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 برخی توضیحات الزم قبل از استفاده
 
 
 

جزوه ای که شما دریافت می کنید فقط برای  است. softcivil.irسایت این کلید واژه تنها مرجع فروش قانونی 
دار می باشد و پدید آورندگان این اثر از استفاده یا انتشار  غیر قانونی آن هیچگونه رضایتی ندارد و استفاده خری

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

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

 
 

)بانک  ۶۱۰۴۳۳۷9۰۳۴۱۷88۷دوستانی که امکان خرید آنالین ندارند می توانند مبلغ مورد نظر را به شماره کارت 
و شماره کارت واریزی، ایمیل خود را به شماره ملت( به نام میثم جالو واریز نموده و سپس شماره فیش 

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

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

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

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.

 
 برای دریافت آپدیت های بعدی این کلیدواژه، حتمًا در موقع خرید، ایمیل خود را وارد نمایید.
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ز ای دانید، آزمون نظام مهندسی آزمونی جزوه باز می باشد. در آزمون های چند سال گذشته، استفاده همان طور که م

 . کلید واژه ها، به صورت چشم گیری منجر به موفقیت آسانتر در این آزمون شده است
 

 کلیدواژه چیست؟
شند که از بین متون آیین نام ساختمان ، کلید واژه ها، همان واژه ها و عبارات کلیدی میبا ه ها و مباحث مقررات ملی 

 . گرد آوری شده و به ترتیب حروف الفبا در اختیار استفاده کنندگان قرار گرفته اند
 

  ویژگی های کلید واژه
 . کلیدواژه موجود به ترتیب حروف الفبا گردآوری شده است

 . ستون کلید واژه آورده شده است 2در هر صفحه 
 

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

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

 
 

 : 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، 

سواالت را ضی از  صرفه جویی در وقت خواهد  بع سخ دهید که اینکار منجر به  ستفاده از کلیدواژه، پا میتوانید بدون ا
 . شد

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

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

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

سلط  ضوعات و مباحث مربوط به آزمون، ت شند که به حدی بر مو شته با ست برخی از داوطلبان ، این نظر را دا ممکن ا
های نظام مهندسی پاسخ دهند. تجربه نشان داده است که به همراه  دارند که می توانند به راحتی به سواالت آزمون

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 .
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 محاسبات –منابع کلیدواژه های عمران 
 ( ۱۳92) -حث ششم ) بارهاي وارد بر ساختمان (مب •
 (۱۳92) -سازي (مبحث هفتم ) پي و پي •
 (۱۳92) -هاي با مصالح بنايي(مبحث هشتم ) طرح و اجراي ساختمان •
نامه ( به همراه غلط۱۳92ويرايش چهارم، چاپ دوم به بعد) -آرمه (هاي بتنمبحث نهم ) طرح و اجراي ساااختمان •

 سايت(ج در همين وبمربوطه )مندر 
مان • حث دهم ) طرح و اجراي سااااخت به همراه غلط۱۳92) -هاي فوالدي (مب ندرج در همين (  طه )م مه مربو نا

 سايت(وب
 (۱۳92) - مبحث يازدهم ) طرح و اجراي صنعتي ساختمان ( •
 ( ويرايش چهارم-28۰۰ها در برابر زلزله ) استاندارد نامه طراحي ساختمانآئين •
 * ها )در حد اطالعات عمومي و دانشگاهي(ل و مباني تحليل سازهاصو •
 گودبرداري و سازه هاي نگهبان* -مكانيك خاك •
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 فهرست الفبایی این کلید واژه
 

 
 ۱  الف

 ۱2  آ
 ۱۴  ب
 ۱9  پ
 22  ت
 ۳۰  ث
 ۳۰  ج
 ۳۳  چ
 ۳۴  ح
 ۳9  خ
 ۴۰  د
 ۴۴  ذ
 ۴۴  ر
 ۴۷  ز
 ۴8  ژ

 ۴8  س
 55  ش
 5۷  ص
 58  ض
 ۶۳  ط

 ۶5  ظ
 ۶۶  ع
 ۶۷  غ
 ۶8  ف
 ۷۰  ق
 ۷2  ک
 ۷5  گ
 ۷۷  ل
 ۷8  م
 92  ن
 98  و

 ۱۰۰  ها
 ۱۰۰  ی
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 ------------------------الف  -------------------
 ۴-۴-۳-۷،  22،ص۷م –ابزار پایش

 2۶-۳-8-۱-۱۱، ۱8،ص۱۱م -ابزار نمایشگر نیرو
 5-2-2-2-۱۰،  ۳۳، ص ۱۰م   –ابعاد اسمی سوراخ 

، ۱۰م–ابعاد اساامی سااوراخ پیچ بر حسااب میلی متر  جدول  
 8-9-2-۱۶۰،۱۰ص

 ۳-2-۱-8، 2،ص8م –ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی
-۱، 9، ص28۰۰-ابعاد افقی ساایسااتم باربر جانبی در هر طبقه

۷-2 
 ۳-۷، 9۷، ص28۰۰ -ابعاد بازشو  

 ۱-۱9-۱-۱2-9، ۱۷۳، ص9م-ابعاد بیرونی لوله ها 
، 88، ص28۰۰ -ر پالن ساااختمان بنایی ابعاد پیش آمدگی د

۷-2-2-۱ 
شکل(  ساختمان بنایی ) ، 28۰۰ -ابعاد پیش آمدگی در پالن 

 ۱-۷، 89ص
 8-۱۴-9، 2۰۰، ص 9م –ابعاد طراحی برای قطعات فشاری 

 ۳-۴-2-2-8، ۱۴،ص8م –ابعاد قطعه سنگ مصرفی
 2-2-۱-8، 2،ص8م –ابعاد مشخصه

 ۳-۷-2۰-9، 28۷، ص9م  -ابعاد مقطع کالف 
 ۴-2-۱-8، 2،ص8م –ابعاد واقعی

 2-2-۱-۱۱، 5،ص۱۱م -ابعادو رواداریهای ابعادی
-۱-۳-8، 29،ص8م –ابعادهندسی موثردر دیوارها وستون ها

2۰ 
 ۳-۳-۴-9-9، 9۷، ص9م-ابقاپذیری  بتن خود تراکم  

 ۶-۳-۳-۷،  2۰،ص۷م –ابنیه مجاور گود
 ۱-۴-2-2۱-9، 295، ص9م  -اپوکسی 

 5-۴-۱۰، جدول 2۷۴ ، ص۱۰م –اپوکسی غنی 
 ۱-2-۴-9، 29، ص 9م-اپوکسی 

-۱۱، 5۱،ص۱۱م –اتصال  قطعات سازه ای  بتنی پیش ساخته  
۳-5-۳ 

 ۱8-۳-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –اتصال اسکلت به شالوده
 ۱-۱-9-2-۱۴۰،۱۰، ص۱۰م–اتصال اعضای با نیروی محوری 

ضای مهاربندی  همگرای ویژه   صال اع -۱۰، 2۳۰، ص ۱۰م –ات
۳-۱۱-۳ 

 2-2-9-2-۱۴9،۱۰، ص۱۰م–صال انتهایی اعضای محوری ات
 2-۱-9-2-۱۴۱،۱۰، ص۱۰م–اتصال انعطاف پذیر 

 ۶-۴-۴-2۶۴،۱۰، ص۱۰م –اتصال با پیچ 
 ۴-۴-۴-۱۰، 2۶۰، ص۱۰م –اتصال با جوش 

-2-۱۰،  92، ص ۱۰م   –اتصال بال به جان  )تناسبات ابعادی( 
5-۱۳ 

شاری  ضو ف ست های مورب به ع صال ب ،  5۷ص  ،۱۰م   –ات
۱۰-2-۴-۷-2 

 ۱۴-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -اتصال بین سقف و دیوار باربر
 ۷-۷-2-۱۱، ۳۴،ص۱۱م – LSFاتصال بین سقف و دیوار 

 2-2-۱-۴-۱۱، ۶۴،ص۱۱م -اتصال پانل ها به یک دیگر
-2-۱5۱،۱۰، ص۱۰م–اتصال پوششی )رویهم( دو قطعه  شکل  

9-۶ 
 2-۶-۴-۴-2۶5،۱۰، ص۱۰م –اتصال پیچ پر مقاومت 

 2-2-۳-۱۱، ۴۶،ص۱۱م –صال تر و خشکات
-2-۱۱، ۳8،ص۱۱م –اتصال تسمه مهاربند قطری به گوشه قاب

8-۴-8 
ستون  قاب خمشی متوسط   -2۱۶،۱۰، ص۱۰م-اتصال تیر به 

۳-8-۳ 
شی ویژه   ستون  قاب خم صال تیر به  -۳-222،۱۰، ص۱۰م-ات

9-۴ 
 ۶-۱-۴-2۱-9، ۳۰2، ص9م  -اتصال جوشی پهلو به پهلو 

 ۶-۱-۴-2۱-9، ۳۰2، ص9م  -ذوبی با الکترود  اتصال جوشی
 ۳-۱-9-2-۱۴۱،۱۰، ص۱۰م–اتصال خمشی )گیردار( 

 ۳-۱-9-2-۱۴۱،۱۰، ص۱۰م–اتصال خمشی کامال گیردار 
 ۳-۱-9-2-۱۴۱،۱۰، ص۱۰م–اتصال خمشی نیمه گیردار 

 ۷-5-۳-۳، ۳۶، ص 28۰۰ -اتصال خورجینی گیردار 
 2۰5،۶، ص28۰۰ -اتصال دائم خاک و بخش سازه ای پی  

 5-2-2-8، ۱۶،ص8م –اتصال دهنده ها
 ۴-۶-2۰-9، 28۶، ص9م  -اتصال دهنده های مکانیکی 

 99،ص۱۱م -اتصال دیوار های پوششی نما بر روی دیوار بتنی
،۱۱-۶-۷-۳-8 

اتصال دیوار های داخلی و خارجی سازه ای به سقف سیستم 
 ۱۱-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -قالب تونلی  

 2-۶-5-۶-8،  ۷۰،ص8م –رباربراتصال دیوارجداگربه دیو
 2-۱-9-2-۱۴۱،۱۰، ص۱۰م–اتصال ساده 

 ۶-5-۱۶-9، 2۴۴، ص9م  -اتصال ستون به شالوده 
 ۷-2-2-۳-2۳-9، ۳2۶، ص9م  -اتصال ستون به شالوده 

 ۴-۱-9-2-۱۴۱،۱۰، ص۱۰م–اتصال ستون به کف ستون 
، ۱۰م –اتصال سخت کننده های انتهایی و میانی به تیر پیوند 

 ۱-۱۰-۱2-۳-۱۰، 2۳9ص
سقف به تکیه گاه )ساختمان بنایی(  صال  ، ۱۱8، ص28۰۰ -ات

۷-۷-۳ 
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ضای فوالدی شش به اع صفحه پو صال  -2-۱۱، ۴۰،ص۱۱م –ات
8-5-۷ 

 ۱-5-5-8،  ۴۶،ص8م –اتصال قسمت پیشامده با ساختمان
-۴-2-۱۰،  5۴، ص ۱۰م   –اتصال قطعات متصل کننده میانی  

۷-۱ 
، ۱۰8، ص28۰۰ -ن بنایی( اتصااال کالف های افقی )ساااختما

۷-۶-۱-۳ 
-5-8،  55،ص8م –اتصااال کالف های افقی بنایی باکالف  

5-۱۰-۱ 
-۷، ۱۱۶، ص28۰۰ -اتصال کالف های قائم )ساختمان بنایی( 

۶-2-۶ 
صال کالف های قائم بنایی باکالف   -5-5-8،  5۶،ص8م –ات

۱۰-2 
سری  سری و زیر  صال گیر دار پیچی به کمک ورق های رو ات

(BFP) [  ۳-۱۳-۳-۱۰، 252، ص۱۰م –شکل 
 (BFPاتصال گیردار به کمک ورق های روسری و زیر سری ) 
 ۴-۱۳-۳-۱۰، 25۰، ص۱۰م –

شی ) شده جو صال گیردار تقویت ن م –شکل  ] (WUF-Wات
 5-۱۳-۳-۱۰، 25۶، ص۱۰

، ۱۰م – (WUF-Wاتصااال گیردار تقویت نشااده جوشاای )
 ۶-۱۳-۳-۱۰، 25۴ص

شی به کمک و صال گیردار جو سری ات سری و زیر  رق های رو
(WFP) [  ۴-۱۳-۳-۱۰، 25۴، ص۱۰م –شکل 

سری  سری و زیر  شی به کمک ورق های رو صال گیردار جو ات
(WFP) – 5-۱۳-۳-۱۰، 252، ص۱۰م 

 5-۱۳-۳-۱۰، 252، ص۱۰م –اتصال گیردار جوشی 
 (BUEEPاتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی )

هشت پیچی با استفاده از ورق  و اتصال گیردار فنجی چهار یا
 ۳-۱۳-۳-۱۰، 2۴5، ص۱۰م – (BSEEPلچکی )

اتصال گیردار فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی 
(BUEEP) [  2-۱۳-۳-۱۰، 2۴9، ص۱۰م –شکل 

ستفاده از ورق  اتصال گیردار فلنجی چهار یا هشت پیچی با ا
 2-۱۳-۳-۱۰، 2۴9، ص۱۰م –شکل  ] (BSEEPلچکی )
 (RBSگیردار مسااتقیم تیر با مقطع کاهش یافته ) اتصااال

 ۱-۱۳-۳-۱۰، 2۴5، ص۱۰م –شکل  ]
م – (RBSاتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته )

 2-۱۳-۳-۱۰، 2۴۳، ص۱۰
-۳-۱۰، 2۳۰، ص ۱۰م –اتصااال مهاربندی ها   همگرای ویژه  

۱۱-۳ 

-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –اتصال وادار به الوک در دیوار های باربر
۳-۱5 

 ۴-۱۳-۳-۱۰، 25۱، ص۱۰م –اتصال ورق تکی جان به جان تیر 
، ۱۰م –اتصااال ورق های روسااری و زیر سااری به بال سااتون 

 5-۱۳-۳-۱۰، 25۳ص
ستون  ضاعف به بال  صال ورق های م -۳-2۱۷،۱۰، ص۱۰م-ات

8-۴ 
 ۱-2-5-۳-2۰8،۱۰، ص۱۰م-اتصال وصله ستون 

شی  ش سمه های ک صال های انتهای ت -2-۱۴8،۱۰، ص۱۰م–ات
9-2-2 

 ۱-8-2-۱۱، ۳۴،ص۱۱م –[LSFاتصاالت  
 2-2-2-۱۱، 29،ص۱۱م - [LSFاتصاالت  سرد نورد شده 

 ۱-۳-9-2-۱5۷،۱۰، ص۱۰م–اتصاالت اتکایی 
 ۱-۳-9-2-۱5۷،۱۰، ص۱۰م–اتصاالت اصطحکاکی 

 ۱-۱8-۱5-9، 2۳۷، ص9م  -اتصاالت اعضای قاب به ستون 
 2-۱-۴ ،5۷، ص28۰۰ -اتصاالت بین جزء و ملحقات آن 

 ۱۴-9-۳-۱۱، 58،ص۱۱م –اتصاالت بین قطعات معماری
-2-9-2-۱۴9،۱۰، ص۱۰م–اتصاالت پوششی )رویهم( دو قطعه 
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 ۳-۳-۳-2۰۱،۱۰، ص۱۰م-اتصاالت پیچی  الزامات لرزه ای  
 2۳-۳-8-۱-۱۱، ۱۷،ص۱۱م -اتصاالت پیچی با عملکرد اتکایی

صطکاکی صاالت پیچی با عملکرد ا -۳-8-۱-۱۱، ۱۷،ص۱۱م -ات
۱۷ 

 2-8-۳-2۱5،۱۰، ص۱۰م-اتصاالت تیر با مقطع کاهش یافته 
قاب خمشاای معمولی   به سااتون   ، ۱۰م-اتصااااالت تیر 

 2-۷-۳-2۱۳،۱۰ص
-9، ۳۳8، ص9م  -اتصاااالت تیر به سااتون در قاب ها  ویژه  

2۳-۴-۴ 
 -اتصاالت تیر به ستون ها در قاب ها  شکل پذیری متوسط  

 ۴-۳-2۳-9، ۳2۶، ص9م 
 8-۱2-۳-۱۰، 2۳۶، ص ۱۰م –های پیوند به ستون اتصاالت تیر

، ص ۱۰م –اتصاااالت تیرهای خارج از ناحیه پیوند به سااتون 
2۳۶ ،۱۰-۳-۱2-۷ 

 2-۳-۳-2۰۰،۱۰، ص۱۰م-اتصاالت جوشی  الزامات لرزه ای  
-۳-2-2۳-9، ۳2۱، ص9م  -اتصاالت جوشی در میلگرد طولی 

۳ 
 2-۴-۳-۷-۳-۱۱، 5۴،ص۱۱م –اتصاالت خشک

 ۳-8-۳-2۱۶،۱۰، ص۱۰م-مشی تیر به ستون اتصاالت خ
 ۷-5-۳-۳، ۳۶، ص 28۰۰ -اتصاالت خورجینی ساده 



 

 
۳ 

ساخته ساختمان های بتنی پیش  صاالت در   5۴،ص۱۱م –ات
،۱۱-۳-۷-۳-۴-۱ 

 2۰۱،۶، ص28۰۰ -اتصاالت دیافراگم ها با دیوارهای برشی 
ستون  -۱5-9، 2۳۷، ص9م  -اتصاالت صلب اعضای قاب به 

۱8-2 
 ۳-۱۳-۳-۱۰، 2۴۷، ص۱۰م –جی اتصاالت فلن

 ۱8-۱5-9، 2۳۷، ص9م  -اتصاالت قاب ها 
 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰، ص۱۰م–اتصاالت کششی مقاطع سنگین 

، 2۴۱، ص۱۰م –اتصاااالت گیردار از پیش تایید شااده  جدول  
۱۰-۳-۱۳-۱ 

 ۱۳-۳-۱۰، 2۴۰، ص۱۰م –اتصاالت گیردار از پیش تایید شده 
 5-5، ۷2، ص28۰۰ -اتصاالت گیردار فلنجی 

-۳-۱۰، 2۴۳، ص۱۰م –اتصاالت گیردار مستقیم تیر به ستون  
۱۳-۱ 

صل کننده های انتهایی   صاالت مت -2-۱۰،  55، ص ۱۰م   –ات
۴-۷-2 

-۴-2-۱۰،  55، ص ۱۰م   –اتصاالت متصل کننده های میانی  
۷-2 

-2-9-2-۱5۱،۱۰، ص۱۰م–اتصاالت مفصلی یا نبشی های جان 
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 ۱۷-8-۴-۱۱، ۷2،ص۱۱م -داتصاالت مکانیکی استاندار
 ۳-۱۰-۳-225،۱۰، ص۱۰م-اتصاالت مهاربندی  لرزه ای  

صاالت مهاربندی ها  قاب واگرا   -۱2-۳-۱۰، 2۳۷، ص ۱۰م –ات
9 

 ۱-9-5-۶، ۳5، ص ۶م –اتصاالت و نشیمن گاه ها 
-2۴-9، ۳55، ص9م  -اتالف اصطکاک در فوالد پس کشیده 

۶-۳-۱ 
 ۳-2-2۴-9، ۳۴9، ص9م  -اتالف پیش تنیدگی 

 ۴-۶-2۴-9، ۳5۷، ص9م  -اتالف دراز مدت 
 2-۳-۶-2۴-9، ۳5۶، ص9م  -اتالف کشش در محل گیره 

، ۳55، ص9م  -اتالف ناشاای از اصااطکاک بین کابل و غالف 
9-2۴-۶-۳-۱ 

ستیک بت  شدن اال شی از کوتاه  -9، ۳5۶، ص9م  -اتالف نا
2۴-۶-۳-۳ 

، ۳5۷ص، 9م  -اتالف ناشاای از وادادگی فوالد پیش تنیدگی 
9-2۴-۶-۴-۳ 

شی از وارفتگی بتن  -۶-2۴-9، ۳5۷، ص9م  -اتالف نهایی نا
۴-2 

 ۴-۶-2۴-9، ۳5۷، ص9م  -اتالف های پیش تنیدگی 

 ۳-۶-2۴-9، ۳55، ص9م  -اتالف های کوتاه مدت 
شدگی بتن  شی از جمع  -2۴-9، ۳5۷، ص9م  -اتالف های نا

۶-۴-۱ 
 ۴9-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -اتمام خمکاری

 2-2-5-9-9، ۱۰۱، ص9م-اتیلن 
 ۶-۳، ۴۷، صP-∆  - 2800اثر 
ساختمان( )  ∆-Pاثر  شابه  ساختمانی م ، ۶9، ص28۰۰ -غیر 

5-2-9 
 ۱89،۱، ص28۰۰ -در هر طبقه  ∆-Pاثر 

سازه  ضافه مقاومت در کنترل اجزای  -۳، 5۳، ص28۰۰ -اثر ا
۱2-2 

 ۱۱-۳-۳، ۴2، ص28۰۰ -اثر اندرکنش خاک و سازه 
 ۱۱-۳-۳، ۴2، ص28۰۰ -اک زیر آناثر اندرکنش سازه و خ

 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰، ص۱۰م–اثر انقباض ناشی از سرد شدن 
 ۷-۱-۳-۴-۷،  2۷،ص۷م –اثر آب زیرزمینی

-9-۶، ۶9، ص ۶م  –اثر باد بر سازه ها و اجزای پوشیده از یخ 
۶ 

 5-2-۴-2۰-9، 282، ص9م  -اثر بار برون محور 
 ۴-2-۶-، پ۱۳5، ص ۶م  -اثر بارگذاری بیشینه 

-۱۰،  ۱۰۱، ص ۱۰م   –اثر برش در امتداد عمود بر محور ضعیف 
2-۶-۷ 

 ۴-۷-۱۰-۶، ۱۰۱، ص ۶م  –اثر پوششی 
، ۱82، ص28۰۰ -اثر پیچش )تحلیل اسااتاتیکی غیر خطی( 

۳-۱۱ 
 5-۱-۴-۳، ۴۴، ص28۰۰ -اثر پیچش در تحلیل دینامیکی 

 ۶-۱-۳، 2۶، ص 28۰۰ -اثر ترک خوردگی اجزا در سختی 
، ص 28۰۰ -دگی اعضاء در سختی خمشی آن ها اثر ترک خور

۳2 ،۳-۳-۳-۳ 
 2-8-۱۳-9، ۱8۶، ص9م-اثر ترک خوردگی 
 ۴-8-۱۳-9، ۱8۶، ص9م-اثر ترک خوردگی 

صرفی  صالح م ، 9م  -اثر تغییرات درجه حرارت بر مقاومت م
 ۳-22-9، ۳۰8ص

-۱۴-9، ۱92، ص9م-اثر توام خمش و نیروی محوری فشاااری 
۱-2 

 ۶-۳، ۴۷، ص28۰۰ -اثر ثانویه 
 2-2-۶-9، ۴5، ص9م-اثر خورنده اسیدهای قوی 

 2-2، ۱۷۷، ص28۰۰ -اثر سختی قبل و بعد از ترک خوردگی 
 ۱-8-۳، ۴9، ص28۰۰ -اثر صلبیت دیافراگم ها 

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



 

 
۴ 

 2-9-۳-۳، ۴۱، ص28۰۰ -اثر کاهنده بارهای ثقلی  
 2-۶-، پ۱۳۴ ، ص۶م  -اثر گردبادی 

م  -اثر الغری در قطعات فشاااری تحت اثر خمش دو محوره 
 ۱۰-۱۶-9، 2۴8، ص9

 ۱۶-9، 2۳9، ص9م  -اثر الغری و کمانش 
 ۴-۷-2-۱۰،  ۱۰۷، ص ۱۰م   –اثر لنگر پیچشی 

کایی  ، ۱۰م–اثر مشااترک کشااش و برش در اتصااااالت ات
 ۴-۳-9-2-۱۶۴،۱۰ص

، ۱۰م–اثر مشااترک کشااش و برش در اتصاااالت اصااطکاکی 
 ۶-۳-9-2-۱۶5،۱۰ص

،  ۶۳، ص ۱۰م   –اثر مشااترک لنگر خمشاای و نیروی محوری 
۱۰-2-5-۱-5 

 ۱-۳، ۱۷8، ص28۰۰ -اثر مودهای باال  
 ۱-۴-۴، ۶۱، ص28۰۰ -اثر موضعی بارها  

 2-۱-۳، 25، ص 28۰۰ -اثر مولفه قائم نیروی زلزله  
 ۱-۱۰-۶، ۷۱، ص ۶م  –اثر ناشی از بار باد 
 ۴-۷-۶، 5۱، ص ۶م –یط اثر ناهمواری مح

، ۱۷8، ص28۰۰ -اثر نیروهای محوری ناشاای از بارهای ثقلی 
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 -اثر نیروی قائم ناشاای از زلزله در روش ساااده شااده تحلیل  
 ۷-۱۳-5۶،۳، ص28۰۰

 ۱-2-۳-۱5-9، 2۱2، ص9م –اثر همزمان برش و خمش  بتن  
-۱۳8،۱۰، ص۱۰م–اثر همزمان برش و کشااش در گل میخ ها 

2-8-۷-۶ 
، ۱۰م   –ر همزمان لنگر خمشاای و نیروی محوری کشااشاای اث

 2-2-۷-2-۱۰،  ۱۰۴ص 
، ۱۰م   –اثر همزمان لنگر خمشاای و نیروی محوری کشااشاای 

 2-2-۷-2-۱۰،  ۱۰5ص 
،  ۱۰۳، ص ۱۰م   –اثر همزمان نیروی محوری و لنگر خمشاای 

۱۰-2-۷ 
،  ۱۰۳، ص ۱۰م   –اثر همزمان نیروی محوری و لنگر خمشاای 

۱۰-2-۷-2 
،  ۱۰۷، ص ۱۰م   –ر همزمان نیروی محوری و لنگر خمشاای اث

۱۰-2-۷-۳ 
ضافه مقاومت  ضریب ا شامل  ، ۱۱۴، ص۶م  -اثرات بار زلزله 

۶-۱۱-۱۱ 
با احتمال وقوع کم    بارهای غیرعادی   ، 2۰، ص ۶م –اثرات 

۶-2-۴-۱ 
 ۴-۱۰-۶، ۷۴، ص ۶م  –اثرات جستی باد 

 ۱-9-۶، ۶۷، ص ۶م  –اثرات دینامیکی بار یخ 
 ۶-۷-۱۰-۶، ۱۰2، ص ۶م  –اثرات ریزش گردبادی 

 ۱۰-۱۱-۶، ۱۱۴، ص۶م  -اثرات زلزله طرح 
 ۱-5-5-۶، ۳۱، ص ۶م –اثرات ناشی از ضربه 

له در تراز دیافراگم های  عاشاااات زلز اثرخارج از صاافحه ارت
 ۱2-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -سقف

 ۱-2-9-۶-۷، ۶۷،ص۷م –اثردینامیکی گروه شمع
 ۱۰-۱۱-۶، ۱۱۴ص ،۶م  -اثرهای زلزله طرح 

 2-2۱2،۳، ص28۰۰ -اثرهای مودی )اندرکنش خاک و سازه( 
 ۳-۴-۷-9، ۶۴، ص9م-اجازه دستگاه نظارت 

 ۴-۳-9-9، 95، ص9م-اجرا  بتن الیافی  
 ۴-2-9-9، 92، ص9م-اجرا  بتن پر مقاومت  

 ۴-5-9-9، ۱۰2، ص9م-اجرا  بتن پلیمری  
 ۴-۴-9-9، 98، ص9م-اجرا  بتن خود تراکم  

 ۴-۶-9-9، ۱۰۴، ص9م-ا  بتن سنگین  اجر
ستم  سی ساخته برای  ستفاده از دال های نیمه پیش  اجرا با ا

 ۱-۷-۶-۱۱، 98،ص۱۱م -سقف
 98،ص۱۱م -اجرا با استفاده از قالب های موسوم به میز پرنده

،۱۱-۶-۷-۱ 
 ۱8-8-۴-۱۱، ۷2،ص۱۱م -اجرای اندود

 -لی  اجرای با استفاده از قالب بندی کامل سیستم قالب تون
 ۱-۷-۶-۱۱، 98،ص۱۱م

 2-8-9، ۷۳، ص9م-اجرای بتن در هوای گرم 
 ۷-9، 59، ص9م-اجرای بتن 

 2-2-5-۷، ۱۰2، ص28۰۰ -اجرای دیوار با سنگ الشه  
 2-5-۷، ۱۰۱، ص28۰۰ -اجرای دیوار سازه ای )مصالح بنایی( 

 ۷-۱-۳-8، 25،ص8م –اجرای دیوار میان تهی
 ۱-۴-۷-۶-۱۱، ۱۰۰،ص۱۱م -اجرای دیوارهای اطراف جعبه پله

 ۷-5-5-8،  52،ص8م –اجرای دیوارهای آجری
 ۴-۳-۷-۶-۱۱، 99،ص۱۱م -اجرای سکو)پلت فرم( 

 -اجرای ساایسااتم تاساایسااات مکانیکی در سااازه های پانلی
 9-۷-5-۱۱، 8۴،ص۱۱م

 ۱-۷-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -اجرای سیستم قالب تونلی
 ۶-۳-8-۶-۷، ۶۶،ص۷م –اجرای شمع

ص شش به  صفحه پو  ۳9،ص۱۱م –ورت نوارهای قائماجرای 
،۱۱-2-8-5-۳ 

 ۶-۱-۱2-9، ۱۶۰، ص9م-اجرای قالب 
 2-9-۱-۱2-9، ۱۶۳، ص9م-اجرای مرحله ای پایه اطمینان 

 5-۱-۱۱، ۷،ص۱۱م -اجزاء سازه ای  ساختمان گرم نورد شده  
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 ۱-9-۶، ۶۷، ص ۶م  –اجزاء سبک نمایان 
 9-2-۱۴۰،۱۰، ص۱۰م–اجزای اتصال دهنده 

 ۳-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –بتنی پیش ساخته  اجزای اصلی 
 ۱-9-۶، ۶۷، ص ۶م  –اجزای انعطاف پذیر 
 2-۷-۱۱-۶، ۱۱2، ص۶م  -اجزای باربر جانبی 

-۶-8،  ۶5،ص8م –اجزای باربرساااختمان بنایی غیر مساالح  
5-۳ 

 ۳-2-۶-۱۴-9، ۱99، ص 9م –اجزای پر کننده دائمی 
 ۴-2-2-2-۱۰،  2۶، ص ۱۰م   –اجزای تقویت شده   

 ۶-8-۳، 5۱، ص28۰۰ -اجزای جمع کننده 
 ۳-۱-2-2۳-9، ۳۱8، ص9م  -اجزای جمع کننده  بتن در زلزله  

 ۱-9-۶، ۶۷، ص ۶م  –اجزای حساس به یخ 
 ۴۰، ص ۶م –اجزای خرپاها و تیرها )اجزای اصلی( 

 2-5-۴، ۶۳، ص28۰۰ -اجزای زیر قطعات سازه ای طره ای 
ساتی و یا کاال سی ساختمانی، تا سنگین اجزای  ، 28۰۰-های 

 2-۴-۱، ۳ص
 5-۳-۱۱، 5۱،ص۱۱م –اجزای سازنده بتنی پیش ساخته  

 2-۱-۳-8، 2۳،ص8م –اجزای سازه ای ساختمان 
 5-2-۱۱، ۳2،ص۱۱م - [LSFاجزای سازه ای 

 2-۳-۳-۱۳-9، ۱8۱، ص9م-اجزای سقف 
 2-2-2-2۳-9، ۳2۱، ص9م  -اجزای صلب در ساختمان 

 ۱-۱-۴، 5۷، ص28۰۰ -اجزای غیر سازه ای 
 ۱-2-2-2-۱۰،  2۴، ص ۱۰م   –اجزای غیر الغر 

، 28۰۰-اجزای غیرساااازه ای مانند دیوارهای داخلی و نماها 
 8-5-۱، ۴ص

 ۶-۴-۴-9-9، 99، ص9م-اجزای قالب 
 ۱-۷-۱، ۷، ص28۰۰-اجزای قائم باربر جانبی 

 ۱-2-2-2-۱۰،  2۴، ص ۱۰م   –اجزای الغر 
 5-۳-۳-۴-2۳-9، ۳۳۷، ص9م  -اجزای لبه ای 

 ۴-۱-2-2۳-9، ۳۱8، ص9م  -اجزای مرزی  بتن در زلزله  
-۳-۳-۴-2۳-9، ۳۳۶، ص9م  -اجزای مرزی در دیافراگم ها 

۳ 
 2-۳-۳-۴-2۳-9، ۳۳۶، ص9م  -اجزای مرزی در دیوارها 

سازه ای  -۴-2۳-9، ۳۳۶، ص9م  -اجزای مرزی در دیوارهای 
۳-۳ 

 2-۳-2-2۳-9، ۳2۱، ص9م  -اجزای مرزی دیوارها 
 ۱-۱-۴، 5۷، ص28۰۰ -زای معماری اج

 ۶-8-۳، 5۱، ص28۰۰ -اجزای مقاوم در برابر بارهای جانبی 
 2-۱-۴، 5۷، ص28۰۰ -اجزای مکانیکی و برقی 

 9-۴-8-2-۱۱، ۳8،ص۱۱م –اجزای مهاربند قطری تسمه ای
 ۶-8-۱۰-9، ۱۳9، ص9م-احتمال پذیرش بتن از نظر سازه ای 

 ۳-۱-۱۰،  ۶، ص ۱۰م   –احتمال تشکیل مفصل پالستیک 
 2-۱، ۱، ص28۰۰-احتمال فراگذشت

 ۱-۱۱-۶، ۱۰۶، ص ۶م  -احتمال وقوع 
 ۱-2-۶، ۱۳، ص ۶م –احتمال همزمانی تاثیر بارها 

 ۷-۳-۳-۷،  2۱،ص۷م –احداث پی زیر آب
، 8۰، ص28۰۰ -احداث ساختمان در باال ، پایین یا روی شیب  

۶-2-2 
 ۶-2-۳-۷،  ۱۶،ص۷م –احداث سازه های سنگین

 -احداث کنسول های بیشتر از یک متر سیستم پانلی کامل  
 ۷-5-5-۱۱، 8۱،ص۱۱م

 ۳-2-۷-9، ۶۱، ص9م-اختالط با کامیون های مخلوط کن 
 2-۷-9، ۶۰، ص9م-اختالط بتن 

 ۴-2-۷-9، ۶۱، ص9م-اختالط بتن های سازه ای 
 ۴-2-۷-9، ۶۱، ص9م-اختالط بتن های غیر سازه ای با دست 

 جدول ۳،ردیف ۶۱،ص۱۱م -از افکندناختالف با مقدار مج
اختالف بین سااطح باالیی پانل های دیوار با تراز مشااخص 

 جدول 5، ردیف ۶۱،ص۱۱م -شده
 ۱-8-۱۰-9، ۱۳۳، ص9م-اختالف بین مقاومت دو آزمونه  

 ۴-2-۷، 9۱، ص28۰۰ -اختالف تراز 
 ۴-2-۷، 9۱، ص28۰۰ -سانتی متری  ۶۰اختالف تراز بیش از 
-۷، 9۱، ص28۰۰ -طبقه ساااختمان بنایی  اختالف تراز در یک

2-۴ 
با تراز مشااخص شاااده باربر  حات   -اختالف تراز صااف

 جدول ۴،ردیف ۶۱،ص۱۱م
 ۱۱-۷-۶، 59، ص ۶م  –اختالف تراز لبه 

-5-5-8،  ۴۷،ص8م –اختالف سطح در طبقه بنایی با کالف  
۳ 

-۶-8،  ۶5،ص8م –اختالف سطح در طبقه بنایی غیر مسلح  
5-2 

 ۷-۴-۱۱-۶، ۱۰8، ص۶م  -ر کف ها اختالف سطح د
گاه یه  حات مشااخص شاااده در تک  -اختالف طول صااف

 جدول ۶،ردیف ۶۱،ص۱۱م
 -اختالف عرض صاافحات مشااخص شااده در تکیه گاه ها

 جدول ۷، ردیف ۶۱،ص۱۱م
ضخامت دیوار   -۶-۷، ۱۰۷، ص28۰۰ -اختالف عرض کالف با 

۱ 



 

 
۶ 

، 88، ص9م-اختالف فشااار هیدرولیکی داخل و خارج قالب  
9-8-۷ 

 جدول 2،ردیف ۶۱،ص۱۱م -اختالف مقادیر داخل نقشه
 ۱،ردیف ۶۱،ص۱۱م -اختالف موقعیت ها بامقدار داخل نقشااه

 جدول
، 28۰۰ -ادامه درزهای انقطاع در شااالده ساااختمان بنایی  

 2-2-2-۷، 89ص
 ۳-5-۴، ۶۳، ص28۰۰ -ادوات لغزشی  

 ۴-۳-۱۳-۱5-9، 225، ص9م  -ادوات مکانیکی 
 ۴-9-5-۶، ۳۶، ص ۶م –ارابه های برقی 

-9، 5، ص 9م –ارائه طرح و محاسبه، نقشه ها و مدارک فنی 
2-۱ 

 ۱2-۳-۷-۶-۱۱، 99،ص۱۱م -ارتباط افقی لوله های برق
 ۴-۱۰-2-۱92،۱۰، ص۱۰م–ارتعاش )لرزش( 

-2-۶-، پ۱۴۴، ص ۶م  -ارتعاش ساختمان  روش دینامیکی  
۱۱ 

 ۱-5-5-۶، ۳۱، ص ۶م –ارتعاش و ضربه 
سم شده با )ارتفاع ا شکل داده  م – (hrی ورق های فوالدی 

 ۳-۳-2-8-2-۱۰،  ۱2۴، ص۱۰
 ۱-2-۷-۶-۱۱، 98،ص۱۱م -ارتفاع اولین سقف از روی شالوده

 ۱۶-۱-۳-8، 28،ص8م –ارتفاع بادگیر
 ۶-۳-۳، ۳8، ص 28۰۰ -از تراز پایه  iارتفاع تراز سقف طبقه 

 -  ارتفاع جان پناه اطراف بام و بالکن ها از کف تمام شااده
 ۴-5-۷، ۱۰5، ص28۰۰

 2-۱-۴، 58، ص28۰۰ -ارتفاع جزء 
 ۱-۳-۳-۳، ۳2، ص 28۰۰ -ارتفاع خرپشته  

 ۴-۷-۶، 5۱، ص ۶م –ارتفاع دست انداز بام 
 ۱5-۱-۳-8، 28،ص8م –ارتفاع دودکش

 ۱-5-۷، ۱۰۰، ص28۰۰ -ارتفاع دیوار سازه ای  
 2-5-5-8،  ۴۶،ص8م –ارتفاع ساختمان بنایی با کالف  

 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰، ص۱۰م– (h1سوراخ دسترسی ) ارتفاع
 ۱-۶-۶، ۴۳، ص ۶م –ارتفاع سیل طرح 

 5-2-۷، 9۳، ص2800 - (h)ارتفاع شالوده مصالح بنایی 
 ۱-2-۷، 88، ص28۰۰ -ارتفاع طبقه در ساختمان بنایی 

 ۱-۶-۷، ۱۰۷، ص28۰۰ -ارتفاع کالف  
 ۳-۱۳-۳-۱۰، 2۴۶، ص۱۰م –ارتفاع لچکی ها 

 5-۱۰-۶، ۷۴، ص ۶م  – hارتفاع مبنا ، 
-۴-9-9، 99، ص9م-ارتفاع مجاز بتن ریزی  بتن خود تراکم  

۴-۷ 

شی بتن  ساختمانی با دیوار بر ستم قاب  سی ارتفاع مجاز در 
   2، قسمت  ۳5، ص 28۰۰ -آرمه ویژه  

ارتفاع مجاز هر طبقه بدون کالف میانی سیستم پانلی کامل  
 ۱2-5-5-۱۱، 8۱،ص۱۱م -

 ۴-۳-۱۷-۱5-9، 2۳5، ص9م  -هک ارتفاع مقطع کال
   5 -2-۱-8، ۳،ص8م –ارتفاع موثر
 2-2۰-۱-۳-8، ۳۰،ص8م –ارتفاع موثر
 2-2-۶-۶، ۴۴، ص ۶م –ارتفاع موج 

ارتفاع و تعداد طبقه های مجاز ساااختمان های بنایی کالف 
 ۱-2-۷، 8۷، ص28۰۰ -دار 

 ۴-2-۶-، پ۱۳۶، ص ۶م  -ارتفاع وجه رو به باد ساختمان 
 ۷-۱۰-9-2-۱89،۱۰، ص۱۰م–رق سخت کننده ارتفاع و

 2-8-۶، ۶۱، ص ۶م  –ارتفاع هیدرولیکی 
 ۴-8-۶، ۶2، ص ۶م  – hdارتفاع هیدرولیکی 
 ۱-۶-۳-9، 2۱، ص 9م –ارزش چسبانندگی 

 ۶-۴-۳-۳-۷،  ۱8،ص۷م –ارزش فرهنگی
 ، جدول  ۱9،ص۷م –ارزشیابی خطر گود با شیب پایدار

 ۱-۱-2-۶، ۷۷، ص28۰۰ -ارزیابی استعداد روانگرایی 
 ۱-2-2-۶، 8۱، ص28۰۰ -ارزیابی پایداری شیب ها  

 ۱۰، ص ۶م –ارزیابی خطر 
 ۴-۳-۳-۷،  ۱۷،ص۷م –ارزیابی خطر گود

 ، جدول  ۱8،ص۷م –ارزیابی خطر گودبا دیوار قائم
 ۱-۴-۳-۳-۷،  ۱۷،ص۷م –ارزیابی خطر گودقائم

 2-۴-۶-9، ۴9، ص9م-ارزیابی در کوتاه مدت 
-۱-۴-۳-۷،  2۱،ص۷م –در طول ساخت و ساز ارزیابی عملکرد

2 
 ۳-۱-۴-۳-۷،  22،ص۷م –ارزیابی عملکرد سازه های موجود

-۳، ۱8۳، ص28۰۰ -ارزیابی کفایت ظرفیت اعضا و اتصاالت  
۱2-۴ 

 5-8-۱۰-9، ۱۳۶، ص9م-ارزیابی کیفیت بتن 
 ۱-۴-8-۱۰-9، ۱۳۶، ص9م-ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده 

 2-۴-۷،  25،ص۷م –ی پیازدست رفتن پایداری کل
 ۴-۱-۶، ۷، ص ۶م –ازدیاد پیوستگی 

 ۴-2-۷-۱۰-9، ۱۳۱، ص9م-ازدیاد طول نسبی 
ستیک تیر پیوند  ساس مقطع پال -۱2-۳-۱۰، 2۳۳، ص ۱۰م –ا

۳ 
-2-۱۰،  ۶۴، ص ۱۰م   –  xاساس مقطع پالستیک حول محور 

5-۱-2 
 ۶-۱، 5، ص28۰۰-استادیوم ها
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 ۴-۱-۱۰،  ۶، ص۱۰م   –  ISOاستاندارد 
 2-۱-5-9-9، ۱۰۰، ص9م-استایرن 

 ۳-۱-5-۶، 2۷، ص ۶م –استخر شنا 
 ۶-۷-۱۰-۶، ۱۰2، ص ۶م  –استروهال 

-۱5-9، 22۳، ص9م  -اسااتعداد ترک خوردن بین دو سااطح 
۱۳-۱ 

 ۱-2-2-۶، 8۱، ص28۰۰ -استعداد زمین لغزش  
-۱-۱-۱۰،  ۱، ص ۱۰م   –استعالم از دفتر مقررات ملی ساختمان 

۴ 
 2-۳-۴-۷،  28،ص۷م –ار آزمون های درجااستفاده 

-۴-۶-۷، 5۶،ص۷م –استفاده از آزمایش بارگذاری استاتیکی
۱-5 

 ۶-۱-۴-۶-۷، 5۶،ص۷م –استفاده از آزمایش دینامیکی
 5-2-۷، 95، ص28۰۰ -استفاده از شالوده بتن آرمه )شرایط( 

 ۳-۴-2-2-8، ۱۴،ص8م –استفاده از قلوه سنگ
-۱-5-۱-2-۱۰،  2۰، ص۱۰م   –فوالد  استفاده از مصالح به غیر از

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

 2-۶-۶-9، 5۱، ص9م-استفاده از مواد حباب ساز 
ساختمان ستفاده داز پانل ها در دیوار پیرامونی   8۶،ص۱۱م -ا

،۱۱-5-۷-2۶ 
 ۱-2-۳-۴-۷،  28،ص۷م –استفاده غیر مستقیم آزمون درجا  

-۷، 5۶،ص۷م –قیم از نتایج آزمایش های درجااستفاده مست
۶-۴-۱-۴ 

 2-2-۳-۴-۷،  28،ص۷م –استفاده مستقیم آزمون درجا  
 2-8-۷، ۱2۶، ص28۰۰ -اسکوپ 
 2-۳-۳-9، ۱۷، ص 9م –اسکوریا 

 ۴-۴-8-9، 8۱، ص9م-اسالمپ بتن  هوای سرد  
 ۳-۴-۷-9، ۶۳، ص9م-اسالمپ بتن 

ستم عایق ماندگار  سی صرفی   سالمپ بتن م  ۶5،ص۱۱م - ا
،۱۱-۴-2-۱-2 

ته عات بتن پیش سااااخ مپ بتن مصاارفی در قط  –اسااال
 2-2-۱-۳-۱۱، ۴۶،ص۱۱م

 ۴-2-2-9، 8، ص 9م –اسناد مالکیت  
 ۱۴-۱-۱2-9، ۱۶۶، ص9م-اسناد و مدارک فنی قالب های بتن 

 ۳-2-۶-9-9، ۱۰۳، ص9م-اشعه های گاما 
 2-۱-5-۶، 2۷، ص ۶م –اشیاء متحرک 

 ۱-2-2۴-9، ۳۴9، ص9م  -اصطکاک در انحنا 
 ۱-2-۳-۶-۷، 5۳،ص۷م –اصطکاک منفی جدار

 2-2-2۴-9، ۳۴9، ص9م  -اصطکاک ناشی از اعوجاج 
 2-۱۰-۶، جدول ۱۰۳، ص ۶م  –اصفهان 
، ص ۶م  -برای افزایش ساارعت در باالی تپه ها  gC اصااالح 

 ۶-2-۶-، پ۱۳9
 25-۱۰-9، جدول ۱۴8، ص9م-اصالح آب مورد نیاز 

 ۱-۶-۴-۴-2۶۴،۱۰، ص۱۰ م–اصالح سوراخ ها 
 پ-۴-۶-۱۰-۶، 8۱، ص ۶م  – gCاصالح ضریب 

 ۴9-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -اصالح عیوب
 ۴-۱-۴-۳، ۴۳، ص28۰۰ -اصالح مقادیر بازتاب 

، 28۰۰ -اصااالح مقادیر بازتاب ها در تحلیل تاریخچه زمانی 
 2-2-۴-۳، ۴5ص

، 2۷۷، ص ۱۰م –اصااالح نا همبادی و نا هم محوری   شااکل  
۱۰-۴-2 

 ۳-۱۳-9، ۱8۰، ص9م-اصول پایه طراحی  بتنی  
 ۶-۱۳-9، ۱8۳، ص9م-اصول تحلیل 

 ۱۳-9، ۱۷۷، ص9م-اصول تحلیل و طراحی  بتنی  
 ۳-۴-2-۱۷-9، 25۴، ص9م  -اضافه افتادگی دراز مدت 

 8-2-2۱-9، 29۷، ص9م  -اضافه آرماتور 
 ۳، تبصره 25۷، ص9م  -اضافه تغییر شکل در دراز مدت 

 2-2-5-5-۷، ۴۴،ص۷م –خاک هنگام زلزله اضافه فشار
 2-5-2-۴-5-۷، ۴۰،ص۷م –اضافه فشار مقاوم

 ۱-5-۳-۳-۳، ۳۳، ص 28۰۰ -اضافه مقاومت 
 5-2-۱۳-9، ۱8۰، ص9م-اضمحالل مواد ساختمان 

 ۷-۴-۳-۳-۷،  ۱8،ص۷م –اطراف گود سازه
 ۳-۱-۴، 58، ص28۰۰ -اطفای حریق  

 ۱-۶، ۷5، ص28۰۰ -اطالعات ژئوتکنیکی 
 ۱8-۱-8-۱-۱۱، ۱۰،ص۱۱م -ینان از ابعاد قطعهاطم

 2-5-۴-۱۰، 2۶9، ص ۱۰م –اطمینان از فشار موثر باد 
ضای با مقطع  سبات ابعادی(   Ιاع ،  9۰، ص ۱۰م   –شکل )تنا

۱۰-2-5-۱۳ 
 8-2-۱۰،  ۱۱2، ص ۱۰م   –اعضای با مقطع مختلط  

،  52، ص ۱۰م   –اعضای با مقطع نبشی تک )نیروی فشاری( 
۱۰-2-۴-۶ 

 ۳-5-۱۳-9، ۱82، ص9م-اعضای پوسته ای 
اعضای تحت اثر توام فشار و خمش در قاب ها  شکل پذیری 

 2-۴-2۳-9، ۳۳۰، ص9م  -ویژه  
 ۴-۷-2-۱۰،  ۱۰۷، ص ۱۰م   –اعضای تحت اثر لنگر پیچشی  

 ۱-۳-2۳-9، ۳2۳، ص9م  -اعضای تحت خمش در قاب ها 
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، 9م  -اعضااای تحت خمش در قاب ها  شااکل پذیری زیاد  
 ۱-۴-2۳-9، ۳2۷ص

-9، ۳۱8، ص9م  -اعضای تحت فشار و خمش  بتن در زلزله  
2۳-2-۱-2 

اعضاااای تحت فشاااار و خمش در قاب ها  شااکل پذیری 
 2-۳-2۳-9، ۳2۴، ص9م  -متوسط  

 ۱۴-۱5-9، 225، ص9م  -اعضای خمشی با ارتفاع زیاد 
 ۳-2-8-2-۱۰،  ۱2۱، ص۱۰م –اعضای خمشی با مقطع مختلط 

ضای  شی با مقطع نامتقارن ،اع -۱۰،  ۶۳، ص ۱۰م   – Cbخم
2-5-۱-۳ 

 ۷-۴-2-۱۰،  5۳، ص ۱۰م   –اعضای ساخته شده 
 5-۱۳-9، ۱82، ص9م-اعضای سازه ای 

 ۴-5-۱۳-9، ۱8۳، ص9م-اعضای سه بعدی 
 2-2، ۱۷۷، ص28۰۰ -اعضای شکل پذیر  
 2-5-۱۳-9، ۱82، ص9م-اعضای صفحه ای 

 ۱-8-۱۳-9، ۱8۶، ص9م-اعضای طره ای 
، ص 9م –اعضااای فشاااری با خاموت های بسااته یا دورپیچ 

2۰۳ ،9-۱۴-۱۱-۱-۴ 
شاری با مقاطع دارای یک محور تقارن  ضای ف ، ص ۱۰م   –اع

۴9  ،۱۰-2-۴-5 
، ص ۶م  –اعضای قاب های سازه ای، سازه های گرد  بار باد  

۱۰۱ ،۶-۱۰-۷-۴ 
 ۷-۳-2-۱۰،  ۴2، ص ۱۰م   –اعضای کششی با تسمه سر پهن 

شده با خار مغزی   سمه لوال  شی با ت ش ضای ک ، ص ۱۰م   –اع
۴۰  ،۱۰-2-۳-۶ 

 5-۳-2-۱۰،  ۴۰، ص ۱۰م   –اعضای کششی مرکب 
، ۱۰م   –اعضای کششی مرکب از چند نیمرخ یا نیمرخ و ورق  

 5-۳-2-۱۰،  ۳9ص 
شکل(  ضای محوری با مقطع مختلط ) -۱۰،  ۱۱۶، ص۱۰م –اع

2-8-۱ 
 ۱۱۶، ص۱۰م –ط پر شده با بتن اعضای محوری با مقطع مختل

 ،۱۰-2-8-2 
 ۱۱9، ص۱۰م –اعضای محوری با مقطع مختلط پر شده با بتن 

 ،۱۰-2-8-2-2 
 2-8-2-۱۰،  ۱۱۶، ص۱۰م –اعضای محوری با مقطع مختلط 

ضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن   ۱۱۶، ص۱۰م –اع
 ،۱۰-2-8-2 

حاط شاااده در بتن  با مقطع مختلط م اعضاااای محوری 
 ۱-2-8-2-۱۰،  ۱۱۶، ص۱۰م –)محدودیت ها( 

 2-۱-5-۱-2-۱۰،  ۱9، ص ۱۰م   –اعضای موثر در پایداری سازه 
 ۱-5-۱۳-9، ۱82، ص9م-اعضای میله ای 

 ۱-8-۱۳-9، ۱8۶، ص9م-اعضای یکپارچه با تکیه گاه 
اعضایی از قاب ها که برای تحمل نیرو های زلزله طراحی نمی 

 ۶-۴-2۳-9، ۳۴2، ص9م  -شوند 
 ۶-8-۱۰-9، ۱۴2، ص9م-اعمال ضربه برای تخریب 
 ۴۷-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -اعمال نیرو در دمای محیط

 ۴8-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -اعمال نیرو و حرارت
 2-۶-۴-۱۰، 2۷8، ص ۱۰م –اعوجاج 

 2-۱۰-2-۱9۱،۱۰، ص۱۰م–افت بتن 
 5-۴-8-9، 82، ص9م-افت شدید اسالمپ 

 9-۳، 5۱، ص28۰۰ -افزای بار جانبی در اعضای خاص 
 ۶-۳-9، 2۱، ص 9م –افزایش پایایی بتن 
 ۱-۳-۶-9، ۴5، ص9م-افزایش پایایی بتن 

-9، ۳58، ص9م  -افزایش تغییر شااکل فوالد پیش تنیدگی 
2۴-۷-2 

 ۴-۳-2-۶، ۱8، ص ۶م –افزایش تنش مجاز در ترکیب بارها 
 ۱-2-۳-9، ۱2، ص 9م –افزایش زمان گیرش سیمان پرتلند 

 2-2-۶، 8۰، ص28۰۰ -ه های موجود  افزایش شیب دامن
 2-۱-5-5-۷، ۴2،ص۷م –افزایش عمق گیرداری سپر

 ۳-2-۳-۱99،۱۰، ص۱۰م–افزایش مقاومت مورد نیاز 
 ۳-2-2-9-9، 9۰، ص9م-افزایش نرمی سیمان 

شیب ها  سی پایداری   -افزایش نیروی طراحی لرزه ای در برر
 ۳-۶، 8۳، ص28۰۰

 ۱-۴-۳-9-9، 95، ص9م-افزودن الیاف به مخلوط کن 
 5-۳-9، ۱9، ص 9م –افزودنی شیمیایی 

 8-2-2-8، ۱9،ص8م –افزودنی های مالت ودوغاب
 9-9-2-۱۷۶،۱۰، ص۱۰م–اقالم مدفون 
 2-2-5-9-9، ۱۰۱، ص9م-اکریالت اتیل 

 2-۱-5-9-9، ۱۰۰، ص9م-اکریلیک 
 28-8-۴-۱۱، ۷۳،ص۱۱م -اکسیده

 2-5-۴-۱۰، 2۶8، ص ۱۰م –اکسیدهای حاصل از نورد   فوالد  
 ۳-۱-۱-۶-9، ۴۴، ص9م-اکسیدهای قلیایی سیمان 

 ۴-2-9-2-۱5۴،۱۰، ص۱۰م–التراسونیک )فراصوتی( 
ید  های کلر مات برای بتن مساالح در معرض یون  ، 9م-الزا

 ۴-۶-9، ۴۶ص
 ۴-۴-2-۶، 2۰، ص ۶م –الزامات پایداری کل سازه 
 ۱-۱-2-۱۰،  ۱۳، ص ۱۰م   –الزامات تحلیل و طراحی  
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 ۱۱، ص ۱۰م   –یل و طراحی برای تامین پایداری   الزامات تحل
 ،۱۰-2-۱ 

ندی شاااده  قاب های مهارب مات تکمیلی طراحی لرزه ای  الزا
 ۱2-۳-۱۰، 2۳۱، ص ۱۰م –واگرا 

 ۱۰-2-۱9۰،۱۰، ص۱۰م–الزامات حالت های حدی بهره برداری 
 ۱-۶، ۷5، ص28۰۰ -الزامات ژئوتکنیکی 

ستون ها  -5-۳-2۰۷،۱۰، ص۱۰م-الزامات طراح لرزه ای وصله 
2 

 2-۱۰،  ۱۱، ص ۱۰م   –الزامات طراحی  
 ۶-2-۱۰،  9۴، ص ۱۰م   –الزامات طراحی اعضا برای برش  

 5-2-۱۰،  ۶۰، ص ۱۰م   –الزامات طراحی اعضا برای خمش  
 ۱-5-۳-2۰5،۱۰، ص۱۰م-الزامات طراحی لرزه ای ستون 

ستون ها  -5-۳-2۰9،۱۰، ص۱۰م-الزامات طراحی لرزه ای کف 
2-۳ 

 ۳-۱95،۱۰، ص۱۰م–الزامات طراحی لرزه ای 
-2-5-۳-2۱۰،۱۰، ص۱۰م-الزامات طراحی لرزه ای وصله تیر ها 

۴ 
 ۴-۴-8-9، 8۱، ص9م-الزامات طرح مخلوط بتن  هوای سرد  

 ۱-۶-2-۱۰،  9۴، ص ۱۰م   –الزامات عمومی )طراحی برش( 
 ۱-8-2-۱۰،  ۱۱2، ص ۱۰م   –الزامات عمومی )مقاطع مختلط( 

 ۱-9-2-۱۴۰،۱۰، ص۱۰م–زامات عمومی  اتصاالت  ال
 ۱-۷-8-2-۱۳۳،۱۰، ص۱۰م–الزامات عمومی  برشگیرها  

-۳-22۴،۱۰، ص۱۰م-الزامات عمومی  قاب خمشاای معمولی  
۱۰-۱ 

 ۱-۱۱-۳-۱۰، 22۷، ص ۱۰م –الزامات عمومی  همگرای ویژه  
، ۱۰م –الزامات عمومی اتصاااالت گیردار از پیش تایید شااده 

 ۱-۱۳-۳-۱۰، 2۴۱ص
، ۱۰م   –الزامات عمومی طراحی اعضااا برای نیروی کشااشاای  

 ۱-۳-2-۱۰،  ۳۴ص 
شاری  ضای ف -۱۰،  ۴۶، ص ۱۰م   –الزامات عمومی طراحی اع

2-۴-۱ 
 ۱-5-2-۱۰،  ۶2، ص ۱۰م   –الزامات عمومی طراحی خمشی 

-۱۰،  2۴، ص ۱۰م   –الزامات عمومی مقاطع اعضااای فوالدی  
2-2-۱ 

 5-9-2-۱۷۰،۱۰، ص۱۰م–ق های پرکننده الزامات عمومی ور 
 ۳-2-8-9، ۷۴، ص9م-الزامات قبل از ساخت )هوای گرم( 

شاری   -۱۰،  2۴، ص ۱۰م   –الزامات کمانش موضعی اجزای ف
2-2 

 ۴-۳-2۰۱،۱۰، ص۱۰م-الزامات لرزه ای کمانش موضعی 

 ۶-۳-2۱2،۱۰، ص۱۰م-الزامات لرزه ای مهار جانبی تیرها 
 ۳-۱-۶، ۴ ، ص۶م –الزامات مبنا 

 2-۳-۴-8،  ۳۶،ص8م –الزامات میلگردها بنایی مسطح  
 ۳-۶-۶، ۴۴، ص ۶م –الزمات و بارهای طراحی  سیل  

 ۳-۳-9، ۱۶، ص 9م – ۴الک نمره 
 ۷-۳-2-۳-۱۱، ۴۷،ص۱۱م –الکترود پوشش دار

شده   ساختمان گرم نورد  شکاری   -۱۱، ۶،ص۱۱م -الکترود جو
۱-2-۳ 

 ۶-۱-۴-9، 2۶، ص 9م-الکترود مناسب برای جوشکاری 
سازگار با فلز پایه  جدول   -9-2-۱5۶،۱۰، ص۱۰م–الکترودهای 

۴ 
 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰، ص۱۰م–الکترودهای کم هیدروژن 
 ۳8-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -الکترودهای کم هیدروژن

 ۳8-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -الکترودهای مرطوب
 5-۴-۱۰، جدول 2۷۴، ص ۱۰م –الکیدی 

 ۱۰، ص ۶م –مدیریت ایمنی  المان های پروسه جامع
 5-2-۳-9-9، 9۴، ص9م-الیاف پلی پروپیین 

 ۱-۳-9-9، 9۴، ص9م-الیاف در بتن 
 ۱-2-۳-9-9، 9۴، ص9م-الیاف طبیعی 

 ۱-2-۳-9-9، 9۴، ص9م-الیاف مصنوعی 
 ۷-5-5-8،  52،ص8م –امتداد رگ ها

 ۱-۷-2-2۱-9، 29۷، ص9م  -امتداد عمود بر صفحه قالب 
 ۳-۷-۳-۳، ۴۰، ص28۰۰ -روی جانبی امتداد عمود بر نی

 2-۱-۴-۳، ۴۳، ص28۰۰ -امتداد متعامد ساختمان 
 ۳-۱-۱۰،  ۶، ص ۱۰م   –امکان تشکیل مفصل پالستیک  

سازه  ، ۶۳، ص28۰۰ -امکان حرکت جانبی نسبی بین دیوار و 
۴-5-۳ 

 ۶-۱-5-۶، 28، ص ۶م –امکان سقوط مردم 
 2-۱۱-۱5-9، 22۱، ص9م  -امکان کاهش لنگر پیچشی 

 ۴۰-۷-5-۱۱، 8۷،ص۱۱م -انبار پانل ها روی یکدیگر
 5-5-۴-۱۰، 2۷2، ص ۱۰م –انبار داری رنگ 

 2-2-۳-9، ۱۳، ص 9م –انبار کردن  )سیمان( 
 29-8-۴-۱۱، ۷۳،ص۱۱م -انبار کردن قالب ها

 ۱۰-۳-8-9، ۷9، ص9م-انبار کردن میلگردها 
 ۷-۴-۴-۱۰، 2۶۷، ص ۱۰م –انبار نمودن 

 ۶-۱، ۶ص، 28۰۰-انبارها 
 2-2-۳-9، ۱۴، ص 9م –انبارهای سرپوشیده 

 ۶-۱، ۶، ص28۰۰-انبارهای سوخت 
 ۶-۱، ۶، ص28۰۰-انبارهای کشاورزی 
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 ۱-9-۷-۶، 5۷، ص ۶م  –انباشت بار برف 
 5-8-۶، ۶۴، ص ۶م  –انباشتگی آب 

 9-۷-۶، 5۷، ص ۶م  –انباشتگی برف در بام پایین تر 
شد سخت  سیمان  ساط پیش رونده خمیر  ، ۴۳، ص9م-ه انب

9-۶-۱-۱-۱ 
 5-۱۰-9،جدول ۱۱۳، ص9م-انبساط در آزمایش اتوکالو  

 2-۱۰-9،جدول ۱۱۱، ص9م-انبساط سولفات 
 ۶-۱۰-2-۱9۳،۱۰، ص۱۰م–انبساط و انقباض 

مت خمشاای اساامی  قاو به تعیین م ند مربوط  خاب ب انت
 ۱-5-2-۱۰،  ۶۱، ص ۱۰م   –)جدول( 

 2-2-۶، 8۰، ص28۰۰ -انتخاب ساختگاه در مناطق شیب دار  
 ۱-۷-۴-۷، ۳2،ص۷م –انتخاب عمق پی

 ۷-۴-۷، ۳2،ص۷م –انتخاب موقععیت پی
 5-2-5-9-9، ۱۰۱، ص9م-انتخاب نوع و مقدار التکس 

 5-2-۶-۴-۱۰، 2۷8، ص ۱۰م –انتظار انقباض بزرگتری 
،  ۱۱9، ص۱۰م –انتقال بار )اعضااای محوری با مقطع مختلط( 

۱۰-2-8-2-۱ 
محوری با مقطع مختلط پر شااده با  انتقال بار برای اعضااای

 2-2-8-2-۱۰،  ۱2۱، ص۱۰م –بتن 
-8-2-۱۰، ۱2۶، ص۱۰م–انتقال بار بین تیر فوالدی و دال بتنی 

2-۳-۳ 
انتقال بار در اعضای با مقطع مختلط محاط در بتن و پر شده 

 ۶-8-2-۱۳۰،۱۰، ص۱۰م–با بتن 
 -انتقال بارهای قائم به شاااالوده ساایسااتم قالب تونلی  

 ۶-۶-۱۱، 9۶،ص۱۱م
 5-2-8-9، ۷5، ص9م-انتقال بتن )هوای گرم( 

 ۳-2-۳-۷-9، ۶۳، ص9م-انتقال بتن به وسیله پمپ 
 ۳-۷-9، ۶2، ص9م-انتقال بتن 

-۱۴-9، ۱9۳، ص9م-انتقال کامل نیروها بین بتن و آرماتورها 
۱-۳ 

، 2۳۶، ص9م  -انتقال لنگر خمشی در اتصاالت دال به ستون 
9-۱5-۱۷-5 
، 2۶۶، ص9م  -ر خمشی در اتصاالت دال به ستون انتقال لنگ

9-۱8-۳-۳ 
 ۴-۳-۱9-9، 2۷2، ص9م  -انتقال نیرو از پای دیوار به شالوده 

انتقال نیرو از پای ستون، دیوار یا ستون پایه بتنی به شالوده 
 ۶-2۰-9، 285، ص9م  -

 2-5-۱، ۴، ص28۰۰-انتقال نیروها به شالوده
 ۱-۱۳-۱5-9، 22۳، ص9م  - انتقال نیروی برشی بین دو سطح

 ۷-۱۰-9-2-۱88،۱۰، ص۱۰م–انتهای آزاد تیرها و شاه تیرها 
 ۳-۱۱-9، ۱52، ص9م-انتهای برجسته سیم ها 

سی  ستر سوراخ های د م –انتهای پهنای ورق جان به انتهای 
 ۳-۱۳-۳-۱۰، جدول 255، ص۱۰

 ۴-۶-۴-۱۰، 28۴، ص ۱۰م –انتهای سخت کننده تکیه گاهی 
 ۳-2-9-2-۱5۳،۱۰، ص۱۰م–انتهای شکاف 

 2-۷-2-2۱-9، 29۷، ص9م  -انتهای غیر ممتد یک عضو 
 2-۱-2-2۱-9، 29۳، ص9م  -انتهای میلگردهای خم شده 

 5-۱-۳-2۱-9، 298، ص9م  -انتهای میلگردهای قطع شده 
 ۱۳-۳-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –انتهای وادارهای دیوارهای باربر

-2-۷،  ۷،ص۷م –انجام شناسایی ژئوتکنیکی زمین مورد نظر
۳ 

 ۱-2-۷،  5،ص۷م –انجام شناسایی ژئوتکنیکی
 ۱-2-2-۷،  ۶،ص۷م –انجام عملیات گمانه زنی

 جدول ۳،ردیف  2۴،ص۱۱م -انحاف افقی دوار قائم
 جدول 2،ردیف  25،ص۱۱م -انحراف ابعاد کلی پالن

 جدول ۴،ردیف  22،ص۱۱م -درجه 9۰انحراف از زاویه 
بندی کارگاه و مقاومت انحراف اسااتاندارد بر اساااس رتبه 

 ۴-5-9، ۳9، ص 9م-مشخصه بتن )جدول( 
 ۱-۴-۳-5-9، ۳8، ص 9م-انحراف استاندارد فرض شده  

شاری آزمونه ها   ستاندارد مقاومت ف ، ۳۷، ص 9م-انحراف ا
9-5-۳-۳ 

 جدول 5،ردیف  25،ص۱۱م -انحراف افقی تفاوت تراز
 جدول ۷،ردیف  25،ص۱۱م -انحراف افقی هم بری تیرها

، ردیف  2۴،ص۱۱م -حراف پیچ یا گروه های پیچ های مهاریان
 جدول ۴

 ۱-۱۱-9، جدول ۱52، ص9م-انحراف فاصله جانبی میلگردها 
 جدول ۴،ردیف  25،ص۱۱م -انحراف قائم تراز تیرهای کف

 جدول ۱،ردیف  2۴،ص۱۱م -انحراف قائم تراز روی پی
قائم تراز روی ورق کف سااتون  2،ردیف  2۴،ص۱۱م -انحراف 

 ولجد
 جدول ۶،ردیف  25،ص۱۱م -انحراف قائم تفاوت تراز

صفحه ای بودن جان تیر  -۱۰، 282، ص ۱۰م –انحراف مجاز از 
۴-۶-۳-۶ 

سط دهانه  -۴-۱۰، 28۱، ص ۱۰م –انحراف مجاز از منحنی در و
۶-۳-۴ 

 ، جدول  25،ص۱۱م -انحراف مجاز اعضای نصب شده
-۳-۱۱، 58،ص۱۱م –انحراف مجاز بین یک گوشه تاب برداشته
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 -انحراف مجاز ساخت اعضای فوالدی با مقطع گرم نورد شده
 ، جدول  2۱،ص۱۱م

-۳-۶-۴-۱۰، 2۷9، ص ۱۰م –انحراف محور عضو از خط راست 
۱ 

 ۰-۱۰-9، ۱۰۷، ص9م-انحراف معیار برای آزمونه های میلگرد 
 ۱-۱۱-9، جدول ۱52، ص9م-انحراف موقعیت میلگردها 

ی از اعضااای ساااخته شااده از انحراف های مجاز برای اجزای
 ، جدول  22،ص۱۱م -مقاطع فوالدی گرم نورد شده

 ، جدول  22،ص۱۱م -انحراف های مجاز در مقاطع تیر ورق ها
 ۳-9-2-۱۱، ۴2،ص۱۱م –خرپا Dانحنای جانبی کلی یا انحنای 

سخت کننده های میانی  صفحه لبه  انحنای داخل و خارج از 
 2-5-۶-۴-۱۰، 28۴، ص ۱۰م –

-۱۰، 28۴، ص ۱۰م –سخت کننده تکیه گاهی  جدول  انحنای 
۴-۱۰ 

، ص ۱۰م –انحنای سااخت کننده های تکیه گاهی  جدول  
28۶ ،۱۰-۴-۱۱ 

 ۳-۱-5-2-۱۰،  ۶۳، ص ۱۰م   –انحنای مضاعف 
اندازه بزرگ ترین ساانگ دانه مصاارفی در قطعات بتن پیش 

 ۳-2-۱-۳-۱۱، ۴۶،ص۱۱م –ساخته
 ۱-5-5-8،  ۴۶،ص8م –اندازه پیشامدگی

 ۱-5-۶-8،  ۶۴،ص8م –اندازه پیشامدگی بنایی غیرمسلح  
 28۷، ص ۱۰م –اندازه جوش 

شن  بتن پر مقاومت   -۳-2-9-9، 92، ص9م-اندازه حداکثر 
۴ 

 28۷، ص ۱۰م –اندازه ساق 
 2-۶-2-8-9، ۷۶، ص9م-اندازه گیری سرعت باد 

 ۱-9-۱5-9، 2۱9، ص9م –پیچش  –اندر کنش برش 
 2۰5،۶، ص28۰۰ -و سازه   اندر کنش لرزه ای خاک

 ۳-۱-۴-۳، ۴۳، ص28۰۰ -اندر کنش مدهای ارتعاشی
 ۴-۷-۷، ۱2۰، ص28۰۰ -انسجام سقف  )ساختمان بنایی( 

 ۴-۱-۶، ۷، ص ۶م –انسجام کلی سازه 
 ۶-۱، 5، ص28۰۰-انشتار گسترده مواد سمی و مضر

 ۱-۶-۴-۴-2۶۴،۱۰، ص۱۰م –انطباق سوراخ ها
 ۳-۴-2، 2۰، ص 28۰۰ -انطباق مشخصات محل ساختگاه 

 ۱۱-۳-۳، ۴2، ص28۰۰ -انعطاف پذیری پی سازه
 ۱۰-2-۶-، پ۱۴۴، ص ۶م  -انعطاف پذیری سازه های بلند 

 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰، ص۱۰م–انقباض جوش 
 5-2-۶-۴-۱۰، 2۷8، ص ۱۰م –انقباض کمتری 
 ۳۰-۱-8-۱-۱۱، ۱۱،ص۱۱م -انقباض موضعی

 ۱-۷-۱، ۷ص ،28۰۰-انقطاعی در مسیر انتقال نیروی جانبی 
 ۳-۱-9-2-۱۴۱،۱۰، ص۱۰م–انواع اتصاالت خمشی )گیردار( 

 ۳2-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -انواع الکترود مصرفی
 ۱-۴-۱5-9، 2۱۳، ص9م –انواع آرماتورهای برشی 

 ۱-۱-۶-9، ۴۳، ص9م-انواع آسیب دیدگی های بتن 
 ۱-۱۶-۱-۱2-9، ۱۶9، ص9م-انواع بارهای قائم  قالب بندی  

 ۱-۳-9-2-۱5۷،۱۰، ص۱۰م–انواع پیچ ها 
 ۱-5-۷، ۱۰۰، ص28۰۰ -انواع دیوار مصالح بنایی  

 ۱-۷، 8۷، ص28۰۰ -انواع ساختمان همای بنایی غیر مسلح   
 2-5-۷، ۳5،ص۷م –انواع سازه های نگهبان

 ۱-۷-۷، ۱۱۷، ص28۰۰ -انواع سقف )ساختمان بنایی( 
 2-۳-9-2-۱59،۱۰، ص۱۰م–انواع سوراخ ها در اتصاالت پیچی 

 ۱-2-۳-9، ۱2، ص 9م –نواع سیمان های پرتلند ا
 ۱-2-2۰-9، 2۷8، ص9م  -انواع شالوده ها 

 2-2-2۰-9، 2۷9، ص9م  -انواع شمع ها 
 2-۶-۴-۴-2۶۶،۱۰، ص۱۰م –انواع متدوال پیچ ها 

 ۶-2۴-9، ۳5۴، ص9م  -انواع مختلق فوالد پیش تنیدگی 
 ۱-۶-2-2-8، ۱۶،ص8م –انواع مالت ها

 2-5-۳-9، 2۰، ص 9م –نی تک منظوره  انواع مواد افزود
 ۳-5-۳-9، 2۰، ص 9م –انواع مواد افزودنی چند منظوره 

 ۳-۱-2-2-۱۱، 28،ص۱۱م -انواع ورق های فوالدی مجاز
 ۳-۱-۱-۶-9، ۴۴، ص9م-اوپال 

 ۱-۱۳-۳-۱۰، 2۴۱، ص۱۰م –اولتراسونیک )فرا صوتی( 
 ۱-۴-۳-۷،  2۱،ص۷م –اهداف ابزار گذاری و پایش

 2-۱۳-9، ۱۷9، ص9م-ی  بتنی  اهداف طراح
 ۱9۱،۱، صP-∆ - 2800اهمیت اثر 

 ۷-۴-۱۱-۶، ۱۰8، ص۶م  -ایجاد اختالف سطح در کف ها 
 2-۴-۱، ۳، ص28۰۰-ایجاد اختالف سطح در کف ها 

 -ایجاد اختالف سااطح در کف ها ساایسااتم پانلی کامل  
 ۱۰-5-5-۱۱، 8۱،ص۱۱م

 ۶-5-۳-۱8-9، 2۶8، ص9م  -ایجاد بازشو در سیستم دال 
ستم پانلی کامل   سی شوهای بزرگ  -۱۱، 8۱،ص۱۱م -ایجاد باز

5-5-8 
-2-۱۱، ۳9،ص۱۱م –ایجاد پیش کشاایدگی اولیه در مهاربندها

8-۴-۱۱ 
 ۱-2-۶، ۷۷، ص28۰۰ -ایجاد تغییر شکل های دائمی مهم 

 ۳-۶-2-8-9، ۷۷، ص9م-ایجاد سایه بر روی دال 
 9-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -ایجاد کشش اولیه

 2-۱-2-۱۰،  ۱۳، ص ۱۰م   –یروی اضافی داخلی    ایجاد ن



 

 
۱2 

 ۳-۳-9-2-۱۶2،۱۰، ص۱۰م–ایجاد نیروی پیش تنیدگی 
-۷-۶-۱۱، ۱۰۰،ص۱۱م -ایجادنقش و رنگ های تزئینی بتن نما 

۳-۱8 
 2-2-5-9-9، ۱۰۱، ص9م-ایستروینیل 

 ۳-2-۶، 82، ص28۰۰ -ایستگاه های مترو 
 5-۱-۴-۳-۷،  22،ص۷م –ایمنی
 ۱-2-۱۳-9، ۱۷9، ص9م-ایمنی 

 -------------------------آ  -------------------
 ۴-۳-9، ۱9، ص 9م –آب )بتن( 

 ۴-۶-۷-9، ۶8، ص9م-آب انداختن بتن 
 ۱-۱-2-5-9، ۳5، ص 9م-آب انداختن 

 2-2-۳-۷-9، ۶2، ص9م-آب بند 
 ۱-۳-۶-9-9، ۱۰۳، ص9م-آب پیوند یافته 

 5-۳-8-9، ۷8، ص9م-آب دریا 
 2۶-۱۰-9، جدول ۱5۰، ص9م-آب سنج 

 2-۳-۶-۶، ۴۴، ص ۶م –آب شستگی 
 ۳-2-۶، 82، ص28۰۰ -آب شستگی دانه های خاک 

 9-2-2-8، 2۰،ص8م –آب الزم برای شفته آهکی
 ۳-2-2-8، ۱۰،ص8م –آب

 2-۴-۱۰-9، ۱2۳، ص9م-آب مصرفی در بتن 
 5-۳-8-9، ۷8، ص9م-آب نمک دار 

 ۳-۴-۱۰-9، ۱2۴، ص9م-آب های غیر آشامیدنی 
 ۶-۱، 5، ص28۰۰-نیآبرسا

 22-9، ۳۰۷، ص9م  -آتش سوزی 
 5-۳، ۱۷9، ص28۰۰ -آثار دو مولفه افقی زلزله  

 ۱-۱-۱۶-9، 2۴۱، ص9م  -آثار الغری 
 2-۱-2-۱۰،  ۱۳، ص ۱۰م   –    ∆-pو  p-δآثار مرتبه دوم   

 5-۱۶-9، 2۴۳، ص9م  -آثار ناشی از ترک خوردگی قطعات 
ستم پانلی سی شی از الغری  -5-۱۱، 82،ص۱۱م -کامل   آثار نا

۶-۶ 
 ۴-۱-۴-9، 2۶، ص 9م-آج با مقطع ثابت 
 ۴-۱-۴-9، 2۶، ص 9م-آج با مقطع متغیر 

 ۴-۱-۴-9، 25، ص 9م-آج 
 ۱-۴-9، 25، ص 9م-آجدار جناقی )جدول( 
 ۱-۴-9، 25، ص 9م-آجدار مارپیچ )جدول( 
 ۱-۴-9، 25، ص 9م-آجدار مرکب )جدول( 

 ۱-۴-2-2-8، ۱2،ص8م –آجر
 2-5-۷، ۱۰۱، ص28۰۰ -صرفی در دیوارها آجر م

 ۱-8-۷، ۱2۶، ص28۰۰ -آجر نما  
 ۱-۴-2-2-8، ۱2،ص8م –آجرمصرفی در نما

 ۱-2-8، 2،ص8م –آجرنما
 2-۶-۴-۴-2۶5،۱۰، ص۱۰م –آچار بادی 
 ۳۰-۳-8-۱-۱۱، ۱9،ص۱۱م -آچار تنظیم
 2-۶-۴-۴-2۶5،۱۰، ص۱۰م –آچار مدرج 
 ۱-۳-9-2-۱5۷،۱۰، ص۱۰م–آچار مدرج 

 ۱-2-۴-9، 29، ص 9م-ید  آرام
-۱۴۴،۱۰، ص۱۰م–آرایش جوش ها و پیچ ها در محل اتصااال 

2-9-۱-۷ 
 ۱-2-۴-۱5-9، 2۱۴، ص9م –آرماتور برشی عمود بر محور عضو 

 2-۱8-۱5-9، 2۳۷، ص9م  -آرماتور برشی معادل حداقل 
 ۴-2-۱۷-۱5-9، 2۳۳، ص9م  -آرماتور برشی یا کالهک برشی 

 2-۴-۳-2۱-9، ۳۰۰، ص9م  -تکی  Uآرماتور به شکل 
 ۱-8-2-2۱-9، 29۷، ص9م  -آرماتور به کار رفته در مقطع 

 ۶-8-2۰-9، 289، ص9م  -آرماتور جلدی  
 ۱-2-۳-2۱-9، 299، ص9م  -آرماتور خمشی مثبت 
 ۱-۳-۳-2۱-9، ۳۰۰، ص9م  -آرماتور خمشی منفی 

-۱-۴-2۳-9، ۳28، ص9م  -آرماتور طولی  شکل پذیری زیاد  
2 

شکل پذیری زیاد  آرماتور  ضی   -۴-2۳-9، ۳29، ص9م  -عر
۱-۳ 

 5-۱-۳-2۱-9، 298، ص9م  -آرماتور عرضی اضافی 
 2-۴-۳-2۱-9، ۳۰۰، ص9م  -آرماتور عرضی تک شاخه ای 

-2-۴-2۳-9، ۳۳2، ص9م  -آرماتور عرضاای در ناحیه بحرانی 
۳-5 

ضی مورد نیاز در طول  -۱-5-۳-2۰۶،۱۰، ص۱۰م- Ioآرماتور عر
۳ 

 2-۴-۱۴-9، ۱95، ص9م-شاری آرماتور ف
 2-۴-۱۴-9، ۱95، ص9م-آرماتور کششی 

 ۳-۴-۱8-9، 2۶9، ص9م  -آرماتور گذاری دال های بدون تیر 
 ۴-۱8-9، 2۶8، ص9م  -آرماتور گذاری در دال ها  

 ۱-۱-2-2۳-9، ۳۱8، ص9م  -آرماتور گذاری عرضی ویژه 
 ۱۱-۳-2-۴-2۳-9، ۳۳۳، ص9م  -آرماتور گذاری عرضی ویژه 

سه بعدی  آ شالوده پانل  -۱۱، 8۳،ص۱۱م -رماتور های انتظار 
5-۷-۱ 

 ۴-۳-۱۳-۱5-9، 225، ص9م  -آرماتور های برض اصطکاکی 
-۱8-9، 2۶9، ص9م  -آرماتورگذاری دال های تخت و قارچی 

۴-۳-۱ 



 

 
۱۳ 

 ۳-۱۴-۱5-9، 22۶، ص9م  -آرماتورهای برشی تیرهای عمیق 
 2-8-2۰-9 ،288، ص9م  -آرماتورهای حرارت و جمع شدگی 

ها  های حرارت و جمع شااادگی در شاااالوده  ماتور ، 9م  -آر
 8-2۰-9، 288ص

 ۴-۱-5-۳-2۰۶،۱۰، ص۱۰م-آرماتورهای دور پیچ 
 5-2۰-9، 28۴، ص9م  -آرماتورهای شالوده ها 

، 9م  -آرماتورهای طولی و عرضاای  شااکل پذیری متوسااط  
 2-۱-۳-2۳-9، ۳2۳ص

 8-5-2۰-9، 285، ص9م  -آرماتورهای عرضی شمع ها 
، 9م  -آرماتورهای الزم برای مقاطع شااالوده ها و شاامع ها 

 5-2۰-9، 28۴ص
-۴-۳-۱8-9، 2۶۷، ص9م  -آرماتورهای منفی در ناحیه کتیبه 

۴ 
 ۳-2-۴-۱8-9، 2۶9، ص9م  -آرماتورهای ویژه 
 2-۱۰-9،جدول ۱۱۱، ص9م-آزمایش اتوکالو 

 2-۱۰-9،جدول ۱۱۱، ص9م-آزمایش با سوزن ویکا )دقیقه( 
 ، جدول  ۴8،ص۷م –زمایش باربری مهارهاآ

 ۱-۳-۶-5-۷، ۴۷،ص۷م –آزمایش باربری وخزش  مهارها  
 ۳-2-9، 9، ص 9م –آزمایش بارگذاری )سازه بتنی( 

 ۴-2-5-۶-۷، 59،ص۷م –آزمایش بارگذاری جانبی
 ۶-8-۱۰-9، ۱۴۱، ص9م-آزمایش بارگذاری 

 2-۱۰-9،جدول ۱۱۱، ص9م-آزمایش بلین 
 8-2-۳-۷،  ۱۶،ص۷م –صالح شدهآزمایش پراکتور ا

سنگدانه ها  شده  صد رطوبت جذب  ، 9م-آزمایش تعیین در
 ۱-۳-۱۰-9، ۱۱۶ص 

 ۴-۱۰-۶، ۷۴، ص ۶م  –آزمایش تونل باد 
 ۱-۳-2-۷-۱۰-9، ۱۳2، ص9م-آزمایش جوش پذیری  میلگرد  

 ، جدول  ۴8،ص۷م –آزمایش خزش مهارها
 25-۱۰-9، جدول ۱۴8، ص9م-آزمایش خشک کردن 

 25-۱۰-9، جدول ۱۴8، ص9م-ش در ابتدای کار آزمای
 25-۱۰-9، جدول ۱۴8، ص9م-آزمایش روانی 

 ۳-۳-۳-9-9، 95، ص9م-آزمایش زمان وی بی 
-۱۰-9، جدول ۱2۱، ص9م-آزمایش سالمت با سولفات سدیم 

۱5 
 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰، ص۱۰م–آزمایش شارپی 

 2-۶-۴-۷، ۳2،ص۷م –آزمایش فشارسنج
 ۱-۳-2-۷-۱۰-9، ۱۳2، ص9م-آزمایش کشش   میلگرد  

 ۳-۴-۱۰، 258، ص۱۰م –آزمایش متالوگرافی 

، ۱۳9، ص9م-آزمایش مغزه های مته شده و تیرهای اره شده 
9-۱۰-8-۶ 

-۱۳-9، ۱8۶، ص9م-آزمایش مقاومت کششی دو نیمه شدن 
۷-8 

 ۶-8-۱۰-9، ۱۴۰، ص9م-آزمایش مقاومت مغزه ها 
 ۳-۶-5-۷، ۴۷،ص۷م –آزمایش مهارها

 ۱-۶، ۷۶، ص28۰۰ -ذ استاندارد  آزمایش نفو
شده یون کلراید  سریع  -۳-8-9، 8۰، ص9م-آزمایش نفوذ ت

۱۴ 
 25-۱۰-9، جدول ۱۴8، ص9م-آزمایش وزن مخصوص 

 ۶-8-۱۰-9، ۱۳9، ص9م-آزمایش های اولتراسونیک 
 ۱-8-۶-۷، ۶۴،ص۷م –آزمایش های بارگذاری استاتیکی
 2-8-۶-۷، ۶5،ص۷م –آزمایش های بارگذاری دینامیکی

 8-۶-۷، ۶۴،ص۷م –آزمایش های بارگذاری شمع
سه بعدی   -5-۱۱، 8۷،ص۱۱م -آزمایش های بعد از اجرا پانل 

۷-۳5 
 ۱-8-۱۰-9، ۱۳۳، ص9م-آزمایش های تعیین مقاومت بتن  

 ۱-۶، ۷۶، ص28۰۰ -آزمایش های درجا  
 ۱-۱۳-۳-۱۰، 2۴۱، ص۱۰م –آزمایش های غیر مخرب 
 ۴-2-9-2-۱5۴،۱۰، ص۱۰م–آزمایش های غیر مخرب 
 ۴5-۱-8-۱-۱۱، ۱۳،ص۱۱م -آزمایش های غیرمخرب

 8۶،ص۱۱م -آزمایش های قبل از اجرای بتن پاشاای پانل ها
،۱۱-5-۷-28 

-8-۱۰-9، ۱۳9، ص9م-آزمایش های کم هزینه و غیر مخرب 
۶ 

 ۶-۱-5-9، ۳5، ص 9م-آزمایش های مقاومت کششی بتن 
یابی مقاومت برشاای خاک  –آزمایشاااات الزم به منظور ارز

 2-۳-2-۷،  ۷،ص۷م
 ۱-۶-۶، ۴۳، ص ۶م –آزمون آزمایشگاهی 
 5-2-۷-۱۰-9، ۱۳2، ص9م-آزمون خمش مجدد 

، ص 9م-آزمون دانه بندی سنگدانه های ریز و درشت با الک  
۱۱۶ ،9-۱۰-۳-2 

جدول   های الزامی مواد افزودنی بتن   ، ۱2۷، ص9م-آزمون 
9-۱۰-۱9 

 5-2-۷ ، ۱2،ص۷م –آزمون های آزمایشگاهی گمانه  
 ۶-2-۷،  ۱2،ص۷م –آزمون های درجا )محلی( گمانه  

 ۱-8-۱۰-9، ۱۳۳، ص9م-آزمونه  
 2-۱-5-9، ۳۴، ص 9م-آزمونه 



 

 
۱۴ 

گاه  کار های مصاارفی در  نه برداری بتن  نه و نمو ، 9م-آزمو
 ۱-8-۱۰-9، ۱۳۳ص

-8-۱۰-9، ۱۴۳، ص9م-آزمونه های ارزیابی روش عمل آوردن 
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 ۳-۱-5-9، ۳۴، ص 9م-آزمونه های استوانه ای 
 9-8-۱۰-9، ۱۴۴، ص9م-آزمونه های آگاهی 
 9-8-۱۰-9، ۱۴۴، ص9م-آزمونه های متعارف 
 ۳-۱-5-9، ۳۴، ص 9م-آزمونه های مکعبی 

 ۱-2-۱-۱۰،  2، ص ۱۰م   –آسایش  
 5-۱۰-2-۱92،۱۰، ص۱۰م–آسایش ساکنین 

 2-5-۴-۱۰، 2۶9، ص ۱۰م –آستری 
 ۱-۱-۶-9، ۴۳، ص9م-آسیب دیدگی های بتن 

 ۱-۷-2۰-9، 28۷، ص9م  -انه آشی
 2-5-۶-9، 5۰، ص9م-آغاز خوردگی 

 ۳-۴-8-9، 8۱، ص9م-آغشته به یخ و برف 
 9-8-۱۰-9، ۱۴۴، ص9م-آگاهی از کیفیت بتن 

 ۳-5-۴-۱۰، 2۷۰، ص ۱۰م –آالینده  
 5-۱-۱2-9، ۱۶۰، ص9م-آلومینیوم در سطوح در تماس با بتن 

 2-5-۴-۱۰، 2۶8، ص ۱۰م –آماده سازی سطوح  فوالد  
-۷-9، 59، ص9م-آماده سازی محل بتن ریزی )اجرای بتن( 

۱-۳ 
 2-۳-۷،  ۱5،ص۷م –آماده سازی و تسطیح

 2-2-۱-2-۳-9، ۱۳، ص 9م –آمورف 
 ۱-۶-۳-9، 2۱، ص 9م –آمورف 

 ۱-2-5-9-9، ۱۰۰، ص9م-آنیونی )بار منفی( 
، ۳۱، ص ۶م –آویز های کششی نگهدارنده کف ها و بالکن ها 

۶-5-5-2 
 ۱۱-5-5-8،  59،ص8م –هاآویز

 2-2-2-8، ۱۰،ص8م –آهک 
  ۴، قسمت  ۳5، ص 28۰۰ -« آبا»آیین نامه بتن ایران 
 ۱-۳-۱-۱-۳،۱۱،ص۱۱م -آیین نامه جوشکاری

 -------------------------ب-------------------
 ۱-۶-2-2-8، ۱۷،ص8م –باتارد

 ۱-۶-۱۰-۶، ۷5، ص ۶م  –باد جهشی 
 ۱-۱۰-۶، ۷۱، ص ۶م  –باد طراحی 
 5-2-۶-، پ۱۳8، ص ۶م  -باد واقعی 

 ۴-۶-۴-۱۰، 28۴، ص ۱۰م –بادخور 
 ۱-8-۷-۶، 55، ص ۶م  –بادگیر 

 5-5-۷، ۱۰5، ص28۰۰ -بادگیر )ساختمان بنایی( 
 ۱۶-۱-۳-8، 28،ص8م –بادگیر

 ۱2-۶، ۱۱۷، ص۶م  -بار انفجار 
 ۱۰-۶، ۷۱، ص ۶م  –بار باد 

-۷-۱۰-۶، ۱۰۱، ص ۶م  –بار باد افزایش یافته در اثر یخ زدگی 
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 ۷-۱۰-۶، ۱۰۰، ص ۶م  –بار باد بر روی سازه های مختلف 
 8-۶، ۶۱، ص ۶م  –بار باران 

 2-8-۶، ۶۱، ص ۶م  –بار باران روی بام 
 2-۱2-۶، ۱۱۷، ص۶م  -بار بر پوسته ساختمان 

 2-۷-۶، ۴8، ص ۶م –بار برف بام  متوازن  
-۷-۶، 5۱، ص ۶م –بار برف حداقل برای بام های با شیب کم 

2-۱ 
 ۱-۷-۶، ۴۷، ص ۶م –بار برف در مناطق مختلف کشور 

 ۱-۷-۶، ۴۷، ص ۶م – gPبار برف زمین، 
 ۷-۷-۶، 5۴، ص ۶م  – rPبار برف متوازن ، 
 ۱-9-5-۶، ۳5، ص ۶م –بار بهره برداری 

 8-۳-۳، ۴۰، ص28۰۰ -بار تعادل وزن موثر لرزه ای ساختمان 
 ۳-5-۱-۱-2-۱۰،  2۳، ص ۱۰م   – (Niبار جانبی اضافی )

 ۴-9-5-۶، ۳۶، ص ۶م –بار جانبی تیر زیرسری جراثقال 
 ۱-۱-5-۳-2۰5،۱۰، ص۱۰م-بار جانبی در بین دو انتهای ستون 

 ۱-۱-5-۱-2-۱۰،  ۱8، ص ۱۰م   – (Niبار جانبی فرضی )
 2-۱۰-۶، ۷2، ص ۶م  –بار خالص باد 

 ۱-۱۴-۱5-9، 225، ص9م  -بار روی تیر در وجه فشاری 
 ۱۱-۶، ۱۰5، ص ۶م  -بار زلزله 
 5-۶، 2۷، ص ۶م –بار زنده 

 2-۱-5-۶، 2۷، ص ۶م –بار زنده بام 
-۶، ۳۴، ص ۶م –بار زنده توزیع شااده یکنواخت حداقل بام 

5-8-۱ 
 2-۷-5-۶، ۳۳، ص ۶م –بار زنده طراحی کاهش نیافته 
 2-۷-5-۶، ۳۳، ص ۶م –بار زنده طراحی کاهش یافته 

 ۴۱، ص ۶م –بالگرد بار زنده کف جایگاه 
 2-5-۶، 28، ص ۶م –بار زنده گسترده یکنواخت 

 ۱-2-5-۶، 28، ص ۶م –بار زنده الزم 
 ۳-5-۶، 29، ص ۶م –بار زنده متمرکز 

 5-۷-5-۶، ۳۴، ص ۶م –بار زنده محل های اجتماع و ازدحام 
 ۶-5-۶، ۳2، ص ۶م –بار زنده نامشخص 

 ۱-۶-۶، ۴۳، ص ۶م –بار سیل 
 ۴-2-۱-۶، 2، ص ۶م –بار ضریبدار 



 

 
۱5 

 25، ص ۶م –بار طراحی جانبی خاک  جدول  
 ۴۱، ص ۶م –بار متمرکز پله ها 
 ۴۱، ص ۶م –بار متمرکز چرخ 

 ۴-8-۷-۶، 5۶، ص ۶م  –بار متوازن برای گنبد 
 ۷-۷-۶، 5۴، ص ۶م  –بار متوازن برف 

 ۷-۶-۷، ۶۱،ص۷م –بار مجاز طراحی شمع ها
 2-۱-۳، 2۶، ص 28۰۰ -  بار محور ناشی از اثر زلزله در ستون

 ۳-۶، 2۱، ص ۶م –بار مرده 
 2-۱۰-2-۱9۱،۱۰، ص۱۰م–بار مرده اضافی 

 2-9-۳-۳، ۴۱، ص28۰۰ -بار مرده به اضافه کل سر بار  
 2-2-۶، ۱۳، ص ۶م –بار ناشی از سیال 

، 5۶، ص ۶م  –بار نامتوازن بار برف برای بام های دندانه دار 
۶-۷-8-۳ 

 2-8-۷-۶، 55، ص ۶م  –های قوسی بار نامتوازن برای بام 
 –بار نامتوازن برف برای بام های با شاایب دو و یا چند طرفه 

 ۱-8-۷-۶، 55، ص ۶م 
 ۴-۴-5-۶، ۳۱، ص ۶م –بار وارد به نردبان ثابت
 2-۴-5-۶، ۳۰، ص ۶م –بار وارده به دست انداز 

 ۳-۴-5-۶، ۳۰، ص ۶م –بار وارده به سیستم حفاظ پارکینگ 
 2-2-۶، ۱۳، ص ۶م – kAشی از حادثه غیر عادی بار یا اثر نا

 9-۶، ۶۷، ص ۶م  –بار یخ 
 ۱-8-۱۱-۶، ۱۱2، ص۶م  -باربری قائم 

 ۳-۱-۷-۶-۷، ۶2،ص۷م – (Qultباربری نهایی شمع)
 8-۱۰-۶، 99، ص ۶م  –بارگذاری باد کامل و جزئی  شکل  

 9-۱۳-9، ۱8۷، ص9م-بارگذاری ترک خوردگی 
 ۷-۷-۶، 5۴، ص ۶م  –بارگذاری جزئی 

 ۱۰-۶-۱۰-۶، 98، ص ۶م  –بارگذاری جزئی باد 
 ۶-۱-۴-۶-۷، 5۶،ص۷م –بارگذاری دینامیک شمع ها

 2-۶-۴-۷، ۳2،ص۷م –بارگذاری صفحه ای
 ۶-۴-2-۱۰،  52، ص ۱۰م   –بارگذاری عرضی میانی 

 ۷۰،ص۱۱م -ICFبارگذاری لرزه ای سیستم ساختمانی با دیوار 
،۱۱-۴-۶- 

 8-۷-۶، 55، ص ۶م  –بارگذاری متوازن 
 8-۷-۶، 55، ص ۶م  –بارگذاری نا متوازن 

 ۳-2-2-، پ۳۰۳، ص۱۰م –بارگذاری نسبتا متقارن 
 ۱-2-۳-۱9۷،۱۰، ص۱۰م–بارگذاری های رفت و برگشتی 

 ۳-۴-8-۱-۱۱، 2۰،ص۱۱م -بارگیری قطعات
 ۳-8-5-۶، ۳5، ص ۶م –بارم های دارای کاربری ویژه 

 ۱-۱9-۱-۱2-9، ۱۷2، ص9م-بارندگی مستمر 

 ۱2-۱-۳-8، 2۷،ص8م –باروارد بر نعل درگاه
 2-2-۱-۶، ۱، ص ۶م –بارها

  ۱-9-۱۳-9، ۱8۷، ص9م-بارهای استثنایی 
 ۳-2-۱-۶، 2، ص ۶م –بارهای اسمی 

 2-۳-۳-۱۳-9، ۱8۱، ص9م-بارهای بهره برداری 
 ۳-8-۳-2۱۶،۱۰، ص۱۰م-بارهای ثقلی ضریبدار 

 ۱-8-۱۶-9، 2۴5، ص9م  -بارهای جانبی دراز مدت 
 ۱-9-5-۶، ۳5، ص ۶م –بارهای جانبی و طولی 

 9-5-۶، ۳5، ص ۶م –بارهای جراثقال 
 ۱-9-۱۳-9، ۱8۷، ص9م-بارهای جوی 

 ۱-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –بارهای حاصل از مصالح متفرقه
 ۱-9-۱۳-9، ۱8۷، ص9م-بارهای حرارتی 

 ۱-۱-5-۶، 2۷، ص ۶م –بارهای حین ساخت 
 ۱-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –بارهای خارجی اعمال شده

 ۴-۶، 2۳، ص ۶م –بارهای خاک 
 ۱-9-۱۳-9، ۱8۷، ص9م-بارهای دائمی 

 ۱-۷-5-۶، ۳2، ص ۶م – 0Lبارهای زنده توزیع شده یکنواخت 

 ۳-۷-5-۶، ۳۳، ص ۶م –بارهای زنده سنگین 
، ۶م –بارهای زنده محل عبور و یا پارک خودروهای سااواری 

 ۴-۷-5-۶، ۳۳ص 
 5-5-۶، ۳۱، ص ۶م –بارهای ضربه ای 

 ۱-9-5-۶، ۳5، ص ۶م –بارهای طراحی تیرهای زیرسری 
 ۱-۷-۳-۱۱، 52،ص۱۱م –بارهای طراحی بتنی پیش ساخته  

 ۳-۶-۷، 52،ص۷م –بارهای طراحی پی عمیق  
-۷-5-۱۱، 8۶،ص۱۱م -بارهای غیر متعارف احتمالی پانل ها  
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 ۳-2-2-، پ۳۰۳، ص۱۰م –بارهای قائم ضریبدار 
 ۱۶-۱-۱2-9، ۱۶8، ص9م-قالب ها بارهای قائم وارد بر 
 5-۳-2-۶، ۱9، ص ۶م –بارهای کوتاه مدت 

 2-2-۱-۶، ۱، ص ۶م –بارهای متغیر 
 ۱-۱-5-۶، 2۷، ص ۶م –بارهای محیطی 

 ۴-8-۶، ۶2، ص ۶م  –بارهای ناشی از باران طرح 
 ۱2-۱-۱2-9، ۱۶۶، ص9م-بارهای ناشی از پس کشیدگی 

 ۴-۱۰-2-۱92،۱۰، ص۱۰م–بارهای ناشی از رفت و آمد افراد 
 ۴-۳-۶-۶، ۴5، ص ۶م –بارهای ناشی از سیل 

 5-۳-۶-۶، ۴5، ص ۶م –بارهای ناشی از مواد زائد 
 ۱2-۱-۱2-9، ۱۶5، ص9م-بارهای وارد بر قالب های بتن 

ستم نرده و نرده حفاظ  سی -۶، ۳۰، ص ۶م –بارهای وارده بر 
5-۴-۱ 



 

 
۱۶ 

 ۳-۴-۶، 2۴، ص ۶م –بارهای هیدرواستاتیکی 
 2-2-۶-9-9، ۱۰۳، ص9م-باریت 

 5-2-۷-9، ۶2، ص9م-باز آمیختن بتن با آب 
 2-۱۱-۱5-9، 22۱، ص9م  -باز پخش لنگرهای داخلی 

 ۳-۶-۱۳-9، ۱8۳، ص9م-باز پخش محدود 
 2-۳-۳-۱۳-9، ۱8۱، ص9م-باز شدن ترک ها 

 2-۱۱-9، ۱5۱، ص9م-باز و بسته کردن خم ها 
 ۳-۶-۱۳-9، ۱8۴، ص9م-بازپخش لنگر خمشی 

 ۴-۴، ۱8۴، ص28۰۰ -ب نهایی سازه  بازتا
 ۱-2-۴-۳، ۴5، ص28۰۰ -بازتاب نهایی سازه 

 ۴-۴-۴-۱۰، 2۶2، ص۱۰م –بازرس جوش 
 ۴-2-9-2-۱5۴،۱۰، ص۱۰م–بازرس ذیصالح 

 9-۱۰-9، ۱۴۷، ص9م-بازرسی بتن و اجرای آن 
 ۴-2-9-2-۱5۴،۱۰، ص۱۰م–بازرسی چشمی جوش 

 25-۱۰-9، جدول ۱۴8، ص9م-بازرسی عینی 
ستم قالب تونلی  بازش سی  99،ص۱۱م -دگی در دیوار وسقف 

،۱۱-۶-۷-۳-5 
 ۷-5-۶-8،  ۷2،ص8م –بازشودرساختمانهای آجری

 ۷-5-۶-8،  ۷2،ص8م –بازشودرساختمانهای خشتی وآجری
 ۴-۱۷-۱5-9، 2۳5، ص9م  -بازشوها در دال ها 

 5-۳-۱8-9، 2۶۷، ص9م  -بازشوها در سیستم دال ها 
 5-۱-۳-8، 2۴،ص8م –بازشوها

 ۷-5-۶-8،  ۷۱،ص8م –بازشوها بنایی غیرمسلح  
 ۱۳-۶-۱۱، 9۷،ص۱۱م -بازشوهادر سیستم قالب تونلی

باکالف   نایی  های اطراف آن ب نده  یت کن هاوتقو  –بازشااو
 8-5-5-8،  5۳،ص8م

 ۴-۴-۱۱-۶، ۱۰۷، ص۶م  -بازشوهای بزرگ و مجاور یکدیگر 
 2-۴-۱، ۳، ص28۰۰-بازشوهای بزرگ و مجاور یکدیگر 

 9-۶-۱۰-۶، 9۶، ص ۶م  –وهای بزرگتر و قابل مالحظه تر بازش
 8-۶-2-۱۰،  ۱۰2، ص ۱۰م   –بازشوهای موجود در جان 

 ۳-۷، 9۷، ص28۰۰ -بازشوهای وسیع  
-۱۷-۱5-9، 2۳5، ص9م  -بازشویی در نوار ستونی دال تختی 

۴-۱ 
 ۱-۳-۱۷-۱5-9، 2۳۴، ص9م  -بازوهای کالهک 

 2-۴، ۶۶، ص28۰۰ -باس داکت )جدول( 
 ۳-8-5-۶، ۳5، ص ۶م –باغچه پشت بام 

 ۴-2-۳-۷-9، ۶۳، ص9م-باکت 
 ۳-۳-2-8-2-۱۰،  ۱2۴، ص۱۰م –بال مقطع فوالدی 

 ۳-۱-5-2-۱۰،  ۶۶، ص ۱۰م   –بال ها غیر فشرده، جان فشرده 

م   –بال ها فشرده یا غیر فشرده ، جان فشرده یا غیر فشرده 
 ۴-۱-5-2-۱۰،  ۶۷، ص ۱۰

شرده یا غی شرده و یا بال ها ف شرده یا غیر ف شرده ، جان ف ر ف
 ۶-5-2-۱۰،  ۷۶، ص ۱۰م   –شکل(    Ιالغر )

شرده  شرده یا غیر ف شرده، جان ها ف شرده یا غیر ف بال ها ف
 ۷-5-2-۱۰،  ۷۷، ص ۱۰م   –)قوطی شکل( 

 2-5-2-۱۰،  ۶۳، ص ۱۰م   –بال ها و جان فشرده 
، ۱۰م–ز بال ها و جان مقاطع اعضااای تحت اثر بارهای متمرک

 ۱۰-9-2-۱۷۶،۱۰ص
-۱۰،  ۷۳، ص ۱۰م   –بال های فشرده یا غیر فشرده، جان الغر 

2-5-5                                                                                                                                                                                                                                       
بال یا بال های فشرده، جان یا جان ها فشرده یا غیر فشرده 

 9-5-2-۱۰،  8۰، ص ۱۰م   –)مقاطع سپری( 
 ۳-۶-۱۰-۶، ۷۶، ص ۶م  –باال آمدگی زمین 

 ۱۰-۷-۶، 58، ص ۶م  –باال آمدگی و دست انداز بام 
 2-2-۳-۶-۷، 5۳،ص۷م –باال آمدن شمع

 ۱-5-۱-۶، 8، ص ۶م –باالترین گروه خطر پذیری 
، 28۰۰ -بالکن ها و پیش آمدگی هایی که به صااورت طره 

 ۱-9-۳-۳، ۴۱ص
 ۱-9-۷-۶، 5۷، ص ۶م  –بام پایین تر ساختمان 
 2-8-۶، ۶۱، ص ۶م  –بام تغییر شکل نیافته 

 2-8-5-۶، ۳۴، ص ۶م –بام شیب دار 
 2-8-5-۶، ۳۴، ص ۶م –بام قوسی 
 ۱-۶-۷-۶، 52، ص ۶م –بام لغزنده 

 89، ص ۶م  –بام های آویزان 
 2-8-5-۶، ۳5، ص ۶م –بام های شیبدار 

 ۶-۱۰-۶، 9۳، ص ۶م  –بام های شیروانی )دندانه ای(  شکل  
 5-۱۰-۶، 9۱، ص ۶م  –بام های شیروانی  شکل  

 2-۶-۷-۶، 5۴، ص ۶م  –بام های قوسی 
 ۳-۶-۷-۶، 5۴، ص ۶م  –بام های کنگره ای 

 ۱۱-۷-۶، 59، ص ۶م  –بام های لغزنده 
 ۶-۷-۶، 52، ص ۶م –بام های مسطح 

 2-8-5-۶، ۳۴، ص ۶م –بام های معمولی تخت 
 ۱۴-۷-۶، ۶۰، ص ۶م  –بام های موجود 

 5-8-۶، ۶۴، ص ۶م  –بام های نسبتا تخت 
 5-9-9، ۱۰۰، ص9م-بتن اصالح شده با پلیمر 

 ۳-9-9، 9۴، ص9م-بتن الیافی 
 9-2-2-8، 2۰،ص8م –ن آهکیبت

 9-2-2-8، 2۰،ص8م –بتن آهکی



 

 
۱۷ 

 ۱-2-5-۱۱، ۷۷،ص۱۱م -بتن پاششی  پانل سه بعدی  
 2-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -بتن پاششی

 2۱-۷-5-۱۱، 85،ص۱۱م -بتن پاشی دیوار
 2۴-۷-5-۱۱، 8۶،ص۱۱م -بتن پاشی

 ۱-۶-9، ۴۳، ص9م-بتن پایا 
 2-9-9، 9۰، ص9م-بتن پر مقاومت 

 5-8-9، 85، ص9م-مپ شونده( بتن پمپی )پ
 ۱2-۱-2-2۳-9، ۳۱9، ص9م  -بتن پوسته  بتن در زلزله  

 2۴-9، ۳۴5، ص9م  -بتن پیش تنیده 
 ۴-2-2۴-9، ۳5۰، ص9م  -بتن پیش تنیده 

 5-۳-9، ۱9، ص 9م –بتن تازه یا سخت شده 
 9-۱-2-۱2-9، ۱۷۴، ص9م-بتن تیرها و سر ستون ها 

 ۴-۴-۷-9، ۶۴، ص9م-بتن حالت نیمه سخت 
 ۱-5-۳-5-9، ۴۰، ص 9م-بتن حباب دار 

 ۱۰-2-2-8، 2۱،ص8م –بتن خرده سنگی
 ۴-9-9، 9۶، ص9م-بتن خود تراکم 

 ۶-2-8-9، ۷۶، ص9م-بتن ریزی )هوای گرم( 
 ۷-8-9، 8۷، ص9م-بتن ریزی از طریق ترمی )قیف و لوله( 

 9-۴-۷-9، ۶۴، ص9م-بتن ریزی در دال ها 
 ۷-8-9، 88، ص9م-ترمی  بتن ریزی در زیر آب از طریق 

 8-۱-۱2-9، ۱۶2، ص9م-بتن ریزی در زیر آب 
 2-۴-8-9، 8۰، ص9م-بتن ریزی در هوای سرد 

 ۱۰-۴-۷-9، ۶5، ص9م-بتن ریزی دیوارها 
 ۱۰-۴-۷-9، ۶5، ص9م-بتن ریزی ستون ها و دیوارها 

 8-۴-۷-9، ۶۴، ص9م-بتن ریزی سقف ها 
 8-۴-۷-9، ۶۴، ص9م-بتن ریزی شالوده 

 ۴-۷-9، ۶۳، ص9م-زی بتن ری
 ۳-۴-۶-9-9، ۱۰۴، ص9م-بتن ریزی مخلوط بتن سنگین 

 2-۳-۷-9، ۶2، ص9م-بتن ریزی های متوالی 
 5-۷-۶-۱۱، ۱۰۰،ص۱۱م -بتن ریزی سیستم قالب بتنی  

 ۱۶-۷-5-۱۱، 85،ص۱۱م -بتن سبک در ساخت پانل
 ۷-9-9، ۱۰۴، ص9م-بتن سبک سازه ای 

 ۷-9-9، ۱۰۴، ص9م-بتن سبک غیر سازه ای 
 ۷-9-9، ۱۰۴، ص9م-بتن سبک 
 8-۷-۱۳-9، ۱85، ص9م-بتن سبک 

 ۷-9-9، ۱۰5، ص9م-بتن سبک متوسط 
سطحی  شده ای با زبری  سخت  -۱5-9، 22۴، ص9م  -بتن 

۱۳-2-5 
 ۶-9-9، ۱۰2، ص9م-بتن سنگین  

 ۱۰-2-2-8، 2۰،ص8م –بتن سیمانی
 ۱-5-۳-9، 2۰، ص 9م –بتن فوالد  
 ۷-8-۱۰-9، ۱۴۳، ص9م- «عدم پذیرش قطعی » بتن های 
-9، ۱۳8، ص9م-« غیر قابل قبول از نظر مقاومت »بتن های 

۱۰-8-۶ 
 ۶-8-۱۰-9، ۱۴2، ص9م-بتن های با مقاومت کم 

صوص معمولی   -8-2-۱۰،  ۱۱۴، ص۱۰م –بتن های با وزن مخ
۱-2 

 ۱-2-۱-2-۳-9، ۱۳، ص 9م –بتن های حجیم 
 ۱-5-۷-9، ۶5، ص9م-بتن های خود تراکم 

 2-2-۳-5-9، ۳۶، ص 9م-و باالتر  C 2۰رده بتن های 
، 9م-بتن های ساخته شده با سایر انواع سیمان های پرتلند 

 ۱۱-8-۱۰-9، ۱۴۶ص
 ۶-8-۱۰-9، ۱۳8، ص9م-بتن های کم دوام 

 ۶-8-۱۰-9، ۱۳8، ص9م-بتن های کم مقاومت 
شمع های بتنی در جا ریز   صرفی در  ، 88، ص9م-بتن های م

9-8-8 
 8-۱۰-9، ۱۳۳، ص9م-کارگاه  بتن های مصرفی در

 9-9، 89، ص9م-بتن های ویژه  
 ۱-2-۶-۱۱، 9۴،ص۱۱م -بتن سیستم قالب تونلی  

 ۱-2-2-۶، 8۱، ص28۰۰ -بحرانی ترین سطح لغزش  
 ۱۰، ص ۶م –بدترین حادثه محتمل 

 2-8-۱۳-9، ۱8۶، ص9م-بر تا بر تکیه گاه ها 
 ۶-۱، 5، ص28۰۰-برج های مراقبت فرودگاه ها

 ۱-9-۱-۱2-9، ۱۶2، ص9م-پایه ها  برچیدن
 2-9-۱-۱2-9، ۱۶۳، ص9م-برداشتن پایه های اطمینان 

 ۷-۱-۱2-9، ۱۶۱، ص9م-برداشتن قالب سطوح زیرین 
 2-9-۱-۱2-9، ۱۶۳، ص9م-برداشتن کل قالب و داربست 

،  5،ص۷م –بررساای های مورد نیاز طراحی های ژئوتکنیکی
۷-2-۱ 

 ۳-۳-۳-9، ۱۷، ص 9م –برزنت 
 5-2-2-8، ۱5،ص8م –یبرس زن

 9-9-2-۱۷۶،۱۰، ص۱۰م–اصطکاک  –برش 
 2-۱۶-۱5-9، 229، ص9م  -برش  دیوارها  

 ۱۳-۱5-9، 22۳، ص9م  -برش اصطکاکی 
 5-۱-9-2-۱۴2،۱۰، ص۱۰م–برش بال های تیر در محل اتصال 

  ۱-۱-۳-۳، 2۷، ص 28۰۰ -برش پایه 
 ۴-۷-۳، ۱8۰، صVr - 2800برش پایه جاری شدن موثر سازه 

 ۳-۱-8-۱-۱۱، 8،ص۱۱م -برش حرارتی دستی )شعله( 
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 2-۱۴-۱5-9، 225، ص9م  -برش در تیرهای عمیق 
 2۱-9-2-۱85،۱۰، ص۱۰م–برش در چشمه اتصال  شکل  

 ۶-2-۱۰،  9۴، ص ۱۰م   –برش در صفحه جان 
 ۴-8-2-۱29،۱۰، ص۱۰م–برش در مقاطع مختلط 

 ۴-۳-۴-8،  ۳۷،ص8م –برش در نقطه قطع میلگرد
 ۴-۴-۴-۱۰، 2۶۱، ص۱۰م –می برش سی

حاط در بتن و پر  قاطع مختلط م یاز در م برش طولی مورد ن
 2-۶-8-2-۱۳۱،۱۰، ص۱۰م–شده با بتن 

 2-۶-8-2-۱۳۱،۱۰، ص۱۰م–برش طولی مورد نیاز 
 ۳-5-5-8،  ۴۷،ص8م –برش قائم

 2-5-۶-8،  ۶5،ص8م –برش قائم بنایی غیرمسلح  
 2-۴-۴-۱۰، 259، ص۱۰م –برش گرمایی 

 ۱-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -گیر  برش
 2-۴-۴-۱۰، 259، ص۱۰م –برش نیم فوالدی 

 ۱5-9، 2۰۷، ص 9م –برش و پیچش  بتن  
 ۱-۶، ۷5، ص28۰۰ -برش های موجود در الیه های خاک 

 ۱-۴-۴-2۰-9، 28۳، ص9م  -برش یکطرفه  شالوده  
، 22۷، ص9م  -برش، خمش و کشش  دستک ها و شانه ها  

9-۱5-۱5-2 
 ۳-۳-2-8-2-۱۰، ۱2۷، ص۱۰م–ر نواحی لنگر منفی برشگیر د

ستون های با مقطع مختلط  ستون و تیر  شگیرها در  ، ۱۰م–بر
 ۳-۷-8-2-۱۳۶،۱۰ص

 ۳-۳-2-8-2-۱۰، ۱2۷، ص۱۰م–برشگیرها 
 ۷-8-2-۱۳۳،۱۰، ص۱۰م–برشگیرها 

شگیرهای تیرهای با مقطع مختلط  -8-2-۱۳۴،۱۰، ص۱۰م–بر
۷-2 

-۱۳-۳-۱۰، 2۴۳، ص۱۰م – برشگیرهای فوالدی مدفون در بتن
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 ۷-8-2-۱۳۶،۱۰، ص۱۰م–برشگیرهایی از نوع ناودانی  شکل  
 ۱-۷-۶، ۴۷، ص ۶م –برف بسیار کم )نادر( 

 ۴-۷-۶، 5۱، ص ۶م –برف ریز 
 ۱-۷-۶، ۴۷، ص ۶م –برف فوق سنگین 

 ۴-۷-۶، 5۱، ص ۶م –برف گیری بام ساختمان 
 ۱۱-۷-۶، 59، ص ۶م  –برف لغزنده 
 ۶-۱، 5، ص28۰۰-برق رسانی

 ۱-۶-۴-۴-2۶۴،۱۰، ص۱۰م –برقو زدن  
 5-۱-9-2-۱۴۳،۱۰، ص۱۰م–برقو زدن 

 ۱۴-۱-8-۱-۱۱، 9،ص۱۱م -برقو
 ۱۳-۷-۶، ۶۰، ص ۶م  –برکه ای شدن 

 2-2-۳-9، ۱۴، ص 9م –برگ تحویل 
 2-2-9-2-۱5۱،۱۰، ص۱۰م–برگشت در انتهای جوش گوشه 

-۱۰، جدول 255، ص۱۰م –برگشاات عمودی انتهای ورق جان 
۳-۱۳-۳ 

 ۱۱، ص ۶م –برنامه پاسخ اضطراری 
 ۳-۴-۳-۷،  22،ص۷م –برنامه پایش

 2-۱-5-۶-۷، 58،ص۷م –برومز
-9، 2۴۱، ص9م  -برون محوری ناشاای از تغییر مکان جانبی 

۱۶-۱-2 
-۱-۱-۳-2۳-9، ۳2۳، ص9م  -برون محوری هر عضو خمشی 
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 2-۱-۳، 2۶، ص 28۰۰ -برون مرکزی اتفاقی 
 2-۷-۳-۳، ۳9، ص j - 2800طبقه  برون مرکزی اتفاقی

 ۳-۳-۱۳-55،۳، ص28۰۰ -برون مرکزی مراکز جرم و سختی 
نساابت به مرکز سااختی  jبرون مرکزی نیروی جانبی طبقه 

 2-۷-۳-۳، ۳9، ص I - 2800طبقه 
 ۱-۶-۶-۴-۱۰، 28۶، ص ۱۰م –بریدگی پای جوش 

 28۷، ص ۱۰م –بریدگی 
 2-۴-۴-۱۰، 259، ص۱۰م –بریدن 

 ۱-۱۱-9، ۱5۱، ص9م-ها  بریدن میلگرد
 ۳-۳-9، ۱۶، ص 9م –بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه 

م   –بزرگترین مقاومت برشی مورد نیاز در چشمه های مجاور 
 ۳-۳-۶-2-۱۰،  99، ص ۱۰

 ۳-2، ۱۴، ص 28۰۰ -بزرگنمایی خاک در پریودهای مختلف 
 ۳-۶، 8۳، ص28۰۰ -بزرگنمایی ناشی از توپوگرافی 

 ۷-۴-2-۱۰،  5۳، ص ۱۰م   –بست 
 ۱-۴-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –بست انسجام دهنده

 ۱-۴-8-2-۱۱، ۳۷،ص۱۱م –بست تسمه ای
 ۶-2-۱-8، ۳،ص8م –بست دیوار 
 2-۷-۴-2-۱۰،  58، ص ۱۰م   –بست مجاز 

 ۱۴-۴-8-2-۱۱، ۳9،ص۱۱م –بست های تسمه ای تیرچه ها
 ۷-۱-۳-8، 25،ص8م –بست های دیواری

،  ۴۰، ص ۱۰م   –خ مرکب  بست های موازی در وجوه باز نیمر 
۱۰-2-۳-5 

 2-۷-۴-2-۱۰،  5۶، ص ۱۰م   –بست های مورب  
 2-۷-۴-2-۱۰،  5۷، ص ۱۰م   –بست های مورب 

 ۷-۴-8-۱-۱۱، 2۰،ص۱۱م -بستن قطعه به وسیل نقلیه
-2۶۴،۱۰، ص۱۰م –بستن و محکم کردن پیچ های اصطکاکی 

۴-۴-۶-2 
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 ۳-۱-۱-۴-9، 2۴، ص 9م-بسته )میلگرد(
 2-2-۳-9، ۱۳، ص 9م –دی )سیمان( بسته بن

 ۷-۱-۴-9، 2۷، ص 9م-بسته بندی میلگردها 
 ۷-۱-۴-9، 2۷، ص 9م-بسته های میلگرد 

 ب-5-۶-9، 5۶، ص9م-بسیار مهاجم )جدول( 
 ۱۳-5-2-۱۰،  9۳، ص ۱۰م   –بعد جوش پیوسته 
 2-2-9-2-۱۴۷،۱۰، ص۱۰م– (aبعد جوش گوشه )

 ۳-۳-9، ۱۶، ص 9م –بعد چشمه  
-۷-۴-2-۱۰،  55، ص ۱۰م   –کثر مقطع ساخته شده  بعد حدا 
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 2-۴-۳-۱8-9، 2۶۷، ص9م  -بعد کتیبه 

 ۴-۱-5-۳-2۰۶،۱۰، ص۱۰م-بعد مقطع هسته محصور شده 
 ۴-۱-۴-۱8-9، 2۶9، ص9م  -بعد ناپیوسته دال 

 2-۷-۱۰-۶، ۱۰۰، ص ۶م  –بلند شدگی کل سیستم 
 ۱-۶-2-۱۰،  9۷، ص ۱۰م   –بلند شدن بال در اثر پیچش 

 5-2-2۴-9، ۳5۰، ص9م  -بلوک انتهایی 
-5-8،  ۴9،ص8م –بلوک ساایمانی حفره دار بنایی با کالف  

5-۶ 
 2-۴-2-2-8، ۱2،ص8م –بلوک سیمانی

 ۴-۱-5-5-۷، ۴۴،ص۷م –بلوک لغزان نیومارک
  2-۴-2-2-8، ۱2،ص8م –بلوک های دیواری

سه طبیعی شن و ما شده از  ساخته  ، ۱۳،ص8م –بلوک های 
8-2-2-۴-2 

 2-۴-2-2-8، ۱۴،ص8م –بلوک های سقفی سیمانی
 5-2-۱-۶، 2، ص ۶م –بناها و تاسیسات ضروری 

 ۱-۶-8،  ۶۳،ص8م –بنایی غیر مسلح
 ۱-۱-8، ۱،ص8م –بنایی مسطح
 ۴-8، ۳۳،ص8م –بنایی مسلح

 ۷-2-۱-8، ۳،ص8م –بندبستر)افقی( 
 8-2-۱-8، ۳،ص8م –بندکله)قائم( 

 9-2-۱-8، ۳،ص8م –بندگلویی
 ۱-۶-5-۶-8،  ۶8،ص8م –ئم بنایی غیر مسلح  بندهای قا
 2-۱-5-9-9، ۱۰۰، ص9م-بوتادین 
 ۴-۳-2-۳-۱۱، ۴۷،ص۱۱م –بولت ها
 8-۱-۱2-9، ۱۶2، ص9م-بولت ها 

-9، ۱52، ص9م-به هم بستن میلگردها و عناصر غیر سازه ای 
۱۱-۳ 

 2-2-۳-9-9، 9۴، ص9م-بهبود خواص بتن 

، 2۶8، ص ۱۰م –د  بهترین روش برای از بین بردن رنگ   فوال
۱۰-۴-5-2 

 ۷-5-۷، ۴9،ص۷م –بهترین نوع مصالح برای خاکریزی
 5-۱-۱-۴-9، 2۴، ص 9م-بهر )میلگرد(

-9، ۱۴5، ص9م-بی اعتبار شاامردن نتیجه آزمایش نمونه ها 
۱۰-8-۱۰ 

 ۱-۱-5-۱-2-۱۰،  ۱9، ص ۱۰م   –بیشترین اثر ناپایداری  
 ۱-2-5-۶، 28، ص ۶م –بیشترین بار مورد انتظار 

 2-2-5-۳-2۰8،۱۰، ص۱۰م-بیشترین نیروهای داخلی 
 2-2-5-۳-2۰8،۱۰، ص۱۰م-بیشترین نیروهای محوری 
 ۶-۱، 5، ص28۰۰-بیمارستان ها و درمانگاه ها

 -------------------------پ-------------------
 ۱۰-۳، ۱82، صTs - 2800پارامتر نوع زمین 

 ، ۱۷، ص 28۰۰ -جدول( ) S_oو   T_o ،T_s،Sپارامتر های 
، 28۰۰ -پارامتر های بازتاب سااازه )تحلیل تاریخچه زمانی( 

 ۴-۴، ۱8۴ص
پارامتر های نیروی جانبی  )غیر ساختمانی مشابه ساختمان( 

 5-2-5، ۶8، ص28۰۰ -
سرعت در باالی تپه ها و باال آمدگی  پارامترهای حداکثر خیز 

 ۱-۱۰-۶، ۷8، ص ۶م  – جدول  
 2-۴-۶-9، ۴8، ص9م-حی پارامترهای دوام در طرا

 ۱-2-2-۶، 8۱، ص28۰۰ -پارامترهای مقاومت برشی خاک  
قالب های بتن  بارهای جانبی وارد بر  -پارامترهای موثر بر 

 ۱-۱8-۱-۱2-9، ۱۷۰، ص9م
 ۳-۷-۱۰-۶، ۱۰۰، ص ۶م  –پارکینگ های بسته 

 ۴۰، ص ۶م –پارکینگ های تعمیراتی 
 ۶-۱، ۶، ص28۰۰-پارکینگ های چند طبقه 

-۷-۱۰-۶، ۱۰۰، ص ۶م  –رکینگ های طبقاتی مجزا  بار باد  پا
۳ 

 ۴۰، ص ۶م –پارکینگ های مکانیزه 
 ۳۴-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -پاس های جوشکاری

 ۱۰، ص ۶م –پاسخ اضطراری 
 ۴-۱۰-۶، ۷۳، ص ۶م  –پاسخ تشدید شده 

 ۴-۱۰-۶، ۷۴، ص ۶م  –پاسخ دینامیکی تشدید 
 5-2-۶-، پ۱۳۷، ص ۶م  -پاسخ یک ساختمان بلند و باریک 

 2-۱-2-2۰-9، 2۷8، ص9م  -پاشنه دار 
 ۱-۴-۷-۷، ۱2۰، ص28۰۰ -پاطاق آخرین دهانه طاق ضربی 

 ۶-۱، ۶، ص28۰۰-پاالیشگاه ها 
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 5-۱۱، ۷5،ص۱۱م -پانل پیش ساخته سبک سه بعدی
 ۳-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -پانل دیواری
 ۴-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -پانل سقفی

 ۷-۳-۱۱، 52،ص۱۱م –پانل های پنجره دار
-۳-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –پانل های دیوار بتنی پیش ساخته  

۱ 
سازه  سختی جانبی   ۳۴،ص۱۱م –[LSFپانل های غیرباربر در 

،۱۱-2-۷-۶ 
 28۷، ص ۱۰م –پای جوش 

 2-۳-۱-۱-۳،۱۱،ص۱۱م -پای کار
 ۱۰-2-8-۱-۱۱، ۱۴،ص۱۱م -پایان رنگ آمیزی
 ۱۳-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -پایان نصب سازه

 2-۱-2-5-9، ۳5، ص 9م-یی بتن پایا
 2-۳-۱-9، 2، ص 9م–پایایی ساختمان ها  

 ۱-۶-9، ۴۳، ص9م-پایایی یا دوام بتن 
 5-5، ۷2، ص28۰۰ -پایپ رک ها 

 2-۳-۳-۷،  ۱۶،ص۷م –پایدارسازی دیواره گودها
 ۳-5-۷، ۳۶،ص۷م –پایداری انواع سازه های نگهبان

 2-۳-۶-۶، ۴۴، ص ۶م –پایداری پی 
 ۱-۱-5-5-۷، ۴2،ص۷م –برابرلغزش پایداری در

 2-2-۶، 8۰، ص28۰۰ -پایداری شیب در شرایط زلزله  
 9-۱۰-9-2-۱89،۱۰، ص۱۰م–پایداری ورق های چشمه اتصال 

 ۳-۷،  ۱5،ص۷م –پایش
 ۴-۳-۷،  2۱،ص۷م –پایش و کنترل گودبرداری  

 2-۳-2-8-2-۱۰،  ۱22، ص۱۰م –پایه موقت در زیر تیر فوالدی 
 ۷-۱-۱2-9، ۱۶۱، ص9م-ان پایه های اطمین

 ،۳8، ص 28۰۰ -پایه های گیردار 
 2-۱۰-2-۱9۱،۱۰، ص۱۰م–پایه های موقت 
 ۳-۴-۴-۱۰، 2۶۰، ص۱۰م –پخ زن ضربه ای 

 ۳-۴-۴-۱۰، 2۶۰، ص۱۰م –پخ زنی 
 ۴-5-۴-۱۰، 2۷۱، ص ۱۰م –پخش نشدن پوسته رنگ 

 2-5-۶-9، 5۰، ص9م-پدیده کربناسیون 
 ۴-۱۰-9، ۱2۳ص، 9م-پذیرش آب مصرفی در بتن 

 ۱-۱۰-9، ۱۰8، ص9م-پذیرش بتن 
 ۳-۱۰-9، ۱۱5، ص 9م-پذیرش سنگدانه های مصرفی بتن 

 2-2-۶-۷-9، ۶۷، ص9م-پر کردن منافذ سطح بتن 
 ۳-2-۶-۱۴-9، ۱99، ص 9م –پر کننده خمشی منفی تیرچه ها 

 ۳-2-۶-۱۴-9، ۱99، ص 9م –پر کننده دائمی 
 ۳-۶-۱۰-۶، ۷۷، ص ۶م  –پرتگاه 

 ۱۱-۴-۴-9-9، 99، ص9م-سطح بتن  خود تراکم   پرداخت
 ۳-۴-۳-9-9، 9۶، ص9م-پرداخت سطح بتن الیافی 

 ۶-۷-9، ۶۶، ص9م-پرداخت سطح بتن 
 ۴-2-۶-۷-9، ۶۷، ص9م-پرداخت نهایی 

 ۱-۱-۷-9، 59، ص9م-پروانه مهارت فنی 
، ۴9، ص9م-پروژه های حاشاایه خلیج فارس و دریای عمان 

9-۶-۴-2 
 ۴-۳-5-9، ۳۷، ص 9م- پروژه های مشابه 

 ۱-5-۳-5-9، ۴۰، ص 9م-پرونده آزمایش های مقاومت 
 ۱-۷-۱، ۶، ص28۰۰-پس رفتگی، نامنظمی پیچشی در پالن 

 ۱2-۱-۱2-9، ۱۶۶، ص9م-پس کشیدگی 
 ۱۰-2-۱-8، ۳،ص8م –پشت بند

 ۱-۱-۱2-9، ۱55، ص9م-پشت بندها 
 ۱-8-۷-۶، 55، ص ۶م  –پشت به باد 

 ۳-9-5-۶، ۳۶ ، ص۶م –پل موتوری کابین 
 5-۱-۱2-9، ۱۶۰، ص9م-پالستیک های الیافی 
 5-۱-۱2-9، ۱۶۰، ص9م-پالستیک های سخت 

جاری )دودکش و  گذاری اطراف م یات میلگرد  پالن جزئ
شکل(  شده از کالف افقی ) ، ۱۱۰، ص28۰۰ -تهویه( عبور داده 

۷-۱8 
 2-۴-۱، ۳، ص28۰۰-پالن ساختمان 

 ۱-2-2-۷، 88، ص28۰۰ -پالن ساختمان بنایی 
 ۱-5-5-8،  ۴۶،ص8م –پالن ساختمان بنایی با کالف  

 ۱-5-۶-8،  ۶۴،ص8م –پالن ساختمان بنایی غیر مسلح  
-5-۱۱، 8۰،ص۱۱م -پالن های ساختمان سیستم پانلی کامل  

5-۳ 
 5-۱-۱2-9، ۱۶۰، ص9م-پالی وود 
 ۳-۱-۴، 58، ص28۰۰ -پلکان فرار 

 5-۱-۴-2۰-9، 28۱، ص9م  -پلکانی 
 ۳-۱-۴-9، 25، ص 9م-بسیار محدود  پله تسلیم

 ۱-۴، ۶2، ص28۰۰ -پله فرار )جدول( 
 ۴-۷-۶-۱۱، ۱۰۰،ص۱۱م -پله ها سیستم قالب بتنی  

 ۱-2-۴-9، 29، ص 9م-پلی استر 
 5-2-۴-9-9، 9۷، ص9م-پلی کربوکسیالت 

 5-۴-۱۰، جدول 2۷۴، ص ۱۰م –پلی یورتان 
 2-۴-5-9-9، ۱۰2، ص9م-پلیمرایز شدن مونومرها 

 ۱-۱-5-9-9، ۱۰۰، ص9م-مرهای آلی پلی
 ۱-۱-5-9-9، ۱۰۰، ص9م-پلیمریزاسیون 
 2-۴، ۶5، ص28۰۰ -پمپ )جدول( 
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 2-2-۶، 8۰، ص28۰۰ -پنجه شیب ها  
 5-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -پود

 ۳-۴-۴-9-9، 98، ص9م-پودر سنگه فله ای  بتن خود تراکم  
 ۱-2-۴-9-9، 9۶، ص9م-پودر سنگی های خنثی  

 ۴-2-۴-9-9، 9۷، ص9م-پودرهای فعال 
 ۱-۶-۳-9، 2۱، ص 9م –پوزوالن ها 

 ۶-۱۰-9، ۱28، ص9م-پوزوالن ها و مواد شبه سیمانی 
 ۱-۶-۳-9، 2۱، ص 9م –پوزوالن های طبیعی 

 ۱-۶-۳-9، 2۱، ص 9م –پوزوالن های مصنوعی 
 2-۱2-۶، ۱۱۷، ص۶م  -پوسته ساختمان 

 2-۳-2-۷-۱۰-9، ۱۳2، ص9م-پوسته شدن 
 ۱۱-2-۱-8 ،۳،ص8م –پوسته

  9-۴-۱۰، 288، ص ۱۰م –پوش بد شاقولی ستون  شکل  
 ۷-۶-۴-۱۰، 288، ص ۱۰م –پوش رواداری ناشاقولی ستون 

-۱۱، 8۳،ص۱۱م -پوشش بتن پاششی روی شبکه جوش شده
5-۶-۱۱ 

 2-۷-2-2۱-9، 29۷، ص9م  -پوشش بتنی روی میلگرد 
 8-۶-9، 5۷، ص9م-پوشش بتنی روی میلگرد ها  

 8-8-۴-۱۱، ۷۱،ص۱۱م -ی میلگرد هاپوشش بتنی رو
 5-۴-۱9-9، 2۷۳، ص9م  -پوشش بتنی روی میلگردها 

 5-8-۶-9، 58، ص9م-پوشش بتنی 
، ۱۰8، ص28۰۰ -پوشااش بتنی میلگردها )ساااختمان بنایی( 

۷-۶-۱-2 
 ۱-2-8-2-۱۰،  ۱۱۶، ص۱۰م –پوشش بتنی هسته فوالدی 
 ۴۰، ص ۶م –پوشش سالن های صنعتی 

 2-8-5-۶-8،  ۷۶،ص8م –ب دار پوشش سفالی سقف شی
 2-8-5-۶-8،  ۷۶،ص8م –پوشش غوره گل سقف شیب دار 

 2-8-5-۶-8،  ۷۶،ص8م –پوشش فلزی سقف شیب دار 
 ۱۰-8-۱۰-9، ۱۴5، ص9م-پوشش مانع تبخیر آب 

 8-۳-۴-8،  ۳9،ص8م –پوشش میلگرد
 ۱-۴، ۶2، ص28۰۰ -پوشش نما )جدول( 
 2-۱-۷-9، ۶۰، ص9م-پوشش های آالینده 

،  ۷۶،ص8م –شش های سقف شیب دار بنایی غیرمسلح  پو
8-۶-5-8-2 

 ۱-۱9-۱-۱2-9، ۱۷2، ص9م-پوشش های طبقات 
 ۴-8-۷-۶، 5۶، ص ۶م  –پوشش های مدور 

-۳-2-8-2-۱۰،  ۱2۴، ص۱۰م –پوششش بتن روی گل میخ ها 
۳ 

 2-۳-۳-9، ۱۷، ص 9م –پومیس 

 ۴-2-2-2-۱۰،  2۶، ص ۱۰م   –پهنای آزاد اجزای تقویت شده  
 ۳-2-2-2-۱۰،  25، ص ۱۰م   –پهنای آزاد اجزای تقویت نشده 

، ص ۱۰م   –پهنای بساات های موازی در امتداد طولی عضااو  
۴۰  ،۱۰-2-۳-5 

 2-۷-۳-2-۱۰،  ۴۴، ص ۱۰م   –پهنای تسمه 
 2-۶-۳-2-۱۰،  ۴۱، ص ۱۰م   –پهنای تسمه در محدوده سوراخ 

-2-۱۰، ۱2۶، ص۱۰م–پهنای حداقل برای هر گل میخ اضااافی 
8-2-۳-۳ 

 ۶-۴-2-۱۰،  5۳، ص ۱۰م   –پهنای ساق بزرگتر نبشی 
 ۶-۴-2-۱۰،  5۳، ص ۱۰م   –پهنای ساق کوچکتر نبشی 

 ۴-۴-۴-۱۱، ۶8،ص۱۱م -پهنای شالوده سیستم عایق ماندگار  
 ۱-۷-۳-2-۱۰،  ۴۳، ص ۱۰م   – beffپهنای موثر  

 ۳-۱۳-۳-۱۰، 2۴۶، ص۱۰م –پهنای موثر ورق انتهایی 
 2-۷-۴-2-۱۰،  5۶، ص ۱۰م   –هنای ورق انتهایی  پ

 5-8-۳-2۱9،۱۰، ص۱۰م-پهنای ورق های پیوستگی 
 5-2-۶، 8۳، ص28۰۰ -پهنه گسل های اصلی 

 5-2-۶، 82، ص28۰۰ -پهنه های گسلی 
 5-۱۱-۶، ۱۰9، ص۶م  -پهنه های گسلی 

 ۱-۶-۶، ۴۳، ص ۶م –پی ستونی 
 ۴-۷،  25،ص۷م –پی سطحی
 ۷-۱-۷-۶-۷، ۶2،ص۷م –پی شمع ها

 8-۴-۷-9، ۶۴، ص9م-پی کنی 
 2-۳-۱-۷، ۱،ص۷م –پی

 ۳-۱-۷-۴-۷، ۳۳،ص۷م –پی نزدیک شیب
 ۶-۴-۷، ۳2،ص۷م –پی های انعطاف پذیر

 ۱-۳-۱-2-۶، ۷9، ص28۰۰ -پی های تکی یا باسکولی  
 2-۳-۱-۷، ۱،ص۷م –پی های سطحی

 ۶-۷، 5۱،ص۷م –پی های عمیق
 2-۳-۱-۷،  2،ص۷م –پی های عمیق یا شمع ها

 2-۳-۱-۷،  2،ص۷م –پی های نیمه عمیق
 2-2-۱-۱۱، ۶،ص۱۱م -پیچ و مهره  ساختمان صنعتی  

 ۳-9-2-۱5۷،۱۰، ص۱۰م–پیچ ها و قطعات دندانه شده 
 ۱-۳-9-2-۱5۷،۱۰، ص۱۰م–پیچ های پر مقاومت 

-۱۶۴،۱۰، ص۱۰م–پیچ های پرمقاومت در اتصاالت اصطکاکی 
2-9-۳-5 

 2-۶-۴-۴-2۶۴،۱۰، ص۱۰م –پیچ های پیش تنیده 
 2-۱-8-2-۱۱، ۳۴،ص۱۱م –پیچ های خودکار

 ۷-5-8-2-۱۱، ۴۰،ص۱۱م –پیچ های سر صاف
 ۳۱-۳-8-۱-۱۱، ۱9،ص۱۱م -پیچ های شل شده
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 ۱-۳-9-2-۱5۷،۱۰، ص۱۰م–پیچ های معمولی 
 2۱-2۰-۱-۳-8، ۳۱،ص8م –پیچ های مهار

 ۶-۳-8-۱-۱۱، ۱5،ص۱۱م -پیچ های مهاری داخل پی ها
 ۳۰-۳-8-۱-۱۱، ۱9،ص۱۱م -پیچ های ویژه

 ۳-۱-8-2-۱۱، ۳5،ص۱۱م –پیچ های هرز در کشش مستقیم
 ۱5-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -پیچ های هم اندازه

 ۴-۱-۴-9، 2۶، ص 9م-پیچانیدن میلگردهای آجدار 
، 98، ص ۶م  –پیچش اضافی در اثر انتقال افقی بردار بار باد 

۶-۱۰-۶-۱۰ 
 ۱-۷-۱۱-۶، ۱۱۱، ص۶م  -پیچش تصادفی 

 ۱-۷-۱، ۶، ص28۰۰-تصادفی پیچش 
 ۷-2-۱۰،  ۱۰۳، ص ۱۰م   –پیچش خالص 

 99، ص ۶م  –پیچش ناشی از  باد 
 5-۴-۳-۷،  2۳،ص۷م –پیزومترهای لوله شاغولی

 ۷-8-9، 88، ص9م-پیش آکنده  
 2-۴-۶-9-9، ۱۰۴، ص9م-پیش آکنده کردن 

، 9۰، ص28۰۰ -پیش آمدگی در تقاطع قائم ساااختمان بنایی 
۷-2-۳ 

 ۳-۳-۱۱-۱۴-9، 2۰5، ص 9م –گی پیش آمد
 2-۴-۱، ۳، ص28۰۰-پیش آمدگی و پس رفتگی 

 2-۴-۱۱-۶، ۱۰۷، ص۶م  -پیش آمدگی و پس رفتگی زیاد 
 ۷-۱-۱2-9، ۱۶۱، ص9م-پیش بینی پایه های اطمینان 

 2-2-۱2-9، ۱۷۴، ص9م-پیش بینی درز انبساط 
 ۱-۴-۱، 2، ص28۰۰-پیش بینی درز انقطاع 

 ۱-2۴-9، ۳۴9، ص9م  -پیش تنیدگی 
 ۳-۶-۴-۴-2۶۶،۱۰، ص۱۰م –پیش تنیدگی پیچ ها 

 2۴-9، ۳۴5، ص9م  -پیش تنیده 
 2-۶-۴-۴-2۶5،۱۰، ص۱۰م –پیش تنیده کردن پیچ 

 ۱-۱۰-2-۱9۰،۱۰، ص۱۰م–پیش خیز 
-9-2-۱5۶،۱۰، ص۱۰م–پیش گرمایش فوالدهای ساااختمانی 

2-8 
 2-۴-۴-۱۰، 259، ص۱۰م –پیش گرمایش 
 ۳۴-۱-8-۱-۱۱، ۱2،ص۱۱م -پیش گرمایش

 ۱9-۱-8-۱-۱۱، ۱۰،ص۱۱م -پیش مونتاژ
 5-۴-۴-2۶۳،۱۰، ص۱۰م –پیش نصب 

 ۳-5-5-8،  ۴۷،ص8م –پیشامدگی سقف بنایی با کالف  
 2-5-۶-8،  ۶5،ص8م –پیشامدگی سقف بنایی غیر مسلح  

 ۱-5-5-8،  ۴۶،ص8م –پیشامدگی
 2-2-۶-۴-۱۰، 2۷8، ص ۱۰م –پیشرفت جوشکاری 

 2-2-2-9، ۷، ص 9م –پیشرفت کلی کار 
 29-۱-8-۱-۱۱، ۱۱،ص۱۱م -پیشروی کلی جوشکاری

 ۶-۱-۴-9، 2۷، ص 9م-پیشگرم کردن 
 ۱۰، ص ۶م –پیشگیری از خطر 

 ۴-۱۱-۶، ۱۰۷، ص۶م  -پیکر بندی سازه ای 
 ۱-۱۰-۳-22۴،۱۰، ص۱۰م-پیکر بندی مهاربندی های مجاز 

 ۳-2-۷-9، ۶۱، ص9م-پیمانه کردن 
-۱-۷-9، 59، ص9م-نده بتن پیمانه کردن مصالح تشکیل ده

2 
 ۴-2-۷-9، ۶2، ص9م-پیمانه های حجمی 

 ۷-۳-2۰-9، 28۰، ص9م  -پیوستگی بتن و آرماتور 
 2-۱-۳-8، 2۳،ص8م –پیوستگی سازه ای

 ۱۳-8-۴-۱۱، ۷2،ص۱۱م -پیوستگی عایق های قالب

 -------------------------ت-------------------
 2-۳-2-۷-۱۰-9، ۱۳2، ص9م-تا حد پوسته شدن 

 ۴-۱-۴-9، 2۶، ص 9م-تابانیدن میلگرد 
 5-2-۶-، پ۱۳8، ص ۶م  -تابع امپدانس 

 5-2-۶-، پ۱۳8، ص ۶م  -تابع امپدانس آیرودینامیکی 
-2-۶-، پ۱۳8، ص ۶م  -تابع انتقال امپدانس آیرودینامیکی 

5 
 5-2-۶-، پ۱۳8، ص ۶م  -تابع بارگذاری 

 5-۶-9، ۴9، ص9م-تابع قانون دوم فیک 
 2-۴، ۶5، ص28۰۰ -لو برق )جدول( تاب

 ۱-۴، ۶۳، ص28۰۰ -تابلو و نشان )جدول( 
 ۳۰-8-۴-۱۱، ۷۳،ص۱۱م -تابلوی استعمال دخانیات ممنوع

 5-۱-۶-۴-۱۰، 2۷8، ص ۱۰م –تابیدگی 
 2-5-۱-۱-2-۱۰،  2۱، ص ۱۰م   – ∆-pتاثیر انتقال آثار 

های  کان  قائم بر روی تغییر م ناصاار  بار محوری در ع تاثیر 
 ۶-۳، ۴۷، ص28۰۰ -بی آن ها جان

 ۱-۳-9-9، 9۴، ص9م-تاثیر گذاری الیاف در بتن 
 ۱-8-9، ۷۳، ص9م-تاثیر نامطلوب 

سبی  شاری ن سن بتن بر روی مقاومت ف سیمان و  تاثیر نوع 
 2۴-۱۰-9، ۱۴۶، ص9م-بتن  جدول  

 2-8-۷-۶، 55، ص ۶م  –تاج به پای قوس 
 ۶-۳-۱-5-۱۱، ۷۶،ص۱۱م -تار

 ۶-۷-5-۱۱، 8۴،ص۱۱م -تصالتار و پود شبکه ا
 92، ص ۶م  –تارک 

 تاریخچه زمانی شتاب*
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شتاب نگاشت  شتاب،  -5-2، 22، ص 28۰۰ -تاریخچه زمانی 
۳ 

 ۱-۱-۶-9-9، ۱۰2، ص9م-تاسیسات تحقیقاتی اتمی 
 ۶-۱، ۶، ص28۰۰-تاسیسات صنعتی 

 ۱۰-2-۱-۶، 2، ص ۶م –تاسیسات موقت 
 2-۱۰،  ۱۱ ، ص۱۰م   –تامین الزامات حالت های حدی   

 ۴-۱-9، 2، ص 9م–( 9تامین ایمنی در برابر زلزله )مبحث 
 ۱۴-۱-۱2-9، ۱۶۷، ص9م-تامین آب بندی سازه بتن آرمه 

 2-۱-۷-۴-۷، ۳۳،ص۷م –تامین پایداری پی
 ۳-۳-۱9-9، 2۷2، ص9م  -تامین پایداری دیوارها 

-۷-5-۱۱، 8۳،ص۱۱م -تامین پایداری قائم پانل های دیواری
۴ 

سازه و تمامی اجزای آن    تامین پاید ،  ۱۱، ص ۱۰م   –اری کل 
۱۰-2-۱-۱ 

 ۳-۱-2-۱2-9، ۱۷۳، ص9م-تامین پیوستگی بتن 
لب تونلی   قا نامعینی ساااازه ساایسااتم  قل  حدا  -تامین 

 ۷-۶-۱۱، 9۶،ص۱۱م
 ۱-۳-۱-۴-2۳-9، ۳29، ص9م  -تامین ظرفیت خمشی مقطع 

 ۳۷،ص۱۱م –تامین کمانش درون صاافحه و پیچش وادارها
،۱۱-2-8-۴-۱ 

 5-2-8-۳-۱۱، 55،ص۱۱م –تامین گرمایش از طریق بخار آب
 ۷۱،ص۱۱م -تامین مجرای عبور تاساایسااات برقی و مکانیکی

،۱۱-۴-8-۱۰ 
فاصااال  یل م های تشااک حل  جانبی در م های  هار تامین م

 ۳-۱-۱۰،  ۶، ص ۱۰م   –پالستیک  
 ۴۰، ص ۶م –تامین یکپارچگی سقف 

 ۱-8-۷-۶، 55، ص ۶م  –تانژانت زاویه شیب 
 8-2-8-۱-۱۱، ۱۴،ص۱۱م -تاول زدن

 ۱-۶-۷، ۱۰۷، ص28۰۰ -تاوه تخت بتن آرمه در جا  
 ۳-8-۷-۶، 5۶، ص ۶م  –تاوه چین دار 

 ۳-۳-۷-۶-۱۱، 99،ص۱۱م -تای بوت
 ۱-۱-۴-۳-۷،  2۱،ص۷م –تایید پارامترهای طراحی
شار مبنای باد،  سرعت مبنای باد ،qتبدیل ف ، ص ۶م  – V، به 

۷۳ ،۶-۱۰-۳ 
 ۳-۶-۱۰-۶، ۷۶، ص ۶م  –ها و باال آمدگی ها تپه 

 ۶-۳-۷-۶-۱۱، 99،ص۱۱م -تثبیت قالب اطراف بازشدگی
 ۴-۶-۷-۶، 5۴، ص ۶م  –تجمع برف 

 ۳-2-8-۳-۱۱، 55،ص۱۱م –تجهیزات اتوماتیک آرماتوبندی
 ۳-۳-۶، 2۱، ص ۶م –تجهیزات برقی 

 2-۴، ۶5، ص28۰۰ -تجهیزات مخابراتی )جدول( 
 2-۱-۷-9، 59، ص9م-جرای بتن( تجهیزات و وسایل )ا

 ۳-۶-۶-۴-۱۰، 288، ص ۱۰م –تحدب جوش 
شه ) سطحی جوش گو -۶-۴-۱۰، 28۶، ص ۱۰م – (Cتحدب 

۶-۱ 
 2-، پ299، ص۱۰م –تحلیل  مرتبه دوم  

 ۳، ۱۷8، ص28۰۰ -تحلیل استاتیکی غیر خطی  
 ۳-۱-۱۰،  5، ص ۱۰م   –تحلیل االستیک 

-۱۰،  ۱۶، ص ۱۰م   –  تحلیل االستیک مرتبه اول تشدید یافته
2-۱-۳-2 

شدید یافته  ستیک مرتبه اول ت -۱۰،  22، ص ۱۰م   –تحلیل اال
2-۱-۱-5-۳ 

شدید یافته   ستیک مرتبه اول ت -، پ299، ص۱۰م –تحلیل اال
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 ۴-۱-2-۱۰،  ۱۶، ص ۱۰م   –تحلیل االستیک مرتبه دوم  
، ۱۴5، ص9م-تحلیل آماری نتایج نمونه های آزمایشااگاهی 

9-۱۰-8-۱۰ 
 5-۳-۳-۷،  ۱9،ص۷م –تحلیل پایداری گود

 5-۶-۱۳-9، ۱8۴، ص9م-تحلیل پالستیک 
 ۴، ۱8۳، ص28۰۰ -تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی  

-۷،  2۰،ص۷م –تحلیل تغییر شااکل گود و سااازه های مجاور
۳-۳-۶ 

 2۰۰،5، ص28۰۰ -تحلیل جامع کل دیافراگم و سازه 
 ۳-۶-۱۳-9، ۱8۳، ص9م-تحلیل خطی با باز پخش محدود 

 2-۶-۱۳-9، ۱8۳، ص9م-تحلیل خطی 
 ۳-۶-۴-۷، ۳2،ص۷م –تحلیل دقیق نشست پی

 ۱99،5، ص28۰۰ -تحلیل دیافراگم ها 
-2-2-۶، 8۱، ص28۰۰ -تحلیل دینامیکی نظیر المان محدود  

۱ 
 2-2-2۳-9، ۳2۰، ص9م  -تحلیل سازه  بتن در زلزله  

 ۳-۳-5-2، 2۳، ص 28۰۰ -تحلیل سازه به صورت دو بعدی 
 ۱-۶-۱۳-9، ۱8۳، ص9م-تحلیل سازه 

 ۱۳-۱۱-۶، ۱۱5، ص۶م  -تحلیل سازه های بتن آرمه 
 ۱-2-2-۶، 8۱، ص28۰۰ -تحلیل شبه استاتیک ساده شده  

 ۳-۱-۱۰،  5، ص ۱۰م   –تحلیل غیر االستیک 
 ۱، ۱۷۷، ص28۰۰ -تحلیل غیر خطی سازه ها در برابر زلزله 

 ۴-۶-۱۳-9، ۱8۴، ص9م-تحلیل غیر خطی 
 ۱-۴-2۴-9، ۳52، ص9م  -لیل قطعات پیش تنیده تح

 ۳-۶-۶-۷، ۶۰،ص۷م –تحلیل گروه شمع
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 ۴-5-۳-۳-۷،  ۱9،ص۷م –تحلیل گود در شرایط موقت
تحلیل مرتبه دوم از طریق تحلیل االستیک مرتبه اول تشدید 

 ۴-۱-2-۱۰،  ۱۶، ص ۱۰م   –یافته  
-۴-۳، ۴۳، ص28۰۰ -تحلیل مقادیر ویژه بر روی مدل سااازه  

۱-۱ 
 ۶-8-۱۰-9، ۱۴۱، ص9م-تحلیل مقاطع 

 ۱۱-۱۱-۶، ۱۱۴، ص۶م  -تحلیل مکانیزم خمیری 
تحلیل و طراحی دیوار های نگهبان زیر زمین اطراف ساختمان  

 ۴-۶، 8۴، ص28۰۰ -
 2-8-۱۱،۱، صP-∆-2800تحمل اثر ناشی از  اثر  

سنگدانه های وارده به کارگاه  ، ص 9م –تحویل هر محموله از 
۱8 ،9-۳-۳-۳ 

 5-۱-۱2-9، ۱۶۰، ص9م-تخته الیه 
 ۶-8-۱۰-9، ۱۴۱، ص9م-تخریب بتن 
 ۶-8-۱۰-9، ۱۴2، ص9م-تخریب بتن 

 ۳-۳-۳-9، ۱۷، ص 9م –تخلیه سنگدانه ها هنگام باد 
 ۱-2-۱۰-9، ۱۰8، ص9م-تخلیه سیمان از سیلو 

 ۱-8-9، ۷۷، ص9م-تخمین سرعت باد )جدول( 
 5-۶-9، ۴9، ص9م-تخمین عمق نفوذ یون کلرید 

 2-۶-، پ۱۳۴، ص ۶م  -تخمین فرکانس طبیعی سازه  باد  
 5-2-۳-۷،  ۱۶،ص۷م –تخمین نشست خاکریزی مهندسی

 ۷-۶-9، 5۱، ص9م-تدابیر احتیاطی در محیط های سولفاتی 
 2-2-۶-9، ۴5، ص9م-تدابیر ویژه حفاظتی 

 5-۳-5-9، ۳9، ص 9م-تدوین مدارک 
 2-۱-۷-۴-۷، ۳۳،ص۷م –تراز اجرایی پی

 2-۱-۳-۳، 29، ص 28۰۰ -ایه تراز پ
 ۱۳-۱-2-2۳-9، ۳۱9، ص9م  -تراز پایه  بتن در زلزله  

-۴-9-۱۴-9، 2۰2، ص 9م –تراز پایین ترین میلگردهای طبقه 
5 

تراز روی بام نسبت به متوسط تراز زمین مجاور در ساختمان 
 ۱-2-۷، 88، ص28۰۰ -بنایی 

، ۱۰۷، ص28۰۰ -تراز روی دیوار در هر طبقه )ساختمان بنایی( 
۷-۶-۱ 

، ۱۰۷، ص28۰۰ -تراز روی شالوده یا شالوده )ساختمان بنایی( 
۷-۶-۱ 

 8-۴-۷-9، ۶۴، ص9م-تراز زمین سخت 
 ۱-۱۰-5-5-8،  5۴،ص8م –تراز زیر دیوار بنایی باکالف  
 ۱-۱۰-5-5-8،  5۴،ص8م –تراز زیر سقف بنایی باکالف  

 8-۳-۳، ۴۰، ص28۰۰ -تراز زیر شالوده 

 ۴-8-۶، ۶۳، ص ۶م  –ای زهکشی فرعی تراز شبکه ه
 2-۶-، پ۱۳۳، ص ۶م  -تراز عمودی 

 ۴۳-۴-۱۱، ۶8،ص۱۱م -تراز کردن سطح زیرین رج اول
 ۷-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -تراز کردن کف ستون ها

 ۳-2-۳-9، ۱5، ص 9م –تراز نما 
 ۱۰-۱۱-۶، ۱۱۴، ص۶م  -تراز نهایی 

 5-2-۶-، پ۱۳8، ص ۶م  -تراز ورودی تالطم 
 5-2-8-9، ۷5، ص9م-میکسر تراک 

 ۷-5-۷-9، ۶۶، ص9م-تراکم بتن ستون ها 
 5-۷-9، ۶5، ص9م-تراکم بتن 

 ۴-۴-۳-۳-۷،  ۱8،ص۷م –تراوش
 2۷-۱-8-۱-۱۱، ۱۱،ص۱۱م -ترتیب جوشکاری هر عضو

 2-2-۳-9، ۱۴، ص 9م –ترتیب قرار دادن کیسه های سیمان 
-۱-9-2-۱۴۴،۱۰، ص۱۰م–ترتیب قرارگیری جوش ها و پیچ ها 

۷ 
 2-۳-۳-۱۳-9، ۱8۱، ص9م-ترک خوردگی بیش از حد 
 ۱-۶-2-8-9، ۷۶، ص9م-ترک خوردگی سطح بتن 

 ۴-8-۱۳-9، ۱8۶، ص9م-ترک خوردگی 
 ۱-۳-8-۳-۱۱، 5۶،ص۱۱م –ترک خوردگی مجاز

-9، ۷۶، ص9م-ترک خوردگی ناشی از جمع شدگی پالستیک 
8-2-۶-۱ 

 ۳-۱۷-9، 259، ص 9م  -ترک خوردگی ها 
 ۱2-5-5-8،  59،ص8م –نایی باکالف  ترک خوردگی ب

 ۱-۶-2-2-8، ۱8،ص8م –ترک خوردن مالت گل
 2-2-۱۳-۱5-9، 22۳، ص9م  -ترک در سراسر مقطع 

-۳-۱۷-9، 259، ص 9م  -ترک های ایجاد شده در اثر کشش 
۱-۱ 

 ۱-۴-۱5-9، 2۱۳، ص9م –ترک های قطری احتمالی 
 ۱-۴-۱5-9، 2۱۴، ص9م –ترک های قطری احتمالی 

 2-9-۱-۱2-9، ۱۶۳، ص9م-اتغییر شکل نامطلوب ترک ی
تاریخچه زمانی(  با بارهای ثقلی )تحلیل   -ترکیب اثر زلزله 

 ۳-۴، ۱8۴، ص28۰۰
 ۳-۱-۴-۳، ۴۳، ص28۰۰ -ترکیب اثر مدها  

 ۱-۱-۴-۳، ۴۳، ص28۰۰ -ترکیب آماری 
 ۴-2-۶، 2۰، ص ۶م –ترکیب بارها برای حوادث غیرعادی 

 ۴-۳-2-۶، ۱۷، ص ۶م –از ترکیب بارها به روش تنش مج
 2-۳-2-۶، ۱۴، ص ۶م –ترکیب بارها در سازه های بتنی 

، ص ۶م –ترکیب بارها در طراحی به روش حالت های حدی 
۱۴ ،۶-2-۳ 
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 ۱-۱۳-9، جدول ۱89، ص9م-ترکیب بارها شامل بار سیل 
، ۱9، ص ۶م –ترکیب بارهای حالت های حدی بهره برداری 

۶-2-۳-5 
 ۱-۱۳-9، جدول ۱89، ص9م-نشی ترکیب بارهای خود کر

 ۳-۳-2-۶، ۱۶، ص ۶م –ترکیب بارهای سازه های فوالدی 
-۱۱-۶، ۱۱۴، ص۶م  -ترکیب بارهای شااامل اثرهای زلزله طرح 

۱۰ 
-۱۳-9، جدول ۱89، ص9م-ترکیب بارهای شامل بار یخ جوی 

۱ 
 9-۱-9-2-۱۴۴،۱۰، ص۱۰م–ترکیب پیچ و پرچ 

 8-۱-9-2-۱۴۴،۱۰، ص۱۰م–ترکیب پیچ و جوش 
 9-۱5-9، 2۱9، ص9م –ترکیب پیچش و برش 

 9-۱5-9، 2۱9، ص9م –ترکیب پیچش و خمش 
م   –ترکیب پیچش، خمش، برش با یا بدون نیروی محوری 

 ۴-۷-2-۱۰،  ۱۰۷، ص ۱۰
 5-2-9-2-۱55،۱۰، ص۱۰م–ترکیب جوش ها 

 9-5-۳-۳، ۳۷، ص 28۰۰ -ترکیب سیستم ها در ارتفاع  
 8-5-۳-۳، ۳۶، ص 28۰۰ -ترکیب سیستم ها در پالن 

 ۱2-۳، 5۳، ص28۰۰ -ترکیب نیروهای زلزله با سایر بارها 
ترکیب نیروی ممحوری و لنگر خمشاای در اعضااای با مقطع 

 5-8-2-۱۳۰،۱۰، ص۱۰م–مختلط 
، 9م-ترکیبات بارگذاری در حالت حدی نهایی  بتنی   جدول  

 ۱-۱۳-9، ۱89ص
 ۴-2-۳-۱99،۱۰، ص۱۰م–ترکیبیات بار زلزله تشدید یافته 

 2-۱-۷-9، ۶۰، ص9م-ترمی 
 ۷-8-9، 8۷، ص9م-ترمی 

 ۶-۱، 5، ص28۰۰-ترمینال های مسافری
 ۳-۱-۱-۶-9، ۴۴، ص9م-تری دیمیت 

 2-۳-۱-2-۶، ۷9، ص28۰۰ -تزریق تحکیمی 
 ۴-2-۳-۷،  ۱5،ص۷م –تسطیح اراضی با خاکریزی

 ۷-2-۳-۷،  ۱۶،ص۷م –تسطیح اراضی
 2-۳-۷،  ۱5،ص۷م –تسطیح

  2-۳-۱-2-۶، ۷9، ص28۰۰ -تسلیح خاک 
سایر اعضای    –شکل(  Ιتسلیم بال فشاری )طراحی خمشی 

 ۴-۱-5-2-۱۰،  ۶8، ص ۱۰م 
، ۱۰م   –شکل با جان الغر(  Ιتسلیم بال فشاری )طرح خمش 

 5-5-2-۱۰،  ۷۴ص 
  –شکل(  Ιتسلیم بال کششی  )طراحی خمشی سایر اعضای 

 ۴-۱-5-2-۱۰،  ۷2، ص ۱۰م 

-۳-2-۱۰،  ۳8، ص ۱۰م   –ی عضو تسلیم کششی در مقطع کل
۴ 

 ۳-۳-2-8-2-۱۰، ۱2۶، ص۱۰م–تسلیم کششی مقطع فوالدی 
 ۳-۱-۴-9، 25، ص 9م-تسلیم مشهود 

-۱۰،  8۱، ص ۱۰م   –تسلیم مقاومت خمشی )مقاطع سپری( 
2-5-9 

شکل(  شی )مقاطع قوطی  سلیم مقاومت خم ، ص ۱۰م   –ت
۷8  ،۱۰-2-5-۷ 

متمرکز کشااشاای و  تساالیم موضااعی جان در مقابل نیروی
 ۱۷-9-2-۱۷9،۱۰، ص۱۰م–فشاری  شکل  

شی )مقاطع توپر دایره ای(  سلیم، مقاومت خم ، ص ۱۰م   –ت
8۷  ،۱۰-2-5-۱۱ 

شی )مقاطع لوله ای(  سلیم، مقاومت خم ،  ۷9، ص ۱۰م   –ت
۱۰-2-5-8 

،  89، ص ۱۰م   –تسلیم، مقاومت خمشی )مقاطع نامتقارن( 
۱۰-2-5-۱2 

شی  سلیم، مقاومت خم شی تک( ت -۱۰،  8۴، ص ۱۰م   –)نب
2-5-۱۰ 

 ۱-2-۱۰-9، ۱۰8، ص9م-تسمه نقاله 
شت بند در جوش های نفوذی  سمه های پ ، 2۴2، ص۱۰م –ت

۱۰-۳-۱۳-۱ 
 ۱-8-۱۱،۱، ص28۰۰-تسمه های فوالدی  

 ۳-5-۴، ۶۴، ص28۰۰ -تسمه هایی در داخل بتن  
شخیص روند کوتاه مدت و بلندمدت -۴-۳-۷،  22،ص۷م –ت

۱-۴ 
 ۱-2-2-۱-۱۰،  2، ص ۱۰م   –ضرایب بارها   تشدید

تشاادید لنگر خمشاای در قطعات خمشاای متصاال به قطعات 
 ۱۱-۱۶-9، 2۴9، ص9م  -فشاری 

 2-8-۱۶-9، 2۴5، ص9م  -تشدید لنگر در طبقات مهار شده 
 ۳-8-۱۶-9، 2۴۷، ص9م  -تشدید لنگر در طبقات مهار نشده 

 2-2-۱۶-9، 2۴2، ص9م  -تشدید لنگرها خمشی 
 ۳-2-۶-9-9، ۱۰۳، ص9م-عشعات و شدت آن تش

-۷-9، ۶8، ص9م-تصمیم گیری در خصوص مراحل پرداخت 
۶-5 

 ۴-2-9، 9، ص 9م –تصویب روش های خاص طراحی یا اجرا 
 ۱-۳-۳-۱۳-9، ۱8۱، ص9م-تعادل استاتیکی 

-8-2-۱۳۳،۱۰، ص۱۰م–تعبیه برشگیر در داخل مقاطع فوالدی 
۶-۴ 

 ۴-۳-2-8-2-۱28،۱۰، ص۱۰م–تعبیه برشگیرهای کافی 



 

 
2۶ 

 ۱-۱۳-۳-۱۰، 2۴2، ص۱۰م –تعبیه تسمه های پشت بند 
 ۶-۱-۱2-9، ۱۶۱، ص9م-تعبیه خیز اولیه 

ضی در جان مقاطع   سخت کننده های عر ، ص ۱۰م   –تعبیه 
9۶  ،۱۰-2-۶-2-2 

شتانه یا کام   ستفاده از جوش انگ سوراخ جهت ا م   –تعبیه 
 5-2-2-2-۱۰،  ۳۳، ص ۱۰

-۱-۱2-9، ۱۷2، ص9م-ر زمان قالب بندی تعبیه سااوراخ ها د
۱9-۱ 

-۳-۱۰، 228، ص ۱۰م –تعبیه سااوراخ های متوالی در جان تیر 
۱۱-۱ 

 ۶-۱-۱2-9، ۱۶۰، ص9م-تعبیه قالب برای اعضای بتنی 
، 28۰۰ -تعبیه مهار بندهای قائم و افقی در خرپاها )شااکل( 

 ۳۰-۷، ۱25ص
ای تعبیه مهاربندهای افقی در طاق های قوساای اسااتوانه 

 ۳۱-۷، ۱25، ص28۰۰ -)شکل( 
 2-۱۰-9-2-۱۷9،۱۰، ص۱۰م–تعبیه یک جفت سخت کننده 

 ۱-۴-۳-5-9، ۳۷، ص 9م-تعداد آزمونه ها
 ۷-۱-۱2-9، ۱۶۱، ص9م-تعداد پایه های اطمینان  

 5-2-8-9، ۷5، ص9م-تعداد چرخش جام 
 5-۱2-۱5-9، 222، ص9م  -تعداد خاموت ها 

 ۱-2-۱2-9، ۱۷۳، ص9م-تعداد درزهای اجرایی 
 5-۳-9-2-۱۶5،۱۰، ص۱۰م–تعداد صفحات لغزش 

 ۱-۴-۱8،2، ص 28۰۰ -تعداد ضربات نفوذ استاندارد  
، ۳8، ص 28۰۰ -تعداد طبقات ساااختمان از تراز پایه به باال  

۳-۳-۶ 
-5-8،  ۴۶،ص8م –تعداد طبقات ساااختمان بنایی با کالف  

5-2 
 2-۱-۴-۳، ۴۳، ص28۰۰ -تعداد مدهای نوسان 

 ۴-۷-2۰-9، 28۷، ص9م  -میلگردهای طولی کالف تعداد 
 ۱۱-5-5-8،  59،ص8م –تعداد وفاصله آویزها

-8-2-۱۰، ۱2۷، ص۱۰م–تعداد، فاصله و مشخصات برشگیرها 
2-۳-۳ 

 2-۶-8،  ۶۳،ص8م –تعدادطبقات بنایی مسلح  
 ، الف28۷، ص ۱۰م –تعریف مقطع جوش  شکل  

 2-8-۶-9، 5۷، ص9م-تعریق 
 ۴-5-9-9، ۱۰2، ص9م- تعمیر اعضای بتنی

 ۱2-۱۱-۶، ۱۱5، ص۶م  -تعیین ابعاد شالوده 
 ۴-۳-5-9، ۳۷، ص 9م-تعیین انحراف استاندارد  

 2-۱-۷-۴-۷، ۳۳،ص۷م –تعیین تراز زیر پی

-۳، ۴۷، ص28۰۰ -تعیین تغییر ممکان جانبی نساابی طرح 
5-5 

 ۱-5-۳-۳-۳، ۳۳، ص 28۰۰ -تعیین زلزله تشدید یافته 
 ۱-۶، ۷۶، ص2800 - (vs)رشی تعیین سرعت موج ب

 ۱-۱-۴-۶-۷، 5۴،ص۷م –تعیین ظرفیت باربری  شمع ها
 ۴-۳-2-۷،  ۷،ص۷م –تعیین فاصله گمانه ها

 ،  جدول ۴2،ص۷م –تعیین فشار خاک جهت تحلیل طره ای
 ۳-۴-5-۷، ۴۰،ص۷م –تعیین فشار خاک در پشت دیوار
 ۷-۳-۴-5-۷، ۴۱،ص۷م –تعیین فشار خاک در هنگام زلزله

 2-۴-5-۷، ۳8،ص۷م –ن فشارخاک درحاالت مختلفتعیی
 ۴-5-۳-2-۷،  ۱۰،ص۷م –تعیین گمانه ها

سیلو  سیمان در داخل  -9، ۱5، ص 9م –تعیین موقعیت تراز 
۳-2-۳ 

 ۱-2-۱2-9، ۱۷۳، ص9م-تعیین موقعیت درزهای اجرایی 
 2-۱-5-9، ۳۴، ص 9م-تعیین نسبت های اختالط بتن 
 ۱-2-5-9، ۳5ص ، 9م-تعیین نسبت های اختالط بتن 

 ۳-5-9، ۳۶، ص 9م-تعیین نسبت های اختالط 
 9-۴-۴-9-9، 99، ص9م-تغلیظ پذیری 

 ۴-2-5-۳-2۱۰،۱۰، ص۱۰م-تغییر تدریجی در پهنا یا ضخامت 
 ۳-۳-۳-9، ۱8، ص 9م –تغییر دانه بندی آن 

 2-2-2-9-9، 9۰، ص9م- (SO2تغییر در مقدار سولفات )
 ۳-۳-۶-۱5-9، 2۱۷، ص9م –تغییر درجه حرارت محیط 

 ۱-۴-۱5-9، 2۱۳، ص9م –تغییر زاویه ترک 
سبت به تحلیل اولیه  ضای ن ضی از اع سختی بع ، 9م-تغییر 

 ۶-8-۱۰-9، ۱۳9ص
مرتبط با فشااار محرک و مقاوم خاک (xتغییر شااکا افقی )

 ، جدول  ۳9،ص۷م –Hبرای دیوار به ارتفاع 
 2-۱۷-9، 25۳، ص9م  -تغییر شکل 

-۱۷-9، 25۴، ص9م  -شده در اعضا تغییر شکل اضافی ایجاد 
2-۴-۳ 

ضا )تحلیل تاریخچه زمانی(  شکل اع ، ۱85، ص28۰۰ -تغییر 
۴-۴-2 

 ۱99،۴، ص2800 - (s_∆)تغییر شکل برشی دیافراگم ها 
 ۷-۴-۴-۱۰، 2۶8، ص ۱۰م –تغییر شکل بیش از حد 

ساختمان های بلند  روش دینامیکی   شکل جانبی  م  -تغییر 
 ۱۰-2-۶-، پ۱۴۴، ص ۶
 ۶-۱۰-9-2-۱8۶،۱۰، ص۱۰م–غییر شکل چشمه اتصال ت

 ۳-2-۱۷-9، 25۳، ص9م  -تغییر شکل دائمی بتن 
 ۱9۷،۴، ص28۰۰ -تغییر شکل دیافراگم ها  
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 ۱-۱۰-2-۱9۱،۱۰، ص۱۰م–تغییر شکل رو به باال )پیش خیز( 
شده سوراخ منگنه  شکل لبه های   ۳،ردیف  22،ص۱۱م -تغییر 

 جدول
 2-۴-۴-۱۰، 2۶۰ص، ۱۰م –تغییر شکل مکانیکی 

 ۱-۴-۱۴-9، ۱95، ص9م-تغییر شکل نسبی جاری شدن 
شکل نسبی ناشی از جمع شدگی بتن  ، ۳52، ص9م  -تغییر 

9-2۴-5-۱ 
 2-۷-2۴-9، ۳58، ص9م  -تغییر شکل نهایی بتن 

 2-۱۰-2-۱9۱،۱۰، ص۱۰م–تغییر شکل ها 
فت بتن  های اضاااافی در اثر خزش و ا کل  ، ۱۰م–تغییر شاا

 2-۱۰-2-۱9۱،۱۰ص
 ۱-۳-۳-۱۳-9، ۱8۱، ص9م-غییر شکل های بیش از حد ت

تغییر شااکل های جانبی در اثر وارد شاادن نیروهای جانبی 
 2-۳-، پ۱9۰، ص28۰۰ -)شکل( 

 2-2-۱2-9، ۱۷۴، ص9م-تغییر شکل های حرارتی 
 ۳-8-۳-2۱۶،۱۰، ص۱۰م-تغییر شکل های دورانی 

 ۱-2-۳-۱9۷،۱۰، ص۱۰م–تغییر شکل های فرا ارتجاعی 
-2-۱۷-9، 25۳، ص9م  -کل های کوتاه مدت و آنی تغییر شاا

۳ 
-۱، ۷، ص28۰۰-تغییر صاافحه، اجزای باربر جانبی در طبقات 

۷-۱ 
 ۷-۴-۴-۱۰، 2۶8، ص ۱۰م –تغییر قسمت های معیوب 

 ۳2-۳-۱-2-۶، 8۰، ص28۰۰ -تغییر محل ساختگاه  
ساختگاه برای کاهش خطر روانگرایی و گسترش  تغییر محل 

 ۳-۳-۱-2-۶، 8۰، ص28۰۰ -جانبی  
 -  ∆-Pتغییر مکان افزایش یافته جانبی با منظور کردن اثر 

 ۶-۳، ۴8، ص2800
-۳-۳-۷،  2۰،ص۷م –تغییر مکان افقی ساختمان مجاور گود

۶-2 
 2-5-۶-۷، 59،ص۷م –تغییر مکان جانبی 

سازه ای   -۴، ۶۰، ص28۰۰ -تغییر مکان جانبی در اجزای غیر 
۳ 

 ۱۳-۱۱-۶، ۱۱5، ص۶م  -تغییر مکان جانبی طرح 
ستیک قاب  -2۳-9، ۳۳2، ص9م  -تغییر مکان جانبی غیر اال

۴-2-۳-۷ 
 2-۶-، پ۱۳۴، ص ۶م  -تغییر مکان جانبی ناشی از باد 

-9، 2۴۱، ص9م  -تغییر مکان جانبی نساابی دو انتهای قطعه 
۱۶-۱-2 

سبی طبقات  )تحلیل تاریخچه زمانی(   -تغییر مکان جانبی ن
 ۳-۴-۴، ۱85، ص28۰۰
 5-۳، ۴5، ص28۰۰ -مکان جانبی نسبی طبقات  تغییر

له طرح  قه زیر اثر زلز جانبی نساابی طب ، 28۰۰ -تغییر مکان 
 2-2-۴-۳، ۴۶ص

 ۱92،2، ص28۰۰ -تغییر مکان جانبی نسبی غیر خطی  
سبی غیر خطی  -2-۴-۳، ۴۶، ص28۰۰ -تغییر مکان جانبی ن

2 
 ۶-۶-۳-۳-۷،  2۱،ص۷م –تغییر مکان ساختمان مجاور

 ۶-2-۱-۶، 2، ص ۶م –ان نسبی طبقه تغییر مک
 2-2-۴-۳، ۴۶، ص28۰۰ -تغییر مکان نسبی واقعی طبقه 

 ۳-5-۳، ۴۶، صeu - 2800_∆تغییر مکان نسبی هر طبقه 
 -تغییر مکان های جانبی  )غیر ساختمانی مشابه ساختمان( 

 8-2-5، ۶9، ص28۰۰
 ۳-۱۰-2-۱9۱،۱۰، ص۱۰م–تغییر مکان های جانبی کلی و نسبی 

 ۳-۱۰-2-۱9۱،۱۰، ص۱۰م–مکان های جانبی  تغییر
سخت )مقاوم(  سمت  -۳، ۱82، ص28۰۰ -تغییر مکان های 

۱۱ 
سبی ارتجاعی بهره برداری طبقات  ، 28۰۰ -تغییر مکان های ن

 ۱-۱۱-۳، 52ص
تاتیکی غیر خطی(  یل اساا هدف )تحل کان  ، 28۰۰ -تغییر م

 ۱۰-۳، ۱8۱ص
 2-۶-، پ۱۳۳، ص ۶م  - iXتغییر مکان هر طبقه 

 ۱-۷-۳-2۱۳،۱۰، ص۱۰م-ییر ناگهانی در پهنای بال تغ
 ۱-۷-۱، ۷، ص28۰۰-تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم 
 ۱-۷-۱، ۷، ص28۰۰-تغییر ناگهانی در سختی دیافراگم 
 ۱-۷-۱، ۷، ص28۰۰-تغییر ناگهانی در مساحت دیافراگم 

 2-۴-۱، ۳، ص28۰۰-تغییرات  نامتقارن پالن 
 ۳-۳-۱-۶، ۶، ص ۶م –ید شده تغییرات ابعادی در اعضای مق

 ۳-۱-۷-۳-۱۱، 5۳،ص۱۱م –تغییرات حجم
-9، 92، ص9م-تغییرات دانه بندی ماسااه  بتن پر مقاومت  

9-2-۴-۱ 
 2-2-2-9-9، 9۰، ص9م-تغییرات در خصوصیات سیمان 

 2-۶-۱۰-۶، ۷۶، ص ۶م  –تغییرات در نوع زمین 
 ۳-22-9، ۳۰8، ص9م  -تغییرات درجه حرارت 

 ۱2-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -محیط تغییرات دمای
 ۱-8-2-۱۰،  ۱۱۳، ص ۱۰م   –تغییرات کرنش در مقطع مختلط 

 ۳-22-9، ۳۰8، ص9م  -تغییرات مقاومت بتن و فوالد 
 ۶-8-۱۰-9، ۱۴۱، ص9م-تفکیک صحت طراحی 
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 5-۱-۴-9، 2۶، ص 9م-تفکیک میلگردها از یکدیگر 
 ۴-5-5-8،  ۴8،ص8م –تقارن سازه ای مناسب

 ۳-2-2-9-9، 9۰، ص9م-مخلوط تقاضای آب 
، ۶م –تقساایم بندی شااهرهای کشااور از نظر بار برف  جدول  

 ۴9ص 
تقساایم ساااختمان به قطعات مناسااب با ایجاددرز انقطاع 

 2-۷، 89، ص28۰۰ -)شکل( 
 ۱-۴-۱۰،جدول 2۶۳، ص۱۰م –تقلیل آزمایشات 

-5-9، ۴۱، ص9م-تقلیل یا افزایش مقاومت فشاری متوسط 
۳-۶ 

 8-۱-9-2-۱۴۴،۱۰، ص۱۰م–یق جوشکاری تقویت از طر 
-5-2-۱۰،  92، ص ۱۰م   –تقویت بال ها )تناساابات ابعادی( 

۱۳ 
 25-۱-۳-8، ۳2،ص8م –تقویت دیوارهای سازه ای

 ۶-8-۱۰-9، ۱۴۱، ص9م-تقویت قطعه بتنی 
 5-۱-۳-8، 2۴،ص8م –تقویت کننده اطراف بازشو

 2-5-2، 2۱، ص 28۰۰ -تکتونیکی 
 5-۶-۷-9، ۶8، ص9م-تکرار پرداخت نهایی 

 ۶-8-۱۰-9، ۱۴۰، ص9م-تکرار مغزه گیری 
 ۱-۶-۳-9، 2۱، ص 9م –تکلیس شده 

 ۱۱-۳-8-۱-۱۱، ۱۶،ص۱۱م -تکمیل اتصاالت سازه ای
 2-9-۱-۱2-9، ۱۶۳، ص9م-تکیه کردن مجموعه قالب بندی 

 ۱۷-۱-۳-8، 29،ص8م –تکیه گاه بنایی
 ۱۷-۱-۳-8، 29،ص8م –تکیه گاه جانبی بنایی

 ۱۱-۳-۳، ۴2، ص28۰۰ -سازه در تراز شالوده و خاک تکیه گاه
 ۳-۱۰-۱۴-9، 2۰۳، ص 9م –تکیه گاه شیبدار یا پله ای 

 ۱۰-۱-9-2-۱۴5،۱۰، ص۱۰م–تکیه گاه ماشین های متحرک 
 ۴-۳-8-۱-۱۱، ۱5،ص۱۱م -تکیه گاه های دستگاه بلند کننده

 2-2-9-2-۱5۰،۱۰، ص۱۰م–تکیه گاه های لچکی )براکت( 
 2-2-۴-۳، ۴5، ص28۰۰ -ضاء تالش طراحی اع

 الف-۴-۶-۱۰-۶، ۷9، ص ۶م  –تالطم باد 
 ۳-2-۳-۷-9، ۶۳، ص9م-تلمبه دستی بتن 

ستم قالب تونلی   سی ضعی   9۶،ص۱۱م -تمرکز تنش های مو
،۱۱-۶-5 

سترش  تمهیدات ژئوتکنیکی برای کاهش خطر روانگرایی و گ
 2-۳-۱-2-۶، ۷9، ص28۰۰ -جانبی  

ش خطر روانگرایی و گسااترش تمهیدات سااازه ای برای کاه
 ۱-۳-۱-2-۶، ۷9، ص28۰۰ -جانبی  

-۱۰، 2۶8، ص ۱۰م –تمیز کاری با پاشش مواد ساینده   فوالد  
۴-5-2 

شی عمیق  سه پا صورت ما -۱۰، 2۷۰، ص ۱۰م –تمیز کردن به 
۴-5-۳ 

شی خفیف  سه پا صورت ما -۱۰، 2۶9، ص ۱۰م –تمیز کرن به 
۴-5-۳ 

یات اعضاااا و اتصاااا ندی جزئ ناساااب ب ها ت ، ۱۰م–الت آن 
 ۳-۱95،۱۰ص

 ۱-۷-۳-۳، ۳9، ص 28۰۰ -تناسب سختی 
شی  ضای خم سبات ابعادی مقطع اع -۱۰،  9۰، ص ۱۰م   –تنا

2-5-۱۳ 
 5-۴-۳-۷،  2۳،ص۷م –تناوب اندازه گیری ها در پایش

 8-9-2-۱۷۴،۱۰، ص۱۰م–تنش اتکایی اسمی 
 2-۶-2۰-9، 28۶، ص9م  -تنش اتکایی بتن 

عا جدول   تنش اساامی )پیچ و قط نه شاااده(   ندا ، ۱۰م–د
 ۱۰-9-2-۱۶۳،۱۰ص

شی  شی از لنگر خم شی نا -9، 2۳۶، ص9م  - Muvتنش بر
۱5-۱۷-5-2 
 2-۴-8،  ۳5،ص8م –تنش بنایی

 ۳-2-۳-۱99،۱۰، ص۱۰م–تنش تسلیم تعیین شده فوالد 
 ۳-۱2-۳-۱۰، 2۳۳، ص ۱۰م –تنش تسلیم فوالد تیر پیوند 

 ۳-۳-۶-2-۱۰،  ۱۰۰، ص ۱۰م   –تنش تسلیم فوالد جان 
سخت کننده  سلیم فوالد  -۳-۶-2-۱۰،  99، ص ۱۰م   –تنش ت

۳ 
 ۳-2-۳-۱99،۱۰، ص۱۰م–تنش تسلیم مورد انتظار فوالد 

تنش تساالیم میلگردها و مقاطع فوالدی اعضااای با مقطع 
 2-۱-8-2-۱۰،  ۱۱۴، ص۱۰م –مختلط  

-9، ۳۰9، ص9م  -درجه  Tتنش حد تساالیم فوالد در دمای 
22-۳-2 

 ۰-۴-9، 2۳، ص 9م –سلیم میلگردهای فوالدی تنش حد ت
 28-۱-8-۱-۱۱، ۱۱،ص۱۱م -تنش زدایی حرارتی
 5-۳-۱۴-9، ۱95، ص9م-تنش فشاری بتن 

، 229، ص ۱۰م –تنش فشاااری مورد انتظار ناشاای از کمانش 
۱۰-۳-۱۱-2 

-۱۴-9، ۱9۴، ص9م-تنش فوالد برای تغییر شکل های نسبی 
۳-۳ 

-۱۶۳،۱۰، ص۱۰م–مت تنش کششی اسمی پیچ های پر مقاو
2-9-۳-۳ 
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-۱۳۴،۱۰، ص۱۰م–تنش کششی نهایی حداقل مصالح گل میخ 
2-8-۷-2 

 2-۴-8،  ۳۴،ص8م –تنش کششی)بنایی( 
 ۴-۴-2-۱۰،  ۴9، ص ۱۰م   –تنش کمانش االستیک  

،  ۶5، ص ۱۰م   –جانبی   –تنش کمانش االسااتیک پیچشاای 
۱۰-2-5-۱-2 

 5-۴-2-۱۰،  5۱، ص ۱۰م   –تنش کمانشی پیچشی االستیک 
، ۱۰م   – xتنش کمانشی خمشی االستیک حول محور اصلی 

 5-۴-2-۱۰،  5۱ص 
، ۱۰م   – yتنش کمانشی خمشی االستیک حول محور اصلی 

 5-۴-2-۱۰،  5۱ص 
 ۱-۴-2-۷-2-۱۰،  ۱۰۷، ص ۱۰م   –  Fcrتنش کمانشی مقطع 

 ۱-۳-۱-۷، ۱،ص۷م –تنش موثر 
 ۱-2-۶، ۷۷، ص28۰۰ -تنش موثر صفر در خاک 

شی   89، ص ۱۰م   –جانبی مقطع    –تنش نظیر کمانش پیچ
 ،۱۰-2-5-۱2 

 ۷-۴-۴-۱۰، 2۶8، ص ۱۰م –تنش های اضافی 
 8-۱-9-2-۱۴۴،۱۰، ص۱۰م–تنش های اضافی 

 ۴-۱-۱-۶-9، ۴۴، ص9م-تنش های داخلی در بتن 
 ۴-۷-2۴-9، ۳۶۰، ص9م  - ۳/۷تنش های محاسباتی 

 ۱-9-۱-۱2-9، ۱۶2، ص9م-تنش های موثر  قالب برداری  
 2-۶-۴-۴-2۶5،۱۰، ص۱۰م –تنظیم باد کمپرسور 

 ۴-8-۳-۱۱، 5۶،ص۱۱م –تنظیم تجهیزات حمل و نصب
 2-۱-5-۱-2-۱۰،  ۱9، ص ۱۰م   –تنظیمات سختی اعضا 

 ۱8-2-۱-8، ۴،ص8م –تنگ
 ۱۴-۱-2-2۳-9، ۳۱9، ص9م  -تنگ ویژه  بتن در زلزله  

 ۶-۳-۴-8،  ۳8،ص8م –تنگ های جانبی
 2-۳-۱-۴-2۳-9، ۳29، ص9م  -یژه تنگ های و

 ۳-۱-5-۴-8،  ۴2،ص8م –تنگ های ویژه ستون
 5-۳-2-۴-2۳-9، ۳۳2، ص9م  -تنگ های ویژه یکپارچه 

 ۱-2-۱۰-9، ۱۰8، ص9م-تواتر نمونه برداری  
صرفی در بتن   -۱۰-9، ۱2۳، ص9م-تواتر نمونه برداری  آب م

۴-۱ 
۱-۷-۱۰-9، ۱28، ص9م-تواتر نمونه برداری  میلگردهای بتن  

  
 2-8-۱۰-9، ۱۳۴، ص9م-تواتر نمونه برداری از بتن  

 ۱-۳-۱۰-9، ۱۱5، ص 9م-تواتر نمونه برداری سنگدانه ها 
 2-2-۶-۴-۱۰، 2۷8، ص ۱۰م –توالی جوش ها 
 2-2-۶-۴-۱۰، 2۷8، ص ۱۰م –توالی جوش ها 

 ۱-2-2-۶، 8۱، ص28۰۰ -توپوگرافی سطحی  
 2-2-۶، 8۰، ص28۰۰ -توپوگرافی سطحی ناهموار  

 2-۴، ۶5، ص28۰۰ -توربین )جدول( 
 2-۶-۴-۴-2۶5،۱۰، ص۱۰م –تورک متر 

 ۱8-8-۴-۱۱، ۷2،ص۱۱م -توری فلزی
–توزیع االستیک تنش در مقطع مختلط تبدیل یافته )شکل( 

 ۳-8-2-۱۰،  ۱2۳، ص۱۰م 
 ۳-5-۱۴-9، ۱9۷، ص9م-توزیع آرماتور خمشی 

-۱۰،  ۱8، ص ۱۰م   –توزیع بار جانبی فرضای در کف هر طبقه  
2-۱-5-۱-۱ 

ها  یک تنش بر روی مقطع فوالدی تن ، ۱۰م–توزیع پالساات
 ۴-۳-2-8-2-۱28،۱۰ص

کل(  یک تنش در مقطع مختلط )شاا ، ۱۰م –توزیع پالساات
 2-8-2-۱۰،  ۱22ص

 ۳-۱۴-9، ۱9۴، ص9م-توزیع تغییر شکل های نسبی 
شکل   شی در برش قالبی   ش -۱۶9،۱۰، ص۱۰م–توزیع تنش ک

 ب-2-9-۱۰
 ۶-۳-۱۴-9، ۱95، ص9م-تنش یکنواخت  توزیع

سختی در پالن و در ارتفاع و در ارتفاع   -توزیع جرم و توزیع 
 ۷-۱، ۶، ص28۰۰

 ۱-9-۷-۶، 58، ص ۶م  –توزیع ذوزنقه ای 
 ۱-۶-۱۰-۶، ۷5، ص ۶م  –توزیع سرعت باد 

شالوده ها  شار خاک در زیر  -۴-2۰-9، 282، ص9م  -توزیع ف
2-۱ 

 2-۴-8،  ۳5،ص8م – بنایی  توزیع کرنش در عمق مقطع
 ۱-9-۷-۶، 5۷، ص ۶م  –توزیع مثلثی انباشت برف 

شالوده  سر عرض  سرا -9، 285، ص9م  -توزیع میلگردها در 
2۰-5-5 

 2-۱۰-۳-225،۱۰، ص۱۰م-توزیع نامتعادل نیروهای مهاربندی 
 ۱۰-8-۱۰-9، ۱۴5، ص9م-توزیع نتایج مقاومت های بتن 
شی زلزله در پال ساختمان  توزیع نیروی بر ، ۳9، ص 28۰۰ -ن 

۳-۳-۷ 
توزیع نیروی برشاای زلزله در پالن ساااختمان در روش تحلیل 

 ۳-۳-۱۳-55،۳، ص28۰۰ -ساده شده  
ندرکنش خاک و ساااازه(  فاع )ا جانبی در ارت  -توزیع نیروی 

 ۴-2۱۰،2، ص28۰۰
، ص 28۰۰ -توزیع نیروی جانبی زلزله در ارتفاع ساااختمان  

۳8 ،۳-۳-۶ 



 

 
۳۰ 

ساختمان در روش تحلیل توزیع نیروی ج انبی زلزله در ارتفاع 
 2-۳-۱۳-55،۳، ص28۰۰ -ساده شده  

، 28۰۰ -توزیع های بار جانبی )تحلیل اسااتاتیکی غیر خطی( 
 ۶-۳، ۱۷9ص

 22-۷-5-۱۱، 85،ص۱۱م -توزیع یکنواخت بتن پاششی
-5-9، ۳9، ص 9م-توزین یا پیمانه کردن ساانگدانه )جدول( 

5 
-2-۷،  ۱۳،ص۷م –و معیار طراحیتوصیه هایی برای نوع پی 

۷-۳-۱ 
 2-۳-۳-9، ۱۷، ص 9م –توف 

 ۳-۴-2-2-8، ۱۴،ص8م –توف ها
 ۴-۶-۷-9، ۶8، ص9م-توقف عملیات پرداخت 

 2-8-۳-۱۱، 55،ص۱۱م –تولید بتنی پیش ساخته  
 ۳-۱-5-۶، 2۷، ص ۶م –تولیدات باغی 

 ۱-2-۱-2-۳-9، ۱۳، ص 9م –تهاجم شیمیایی 
 2-۱۰-۶ول ، جد۱۰۳، ص ۶م  –تهران 

 ۳-۳-۱-۳-۱-۶، ۶، ص ۶م –تهیه مدارک 
 2-۴-۱۰، 25۷، ص۱۰م –تهیه مصالح 

 2-۴-۱۰، 25۷، ص۱۰م –تهیه نقشه های اجرایی 
 2-2-۶-۷-9، ۶۷، ص9م-تی کشی 

-۳-۱۰، 2۳2، ص ۱۰م –تیر )یا تیرهای( خارج از ناحیه پیوند 
۱2-۱ 

 ۱2-۳-۱۰، 2۳۱، ص ۱۰م –تیر پیوند 
 ۶-2-۱8-9، 2۶5، ص9م  -ل( تیر در سیستم )تیر، دا

 -تیر فرعی سااقف عمود بر دیوار ساااختمان بنایی )شااکل( 
 الف-۳-۷، 9۱، ص28۰۰

 2-۱-، پ29۶، ص۱۰م –تیر متصل به عضو فشاری 
 8-۳-۶-۴-۱۰، 28۳، ص ۱۰م –تیر ورق های جوشی 

 2، تبصره 258، ص 9م  -تیر ها لبه 
 2-۳-۶-۱5-9، 2۱۶، ص9م –تیر یکپارچه با دال 

 2-2-5-۱۴-9، ۱9۷، ص9م- تیرچه
سقف   -۳-8-2-۱۱، ۳۶،ص۱۱م – [LSFتیرچه ها و خرپاهای 

۶ 
 ۶-۱۴-9، ۱9۷، ص9م-تیرچه های بتنی 

 2-۴-22-9، ۳۱۱، ص9م  -تیرها  حریق  
-۳-۶-۴-۱۰، 2۷9، ص ۱۰م –تیرها و شاه تیرهای جوش شده 

2 
 8-۶-2-۱۰،  ۱۰2، ص ۱۰م   –تیرها و شاه تیرهای دارای بازشو 

صاالت آن ها  همگرای ویژه  تیرها ستون ها و ات ، ص ۱۰م –، 
229 ،۱۰-۳-۱۱-2 

 ۱-۶-۱۴-9، ۱9۷، ص9م-شکل  Tتیرهای 
 5-۱-۶-۱۴-9، ۱98، ص 9م –شکل مجزا  Tتیرهای 

 ۱-۷-۳-2۱۳،۱۰، ص۱۰م-تیرهای با جان سوراخ دار متوالی 
 2-2-5-۱۴-9، ۱9۷، ص9م-شکل  Tتیرهای با مقطع 

 2-۱-۶-۳-۱۱، 52،ص۱۱م –تیرهای باربر محیطی
  ۳، قسمت  ۳5، ص 28۰۰ -تیرهای پیوند 

، ص ۱۰م   –تیرهای طره ای با انتهای آزاد آن ها مهار نشااده 
۶2  ،۱۰-2-5-۱-۳ 

 ۱۴-۱5-9، 225، ص9م  -تیرهای عمیق 
 2-۱۰-2-۱9۱،۱۰، ص۱۰م–تیرهای مختلط برشگیردار 

 ۱-2-۱۶-9، 2۴۱، ص9م  -تیرهای مقید کننده 
 ۷-۷-۶، 5۴، ص ۶م  –د دهانه تیرهای ممتد چن
 ۴-۳-۴-2۳-9، ۳۳۷، ص9م  -تیرهای همبند 

-2۳-9، ۳۳۷، ص9م  -تیرهای همبند در دیوارهای همبسته 
۴-۳-۴-۱ 
 ۱۱-۱-۳-8، 2۷،ص8م –تیغه ها

 ۷-9-9، ۱۰۴، ص9م-تیغه های جداساز 
 2-2-5-۶، 29، ص ۶م –تیغه های سبک 
 ۳-5-۷، ۱۰۳، ص28۰۰ -تیغه یا جداگر  

 5-۶-9، ۴9، ص9م-نتشار تئوری ا

 -------------------------ث-------------------
 2-۱-5-2-۱۰،  ۶5، ص ۱۰م   –ثابت پیچش تابیدگی 

 5-۴-2-۱۰،  5۰، ص ۱۰م   –ثابت پیچشی 
 2-۱-5-2-۱۰،  ۶5، ص ۱۰م   –ثابت پیچشی 

 ۱-۴-۷-2-۱۰،  ۱۰۷، ص ۱۰م   – Cثابت پیچشی مقطع 
 5-۴-2-۱۰،  5۰ ، ص۱۰م   –ثابت تابیدگی 

 ۴-2-۱-۴-۱۱، ۶۴،ص۱۱م -ثابت نگه داشتن فاصله دو عایق
 ۶-۱، ۶، ص28۰۰-ثروت ملی

 ۳-۶، 8۳، ص28۰۰ -ثلث فوقانی ارتفاع شیب ها 

 -------------------------ج-------------------
 ۷-۴-۴-۱۰، 2۶8، ص ۱۰م –جا به جا کردن قطعات 

 2-۱-2-۶، ۷8، ص28۰۰ -جا به جایی افقی در باالی پی 
، 28۰۰-جا به جایی باید به اندازه یک دهانه باشااد حداقل 

 ۱۰ص
-5-۱۱-۶، ۱۰9، ص۶م  -جا به جایی ناشی از گسلش 

۱ 



 

 
۳۱ 

 2-۱-2-۶، ۷8، ص28۰۰ -جا به جایی های بزرگ 
 ۱-8-۳-۱۱، 5۴،ص۱۱م –جابجایی قطعات بتنی پیش ساخته  

 2-۱-۷-۴-۷، ۳۳،ص۷م –جابه جایی احتمالی زمین
 ۴-2-۳-۷-9، ۶۳ص ،9م-جام 

 


