یآمدن شیی
 ۱-۶-۴-۴، ۴2،ص ۴م -یدر معابر عموم یآمدن شیی
 2-۴-۶-۴-۴، ۴۳،ص ۴م -در معابر یآمدن شیی
 ۳-۶-۴-۴، ۴۳،ص ۴م -نیزم ریز  یآمدن شیی
 ۶-۳-۱-۴-۴، ۴۳، ص ۴م  ن،یرزمیز  یآمدن شیی
 پ ۶-۱-۴-۴، ۴2، ص ۴ساختمان، م  یآمدن شیی
 ۶-۱-۴-۴، ۴2، ص ۴ختمان، م مجاز سا یآمدن شیی
 ۱۳-۱-5-۴، 55،ص ۴م -ها  یآمدن شیی
ستضرد، م لهیها در راه یله م یآمدن شیی -۶-۳، 98، ص ۳د

۴-5-۷ 
س ف، م یاف  یها یآمدن شیی -2-۶-۳، ۶۶، ص ۳ارتفاع 

۱۳-2 
مدن شیی ، ص ۳]م اومت در برابر آتش[، م وارید یها یآ

۱۴8 ،۳-8-۳-2 
، ۳8، ص ۱5در ساختمان، م  قیاعالم حر  ستمیس ینیب شیی

۱5-2-۷-۶ 
 ۴-۶-۳-۴-۱۰، 2۶، ص ۱۰ها، م  چیی یدنیتن شیی
 ۴-۶-2-۴-۱۰، 2۶5، ص ۱۰م  چ،یی یدنیتن شیی
 ۳۴-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -شینرما شیی
 ۱9-۱-8-۱-۱۱، ۱۰،ص۱۱م -مونتاژ شیی

 ، تبصره۱، ص ۱5نصب آسانسور، م  یها ازین شیی
 2-۱-۱-۷-۴، 88،ص ۴م -یورود شیی
ساختمان ها ی امدنیی شده با  ییبنا یس ف ) صور  مح

 ۳-۳-5-8، ۴۷، ص 8کالف(، م 
 ۳-5-5-8 ، ۴۷،ص8م –با کالف[  ییس ف]بنا ی امدنیی
 2-5-۶-8 ، ۶5،ص8م –مسلح[  رین ییس ف]بنا ی امدنیی
 ۱-5-5-8،  ۴۶،ص8م –ی امدنیی
 29-۱-8-۱-۱۱، ۱۱،ص۱۱م -یجوشکار  یکل ی رویی
، ۳5، ص 2۰م  ،یمعابر عموم میر مجاز تابلوها در ح ی رویی

2۰-۱۰-۴ 
 8-۱-۱۱-2۰، ۳۷، ص 2۰م  کتونرام،یی
 ۳-۴، ۴، ماده  ۱۶۱، ص 2م  ت،یر یمد مانیی
 ۴-۶-۳-۷، 2۳، ص ۷م  ،ینودبردار  مانکاریی
 ۱۰-۴-۷-9، ۶5، ص 9اول بتن، م  یها مانهیی
 5-۱-۴-۴، ۳۳،ص ۴م -مونیی
 ۳-5-8-۳، ۱5۴، ص ۳مانع آتش، م یوارهاید یوستضیی
 ۱۶-2-۶-۳، ۶۷، ص ۳خروج، م یراه ها یوستضیی
 ۴-8-8-۳، ۱۶۳، ص ۳م ،یساختار اف  یوستضیی
 2-۱-۳-8، 2۳،ص8م –یسازه ا یوستضیی
 ۱۳-8-۴-۱۱، ۷2،ص۱۱م -قالب یها قیعا یوستضیی
 ۶-2-۳-۶-۳، ۷۳، ص ۳م دورها،یکر  یوستضیی
 ۴-5-۴-۶-۳، 9۷، ص ۳دستضرد، م لهیم یوستضیی
 2-۱۰-۶-۳، ۱۰9ص  ،۳و اجرا، م یوستضیی

 ------------------------  ت -------------------

-۱۱، 58، ص ۱۱ساااخته(، م  شی)بتن ی یکل یبرداشااتض تاب
9-9-۳ 

 2-۱-۱-۱5، ۴، ص۱5کنترل آسانسور، م  تابلو
 ۶-۷-2-۱5، ۳8، ص ۱5کنترل، م  تابلو

 ۴-۶-۴-۴، ۴۳،ص ۴م -یعناصر الحاق ریو سا تابلوها
 2۷، ص 2۰و عالئم )کارناه ها( ، م  تابلوها

ها هاو عالئم )  تابلو عابر و فضاااا خارج از  یشااهر  یم و 
 ۷-2۰، ۳۱، ص 2۰ساختمان( ، م 

 2۳، ص 2۰و عالئم داخل ساختمان، م  تابلوها
 8-2۰، ۳2، ص 2۰به مجوز، م  ازیبدون ن یتابلوها
 ۴-۱-۳-5-2۱، ۴۱،ص 2۱م -یبرق نرمال واضطرار  یتابلوها
 ۳-۴-۳-2۰، ۱5، ص 2۰م  ،یوار ید یر یتصو یتابلوها
 2-8-2۰، ۳2، ص 2۰م  رمجاز،ین یتابلوها
 ۳-8-2۰، ۳۳، ص 2۰مجاز، م  یتابلوها
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 ۱-۱-۱۰-2۰، ۳۴، ص 2۰م  ،یمعرف کاربر  یتابلوها
 ۱-۱-8-2۰، ۳2، ص 2۰موقت، م  یتابلوها
 ۱۳-2۰، ۳9، ص 2۰ناهماهنگ، م  یتابلوها
 ۳-۱-8-2۰، ۳2، ص 2۰ه داردهنده موقت، م  یتابلوها

 ۳۰-8-۴-۱۱، ۷۳،ص۱۱م -ممنوع اتیاستعمال دخان یتابلو
 ۷-۴-2-2۰، 9، ص 2۰م  ،یاطالع رسان یتابلو
 ۴-۴-2-2۰، 9، ص 2۰م  ،یانتظام یتابلو
 8-2-۱2-2۰، ۳9، ص 2۰چ مک زن، م  یتابلو
 ۳-2-8-2۰، ۳۳، ص 2۰چراغ چ مک زن، م  یدارا یتابلو
 ۶-۴-2-2۰، 9، ص 2۰م  ،یشهر  یراهنما یتابلو
 2-2-8-2۰، ۳۳، ص 2۰متحرک، م  یتابلو
 5-۴-2-2۰، 9، ص 2۰نام ساختمان، م  یتابلو

 ۳-۳-۱5، ۴5، ص ۱5بر سازه ساختمان، م  ییلکان برق ریتا 
 ۰۱-8-۱۱-9، ۱۴۶، ص 9م  ،یسن بتن بر م اومت ف ار  ریتا 
۰۱-8--9، ۱۴۶، ص 9م  ،یبر م اومت ف ار  مانینوع س ریتا 
۱۱ 

ضاها ینما یتابلوها رو یوجود ریتا   یساختمان)معابر و ف
 8-۷-2۰، ۳۱، ص 2۰( ، م یشهر 
 ۴-2-2-۱5، ۱9، ص ۱5آسانسور بر سازه ساختمان، م  راتیتا 
 ۶-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -تار
 ۶-۷-5-۱۱، 8۴،ص۱۱م -و یود شبکه اتصال تار

 8-۱-۱۰،2۱،ص 2۱م –قیاطفاء حر  ساتیتاس
س -2۱، ۴۷،ص 2۱م -عامل[  ری]یدافند نقیاطفاء حر  ساتیتا

5-۴-5 
 ۴-۴-۱9، 5۶ص  ،۱9م  - یآب نرم مصرف ساتیتاس
 ۴-۱-۴-۱9، 5۶، ص ۱9م  ،یآب نرم مصرف ساتیتاس

، ص ۳]م اومت در برابر آتش[، م یآتش ن ااان ساااتیتاساا
۱5۰ ،۳-8-۳-۶-۳ 
 2-۶-5-2۱، ۴8،ص 2۱م -یناهضاه یبرق ساتیتاس
 8-۱-۱۰،2۱،ص 2۱م –ساختمان یبرق ساتیتاس
 5-2۱، ۳9،ص 2۱م -یکیومکان یبرق ساتیتاس
 ۳-5-2۱، ۴۰،ص 2۱م -[ رعاملی]یدافندنیبرق ساتیتاس
 8-۱-9،2۱،ص 2۱م –یبهداشت ساتیتاس
-۴-5-2۱، ۴۶،ص 2۱م -[رعاملی]یدافندنیبهداشت ساتیتاس

۳ 
 ۴-۶-5-2۱، 52،ص 2۱م -]یناهضاه[ یبهداشت ساتیتاس
 ۶-5-2۱، ۴8،ص 2۱م -یناهضاه ساتیتاس

س -2۱، ۴9،ص 2۱م -هوا]یناهضاه[  بیو تعو هیتهو ساتیتا
5-۶-۳ 

 8-۱-۱۰،2۱،ص 2۱م –نیرآفر خط ساتیتاس
 ۴-۱2-5-۴، ۷8،ص ۴م -باز ساختمان یدر فضا ساتیتاس
 2-۴-۱9، 52، ص ۱9م  - شیو نرما شیسرما ساتیتاس
 2-۳-۴-5-2۱، ۴۶،ص 2۱م -فاضالب ساتیتاس
 8-۱-۱۰،2۱،ص 2۱م –کم خطر ساتیتاس
 2-۴-5-2۱، ۴۴،ص 2۱م -یینرما ساتیتاس

ما سااااتیتاساا  2۱م –وعمطب هیهوا و تهو بی،تعویینر
 8-۱-9،2۱،ص
 ۳-۳-2۱-2-2۱، 25، ص 2۱مست ر در بام، م  ساتیتاس
 ۴-۱9، 5۱، ص ۱9م  - یکیمکان ساتیتاس

-5-2۱، ۴۳،ص 2۱م -[ رعاملی]یدافندن یکیمکان ساااتیتاساا
۳-۴ 
 8-۱-9،2۱،ص 2۱م –ساختمان یکیمکان ساتیتاس
 ۷-۱۰-5-۴، ۷5،ص ۴م -]توقفضاه[زاتیو تجه ساتیتاس
 ۴-5-۱-۴،2۱،ص 2۱م –[ رعاملیافندن]کاربرد یدساتیتاس
-۷-5-۱۱، 8۳ص،۱۱م -یوار ید یقائم یانل ها یدار ییا نیتام
۴ 

نامع نیتام قل  لب تونل سااتمیساااازه]ساا ینیحدا  -[ یقا
 ۷-۶-۱۱، 9۶،ص۱۱م

 ۶-۷-۶-۱۱، 9۶، ص ۱۱سازه، م  ینیحداقل نامع نیتام
 ۱-۱-2-۴-۱9، 5۳، ص ۱9م  -رطوبت  نیتام
 5-۱9، 59، ص ۱9م  - ییروشنا نیتام
 ۱-2-۴-۱9، 52، ص ۱9م  - شیسرما نیتام
 ۳۷،ص۱۱م –وادارها رشیکمانش درون صاافحه و ی نیتام

،۱۱-2-8-۴-۱ 
 5-2-8-۳-۱۱، 55،ص۱۱م –بخار آب قیاز طر  شینرما نیتام
 ۷۱،ص۱۱م -یکیو مکان یبرق ساااتیعبور تاساا یمجرا نیتام

،۱۱-۴-8-۱۰ 
 ۴-2۰-2-۴، 2۴، ص 2۰م  ،ینور عموم نیتام
-5-2-۱5، ۳۳، ص ۱5)ژنراتور( ، م  هیبرق  انو یروین نیتام
۳ 

 ۱-۳-۴-۱9، 55، ص ۱9م  -تازه  یهوا نیتام
 8-2-8-۱-۱۱، ۱۴،ص۱۱م -زدن تاول

 ۳-۳-۷-۶-۱۱، 99ص،۱۱م -بوت یتا
 ۳، ص ۳شده، م دییتا
 5-۱-۷، ۴۶، ص 2صاحب کار، م  یکتب دییتا

 ۳-۱9، 2۱، ص ۱9م  -حرارت ساختمان  تبادل
 ۱-۳-5-9، ۳۴، ص 9م  ،یو استوانه ا یمکعب م اومت لیتبد
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صنعت۳م د،یتبر  صرف  -۱۷-۶-۳، ۱۳5، ص ۳[، میو انبار  ی]ت
2 

 ۶-۳-۷-۶-۱۱، 99،ص۱۱م -یقالب اطراف بازشدن تیتثب
 ۱2-۱۴-۶-۳، ۱۳۰، ص ۳ن ستن، م یمحل ها تیتثب

-۱۴-۶-۳، ۱28، ص ۳[، م یراه رو ها، ]تصاارف تجمع عیتجم
9-۳ 
 ۳-2-8-۳-۱۱، 55،ص۱۱م –یوبندآرمات کیاتومات زاتیتجه
 8، ص 2۰م  ق،یحر  یاطفا زاتیتجه
 ۱-۳-۳-2۰، ۱5، ص 2۰م  ،یداخل یکیالکتر  زاتیتجه
 ب ۱2-5-2-2-۱5، 2۴، ص ۱5مطبوع، م  هیتهو زاتیتجه
 ۱-۱۰-9-۴، ۱۰۷،ص ۴م -حفاظت در برابر آدرخش زاتیتجه
 ۱-5-۱9، 59، ص ۱9م  - ییروشنا زاتیتجه
 ۱-۴-۴-۱9، 5۶، ص ۱9م  -آب نرم  ستمیس زاتیتجه
 ۱-۴-۱9، 5۱، ص ۱9م  -فعال  زاتیتجه
 ۳-5-22، ۳۶، ص 22موتورخانه، م  زاتیتجه
 ۳۳، ص ۷م  ،یی رشکلییو تغ یدار ییا قیدق لیتحل
 9-۱-۱-۱5، ۳، ص ۱5آسانسور، م  لیتحو
 22، ماده ۱۴5، ص 2کار، م  لیتحو
 ۷-۳-۱5، ۴9، ص ۱5[ ، م ی]یله برقیو نضهدار  یر ین لیتحو
 22، ماده ۱۴5، ص 2و تحول، م  لیتحو

 ۱۱-۱-2-۱5، ۱۱، ص ۱5بر، م  تخت
 2-۴-۷-۱2، 5۰، ص ۱2داربست، م  یچوب یها تخته
 2-۴-۷-۱2، 5۰، ص ۱2م  ،یچوب یها تخته
 ۱-۱۱-8-۱2، 59، ص ۱2در شب، م  بیتخر 

 ب-۶-5-5-۱۷، 5۰، ص ۱۷ناز(، م  ی)لوله ک  تخلخل
 ۳، ص ۳خروج، م هیتخل
 8، ص ۳مخروج،  هیتخل
 ۴-۳-۶-۳، 8۱، ص ۳خروج، م هیتخل
ها، م  یناز و دود خروج هیتخل ، ۳۳، ص ۱5از انزوز خودرو

۱5-2-5-5 
 8-2-2-۱5، 28، ص ۱5چاه و موتورخانه، م  یهوا هیتخل
 ۶-2-9-۴، ۱۰۰،ص ۴م -یبهداشت یها شیسرو یهوا هیتخل
-۴، ۱۰2،ص ۴م -بام ها یآب حاصاال از نزوالت جو ی هیتخل

9-۳-۴ 
صدا نیتخم ، ص ۱8جداکننده مرکب، م  یشاخص کاهش 
55 

 2-5-۳-۷، ۱۶ص  ،یمهندس یز ین ست خاکر  نیتخم
ضاف ریتداب -۶-۳، ۶۴، ص ۳راه خروج از بنا، م نیضز یو جا یا
2-5 

 ۴-۱-2-2-۱5، ۱2، ص ۱5م  ،یحرکت تداخل
 8، ص ۳خروج، م هیتخل تراز
 8، ص ۳م ه،یتخل تراز
، ۳[، میتجار -یکسب ی]تصرف هایخروج به معبر تجمع تراز
 ۴-۱5-۶-۳، ۱۳۳ص 
، ص 8(، م رمسلحین ییبنا یشالوده )ساختمان ها یرو تراز
۴8 ،5-5-5-8 
 ۳، ص ۳م ن،یزم تراز
 ۱-۱۰-5-5-8 ، 5۴،ص8م –باکالف[  یی]بناوارید ریز  تراز
 ۱-۱۰-5-5-8 ، 5۴،ص8م –باکالف[  ییس ف]بنا ریز  تراز
 ۱۰-۳-۱-۱8، ۴، ص ۱8شدت صدا، م  تراز
 ۱۱-۳-۱-۱8، 5، ص ۱8صدا، م  تراز
 ۱۳-۳-۱-۱8، ۷، ص ۱8م  افته،یف ار وزن  یصدا تراز
شده وزن  یکوبه ا یصدا تراز [ ، یتجار  ی]ادار  افتهیمعمول 
 ۴-۶-2-۱8، ۳۱، ص ۱8م 

 ۱5-۳-۱-۱8، 8، ص ۱8وزن، م  افتهیمعادل  یصدا تراز
 ۱۴-۳-۱-۱8، 8، ص ۱8معادل، م  یصدا تراز
ساختمان ها تراز شده با کالف(، م  ییبنا یطب ه ) صور  مح

 2-5-5-8، ۴۶، ص 8
 ۶-۴-۳-2-۱5، ۳5، ص ۱5طب ه شدن، م  تراز
 5، ص ۱5طب ه شدن، م  تراز
 ۱۱-۳-۱-۱8، 5، ص ۱8ف ار صدا، م  تراز
-۱8، ۱۴، ص ۱8، م Lnمعمول شده  یکوبه ا یف ار صدا تراز

۱-۳-2۱ 
 ۴۳-۴-۱۱، ۶8،ص۱۱م -رج اول نیر یکردن سطح ز  تراز
 ۷-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -دن کف ستون هاکر تراز
 ۳، ص ۳م ن،یمتوسب زم تراز
 ۱-۴-2-۱8، 25، ص ۱8[ ، م ینوفه ]آموزش تراز
 ۱-5-2-۱8، 2۷، ص ۱8[ ، م مارستانینوفه ]ب تراز
 2-8-2-۱8، ۳5، ص ۱8[ ، م ینوفه ]مراکز ترابر  تراز
 8-2-۱8، ۳۳، ص ۱8[ ، م یحیو تفر  ینوفه ]مراکز ورزش تراز
 ۴۴، ص ۱8م  ک،یفه ترافنو تراز
 ۱-۶-2-۱8، 29، ص ۱8[ ، م یتجار  ی]ادار  نهینوفه زم تراز
 ۱-۷-2-۱8، ۳۱، ص ۱8[ ، م ی]فرهنض نهینوفه زم تراز
 ۱-2-2-۱8، 2۱، ص ۱8[ ، م ی]مسکون نهینوفه زم تراز
 ۱-۳-2-۱8، 2۳، ص ۱8]هتل[ ، م  نهینوفه زم تراز
 ۱-2-۱-۱8، ۱، ص ۱8م  نه،ینوفه زم تراز
 ۱2-۳-۱-۱8، 5، ص ۱8م  زسنج،ترا

 ۷، ص ۱5خاص، م  کیتراف
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 ۷، ص ۱5سبک، م  کیتراف
 ۷، ص ۱5م  ن،یسنض کیتراف
 ۷، ص ۱5متوسب، م  کیتراف
 ۴-۴-2-2۰، 9، ص 2۰م  ،یکیتراف

 ۶-۳-۱-۱8، 2، ص ۱8م  ل،یترانس
 ۳9، ص ۱8م  ل،یترانس

 ، بند م28(، ص 82) ۱۳م  ترانسفوماتور،
 2۷-۱-8-۱-۱۱، ۱۱،ص۱۱م -هر عضو یجوشکار  بیترت

 2-۳-۳-2۰، ۱5، ص 2۰م  ،یر یعالئم تصو امیی میترس
 ۱2۰ینجه، جوش، ص  ترک
 ۱-۳-8-۳-۱۱، 5۶،ص۱۱م –مجاز یخوردن ترک
 ۱2-5-5-8 ، 59،ص8م –باکالف[  یی]بنایخوردن ترک
 ۱-۶-2-2-8 ،۱8،ص8م –خوردن مالت نل ترک
 ۱-۱-۴-۶-9، ۴۴، ص 9م  لضردها،یدر امتداد م یها ترک
 ۱-۴-2-2-۱5، 2۰،  ص ۱5م  ،یمنیا ترمز

 ۱-۱-2-۴-۱9، 52، ص ۱9م  - ترموستات
صالح ،یاخالق حرفه ا جیترو ، 2، ماده 2قانون نظام، ص   هیا

 2تبصره 
، 2، ماده 2قانون نظام، ص  هیاصااالح ،یاخالق حرفه ا جیترو

 2تبصره 
۶--5-۷، ۴۶، ص ۷نضهبان، م  یسازه ها یدر مهاربند قیتزر 

۱ 
سه س یبرا التیت ستر آتش ن ان،  یروهاین اتیو عمل ید

 5-۴-۱-۳، ۱۷، ص ۳م
 ۱، ص ۳، م یتجمع تصرف
 ، جدول99، ص ۳مختلف، م یدر بناها تصرف
 ۱-2-۴، ۷،ص ۴م -تصرف
 5-2-2-۳، 2۳، ص ۳م ،یادار  یها تصرف
 -8-۱-۳-۴، 2۴،ص ۴م -کم خطر یانبار  یها تصرف
 2-8-2-2-۳، 2۶، ص ۳کم خطر، م یانبار  یها تصرف
 ۱-8-۱-۳-۴، 2۴،ص ۴م -خطر انیم یانبار  یها تصرف
 ۱-8-2-2-۳، 25، ص ۳خطر، م انیم یانبار  یها تصرف
 8-2-2-۳، 25، ص ۳ن ، م یانبار  یها تصرف
 8-۱-۳-۴، 2۴،ص ۴م -)ن( یانبار  یها تصرف
 ۱۶-۶-۳، ۱۳۴، ص ۳م ،یانبار  یها تصرف
 2-۱-۳-۴، ۱8،ص ۴م -)آ( یآزموزش یها تصرف
 2-2-2-۳، 2۱، ص ۳آ، م یآموزش یها تصرف
 ۳-۷-۴، 9۳،ص ۴م -یفرهنض-یآموزش یها تصرف
 ۴، ص ۳یرخطر، م یها تصرف

 ۶-2-2-۳، 2۴، ص ۳م ،یتجار  یها تصرف
 ۴-2-2-۳، 22، ص ۳ت ، م یتجمع یها تصرف
 5-۷-۴، 95،ص ۴م -یتجمع یها تصرف
 ۴-۱-۳-۴، 2۰،ص ۴م -)ت( یتجمع یها تصرف
 5-2-2-۳، 2۳، ص ۳م ،یحرفه ا یها تصرف
 2-۷-۴، 9۳،ص ۴م -یادار -یحرفه ا یها تصرف
 5-۱-۳-۴، 2۱،ص ۴م -)ح( یادار -یحرفه ا یها تصرف
 ۳-2-2-۳، 2۱، ص ۳د ، م یدرمان یها تصرف
 ۴-۷-۴، 9۴،ص ۴م -یمراقبت-یدرمان یها تصرف
 2-۳، ۱9، ص ۳م ،یساختمان یها تصرف
 2-۱-2-۴-۳، ۴۴، ص ۳خاص، م یصنعت یها تصرف
 ۷-2-2-۳، 2۴، ص ۳م ص، یصنعت یها تصرف
 2-۷-۱-۳-۴، 2۳،ص ۴م -کم خطر یصنعت یها تصرف
 2-۷-2-2-۳، 25، ص ۳کم خطر، م یصنعت یها تصرف
 ۱-۷-۱-۳-۴، 2۳،ص ۴م -خطر انیم یصنعت یها تصرف
 ۱-۷-2-2-۳، 25، ص ۳خطر، م انیم یصنعت یها تصرف
 ۷-۱-۳-۴، 2۳،ص ۴م -)ص( یصنعت یها تصرف
 ۶-2-2-۳، 2۴، ص ۳م ،یکسب یها تصرف
 ۶-۱-۳-۴، 22،ص ۴م -)ک( یتجار -یکسب یها تصرف
 2-۴-۷-۴، 9۴،ص ۴م -( 2-نروه )د یها تصرف
 ۱۰-۱-۳-۴، 2۴،ص ۴م -متفرقه)ف(  یها تصرف
 ۱۰-2-2-۳، 2۷، ص ۳متنفرقه ف، م یها تصرف
 9-2-2-۳، 2۶، ص ۳خ، م زیمخاطره آم یها تصرف
 9-۱-۳-۴، 2۴،ص ۴م -)خ( زیمخاطره آم یها تصرف
 ۴-2-۳، 29، ص ۳مختلب، م یها تصرف
 ۱22، ص ۳م ،یتحت نظر  یمراقبت بازداشت یها تصرف
 ۳-2-2-۳، 2۱، ص ۳م ،یمراقبت یها تصرف
 ۱-۷-۴، 8۷،ص ۴م -یمسکون یها تصرف
 ۱-5-۱۱-۶-۳، ۱۱۷، ص ۳م ،یمسکون یها تصرف
 ۱-2-2-۳، 2۰، ص ۳م ،یمسکون یها تصرف
 ۴، ص ۳م تصرف،
 ۳-۱-۳-۴، ۱9،ص ۴م -)د( یمراقبت-یدرمان یتصرفها
 ۱-۱-۳-۴، ۱۷،ص ۴م -)م( یمسکون یها تصف
 ۳، ص ۳شده، م بیتصو
 ها 5-2-2۰، 9، ص 2۰م  ستاده،یا یر یتصو
 ج 5-2-2۰، 9، ص 2۰حجم دار، م  یر یتصو
 د 5-2-2۰، 9، ص 2۰بام، م  یرو یر یتصو
 2-۱-2-۱5، 9، ص ۱5آسانسور، م  هیتعب
 ۴-۶-9-۴، ۱۰۴،ص ۴م -ینجره هیتعب
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 ، ب9۷، ص ۱۰م  ،یت کننده عرضسخ هیتعب
سم یصندل هیتعب سور افراد ناتوان ج سان شو]آ ، ۱5[ ، م یتا

 5-۳-2-۱5، ۳۱ص 
 ۶-۱-۱2-9، ۱۶۰، ص 9قالب، م  هیتعب
 ۱-۷-۱۰-9-۴، ۱۰8،ص ۴م -یامداد رسان یراه ها ی هیتعب

 2-2-۳-۱5، ۴۴، ص ۱5هر یله، م  یافراد رو تعداد
-۱۳، ۱2۰، ص ۱۳دار، م م کیکننده از  هیتغذ یزهاییر  تعداد

۶-۱-۱۰ 
 ۳-2-۷-۱۶، جدول ۱۰8، ص ۱۶م  از،یتوالت مورد ن تعداد
 ۴-2۰-2-۴، 2۴، ص 2۰چراغ ها، م  تعداد
 2-2-9-۳، ۱۷۴، ص ۳م ،یدست یخاموش کننده ها تعداد
 ۱۷-۳-۳-۶-۳، ۷۷، ص ۳خروج مست ل، م تعداد
 ۳-۱-۳-۱2، 2۴، ص ۱2م  ،ییدست و تعداد
، ۱95، ص ۳[ ،مقیعم یساااختمان هاخروج ] یراه ها تعداد

۳-۱۱-2-8-۱ 
 ۴-۱۱-۶-۳، ۱۱5فرار و نجات، ص  یراه ها تعداد
بلند  یشاابکه بارنده خودکار]ساااختمان ها یزرهایرا تعداد

 ۳-۱۰-۳، ۱85، ص ۳مرتبه[ ، م
 ۱۱-8-۶-۱2، ۷9، ص ۱2م  مان،یس فیرد تعداد
ساختمان]بنا تعداد -5-8 ، ۴۶،ص8م –با کالف[  ییطب ات 
5-2 

عداد جاز )ا ت ، ۴2، ص ۳در برابر آتش(، م  یمنیطب ات م
 2-۴-۳جدول 
 ۶-۷-۶-۱۱، 9۶، ص ۱۱م  وار،یمحور د تعداد
 ۶-۷-۶-۱۱، 9۶، ص ۱۱محور قاب، م  تعداد
 ۱۱-5-5-8،  59،ص8م –زهایوفاصله آو تعداد

 2-۶-8 ، ۶۳،ص8م –مسلح[  یی]بناتعدادطب ات
 2-۳-۳، ۳5، ص ۳ساختارها، م فیتعر 
 ۱-۴-2-2۱، 2۰،ص 2۱م –امن یافض فیتعر 
 ۷-۳-2۰، ۱۷، ص 2۰تابلوها، م  یو نضهدار  ریتعم
شکار  بیتعو شکار  یم عل بر -2-۱2، ۱8، ص ۱2م  ،یو جو

 د-۶-۴
 2-۱-۱9، ۴، ص ۱9م  -هوا  بیتعو
 2-۴-5-2۱، ۴۴ص، 2۱م -هوا بیتعو
 5-۱۰-۱-5-۴، 5۴،ص ۴م -هوا بیتعو
 2۱-2-۴، ۱5،ص ۴م -یالزام یهوا بیتعو
 ۳-۳-۴-۱۴، ۳9، ص ۱۴م  ،یعیطب یهوا بیتعو
ضا یهوا بیتعو سان، م یخال یف ۴--۴-۱۴، ۴۱، ص ۱۴از ان

9 

 ۷-۳-۴-۴، ۳9،ص ۴م -بر و کف نییتع
 2۱-۳-۶-5-2۱، 5۱،ص 2۱م -ییجانما نییتع
 55، ص ۱8جداکننده، م  یشاخص صدا نییتع
، ص ۱9م  -نورنذر  یانت ال حرارت جدارها بیضاار  نییتع

  ۳-9، پ ۱2۰
 ۱5-2-۶-۳، ۶۷، ص ۳خروج از بنا، م یتراز کف راه ها رییتغ
 2-2-۱-۴، 2،ص ۴م -تصرف ساختمان رییتغ
 5-۱-۷، ۴۷، ص 2م  ،یدر م خصات فن رییتغ
 5-۱-۷، ۴۷، ص 2در ن  ه ها، م  رییتغ
 ۳ فی،رد 22،ص۱۱م -سوراخ منضنه شده یشکل لبه ها رییتغ

 جدول
 2۶۰، ص ۱۰م  ،یکیشکل مکان رییتغ
 2-۱-۱9، ۴ص  ،۱9م  - یکاربر  رییتغ
 ۱۳۰، ص ۳کف، م رییتغ
 ۴-۴-۴-۴، ۴۰،ص ۴م -واحد تصرف ایفضا  کی رییتغ
 2-۷-2۰، ۳۱، ص 2۰بعد از ساخت و ساز تابلوها، م  راتییتغ
 ۳-۱-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –حجم راتییتغ
 ۴-2-۶-۳، ۶۴، ص ۳در بنا، م راتییتغ
 ۱2-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -بیمح یدما راتییتغ
 ۴، ص ۳م رات،ییتغ
 ۱-۱-۴-9، ۳22جوش، ص  ،یا هیزاو رشکلییتغ

صل تفاوت ساختارها با  یا -۳-۳، ۳5، ص ۳م ضر،یکدیانواع 
2-۱ 
 یخروج در تصاارف ها یسااالن ها ]راه ها یداخل کیتفک

 ۱2۱، ص ۳[، میمراقبت -یدرمان
 ۱2۱، ص ۳م ،یبستر  رین یسالن ها وفضاها یداخل کیتفک

 ۱-2-2-2-۱5 ،۱5، ص ۱5دار، م  یچاشن یها تفنگ
 ۴-5-5-8 ، ۴8،ص8م –مناسب یسازه ا ت ارن
2--2-۳، 2۳، ص ۳م  ،یساختمان یتصرف ها یبند میت س

2-۴ 
 2-۳، ۱9، ص ۳م ،یساختمان یتصرف ها یبند میت س
س ساختمان ها یبند میت  ضاها ] ، ۱9۴، ص ۳[ ،مقیعم یف

۳-۱۱-2-۴ 
 ۱-۱5-۳-8، 28، ص 8(، م ییدودکش )مصالح بنا تیت و
 25-۱-۳-8، ۳2،ص8م –یسازه ا یوارهاید تیت و
 5-۱-۳-8 ،2۴،ص8م –کننده اطراف بازشو تیت و

 ۴-۱-۱۱-2۰، ۳۶، ص 2۰مطالب تابلو، م  تکرار
 ۱۱-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -یاتصاالت سازه ا لیتکم
 ۴، مورد ۱۶۳، ص 9م  ،یکردن قالب بند هیتک
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 ۱۷-۱-۳-8، 29،ص8م –ییناه بنا هیتک
 ۱۷-۱-۳-8، 29،ص8م –ییبنا یناه جانب هیتک
 ۱-۴-2-2-۱5، 2۰، ص ۱5آسانسور، م  یناه ها هیتک
 ۴-۳-8-۱-۱۱، ۱5،ص۱۱م -دستضاه بلند کننده یناه ها هیتک

 ۳-9-8-۳، ۱۶5، ص ۳با کف، م یا واریردهید یتالق
 ۳-5-5-9-۳، ۱۷9، ص ۳دود، م تله
 ۳-۴-5، ۱۴5به ترک خوردن جوش، کتاب جوش، ص  لیتما

 9۶،ص۱۱م -[ یقالب تونل ستمی]سیموضع یتنش ها تمرکز
،۱۱-۶-5 

ساابک  یشاابکه مش فوالد )ساااختمان ها میتساال  تنش
 2-۱-2-5-۱۱، ب D(۳ یصنعت
 2-۴-8،  ۳5،ص8م –ییبنا تنش
-5-2۱، 5۴، ص 2۱طرح )انفجار(، م  یکینامید میتساال تنش

۳-۳ 
 ۳-۳-5-2۱، 5۴، ص 2۱)انفجار(، م  یطراح میتسل تنش
 2۱م -م اوم در برابر انفجار یدر سازه ها یطراح میتسل تنش
 ۳-۳-۳-2۱، ۳۴،ص

 28-۱-8-۱-۱۱، ۱۱،ص۱۱م -یحرارت ییزدا تنش
 ۴۳، ص ۷مسلح کننده ها، م  یک   تنش
 2-۴-8 ، ۳۴،ص8م –( یی)بنایک   تنش
ها تنش -5-2۱، 5۴، ص 2۱طرح )انفجار(، م  یکینامید یین

۳-۳ 
 ۴-۴-5، ۱۴5کتاب جوش، ص  ،یان باض یها تنش
 ۴-8-۳-۱۱، 5۶،ص۱۱م –حمل و نصب زاتیتجه میتنظ
 ۱-۱-2-۴-۱9، 5۳، ص ۱9م  -فعال  الیس انیجر  میتنظ
، تبصره ۳قانون نظام، ص  هینامه مجمع، اصالح وهیش میتنظ

۳ 
سور در برابر دود،  یف ار برا میتنظ سان شفت آ محافظت 

 ۱8۰، ص ۳م
 ۱8-2-۱-8، ۴،ص8م –تنگ
 ۶-۳-۴-8،  ۳8،ص8م –یجانب یها تنگ
، ۱۰(، م ی)ساتون مختلب با هساته فوالد یعرضا یها تنگ
 2-8-2-۱۰، ۱۱۶ص 
 ۳-۱-5-۴-8 ، ۴2،ص8م –ستون ژهیو یها تنگ

 5-2-۷-۱۶، ۱۱۰، ص ۱۶(، م ی)نرب یفرنض توالت
 ۳-2-۷-۱۶، جدول ۱۰8، ص ۱۶م  از،یمورد ن توالت
 ۳-۱-۳-۱2، 2۴، ص ۱2م  توالت،

  ۶ وستی، ی85، ص ۱9م  - یحرارت توان
 ۴-۶-5-۱2، ۳5، ص ۱2ت(، م )س ف موق یمیس یتور 

 ۱8-8-۴-۱۱، ۷2،ص۱۱م -یفلز  یتور 
 ۱8-۴-۳-22، 2۳، ص 22م  ،یتور 
 ۱۱۳، ص ۱۰تنش، م  کییالست عیتوز 
 ۴۳، ص 2۱ف ار انفجار، م  عیتوز 
 2-۴-8 ، ۳5،ص8م –[ ییکرنش در عمق م طع]بنا عیتوز 
سب خاموش کننده ها عیتوز  ست یمنا -۳، ۱۷۴، ص ۳م ،ید

9-2-۳ 
 22-۷-5-۱۱، 85،ص۱۱م -یبتن یاش  تکنواخی عیتوز 

 2-۱-۱9، ۴، ص ۱9م  - توسعه
-۳-۱9، ۴۷، ص ۱9م  -ساختمان  یطراح نهیها در زم هیتوص

۳ 
 ۳-۴-2-2-8 ،۱۴،ص8م –ها توف

 ۱9-2-2۰، ۱2، ص 2۰)تابلوها( ، م  توقف
 8-۴-۶-2-۱5، ۳5، ص ۱5آسانسور، م  یاضطرار  توقف
-5-۳-۱5، ۴۷ ، ص۱5م  ،یحرکت یلکان برق یاضطرار  توقف

۶ 
 ۱۰-۴-2-۴، ۱۱،ص ۴م -توقفضاه
 ۶-۱-۱۰-5-۴، ۷2،ص ۴م -بزرگ یها توقفضاه
 ۶-۳-۱۰-5-۴، ۷۴،ص ۴م -یخصوص یها توقفضاه
 ۱۱-۴-2-۴، ۱۱،ص ۴م -خودرو یها توقفضاه
 ۱۰-5-۴، ۷2،ص ۴م -[ یخودرو]الزامات کل یها توقفضاه
 5-۱۰-5-۴، ۷5،ص ۴م -نیزم ریواقع در ز  یها توقفضاه

 9-۳-۶-5-2۱، ۴9،ص 2۱م -تازه یهوا دیتول
 2-8-۳-۱۱، 55،ص۱۱م –ساخته[  شیی ی]بتندیتول
 2-۱-2،2۱،ص 2۱م –داتیتهد
 2-۱-۱9، ۴، ص ۱9م  - هیتهو
 ۷-۳-۱۱-۳، ۱9۷، ص ۳بسته،م یها نگییارک هیتهو
 2-۳-۳-۱9، ۴۷، ص ۱9م  - یعیطب هیتهو
 ۷-۳-۳-۱9، 5۰، ص ۱9م  - یعیطب هیتهو
 ۳-۳-۴-۱۴، ۳9، ص ۱۴م  ،یعیطب هیتهو
 ۴-5-9-۳، ۱۷8، ص ۳م ،یعیطب هیتهو
 ۱-۷-۳-۱۱-۳، ۱9۷، ص ۳م ،یعیطب هیتهو
 ۷-۳-۳-۱9، 5۰، ص ۱9م  - یداخل یفضاها هیتهو
 2-۱-۱9، ۴، ص ۱9م  -مطبوع  هیتهو
 2-۴-5-2۱، ۴۴،ص 2۱م -مطبوع هیتهو
 2-۷-۳-۱۱-۳، ۱98، ص ۳نگ،مییارک یکیمکان هیتهو
 5-5-9-۳، ۱۷8، ص ۳م ،یکیمکان هیتهو
 2-۳-۴-۱9، 55، ص ۱9م  -ناخواسته هوا  هیتهو
 ۴-۱۰-5-۴، ۷۴،ص ۴م -یر یو نورن هیتهو


