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کلیدواژه های آزمون نظام مهندسی
مهندسی عمران – صالحیت اجرا

www.softcivil.ir

أ

برخی توضیحات الزم قبل از استفاده

تنها مرجع فروش قانونی این کلید واژه سایت  softcivil.irاست .جزوه ای که شما دریافت می کنید فقط برای
استفاده خریدار می باشد و پدید آورندگان این اثر از استفاده یا انتشار غیر قانونی آن هیچگونه رضایتی ندارد و
درصورت قبولی در آزمون عواید آن هم دارای مشکل می باشد .مسئولیت شرعی و قانونی آن به عهده متخلف می
باشد.

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

دوستانی که امکان خرید آنالین ندارند می توانند مبلغ مورد نظر را به شماره کارت ( ۶۱۰۴۳۳۷9۰۳۴۱۷88۷بانک
ملت) به نام میثم جالو واریز نموده و سپس شماره فیش و شماره کارت واریزی ،ایمیل خود را به شماره
 ۰9۳9۳۷5۴۰۰۱ارسال نموده و کلیدواژه را در ایمیل خود دریافت نمایند.
برای دریافت «فلش کارت های نظام مهندسی» به سایت سافت سیویل مراجعه نمایید.
کلیدواژه های سافت سیویل ،منحصر به فرد بوده و از هیچ منبع دیگری برداشته نشده است.
در صورتی که این کلیدواژه از مسیر دیگری ،غیر از خرید از سایت به دست شما رسیده است ،برای واریز وجه آن ،از
طریق شماره کارت فوق اقدام نمایید.
ً
حتما در موقع خرید ،ایمیل خود را وارد نمایید.
برای دریافت آپدیت های بعدی این کلیدواژه،

ب

همان طور که می دانید ،آزمون نظام مهندسی آزمونی جزوه باز می باشد .در آزمون های چند سال گذشته ،استفاده از
کلید واژه ها ،به صورت چشم گیری منجر به موفقیت آسانتر در این آزمون شده است.
کلیدواژه چیست؟
کلید واژه ها ،همان واژه ها و عبارات کلیدی میبا شند که از بین متون آیین نامه ها و مباحث مقررات ملی ساختمان ،
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.
در هر صفحه  2ستون کلید واژه آورده شده است.
مثال :ابعاد اسمی سوراخ – م  ،10ص 2-5-2-2-10 ، 33
کلیدواژه :ابعاد اسمی سوراخ
مبحث :م 10
صفحه :ص ۳۳
بند آیین نامه2-5-2-2-۱۰ :

راهنمای استفاده از کلید واژه:
سعی کنید قبل از استفاده از کلیدواژه ،تا حدی به مباحث مقررات ملی ساختمان ،تسلط داشته باشید .چون در آزمون،
بع ضی از سواالت را میتوانید بدون ا ستفاده از کلیدواژه ،پا سخ دهید که اینکار منجر به صرفه جویی در وقت خواهد
شد.
شاااید نتوانید برخی از سااواالت آزمون را به راحتی پاسااخ دهید و یا در آن لحظه و تحت فشااار امتحان ،محل دقیق
مو ضوع مورد ا شاره در سوال را ت شخیص ندهید .در این شرایط ا ستفاده از کلیدواژه نقش ب سزایی را در پیدا کردن
مبحث مربوط به سوال و متعاقبا پاسخگویی به سوال ،خواهد داشت.
جهت ت سلط بر نحوه ا ستفاده از کلیدواژه ،بهتر ا ست اقدام به حل سواالت آزمون های گذ شته با ا ستفاده از کلیدواژه
نموده و به ا صطالح ،کار با کلیدواژه را تمرین نمایید .با تکرار وتمرین بی شتر ت سلط شما بر کلیدواژه افزایش خواهد
یافت و خواهید توانست در زمان کوتاهی سواالت را پاسخ دهید.
ممکن ا ست برخی از داوطلبان  ،این نظر را دا شته با شند که به حدی بر مو ضوعات و مباحث مربوط به آزمون ،ت سلط
دارند که می توانند به راحتی به سواالت آزمون های نظام مهند سی پا سخ دهند .تجربه ن شان داده ا ست که به همراه
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 .

ت

منابع کلیدواژه های عمران – اجرا
قانون نظام مهندسااو و تنترل ساااختمان و آئ ننامههاي اجرائو آن ( )۱۳9۰و تصااو ب نامه شااماره /۱۶۰2۷۷ت 52۶۶۰ه مورخ
 9۴/۱2/5ه ات وز ران در مورد ا صالح موادي از آئ ننامه اجرا و قانون و نظامنامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهند سی ساختمان
(مندرج در هم ن وبسا ت)
مبحث دوم ( نظامات اداري))۱۳8۴( -
مبحث سوم :حفاظت ساختمانها در مقابل حر ق ()۱۳95
مبحث چهارم ( الزامات عمومو ساختمان ))۱۳9۶( -
مبحث پنجم (مصالح و فرآوردههاي ساختمانو))۱۳9۶( -
مبحث ششم ( بارهاي وارد بر ساختمان ) )۱۳92( -به همراه غلطنامه مربوطه (مندرج در هم ن وبسا ت)
مبحث هفتم ( پو و پوسازي ))۱۳92( -
مبحث هشتم (طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنا و))۱۳92 ( -
مب حث نهم ( طرح و اجراي سااااخت مان هاي بتنآر مه ) -و را ش چ هارم ،چاپ دوم به ب عد( )۱۳92به همراه غلط نا مه مربوطه
(مندرج در هم ن وبسا ت)
مبحث دهم ( طرح و اجراي ساختمانهاي فوالدي ) )۱۳92( -به همراه غلطنامه مربوطه (مندرج در هم ن وبسا ت)
مبحث ازدهم (اجراي صنعتو ساختمانها))۱۳92 ( -
مبحث دوازدهم (ا منو و حفاظت تار در ح ن اجرا))۱۳92( -
مبحث س زدهم (طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان ها) – ()۱۳95
مبحث چهاردهم (تأسیسات مکانیکی) – ( – )۱۳9۶دانلود غلط نامه
مبحث شانزدهم (تأسیسات بهداشتی) – ()۱۳9۶
مبحث هفدهم (لوله کشی گاز طبیعی) – ()۱۳89
مبحث هجدهم ( عا قبندي و تنظ م صدا)) ۱۳9۶( -
مبحث نوزدهم (صرفهجوئو در مصرف انرژي ))۱۳89( -
مبحث ب ستم (عالئم و تابلوها))۱۳9۶( -
مبحث ب ست و کم (پدافند غ رعامل))۱۳95( -
مبحث ب ستم و دوم (مراقبت و نگهداري از ساختمانها))۱۳92( -
آئ ننامه طراحو ساختمانها در برابر زلزله ( استاندارد  )28۰۰و را ش چهارم (به همراه اصالحیه مربوطه)
گودبرداري و سازههاي نگهبان*
راهنماي جوش و اتصاالت جوشو در ساختمانهاي فوالدي (بخشهاي نظارت و اجرا))۱۳9۰( -
روشها و مسائل اجرا و*
قراردادها و شرا ط عمومو و خصوصو آنها
قوان ن و ضوابط حقوقو و انتظامو مرتبط با مسئول ت مجري*
قوان ن صنعت ب مه و مال ات*
مد ر ت ساخت و نظام برنامهر زي و تنترل پروژه*
قانون تار*
ماش ن آالت ساختمانو*
مقررات ،قوان ن و ضوابط حقوقو و انتظامو مرتبط با ساخت و سازها

ث

* براي موارد ذتر شده منبع خاصو معرفو نموگردد
– تذتر :۱منظور از مباحث ،مباحث مقررات ّ
ملو ساختمان موباشد.
– تذتر :2در صااورت تناقب ب ن مباحث مقررات ّ
ملو ساااختمان و سااا ر مدارو فنو و ا جمله تتابهاي راهنماي مباحث ،مباحث
مقررات ّ
ملو ساختمان مالو عمل خواهد بود.

– تذتر :۳به غ ر از و را شهاي اد شده در مباحث مقررات ّ
ملو ساختمان ا شاره شده در فوق ،براي سا ر مدارو و منابع فنو
اعالم شده آخر ن نسخه معتبر مالو عمل خواهد بود.
– تذتر :۴به همراه داشتن جداول پروف لهاي ساختمانو در جلسهي آزمون الزامو است.
– تذکر :5در صااورت وجود راهنما برای مباحث مقررات ملی ساااختمان اشاااره شااده در موارد فوق این راهنما هم جز مواد آزمون
محسوب می شود.
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فهرست الفبایی این کلید واژه
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ابعاد شیب راه ،م ،۳ص ۳-۴-۴-۶-۳ ،9۴

------------------------

ابعاد طراحی برای قطعات فشار ی –م  ،9ص 8-۱۴-9 ،2۰۰

ابتدای لوله رابط گاز ،م  ،۱۷ص  ،۳۰شکل ۱-2-۴-۱۷

ابعاد قطعه سنگ مصرفی– م،8ص۳-۴-2-2-8 ،۱۴

ابزار اندازه گیر ی جوش گوشه ،جوش ،ص ۴-5-۷ ،2۰8

ابعاد لوله های مسی [لوله کشی گاز]  ،م  ،۱۷ص ۴۰

ابزار پایش– م،۷ص۴-۴-۳-۷ ، 22

ابعاد مشخصه– م،8ص2-2-۱-8 ،2

ابزار پشتیبان (تابلوها)  ،م  ،2۰ص ۶-2-۳-2۰ ،۱۷

ابعاد مقطع کالف  -م  ،9ص۷-۳-2۰-9 ،28۷

ابزار پیش گرمایش درز ،جوش ،ص ۱۱-2 ،۶۶

ابعاد مناطق استخر با دیوار جداکننده ثابت ،م  ،۱۳ص ،۱۳۰

ابزار نصب ،جوش ،ص ۱۴-2 ،۶۷

۱۳-۱۰-5

ابزار نگهدار ی الکترود ،جوش ،ص ۱۰-2 ،۶5

ابعاد مناطق استخر ،م  ،۱۳ص 5-۱۰-۱۳ ،۱29

ابزار نمایشگر نیرو -م،۱۱ص۳-2۶-۱-8-۱۱، ۱8

ابعاد موتورخانه( ،آسانسور) ،م  ،۱5ص 2-5-2-2-۱5 ،2۱

ابزارهای اندازه گیر ی ،جوش ،ص ۱2-2 ،۶۶

ابعاد نیروگاه برق اضطرار ی ،م  ،۱۳ص 5-۳-5-۱۳ ،۶۱

ابزارهای تزیینی -م، 22ص۱۰-۳-۴-22، 22

ابعاد و مساحت محل های توقف خودرو -م، ۴ص-۴، ۷۳

ابزارهای نشانه گذار ی جوشکار ی ،جوش ،ص ۱۳-2 ،۶۶

5-۱۰-2-2

ابطال پروانه اشتغال –م  ،2ص۱۱-۴-2 ،۴

ابعاد واقعی– م،8ص2-۴-۱-8 ،2

ابعاد اتاق ترانسفورماتور ،م  ،۱۳ص ۳-۳-۳-5-۱۳ ،5۴

ابعاد ورودی های اضطرار ی– م، 2۱ص2-۳-2-2-۱۴،2۱

ابعاد اسمی سوراخ – م  ،۱۰ص 2-2-5-2-۱۰ ، ۳۳

ابعادو روادار یهای ابعادی -م،۱۱ص۱-2-2-۱۱، 5

ابعاد اسمی سوراخ پیچ بر حسب میلی متر [جدول] –م،۱۰

ابعادهندسی موثردر دیوارها وستون ها– م،8ص-۳-8 ،29

ص8-9-2-۱۶۰،۱۰

۱-2۰

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

ابقاپذیر ی [بتن خود تراکم] -م ،9ص۴-۳-۳-9-9 ،9۷

ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی– م،8ص2-۳-۱-8 ،2

ابالغ ها – م  ،2ص  ،۱۴9ماده 29

ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور های خشک روغنی ،م ،۱۳

ابالغیه تخلف -م، 22ص۱2-۱-2-22، ۱۳

ص  ،52جدول

ابالغیه ها -م، 22ص۶-۴-2-22، ۱۱

ابعاد افقی سیستم باربر جانبی در هر طبقه ،28۰۰-ص-۱ ،9

ابنیه مجاور گود– م،۷ص۶-۳-۳-۷ ، 2۰

۷-2

ابنیه مجاور گود ،م  ،۷ص ۳-5-۳-۳-۷ ،۱9

ابعاد بازشو  ،28۰۰ -ص۳-۷ ،9۷

اپوکسی  -م  ،9ص2-۴-۱-2۱-9 ،295

ابعاد بازشوها (بنایی غیرمسلح) ،م  ،8ص 5-۷-۶-8 ،۷2

اپوکسی غنی –م  ،۱۰ص  ،2۷۴جدول 5-۴-۱۰

ابعاد بازشوها (بنایی) ،م  ،8ص 5-8-5-8 ،5۳

اپوکسی -م ،9ص ۴-2-۱-9 ،29

ابعاد بیرونی لوله ها -م ،9ص۱-۱9-۱-۱2-9 ،۱۷۳

اتاق های سرد شده [تصرف صنعتی و انبار ی] ،م ،۳ص

ابعاد پله در فضای باز– م، 2۱ص2-۶-۱-2-2۱، ۱۶

۳-۶-۱۷-۳ ،۱۳۶

ابعاد پله های موقت ،م  ،۱2ص ۴-2-۷-۱2 ،5۴

اتاق پروژکتور فیلم ،م ،۱۴ص 2-۳-5-۱۴ ،۴۷

ابعاد پیش آمدگی در پالن ساختمان بنایی  ،28۰۰ -ص،88

اتاق ترانسفورماتور پست اختصاصی ،م  ،۱۳ص -5-۱۳ ،۴۴

۷-2-2-۱

۳-۳

ابعاد پیش آمدگی در پالن ساختمان بنایی (شکل) ،28۰۰ -

اتاق ترانسفورماتور روغنی ،م  ،۱۳ص  ،۴5شکل

ص۱-۷ ،89

اتاق ترانسفورماتور ،م  ،)82( ۱۳ص  ،28بند م

ابعاد در یچه دائمی [نصب دستگاه گازسوز] ،م  ،۱۷ص ،۶5

اتاق ترانسفورماتور ،م  ،۱۳ص ۳-۳-2-5-۱۳ ،5۳

جدول

اتاق ژنراتور [ساختمان های بلند مرتبه]  ،م ،۳ص ۱88

ابعاد سایبان  -م ،۱9ص ۳-5-۳-۱9 ،۴9

اتاق سونا ،م ،۱۴ص ۱2-۶-8-۱۴ ،92

ابعاد سنگ ها (مصالح بنایی) ،م  ،8ص 2-۴-۳-2-8 ،۱۴

اتاق فرمان اعالم حر یق ،م ،۳ص ۶-5-۳ ،۶۰

۱

اتاق -م، ۴ص5-2-۴، ۱۳

اتصال به راه روی دسترس خروج[،تصرف های مراقبت

اتاق ها و فضاهای اقامتی چند منظوره -م، ۴ص۳-5-۴، ۶۰

بازداشتی] ،م ،۳ص ۱2۳

اتاق های برق فشار متوسط و ضعیف ،م  ،۱۳ص -5-۱۳ ،5۷

اتصال به لوازم بهداشتی  -م ،۱۶ص 5-۷-۴-۱۶ ،58

۳-۴

اتصال به لوازم بهداشتی  -م ،۱۶ص 5-8-۴-۱۶ ،۶2

اتاق های دیگ بخار[تصرف صنعتی و انبار ی] ،م ،۳ص ،۱۳5

اتصال بین سقف و دیوار باربر -م،۱۱ص۱۴-۶-۱۱، 9۷

۳-۶-۱۷-۱

اتصال بین سقف و دیوار[ –]LSFم،۱۱ص۷-۷-2-۱۱، ۳۴

اتاق های منظم به فضاهای اقامت -م، ۴ص2-5--5-۴، 58

اتصال بین مهار و نمای مسلح ،م  ،۷ص ۴۳

۱

اتصال پانل ها به یک دیگر -م،۱۱ص۱-2-2-۱۱-۴، ۶۴

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

اتصال پایین تر ین شاخه افقی به لوله قائم  -م ،۱۶ص ،۷۴

اتاقک بازرسی ،م[۳تصرف های مراقبت بازداشتی] ،م ،۳ص

شکل ب 5-2-5-۱۶

۱2۳

اتصال پوششی (رویهم) دو قطعه [شکل] –م ،۱۰ص-۱5۱،۱۰

اتاقک توالت شرقی  -م ،۱۶ص  ،5-۳-۷-۱۶ ،۱۱۱الف۱

2-9-۶

اتاقک توالت غربی  -م ،۱۶ص  ، 5-2-۷-۱۶ ،۱۱۰الف۱

اتصال پوششی ،جوش ،ص ۱۴-۱ ،2۷

اتصال  -م ،۱۶ص ۴-8-۴-۱۶ ،۴۴

اتصال پیچ پر مقاومت –م  ،۱۰ص۴-۶-2-۴-2۶5،۱۰

اتصال قطعات سازه ای [بتنی پیش ساخته] – م،۱۱ص5۱

اتصال پیشانی ،جوش ،ص ۱۴-۱ ،2۷

۱۱-۳-5-۳،

اتصال تخلیه ی مخزن ،م ،۱۴ص  ۱2-2-۶-۱۴ ،۱۳۶ب۱۱

اتصال [لوله کشی آب باران]  -م ،۱۶ص ۳-۴-8-۱۶ ،۱25

اتصال تر و خشک– م،۱۱ص2-2-۳-۱۱، ۴۶

اتصال [لوله کشی فاضالب]  -م ،۱۶ص ۴-۳-5-۱۶ ،85

اتصال تسمه مهاربند قطر ی به گوشه قاب– م،۱۱ص-۱۱، ۳8

اتصال اسکلت به شالوده– م،۱۱ص۱8-8-۳-2-۱۱، ۳۷

2-8-۴-8

اتصال اعضاء با نیروی محور ی ،جوش ،ص 9-۱۰ ،۳8۳

اتصال تکیه گاه به دیوارها و سقف ها [بست و تکیه گاه] -

اتصال اعضای با نیروی محور ی –م ،۱۰ص9-۱-۱-2-۱۴۰،۱۰

م ،۱۶ص ،2-۱-9-۱۶ ،۱۳2ج

اتصال اعضای مهاربندی [همگرای ویژه] –م  ،۱۰ص -۱۰ ،2۳۰

اتصال تیر به ستون [قاب خمشی متوسط] -م ،۱۰ص-2۱۶،۱۰

۳-۱۱-۳

۳-8-۳

اتصال الکتر یکی کابل ها ،م  ،۱۳ص 2-5-9-۷-۱۳ ،88

اتصال تیر به ستون [قاب خمشی ویژه] -م ،۱۰ص-۳-222،۱۰

اتصال انتهایی اعضای محور ی –م ،۱۰ص9-2-2-2-۱۴9،۱۰

9-۴

اتصال انعطاف پذیر –م ،۱۰ص9-۱-2-2-۱۴۱،۱۰

اتصال تیر به ستون در قاب های خمشی ویژه ،جوش ،ص

اتصال با پیچ –م  ،۱۰ص۶-۴-۴-2۶۴،۱۰

۴۴9

اتصال با جوش –م  ،۱۰ص۴-۴-۴-۱۰ ،2۶۰

اتصال جان به بال تیر (اتصاالت گیردار از پیش تایید

اتصال با قطبیت مثبت(قوس الکتر یکی)  ،جوش ،ص ۶

شده) ،م  ،۱۰ص ۳-۱-۳-۱۰ ،2۴2

اتصال با قطبیت منفی(قوس الکتر یکی)  ،جوش ،ص ۶

اتصال جوش بال تیر به وجه ستون ،م  ،۱۰ص -۳-8-۱۰ ،2۱9

اتصال بال به جان (تناسبات ابعادی) – م  ،۱۰ص -۱۰ ، 92

( 5ج)

2-5-۱۳

اتصال جوش لب به لب [اجرای لوله کشی گاز] ،م  ،۱۷ص

اتصال برگشت جر یان  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،8

 ،۴9شکل

اتصال بست به لوله  -م ،۱۶ص  ، 2-۱-9-۱۶ ،۱۳2ث۱

اتصال جوشی پهلو به پهلو  -م  ،9ص2۱-۴-۱-۶-9 ،۳۰2

اتصال بست های مورب به عضو فشار ی – م  ،۱۰ص ، 5۷

اتصال جوشی ذوبی با الکترود  -م  ،9ص۶-2۱-۴-۱-9 ،۳۰2

2-۱۰-2-۴-۷

اتصال خمشی (گیردار ) –م ،۱۰ص9-۱-۳-2-۱۴۱،۱۰

اتصال به تیر آهن  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،۱5

اتصال خمشی تیر به ستون ،جوش ،ص ۶-۴-۴-9 ،۳۳9
اتصال خمشی کامال گیردار –م ،۱۰ص9-۱-۳-2-۱۴۱،۱۰

2

اتصال خمشی نیمه گیردار –م ،۱۰ص۳-۱-9-2-۱۴۱،۱۰

اتصال ستون به شالوده  -م  ،9ص۷-2-2-۳-2۳-9 ،۳2۶

اتصال خورجینی گیردار  ،28۰۰ -ص ۷-5-۳-۳ ،۳۶

اتصال ستون به کف ستون –م ،۱۰ص۴-۱-9-2-۱۴۱،۱۰

اتصال داخل غالف  -م ،۱۶ص  ، 2-5-۴-۱۶ ،۴8ت5

اتصال ستون به ورق پای ستون ،جوش ،ص 5-9-۱۱ ،5۱8

اتصال دائم خاک و بخش سازه ای پی  ،28۰۰ -ص2۰5،۶

اتصال ستون پایین به ستون باال ،کتاب جوش ،ص -۱۱ ،۴۷۱

اتصال در لوله کشی غیر فلز ی  -م ،۱۶ص ، 8-۴-۴-۱۶ ،۴5

۷-۳

ت

اتصال سخت کننده های انتهایی و میانی به تیر پیوند –م

اتصال در لوله کشی فوالدی گالوانیزه  -م ،۱۶ص ۱۶-۴- ،۴۴

 ،۱۰ص۱2-۱۰-۱-۳-۱۰ ،2۳9

 ، ۴-8ب

اتصال سقف به تکیه گاه (ساختمان بنایی)  ،28۰۰ -ص،۱۱8

اتصال در لوله کشی مسی  -م ،۱۶ص  ، ۴-8-۴-۱۶ ،۴۴پ

۷-۷-۳

اتصال دنده ای [لوله کشی آب]  -م ،۱۶ص ، 8-۱۶-۴-۴ ،۴۴

اتصال سیم مدار به ترمینال ،م  ،۱۳ص ۳-2۰-۷-۱۳ ،9۳

ب۴

اتصال سیم مدار به شینه تابلوها ،م  ،۱۳ص ۳--۷-۱۳ ،9۳

اتصال دو لوله ناهمجنس  -م ،۱۶ص  ، ۴-8-۴-۱۶ ،۴۶ث

2۰

اتصال دودکش به کوره [گاز] ،م  ،۱۷ص ۱-۴-8-۱۷ ،۷۱

اتصال صفحه پوشش به اعضای فوالدی– م،۱۱ص-2-۱۱، ۴۰

اتصال دودکش[گاز] ،م  ،۱۷ص ۳-۳-8-۱۷ ،۷۳

8-5-۷

اتصال دوش شلنگی  -م ،۱۶ص  ، ۷-۴-۴-۱۶ ،58ب۴

اتصال صلب تیر به ستون با مقطع کاهش یافته ،جوش،

اتصال دهنده ها– م،8ص5-2-2-8 ،۱۶

ص ۷-5-۱۱ ،۴5۷

اتصال دهنده های مکانیکی  -م  ،9ص2۰-۶-۴-9 ،28۶

اتصال عضو قطر ی مهاربند به ورق اتصال ،جوش ،ص ،۴8۳

اتصال دیوار های پوششی نما بر روی دیوار بتنی-

۱۱-8-۳-2

م،۱۱ص۷-۳-8-۶-۱۱، 99

اتصال غیر مستقیم [لوله کشی فاضالب]  -م ،۱۶ص ،۷۷

اتصال دیوار های داخلی و خارجی سازه ای به

۱۶-5-2-۷

سقف[سیستم قالب تونلی]  -م،۱۱ص۱۱-۶-۱۱، 9۷

اتصال غیر مستقیم فاضالب  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،8

اتصال دیوارجداگربه دیورباربر– م،8ص5-۶-2-۶-8 ، ۷۰

اتصال فاضالب بام -م، ۴ص۳-5-9-۴، ۱۰2

اتصال دیوارهای داخلی و خارجی  -م ،۱9ص  ،۱۴9پ۱۱--

اتصال فشار ی  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،8

۳-۶

اتصال فیتینگ فشار ی  -م ،۱۶ص  ، ۴-8-۴-۱۶ ،۴5پ۴

اتصال زمین با هادی مس ،م  ،۱۳ص  ،۱۶۱پ 8-۱

اتصال قابل انبساط  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،8

اتصال زمین حفاظتی مکرر و اضافی ،م  ،۱۳ص  ،۱۴۷پ -۱

اتصال قابل انعطاف  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،8

2-۱

اتصال قسمت پیشامده با ساختمان– م،8ص5-۱-5-8 ، ۴۶

اتصال زمین -م، 22ص2-۱۰-8-22، ۶9

اتصال قطعات دودکش ،م ،۱۴ص  ۱۱-5-۱-۱۴ ،۱2۳ث۱

اتصال زمین موثر ،م  ،۱2ص ۱-۱۶-۶-۱2 ،۴۱

اتصال قطعات متصل کننده میانی – م  ،۱۰ص 2--۱۰ ، 5۴

اتصال زمین ،م  ،۱۳ص ۴-5-۱۳ ،58

۴-۷-۱

اتصال ساده تیر با نبشی جان ،جوش ،ص 2-۱۱ ،۴۰۳

اتصال کابل های برق فشار ضعیف ،م  ،۱۳ص 2--۷-۱۳ ،88

اتصال ساده تیر با نبشی نشیمن انعطاف پذیر ،جوش ،ص

5-۱۰

۱۱-۳ ،۴۰۷

اتصال کف با عایق از خارج [ضر یب انتقال حرارت]  -م،۱9

اتصال ساده تیر با نشیمن تقویت شده ،جوش ،ص -۱۱ ،۴۱۱

ص  ،۱۴۷پ۳-۳-۱۱-

۴

اتصال کف با عایق از خارج [ضر یب انتقال حرارت]  -م،۱9

اتصال ساده –م ،۱۰ص۱-2-9-2-۱۴۱،۱۰

ص  ،۱۴8پ۳-۳-۱۱-

اتصال سپر ی ،جوش ،ص ۱۴-۱ ،2۷

اتصال کالف های افقی (ساختمان بنایی)  ،28۰۰ -ص،۱۰8

اتصال ستون به شالوده  -م  ،9ص5-۶-۱۶-9 ،2۴۴

۷-۶-۱-۳

۳

اتصال کالف های افقی[بنایی باکالف] – م،8ص-5-8 ، 55

اتصال لحیمی موئنیگی ،م ،۱۴ص 8

5-۱۰-۱

اتصال لوله و فیتینگ فوالدی گالوانیزه [لوله کشی فاضالب]

اتصال کالف های قائم (ساختمان بنایی)  ،28۰۰ -ص،۱۱۶

 -م ،۱۶ص  ، ۳-۴-5-۱۶ ،8۷چ

۷-۶-2-۶

اتصال لوله آب به مخازن ذخیره  -م ،۱۶ص 2-5-۴-۱۶ ،۴8

اتصال کالف های قائم[بنایی باکالف] – م،8ص-5-8 ، 5۶

،ث

5-۱۰-2

اتصال لوله به دستگاه های دارای لرزش ،م  ،۱۳ص -۱۳ ،92

اتصال کوتاه -م، 22ص8-۷-۷-22، 5۶

۷-۳-۱۳

اتصال کوتاه(قوس الکتر یکی)  ،جوش ،ص 2-۱ ،۴

اتصال لوله به فیتینگ چدنی سر کاسه دار [لوله کشی

اتصال گونیا ،جوش ،ص ۱۴-۱ ،2۷

فاضالب]  -م ،۱۶ص  ، ۴-۳-5-۱۶ ،85ب

اتصال گیر دار پیچی به کمک ورق های روسر ی و ز یر سر ی

اتصال لوله به لوله  -م ،۱۶ص ، ۴-8-۴-۱۶ ،۴۴الف ۱

([ )BFPشکل] –م  ،۱۰ص۱۳-۳-۳-۱۰ ،252

اتصال لوله به لوله  -م ،۱۶ص  ، ۴-۳-5-۱۶ ،85الف۱

اتصال گیردار به کمک ورق های روسر ی و ز یر سر ی

اتصال لوله سوخت ،م ،۱۴ص ۳-۷-۷-۱۴ ،۷۷

(– )BFPم  ،۱۰ص۱۳-۴-۳-۱۰ ،25۰

اتصال لوله فاضالب به لوازم بهداشتی [لوله کشی فاضالب]

اتصال گیردار تقویت نشده جوشی ([ )WUF-Wشکل] –م

 -م ،۱۶ص  ، ۴-۳-5-۱۶ ،8۷خ

 ،۱۰ص5-۱۳-۳-۱۰ ،25۶

اتصال لوله کشی ،م ،۱۴ص ۳-۷-۱۰-۱۴ ،۱۱۰

اتصال گیردار تقویت نشده جوشی (– )WUF-Wم ،۱۰

اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن ([ )PEلوله کشی فاضالب]

ص۱۳-۶-۳-۱۰ ،25۴

 -م ،۱۶ص  ، ۴-۳-5-۱۶ ،8۶ث

اتصال گیردار جوشی به کمک ورق های روسر ی و ز یر سر ی

اتصال لوله و فیتینگ پلی اتیلن [لوله کشی آب باران] -

([ )WFPشکل] –م  ،۱۰ص۱۳-۴-۳-۱۰ ،25۴

م ،۱۶ص  ، ۳-۴-8-۱۶ ،۱2۶ث

اتصال گیردار جوشی به کمک ورق های روسر ی و ز یر سر ی

اتصال لوله و فیتینگ پلی پروپیلن ([ )PPلوله کشی

(– )WFPم  ،۱۰ص۱۳-5-۳-۱۰ ،252

فاضالب]  -م ،۱۶ص  ، ۴-۳-5-۱۶ ،8۷ج

اتصال گیردار جوشی –م  ،۱۰ص۱۳-5-۳-۱۰ ،252

اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی ([ )P.V.Cلوله کشی آب

اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی

باران]  -م ،۱۶ص  ، ۳-۴-8-۱۶ ،۱2۶ت

( )BUEEPو اتصال گیردار فنجی چهار یا هشت پیچی با

اتصال لوله و فیتینگ پی وی سی ([ )P.V.Cلوله کشی

استفاده از ورق لچکی (– )BSEEPم  ،۱۰ص-۳-۱۰ ،2۴5

فاضالب]  -م ،۱۶ص  ، ۳-۱۶-5-۴ ،8۶ت

۱۳-۳

اتصال لوله و فیتینگ چدنی بدون سرکاسه [لوله کشی

اتصال گیردار فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق

فاضالب]  -م ،۱۶ص  ، ۴-۳-5-۱۶ ،8۶پ

لچکی ([ )BUEEPشکل] –م  ،۱۰ص۱۳-2-۳-۱۰ ،2۴9

اتصال لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار[لوله کشی آب

اتصال گیردار فلنجی چهار یا هشت پیچی با استفاده از ورق

باران]  -م ،۱۶ص  ، ۳-۴-8-۱۶ ،۱2۶ب

لچکی ([ )BSEEPشکل] –م  ،۱۰ص۱۳-2-۳-۱۰ ،2۴9

اتصال لوله و فیتینگ فوالدی گالوانیزه [لوله کشی آب باران]

اتصال گیردار فلنجی ،م  ،۱۰ص ۱۳-۳-۳-۱۰ ،2۴5

 -م ،۱۶ص  ، ۴-8-۳-۱۶ ،۱2۶ج

اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته ( )RBS

اتصال لوله های رابط دودکش مشترک[گاز] ،م  ،۱۷ص ،۷8

[شکل] –م  ،۱۰ص۱۳-۱-۳-۱۰ ،2۴5

۱۷-8-۴-۳

اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته (– )RBS

اتصال لوله هواکش  -م ،۱۶ص 2-5-۶-۱۶ ،9۴

م  ،۱۰ص۱۳-2-۳-۱۰ ،2۴۳

اتصال لوله هواکش خشک لوازم بهداشتی  -م ،۱۶ص ،9۶

اتصال لب به لب ،جوش ،ص ۱۴-۱ ،2۷

 ، ۱۶-۶-2-5ت

اتصال لحیمی بدون سرب  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،8

اتصال متعادل در انتهای نبشی ،جوش ،ص ۳85

اتصال لحیمی مویینگی  -م ،۱۶ص  ، 8-۴-۴-۱۶ ،۴5پ۱

اتصال مستقیم  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،8

۴

اتصال مستقیم [لوله کشی آب]  -م ،۱۶ص 2-۷-۴-۱۶ ،5۴

اتصاالت اعضای قاب به ستون  -م  ،9ص۱-۱8-۱5-9 ،2۳۷

اتصال مستقیم بین لوله کشی آب آشامیدنی و لوله کشی

اتصاالت الکتروفیوژن[اجرای لوله کشی عمده گاز]  ،م ،۱۷

آب غیر آشامیدنی  -م ،۱۶ص  ، 2-۷-۴-۱۶ ،5۴الف

ص )2( ۴-5-۱2-۱۷ ،۱۰9

اتصال مستقیم لوله ها و قوطی ها ،جوش ،ص 5۳۴

اتصاالت بین بازشوها [ضر یب انتقال حرارت]  -م ،۱9ص

اتصال مکانیکی  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،9

 ،۱۴9پ۷-۳-۱۱-

اتصال مکانیکی [لوله های آب]  -م ،۱۶ص ، 8-۱۶-۴-۴ ،۴۶

اتصاالت بین جزء و ملحقات آن  ،28۰۰ -ص2-۱-۴ ،5۷

ت2

اتصاالت بین قطعات معمار ی– م،۱۱ص9-۱۴-۳-۱۱، 58

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

اتصاالت پای ستون ،جوش ،ص 9-۱۱ ،5۱۴

اتصال مهاربندی ها [همگرای ویژه] –م  ،۱۰ص ۳--۱۰ ،2۳۰

اتصاالت پلی اتیلن [مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص

۱۱-۳

 2-۱۷-۱۱-۱ ،95ب

اتصال وادار به الوک در دیوار های باربر– م،۱۱ص2--۱۱، ۳۷

اتصاالت پوششی (رویهم) دو قطعه –م ،۱۰ص9--2-۱۴9،۱۰

8-۳-۱5

2-2

اتصال ورق اتصال به تیر و ستون ،جوش ،ص -8-۱۱ ،۴8۳

اتصاالت پیچی [الزامات لرزه ای] -م ،۱۰ص۳-۳-۳-2۰۱،۱۰

۳-۳

اتصاالت پیچی با عملکرد اتکایی -م،۱۱ص8-۳-2۳-۱-۱۱، ۱۷

اتصال ورق پای ستون به شالوده ،جوش ،ص ۴-9-۱۱ ،5۱8

اتصاالت پیچی با عملکرد اصطکاکی -م،۱۱ص-8-۳-۱-۱۱، ۱۷

اتصال ورق تکی جان به جان تیر –م  ،۱۰ص۱۳-۴-۳-۱۰ ،25۱

۱۷

اتصال ورق های روسر ی و ز یر سر ی به بال ستون –م ،۱۰

اتصاالت تیر با مقطع کاهش یافته -م ،۱۰ص8-2-۳-2۱5،۱۰

ص5-۱۳-۳-۱۰ ،25۳

اتصاالت تیر به ستون [قاب خمشی معمولی] -م،۱۰

اتصال ورق های مضاعف به بال ستون -م ،۱۰ص-۳-2۱۷،۱۰

ص2-۷-۳-2۱۳،۱۰

8-۴

اتصاالت تیر به ستون در قاب ها [ویژه]  -م  ،9ص-9 ،۳۳8

اتصال وصله ستون -م ،۱۰ص5-2-۱-۳-2۰8،۱۰

2۳-۴-۴

اتصال وصله فشار ی ،م ،۱۴ص 8

اتصاالت تیر به ستون ها در قاب ها [شکل پذیر ی متوسط]

اتصال های انتهای تسمه های کششی –م ،۱۰ص-2-۱۴8،۱۰

 -م  ،9ص2۳-۳-۴-9 ،۳2۶

9-2-2

اتصاالت تیرهای پیوند به ستون –م  ،۱۰ص ۱2--۳-۱۰ ،2۳۶

اتصال هر شاخه افقی هواکش به لوله قائم هواکش  -م،۱۶

8

ص  ، 2-5-۶-۱۶ ،95پ۳

اتصاالت تیرهای خارج از ناحیه پیوند به ستون –م  ،۱۰ص

اتصال هواکش به شاخه افقی لوله فاضالب  -م ،۱۶ص

۱۰-۳-۱2-۷ ،2۳۶

،95شکل  ، 2-5-۶-۱۶پ2

اتصاالت جوشی [الزامات لرزه ای] -م ،۱۰ص۳-2-۳-2۰۰،۱۰

اتصال هواکش و شاخه افقی فاضالب  -م ،۱۶ص ،۷۶

اتصاالت جوشی با برون محور ی ،جوش ،ص ۱۰-۱۰ ،۳8۶

شکل پ 5-2-5-۱۶

اتصاالت جوشی در میلگرد طولی  -م  ،9ص2۳-2--9 ،۳2۱

اتصال ،م ،۱۴ص ۷

۳-۳

اتصاالت [ –]LSFم،۱۱ص8-۱-2-۱۱، ۳۴

اتصاالت جوشی[مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص ،9۴

اتصاالت [سرد نورد شده LSF] -م،۱۱ص2-2-2-۱۱، 29

 ۱۷-۱۱-۱-2الف ۱

اتصاالت اتکایی –م ،۱۰ص9-۳-۱-2-۱5۷،۱۰

اتصاالت جوشی ،جوش ،ص ۱۴-۱ ،2۷

اتصاالت استاندارد لوله گاز ،م  ،۱۷ص  2-2-۴-۱۷ ،۳۰الف

اتصاالت خارج از مرکز ،کتاب جوش ،ص 5۳۴

اتصاالت اصطحکاکی –م ،۱۰ص9-۳-۱-2-۱5۷،۱۰

اتصاالت خرپایی مقاطع توخالی ،جوش ،ص 5۴۰

اتصاالت اعضای فشار ی و کششی در خرپاها ،جوش ،ص

اتصاالت خشک– م،۱۱ص۴-2-۷-۳-۳-۱۱، 5۴

۱۱-۷-۶ ،۴۷۳

اتصاالت خمشی تیر به ستون -م ،۱۰ص8-۳-۳-2۱۶،۱۰

5

اتصاالت خمشی مقاطع توخالی ،جوش ،ص 5۴۱

اتصاالت متداول بام ها و دیوارها [ضر یب انتقال حرارت] -

اتصاالت خورجینی ساده  ،28۰۰ -ص ۷-5-۳-۳ ،۳۶

م ،۱9ص  ،۱۴8پ5-۳-۱۱-

اتصاالت در ساختمان های بتنی پیش ساخته– م،۱۱ص5۴

اتصاالت متداول سقف میانی [ضر یب انتقال حرارت] -

۱۱-۳-۷-۳-۴-۱،

م ،۱9ص  ،۱۴8پ۴-۳-۱۱-

اتصاالت دنده ای [اجرای لوله کشی گاز] ،م  ،۱۷ص -۱۷ ،۴5

اتصاالت متصل کننده های انتهایی – م  ،۱۰ص -2-۱۰ ، 55

5-۳-۳

۴-۷-2

اتصاالت دنده ای [مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص

اتصاالت متصل کننده های میانی – م  ،۱۰ص 2--۱۰ ، 55

 ۱۷-۱۱-۱-2 ،9۴الف 2

۴-۷-2

اتصاالت دنده ای ،م  ،۱۷ص  ۴-2-۴-۱۷ ،۳۶ب

اتصاالت مخزن ذخیره آب  -م ،۱۶ص  ، ۶-۱-۴-۱۶ ،5۰ث

اتصاالت دنده پیچ [مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص

اتصاالت مفصلی یا نبشی های جان –م ،۱۰ص9--2-۱5۱،۱۰

 ۱۷-۱۱-۱-2 ،95الف پ

2-2

اتصاالت دیافراگم ها با دیوارهای برشی  ،28۰۰ -ص2۰۱،۶

اتصاالت مقاطع توخالی ،جوش ،ص 5۳۳

اتصاالت صلب اعضای قاب به ستون  -م  ،9ص۱5--9 ،2۳۷

اتصاالت مکانیکی استاندارد -م،۱۱ص8-۱۷-۴-۱۱، ۷2

۱8-2

اتصاالت موقت ،جوش ،ص 8-9 ،۳۶۳

اتصاالت صلب تیر به ستون ،جوش ،ص 5-۱۱ ،۴2۰

اتصاالت مهاربند همگرا ،جوش ،ص 8-۱۱ ،۴۷۷

اتصاالت عایقی [لوله کشی عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص -۱۷ ،۱۴2

اتصاالت مهاربندی [لرزه ای] -م ،۱۰ص۱۰-۳-۳-225،۱۰

۱5-8

اتصاالت مهاربندی ها [قاب واگرا] –م  ،۱۰ص ۳--۱۰ ،2۳۷

اتصاالت غیر مجاز لوله کشی آب باران  -م ،۱۶ص ۱۶- ،۱2۶

۱2-9

 ، 8-۳-۴چ

اتصاالت نوع جوشی گاز ،م  ،۱۷ص  ۴-2-۴-۱۷ ،۳5الف

اتصاالت فلنجی –م  ،۱۰ص۱۳-۳-۳-۱۰ ،2۴۷

اتصاالت نهایی قطعات آزمایش [لوله کشی عمده گاز]  ،م

اتصاالت فوالدی [مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص ،9۴

 ،۱۷ص ۱۴۷

 ۱۷-۱۱-۱-2الف

اتصاالت و نشیمن گاه ها – م ،۶ص 9-۱-5-۶ ،۳5

اتصاالت فوالدی [مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص ،9۶

اتکای لوله های فوالدی ،م  ،۱۷ص ۳-۳-5-۱۷ ،۴5

۱۷-۱۱-۱-۶

اتالف اصطکاک در فوالد پس کشیده  -م  ،9ص-9 ،۳55

اتصاالت فوالدی گاز ،م  ،۱۷ص ۴-2-۴-۱۷ ،۳5

2۴-۶-۳-۱

اتصاالت قاب ها  -م  ،9ص۱8-۱5-9 ،2۳۷

اتالف انرژ ی ،م  ،5ص ۱۷8

اتصاالت قابل انعطاف  -م ،۱۶ص ۴-۷-۴-۱۶ ،۴۴

اتالف بلوک ،م  ،5ص ۶۳

اتصاالت قابل انعطاف -م، 2۱ص5-۴-۳-۱-5-2۱، ۴۶

اتالف پیش تنیدگی  -م  ،9ص2-۳-2۴-9 ،۳۴9

اتصاالت کششی مقاطع سنگین –م ،۱۰ص9-۱-5-2-۱۴2،۱۰

اتالف دراز مدت  -م  ،9ص۶-۴-2۴-9 ،۳5۷

اتصاالت گیردار از پیش تایید شده [جدول] –م  ،۱۰ص،2۴۱

اتالف کشش در محل گیره  -م  ،9ص2۴-۶-۳-2-9 ،۳5۶

۱۰-۳-۱۳-۱

اتالف ناشی از اصطکاک بین کابل و غالف  -م  ،9ص،۳55

اتصاالت گیردار از پیش تایید شده –م  ،۱۰ص۱۳-۳-۱۰ ،2۴۰

۱-9-2۴-۶-۳

اتصاالت گیردار فلنجی  ،28۰۰ -ص5-5 ،۷2

اتالف ناشی از کوتاه شدن االستیک بت  -م  ،9ص-9 ،۳5۶

اتصاالت گیردار مستقیم تیر به ستون –م  ،۱۰ص-۱۰ ،2۴۳

2۴-۶-۳-۳

۳-۱۳-۱

اتالف ناشی از وادادگی فوالد پیش تنیدگی  -م  ،9ص،۳5۷

اتصاالت لوله ها و قوطی ها ،جوش ،ص 5۳۳

۳-9-2۴-۶-۴

اتصاالت لوله های فوالدی ،کتاب جوش ،ص 5۳۴

اتالف نهایی ناشی از وارفتگی بتن  -م  ،9ص2۴--9 ،۳5۷
۶-۴-2

۶

اتالف های پیش تنیدگی  -م  ،9ص۴-۶-2۴-9 ،۳5۷

اثر ترک خوردگی -م ،9ص2-8-۱۳-9 ،۱8۶

اتالف های کوتاه مدت  -م  ،9ص۳-۶-2۴-9 ،۳55

اثر ترک خوردگی -م ،9ص۴-8-۱۳-9 ،۱8۶

اتالف های ناشی از جمع شدگی بتن  -م  ،9ص-9 ،۳5۷

اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت مصالح مصرفی  -م ،9

2۴-۶-۴-۱

ص۳-22-9 ،۳۰8

اتمام خمکار ی -م،۱۱ص۴9-۱-8-۱-۱۱، ۱۳

اثر توام خمش و نیروی محور ی فشار ی -م ،9ص۱۴--9 ،۱92

اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال –م  ،2ص ،2۱ماده 9-۳

۱-2

اتمام نوارپیچی سرجوش ها [عایق در بخش عمده گاز]  ،م

اثر ثانویه  ،28۰۰ -ص۳-۶ ،۴۷

 ،۱۷ص ۴-5-۱۳-۱۷ ،۱۱9

اثر خورنده اسیدهای قوی -م ،9ص2-2-۶-9 ،۴5

اتمام هر حلقه نوار [عایق در بخش عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص

اثر سختی قبل و بعد از ترک خوردگی  ،28۰۰ -ص2-2 ،۱۷۷

2-۱۷-۱۳-۴ ،۱۱8

اثر صلبیت دیافراگم ها  ،28۰۰ -ص۱-8-۳ ،۴9

اتوکالو شده ،م  ،5ص ۶۷

اثر کاهش دهنده بارهای زنده – م ،۶ص ۳-2-2-۶ ،۱5

اتوکالو ،م  ،5ص 9

اثر کاهنده بارهای ثقلی  ،28۰۰ -ص9-2-۳-۳ ،۴۱

اتیکس ،م  ،5ص ۱۷5

اثر گردبادی  -م  ،۶ص  ،۱۳۴پ2-۶-

اتیلن -م ،9ص9-5-2-2-9 ،۱۰۱

اثر الغر ی در قطعات فشار ی تحت اثر خمش دو محوره  -م

اثر  ،P-∆ - 2800ص۶-۳ ،۴۷

 ،9ص۱۰-۱۶-9 ،2۴8

اثر ( ∆P-غیر ساختمانی مشابه ساختمان)  ،28۰۰ -ص،۶9

اثر الغر ی و کمانش  -م  ،9ص۱۶-9 ،2۳9

5-2-9

اثر لنگر پیچشی – م  ،۱۰ص ۷-۴-2-۱۰ ، ۱۰۷

اثر ∆P-در هر طبقه  ،28۰۰ -ص۱89،۱

اثر مشترک کشش و برش در اتصاالت اتکایی –م،۱۰

اثر اضافه مقاومت در کنترل اجزای سازه  ،28۰۰ -ص-۳ ،5۳

ص۳-۴-9-2-۱۶۴،۱۰

۱2-2

اثر مشترک کشش و برش در اتصاالت اصطکاکی –م،۱۰

اثر اندرکنش خاک و سازه  ،28۰۰ -ص۱۱-۳-۳ ،۴2

ص۳-۶-9-2-۱۶5،۱۰

اثر اندرکنش سازه و خاک ز یر آن ،28۰۰ -ص۳-۳-۱۱ ،۴2

اثر مشترک لنگر خمشی و نیروی محور ی – م  ،۱۰ص ، ۶۳

اثر انقباض ناشی از سرد شدن –م ،۱۰ص۱-5-9-2-۱۴2،۱۰

5-۱۰-2-5-۱

اثر آب ز یرزمینی– م،۷ص۳-۱-۷-۴-۷ ، 2۷

اثر مودهای باال  ،28۰۰ -ص۱-۳ ،۱۷8

اثر باد بر سازه ها و اجزای پوشیده از یخ – م  ،۶ص -۶ ،۶9

اثر موضعی بارها  ،28۰۰ -ص۱-۴-۴ ،۶۱

9-۶

اثر مولفه قائم نیروی زلزله  ،28۰۰ -ص 2-۱-۳ ،25

اثر بار برون محور  -م  ،9ص۴-2-5-2۰-9 ،282

اثر ناشی از بار باد – م  ،۶ص ۱-۱۰-۶ ،۷۱

اثر بارگذار ی بیشینه  -م  ،۶ص  ،۱۳5پ2-۴-۶-

اثر ناهموار ی محیط – م ،۶ص ۴-۷-۶ ،5۱

اثر برش در امتداد عمود بر محور ضعیف – م  ،۱۰ص ، ۱۰۱

اثر نیروهای محور ی ناشی از بارهای ثقلی  ،28۰۰ -ص،۱۷8

۱۰-2-۶-۷

2-5

اثر بهره گیر ی ،م  ،۱9ص 2-۳-۳-۱9 ،۳5

اثر نیروی قائم ناشی از زلزله در روش ساده شده تحلیل -

اثر پوششی – م  ،۶ص ۴-۷-۱۰-۶ ،۱۰۱

 ،28۰۰ص۷-۱۳-5۶،۳

اثر پیچش (تحلیل استاتیکی غیر خطی)  ،28۰۰ -ص،۱82

اثر همزمان برش و خمش [بتن] –م  ،9ص۱5-۳-2-۱-9 ،2۱2

۳-۱۱

اثر همزمان برش و کشش در گل میخ ها –م ،۱۰ص-۱۳8،۱۰

اثر پیچش در تحلیل دینامیکی  ،28۰۰ -ص۱-5-۴-۳ ،۴۴

2-8-۷-۶

اثر ترک خوردگی اجزا در سختی  ،28۰۰ -ص ۶-۱-۳ ،2۶

اثر همزمان لنگر خمشی و نیروی محور ی کششی – م ،۱۰

اثر ترک خوردگی اعضاء در سختی خمشی آن ها ،28۰۰ -

ص 2-2-۷-2-۱۰ ، ۱۰۴

ص ۳-۳-۳-۳ ،۳2

۷

اثر همزمان لنگر خمشی و نیروی محور ی کششی – م ،۱۰

اجرای اتصال  -م ،۱۶ص  ، ۳-۴-5-۱۶ ،85الف ۴

ص 2-2-۷-2-۱۰ ، ۱۰5

اجرای اندود -م،۱۱ص۱8-8-۴-۱۱، ۷2

اثر همزمان نیروی محور ی و لنگر خمشی – م  ،۱۰ص ، ۱۰۳

اجرای با استفاده از قالب بندی کامل[سیستم قالب تونلی]

۱۰-2-۷

 -م،۱۱ص۱-۷-۶-۱۱، 98

اثر همزمان نیروی محور ی و لنگر خمشی – م  ،۱۰ص ، ۱۰۳

اجرای بتن در هوای گرم -م ،9ص2-8-9 ،۷۳

۱۰-2-۷-2

اجرای بتن -م ،9ص۷-9 ،59

اثر همزمان نیروی محور ی و لنگر خمشی – م  ،۱۰ص ، ۱۰۷

اجرای خال جوش ،جوش ،ص ۶-۴ ،۱۱5

۱۰-2-۷-۳

اجرای دودکش ها[گاز] ،م  ،۱۷ص ۴-8-۱۷ ،۷8

اثرات الکتروشیمیایی ،م  ،۱۳ص  ،۱۶۰پ 2-۷-۱

اجرای دیوار با سنگ الشه  ،28۰۰ -ص2-2-5-۷ ،۱۰2

اثرات بار زلزله شامل ضر یب اضافه مقاومت  -م  ،۶ص،۱۱۴

اجرای دیوار سازه ای (مصالح بنایی)  ،28۰۰ -ص2-5-۷ ،۱۰۱

۶-۱۱-۱۱

اجرای دیوار میان تهی– م،8ص۱-۷-۳-8 ،25

اثرات بارهای غیرعادی [با احتمال وقوع کم] – م ،۶ص ،2۰

اجرای دیوارهای اطراف جعبه پله -م،۱۱ص۷-۴-۱-۶-۱۱، ۱۰۰

۶-2-۴-۱

اجرای دیوارهای آجر ی– م،8ص5-۷-5-8 ، 52

اثرات جستی باد – م  ،۶ص ۴-۱۰-۶ ،۷۴

اجرای رمپ و پاگرد پله های دائمی -م،۱2ص۴--۷-۱2 ، 5۴

اثرات دینامیکی بار یخ – م  ،۶ص ۱-9-۶ ،۶۷

2

اثرات ر یزش گردبادی – م  ،۶ص ۶-۷-۱۰-۶ ،۱۰2

اجرای ساختمان [شیوه نامه مجر یان] – م  ،2ص  ،۱۳۶ماده

اثرات زلزله طرح  -م  ،۶ص۱۰-۱۱-۶ ،۱۱۴

5

اثرات صاعقه ،م  ،۱۳ص ۱-۱۶-۳-۳-۱۳ ،22

اجرای ساختمان های  9طبقه و بیشتر –م  ،2ص  ،۴۷ماده

اثرات ناشی از تخر یب بنا -م،۱2ص۱-2-8-۱2 ، 5۷

9-۳-5

اثرات ناشی از ضربه – م ،۶ص ۱-5-5-۶ ،۳۱

اجرای سازه های بتنی -م،۱2ص۱۰-۳-۱2 ، ۷۳

اثرخارج از صفحه ارتعاشات زلزله در تراز دیافراگم های

اجرای سازه های فوالدی[ایمنی]  -م،۱2ص2-۱۰-۱2 ، ۷۱

سقف -م،۱۱ص۶-۱2-۱۱، 9۷

اجرای سکو(پلت فرم)  -م،۱۱ص۷-۳-۴-۶-۱۱، 99

اثردینامیکی گروه شمع– م،۷ص9-2-۱-۶-۷، ۶۷

اجرای سیستم تاسیسات مکانیکی در سازه های پانلی-

اثرهای زلزله طرح  -م  ،۶ص۱۰-۱۱-۶ ،۱۱۴

م،۱۱ص9-۷-5-۱۱، 8۴

اثرهای ز یان آور ،م  ،۱۳ص ۳-۴-۳-۱۳ ،۳۶

اجرای سیستم قالب تونلی -م،۱۱ص۶-۷-۱-۱۱، 9۷

اثرهای مودی (اندرکنش خاک و سازه)  ،28۰۰ -ص2-2۱2،۳

اجرای سیستم لوله کشی گاز طبیعی ،م  ،۱۷ص 5-۱۷ ،۴۱

اجازه اعالم دستورالعمل مقرر -م، 22ص۶-۱-2-22، ۱۱

اجرای شمع– م،۷ص۳-۶-8-۶-۷، ۶۶

اجازه دستگاه نظارت -م ،9ص۴-۳-۷-9 ،۶۴

اجرای صحیح عملیات ساختمانی –م  ،2ص۱-5-2 ،5

اجاق گاز فردار  5شعله ،م  ،۱۷ص ۳۴

اجرای صفحه پوشش به صورت نوارهای قائم– م،۱۱ص۳9

اجرا [بتن الیافی] -م ،9ص۳-۴-9-9 ،95

۳-۱۱-2-8-5،

اجرا [بتن پر مقاومت] -م ،9ص۴-2-9-9 ،92

اجرای قالب -م ،9ص۱-۶-۱2-9 ،۱۶۰

اجرا [بتن پلیمر ی] -م ،9ص5-۴-9-9 ،۱۰2

اجرای لوله برق در سقف ،م  ،۱۳ص ۳-5-۷-۱۳ ،9۱

اجرا [بتن خود تراکم] -م ،9ص۴-۴-9-9 ،98

اجرای لوله کشی  -م ،۱۶ص 5-۴-۱۶ ،۴۶

اجرا [بتن سنگین] -م ،9ص۶-۴-9-9 ،۱۰۴

اجرای لوله کشی [اب باران]  -م ،۱۶ص ۴-8-۱۶ ،۱2۷

اجرا با استفاده از دال های نیمه پیش ساخته برای سیستم

اجرای لوله کشی [فاضالب]  -م ،۱۶ص ۴-5-۱۶ ،8۳

سقف -م،۱۱ص۱۱-۶-۷-۱، 98

اجرای لوله کشی روکار [اجرای لوله کشی عمده گاز]  ،م ،۱۷

اجرا با استفاده از قالب های موسوم به میز پرنده-

ص ۱-۶-۱2-۱۷ ،۱۱2

م،۱۱ص۱-۷-۶-۱۱، 98

8

اجرای لوله کشی گاز [مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص

اجزای سقف -م ،9ص2-۳-۳-۱۳-9 ،۱8۱

۱۷-۱2 ،۱۰۳

اجزای صلب در ساختمان  -م  ،9ص2-2-2-2۳-9 ،۳2۱

اجرای لوله کشی هواکش فاضالب  -م ،۱۶ص -۴-۶-۱۶ ،۱۰۱

اجزای غیر سازه ای  ،28۰۰ -ص۱-۱-۴ ،5۷

 ،۱الف

اجزای غیر الغر – م  ،۱۰ص ۱-2-2-2-۱۰ ، 2۴

اجرای لوله کشی ،م ، ۱۴ص ۱-۴-۱۰-۱۴ ،۱۱۰

اجزای غیرباربر جدا کننده– م، 2۱ص۳-9-۱-2-2۱، ۱9

اجرای مجموعه ساختمانی –م  ،2ص  ،۴۷ماده ۴-۳-9

اجزای غیرسازه ای مانند دیوارهای داخلی و نماها ،28۰۰-

اجرای مرحله ای پایه اطمینان -م ،9ص2-۱2-۱-9-9 ،۱۶۳

ص8-5-۱ ،۴

اجرای مقررات -م، 22ص2-2-22، 9

اجزای فلز ی داربست -م،۱2ص2-5-۷-۱2 ، 5۰

اجزاء سازه ای [ساختمان گرم نورد شده]  -م،۱۱ص5-۱-۱۱، ۷

اجزای قالب -م ،9ص۴-۴-۶-9-9 ،99

اجزاء سبک نمایان – م  ،۶ص ۱-9-۶ ،۶۷

اجزای قائم باربر جانبی ،28۰۰-ص۷-۱-۱ ،۷

اجزای اتاق ترانسفورماتور ،م  ،۱۳ص ۳-۳-۴-5-۱۳ ،55

اجزای کانال تخلیه ی هوای هود نوع ،Iم ،۱۴ص -۱۴ ،5۷

اجزای اتاق های برق فشار متوسط و ضعیف ،م  ،۱۳ص ،5۷

 5-۶-۳ب۳

۱۳-5-۳-۴

اجزای الغر – م  ،۱۰ص 2-2-۱-2-۱۰ ، 2۴

اجزای اتصال دهنده –م ،۱۰ص9-2-۱۴۰،۱۰

اجزای لبه ای  -م  ،9ص۴-۳-۳-5-2۳-9 ،۳۳۷

اجزای اصلی[بتنی پیش ساخته] – م،۱۱ص۷-۳-۳-۱۱، 5۳

اجزای لوله کشی غیر فلز ی  -م ،۱۶ص ۶-۳-۳-۱۶ ،2۴

اجزای انعطاف پذیر – م  ،۶ص ۱-9-۶ ،۶۷

اجزای لوله کشی که در کوچه ،پارکینگ  -م ،۱۶ص ۱۶- ،2۶

اجزای باربر جانبی  -م  ،۶ص۷-2-۱۱-۶ ،۱۱2

۳-۷-۶

اجزای باربرساختمان[بنایی غیر مسلح] – م،8ص-۶-8 ، ۶5

اجزای مرز ی [بتن در زلزله]  -م  ،9ص2۳-2-۱-۴-9 ،۳۱8

5-۳

اجزای مرز ی در دیافراگم ها  -م  ،9ص۳--2۳-۴-۳-9 ،۳۳۶

اجزای پر کننده دائمی –م  ،9ص ۱۴-۶-2-۳-9 ،۱99

۳

اجزای تخلیه خروج ،م ،۳ص ۳-۴-۴-۶-۳ ،8۳

اجزای مرز ی در دیوارها  -م  ،9ص۳-2-2۳-۴-۳-9 ،۳۳۶

اجزای تشکیل دهنده راه خروج ،م ،۳ص ۴-۶-۳ ،8۴

اجزای مرز ی در دیوارهای سازه ای  -م  ،9ص2۳--9 ،۳۳۶

اجزای تقویت شده – م  ،۱۰ص 2-2-۴-2-۱۰ ، 2۶

۴-۳-۳

اجزای جمع کننده  ،28۰۰ -ص۶-8-۳ ،5۱

اجزای مرز ی دیوارها  -م  ،9ص2-۳-2-2۳-9 ،۳2۱

اجزای جمع کننده [بتن در زلزله]  -م  ،9ص۱--2۳-2-9 ،۳۱8

اجزای معمار ی  ،28۰۰ -ص۱-۱-۴ ،5۷

۳

اجزای مقاوم در برابر بارهای جانبی  ،28۰۰ -ص۶-8-۳ ،5۱

اجزای حساس به یخ – م  ،۶ص ۱-9-۶ ،۶۷

اجزای مکانیکی و برقی  ،28۰۰ -ص2-۱-۴ ،5۷

اجزای خرپاها و تیرها (اجزای اصلی) – م ،۶ص ۴۰

اجزای مهاربند قطر ی تسمه ای– م،۱۱ص8-۴-9-2-۱۱، ۳8

اجزای ز یر قطعات سازه ای طره ای  ،28۰۰ -ص2-5-۴ ،۶۳

اجزای هود  ،Iم ،۱۴ص  ،5۴بند پ ۳

اجزای ساختمانی ،تاسیساتی و یا کاالهای سنگین ،28۰۰-

اجزای هود  ،IIم ،۱۴ص  ،5۴بند پ ۴

ص2-۴-۱ ،۳

احتراق گاز ،م  ،۱۷ص ،۱

اجزای سازنده[بتنی پیش ساخته] – م،۱۱ص5-۳-۱۱، 5۱

احتراق ،م ،۱۴ص 9-۱۴ ،95

اجزای سازه ای خارجی [محافظت اعضا] ،م ،۳ص -۳ ،۱۶۷

احتمال پذیرش بتن از نظر سازه ای -م ،9ص۱۰-8-۶-9 ،۱۳9

8-۱۰-۳

احتمال تشکیل مفصل پالستیک – م  ،۱۰ص ۳-۱-۱۰ ، ۶

اجزای سازه ای ساختمان – م،8ص۱-2-۳-8 ،2۳

احتمال خطر ،م  ،2۰ص ۱-۱-2۰ ،۱

اجزای سازه ای[ LSF] -م،۱۱ص5-2-۱۱، ۳2

احتمال فراگذشت ،28۰۰-ص2-۱ ،۱

اجزای سازه -م، 22ص۳-۳-22، ۱8

احتمال ورودی ورود آب های سطحی– م، 2۱ص-2-2۱، 28

اجزای سطح اول ،م  ،۱۳ص 8-۱-۳-9-۱۳ ،۱۱۶

5-۱۰-۱5

9

احتمال وقوع  -م  ،۶ص ۱-۱۱-۶ ،۱۰۶

اختالف تراز در یک طبقه ساختمان بنایی  ،28۰۰ -ص-۷ ،9۱

احتمال وقوع حادثه – م ،۱2ص ۶-5-۱-۱2 ،9

2-۴

احتمال وقوع یک رویداد – م ،۱2ص 2۳-۳-۱-۱2 ،5

اختالف تراز صفحات باربر با تراز مشخص شده-

احتمال همزمانی تاثیر بارها – م ،۶ص ۱-2-۶ ،۱۳

م،۱۱ص،۶۱ردیف  ۴جدول

احتمال یخ زدن آب داخل لوله  -م ،۱۶ص ، ۶-2-5-۱۶ ،۷۷

اختالف تراز لبه – م  ،۶ص ۱۱-۷-۶ ،59

پ5

اختالف دمای هوای داخل کانال و هوای فضایی ،م ،۱۴ص

احداث  -م ،۱9ص ۱9-۱-2 ،2

 ۳-۱۴-۶-5 ،۶9پ 2

احداث بیش از یک پست ترانسفورماتور ،م  ،۱۳ص -۱۳ ،۴۴

اختالف سطح در دو سمت خروج افقی ،م ،۳ص ۶--۳ ،8۰

5-۳-2

۳-۳-۱9-۶

احداث پی ز یر آب– م،۷ص۷-۳-۳-۷ ، 2۱

اختالف سطح در طبقه[بنایی با کالف] – م،8ص-5-8 ، ۴۷

احداث دو الکترود زمین ،م  ،۱۳ص  ،۱۷۱پ ۱۰-۶-2-۱

5-۳

احداث راهروی سرپوشیده موقت – م ،۱2ص 2-۳-2-۱2 ،۱2

اختالف سطح در طبقه[بنایی غیر مسلح] – م،8ص-8 ، ۶5

احداث ساختمان در باال  ،پایین یا روی شیب ،28۰۰ -

۶-5-2

ص2-2-۶ ،8۰

اختالف سطح در طبقه( ،ساختمان های بنایی محصور شده

احداث سازه های سنگین– م،۷ص2-۶-۳-۷ ، ۱۶

با کالف) ،م  ،8ص ( 5-۳-5-8 ،۴۷ب)

احداث کنسول های بیشتر از یک متر[سیستم پانلی کامل]

اختالف سطح در کف ها  -م  ،۶ص۷-۴-۱۱-۶ ،۱۰8

 -م،۱۱ص5-۷-5-۱۱، 8۱

اختالف سطح ها -م، ۴ص۱-۱۱-۱-5-۴، 5۴

احراز تخلف حرفه ای ،اصالحیه قانون ،ص  ،8ماده  ،9۱الف

اختالف ضخامت مجاز روکش ،جوش ،ص ۱۶-۴-۳ ،۱۰2

۳

اختالف طول صفحات مشخص شده در تکیه گاه-

احراز تخلف حرفه ای ،اصالحیه قانون ،ص  ،8ماده  ،9۱الف

م،۱۱ص،۶۱ردیف  ۶جدول

۳

اختالف عرض صفحات مشخص شده در تکیه گاه ها-

احراز هر گونه تخلف –م  ،2ص۴-۳-2 ،۳

م،۱۱ص ،۶۱ردیف  ۷جدول

احکام قانونی  -م ،۱۶ص ۱-۴-۱-۱۶ ،۱

اختالف عرض کالف با ضخامت دیوار  ،28۰۰ -ص-۷ ،۱۰۷

اختالط با کامیون های مخلوط کن -م ،9ص2-۳-۷-9 ،۶۱

۶-۱

اختالط بتن -م ،9ص۷-2-9 ،۶۰

اختالف فشار هیدرولیکی داخل و خارج قالب -م ،9ص،88

اختالط بتن های سازه ای -م ،9ص2-۴-۷-9 ،۶۱

9-8-۷

اختالط بتن های غیر سازه ای با دست -م ،9ص2--۷-9 ،۶۱

اختالف مقادیر داخل نقشه -م،۱۱ص،۶۱ردیف  2جدول

۴

اختالف موقعیت ها بامقدار داخل نقشه -م،۱۱ص،۶۱ردیف ۱

اختالط بتن ،م  ،9ص 2-۳-۷-9 ،۶۰

جدول

اختالف با مقدار مجاز افکندن -م،۱۱ص،۶۱ردیف  ۳جدول

اختالف ناظر و مجر ی ،م  ،2ص ۴-2-۴-۱۶ ،۷۴

اختالف بین سطح باالیی پانل های دیوار با تراز مشخص

اختالفات شدید حرارتی در نوار جوش ،جوش ،ص ۱-۶ ،۱55

شده -م،۱۱ص ،۶۱ردیف  5جدول

اختالل در تامین هوای احتراق ،م ،۱۴ص ۱-۴-9-۱۴ ،9۶

اختالف بین مقاومت دو آزمونه -م ،9ص۱۰-8-۱-9 ،۱۳۳

اختالل در جر یان برق ،م ،۳ص ۴-2-۱۳-۶-۳ ،89

اختالف پتانسیل در کلیه نقاط شبکه لوله کشی مدفون [لوله

اختالل در جر یان دود ،م ،۱۴ص  ۱۱-8-۱۴ ،۱28ت

کشی عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص ۱5-۳-۱۷ ،۱۴۰

اختیارات صاحب کار – م  ،2ص  ،۱۳9ماده ۱۴

اختالف پتانسیل ،جوش ،ص ۴-2 ،۴۴

اختیارات مجر ی – م  ،2ص  ،۱۴۱ماده ۱۶

اختالف تراز  ،28۰۰ -ص۴-2-۷ ،9۱

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

اختالف تراز بیش از  ۶۰سانتی متر ی  ،28۰۰ -ص۴-2-۷ ،9۱

اخذ انشعابات ،م  ،2ص 5-۴ ،۱۶۱

۱۰

اخذ پروانه اشتغال به کار حقوقی – م  ،2ص  ،۱28ماده 2-۳

ارتفاع اتاق ها (فشار متوسط و ضعیف) ،م  ،۱۳ص -۱۳ ،5۷

اخذ پروانه اشتغال طراح حقوقی ساختما –م  ،2ص ،29ماده

 5-۳-۴-2ب

۶-۱-۶

ارتفاع از روی قطعات در حال چرخش( ،آسانسور) ،م ،۱5

اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار –م  ،2ص ،۳۶ماده

ص 2-5-2-2-۱5 ،2۱

۷-۱-5

ارتفاع اسمی ورق های فوالدی شکل داده شده با (– )hrم

اخطار یه -م، 22ص۱۳-2-2-22، ۱۴

 ،۱۰ص۳-۳-8-2-2-۱۰ ، ۱2۴

اخطار یه های مشروح -م، 22ص۱2-2-2-22، ۱۳

ارتفاع اولین سقف از روی شالوده -م،۱۱ص۷-2-۱-۶-۱۱، 98

اخالق حرفه ای مهندسی ،اصالحیه قانون نظام ،ص  ،2ماده

ارتفاع بادگیر– م،8ص۱-۱۶-۳-8 ،28

 ،2تبصره 2

ارتفاع پر یز برق ،م  ،۱۳ص ۱-۴-۱۰-۱۳ ،۱2۰

اخالق حرفه ای مهندسی ،اصالحیه قانون نظام ،ص  ،2ماده

ارتفاع پر یز برق ،م  ،۱۳ص ۱۰-۱-۶-۱۳ ،۱2۰

 ،2تبصره 2

ارتفاع پله ها راه های خروج راهروهای تجمعی ،م ،۳ص

اخالق حرفه ای ،اصالحیه قانون ،ص 2

۳-۶-۱۴-۱۱-2 ،۱29

ادامه درزهای انقطاع در شالده ساختمان بنایی ،28۰۰ -

ارتفاع پله های موقت ،م  ،۱2ص ۴-2-۷-۱2 ،5۴

ص2-2-2-۷ ،89

ارتفاع پله ،م  ،2۱ص 2-۶-2-2۱ ،۱۶

ادامه کار مجر ی –م  ،2ص  ،۴8ماده 5-۴-9

ارتفاع پله ،م ،۳ص ۴-۳-۴-۶-۳ ،9۱

ادامه لوله کشی آب باران  -م ،۱۶ص  ، ۱-2-8-۱۶ ،۱۱۷ب

ارتفاع پیش آمدگی ،م  ،۴ص ۶-۱-۴-۴ ،۴2

ادغام عالئم ایمنی ،م  ،2۰ص ۱۷-5-2۰ ،28

ارتفاع تراز سقف طبقه  iاز تراز پایه  ،28۰۰ -ص ۶-۳-۳ ،۳8

ادوات لغزشی  ،28۰۰ -ص۳-5-۴ ،۶۳

ارتفاع جان پناه اطراف بام و بالکن ها از کف تمام شده -

ادوات مکانیکی  -م  ،9ص۴-۱۳-۳-۱5-9 ،225

 ،28۰۰ص۴-5-۷ ،۱۰5

ارابه های برقی – م ،۶ص ۴-9-5-۶ ،۳۶

ارتفاع جان پناه با پیش آمدگی به پهنای حداقل 2۰سانتی

ارائه برنامه زمانبندی کلی و تفصیلی –م  ،2ص ،۳۶ماده -۷

متر ،م ،۳ص 98

۱-2

ارتفاع جان پناه ،م  ،۴ص ۷-۱-۱-9-۴ ،۱۰۴

ارائه خدمات هماهنگی در امور مهندسی –م  ،2ص-5 ،2۷

ارتفاع جزء  ،28۰۰ -ص2-۱-۴ ،58

5-۳

ارتفاع چاه آسانسور دسترسی آتش نشان ،م  ،۱۳ص ،۶۷

ارائه طرح و محاسبه ،نقشه ها و مدارک فنی – م ،9ص ،5

۶-۱۳-5-۶-2

9-2-۱

ارتفاع حد ز یر ین تابلوها ،م  ،2۰ص ۱۰-2-2۰ ،۳۴

ارتباط افقی لوله های برق -م،۱۱ص۷-۳-۱2-۶-۱۱، 99

ارتفاع حداقل فضاهای بهداشتی -م، ۴ص۱9-۴-۷-۱-۱، 9۱

ارتباط با اتاق همجوار پارکینگ،م ،۳ص ۱۱-۳-۶-۳ ،۱9۷

ارتفاع حصار حفاظتی موقت -م ،۱2ص9-2-5-۱2 ،۳۶

ارتباط چراغی با کلید فرمان آن ،م  ،۱۳ص  ،2۱5پ ۱-2-8

ارتفاع حصار حفاظتی موقت ،م  ،۱2ص 9-2-5-۱2 ،۳۶

ارتباط فضاهای پناهگاه– م، 2۱ص5-۷-۳-2-2۱، 2۶

ارتفاع خرپشته  ،28۰۰ -ص ۳-۱-۳-۳ ،۳2

ارتعاش (لرزش) –م ،۱۰ص۱۰-۴-2-۱92،۱۰

ارتفاع درها ،م ،۳ص ۴-2-2-۶-۳ ،8۴

ارتعاش ساختمان [روش دینامیکی]  -م  ،۶ص  ،۱۴۴پ-۶-

ارتفاع دست انداز بام – م ،۶ص ۴-۷-۶ ،5۱

2-۱۱

ارتفاع دست انداز ها یا جان پناه ها حر یق ،م ،۳ص -۳ ،99

ارتعاش و ضربه – م ،۶ص ۱-5-5-۶ ،۳۱

۶-۴-۶-۱

ارتفاع سقف راه های خروج ،م ،۳ص 2-۱2-۶-۳ ،۶۶

ارتفاع دست انداز ،م  ،۴ص ۷-۱-۱-9-۴ ،۱۰۴

ارتفاع مجاز گروه های ساختمانی -م، ۴ص2-۱-۴-2-۴، ۳5

ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها -م، ۴ص۱--9-۷-۴، ۱۰۴

ارتفاع اتاق اقامت ،م  ،۴ص ۱-۱-9-۷-۴ ،9۰

۱

ارتفاع اتاق ترانسفورماتور ،م  ،۱۳ص  ۳-۳-۳-5-۱۳ ،55ب

۱۱

ارتفاع دست اندازهای شیب دار پله ها -م، ۴ص-5-۴، 5۴

ارتفاع مجاز بتن ر یز ی (خود تراکم) ،م  ،9ص -۴-9-9 ،99

۱-۱۱-2

۴-۷

ارتفاع دودکش (مصالح بنایی) ،م  ،8ص ۱5-۱-۳-8 ،28

ارتفاع مجاز بتن ر یز ی [بتن خود تراکم] -م ،9ص-9-9 ،99

ارتفاع دودکش کل [Hگاز] ،م  ،۱۷ص 2-2-8-۱۷ ،۷2

۴-۴-۷

ارتفاع دودکش– م،8ص۱5-۱-۳-8 ،28

ارتفاع مجاز تیغه ها ،م  ،8ص ۱-۱۱-۳-8 ،2۷

ارتفاع دیوار سازه ای  ،28۰۰ -ص۱-5-۷ ،۱۰۰

ارتفاع مجاز حد فوقانی تابلوها ،م  ،2۰ص ۱۰-۳-2۰ ،۳5

ارتفاع راهرو سرپوشیده موقت ،م  ،۱2ص ۴-2-5-۱2 ،۳۴

ارتفاع مجاز در سیستم قاب ساختمانی با دیوار برشی بتن

ارتفاع راهروی سرپوشیده -م ،۱2ص۱2-5-۴-2 ،۳۴

آرمه ویژه  ،28۰۰ -ص  ،۳5قسمت []2

ارتفاع رک ،م  ،۱۳ص  ۷-2-۳-9-۱۳ ،۱۱۰پ

ارتفاع مجاز ساباط و پل هوایی ،م  ،۴ص  ۶-۱-۴-۴ ،۴۳ت

ارتفاع ز یر سقف از کف تمام شده ،م  ،۴ص 8-۳--5-۴ ،۴8

ارتفاع مجاز ساختمان ها -م، ۴ص2-۴-۴، ۳5

۳

ارتفاع مجاز ساختمان ،م  ،۴ص 2-2-۱-۴-۴ ،۳5

ارتفاع ساختمان برای دسترسی خودروهای آتش

ارتفاع مجاز قاب های سبک فوالدی ،م  ،۱۱ص ۱-2-2-۱۱ ،2۷

نشانی،م ،۳ص  ،2۰۰جدول

ارتفاع مجاز نرده حفاظتی موقت ،م  ،۱2ص 2-2-5-۱2 ،۳۳

ارتفاع ساختمان مورد تخر یب -م،۱2ص۱-5-۱2-8 ، 58

ارتفاع مجاز هر طبقه بدون کالف میانی[سیستم پانلی

ارتفاع ساختمان[بنایی با کالف] – م،8ص5-2-5-8 ، ۴۶

کامل]  -م،۱۱ص۱2-5-5-۱۱، 8۱

ارتفاع ساختمان ،م  ،۴ص 2-2-۱-۴-۴ ،۳5

ارتفاع مفید در اصلی (تصرف مسکونی) ،م  ،۴ص -۴ ،۴9

ارتفاع ساختمان ،م ،۳ص ۱

5-۱-5-۱

ارتفاع سرگیر خروج ،م ،۳ص ۴-۳-۳-۶-۳ ،9۱

ارتفاع مقطع کالهک  -م  ،9ص۱5-۱۷-۳-۴-9 ،2۳5

ارتفاع سطح ز یر کولر تا کف تمام شده در بام ،م  ،۱۴ص ،9۳

ارتفاع موثر– م،8ص5 -2-۱-8 ،۳

۱۴-8-۱۴-2

ارتفاع موثر– م،8ص2۰-2-۱-۳-8 ،۳۰

ارتفاع سقوط ،م  ،۱2ص 2-۱-5-۱2 ،۳۳

ارتفاع موج – م ،۶ص 2-2-۶-۶ ،۴۴

ارتفاع سوراخ دسترسی (– )h1م ،۱۰ص9-۱-5-2-۱۴2،۱۰

ارتفاع میله های دستگرداز لب پله -م، ۴ص۷-2--9-۴، ۱۰5

ارتفاع سیل طرح – م ،۶ص ۱-۶-۶ ،۴۳

۱

ارتفاع شالوده مصالح بنایی  ،(h) - 2800ص5-2-۷ ،9۳

ارتفاع میله های دستگیره ،م ،۳ص ۴-5-۱-۶-۳ ،9۶

ارتفاع طبقه در ساختمان بنایی  ،28۰۰ -ص۱-2-۷ ،88

ارتفاع ناگز یر حفاظ ها ،م ،۳ص ۱۴-۱۴-2-۶-۳ ،۱۳2

ارتفاع طبقه ،م ،۳ص ۱

ارتفاع نردبان دوطرفه ،م  ،۱2ص ۳-۴-۷-۱2 ،5۳

ارتفاع طی شده شیبراه ،م ،۳ص ۴-۴-2-۶-۳ ،9۴

ارتفاع نردبان دوطرفه ،م  ،۱2ص ۳-۴-۷-۱2 ،5۳

ارتفاع فضاها -م، ۴ص۳-۴-۱-۴، ۳

ارتفاع نرده حفاظتی موقت -م ،۱2ص2-2-5-۱2 ،۳۳

ارتفاع فضاهای بهداشتی -م، ۴ص2-۳-5-۶-۴، ۶5

ارتفاع نرده حفاظتی موقت ، ،م  ،۱2ص 2-2-5-۱2 ،۳۳

ارتفاع کرسی چینی ،م 5-۶-5-8 ،۴9 ،8

ارتفاع نرده محافظ ،م ،۱۴ص 5-5-۳-۱۴ ،۳۳

ارتفاع کف اتاق ترانسفورماتور ،م  ،۱۳ص ۳-۴-5-۳-۱۳ ،55

ارتفاع نصب چراغ ها ،م  ،۱۳ص  ۱۰-5-۶-۱۳ ،۱۳2ب

ث

ارتفاع و تعداد طبقه های مجاز ساختمان های بنایی کالف

ارتفاع کف زمین ،م  ،۴ص ۳-۷-۴-۴ ،۳9

دار  ،28۰۰ -ص۱-۷-2 ،8۷

ارتفاع کف یا پاگرد -م، ۴ص۱-5-۳-5-۴، 5۰

ارتفاع و مساحت ساختمان ،م ،۳ص 2-۴-۳ ،۴۱

ارتفاع کالف  ،28۰۰ -ص۱-۶-۷ ،۱۰۷

ارتفاع و مساحت مجاز براسا س گروه های تصرف -م۴

ارتفاع لچکی ها –م  ،۱۰ص۱۳-۳-۳-۱۰ ،2۴۶

،ص2-2-2-۴-۴، ۳۶

ارتفاع لوله جانشین کنتور ،م  ،۱۷ص  2-۳-۴-۱۷ ،۳۱د

ارتفاع وجه رو به باد ساختمان  -م  ،۶ص  ،۱۳۶پ2-۴-۶-

ارتفاع مبنا h – ،م  ،۶ص 5-۱۰-۶ ،۷۴

ارتفاع ورق سخت کننده –م ،۱۰ص9-۱۰-۷-2-۱89،۱۰

۱2

ارتفاع ورق سخت کننده ،م  ،۱۰ص ۷-۱۰-9-2-۱۰ ،۱89

ارز یابی کفایت ظرفیت اعضا و اتصاالت  ،28۰۰ -ص،۱8۳

ارتفاع هر اتاق اقامت -م، ۴ص9-۱-۱-۷-۴، 9۰

۳-۱2-۴

ارتفاع هیدرولیکی – م  ،۶ص 2-8-۶ ،۶۱

ارز یابی کیفیت بتن -م ،9ص5-8-۱۰-9 ،۱۳۶

ارتفاع هیدرولیکی – dhم  ،۶ص ۴-8-۶ ،۶2

ارز یابی مقاومت بتن ساخته شده -م ،9ص-۴-8-۱۰-9 ،۱۳۶

ارتفاع یراق آالت ،م ،۳ص ۱8-2-۴-۶-۳ ،9۰

۱

ارتقای پایه پروانه –م  ،2ص ،2۱ماده 9-۳

ارومیه ،م  ،۱9ص  ۷۰م  ،۱9ص  ،2۶جدول ۳

ارتقای پایه –م  ،2ص۳-۳-5 ،2۷

ازدست رفتن پایدار ی کلی پی– م،۷ص2-۴-۷ ، 25

ارجاع کار نظارت به مجر ی ،م  ،2ص ۴-۱۳ ،۶۱

ازدیاد پیوستگی – م ،۶ص ۴-۱-۶ ،۷

ارجاع مناسب کارها –م  ،2ص۱-۷-2 ،۷

ازدیاد شیب -م،۱2ص۳-8-۶-۱2 ،۴8

ارجحیت های خروجی هوای خنک کننده ،م  ،۱۳ص ،۴۴

ازدیاد طول نسبی -م ،9ص۷-2-۴-۱۰-9 ،۱۳۱

۱۳-5-۳-۳

ازمایش شبکه لوله کشی [قسمت به قسمت]  -م ،۱۶ص

ارزش جوش ،جوش ،ص ۷-۱۰ ،۳8۱

 ، ۱-۱۶-5-5 ،88ب2

ارزش چسبانندگی – م ،9ص ۱-۶-۳-9 ،2۱

ازمایش فشار [لوله کشی]  -م ،۱۶ص  ، 2-۴-9-۱۶ ،۶۶ب2

ارزش فرهنگی– م،۷ص۳-۴-۶-۳-۷ ، ۱8

ازمایش لوله کشی فاضالب  -م ،۱۶ص ، ۴-۳-5-۱۶ ،8۶

ارزشهای هویتی –م  ،2ص ،2۴ماده ۷-۴

ب5

ارزشیابی خطر گود با شیب پایدار– م،۷ص[، ۱9جدول]

ازمایش نشت با آب [لوله کشی آب باران]  -م ،۱۶ص ،۱29

ارز یاب یا ارز یابان –م  ،2ص  ،5۱ماده ۳-۶-۱۰

 ، ۱۶-8-5-۱ب

ارز یابی استعداد روانگرایی  ،28۰۰ -ص۱-۱-2-۶ ،۷۷

اساس مقطع پالستیک تیر پیوند –م  ،۱۰ص ۱2--۳-۱۰ ،2۳۳

ارز یابی بتن ساخته شده ،م  ،9ص ۱۰-8-5-9 ،۱۳۶

۳

ارز یابی پایدار ی شیب ها  ،28۰۰ -ص2-۱-2-۶ ،8۱

اساس مقطع پالستیک حول محور – xم  ،۱۰ص -۱۰ ، ۶۴

ارز یابی جوش [جوشکار ی لوله کشی عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص

2-5-۱-2

 ،۱۳۷بند ث

اسپر ینکلر [ساختمان های عمیق] ،م ،۳ص ۱۱-2-۳-۳ ،۱9۳

ارز یابی جوشکاران [لوله کشی عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص ،۱25

اسپر ینکلرها ،م ،۳ص 2-2 ،۱5۶

۱۷-۱۴-۱-2

استادیوم ها ،28۰۰-ص۶-۱ ،5

ارز یابی خطر – م ،۶ص ۱۰

استاندارد – ISOم  ،۱۰ص۴-۱-۱۰ ، ۶

ارز یابی خطر گود با دیوار قائم ،م  ،۷ص ۱8

استاندارد آجر ،م  ،5ص 59

ارز یابی خطر گود– م،۷ص۴-۳-۳-۷ ، ۱۷

استاندارد روشنایی داخلی ،م  ،۱۳ص  ،۱۷5پ 2-2

ارز یابی خطر گودبا دیوار قائم– م،۷ص[، ۱8جدول]

استاندارد سنگ ،م  ،5ص ۴۰

ارز یابی خطر گودقائم– م،۷ص۳-۴-۱-۳-۷ ، ۱۷

استاندارد سنگدانه ها ،م  ،5ص ۴۶

ارز یابی در کوتاه مدت -م ،9ص۴-2-۶-9 ،۴9

استاندارد فیتینگ مناسب برای لوله های غیر فلز ی  -م،۱۶

ارز یابی درهای آتش ،م ،۳ص ۱-۱۱-2-8-۳ ،۱۶9

ص  ، ۴-8-۴-۱۶ ،۴۶ت5

ارز یابی روش عمل آور ی بتن ،م  ،9ص ۱۰-8-8-9 ،۱۴۳

استاندارد کاشی ،م  ،5ص 52

ارز یابی روش مراقبت از بتن ،م  ،9ص ۱۰-8-8-9 ،۱۴۳

استاندارد معادل لوله کشی گاز ،م  ،۱۷ص ۱-۴-۴-۱۷ ،۳5

ارز یابی ر یسک – م ،۱2ص 25-۳-۱-۱2 ،۶

الف

ارز یابی عملکرد در طول ساخت و ساز– م،۷ص۴--۳-۷ ، 2۱

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

۱-2

استاندارد ملی شماره  ۳۰۷۶گاز ،م  ،۱۷ص 2-۴-۴-۱۷ ،۳5

ارز یابی عملکرد سازه های موجود– م،۷ص۴-۱-۳-۳-۷ ، 22

الف

ارز یابی عملکرد مجر یان انبوه ساز –م  ،2ص 5۳

استاندارد های انتخاب مخازن ذخیره ،م ،۱۴ص  ،۱۳2جدول

۱۳

استانداردهای  ،IGSم  ،۱۷ص ۱

استعمال دخانیات [بهره بردار ی و نگهدار ی گاز]  ،م  ،۱۷ص

استانداردهای  ،IPSم  ،۱۷ص ۱

 ،۱۶۰پ۳-2- ۳

استانداردهای آهک ،م  ،5ص ۱8

استعمال دخانیات ،م  ،5ص ۱۰۷

استانداردهای بتن ،م  ،5ص ۷۰

استفاده ار آزمون های درجا– م،۷ص2-۳-۴-۷ ، 28

استانداردهای پلیمرها ،م  ،5ص ۱۳۱

استفاده از آزمایش بارگذار ی استاتیکی– م،۷ص-۶-۷، 5۶

استانداردهای چوب ،م  ،5ص ۱۳9

۴-۱-5

استانداردهای سیمان ،م  ،5ص ۷۰

استفاده از آزمایش دینامیکی– م،۷ص۴-۱-۶-۶-۷، 5۶

استانداردهای سیمان ،م  ،5ص 9

استفاده از تابلوها (ضوابط کلی)  ،م  ،2۰ص 8-۳-2۰ ،۱8

استانداردهای شیشه ،م  ،5ص ۱۱۴

استفاده از دستگاه های جوشکار ی و برشکار ی برای

استانداردهای عایق رطوبتی ،م  ،5ص 92

ساخت -م،۱2ص5-۱۰-2-۱2 ، ۷2

استانداردهای گچ ،م  ،5ص 2۴

استفاده از شالوده بتن آرمه (شرایط)  ،28۰۰ -ص-2-۷ ،95

استانداردهای مالت ،م  ،5ص ۳5

5

استانداردهای میلگرد ،م  ،5ص ۱۴۶

استفاده از قلوه سنگ– م،8ص2-۴-۳-2-8 ،۱۴

استانداردهای یراق آالت ،م  ،5ص ۱۱۷

استفاده از مصالح به غیر از فوالد – م  ،۱۰ص5--2-۱-۱۰ ، 2۰

استاندارها [مصالح] – م ، 5ص ۳-۱-5 ،2

۱-2

استاندارهای ساخت و آزمایش لوازم بهداشتی  -م ،۱۶ص

استفاده از مصالح کارکرده [لوله کشی]  -م ،۱۶ص ۱۶- ،۳۷

 ،۱۰۶جدول 2-۴-۷-۱۶

 ، ۴-۴-۱پ

استاندارهای عایق حرارتی ،م  ،5ص 9۷

استفاده از مصالح مرغوب –م  ،2ص ،۳۷ماده ۱2-۱-۷

استاندارهای قیر ،م  ،5ص 8۷

استفاده از مصالح وتجهیزات کارکرده -م، 22ص۱۱-2-22، ۱۳

استاندراد ملی شماره  ،۴۰۴۷م  ،۱۷ص  ۴-۳-۴-۱۷ ،۳۶الف

استفاده از مقاطع الغر – م  ،۱۰ص 2-2-۱-2-۱۰ ، 25

استایرن -م ،9ص۱-2-9-9-5 ،۱۰۰

استفاده از مواد حباب ساز -م ،9ص۶-2-۶-9 ،5۱

استحکام روکش ،جوش ،ص ۱۶-2-۳ ،۱۰۱

استفاده از مهارهای موقت در آزمایش خزش ،م ،۷ص ،۴8

استخر شنا – م ،۶ص ۳-۱-5-۶ ،2۷

۴9

استخر -م، ۴ص۱۳-2-۱-5-۴، ۷9

استفاده داز پانل ها در دیوار پیرامونی ساختمان-

استخر ،م  ،۱۳ص 5-۱۰-۱۳ ،۱29

م،۱۱ص۷-2۶-5-۱۱، 8۶

استخرهای سرپوشیده -م، ۴ص5-۱۳-2-9-۴، 8۰

استفاده غیر مستقیم[آزمون درجا] – م،۷ص۳-2--۴-۷ ، 28

استخرهای عمومی  -م ،۱9ص ۴-2-۴-۱9 ،5۷

۱

استروهال – م  ،۶ص ۶-۷-۱۰-۶ ،۱۰2

استفاده کننده وسایل گازسوز ،م  ،۱۷ص 2-۶-۱-۱۷ ،۱۶

استشمام بوی گاز [ایمنی]  ،م  ،۱۷ص  ،۱5۱پ 5-۱

استفاده مجدد [مصالح] – م ، 5ص ۷-۱-5 ،۴

استعداد ترک خوردن بین دو سطح  -م  ،9ص۱5--9 ،22۳

استفاده مداوم  -م ،۱9ص ۳-2-2-۱9 ،۱8

۱۳-۱

استفاده مستقیم از نتایج آزمایش های درجا– م،۷ص5۶

استعداد زمین لغزش  ،28۰۰ -ص2-۱-2-۶ ،8۱

۴-۷-۶-۴-۱،

استعفا –م  ،2ص۶-۶-5 ،28

استفاده مستقیم[آزمون درجا] – م،۷ص۳-2-2-۴-۷ ، 28

استعالم از دفتر مقررات ملی ساختمان – م  ،۱۰ص ۱--۱۰ ، ۱

استفاده منقطع  -م ،۱9ص ۳-2-2-۱9 ،۱8

۱-۴

استفاده همزمان از پلی استایرن ،م ،۳ص ۱۴۴

استعالم -م، 22ص8-2-22، ۱2

استقرار [خانه های یک یا دو خانوار ی] ،م ،۳ص ۶--۳ ،۱۱۷

استعمال دخانیات – م ،۱2ص۱-۱5-۳-۱2 ،2۳

۱۱-5-۳

۱۴

استقرار تصرف مسکونی در طبقات باالی سایر تصرف ها،

اشتغال مجر ی ،م  ،2ص ۴-۱۳ ،۶۱

م ،۳ص ۱۱۷

اشخاص حقیق دارنده پروانه اشتغال – م  ،2ص  ،2تبصره 2

استقرار جرثقیل های متحرک -م،۱2ص2۰-2-۶-۱2 ،۴۶

اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال شاغل در طراحان

استقرار درها [راه های خروج در تصرف های آموزشی و

حقوقی –م  ،2ص ،۳2ماده ۶-۳-۶

فرهنگی] ،م ،۳ص ۱۱8

اشراف و دید -م، ۴ص۴-2-۴-۴، ۴۰

استقرار کالس های دبستان ،م ،۳ص 2-۱2-۶-۳ ،۱۱8

اشعه های گاما -م ،9ص۶-2-۳-9-9 ،۱۰۳

استقرار وسایل باز ی -م، ۴ص2۱-۱-۱-۷-۴، 9۱

اشغال فضای راه خروج ،م ،۳ص ۶-۳-۶-۳ ،۱۰۳

استهالک یا آسیب  -م، ۴ص2-۴-۱-۴، ۳

اشکال ظاهر ی شلنگ گاز ،م  ،۱۷ص 2-5-8-22 ،۶۷

اسکلت فوالدی ،جوش ،ص ۳۱۱

اشیاء متحرک – م ،۶ص 2-۱-5-۶ ،2۷

اسکوپ  ،28۰۰ -ص۷-8-2 ،۱2۶

اصطکاک در انحنا  -م  ،9ص2-۱-2۴-9 ،۳۴9

اسکور یا – م ،9ص 2-۳-۳-9 ،۱۷

اصطکاک منفی جدار– م،۷ص2-۱-۳-۶-۷، 5۳

اسالمپ (بتن پمپی) ،م  ،9ص 5-8-9 ،85

اصطکاک ناشی از اعوجاج  -م  ،9ص2-2-2۴-9 ،۳۴9

اسالمپ بتن (روان کننده ها) ،م  ،9ص ۴۴-8-9 ،8۱

اصفهان – م  ،۶ص  ،۱۰۳جدول 2-۱۰-۶

اسالمپ بتن (قطعات پیش ساخته بتنی) ،م  ،۱۱ص ۴۶

اصالح  Cgبرای افزایش سرعت در باالی تپه ها  -م  ،۶ص

اسالمپ بتن [هوای سرد] -م ،9ص۴-۴-8-9 ،8۱

 ،۱۳9پ۶-2-۶-

اسالمپ بتن -م ،9ص۳-9-۷-۴ ،۶۳

اصالح آب مورد نیاز -م ،9ص ،۱۴8جدول ۱۰-25-9

اسالمپ بتن مصرفی [سیستم عایق ماندگار]  -م،۱۱ص۶5

اصالح حرارتی ،جوش ،ص 9-۶ ،۱۷2

۱۱-۴-2-۱-2،

اصالح سوراخ ها –م  ،۱۰ص۴-۶-۱-۴-2۶۴،۱۰

اسالمپ بتن مصرفی در قطعات بتن پیش ساخته–

اصالح شیمیایی ،م  ،5ص ۶

م،۱۱ص2-2-۱-۳-۱۱، ۴۶

اصالح ضر یب – Cgم  ،۶ص -۱۰-۶-۴-۶ ،8۱پ

اسالمپ بتن ،م  ،9ص ۴-۳-۷-9 ،۶۳

اصالح ضر یب توان ،م  ،۱۳ص  ،2۰۱پ 5-۱-5

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

اصالح ضر یب توان ،م  ،۱۳ص ۳-۴-۳-۱۳ ،۳۶

اسالمپ معکوس ،م  ،9ص ۳-۳-۳-9-9 ،95

اصالح عیوب -م،۱۱ص۱-۴9-۱-8-۱۱، ۱۳

اسلیت ،م  ،5ص ۴۰

اصالح مقادیر بازتاب  ،28۰۰ -ص۱-۴-۴-۳ ،۴۳

اسلیت ،م  ،5ص ۴۶

اصالح مقادیر بازتاب ها در تحلیل تار یخچه زمانی ،28۰۰ -

اسناد مالکیت – م ،9ص ۴-2-2-9 ،8

ص2-2-۴-۳ ،۴5

اسناد و مدارک فنی قالب های بتن -م ،9ص۱2-۱-۱۴-9 ،۱۶۶

اصالح نا همبادی و نا هم محور ی [شکل] –م  ،۱۰ص ،2۷۷

اشارات حرکتی دست ،م  ،2۰ص ۱-۱-2۰ ،۱

۱۰-۴-2

اشتعال اتفاقی [بهره بردار ی و نگهدار ی گاز]  ،م  ،۱۷ص ،۱۶۱

اصالح ناهمتراز ی ،م  ،۱۰ص ۶-۱-2-۴-۱۰ ،2۷5

پ۷-2- ۳

اصول اساسی در تاسیسات برق ،م  ،۱۳ص ۱-۳-۱۳ ،۱۳

اشتعال و انفجار سیلندر گاز اکسیژن – م ،۱2ص -2-۴-۱2 ،۱9

اصول ایمنی و حفاظت کارگاه –م  ،2ص۴-۴-2 ،۳

۷ت

اصول بازرسی چشمی جوش ،جوش ،ص ۱-5-۷ ،۱99

اشتغال اشخاص حقوقی خارج از حدود صالحیت – م ،2

اصول پایه طراحی [بتنی] -م ،9ص۳-۱۳-9 ،۱8۰

ص  ،۱۳2ماده ۱5

اصول تحلیل -م ،9ص9-۱۳-۶ ،۱8۳

اشتغال به امور فنی خارج از حدود صالحیت –م  ،2ص،2۰

اصول تحلیل و طراحی [بتنی] -م ،9ص۱۳-9 ،۱۷۷

ماده ۷-۳

اصول تشخیص عیوب در آزمایش فراصوتی ،جوش ،ص

اشتغال دفاتر مهندسی طراحی ساختمان –م  ،2ص-5 ،28

8-۴-۳-۳ ،2۶۴

۶-۴

۱5

اصول حفاظت ،حفاظت در برابر تماس مستقیم ،م  ،۱۳ص

اطالعات ثبتی و ملکی – م ،2ص ۱۰۴

۱۳-۳-۱-۱ ،۱۳

اطالعات ژئوتکنیکی  ،28۰۰ -ص۱-۶ ،۷5

اصول ر یشه دار معمار ی اسالمی-ایرانی -م، ۴ص-۴-۴، ۳۳

اطالعات ساختمان – م ،2ص ۱۰۴

۱-5

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

اصول مشترک و یکسان الزم االجرا – م  ،2ص 2-2-2 ،۱

اطالعات فنی و ملکی ساختمان گواهی ناظر –م  ،2ص-2 ،۷

اضافه افتادگی دراز مدت  -م  ،9ص۳-۴-2-۱۷-9 ،25۴

9-۱

اضافه آرماتور  -م  ،9ص2-8-2۱-9 ،29۷

اطالعات مربوط به عملیات اجرایی سازه – م  ،2ص ۱۱2

اضافه تغییر شکل در دراز مدت  -م  ،9ص ،25۷تبصره ۳

اطمینان از ابعاد قطعه -م،۱۱ص۱8-8-۱-۱-۱۱، ۱۰

اضافه جر یان ،م  ،۱۳ص ۱-۱۳-۳-۱۳ ،2۰

اطمینان از فشار موثر باد –م  ،۱۰ص 5-2-۴-۱۰ ،2۶9

اضافه جر یان ،م  ،۱۳ص ۳-2۳-2-۱۳ ،8

اعتبار شرایط عمومی – م  ،2ص  ،۱۴9ماده ۳۰

اضافه جوش ،جوش ،ص ۳-۶ ،۱5۷

اعتراض متقاضیان پروانه اشتغال –م  ،2ص  ،5۱ماده -۶-۱۰

اضافه فشار خاک هنگام زلزله– م،۷ص5-2-2-5-۷، ۴۴

۷

اضافه فشار مقاوم– م،۷ص5-2-۴-2-5-۷، ۴۰

اعضا پیش ساخته ،م  ،۱۱ص ۶2

اضافه مقاومت  ،28۰۰ -ص ۳-5-۱-۳-۳ ،۳۳

اعضای با مقطع  Ιشکل (تناسبات ابعادی) – م  ،۱۰ص ، 9۰

اضافه ولتاژ در تاسیسات برق فشار ضعیف ،م  ،۱۳ص ،2۱

۱۰-2-5-۱۳

۱۳-۳-۱-۱۶-۱

اعضای با مقطع مختلط – م  ،۱۰ص 8-2-۱۰ ، ۱۱2

اضافه ولتاژ در هادی خنثی ،م  ،۱۳ص ۱-۱۶-2-۳-۱۳ ،22

اعضای با مقطع نبشی تک (نیروی فشار ی) – م  ،۱۰ص 52

الف

۱۰-2-۴-۶ ،

اضافه ولتاژ ناشی از اثرات صاعقه ،م  ،۱۳ص -۳-۱-۱۳ ،22

اعضای باربر ،م ،۳ص 2

۱۶-۳

اعضای پوسته ای -م ،9ص5-۳-۱۳-9 ،۱82

اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه ،م  ،۱۳ص  ۶-۱-9-۱۳ ،۱۰۷ث

اعضای تحت اثر توام فشار و خمش در قاب ها [شکل

اضافه ولتاژ ،م  ،۱۳ص ۱-۱5-۳-۱۳ ،2۰

پذیر ی ویژه]  -م  ،9ص۴-2-2۳-9 ،۳۳۰

اضمحالل مواد ساختمان -م ،9ص2-5-۱۳-9 ،۱8۰

اعضای تحت اثر لنگر پیچشی – م  ،۱۰ص ۷-۴-2-۱۰ ، ۱۰۷

اطراف باز راه پله های موقت -م،۱2ص۴-2-۷-۱2 ، 5۴

اعضای تحت خمش در قاب ها  -م  ،9ص2۳-۳-۱-9 ،۳2۳

اطراف راهروی سر پوشیده موقت -م ،۱2ص۴-۷-5-۱2 ،۳5

اعضای تحت خمش در قاب ها [شکل پذیر ی ز یاد]  -م ،9

اطراف گود سازه– م،۷ص۴-۷-۳-۳-۷ ، ۱8

ص۱-۴-2۳-9 ،۳2۷

اطراف لوله های مدفون[اجرای لوله کشی عمده گاز]  ،م ،۱۷

اعضای تحت فشار و خمش [بتن در زلزله]  -م  ،9ص،۳۱8

ص  ،۱۰۷بند ۷

2-9-2۳-2-۱

اطراف لوله هواکش فاضالب  -م ،۱۶ص ۷-۴-۳-۱۶ ،25

اعضای تحت فشار و خمش در قاب ها [شکل پذیر ی

اطراف مخزن ،م ،۱۴بند پ 2

متوسط]  -م  ،9ص۳-2-2۳-9 ،۳2۴

اطفاء حر یق – م ،۱2ص 9-۴-2-۱2 ،2۰

اعضای حقیقی و حقوقی سازمان –م  ،2ص ،۱9ماده ۱-۱-۳

اطفای حر یق  ،28۰۰ -ص۳-۱-۴ ،58

اعضای خمشی با ارتفاع ز یاد  -م  ،9ص۱۴-۱5-9 ،225

اطفای حر یق ،م  ،2۰ص 8

اعضای خمشی با مقطع مختلط –م  ،۱۰ص8-2--2-۱۰ ، ۱2۱

اطالع رسانی ،م  ،2۰ص ۴-۷-2-2۰ ،9

۳

اطالعات پیش از طراحی [لوله کشی آب باران]  -م ،۱۶ص

اعضای خمشی با مقطع نامتقارن Cb – ،م  ،۱۰ص -۱۰ ، ۶۳

 ،۱۶-8-2-۱ ،۱۱8الف

2-5-۱-۳

اطالعات پیش از طراحی [لوله کشی فاضالب]  -م ،۱۶ص

اعضای ساخته شده – م  ،۱۰ص ۴-۷-2-۱۰ ، 5۳

۱۶-5-2-۱ ،۶8

اعضای سازه ای -م ،9ص۱۳-5-9 ،۱82

۱۶

اعضای سه بعدی -م ،9ص۴-5-۱۳-9 ،۱8۳

اعالم حر یق ،م ،۳ص ۱-5-۳ ،5۳

اعضای شکل پذیر  ،28۰۰ -ص2-2 ،۱۷۷

اعالم خطر آشکارساز ،م ،۱۴ص  ۴-5-۱۳-۱۴ ،۱59ث۱

اعضای صفحه ای -م ،9ص2-5-۱۳-9 ،۱82

اعالم خطر ،م  ،۱۳ص 5-9-۱۳ ،۱۰5

اعضای طره ای -م ،9ص۱-8-۱۳-9 ،۱8۶

اعمال ضربه برای تخر یب -م ،9ص۶-8-۱۰-9 ،۱۴2

اعضای فشار ی با خاموت های بسته یا دورپیچ –م  ،9ص

اعمال ضر یب همزمانی ،م  ،۱۳ص ۱-2-۷-۱۳ ،۷9

9-۱۴-۱۱-۱-۴ ،2۰۳

اعمال کنترل های خاص ،م  ،2۰ص ۱۴-2-2۰ ،۱۱

اعضای فشار ی با مقاطع دارای یک محور تقارن – م  ،۱۰ص

اعمال نیرو در دمای محیط -م،۱۱ص8-۱-۴۷-۱۱-۱، ۱۳

۱۰-2-۴-5 ، ۴9

اعمال نیرو و حرارت -م،۱۱ص۴8-8-۱-۱-۱۱، ۱۳

اعضای قاب های سازه ای ،سازه های گرد [بار باد] – م ،۶

اعوجاج جوشکار ی ،جوش ،ص ۱۶

ص ۴-۷-۱۰-۶ ،۱۰۱

اعوجاج –م  ،۱۰ص 2-۶-۴-۱۰ ،2۷8

اعضای کششی با تسمه سر پهن – م  ،۱۰ص ۳-۷-2-۱۰ ، ۴2

اعوجاج ناشی از جوش ،جوش ،ص 2-۶ ،۱5۶

اعضای کششی با تسمه لوال شده با خار مغز ی – م  ،۱۰ص

افت بتن –م ،۱۰ص۱۰-2-2-۱9۱،۱۰

۱۰-2-۳-۶ ، ۴۰

افت تراگسیل [جداکننده مرکب]  ،م  ،۱8ص 55

اعضای کششی مرکب – م  ،۱۰ص ۳-5-2-۱۰ ، ۴۰

افت تراگسیل صدا ،م  ،۱8ص ۳-۱9-۱-۱8 ،۱2

اعضای کششی مرکب از چند نیمرخ یا نیمرخ و ورق – م

افت شدید اسالمپ -م ،9ص۴-5-8-9 ،82

 ،۱۰ص 5-۳-2-۱۰ ، ۳9

افت صوتی ،م  ،۱8ص ۱-۳-2-۱8 ،2۰

اعضای محور ی با مقطع مختلط (شکل) –م  ،۱۰ص-۱۰ ، ۱۱۶

افت فشار ثابت ،م ،۱۴ص ۳-2-5-۱۴ ،5۰

2-8-۱

افت فشار در طول لوله  -م ،۱۶ص  ،۱۴2پ۴-۱

اعضای محور ی با مقطع مختلط پر شده با بتن –م ،۱۰

افت فشار در فیتینگ ها و شیرها  -م ،۱۶ص  ،۱۴۶پ5-۴-۱

ص2-8-2-۱۰ ، ۱۱۶

افت فشار در کنتور آب  -م ،۱۶ص  ،۱۴5پ2-۴-۱

اعضای محور ی با مقطع مختلط پر شده با بتن –م ،۱۰

افت فشار در لوله ها  -م ،۱۶ص  ،۱۴9پ۶-۴-۱

ص2-2-8-2-۱۰ ، ۱۱9

افت فشار طراحی شده ،م  ،۱۷ص ۱۱-2-8-۱۷ ،۱۰۰

اعضای محور ی با مقطع مختلط –م  ،۱۰ص8-2-2-۱۰ ، ۱۱۶

افت فشار مجاز [مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص ،۱۰۰

اعضای محور ی با مقطع مختلط محاط در بتن –م ،۱۰

۱۷-۱۱-2-8

ص2-8-2-۱۰ ، ۱۱۶

افت کارایی ،م  ،5ص ۷۳

اعضای محور ی با مقطع مختلط محاط شده در بتن

افت ولتاژ کل در مدارها توز یع ونهایی ،م  ،۱۳ص ۷--۱۳ ،۷9

(محدودیت ها) –م  ،۱۰ص8-2-۱-2-۱۰ ، ۱۱۶

۱-5

اعضای موثر در پایدار ی سازه – م  ،۱۰ص 5-۱-2-2-۱-۱۰ ، ۱9

افراد صالحیت دار حرفه ای –م  ،2ص۱-۷-2 ،۷

اعضای میله ای -م ،9ص5-۱-۱۳-9 ،۱82

افراد معلول جسمی-حرکتی -م، ۴ص۱-2-۶-۴، 2

اعضای یکپارچه با تکیه گاه -م ،9ص8-۱-۱۳-9 ،۱8۶

افزای بار جانبی در اعضای خاص  ،28۰۰ -ص9-۳ ،5۱

اعضایی از قاب ها که برای تحمل نیرو های زلزله طراحی

افزایش آگاهی های عمومی –م  ،2ص۱-۱۰-2 ،9

نمی شوند  -م  ،9ص۴-۶-2۳-9 ،۳۴2

افزایش بنا ،م ،۳ص 2

اعطای صالحیت اجرای تاسیسات –م  ،2ص ،۴2ماده -5-8

افزایش پایایی بتن – م ،9ص ۶-۳-9 ،2۱

۱

افزایش پایایی بتن -م ،9ص۳-۱-۶-9 ،۴5

اعطای صالحیت –م  ،2ص ،25ماده ۱-5

افزایش تغییر شکل فوالد پیش تنیدگی  -م  ،9ص-9 ،۳58

اعالم به موقع حر یق ،م ۳ص ۴-۱-۱-۳ ،۱5

2۴-۷-2

اعالم حر یق خودکار اعالم حر یق  ،م ،۳ص 2-2-5-۳ ،5۴

افزایش تنش مجاز در ترکیب بارها – م ،۶ص ۳-۴-2-۶ ،۱8

اعالم حر یق دستی ،م ،۳ص 2-۱-5-۳ ،5۴

افزایش زمان گیرش سیمان پرتلند – م ،9ص 2-۱-۳-9 ،۱2

۱۷

افزایش سرعت بیش از حد کابین ،م ،۱5ص ۷

اقدامات قبل از آزمایش [لوله کشی عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص

افزایش شیب دامنه های موجود  ،28۰۰ -ص2-2-۶ ،8۰

۱۷-۱۶-8 ،۱۴5

افزایش عمق جوشکار ی ،جوش ،ص  ،۱59شکل 5-۶

اقدامات قبل از آزمایش فراصوت ،جوش ،ص -۳-۴-8 ،2۷۴

افزایش عمق گیردار ی سپر– م،۷ص2-۱-5-5-۷، ۴2

۷-2

افزایش غلظت مواد قابل اشتعال ،م ،۱۴ص ۱-۳-5-۱۴ ،۴9

اقدامات قبل از عایق کار ی [عایق در بخش عمده گاز]  ،م ،۱۷

افزایش مجاز ارتفاع و مساحت -م، ۴ص۳-2-۴-۴، ۳۶

ص 2-۱۳-۱۷ ،۱۱5

افزایش مجاز ارتفاع ،م ،۳ص ۳-۴-۳ ،۴5

اقدامات کنترلی – م ،۱2ص 2-۱-۳-۱2 ،2۱

افزایش مساحت به دلیل فاصله با ساختمان های مجاور،

اقالم مدفون –م ،۱۰ص9-9-2-۱۷۶،۱۰

م ،۳ص 2-5-۴-۳ ،۴8

اقلیم منطقه  -م ،۱9ص ۳-5-۳-۱9 ،۴9

افزایش مساحت به دلیل وجود شبکه بارنده خودکار ،م،۳

اقلیم های مرطوب  -م ،۱9ص ۳-۷-۳-۱9 ،5۰

ص ۳-5-۴-۳ ،۴9

اکر یالت اتیل -م ،9ص5-2-2-9-9 ،۱۰۱

افزایش مساحت مجاز ساختمان ،م  ،۳ص 5-2-۴-۳ ،۴8

اکر یلیک -م ،9ص۱-2-9-9-5 ،۱۰۰

افزایش مساحت مجاز ،م ،۳ص 5-۴-۳ ،۴۷

اکسترود شده ،م  ،5ص 9۷

افزایش مقاومت مورد نیاز –م ،۱۰ص2-۳-۳-۱99،۱۰

اکسید روی ،م  ،5ص ۱۶۴

افزایش نرمی سیمان -م ،9ص2-2-۳-9-9 ،9۰

اکسید قلیایی ،م  ،5ص ۱۰

افزایش نیروی طراحی لرزه ای در بررسی پایدار ی شیب ها -

اکسید کلسیم ،م  ،5ص ۱5

 ،28۰۰ص۳-۶ ،8۳

اکسید منیز یم ،م  ،5ص ۱-2-۱-9-5 ،9۴

افزودن ارتفاع نردبان -م،۱2ص۳-۳-۷-۱2 ، 5۳

اکسیده -م،۱۱ص8-28-۴-۱۱، ۷۳

افزودن الیاف به مخلوط کن -م ،9ص۳-۴-۱-9-9 ،95

اکسیدهای حاصل از نورد [فوالد] –م  ،۱۰ص 5--۴-۱۰ ،2۶8

افزودن به سیستم لوله کشی موجود [مصرف کنندگان عمده

2

گاز]  ،م  ،۱۷ص ۱۱-2-۳-۱۷ ،98

اکسیدهای قلیایی سیمان -م ،9ص۱-۱-۳-۶-9 ،۴۴

افزودن خاک به مالت ،م  ،5ص ۳5

االستومرها ،م  ،5ص ۱۳۰

افزودنی بتن ،م  ،5ص ۷۰

االستومرهای گرمانرم ،م  ،5ص ۱۳۰

افزودنی بتن ،م  ،5ص ۷۰

االستومر ی ،م  ،5ص 9۶

افزودنی شیمیایی – م ،9ص 5-۳-9 ،۱9

التراسونیک (فراصوتی) –م ،۱۰ص9-2-۴-2-۱5۴،۱۰

افزودنی مالت ،م  ،5ص ۳۶

التهابی ،م  ،۱۳ص 2-۱-۴-۱۳ ،۳9

افزودنی های سیمان ،م  ،5ص ۱۱

الزامات اجرایی -م، ۴ص۶-۱-۴، 5

افزودنی های مالت ودوغاب– م،8ص2-8-2-8 ،۱9

الزامات الکتر یکی تابلوها ،م  ،2۰ص ۶-۳-2۰ ،۱۶

افشان ،م  ،۱۳ص ۳-۱۴-۷-۱۳ ،92

الزامات برای بتن مسلح در معرض یون های کلر ید -م،9

اقامتگاه راه های خروج ،م ،۳ص ۱۱-۳-۶-۳ ،۱۱5

ص۴-۶-9 ،۴۶

اقامتگاه ها – م  ،2ص  ،۱۴9ماده 29

الزامات پایدار ی کل سازه – م ،۶ص ۴-۴-2-۶ ،2۰

اقدام اضطرار ی -م، 22ص2-۱۳-۶-22، ۱5

الزامات پیش آمدگی های ساختمان -م، ۴ص۶-۴-۴، ۴2

اقدامات پس از فسخ – م  ،2ص  ،۱۴۷ماده 25

الزامات تاسیسات ساختمانی ،م ،۱۴ص ۱-۳-۱-۱۴ ،۱

اقدامات پیشگیرانه – م ،۱2ص ۱-۱-2-۱2 ،۱۱

الزامات تحلیل و طراحی – م  ،۱۰ص ۱-۱-2-۱۰ ، ۱۳

اقدامات پیشگیرانه -م، 22ص۳-۴-۶-22، 2۱

الزامات تحلیل و طراحی برای تامین پایدار ی – م  ،۱۰ص

اقدامات فور ی در موارد نشت گاز [بهره بردار ی و نگهدار ی

۱۰-2-۱ ، ۱۱

گاز]  ،م  ،۱۷ص  ،۱۶۰پ2-2- ۳

الزامات تخلیه ی مکانیکی هوا ،م ،۱۴ص 2-5-۱۴ ،۴۷

اقدامات قبل از اجرا – م ،۱2ص ۴-۱-۱2 ،۷

۱8

الزامات تکمیلی طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی شده

الزامات عمومی طراحی دودکش ،م ،۱۴ص 2-۱-۱۱-۱۴ ،۱۱9

واگرا –م  ،۱۰ص ۱2-۳-۱۰ ،2۳۱

الزامات عمومی فضاهای ساختمان -م، ۴ص5-۴، ۴۷

الزامات حالت های حدی بهره بردار ی –م ،۱۰ص۱۰-2-۱9۰،۱۰

الزامات عمومی کانال کشی ،م ،۱۴ص 2-۱-۶-۱۴ ،۶۱

الزامات درجه بندی مقاومت در برابر آتش ،م ،۳ص ،۳۷

الزامات عمومی مقاطع اعضای فوالدی – م  ،۱۰ص -۱۰ ، 2۴

جدول

2-2-۱

الزامات ژئوتکنیکی  ،28۰۰ -ص۱-۶ ،۷5

الزامات عمومی نورگیر ی و تهویه ی فضاها -م، ۴ص-۴، 8۳

الزامات سکونت -م، 22ص۶-۴-22، ۳۱

۶

الزامات شکل،حجم و نمای ساختمان -م، ۴ص5-۴-۴، ۴۰

الزامات عمومی ورق های پرکننده –م ،۱۰ص9-5-2-۱۷۰،۱۰

الزامات طراح لرزه ای وصله ستون ها -م ،۱۰ص-۳-2۰۷،۱۰

الزامات فضاهای اشتغال واقع درز یرزمین -م، ۴ص-5-۴، ۶۱

5-2

۴-۴

الزامات طراحی – م  ،۱۰ص 2-۱۰ ، ۱۱

الزامات فضاهای بهداشتی با نورگیر ی از سقف -م، ۴ص۶۶

الزامات طراحی اعضا برای برش – م  ،۱۰ص ۶-2-۱۰ ، 9۴

۴-5-۶-۴،

الزامات طراحی اعضا برای خمش – م  ،۱۰ص 5-2-۱۰ ، ۶۰

الزامات قاب های خمشی معمولی ،م  ،۱۰ص 2۱۳

الزامات طراحی فضای امن– م، 2۱ص۴-۴-2-2۱، 2۱

الزامات قبل از ساخت (هوای گرم) -م ،9ص2-۳-8-9 ،۷۴

الزامات طراحی لرزه ای ستون -م ،۱۰ص5-۱-۳-2۰5،۱۰

الزامات کاربرد سیستم های تبر ید ،م ،۱۴ص ۱۳-۴--۱۴ ،۱5۴

الزامات طراحی لرزه ای کف ستون ها -م ،۱۰ص۳--2۰9،۱۰

2

5-2-۳

الزامات کلی ساخت و قرارگیر ی ساختمان -م، ۴ص-۴، ۳8

الزامات طراحی لرزه ای –م ،۱۰ص۳-۱95،۱۰

۴-۳

الزامات طراحی لرزه ای وصله تیر ها -م ،۱۰ص-۳-5-2۱۰،۱۰

الزامات کمانش موضعی اجزای فشار ی – م  ،۱۰ص ، 2۴

2-۴

۱۰-2-2

الزامات طراحی ،ساخت و نصب کانال تخلیه هوا ،م ،۱۴ص

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

۱۴-5-۳-2 ،5۰

الزامات لرزه ای کمانش موضعی -م ،۱۰ص۴-۳-2۰۱،۱۰

الزامات طرح مخلوط بتن [هوای سرد] -م ،9ص۴--8-9 ،8۱

الزامات لرزه ای مهار جانبی تیرها -م ،۱۰ص۶-۳-2۱2،۱۰

۴

الزامات مبنا – م ،۶ص ۳-۱-۶ ،۴

الزامات عمومی (طراحی برش) – م  ،۱۰ص ۶-۱-2-۱۰ ، 9۴

الزامات میلگردها[بنایی مسطح] – م،8ص۳-2-۴-8 ، ۳۶

الزامات عمومی (مقاطع مختلط) – م  ،۱۰ص 8-۱-2-۱۰ ، ۱۱2

الزامات نور و هوا -م، ۴ص[، 85جدول]

الزامات عمومی [اتصاالت] –م ،۱۰ص9-۱-2-۱۴۰،۱۰

الزامات ویژه در موتورخانه سیستم تبر ید ،م ،۱۴ص -۱۴ ،۱59

الزامات عمومی [برشگیرها] –م ،۱۰ص8-۷-۱-2-۱۳۳،۱۰

۱۳-۶

الزامات عمومی [قاب خمشی معمولی] -م ،۱۰ص-۳-22۴،۱۰

الزمات و بارهای طراحی [سیل] – م ،۶ص ۳-۶-۶ ،۴۴

۱۰-۱

القاء میزان خطر باال ،م  ،2۰ص ۱۰-۴-۳-2۰ ،2۰

الزامات عمومی [همگرای ویژه] –م  ،۱۰ص ۱۱-۱-۳-۱۰ ،22۷

الک نمره  – ۴م ،9ص ۳-۳-9 ،۱۶

الزامات عمومی اتصاالت گیردار از پیش تایید شده –م ،۱۰

الکترو زمین ،م  ،۱۳ص  ،۱۶2پ ۱۰-۱

ص۱-۱۳-۳-۱۰ ،2۴۱

الکترود  ،E6010جوش ،ص ۱2-۳ ،9۱

الزامات عمومی طراحی اعضا برای نیروی کششی – م ،۱۰

الکترود  ،E6011جوش ،ص 92

ص ۱-۳-2-۱۰ ، ۳۴

الکترود  ،E6012جوش ،ص 92

الزامات عمومی طراحی اعضای فشار ی – م  ،۱۰ص -۱۰ ، ۴۶

الکترود  ،E6013جوش ،ص 9۳

2-۴-۱

الکترود  ،E7015جوش ،ص 9۳

الزامات عمومی طراحی خمشی – م  ،۱۰ص 5-۱-2-۱۰ ، ۶2

الکترود  ،E7016جوش ،ص 9۳

۱9

الکترود  ،E7018جوش ،ص 9۳

الکترودهای زمین برای انشعاب برق فشار ضعیف ،م ،۱۳

الکترود  ،E7024جوش ،ص 9۴

ص ۱-۴-5-۱۳ ،59

الکترود  ،E7028جوش ،ص 9۴

الکترودهای زمین مستقل ،م  ،۱۳ص 8-۳-2-۱۳ ،5

الکترود اتصال زمین حفاظتی ،م  ،۱۳ص ۱-۱8-۱-۳-۱۳ ،2۷

الکترودهای زودجوش ،جوش ،ص 2-۷-۳ ،88

ث

الکترودهای سازگار با فلز پایه [جدول] –م ،۱۰ص2--۱5۶،۱۰

الکترود پوشش دار– م،۱۱ص۷-۳-2-۳-۱۱، ۴۷

9-۴

الکترود تنگستن ،جوش ،ص 5-2 ،۴۷

الکترودهای سازگار با فلز پایه ،م  ،۱۰ص 2-۶-2-9-۱۰ ،۱5۶

الکترود توپودر ی ،جوش ،ص 9-۱ ،۱۷

الکترودهای صفحه ای ،م  ،۱۳ص  ،۱۶۳پ ۱۰-2-۱-۱

الکترود جوشکار ی [ساختمان گرم نورد شده]  -م،۱۱ص-۱۱، ۶

الکترودهای فاسد شده[لوله کشی گاز]  ،م  ،۱۷ص -۱۷ ،۳۶

۱-2-۳

 ۴-۴-5پ

الکترود جوشکار ی قوسی ،جوش ،ص 2-۳ ،۷9

الکترودهای فاقد هیدروژن ،کتاب جوش ،ص 82

الکترود جوشکار ی ،م  ،5ص ۱۴5

الکترودهای قائم ،م  ،۱۳ص  ،۱۶۴پ ۱۰-2-2-۱

الکترود روکش دار ،جوش ،ص ۳-۳ ،8۰

الکترودهای کم هیدروژن –م ،۱۰ص9-۱-5-2-۱۴2،۱۰

الکترود زمین اساسی ،م  ،۱۳ص  ،۱۶8پ ۱۰-۴-۱

الکترودهای کم هیدروژن -م،۱۱ص۱-8-۱-۳8-۱۱، ۱2

الکترود زمین ساده ،م  ،۱۳ص  ،۱۶9پ ۱۰-5-۱

الکترودهای کم هیدروژن ،جوش ،ص ۱-۴-۳ ،8۰

الکترود زمین ،م  ،۱۳ص ۳-۷-2-۱۳ ،5

الکترودهای کم هیدروژن ،جوش ،ص ۴-۷-۳ ،89

الکترود فلز ی لخت ،جوش ،ص ۱2

الکترودهای متعارف ،جوش ،ص ۱2-۳ ،9۱

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

الکترودهای مرطوب -م،۱۱ص۳8-8-۱-۱-۱۱، ۱2

الکترود گوج ،کتاب جوش ،ص 9-۴ ،۱۱8

الکترودهای نفوذی ،جوش ،ص 2-۷-۳ ،88

الکترود مداوم ،جوش ،ص 2-۳ ،۷9

الکتروفیوژن [جوشکار ی لوله کشی عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص

الکترود مغزه دار ،جوش ،ص 2-۳ ،8۰

۳-۱۷-۱۴-2 ،۱۳2

الکترود مناسب برای جوشکار ی -م ،9ص ۱-۶-۴-9 ،2۶

الکتروفیوژن ،م  ،۱۷ص 2

الکترود همه وضعیت ،جوش ،ص ۱2-۳ ،9۱

الکتروکرومیک ،م  ،5ص ۱۶9

الکترودها[لوله کشی گاز]  ،م  ،۱۷ص ۴-5-۴-۱۷ ،۳۶

الکتروموتور -م،۱2ص۱-5-9-۱2 ، ۶5

الکترودهای اساسی ،م  ،۱۳ص  ،۱۶9پ ۱۰-۴-۳-۱

الکیدی –م  ،۱۰ص  ،2۷۴جدول 5-۴-۱۰

الکترودهای اسیدی ،جوش ،ص 2-۱۳-۳ ،9۷

الگوهای پژواک عیوب ،جوش ،ص 2۶۷

الکترودهای افقی ،م  ،۱۳ص  ،۱۶۴پ ۱۰-2-۳-۱

المان های پروسه جامع مدیر یت ایمنی – م ،۶ص ۱۰

الکترودهای پربازده ،جوش ،ص ۱-۷-۳ ،88

الیاف آزبستی ،م  ،5ص ۱۰۴

الکترودهای پرجوش ،جوش ،ص ۱-۷-۳ ،88

الیاف پلی پروپیلن ،م  ،5ص ۷2

الکترودهای ترکیبی ،جوش ،ص ۳-۷-۳ ،89

الیاف پلی پروپیین -م ،9ص۳-2-5-9-9 ،9۴

الکترودهای جوشکار ی [مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م ،۱۷

الیاف در بتن -م ،9ص۱-۳-9-9 ،9۴

ص 8-۱-۱۱-۱۷ ،9۶

الیاف شیشه ،م  ،5ص ۱۱۳

الکترودهای جوشکار ی[لوله کشی عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص ،۱25

الیاف طبیعی -م ،9ص2-۱-9-9-۳ ،9۴

۱۷-۱۴-۱-۳

الیاف مصنوعی -م ،9ص2-۱-9-۳-9 ،9۴

الکترودهای خودمحافظ ،جوش ،ص 9-۱ ،۱۷

امپدانس ،م  ،۱۳ص ۶-۳-9-۱۳ ،۱۰8

الکترودهای روپوش دار ،م  ،5ص ۱5۰

امتداد رگ ها– م،8ص۷-5-5-8 ، 52

الکترودهای روکش دار در جوش قوس الکتر یکی ،جوش،

امتداد عمود بر صفحه قالب  -م  ،9ص۱-2۱-2-۷-9 ،29۷

ص 2-2 ،۴2

امتداد عمود بر نیروی جانبی  ،28۰۰ -ص۷-۳-۳-۳ ،۴۰

2۰

امتداد متعامد ساختمان  ،28۰۰ -ص2-۱-۴-۳ ،۴۳

انبار کردن سیمان ،م  ،5ص ۱2

امتداد یافتن میله دستگرد ،م ،۳ص 5-5-۴-۶-۳ ،9۷

انبار کردن قالب ها -م،۱۱ص29-8-۴-۱۱، ۷۳

امتزاج فلز ،جوش ،ص 2۴۳

انبار کردن کاشی ،م  ،5ص 5۴

امتزاج ناقص جوش ،جوش ،ص ۱-۱-5 ،۱2۴

انبار کردن کیسه هاس گچ -م،۱2ص۶-8-۱۱-۱2 ،۷9

امتیاز بندی ظرفیت اشتغال –م  ،2ص ،۳2ماده ۱-۴-۶

انبار کردن گچ ،م  ،5ص 28

امتیاز واحد انبوه ساز –م  ،2ص ،5۰ماده ۱-5-۱۰

انبار کردن مصالح ساختمانی ،م  ،۱2ص ۱۱-8-۱-۱2 ،۷8

امتیازات مجر ی انبوه ساز –م  ،2ص  ،52ماده ۴-۷-۱۰

انبار کردن مصالح و نگهدار ی مواد قابل انفجار -م،۱2ص،8۰

امضا شرایط عمومی قرارداد –م  ،2ص ،۳۶ماده ۷-۱-۷

۱2-۱۱-8-۱2

امضا و ممهور نمودن نقشه ها و مدارک فنی –م  ،2ص،28

انبار کردن میلگردها -م ،9ص۳-۱۰-8-9 ،۷9

5-5-۴

انبار نمودن –م  ،۱۰ص ۷-۴-۴-۱۰ ،2۶۷

امضای مجاز اشخاص حقوقی – م  ،2ص  ،۱۳2ماده ۱۴

انبارکردن بلوک ها در کارگاه ساختمان ،م ،۳ص ۷--۳ ،۱۴2

امضای مجاز طراحان حقوقی ساختمان –م  ،2ص ،۳۳ماده

۴-2-۴

۶-۴-۳

انبارو نگهدار ی استیلن -م، ۴ص۳-۱-9-۴، 25

امضای مجاز –م  ،2ص۳-۶-5 ،28

انباره اگزوز ،م  ،۱۳ص  5-۳-5-۱۳ ،۶۱ت

امکان استتار -م، ۴ص۳-۱-۴-۴، ۳2

انبارها -م، ۴ص۱۱-5-۴، ۷۶

امکان اشراف -م، ۴ص۶-5-9-۴، ۱۰۴

انبارها ،28۰۰-ص۶-۱ ،۶

امکان ایجاد حر یق -م، ۴ص۱-۳-۴-۴، ۳2

انبارهای سرپوشیده – م ،9ص 2-2-۳-9 ،۱۴

امکان تشکیل مفصل پالستیک – م  ،۱۰ص ۳-۱-۱۰ ، ۶

انبارهای سوخت ،28۰۰-ص۱-۶ ،۶

امکان حرکت جانبی نسبی بین دیوار و سازه ،28۰۰ -

انبارهای کشاورز ی ،28۰۰-ص۶-۱ ،۶

ص۳-5-۴ ،۶۳

انبارهای نگهدار ی مواد قابل اشتعال ،م  ،۱۷ص ۳--۱۷ ،2۴

امکان دور کردن مواد قابل احتراق – م ،۱2ص ۴-۶-2-۱2 ،۱۷

2-5

ت

انباشت بار برف – م  ،۶ص ۱-9-۷-۶ ،5۷

امکان سقوط مردم – م ،۶ص ۶-۱-5-۶ ،28

انباشتگی آب – م  ،۶ص 5-8-۶ ،۶۴

امکان کاهش لنگر پیچشی  -م  ،9ص۱5-۱۱-2-9 ،22۱

انباشتگی برف در بام پایین تر – م  ،۶ص 9-۷-۶ ،5۷

امنیت ساختمان -م، 22ص22-۳-۴-22، 2۴

انباشتن مصالح -م،۱2ص۱-۱۰-8-۱2 ، 59

امولسیون قیر ،م  ،5ص 85

انبر الکترود ،جوش ،ص 2-۷-2 ،5۶

امولسیون ،م  ،5ص 85

انبر جوشکار ی تحت حفاظت گاز ،جوش ،ص ۱5-۱-2 ،۶9

انبار پاکت سیمان ،م  ،5ص 5-۱-9-۷-5 ،8۱

انبر جوشکار ی قوسی ز یرپودر ی ،جوش ،ص ۱۶-۳-2 ،۷۴

انبار پانل ها روی یکدیگر -م،۱۱ص۴۰-۱۱-5-۷، 8۷

انبر مخصوص جوشکار ی ،جوش ،ص ۱۶

انبار دارو و مواد شیمیایی ،م  ،۱۷ص 2-۶-۳-۱۷ ،2۴

انبرهای فلز ی جوشکار ی ،جوش ،ص 2-۷-2 ،5۶

انبار دار ی رنگ –م  ،۱۰ص 5-5-۴-۱۰ ،2۷2

انبساط اتوکالو ،م  ،5ص 9

انبار کردن (سیمان) – م ،9ص 2-2-۳-9 ،۱۳

انبساط پیش رونده خمیر سیمان سخت شده -م ،9ص،۴۳

انبار کردن [مصالح] – م ، 5ص 9-۱-5 ،۴

۱-9-۶-۱-۱

انبار کردن آهک ،م  ،5ص 2۰

انبساط در آزمایش اتوکالو -م ،9ص،۱۱۳جدول ۱۰-5-9

انبار کردن بلوک فوم پلیمر ی ،م  ،5ص ۱۰۷

انبساط سولفات -م ،9ص،۱۱۱جدول 2-۱۰-9

انبار کردن تخته های چوبی -م،۱2ص۳-۱2-۱۱-8 ،۷9

انبساط لوله  -م ،۱۶ص 2-2-9-۱۶ ،۱۳2

انبار کردن چوب ،م  ،5ص ۱۴۱

انبساط و انقباض –م ،۱۰ص۱۰-۶-2-۱9۳،۱۰

انبار کردن سنگدانه ،م  ،5ص ۴9

انتخاب اجزای لوله کشی سوخت مایع ،م ،۱۴ص ۱۴2

2۱

انتخاب اندازه کابل ،جوش ،ص 5۴

انتخاب مصالح [لوله کشی آب باران]  -م ،۱۶ص -8-۱۶ ،۱2۱

انتخاب بازرس -م، 22ص۴-۱-22، ۶

۳

انتخاب بند مربوط به تعیین مقاومت خمشی اسمی

انتخاب مصالح [لوله کشی]  -م ،۱۶ص ۴-۴-۱۶ ،۳۷

(جدول) – م  ،۱۰ص ۱-5-2-۱۰ ، ۶۱

انتخاب مصالح لوله کشی سوخت مایع ،م ،۱۴ص -۱۴ ،۱۴۱

انتخاب تجهیزات الکتر یکی ،م  ،۱۳ص ۳-۳-۱۳ ،۳5

۱2-۳-۶

انتخاب جداکننده ها ،م  ،۱8ص 5۳

انتخاب موقععیت پی– م،۷ص۷-۴-۷، ۳2

انتخاب رنگ تابلو ،م  ،2۰ص ۱2-۱-۱-2۰ ،۳8

انتخاب میله مهارها ،جوش ،ص 529

انتخاب روش گاز محافظ ،جوش ،ص ۱9

انتخاب نوع خاموش کننده ،م ،۳ص 2-2-9-۳ ،۱۷۴

انتخاب ساختگاه در مناطق شیب دار  ،28۰۰ -ص-2-۶ ،8۰

انتخاب نوع مدارها ،م  ،۱۳ص ۱-۱-۷-۱۳ ،۷9

2

انتخاب نوع و مقدار التکس -م ،9ص5-2-5-9-9 ،۱۰۱

انتخاب شیر [لوله کشی آب ]  -م ،۱۶ص ۴-۶-۴-۱۶ ،۴2

انتخاب و آماده ساز ی ورق ها ،جوش ،ص 2-۳-8 ،2۴۱

انتخاب شیر اطمینان ،م ،۱۴ص ۶-2-۷-۱۴ ،۷8

انتخاب وصاله ،م ،۱۴ص ۱۰-۳-۴-۱۴ ،۱۰8

انتخاب شیر در تاسیسات گرمایی و سرمایی ،م،۱۴ص ،۱۱۰

انتظار انقباض بزرگتر ی –م  ،۱۰ص ۶-2-5-۴-۱۰ ،2۷8

جدول

انتظارات عملکردی -م، ۴ص۱-۱-۴-۴، ۳۱

انتخاب شیر در لوله کشی سوخت مایع ،م ،۱۴ص ۱۴2

انتظارات عملکردی ،م ،۳ص ۴-۱-۳ ،۱5

انتخاب شیر ،م ،۱۴ص ۱۰-۳-۶-۱۴ ،۱۰9

انتظامی ،م  ،2۰ص ۴-۴-2-2۰ ،9

انتخاب عمق پی– م،۷ص۱-۷-۴-۷، ۳2

انتقال انرژ ی حرارتی  -م ،۱9ص ۳-2-۳-۱9 ،۴۷

انتخاب فلنج چدنی  -م ،۱۶ص  ، ۴-5-۴-۱۶ ،۴2الف ۱

انتقال بار (اعضای محور ی با مقطع مختلط) –م  ،۱۰ص، ۱۱9

انتخاب فلنج ،م ،۱۴ص ۱۰-۳-5-۱۴ ،۱۰9

۱-۱۰-2-8-2

انتخاب فلنچ [لوله کشی آب ]  -م ،۱۶ص ۴-5-۴-۱۶ ،۴2

انتقال بار برای اعضای محور ی با مقطع مختلط پر شده با

انتخاب فیتینگ [لوله کشی آب ]  -م ،۱۶ص ،۱۶-۴-۴-۴ ،۴۰

بتن –م  ،۱۰ص2-2-8-2-۱۰ ، ۱2۱

الف 2

انتقال بار بین تیر فوالدی و دال بتنی –م ،۱۰ص2--۱۰ ،۱2۶

انتخاب فیتینگ های پالستیکی  -م ،۱۶ص ، ۴-۱۶-۴-۴ ،۴2

8-2-۳-۳

ت۶

انتقال بار در اعضای با مقطع مختلط محاط در بتن و پر

انتخاب کابل جوشکار ی ،جوش ،ص 5۴

شده با بتن –م ،۱۰ص۶-8-2-۱۳۰،۱۰

انتخاب لوله [آب مصرفی ]  -م ،۱۶ص ۴-۳-۴-۱۶ ،۳8

انتقال بارهای قائم به شالوده[سیستم قالب تونلی] -

انتخاب لوله به لوله ،م ،۱۴ص  ،۱۱۱جدول

م،۱۱ص۶-۶-۱۱، 9۶

انتخاب لوله ترموپالستیک ،م ،۱۴ص  ،۱۰۷جدول

انتقال بتن (هوای گرم) -م ،9ص2-5-8-9 ،۷5

انتخاب لوله و فیتینگ [لوله کشی آب باران]  -م ،۱۶ص

انتقال بتن به وسیله پمپ -م ،9ص۳-2-۳-۷-9 ،۶۳

۱۶-8-۳-۳ ،۱22

انتقال بتن -م ،9ص۷-۳-9 ،۶2

انتخاب لوله و فیتینگ [لوله کشی و فاضالب]  -م ،۱۶ص

انتقال حرارت مرجع ،م  ،۱9ص  ،2۶جدول ۳

۱۶-5-۳-۳ ،8۰

انتقال سنگ ،م  ،5ص ۴۳

انتخاب لوله های فوالدی سیاه و مسی ،م ،۱۴ص ،۱۰۶

انتقال سیمان از مخزن ،م  ،5ص ۱۴

جدول

انتقال فاضالب خروجی  -م ،۱۶ص  ، 2-۷-5-۱۶ ،۷8الف 2

انتخاب لوله ،م ،۱۴ص ۱۰-۳-۳-۱۴ ،۱۰5

انتقال کامل نیروها بین بتن و آرماتورها -م ،9ص-9 ،۱9۳

انتخاب مجاز هادی ،م  ،۱۳ص ۱-۴-۷-۱۳ ،۷9

۱۴-۱-۳

انتخاب مسیر دودکش ،م  ،۱۷ص ۷-۳-۱۷ ،2۶

انتقال گازهای حاصل از احتراق ،م ،۱۴ص  ،۱2۰بند ب ۱

انتخاب مسیر لوله کشی گاز ،م  ،۱۷ص ۱-۱-۴-۱۷ ،2۷

22

انتقال گرما از جدار کانال بدون عایق ،م ،۱۴ص -5-۶-۱۴ ،۷۱

انتهای لوله تخلیه  -م ،۱۶ص  ، ۶-8-۴-۱۶ ،۶۴ج۱۱

۳پ۳

انتهای لوله هواکش  -م ،۱۶ص ۴-2-۶-۱۶ ،9۳

انتقال لنگر خمشی در اتصاالت دال به ستون  -م ،9

انتهای لوله هواکش ،م  ،۱۶ص ۴-2-۶-۱۶ ،9۳

ص5-۱۷-۱5-9 ،2۳۶

انتهای میلگردهای خم شده  -م  ،9ص2-۱-2-2۱-9 ،29۳

انتقال لنگر خمشی در اتصاالت دال به ستون  -م ،9

انتهای میلگردهای قطع شده  -م  ،9ص5-2۱-۳-۱-9 ،298

ص۳-۳-۱8-9 ،2۶۶

انتهای وادارهای دیوارهای باربر– م،۱۱ص8-۳-۱۳-2-۱۱، ۳۷

انتقال مالکیت -م، 22ص۴-۱2-2-22، ۱۴

انجام آزمون فراصوت ،جوش ،ص ۳-5-۴-8 ،2۶9

انتقال نیرو از پای دیوار به شالوده  -م  ،9ص-۱9-۳-9 ،2۷2

انجام آزمون ها[تاسیسات برقی]  -م، 22ص8-۷-22، 5۴

۴

انجام خدمات اجرای ساختمان –م  ،2ص  ،۴۴ماده 2-۱-9

انتقال نیرو از پای ستون ،دیوار یا ستون پایه بتنی به

انجام شناسایی ژئوتکنیکی زمین مورد نظر– م،۷ص-۷ ، ۷

شالوده  -م  ،9ص۶-2۰-9 ،285

2-۳

انتقال نیرو از ستون به پای ستون ،جوش ،ص -9-۱۱ ،522

انجام شناسایی ژئوتکنیکی– م،۷ص۱-2-۷ ، 5

۷-۱

انجام عملیات گمانه زنی– م،۷ص2-۱-2-۷ ، ۶

انتقال نیرو از ورق پای ستون به شالوده ،جوش ،ص ،52۴

انجام کار در ساعات غیرعادی – م ،۱2ص 5-۷-۱-۱2 ،9

۱۱-9-۷-2

انجام کلیه امور –م  ،2ص5-5-5 ،28

انتقال نیروها به شالوده ،28۰۰-ص2-5-۱ ،۴

انجام نظارت ساختمان –م  ،2ص5-5-2 ،۶

انتقال نیروی برشی بین دو سطح  -م  ،9ص۱5-۱۳--9 ،22۳

انحاف افقی دوار قائم -م،۱۱ص، 2۴ردیف  ۳جدول

۱

انحراف ابعاد کلی پالن -م،۱۱ص، 25ردیف  2جدول

انتقال و توز یع سرما  -م ،۱9ص 2-2-۴-۱9 ،5۴

انحراف از زاویه  9۰درجه -م،۱۱ص، 22ردیف  ۴جدول

انتهای آزاد تیرها و شاه تیرها –م ،۱۰ص9-۱۰-۷-2-۱88،۱۰

انحراف استاندارد بتن ،م  ،9ص ۳۷

انتهای باالی دوربند شفت ،م ،۳ص ۶-8-8-۳ ،۱59

انحراف استاندارد بر اساس رتبه بندی کارگاه و مقاومت

انتهای برجسته سیم ها -م ،9ص۳-۱۱-9 ،۱52

مشخصه بتن (جدول) -م ،9ص 9-5-۴ ،۳9

انتهای بسته  -م ،۱۶ص  ، ۴-2-5-۱۶ ،8۴الف 5

انحراف استاندارد فرض شده -م ،9ص ۳-۴-۱-5-9 ،۳8

انتهای بسته (کور)  -م ،۱۶ص * 2-2-۱۶ ،9

انحراف استاندارد مقاومت فشار ی آزمونه ها -م ،9ص ،۳۷

انتهای پایین دودکش ،م ،۱۴ص  ،۱2۶بند پ

9-5-۳-۳

انتهای پایینی دوربند شفت ،م ،۳ص ۶-۷-8-۳ ،۱58

انحراف افقی تفاوت تراز -م،۱۱ص، 25ردیف  5جدول

انتهای پهنای ورق جان به انتهای سوراخ های دسترسی –م

انحراف افقی هم بر ی تیرها -م،۱۱ص، 25ردیف  ۷جدول

 ،۱۰ص ،255جدول ۱۳-۳-۳-۱۰

انحراف پیچ یا گروه های پیچ های مهار ی -م،۱۱ص، 2۴

انتهای دودکش توی کار [ایمنی گاز]  ،م  ،۱۷ص  ،۱5۳بند ۱۷

ردیف  ۴جدول

انتهای راهروها [تصرف تجمعی] ،م  ،۳ص -۱۴-9-۶-۳ ،۱28

انحراف فاصله جانبی میلگردها -م ،9ص ،۱52جدول ۱۱-۱-9

5

انحراف قائم تراز تیرهای کف -م،۱۱ص، 25ردیف  ۴جدول

انتهای سخت کننده تکیه گاهی –م  ،۱۰ص ۶-۴-۴-۱۰ ،28۴

انحراف قائم تراز روی پی -م،۱۱ص، 2۴ردیف  ۱جدول

انتهای شاخه افقی فاضالب  -م ،۱۶ص ، ۱۶-5-۴-2 ،8۴

انحراف قائم تراز روی ورق کف ستون -م،۱۱ص، 2۴ردیف 2

الف 5

جدول

انتهای شکاف –م ،۱۰ص2-۳-9-2-۱5۳،۱۰

انحراف قائم تفاوت تراز -م،۱۱ص، 25ردیف  ۶جدول

انتهای علمک گاز ،م  ،۱۷ص 2-۱-۴-۱۷ ،29

انحراف مجاز از صفحه ای بودن جان تیر –م  ،۱۰ص ،282

انتهای غیر ممتد یک عضو  -م  ،9ص9-2۱-2-۷-2 ،29۷

۶-۱۰-۴-۶-۳

انتهای کلیه دودکش ها[گاز] ،م  ،۱۷ص 5-۱-8-۱۷ ،8۰

2۳

انحراف مجاز از منحنی در وسط دهانه –م  ،۱۰ص -۱۰ ،28۱

اندازه اسمی سنگدانه درشت ،ص ۱-۳-۳-9 ،۱۶

۴-۶-۳-۴

اندازه برآمدگی ز یر سقف ،م  ،۱۳ص  ،۱9۶پ 2۰-۱-۴

انحراف مجاز اعضای نصب شده -م،۱۱ص[، 25جدول]

اندازه بزرگ تر ین سنگ دانه مصرفی در قطعات بتن پیش

انحراف مجاز بین یک گوشه تاب برداشته– م،۱۱ص-۱۱، 58

ساخته– م،۱۱ص۳-2-۱-۳-۱۱، ۴۶

۳-9-8

اندازه پناهگاه– م، 2۱ص5-۶-۱-2-2۱، 25

انحراف مجاز ساخت اعضای فوالدی با مقطع گرم نورد

اندازه پیشامدگی– م،8ص5-۱-5-8 ، ۴۶

شده -م،۱۱ص[، 2۱جدول]

اندازه پیشامدگی[بنایی غیرمسلح] – م،8ص5-۱-۶-8 ، ۶۴

انحراف مجاز ساخت مقاطع تیرورق ،م  ،۱۱ص 9-۱--۱-۱۱ ،2۳

اندازه تابلوها و عالئم (نصب شده در محل کار)  ،م  ،2۰ص

۳

2۰-5-۱۰ ،28

انحراف محور عضو از خط راست –م  ،۱۰ص ۶--۴-۱۰ ،2۷9

اندازه جوش گوشه[بازرسی چشمی]  ،جوش ،ص 22۷

۳-۱

اندازه جوش گوشه ،جوش ،ص 2-۱۰ ،۳۷۳

انحراف معیار برای آزمونه های میلگرد -م ،9ص۱۰-۰-9 ،۱۰۷

اندازه جوش –م  ،۱۰ص 28۷

انحراف موقعیت میلگردها -م ،9ص ،۱52جدول ۱۱-۱-9

اندازه حداکثر شن [بتن پر مقاومت] -م ،9ص2--9-9 ،92

انحراف موقعیت میلگردها ،م  ،9ص ۱59

۳-۴

انحراف های مجاز برای اجزایی از اعضای ساخته شده از

اندازه حداکثر شن ،م  ،5ص ۷۱

مقاطع فوالدی گرم نورد شده -م،۱۱ص[، 22جدول]

اندازه حروف در تابلو ،م  ،2۰ص ۱۱-2-۴-2۰ ،۳۷

انحراف های مجاز در مقاطع تیر ورق ها -م،۱۱ص22

اندازه در های خروج ،م ،۳ص ۴-2-2-۶-۳ ،8۴

[،جدول]

اندازه در یچه بازدید  -م ،۱۶ص  ، 2-۶-5-۱۶ ،۷۷ب

انحنا و تغییر شکل قطعات فوالدی ،م  ،۱۰ص ۴--۴-۱۰ ،2۶۰

اندازه دودکش مشترک[گاز] ،م  ،۱۷ص  ،۷۴بند ب

۳

اندازه روزنه ی تور ی ،م ،۱۴ص 2-2-۴-۱۴ ،۳8

انحنای جانبی کلی یا انحنای  Dخرپا– م،۱۱ص9-۳-2-۱۱، ۴2

اندازه ساق گوشه ،جوش ،ص ۳۷۶

انحنای داخل و خارج از صفحه لبه سخت کننده های میانی

اندازه ساق –م  ،۱۰ص 28۷

–م  ،۱۰ص 5-2-۶-۴-۱۰ ،28۴

اندازه سکوی دسترسی ،م ،۱۴ص ۶-۴-۳-۱۴ ،۳۴

انحنای سخت کننده تکیه گاهی [جدول] –م  ،۱۰ص ،28۴

اندازه فضای پناه گرفتن ،م ،۳ص ۱۰-۶-۱-۶-۳ ،۱۱۱

۱۰-۴-۱۰

اندازه قطر اسمی لوله افقی  -م ،۱۶ص  ، 2-۳-۶-۱۶ ،9۳ب۴

انحنای سخت کننده های تکیه گاهی [جدول] –م  ،۱۰ص

اندازه قطر لوله گاز [محاسبات گاز]  ،م  ،۱۷ص  ،۱55پ ۱-2

۱۰-۴-۱۱ ،28۶

اندازه کابل ،جوش ،ص 5۴

انحنای طولی اعضا به علت نوارهای جوشی ،جوش ،ص

اندازه کف ،م ،۳ص ۴-۳-۴-۶-۳ ،9۱

۶-۱۱ ،۱8۶

اندازه گذار ی شاخه های افقی و لوله های قائم فاضالب -

انحنای طولی جوش ،کتاب جوش ،ص ۷-۶ ،۱۶۶

م ،۱۶ص  ،۱۶۷جدول پ۱-۳-۳

انحنای طولی ناشی از جوشکار ی ،جوش ،ص 2-۶ ،۱5۶

اندازه گذار ی لول ها در لوله کشی توز یع آب  -م ،۱۶ص

انحنای طولی(تغییر شکل های ناشی از جوشکار ی) ،جوش،

 ،۱۳9پ۱

ص ۷-۶ ،۱۶۶

اندازه گذار ی لوله اصلی افقی فاضالب  -م ،۱۶ص ،۱۶8

انحنای عرضی بال(تغییر شکل های ناشی از جوشکار ی)،

جدول پ2-۳-۳

جوش ،ص ۶-۶ ،۱۶5

اندازه گذار ی لوله قائم مشترک فاضالب و هواکش  -م،۱۶

انحنای مضاعف – م  ،۱۰ص 5-۱-۳-2-۱۰ ، ۶۳

ص  ،98جدول ت 2-8-۶-۱۶

انحنای ناشی از جوش نامتعادل ،جوش ،ص ۱2-۴-9 ،۳۴۷

اندازه گذار ی لوله ها  -م ،۱۶ص  ،۱۴9پ5-۱

اندازه استاندارد الکترودها ،جوش ،ص ۱5-۱-۳ ،99

اندازه گذار ی لوله ها  -م ،۱۶ص  ، ۳-۱-۴-۱۶ ،۳۱الف ۱

2۴

اندازه گذار ی لوله ها در لوله کشی آب باران  -م ،۱۶ص

اندود روی ،م  ،5ص ۱۴9

 ،۱۷9-2پیوست ۷

اندود زبره ،م  ،5ص ۱۶

اندازه گذار ی لوله ها در لوله کشی فاضالب  -م ،۱۶ص ،۱۶۳

اندود گچی ،م  ،5ص 2۱

پیوست ۳

اندود ماسه سیمان ،م  ،5ص ۱9

اندازه گذار ی لوله ها در لوله کشی هواکش فاضالب  -م،۱۶

اندود یا روکش مقاوم در برابر خوردگی  -م ،۱۶ص ۱۶- ،25

ص  ،۱۷۱پیوست 5

۳-۷-2

اندازه گذار ی لوله های قائم هواکش فاضالب  -م ،۱۶ص

اندودکار ی ،م  ،5ص ۱۶

 ،۱۷۳جدول پ۱-۳-5

انرژ ی الکتر یکی پمپ  -م ،۱9ص 2-۱-۱-۴-۱9 ،5۳

اندازه گذار ی هواکش جداگانه  -م ،۱۶ص  ،۱۷۳پ 2-۳-5

انرژ ی جوشکار ی ،جوش ،ص ۴-2 ،۴۳

اندازه گیر ی جوش ،جوش ،ص ۴-5-۷ ،2۰۷

انرژ ی خورشیدی  -م ،۱9ص ۳-۱-2-۱9 ،۱۷

اندازه گیر ی در جوشکار ی ،جوش ،ص ۱2-2 ،۶۶

انرژ ی سرمایی ،م ،۱۴ص ۱۴

اندازه گیر ی سرعت باد -م ،9ص2-۶-2-8-9 ،۷۶

انرژ ی کرنشی قابل جذب توسط سازه– م، 2۱ص۱--۳-2۱، 29

اندازه گیر ی طول مسیر پیمایش از هر فضا ،م ،۳ص -۳ ،۶9

5

۶-۳-2-2

انرژ ی گرمایی ،م ،۱۴ص ۱۴

اندازه گیر ی عرض مفید ،م ،۳ص ۶-2-۶-۳ ،۱۰۳

انسجام سقف (ساختمان بنایی)  ،28۰۰ -ص۴-۷-۷ ،۱2۰

اندازه لوله رابط دودکش [گاز] ،م  ،۱۷ص  ،۷۴بند الف

انسجام کلی سازه – م ،۶ص ۴-۱-۶ ،۷

اندازه لوله قائم آب باران بام اصلی  -م ،۱۶ص 2--۱۶-8 ،۱2۱

انشتار گسترده مواد سمی و مضر ،28۰۰-ص۶-۱ ،5

 ، 5پ5

انشعاب اب برای تغذیه مصارف تحت فشار  -م ،۱۶ص ،59

اندازه لوله مشترک فاضالب و هواکش  -م ،۱۶ص ،۱۰۰

 ، ۱۶-۴-۷-۶ت

جدول ت ۱۰-2-۶-۱۶

انشعاب از خط اصلی بخار ،م ،۱۴ص  ۱۰-۴-۱-۱۴ ،۱۱2ت۱

اندازه لوله ها [آب]  -م ،۱۶ص ۳-۴-۴-۱۶ ،۳۳

انشعاب اصلی برق ،م  ،۱۳ص ۱-2۰-۳-۱۳ ،۳۰

اندازه مناسب الکترود[بازرسی چشمی]  ،جوش ،ص 22۰

انشعاب آب برای تغذیه سختی گیر  -م ،۱۶ص ۱۶-۴- ،59

اندازه نامی لوله هواکش [سردسیر]  -م ،۱۶ص ۱۶-۶- ،9۳

 ، ۷-۶ث

 ، 2-۴الف2

انشعاب آب برای تغذیه لوله کشی آب آتشنشانی  -م،۱۶

اندازه های الزامی[فضای اشتغال]  -م، ۴ص۴-2-5-۴، ۶۱

ص  ، ۷-۶-۴-۱۶ ،59ب

اندازه های الزامی[فضای آشپزخانه]  -م، ۴ص5-2-5-۴، ۶۳

انشعاب آب برای تغذیه ماشین رختشویی و ماشین

اندازه های توقفگاه -م، ۴ص۱۰-2-5-۴، ۷۳

ظرفشویی  -م ،۱۶ص  ، ۷-۶-۴-۱۶ ،59پ

اندازه های راه پله و قفسه -م، ۴ص۱-۱-5-۷-۴، 89

انشعاب آب برای مصارف دیگر  -م ،۱۶ص ۷-۶-۴-۱۶ ،59

اندازه های فضاهای اقامت -م، ۴ص2-2-5-۴، 5۶

انشعاب برق فشار ضعیف ،م  ،۱۳ص 2-5-۱۳ ،۴2

اندازه های فضاهای بهداشتی -م، ۴ص5-۶-2-۴، ۶5

انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی) ،م  ،۱۳ص ،۴۳

اندازه های لوله کشی ،م  ،۱۷ص 2-۱-۴-۱۷ ،29

۱۳-5-۳

اندازه های مورد نیاز برای پاسیو -م، ۴ص۳-9-5-8-۴، ۶9

انشعاب به مصرف کننده (فشار ضعیف) ،م  ،۱۳ص -۱۳ ،۴۳

اندازه های نامی  -م ،۱۶ص 2-5-۳-۱۶ ،22

5-2-۴

اندازه هر ضلع دهانه های ورودی هوا ،م ،۱۴ص 9--۱۴ ،99

انشعاب گیر ی گرم [جوشکار ی لوله کشی عمده گاز]  ،م ،۱۷

۳-2

ص ۱۳۳

اندر کنش برش – پیچش –م  ،9ص9-۱-۱5-9 ،2۱9

انشعابات رایزر ی گاز ،م  ،۱۷ص 2-۴-۴-۱۷ ،۳2

اندر کنش لرزه ای خاک و سازه  ،28۰۰ -ص2۰5،۶

انطباق تراکم جمعیتی یا ساختمانی –م  ،2ص ،2۴ماده ۷-۴

اندر کنش مدهای ارتعاشی ،28۰۰ -ص۴-۱-۳-۳ ،۴۳

انطباق سوراخ ها–م  ،۱۰ص۴-۶-۱-۴-2۶۴،۱۰

25

انطباق مشخصات محل ساختگاه  ،28۰۰ -ص ۳-۴-2 ،2۰

انواع پلیمرها ،م  ،5ص ۱29

انعطاف پذیر ی پی سازه ،28۰۰ -ص۱۱-۳-۳ ،۴2

انواع پناهگاه– م، 2۱ص2-5-2-2۱، 22

انعطاف پذیر ی سازه های بلند  -م  ،۶ص  ،۱۴۴پ۱۰-2-۶-

انواع پیچ ها –م ،۱۰ص۱-۳-9-2-۱5۷،۱۰

انعطاف پذیر ی کابل الکترود ،جوش ،ص 5۳

انواع تابلو (مدت زمان استفاده)  ،م  ،2۰ص ۶-2-2۰ ،۱۰

انفجار  ،م  ،۱۷ص  ،۱۴9پ  ۱-۱الف

انواع تابلو ،م  ،2۰ص 5-2-2۰ ،9

انفجار در سطح زمین– م، 2۱ص8-۱-۷،2۱

انواع تابلوها [کاربرد]  ،م  ،2۰ص ۴-2-2۰ ،2

انفجار شیمیایی– م، 2۱ص8-۱-۷،2۱

انواع ترک در جوش ،جوش ،ص ۱۳۴

انفجار– م، 2۱ص8-۱-۷،2۱

انواع جر یان ،م  ،۱۳ص 2-2-۱-۳-۱۳ ،۳۱

انفجاردر هوا– م، 2۱ص8-۱-۷،2۱

انواع جوش در ساختمان ،جوش ،ص ۱۷-۱ ،۳2

انقباش خشک شدن ،م  ،5ص ۱9

انواع جوش ،جوش ،ص ۳-۴ ،۱۰8

انقباض جوش –م ،۱۰ص۱-5-9-2-۱۴2،۱۰

انواع جوش ،جوش ،ص ۱5-۱ ،2۷

انقباض جوش ها ،کتاب جوش ،ص ۷-۶ ،۱۶۶

انواع جوش ،جوش ،ص 5-۱۰ ،۳8۰

انقباض جوش ،جوش ،ص ۴-۶ ،۱58

انواع درز شیار ی ،جوش ،ص ۴-۴ ،۱۱۰

انقباض زاویه ای جوش شیار ی ،جوش ،ص ۱۷۴

انواع درز ،جوش ،ص ۴-۴ ،۱۱۰

انقباض زاویه ای ،جوش ،ص ۱۱-۶ ،۱8۶

انواع دیوار مصالح بنایی  ،28۰۰ -ص۱-5-۷ ،۱۰۰

انقباض عرضی(تغییر شکل های ناشی از جوشکار ی)،

انواع ساختارها ،م ،۳ص ۳-۳ ،۳5

جوش ،ص 5-۶ ،۱۶۱

انواع ساختمان های عمومی[گاز]  ،م  ،۱۷ص 5-2-۱۷ ،2۱

انقباض عرضی ،جوش ،ص ۱۱-۶ ،۱8۶

انواع ساختمان همای بنایی غیر مسلح  ،28۰۰ -ص-۷ ،8۷

انقباض کمتر ی –م  ،۱۰ص ۶-2-5-۴-۱۰ ،2۷8

۱

انقباض موضعی -م،۱۱ص۱-۳۰-۱-8-۱۱، ۱۱

انواع سازه های نگهبان– م،۷ص2-5-۷، ۳5

انقطاعی در مسیر انتقال نیروی جانبی ،28۰۰-ص۱-۷-۱ ،۷

انواع سقف (ساختمان بنایی)  ،28۰۰ -ص۱-۷-۷ ،۱۱۷

انواع اتصال  -م ،۱۶ص  ، ۴-۳-5-۱۶ ،85الف 2

انواع سنگ ،م  ،5ص ۳9

انواع اتصال ،جوش ،ص 2-۴ ،۱۰۷

انواع سوراخ ها در اتصاالت پیچی –م ،۱۰ص۳--9-2-۱59،۱۰

انواع اتصاالت خمشی (گیردار ) –م ،۱۰ص9-۱-۳-2-۱۴۱،۱۰

2

انواع اتصاالت ،جوش ،ص ۱-۱-۱۱ ،۳99

انواع سیستم اتصال زمین ،م  ،۱۳ص ۳-۱-2-۱۳ ،۴

انواع الکترود زمین ،م  ،۱۳ص  ،۱۶۳پ ۱۰-2-۱

انواع سیم کشی ،م  ،۱۳ص 2-۷-۳-۱۳ ،۳۳

انواع الکترود مصرفی -م،۱۱ص۱-۳2-۱-8-۱۱، ۱2

انواع سیمان بنایی ،م  ،5ص ۷

انواع الکترودهای اساسی ،م  ،۱۳ص  ،۱۶9پ ۱۰-۴-۳-۱

انواع سیمان پرتلند ،م  ،5ص ۶

انواع آجر ،م  ،5ص 5۷

انواع سیمان های پرتلند – م ،9ص 2-۱-۳-9 ،۱2

انواع آجر ،م  ،5ص ۶۳

انواع شالوده ها  -م  ،9ص2-۱-2۰-9 ،2۷8

انواع آرماتورهای برشی –م  ،9ص۴-۱-۱5-9 ،2۱۳

انواع شمع ها  -م  ،9ص2-2۰-2-9 ،2۷9

انواع آسیب دیدگی های بتن -م ،9ص۱-۱-۶-9 ،۴۳

انواع شیشه ،م  ،5ص ۱۱2

انواع آشپزخانه -م، ۴ص5-۴-2-۴، 9

انواع فرایندها با جوشکار ی با الکترود توپودر ی ،جوش ،ص

انواع آهک ،م  ،5ص ۱۶

2۰

انواع بارهای قائم [قالب بندی] -م ،9ص۱2-۱-۱۶-۱-9 ،۱۶9

انواع فضا [نصب دستگاه گازسوز] ،م  ،۱۷ص 5--۷-۱۷ ،۶۳

انواع پل حرارتی  -م ،۱9ص  ،۱۴۱پ ۱-۱۱

۳

انواع پالکها ،م  ،2۰ص ۳-8-2۰ ،۳۳

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

انواع پلیمر ،م  ،5ص ۱2۷

انواع قیر ،م  ،5ص 8۳

2۶

انواع کاشی ،م  ،5ص 5۱

ایجاد سایه بر روی دال -م ،9ص۳-۶-2-8-9 ،۷۷

انواع گچ ،م  ،5ص 2۱

ایجاد سوراخ ،م ،۱۴ص ۴-۳-۳-۱۴ ،۳۰

انواع متدوال پیچ ها –م  ،۱۰ص2-۶-۴-۴-2۶۶،۱۰

ایجاد شکاف ،م ،۱۴ص ۳-۳-۳-۱۴ ،۳۰

انواع مختلق فوالد پیش تنیدگی  -م  ،9ص۶-2۴-9 ،۳5۴

ایجاد فرصت برای خروج ایمن ،م ،۳ص ۶-2-۶-۳ ،۶5

انواع مالت ها– م،8ص۱-۶-2-2-8 ،۱۶

ایجاد فشار پلکان ،م ،۳ص 5-۶-9-۳ ،۱۷9

انواع مالت ،م  ،5ص ۳۱

ایجاد فضای هوایی ،م ،۱۴ص ۱۴-2-2-۱۴ ،۱۶۶

انواع مواد افزودنی تک منظوره – م ،9ص 5-2-۳-9 ،2۰

ایجاد کشش اولیه -م،۱۱ص۳-9-۱-8-۱۱، ۱۶

انواع مواد افزودنی چند منظوره – م ،9ص 5-۳-۳-9 ،2۰

ایجاد مانع دود [ساختمان های عمیق] ،م ،۳ص ۱۱--۳ ،۱9۴

انواع ورق های فوالدی مجاز -م،۱۱ص2-۱-۳-2-۱۱، 28

2-۴-2

انواع وصله ستون ها ،جوش ،ص ۳-۷-۱۱ ،۴۷۱

ایجاد مفصل پالستیک (اتصال تیر به ستون) ،م  ،۱۰ص

انواع هادی ها ،م  ،۱۳ص 2-2-۳-۱۳ ،۳۱

 ۳-۱۰-۳-8 ،2۱۶ب

اواپراتور ،م ،۱۴ص 8

ایجاد نیروی اضافی داخلی – م  ،۱۰ص ۱-2-2-۱۰ ، ۱۳

اوپال -م ،9ص۶-۱-۱-۳-9 ،۴۴

ایجاد نیروی پیش تنیدگی –م ،۱۰ص9-۳-۳-2-۱۶2،۱۰

اوپراتور ،م ،۱۴ص ۷-۱-۳-۱۴ ،۳5

ایجادنقش و رنگ های تزئینی بتن نما  -م،۱۱ص-۱۱-۶، ۱۰۰

اوضاع جوی جوشکار ی [جوشکار ی لوله کشی عمده گاز]  ،م

۷-۳-۱8

 ،۱۷ص 2-۳-۱۴-۱۷ ،۱۳2

ایزو  ،58۱۷جوش ،ص ۷-۷ ،2۱۳

اولتراسونیک (فرا صوتی) –م  ،۱۰ص۱۳-۱-۳-۱۰ ،2۴۱

ایزود ،جوش ،ص 5-2-۳-8 ،25۶

اولویت خط فارسی ،م  ،2۰ص ۱۱-2-۳-2۰ ،۳۷

ایزوالتور ،م  ،۱۳ص  ،۱9۴پ ۶-۳-۱-۴

اهداف ابزار گذار ی و پایش– م،۷ص۴-۱-۳-۷ ، 2۱

ایزوالتور ،م  ،۱۳ص ۳-۳۱-2-۱۳ ،9

اهداف طراحی [بتنی] -م ،9ص2-۱۳-9 ،۱۷9

ایستایی و سازه تابلوها و عالئم ،م  ،2۰ص ۴-2-۳-2۰ ،۱5

اهداف وانتظارات عملکردی -م، ۴ص۴-۱-۴، ۳۱

ایستایی و سازه تابلوها ،م  ،2۰ص ۴-۳-2۰ ،۱5

اهرم اتصال منفی [اجرای لوله کشی گاز] ،م  ،۱۷ص  ،5۱بند

ایستروینیل -م ،9ص2-2-9-5-9 ،۱۰۱

ث

ایستگاه تقلیل فشار [مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص

اهمیت اثر  ،P-∆ - 2800ص۱9۱،۱

۱۷-۱۱-2-۶ ،99

ایجاد اختالف سطح در کف ها  -م  ،۶ص۱۱-۴-۷-۶ ،۱۰8

ایستگاه تقلیل فشار اولیه ،م  ،۱۷ص ۱

ایجاد اختالف سطح در کف ها  ،28۰۰-ص2-۴-۱ ،۳

ایستگاه تقلیل فشار اولیه ،م  ،۱۷ص 2

ایجاد اختالف سطح در کف ها[سیستم پانلی کامل] -

ایستگاه مشترکین عمده ،م  ،۱۷ص 2

م،۱۱ص5-۱۰-5-۱۱، 8۱

ایستگاه های خدمات عمومی -م،۱2ص۴-۱2-9-۱ ، ۶5

ایجاد اخالل در ساختمان ،م  ،2ص ۴-2-۴-۱۶ ،۷۴

ایستگاه های مترو  ،28۰۰ -ص۳-2-۶ ،82

ایجاد بازشو در سیستم دال  -م  ،9ص۱8-۳-5-۶-9 ،2۶8

ایمن ساز ی موقت -م، 22ص۱۳-۷-2-22، ۱۶

ایجاد بازشوهای بزرگ[سیستم پانلی کامل]  -م،۱۱ص-۱۱، 8۱

ایمنی – م ،۱2ص 2-۱2 ،۱۱
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ایمنی – م ،۱2ص ۱۶-۳-۱-۱2 ،۴

ایجاد پیش کشیدگی اولیه در مهاربندها– م،۱۱ص2--۱۱، ۳9

ایمنی آجر ،م  ،5ص ۶2

8-۴-۱۱

ایمنی آهک ،م  ،5ص ۱9

ایجاد تغییر شکل های دائمی مهم  ،28۰۰ -ص۱-2-۶ ،۷۷

ایمنی پلیمرها ،م  ،5ص ۱۳۴

ایجاد تهویه کافی در عملیات حفار ی چاه ها -م،۱2ص، ۶9

ایمنی چوب ،م  ،5ص ۱۴۱

۱2-9-۳-2

ایمنی داربست -م،۱2ص2-۷-۷-۱2 ، 5۰

ایجاد درختکار ی ،م  ،۱8ص ۴۴

ایمنی در برابر آتش ،م ،۳ص  ،۴2جدول

2۷

ایمنی در حین بهره بردار ی -م، ۴ص۳-۱-۴-۴، ۳2

آب بندی اتصاالت دنده پیچ [مصرف کنندگان عمده گاز]  ،م

ایمنی دوره بهره بردار ی -م، 22ص۶-8-22، ۷۱

 ،۱۷ص ۳-۱-۱۱-۱۷ ،95

ایمنی سنگ ،م  ،5ص ۴2

آب بندی -م، ۴ص8-9-۴، ۱۰۶

ایمنی سنگدانه ،م  ،5ص ۴8

آب بندی و گاز بندی [لوله کشی هواکش فاضالب]  -م،۱۶

ایمنی شیشه ،م  ،5ص ۱۱۶

ص  ، 2-۴-۶-۱۶ ،۱۰2ت

ایمنی عابران و مجاوران کارگاه – م ،۱2ص 2-2-۱2 ،۱۱

آب بندی و گازبندی [لوله کشی فاضالب]  -م ،۱۶ص ،8۴

ایمنی عایق حرارتی ،م  ،5ص ۱۰۴

 ، ۱۶-5-۴-2ب

ایمنی عایق رطوبتی ،م  ،5ص 9۳

آب پیوند یافته -م ،9ص۶-۳-۱-9-9 ،۱۰۳

ایمنی قیر ،م  ،5ص 88

آب خنک کننده ،م ،۱۴ص ۷

ایمنی کاشی ،م  ،5ص 5۳

آب خور ی  -م ،۱۶ص 5-۷-۷-۱۶ ،۱۱۳

ایمنی گچ ،م  ،5ص 2۷

آب در یا -م ،9ص8-۳-5-9 ،۷8

ایمنی– م،۷ص۴-۱-5-۳-۷ ، 22

آب دهی دستشویی  -م ،۱9ص ۴-۱-۴-۱9 ،5۷

ایمنی -م ،9ص۱۳-2-۱-9 ،۱۷9

آب سرد کن  -م ،۱۶ص 5-۷-۷-۱۶ ،۱۱۳

ایمنی مالت ،م  ،5ص ۳۷

آب سنج -م ،9ص ،۱5۰جدول 2۶-۱۰-9

ایمنی و بهداشت  -م ،۱۶ص ۳-۳-۱۶ ،22

آب شستگی – م ،۶ص 2-۳-۶-۶ ،۴۴

ایمنیت ،م  ،5ص ۴5

آب شستگی دانه های خاک  ،28۰۰ -ص۳-2-۶ ،82

اینترفیس ،م  ،۱۳ص  ،۱9۷پ ۳2-۱-۴

آب شور ،م  ،5ص ۶2

اینرسی حرارتی  -م ،۱9ص ۳-2-2-۱9 ،۱8

آب غیر آشامیدنی  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،۷

اینرسی حرارتی  -م ،۱9ص ۳-2-2-۱9 ،۱8

آب غیرآشامیدنی بتن ،م  ،9ص ۱۰-۴-۳-9 ،۱2۴

اینرسی حرارتی  -م ،۱9ص 2-۱-۱9 ،2

آب غیرآشامیدنی برای بتن ،م  ،9ص ۱۰-۴-۳-9 ،۱2۴

اینرسی حرارتی  -م ،۱9ص ۳-۶-۳-۱9 ،۴9

آب غیرآشامیدنی ،م  ،5ص ۷۰

ایوان (تصرف مسکونی) ،م ،۴ص ۱-۶-۱-5-۴ ،5۱

آب گرم کن  -م ،۱۶ص 8-۶-۴-۱۶ ،۶2

ایوان -م، ۴ص۴-۱2-2-۴، ۱2

آب گرم کن  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،۷

ایوان -م، ۴ص۷-۴-5-۴، ۶۷

آب گرم کن با مخزن ذخیره ،م ،۱۴ص ۱۰-8-۱۴ ،9۰

ایوان ها،بالکن ها و سکوهای بیرونی -م، ۴ص5-۱-۶-۴، 5۱

آب گرم کن برای گرم کردن ساختمان ،م ،۱۴ص -۷-۱۴ ،۷۴

 -------------------آ
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آب گرم کن ها -م، 22ص2-۳-5-22، ۳۷

آب (بتن) – م ،9ص ۴-۳-9 ،۱9

آب گرم کن های خاص  -م ،۱9ص ۴-۱-۴-۱9 ،5۶

آب اشامیدنی – م ،۱2ص2-۳-۱2 ،2۴

آب گرم مصرفی  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،۷

آب انداختن بتن -م ،9ص۶-۴-۷-9 ،۶8

آب گرمکن ،م ،۱۴ص ۷

آب انداختن -م ،9ص ۱-9-5-2-۱ ،۳5

آب الزم برای شفته آهکی– م،8ص2-9-2-8 ،2۰

آب آشامیدنی  -م ،۱۶ص 2-2-۱۶ ،۷

آب– م،8ص۳-2-2-8 ،۱۰

آب آهک ،م  ،5ص ۱9

آب مصرفی بتن ،م  ،5ص ۷۰

آب باران ساختمان  -م ،۱۶ص ۱-2-8-۱۶ ،۱۱۷

آب مصرفی برای شستشوی لوازم بهداشتی  -م ،۱۶ص ،۳۰

آب بتن ،م  ،9ص ۳-۴-۱۰-9 ،۱2۴

، 2-۱۶-۴-2الف ۱

آب بند -م ،9ص۷-۳-2-2-9 ،۶2

آب مصرفی در بتن -م ،9ص۴-2-۱۰-9 ،۱2۳

آب بندی اتصاالت دنده ای [لوله کشی گاز]  ،م  ،۱۷ص ،۳۷

آب مورد نیاز ساختمان  -م ،۱۶ص 2-۴-۱۶ ،۳۰

۱۷-۴-۴-۷

آب نمک دار -م ،9ص5-۳-8-9 ،۷8
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آب های غیر آشامیدنی -م ،9ص۳-۴-۱۰-9 ،۱2۴

آجدار مارپیچ (جدول) -م ،9ص ۱-۴-9 ،25

آبخور ی مورد نیاز ،م  ،۱۶ص  ،۱۰8جدول 2-۳-۷-۱۶

آجدار مرکب (جدول) -م ،9ص ۱-۴-9 ،25

آبرسانی ،28۰۰-ص۶-۱ ،5

آجر با مقاومت باال ،م  ،5ص 58

آبگرم کن برقی ،م ،۱۴ص 2-۱۰-8-۱۴ ،9۰

آجر بتنی ،م  ،5ص 58

آبگرم کن گاز ی ،م ،۱۴ص ۱-۱۰-8-۱۴ ،9۰

آجر ترک دار ،م  ،5ص 59

آبگرم کن ،م ،۱۴ص 2-۷-۱۴ ،۷۳

آجر توکار ،م  ،5ص 5۷

آبگرمکن گاز ی فور ی بدون مخزن ذخیره ،م ،۱۴ص -۱۴ ،9۱

آجر رسی سبک ،م  ،5ص 59

8-۱۱

آجر رسی ،م  ،5ص 5۷

آبگرمکن های مخزن دار ،م  ،۱9ص-۴-۱-۴-۱9 ،5۶ج

آجر سبک ،م  ،5ص 58

آبگرمکن های مخزن داربدون پمپ ،م  ،۱9ص ۴--۴-۱9 ،5۶

آجر کهنه ،م  ،5ص 59

۱

آجر– م،8ص2-۴-۱-2-8 ،۱2

آبگر یز ،م  ،5ص ۱۷۱

آجر ماسه آهکی ،م  ،5ص ۱۷

آبی ،م  ،2۰ص 2-2-2۰ ،2

آجر ماسه آهکی ،م  ،5ص 58

آتر یوم ها  ،م ،۳ص ۱-۱۱-۳ ،۱9۱

آجر مجوف ساخته شده از ماسه سنگ ،م  ،5ص ۱۱

آتر یوم ،م ،۳ص ۱

آجر مصرفی در دیوارها  ،28۰۰ -ص2-5-۷ ،۱۰۱

آتش استاندارد ،م ،۳ص ۱

آجر نما  ،28۰۰ -ص۱-8-۷ ،۱2۶

آتش بندی درزها ،م ،۳ص 9-8-۳ ،۱۶۳

آجر نما ،م  ،5ص 5۷

آتش بندی گشودگی ها ،م ،۳ص ۴-2-۳-۷-۳ ،۱۴2

آجر[مصالح بنایی] ،م  ،8ص 2-2-۱-۴-8 ،۱2

آتش بندی منافذ ،م ،۳ص 9-8-۳ ،۱۶۳

آجر ،م  ،5ص 5۷

آتش سوز ی  -م  ،9ص9-22 ،۳۰۷

آجرمصرفی در نما– م،8ص۴-۱-2-2-8 ،۱2

آتش سوز ی  ،م  ،۱۷ص  ،۱۴9پ  ۱-۱الف

آجرنما– م،8ص۱-2-8 ،2

آتش سوز ی در ساختمان،م ،۳ص  ،2۰۶پ ۳-2

آچار بادی –م  ،۱۰ص۶-2-۴-۴-2۶5،۱۰

آتش سوز ی ،م ،۳ص ۱

آچار تنظیم -م،۱۱ص۳-۳۰-۱-8-۱۱، ۱9

آتش گیر ی مواد پلیمر ی ،م  ،5ص ۱۳۶

آچار مخصوص ،م ،۱2ص ۴-۷-2-۱2 ،۱8

آثار دو مولفه افقی زلزله  ،28۰۰ -ص5-۳ ،۱۷9

آچار مدرج –م  ،۱۰ص۶-2-۴-۴-2۶5،۱۰

آثار شدت جر یان ،جوش ،ص ۶2۷

آچار مدرج –م ،۱۰ص۳-۱-9-2-۱5۷،۱۰

آثار الغر ی  -م  ،9ص۱-۱-۱۶-9 ،2۴۱

آخال(جوشکار ی تحت حفاظت گاز)  ،جوش ،ص -5 ،۱۳8

آثار مرتبه دوم  p-δو – ∆p-م  ،۱۰ص 2-۱-2-۱۰ ، ۱۳

2-2

آثار ناشی از ترک خوردگی قطعات  -م  ،9ص۱۶-5-9 ،2۴۳

آخر ین عبور جوش ،جوش ،ص ۱۰-۷-۶ ،۱85

آثار ناشی از الغر ی[سیستم پانلی کامل]  -م،۱۱ص5--۱۱، 82

آذرخش -م، ۴ص۱۰-۱-9-۴، ۱۰۷

۶-۶

آرام بند ،م ،۳ص 2-۱۳-۱-۶-۳ ،۶۶

آج با مقطع ثابت -م ،9ص ۱-۴-۴-9 ،2۶

آرامید -م ،9ص 2-۱-9-۴ ،29

آج با مقطع متغیر -م ،9ص ۱-۴-۴-9 ،2۶

آرایش استقرار درها ،م ،۳ص ۴-2-۱۷-۶-۳ ،9۰

آج با مقطع متغیر ،م  ،5ص ۱۴۴

آرایش آکوستیکی ،م  ،۱8ص ۴8

آج -م ،9ص ۴-۱-۴-9 ،25

آرایش پیچ ها و جوش ها ،م  ،۱۰ص 9-۱-۷-2-۱۰ ،۱۴۴

آج میلگرد ،م  ،5ص ۱۴۴

آرایش جوش ها و پیچ ها در محل اتصال –م ،۱۰ص-۱۴۴،۱۰

آجدار پیچیده ،م  ،5ص ۱۴۴

2-9-۱-۷

آجدار جناقی (جدول) -م ،9ص ۱-۴-9 ،25

29

آرایش چسبیده به هم و در دو تراز ،م  ،۱۳ص  ،82شکل -۱۳

آرماتور های انتظار شالوده[پانل سه بعدی]  -م،۱۱ص-۱۱، 8۳

۷-۱-۷-۱-2

5-۷-۱

آرایش چسبیده به هم و همتراز ،م  ،۱۳ص  ،82شکل -۷-۱۳

آرماتور های برض اصطکاکی  -م  ،9ص۴-۳-۱۳-۱5-9 ،225

۱-۷-۱:۱

آرماتورگذار ی دال های تخت و قارچی  -م  ،9ص-9 ،2۶9

آرایش صحیح کابل های تک رشته ،م  ،۱۳ص -۱-۷-۱۳ ،8۱

۱8-۴-۳-۱

۷-۱

آرماتورهای برشی تیرهای عمیق  -م  ،9ص۱5-۱۴-۳-9 ،22۶

آرایش مثلثی چسبیده ،م  ،۱۳ص  ،82شکل ۳-۱-۷-۱-۷-۱۳

آرماتورهای حرارت و جمع شدگی  -م  ،9ص2۰-8--9 ،288

آرایش مثلثی ،آرایش مثلثی کنار هم ،م  ،۱۳ص  ،8۳شکل

2

۱۳-۷-۱-۷-۱-۶

آرماتورهای حرارت و جمع شدگی در شالوده ها  -م ،9

آرایش مخصوص همتراز ،م  ،۱۳ص  ،82شکل ۱--۱-۷-۷-۱۳

ص8-2۰-9 ،288

۴

آرماتورهای دور پیچ -م ،۱۰ص5-۱-۴-۳-2۰۶،۱۰

آرماتور برشی عمود بر محور عضو –م  ،9ص۱5-۴-2--9 ،2۱۴

آرماتورهای شالوده ها  -م  ،9ص9-2۰-5 ،28۴

۱

آرماتورهای طولی و عرضی [شکل پذیر ی متوسط]  -م ،9

آرماتور برشی معادل حداقل  -م  ،9ص۱5-۱8-2-9 ،2۳۷

ص۱-2-۳-2۳-9 ،۳2۳

آرماتور برشی یا کالهک برشی  -م  ،9ص-۱5-۱۷-2-9 ،2۳۳

آرماتورهای عرضی شمع ها  -م  ،9ص2۰-5-8-9 ،285

۴

آرماتورهای الزم برای مقاطع شالوده ها و شمع ها  -م ،9

آرماتور به شکل  Uتکی  -م  ،9ص2۱-۳-۴-2-9 ،۳۰۰

ص5-2۰-9 ،28۴

آرماتور به کار رفته در مقطع  -م  ،9ص۱-2۱-2-8-9 ،29۷

آرماتورهای منفی در ناحیه کتیبه  -م  ،9ص-۱8-۳-9 ،2۶۷

آرماتور جلدی  -م  ،9ص8-۶-2۰-9 ،289

۴-۴

آرماتور خمشی مثبت  -م  ،9ص2۱-۳-2-۱-9 ،299

آرماتورهای ویژه  -م  ،9ص۱8-۴-2-۳-9 ،2۶9

آرماتور خمشی منفی  -م  ،9ص2۱-۳-۳-۱-9 ،۳۰۰

آزاد کردن قفل ،م  ،22ص 5-۳-22 ،25

آرماتور طولی [شکل پذیر ی ز یاد]  -م  ،9ص2۳-۴--9 ،۳28

آزبست -م،۱2ص۷-۳-8-۱2 ، ۶2

۱-2

آزبست ،م  ،5ص ۱۰۴

آرماتور عرضی [شکل پذیر ی ز یاد]  -م  ،9ص2۳-۴--9 ،۳29

آزمایش [لوله کشی آب باران]  -م ،۱۶ص 5-۱-8-۱۶ ،۱28

۱-۳

آزمایش اتوکالو -م ،9ص،۱۱۱جدول 2-۱۰-9

آرماتور عرضی اضافی  -م  ،9ص2۱-۳-۱-5-9 ،298

آزمایش ادوار ی تبر ید ،م ،۱۴ص ۱۳-8-۶-۱۴ ،۱۶۳

آرماتور عرضی تک شاخه ای  -م  ،9ص2-2۱-۳-۴-9 ،۳۰۰

آزمایش استحکام یا مقاومت [کنترل کیفیت گاز] ،م  ،۱۷ص

آرماتور عرضی در ناحیه بحرانی  -م  ،9ص2--2۳-۴-9 ،۳۳2

 ۱۷-۶-2 ،5۷الف

۳-5

آزمایش اسالمپ ،م  ،5ص ۷۱

آرماتور عرضی مورد نیاز در طول Io -م ،۱۰ص۱--۳-5-2۰۶،۱۰

آزمایش او آی تی[اجرای لوله کشی عمده گاز]  ،م  ،۱۷ص

۳

)5( ۱۷-۱2-5-۴ ،۱۰9

آرماتور فشار ی -م ،9ص۴-2-۱۴-9 ،۱95

آزمایش ایزود ،جوش ،ص 5-2-۳-8 ،25۶

آرماتور کششی -م ،9ص2-۱۴-۴-9 ،۱95

آزمایش آتش استاندارد ،م ،۳ص ۱

آرماتور گذار ی دال های بدون تیر  -م  ،9ص۱8-۴--9 ،2۶9

آزمایش با آب [لوله کشی فاضالب]  -م ،۱۶ص ۱۶-5- ،88

۳

 ، 5-۱الف۱

آرماتور گذار ی در دال ها  -م  ،9ص۴-۱8-9 ،2۶8

آزمایش با رنگ نافذ قرمز ،جوش ،ص ۱-۴-8 ،25۷

آرماتور گذار ی عرضی ویژه  -م  ،9ص2۳-2-۱-۱-9 ،۳۱8

آزمایش با سوزن ویکا (دقیقه) -م ،9ص،۱۱۱جدول 2-۱۰-9

آرماتور گذار ی عرضی ویژه  -م  ،9ص۱۱-2۳-۴-2-۳-9 ،۳۳۳

۳۰

