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 الف
 
 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " کرمان / ابارق

پلکان برقی و پیاده رو متحرک (الزامات اولیه طراحی) “  /ابتدا و انتهای پلکان برقی 
  ٢٩٨#بروبه٣٩ص١٥“ 

 
 #٦٥ص٣"راه خروج از بنا و فرار از حریق (الزامات)"  /ابتدا و انتهای مسیر خروج 

  ٦٤٨بروبه
ایوان، بالکن و سکو واقع در مسیر ورود و خروج " /تهای مسیر دسترس ابتدا یا ان

  ١٤٧#بروبه ٤٧ص٤عمومی فضاها)"  (الزامات
" لوله کشی گاز (الزامات نصب اجزای سیستم)"  /ابتدای لوله رابط انشعاب 

 ١١٧٣بروبه#٣٠ص١٧
" لوله کشی گاز (الزامات نصب اجزای سیستم)"  /ابتدای لوله کشی رابط 

 ١١٧٣بروبه#٢٩ص١٧
" الزامات نصب تجهیزات ایمنی"  /ابتدای لوله کشی گاز ساختمان های خاص 

 ١٠١بروبه#٢٥ص١٧
 ٤٠٣بروبه #٢١ص٣"تصرف آموزشی آ (دسته بندی تصرف)"  /ابتدایی تا دبیرستان 

 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " سمنان / ابر
 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " سمنان / ابرسج
 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]متوسط[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " زدی / ابرکوه
 ٤٠٢#بروبه ٢٦ص٤)" ۱-گروه ن( انباری میان خطر تصرف" / ابریشم

 ١٣٠ص٢٨٠٠ ]متوسط[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " اصفهان / شمیابر 
 ١٧٣٦#بروبه

  ١٥٠١#بروبه ٢٩ص٤ ]١-ن[ "حروف اختصاری تصرف"/  ٢-٣-٤جدول  / انبار /ابریشم 
" بار زنده کف انبارهای اجناس/ " ٣-٦جدول پ  / ابریشم و منسوجات ابریشمی

  ١٥١٧#بروبه ١٤٧ص٦
 ٢١٣#بروبه ٥ص١٤(تاسیسات مکانیکی)"  بازرسی و آزمایش" / ابزار
 ١٥٧ص٢بدون مصالح یا دستمزدی (کار برگ ب)"  قرارداد اجرای ساختمان" / ابزار

 ١٠٤٦#بروبه
 ٢٩ص٤ ]١-ص["حروف اختصاری تصرف"/  ٢-٣-٤جدول  / صنایع تولید / ابزار

  ١٥٠١#بروبه
" روشنایی محوطه و بیرون ساختمان (المپ، کنتور، موتور)" /ابزار الکترونیک قدرت 

 ٦٨٨بروبه # ٦٢ص١٩
  ٦٦جوشکاری) ج صابزار اندازه گیری ( 

  ٢٠٨ابزار اندازه گیری جوش گوشه ج ص 
" آزمایش معایب فلز جوش و فلز پایه" ج  / ابزار اندازه گیری دقیق

 ١٧٢٧#بروبه٢١٠ص
 ٣٥ص٥” مالت ساختمانی (استاندارد ها و ویژگی ها)“  /ابزار اندازه گیری دقیق 

 ١٣٠٧#بروبه
 ٣٣٨بروبه# ٤٨ص)" الزامی در کارگاه ها(تابلوها و عالئم ایمنی " / ابزار ایمنی

"تجهیزات و لوازم مورد نیاز برای انجام آزمایش (سیستم لوله  / ابزار آالت نصب
 ٣٦٥بروبه#١٤٣ص١٧کشی گاز)" 

عینی جوش" ج  -" وسایل بازرسی چشمی  /ابزار بازرسی چشمی جوش 
  ١٤٣٢#بروبه٢٠٦ص

  ٢١٢#بروبه٢٠١" بازرسی عینی بعد از جوشکاری" ج ص /ابزار بازرسی عینی جوش 
چراغ ، کولیس، متر، گیر جوشبازرس جوش باید مجهز به ابزاری شامل اندازه 

   باشد. ذره بینو  قوه
"مشخصات فنی عملیات جوشکاری لوله و اتصاالت پلی اتیلن  /ابزار برش و تراش 

 ١٢٥٨بروبه#١٣٢ص١٧(جوشکاری شبکه گازرسانی)" 
  ٢٢ص٧ابزار پایش (گودبرداری و پایش) 

  ابزار پایش  ٧-٣-٤-٤
برای انجام پایش ابزار مناسبی وجود دارد که لیست این ابزار باید توسط 

  .گردد ذیصالح انتخاب متخصص
انحراف ها، کشش سنج ها، نشست سنج این ابزارها به طور معمول شامل  {

ها و غیره شتاب نگارها و پیزومتر، سلول های بارگذاریها، کجی سنج ها، سنج 
  می باشند.}

  ١١٣٥#بروبه٦٤" ج ص )تمیزکاری(" گل جوش  /ابزار تمیز کاری گل جوش 
  ١١٣٥#بروبه٦٤" ج ص )تمیزکاری(" گل جوش  /ابزار تمیزکاری 
 ٦٨ص٩"عملیات پرداخت (تصمیم گیری در خصوص مراحل اجرا)"  /ابزار جاروزنی 

  ٩٧٧بروبه#
  ٢٣١بروبه# ٩٩ص٩)" بتن خود تراکم (اجرا" /ابزار چوبی 
 ٨١٢بروبه# ١١٨ص١٣(الزامات)"  سیستم جریان ضعیف" / ابزار دقیق
 ١#بروبه ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /ابزار دقیق 
 ٦٥ص٢٨٠٠” اجزای مکانیکی و برقی (ضوابط خاص)/ “ ٢-٤جدول  / ابزار دقیق

 ١٧٣٤#بروبه
 ١٤٢٠#بروبه ١٩ص١١)" واشر ویژه (اتصاالت پیچی " / یری کششابزار دقیق اندازه گ
 ٥٨٩#بروبه ٢٢ص٧" دستگاه پایش (تعداد و نوع)"  /ابزار دقیق پیچیده 

 ٥٨٩#بروبه ٢٢ص٧" دستگاه پایش (تعداد و نوع)"  /ابزار دقیق ساده 
 ٢٣١بروبه# ٩٩ص٩)" بتن خود تراکم (اجرا" /ابزار فلزی 

 ١٤٨ص٦" بار زنده کف انبارهای اجناس/ " ٣-٦جدول پ  / ابزار کار فلزی سبک
  ١٥١٧#بروبه

  ٦٨ردن قطعات فوالدی ج ص ابزار کشش و جفت ک
  ٢٨٧بروبه# ٦٧ص٩"پرداخت سطح (مراحل عملیات)"  /ابزار ماله کشی دسته بلند 

 ٦٧ص٩"پرداخت سطح (مراحل عملیات)"  /ابزار ماله کشی دستی و مکانیکی 
  ٢٨٧بروبه#
  ٦٦ه گذاری ج صانابزار نش

از این ابزارها برای رسم خط برش، بر طبق اندازه گیری های انجام شده، استفاده 
می شود. هنگام کار با مشعل برشکاری، به خط نشانه ای نیاز می باشد که بر اثر 

سنبه و  سوزن خط کشیشعله محو نشود. ابزار های نشانه گذاری عبارتند از 
الزم جهت تعيين محل سوراخ . به کمک سنبه نشان می توان نشانه های اننش

  کاری ها را روی قطعات مشخص نمود.
روش دیگری برای نشانه گذاری فلز به منظور برشکاری با مشعل استفاده از سنگ 
صابون است. اثر این سنگ مانند اثر گچ است، اما در دمای باالی برشکاری نمی 

ه ابزار سوزد. بنابر این مناسب است همیشه چند قطعه سنگ صابون در جعب
  موجود باشد.
  ١٣٧٤#بروبه ١٨ص١١(مقاطع فوالدی گرم نورد شده)"  نصب " / ابزار نمایشگر نیرو

 ١٠٤١بروبه# ١٦٩ص٩"قالب (بار قائم وارده)"  / ابزار و وسایل و تجهیزات
 ٩٧١بروبه#١ص٢٠(کلیات)"  تابلوها"عالئم و  / ابزارپیام رسانی محیطی

 ٢٥٣#بروبه ٢٢ص٧" برنامه پایش (گودبرداری و پایش)"  / ابزارگذاری
  ٢١ص٧) هدف ابزارگذاری و پایش ( 

  ابزارگذاری و پایشاهداف  ٧-٣-٤-١
غیره) به منظور  و دیواره گود، ابنیه اطرافها و  ساختمانپروژه مورد نظر (  پایش-

  تأمین اهداف ذیل صورت می گیرد.
به منظور ابزار دقیق : اطالعات بدست آمده از تاييد پارامترهای طراحی ١-١-٤-٣-٧

ها و غیره يير مکان پی تغو  نشست، دیوار، شیب، هارفتار گود سنجیصحت 
در طول و پس از ساخت برای مقایسه با مقادیر پیش فرض حین طراحی 
استفاده می شود و در صورت مغایرت، داده های جدید جهت طراحی استفاده 

  می گردد.
نظارت بر : ابزار دقیق برای رزیابی عملکرد در طول ساخت و سازا ٢-١-٤-٣-٧

و سازه های مجاور ، ها پی، های نگهبان سازه، ها، شیب هاعملکرد ساخت گود
  .اخت قرار گیرند، استفاده می شودغیره که ممکن است تحت تأثیر روش س

: ابزار دقیق می تواند به عنوان ارزیابی عملکرد سازه های موجود ٣-١-٤-٣-٧
شرایط حساس و یا در  بازسازیکنترلی برای ارزیابی وضعیت سازه ها جهت 

  استفاده شود.
: قبل از آن که مشکالت بالقوه تشخیص روند کوتاه مدت و بلند مدت ٤-١-٤-٣-٧

باشد، ابزار دقیق می تواند نشانه  در طول زمان توسط ناظران قابل مشاهده
  را نشان دهد.بلند مدت در دوره های کوتاه مدت و  رفتار سازههای اولیه 

از  هشدار دهندهعالمت : ابزار دقیق می تواند به عنوان اولین ایمنی ٥-١-٤-٣-٧
بکار رود، ابزار دقیق و پایش می تواند نقش مهمی ا امن نوضعیت بالقوه یک 

  ایمنی در مناطق اطراف ساخت و ساز ایفا کند. بر کاهش نگرانی های عمومیدر 
می تواند به عنوان سندی معتبر نتایج ابزار دقیق : حمایت قانونی ٦-١-٤-٣-٧

رابطه بین تأثیر ساخت و ساز بر سازه های اطراف را نشان دهد. در صورت 
، داده های ابزار دقیق می تواند جهت اثبات یا رد ارتباط آسیب در دادخواهی

مناطق اطراف محل مورد نظر با فعالیت های ساخت و ساز، مورد استفاده قرار 
انحراف ها، کشش سنج ها، نشست سنج ور معمول شامل این ابزارها به ط گیرد.
ها و غیره شتاب نگارها و پیزومتر، سلول های بارگذاریها، کجی سنج ها، سنج 

  می باشند.
 ٢٢ص٢٢(نگهداری)  ابزارهای تزئینی

  ابزارهای تزئینی ١٠-٤-٣-٢٢
 ابزارهای تزئینیو دیگر  تزئینات سفالی، روکش های دیوارهاها،  گچ بریکلیه  

نما باید در شرایط مناسبی نگهداری شده و اتصاالت آنها باید از نظر استحکام 
 باشد. کنترل و در شرایط ایمنی قرار داشته

 ١#بروبه ٢٢ص٢٢(نگهداری)"  ابزارهای تزئینی" /ابزارهای تزئینی 
اتصاالت پیچی (عملکرد اصطکاکی یا تحت کشش “  /ابزارهای مورد استفاده 

 ٢٣#بروبه ١٨ص١١” مستقیم)
 ٢٧٨ص١٠"رواداری جوش (قطعات فوالدی)"  /ابزارهمباد کردن برای جوشکاری 

  ٦٧٣بروبه#
  ٥٩ص٢(کاردان ها و دیپلمه فنی و معمار تجربی) ابطال پروانه اشتغال 

حسب مورد فاقد اعتبار شناخته شده و یا » پروانه اشتغال«در موارد زیر  ٩-١١
  یا ابطال خواهد شد:اعتبار آن معلق 

  ».پروانه اشتغال«فوت دارنده  ١-٩-١١
  نشده باشد.رفع حجر تا زمانی که » پروانه اشتغال«حجر دارنده  ٢-٩-١١
عدم پرداخت وجوه و عوارض و یا » پروانه اشتغال«عدم تمدید یا تجدید  ٣-٩-١١

  ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ انقضای مهلت.مقرر
و مجازاتی مجازات انتظامی به » پروانه اشتغال«محکومیت قطعی، دارنده  ٤-٩-١١

انقضای مدت محرومیت تا  باشد،محرومیت از حقوق اجتماعی که کیفر تبعی آن 
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  .اجتماعیاز حقوق 
رای قطعی شورای به موجب » پروانه اشتغال«در صورتی که دارنده  ٥-٩-١١

  ).محرومیت از کار محکوم به محرومیت کار شود، (در مدت انتظامی 
وزارت مسکن عدم توجه به ابالغیه ها و اطالعیه های قانونی در صورت  ٦-٩-١١

  و شهرسازی.
  یا اخراج از آن.» استانکانون «قطع عضویت کاردان های فنی از  ٧-٩-١١
شده  معلقشود یا اعتبار آن پروانه اشتغال فاقد اعتبار در صورتی که  ٨ - ٩ -۱۱

باشد، در این صورت دارنده پروانه اشتغال فقط برای ادامه کارها و مسوولیت 
 ته است اجازه فعالیت خواهد داشت.هایی که قبال به عهده گرف

  ٧١#بروبه ١٣٠ص٢)" ظرفیت اشتغالی ( "اشخاص حقوق /ابطال پروانه اشتغال 
 ١١٩٩#بروبه ١٣٠ص٢"مجری (موارد عمومی)"  /قرارداد  ابطال

 ١٢٠١#بروبه ٤٨ص٢" (مقررات حاکم) مجریان حقوقی" / ابطال قرارداد
 ١٣٦٠#بروبه ٦٥ص٢(مقررات عمومی)"  ناظران حقیقی" /قرارداد  ابطال
(طراحی سیستم لوله کش گاز  تهیه نقشه های سیستم لوله کشی " /ابعاد 

 ٤٦١بروبه#٢٨ص١٧ساختمان)" 
 ٧٢٦#بروبه ٤٦ص١١)" ساختمان بتنی پیش ساخته (محدودیت ها " /ابعاد 
 ٨٤بروبه# ١٨٢ص٩(اصول پایه طراحی)"  اعضای پوسته ای" /ابعاد 
 ٨٧بروبه# ١٨٢ص٩پایه طراحی)" (اصول  اعضای صفحه ای" /ابعاد 
 ٣٣١بروبه# ٦٤ص ٢٠)" تابلو (مجوز " /ابعاد 
 ٣٣٤بروبه# ٦٤ص"تابلو عالئم (معابر و محوطه بیرون ساختمان)"  / ابعاد
/ "حداقل دمای بتن (با توجه به دمای محیط و حداقل اندازه  ٢-٨-٩"جدول  /ابعاد 

 ٣٤بروبه# ٨٣ص٩اعضا و قطعات)" 
 ١٤٢ص١٠"سوراخ دسترسی (برای جوشکاری و برش بال تیر در محل اتصال)"  /ابعاد 

 ٧٩٩بروبه#
 ٧٩ص٦(بار باد به روش استاتیکی)"  gC ،giC اثر جهشی باد،ضریب " / ابعاد

  ٩٠٤#بروبه
 ١٤٢٤بروبه# ١٨٩ص١٠"ورق تقویتی جان یا ورق مضاعف (مقررات تکمیلی)"  /ابعاد 
/  ١-٥-١١جدول ) “ / D٣رواداری ها (پانل پیش ساخته سبک سه بعدی “  /ابعاد 

 ١٥٦٧#بروبه ٩٠ص١١
(محدودیت  ICFعایق ماندگار سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب “  / ابعاد

 ٨١٥#بروبه ٦٥ص١١ “ها) 
  ٩٤٦#بروبه ١٠٣ص٥” عایق حرارتی (روش های آزمون ها)“  /ابعاد 
 ١٠٠٢#بروبه ٥٩ص٥” فرآورده سفالی و آجر (استاندارد ها و ویژگی ها)“  /ابعاد 
 ١٢٣٣#بروبه ٤٨ص١١” مدارک اختصاصی (ساختمان بتنی پیش ساخته)“  / ادابع

 (سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب عایق ماندگارمصالح رابط “  /ابعاد 
(ICF" ١٢٦٤#بروبه ٦٦ص١١ 

 ١٣٩١#بروبه ٥ص١١” نقشه کارگاهی (تعریف)“  / ابعاد
پهنای mm٢٢٠تا١٤٠وارتفاعm١حداقل عرض[ "راه پله موقت (نکات و الزامات) "/ابعاد 

 ٦٤٥#بروبه ٥٤ص١٢ ] mm٢٨٠کف
  ٥٤ص١٣ ابعاد اتاق ترانسفورماتور

   اتاق ترانسفورماتورابعاد  ٣-٣-٣-٥-١٣
  باید به موارد زیر توجه شود:  انتخاب ابعاد اتاق ترانسفورماتوردر 

آینده در  توسعه و رشد باربا توجه به  الف) ابعاد اتاق ترانسفورماتور را باید
بیشتر بدون لزوم  با قدرت ترانسفورماتورهایانتخاب کرد تا امکان استفاده از 

. برای همین منظور صرفنظر از باشددر اتاق فراهم  تغييرات ساختمانیانجام 
احتمال استفاده از آینده قدرت پیش بینی شده اولیه، چنانچه در 

می  باشدکیلوولت آمپر وجود نداشته  ۶۳۰بیشتر از  قدرت ترانسفورماتورهای با
، یا باشداحتمال وجود داشته این توان از اتاق کوچک استفاده کرد ولی اگر 

باید از اتاق ترانسفورماتور بزرگ یا خیلی  باشدمقدار این بیش از  قدرت اولیه
اطراف  فضای آزاد دربزرگ (بسته به مورد) استفاده شود. در هر حال 

  . باشدمتر کمتر  ٠٫٨نباید از  ترانسفورماتور
جهت خنک  تهویه طبیعی ارتفاع اتاق ترانسفورماتور مهم ترین عامل درب) 

کردن آن به شمار می رود، برای همین منظور ارتفاع اتاق نباید از مقادیر داده 
  ) ۳-۳-۵-۱۳(جدول شماره  باشدکمتر اندازه اتاق ها شده برای هر کدام از 

بمنظور خنک کردن ترانسفورماتور استفاده شود،  تهویه مکانیکینچه از پ) چنا
(جدول  باشدارتفاع اتاق نباید از مقادیر داده شده برای هر کدام از اتاق ها کمتر 

  ). ۳-۳-۵-۱۳شماره 
شبکه بندی ( مشخصات ساختمان  شرایط معماری وت) چنانچه به علت 

ق به ابعاد ذکر شده امکان پذیر اتااحداث نامناسب، وجود ستون ها و غیره) 
مقررات تغيير داد (به هرحال  دید مجری صالحرا با آن ها ممکن است  باشدن

  ).باشددر طول و عرض اتاق بیشتر  -۱۰٪تغيير نباید از این 
 ٣٣ص١٠"تعيين سطح مقطع کل و خالص (الزامات مقاطع فوالدی)"  / ابعاد اسمی
 ٤٢٣بروبه#

"تعيين سطح مقطع کل و خالص (الزامات مقاطع فوالدی)"  /ابعاد اسمی سوراخ 
 ٤٢٣بروبه# ٣٣ص١٠

"سوراخ در اتصاالت پیچی (محدودیت ابعادی و دامنه  / سمی سوراخ پیچابعاد ا
 ٧٩٩بروبه# ١٦٠ص١٠کاربرد)" 

 ٢ص٨سمی واحد مصالح بنایی (تعریف) اابعاد 
  بناییسمی واحد مصالح اابعاد  ٣-٢-١-٨

برابر است با ابعاد مشخصه، به اضافه نصف  واحد مصالح بناییابعاد اسمی 
ا بندهایی که در اطراف آن قرار دارد (به تعریف واحد مصالح یضخامت بند 

  بنایی مراجعه شود).

 "انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)" / ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور
 ١٥٧٠بروبه# ٥٢ص١٣

انشعاب برق فشار " / ٣-٣-٥-١٣جدول  / ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور خشک
 ١٥٧٠بروبه# ٥٢ص١٣ "متوسط (اختصاصی)

 ١٣٦١#بروبه ٩ص٢٨٠٠” نامنظمی (در ارتفاع)“ /ابعاد افقی 
 #١٣٨ص٣"فرار اضطراری و نجات (کلیات و الزامات)"  /ابعاد افقی آزاد چاه پنجره 

 ١٠٠١بروبه
  ٥٧٠#بروبه ٤٦ص٤" در ورودی اصلی" /ابعاد الزامی پاگرد 

 ١٠٧بروبه# ١٦٢ص١٣ (مالحظات عمومی)" الكترود زمین" /ابعاد الکترود 
  ١٥٧٧بروبه# ١٦٤ص١٣"الکترود زمین و حداقل اندازه آن"  /ابعاد الکترود صفحه ای 
 #١٣٧ص٣"فرار اضطراری و نجات (کلیات و الزامات)"  /ابعاد آزاد مفید بازشو 

 ١٠٠١بروبه
"آزمایش آتش و ارتباط آن با پدیده آتش سوزی در ساختمان"  / ابعاد آزمایش
 ١٦٨بروبه # ٢٠٧ص٣
 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥ (ابعاد چاه، چاهک و کابین)ور ابعاد آسانس

 ٥٩ص٤)" اندازه ی الزامی"آشپزخانه ( / ابعاد آشپزخانه مابین دیوار اصلی
  ١٨٣#بروبه
 ١٩٨#بروبه٢٩ص٦ )"متمرکز ( بار زنده  " /ابعاد بارمتمرکز 
(ساختمان بنایی محصور شده بازشو و تقویت کننده های اطراف آن  " / ابعاد بازشو

 ٢١٦#بروبه ٥٤ص٨ ]متر ٢٫٥حداکثر [با کالف)" 
 ٥٦٣بروبه# ٢٦٧ص٩"دال (بازشو)"  /ابعاد بازشو 
 ]متر ٢٫٥حداکثر [ )" "ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (بازشو / ابعاد بازشو

  ٧١٩#بروبه ٩٧ص٢٨٠٠
” بازشو و تقویت کننده اطراف آن (ساختمان بنایی غیر مسلح)“  / ابعاد بازشو
 ٢١٦#بروبه ٧١ص٨

  ١٦٠٢#بروبه٢٢ص١٥“ آسانسور)  -موتورخانه (جانمایی “  /ابعاد بازشو در موتورخانه 
 ٤ص٢١"پدافند غیرعامل (معماری)"  / ی فضای امنابعاد بازشو و پیش بین

  ٢٨٤بروبه#
 ١٦٠٦#بروبه٦٨ص١٥” ابعاد آسانسور“ / ابعاد بزرگ کابین

  ٧٥٩#بروبه٣٣٤الزامات)" ج ص" ستون دوبل (مرکب،  /ابعاد بست یا تسمه افقی 
حداکثر یک سوم ضخامت [ "لوله و مجرای مدفون در بتن (کلیات)" /ابعاد بیرونی 

 ١١٨٠بروبه# ١٧٣ص٩ ]کل قطعه
  ٨٧١بروبه #٩٥ص٣"شیبراه (راه خروج)"  /ابعاد پاگرد 
 ٥٧٦#بروبه ٢٣ص٨(ساختمان با مصالح بنایی)"  درز انقطاع " / ابعاد پالن
 ٢٩٧بروبه #٩١ص٣"پلکان (راه خروج الزامات)"  / ابعاد پلکان
 ٢٩٧بروبه #٩١ص٣"پلکان (راه خروج الزامات)"  / ابعاد پله

 ٢١ص٢١"دسترسی مجموعه زیستی (پدافند غیرعامل)"  / ابعاد پله در فضای باز
 ٥٨٦بروبه#

)" الزامات عمومی( استخر و دیگر امکانات ورزشی" / خشکابعاد پنجره سونای 
 ٦٥#بروبه ٧٧ص٤
  ١٣٧٤#بروبه ٢٦ص٧(پی سطحی) "  نشست یکنواخت پی " / ابعاد پی

 ٣٢ص١٤مکانیکی (کلیات و نصب در ارتفاع)" نصب دستگاه " /ابعاد پی دستگاه 
  ١٣٧٨#بروبه

” ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (پالن ساختمان)“ /ابعاد پیش آمدگی 
  ٧٢٠#بروبه ٨٨ص٢٨٠٠

"پارکینگ اتومبیل سبک (مقاومت در برابر آتش / الزامات  / ابعاد پیش ورودی
 ٢٧٣بروبه # ١٩٦ص٣اختصاصی)" 

 ٨٧ص٤(مقررات اختصاصی)"  مسکونی تصرف" /ابعاد پیش ورودی فضای دوش 
  ٤٠٩#بروبه

 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥” ابعاد آسانسور“ / ابعاد پیشنهادی چاه آسانسور
 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥” ابعاد آسانسور“ / ابعاد پیشنهادی چاهک آسانسور
 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥” اد آسانسورابع“ / ابعاد پیشنهادی کابین آسانسور

 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥” ابعاد آسانسور“ /ابعاد پیشنهادی موتورخانه آسانسور 
 ٤٥در  ٣٠حداقل  ["شرایط نصب تابلو (واکنش و تخلیه اضطراری)" / ابعاد تابلو 

 ٨٥٤بروبه# ٤٤ص٢٠ ] سانتیمتر
 ٣٣١بروبه# ٦٤ص ٢٠)" تابلو (مجوز " /ابعاد تذکرات و هشدار ایمنی و عمومی 

 ١٢٨٠بروبه# ٢٠٣ص٩" ییمقاومت اتکا" / ابعاد تکیه گاه
  ٤٥١#بروبه ٢٤ص٢٢"توری (نگهداری)"  /ابعاد توری 

و کانال  فضای قرارگیری دستگاه تهوی"فضای نصب تأسیسات(  /ابعاد توری سیمی 
  ١٠٢٥#بروبه ٧٥ص٤)" قائم و افقی-تأسیساتی 

  ٤٩١#بروبه٦٢٩" جوش خوب" ج ص  /ابعاد جوش 
 ١٦٩ص١٣" ن اساسییالكترود زم" / ابعاد چاهک یا دریچه بازدید الکترود اساسی

  ١٠٧بروبه#
 ٩٧٩بروبه#١٢٠ص١٧"عملیات عایقکاری گرم لوله"  /ابعاد چشمه 
-١١جدول ) “ / D٣سبک سه بعدی  رواداری ها (پانل پیش ساخته“  /ابعاد چشمه 
 ١٥٦٧#بروبه ٩٠ص١١/  ١-٥

  ٩٧٩بروبه#١٢٠ص١٧"عملیات عایقکاری گرم لوله"  /ابعاد چشمه توری سیمی 
 ٥٤٨#بروبه ١٥ص٨ ]٢٥٠×٢٥٠×٦٠تا  ٢٠٠×٢٠٠×٥٠[ (ویژگی)" خشت " / ابعاد خشت

  ٩٤٦#بروبه ١٠٢ص٥” عایق حرارتی (روش های آزمون ها)“  /ابعاد خطی آزمونه 
 ٢٩٤بروبه #١٤٠ص١٩کاربرد)"  -"پل حرارتی (کلیات  /ابعاد داخلی ساختمان 

 ١٢٤٥بروبه # ٢٨ص١٩(محیط)"  ی پوسته خارجیمساحت اجزا" /ا ابعاد داخلی فض
 ١٥٩ص٩)" قالب و قالب بندی (رواداری/ " ١-١٢-٩جدول  /ابعاد داخلی قالب بسته 
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 ١٥٣٨بروبه#
 ١٨٦ص٩"مشخصات هندسی (اصول تحلیل و طراحی)"  /ابعاد در نظر گرفته شده 

 ١٢٦٠بروبه#
  ١١٤ج ص ابعاد درز جوش و پخی مناسب

دو قطعه و همچنین می دهد که فاصله لبه ان حالتی را نش، الف – ٨ – ٤شکل 
زیرا جوش ، این حالت برای جوشکاری خوب نیست .زاویه پخی لبه ها کم باشد

عملیات جوشکاری انجام  تفاله و خاکستر جوشکاری پس از، بین دو لبه پل زده
از روی جوش برای جوش آن ها  د و حذفاندر محل ریشه اتصال باقی می م
  .طرف دوم وقت گیر خواهد بود

دهنده فرم صحیح لبه ها قبل از شروع به جوشکاری ان نش، ب – ٨ – ٤شکل 
 .این جوش باعث امتزاج و ترکیب خوب مصالح در ریشه خواهد شد .می باشد

  .حالت به حداقل مقدار خود خواهد رسیدتولید خاکستر جوشکاری در این 
می دهد که چگونه فاصله زیاد لبه ها در هنگام ان نش، پ – ٨ – ٤شکل 

ه ها برای اینکه از اندر کارخ .می گرددآن  ریزش جوش از زیر جوشکاری باعث
معین استفاده می اندازه  ریزش جلوگیری کنند از تسمه های فاصله دهنده با

   .کنند
  ٩ – ٤شکل 

  

 ١٤٢٩بروبه# ٢٠ص٢١"ورودی مجموعه زیستی (پدافند غیرعامل)"  /ابعاد دروازه   
و  فیاتاق برق فشار متوسط و ضع یاجزا" /ابعاد درهای اتاق تابلوی برق 

 ٣٨بروبه# ٥٨ص١٣" آن اتیخصوص
 ١٠٣ص١٤(الزامات و نصب)  گرم کننده برقی سونا" /تهویه سونا  ابعاد دریچه 
 ١١٢٥#بروبه

" محدودیت نصب وسایل گازسوز پرمصرف در  / ٢-٧-١٧جدول  /ابعاد دریچه 
  ١٢١٢بروبه#٦٥ص١٧مترمربع"  ۶۰واحدهای کوچکتر از 

  ١٧٧به#برو٢٦ص١٥“دریچه اضطراری)  –آسانسور (درها  “ /ابعاد دریچه اضطراری 
"  / ٢-٧-١٧جدول  / ابعاد دریچه دایمی که مستقیما به هوای آزاد راه دارد

 ۶۰محدودیت نصب وسایل گازسوز پرمصرف در واحدهای کوچکتر از 
 ١٢١٢بروبه#٦٥ص١٧مترمربع" 

  ٢٩٧بروبه #٩٣ص٣"پلکان برای بام (الزامات)"  /ابعاد دریچه دسترس به بام 
 ٢١٨بروبه# ٦٣ص٩"باکت یا جام (انتقال بتن)"  /ابعاد دهانه بازشو 

 ٢٩٧بروبه #٩١ص٣"پلکان (راه خروج الزامات)"  / ابعاد راه پله
 اتیو خصوص فیاتاق برق فشار متوسط و ضع یاجزا" /ابعاد راهرو های داخلی 

 ٣٨بروبه# ٥٨ص١٣" آن
 ٧٥٥بروبه # ٤٩ص١٩(تعریف و ابعاد)"  سایبان" /ابعاد سایبان 
زیاد و خیلی زیاد) مناطق با خطر نسبی ، ساختمان بنایی مسلح(ابعاد ستون 
 ٤٢ص٨

  میلی متر در نظر گرفته شود. ۳۰۰کمتر از نباید  ستون بناییابعاد اسمی یک  
قالب و قالب بندی / " ١-١٢-٩جدول  /ابعاد ستون بتنی و تیر و ضخامت دال 

 ١٥٣٨بروبه# ١٥٩ص٩)" (رواداری
 "انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)" / ابعاد سطح مقطع دریچه مشبک

 ١٥٧٠بروبه# ٥٣ص١٣
"سوراخ در اتصاالت پیچی (محدودیت ابعادی و دامنه کاربرد)"  /ابعاد سوراخ پیچ 

 ٧٩٩بروبه# ١٥٩ص١٠
 ٨٤٢بروبه# ٢٨٧ص٩"شالوده (محدود کردن حرکت نسبی)"  /ابعاد شالوده 

"سنگدانه یا مصالح سنگی (مصالح مصرفی در بتن)"  /ابعاد شن مصرفی در بتن 
 ٧٩٦بروبه# ١٦ص٩

 ٨٧١بروبه #٩٤ص٣"شیبراه (راه خروج)"  /ابعاد شیبراه 

 ٤٥١ه#بروب ٢٣ص٢٢"توری (نگهداری)"  /ابعاد صفحات توری 
 ١٦٠٢#بروبه٢١ص١٥“ آسانسور)  -موتورخانه (جانمایی “ / ابعاد طراحی موتورخانه

  ١٣٥٥بروبه# ٢٨٩ص١٠ون (الزامات)" "ناشاقولی ست /ابعاد عرضی 
"عالئم و برچسب ایمنی (لوله حمل سیالت خطرناک)"  /ابعاد عالمت ایمنی لوله 

 ٩٧١بروبه# ٥٦ص
"عالئم و برچسب ایمنی (لوله حمل سیالت  / ایمنی ی وشتهابعاد عالمت ن

 ٩٧١بروبه# ٥٦صخطرناک)" 
"عالئم و برچسب ایمنی (لوله  / ٥جدول  /ابعاد عالمت و نوشته ی ایمنی لوله 

  ٩٧١بروبه# ٥٦صحمل سیالت خطرناک)" 
 ٤٠٩#بروبه ٨٧ص٤(مقررات اختصاصی)"  مسکونی تصرف" / ابعاد فضای بهداشتی

  ١٠١٩#بروبه ٦١ص٤(اندازه)"  فضای بهداشتی" /ابعاد فضای بهداشتی 
 ١٠١٩#بروبه ٦١ص٤(اندازه)"  فضای بهداشتی" / ابعاد فضای دوش

 ١١٦بروبه# ٥٤ص١٦"انتخاب شیر (شیر لوله کشی)"  /ابعاد فلنج 
 ١٦ص١١” نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده)“  /ابعاد قطعات سازه ای 

 ١٣٧٤#بروبه
 #بروبه ٤٩ص١١” بتنی پیش ساخته) ه ساخت (ساختماننقش“  /ابعاد قطعه بتنی 
١٣٩٠ 

میلی متر و حداکثر پهنای  ١٥٠حداقل[ (ویژگی)"سنگ  " / قطعه سنگ مصرفیابعاد 
 ٧٩١#بروبه ١٤ص٨ ] دیوار
” مساحت کابین آسانسور“الف /  ١-٢-٢-٢-١٥جدول  / ابعاد کابین
  ١٢٤٦#بروبه١٦ص١٥

  ١٧٩#بروبه١١ص١٥آسانسور تخت بر (الزامات) “ /ابعاد کابین آسانسور حمل بیمار 
  ١٧٩#بروبه١١ص١٥“آسانسور حمل بیمار (الزامات) “ /ابعاد کابین آسانسور حمل بیمار 

آسانسور حمل صندلی چرخ دار “ /ابعاد کابین آسانسور حمل صندلی چرخدار 
  ١٧٩#بروبه١٠ص١٥”(الزامات) 

 ٣٣ص١٦دوش (ابعاد و الزامات)" “ /کابین دوش (مربعی، مثلثی، دایره ای)  ابعاد
 ٦١٥بروبه#

” ابعاد آسانسور“ / ٣جدول  /ابعاد کاربردی آسانسور بیمارستانی 
  ١٦٠٦#بروبه٦٢ص١٥
شی دفنی با استفاده از لوله پلی اتیلن (اجرای لوله کشی گاز)" "لوله ک /ابعاد کانال 
 ١١٦٦بروبه#١١١ص١٧

و  فیاتاق برق فشار متوسط و ضع یاجزا" /ابعاد کانال ها و یا بازشوهای عبور 
 ٣٨بروبه# ٥٨ص١٣" آن اتیخصوص

 ٥٣ص١٣ "انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)" /ابعاد کانال هوای خروجی 
 ١٥٧٠بروبه#

 ]میلی متر ٣٠٠حداقل ["شالوده (محدود کردن حرکت نسبی)"  /ابعاد کالف 
 ٨٤٢بروبه# ٢٨٧ص٩

 ٥٦ص٨” کالف بندی قائم (ساختمان بنایی محصور شده با کالف)“  /ابعاد کالف قائم 
 ١٠٩٧#بروبه

 ٦٤٧بروبه #١٠٨ص٣"راه خروج راه خروج (عالمت گذاری)"  /ابعاد کلمات و حروف 
” )رواداری نصب (مقاطع فوالدی گرم نورد شده “  /کلی پالن ستون گذاری  ابعاد

  ١٥٦٣#بروبه ٢٥ص١١
 ١٣٩٣#بروبه ٥ص ١١)" (تعریف تی نقشه های محاسبا"  / ابعاد کلی مقطع

 ١٠١٨#بروبه ٦٦ص٤)" گودال باغچه ( فضای باز" /ابعاد گودال باغچه 
"راه خروج قابل دسترس (فضای پناه گرفتن)"  /ابعاد الزم برای صندلی چرخدار 

  ٦٥٤بروبه #١١١ص٣
"بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاری شبکه گازرسانی پلی اتیلن"  /ابعاد لوله مصرفی 

 ٢١٣بروبه#١٣٥ص١٧
"سنگدانه یا مصالح سنگی (مصالح مصرفی در بتن)"  /اسه مصرفی در بتن ابعاد م

 ٧٩٦بروبه# ١٦ص٩
(الیه  مقاومت حرارتی الیه های هوا و قطعات ساختمانی" / ابعاد متداول آجر

 ١٦٨١بروبه #٩٩ص١٩هوای محبوس و عناصر ساختمانی متداول)" 
 ١٨٧بروبه#١٠٥ص١٧"آماده سازی مسیر (اجرای لوله کشی گاز)"  /ابعاد محل حفاری 

 ١٦٠٦#بروبه٥٧ص١٥” ابعاد آسانسور“ / ابعاد مربوط به سرعت باالتر
 ٢ص٨) تعریف ابعاد مشخصه (

  مشخصه ابعاد ٢-٢-١-٨
محاسبات گفته می شود که کلیه  بندو  آجربه ابعادی از اجزای ساختمان مانند 

 .بر مبنای آن ها صورت می گیرد ابعاد
  ٥٠٤#بروبه٢٨ص١٥چاه آسانسور (رواداری اجرای چاه) “ /ابعاد مفید چاه آسانسور 

 ٨٨بروبه# ١٨٢ص٩"اعضای میله ای (اصول پایه طراحی)"  / ابعاد مقطع
"طراحی بر اساس حالت حدی مقاومت (طراحی سازه فوالدی)"  /ابعاد مقطع 
 ٩٢٥بروبه# ٣ص١٠

 ٥٦ص٨” ف بندی قائم (ساختمان بنایی محصور شده با کالف)کال“  /ابعاد مقطع 
 ١٠٩٧#بروبه

 ١١٢ص٢٨٠٠” ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (کالف بندی قائم)“ /ابعاد مقطع 
 ٧٢٤#بروبه

 "اعضای تحت خمش در قاب  /ابعاد مقطع عضو خمشی 
 ٨٤بروبه# ٣٢٣ص٩(ساختمان با شکل پذیری متوسط)" ٠٫١٥
 ]میلی متر ٣٠٠اقل حد["شالوده (محدود کردن حرکت نسبی)"  /ابعاد مقطع کالف 

 ٨٤٢بروبه# ٢٨٧ص٩
میلی  ٣٠٠حداقل ["شالوده (محدود کردن حرکت نسبی)"  /ابعاد مقطع کالف رابط 

 ٨٤٢بروبه# ٢٨٧ص٩ ]متر
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ساختمان با مصالح بنایی کالف دار (کالف بندی “ /مقطع کالف قائم بتن آرمه  ابعاد
 ٧٢٤#بروبه ١١٢ص٢٨٠٠” قائم)
"انتظارات از طراحی و اجرا و بهره داری ساختمان (کارکرد مناسب  / ابعاد مناسب

 ١١٩#بروبه ١ص٤و پایدار)" 
 ١٦٠٢#بروبه٢١ص١٥“ آسانسور)  -موتورخانه (جانمایی “ /ابعاد موتورخانه 

“ آسانسور)  -موتورخانه (جانمایی “ /ابعاد موتورخانه مشترک آسانسور کششی 
  ١٦٠٢#بروبه٢١ص١٥

  ١٣٦٣#بروبه ١٥٧ص٥" نانو مواد (تعریف)  /ابعاد نانومتری 
 ٩٧٠بروبه# ٤٠ص ”عالئم نورانی (مسیر خروج)“ /ابعاد نشانه نورانی 

  ١٢٨١بروبه# ٣٤ص٩"مقاومت بتن (کلیات)"  /ابعاد نمونه استوانه ای استاندارد 
 ٦١ص١٣" نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)" / ابعاد نیروگاه برق اضطراری

 ١٤١٢بروبه#
 –پلکان برقی و پیاده رو متحرک (ویژگی های سازه “  / ابعاد و ارتفاع چاهک

 ٢٩٩#بروبه٤٥ص١٥“  انتخاب)
 ١٠١٥#بروبه ١٥٢ص٤(الزامات کلی)"  فضای اقامت" / ابعاد و ارتفاع داخلی
  ١٠٤٢بروبه# ١٦٧ص٩(اسناد مدارک فنی)"  "قالب بتن / ابعاد و اندازه اعضا

 ٩ص٢"سازمان میراث فرهنگی (تطبیق با مقررات ملی)"  /ابعاد و اندازه تابلو 
  ٧٤٤#بروبه

 ٧٠٧#بروبه ١٠ص١١” ساخت (قطعات فوالدی گرم نورد شده)“  /ابعاد و اندازه قطعه 
” عایق رطوبتی (آزمایش های استاندارد)“  / ابعاد و جرم واحد سطح _ اندازه گیری

  ٩٤٨#بروبه ٩٢ص٥
 ٢٦٣#بروبه ٢٦ص٥" بلوک گچی (آزمایش های استاندارد)"  /ابعاد و رواداری 
 ٢٧ص٥” ش دار گچی (آزمایش های استاندارد)صفحات روک“  /ابعاد و رواداری 
 ٨٨٩#بروبه

 WFP""اتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و زیرسری  /ابعاد و ضخامت 
 ١٦بروبه# ٢٥٣ص١٠

اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی “ /رق انتهایی ابعاد و ضخامت و
BSEEP ١٧بروبه# ٢٥٠ص١٠  

"اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و  / ابعاد و ضخامت ورق تکی جان
  ١٥بروبه# ٢٥٢ص١٠" BFPزیرسری 

"اتصال گیردار پیچی به کمک ورق  /ابعاد و ضخامت ورق روسری و زیرسری 
 ١٥بروبه# ٢٥١ص١٠" BFPروسری و زیرسری 

"اتصال گیردار جوشی به کمک ورق  /ابعاد و ضخامت ورق روسری و زیرسری 
 ١٦بروبه# ٢٥٣ص١٠" WFPروسری و زیرسری 

ابعاد و مساحت محل "توقفگاه خودرو ( / ابعاد و مساحت محل توقف خودرو
 ٤٥٥#بروبه ٧٠ص٤)" توقف خودرو

"ارائه طرح و محاسبه، نقشه و مدارک فنی  /و موقعیت تمام قطعات سازه ای ابعاد
 ٤٩بروبه# ٦ص٩(ساختمان بتن آرمه)" 
"مقاومت در برابر آتش (هدف و دامنه کاربرد)"  /ابعاد و نوع تصرف ساختمان 

 ١٢٨٧بروبه #١٤٧ص٣
 ١٢٦٦بروبه#٣٧ص١٧" مصالح مستعمل"  /لوله ها ی فوالدی  ابعاد و وزن

 ٢ص٨ابعاد واقعی (تعریف) 
  ابعاد واقعی ٤-٢-١-٨

، جرز، آجرابعاد واقعی عبارت است از ابعاد اندازه گیری شده عناصر بنایی مانند 
 .واریدو  ستون

"آرماتور طولی / فشار و خمش / (ساختمان با تغييرشکل زیاد)"  /ابعاد هندسی 
 ١٦٤بروبه# ٣٣١ص٩

” کرسی چینی (ساختمان بنایی محصور شده با کالف)“  /ابعاد هندسی کرسی چینی 
 ١٠٨٧#بروبه ٤٩ص٨

" ج )ضوابط پذیرش(  ISO 5817" عیوب داخلی جوش مطابق  /ابعاد یک حفره 
  ٩٨٢بروبه#٣٠٤ص

 ١٥٦٦#بروبه ٥٧ص١١“ ) ساختمان بتنی پیش ساخته (رواداری“  /ابعادی 
 ٧٥ص٥" بتن خودمتراکم شونده (استاندارد ها و ویژگی ها)"  /ابقاپذیری 

 ٢٣١#بروبه
 ٢٣١بروبه# ٩٧ص٩"بتن خود متراکم (طرح مخلوط)"  / ابقاپذیری

 ٦٤٨بروبه #٦٤ص٣"راه خروج از بنا و فرار از حریق (دامنه کاربرد)"  /ابالغ 
  ٩٦#بروبه ١٤٩ص٢(ابالغ رسمی)"  اقامتگاه و ابالغ" /ابالغ غیر کتبی 

طبیعی (وظایف و مسئولیت مهندس ناظر)"  " لوله کشی گاز /ابالغ کاربر مجری 
  ١١٧٥بروبه#١٥ص١٧

)" تصرف مسکونی اقامتی م (دسته بندی و تعریف " /ابالغ مقررات اختصاصی 
 ٤١٠#بروبه ٢٠ص٤

 ٩٦#بروبه ١٥ص٢٢(مسئول نگهداری ساختمان، بازرس)"  اضطراریاقدام " /ابالغیه 
  ١٣ص٢٢(بازرس، مسئول نگهداری)  ابالغیه تخلف

  تخلفابالغیه  ١-١٢-٢-٢٢
هرگاه بازرس متوجه عدم رعایت الزامات این مبحث شود یا شواهدی درباره 
تخلف از آن بدست آورد، باید ضمن ارائه گزارش به مراجع ذیصالح، اخطاریه 

مسئول نگهداری است را تنظیم نموده و به  ۲۲-۲-۱۲-۲ای که متن آن مطابق بند 
  تحویل دهد. ساختمان

(الزامات عمومی  ٤ف و دامنه کاربرد مبحث هد" /ابالغیه وزیر راه و شهرسازی 
 ١٤٥١#بروبه ٦ص٤" ساختمان)
  ١١ص٢٢(مسئول نگهداری ساختمان)  ابالغیه ها و حکم ها

  ابالغیه ها و حکم ها  ٤-٦-٢-٢٢

ساختمان، انجام کلیه دستورالعمل های اجرائی مطابق با مسئول نگهداری 
ابالغیه ها و حکم های صادره توسط مراجع ذیصالح برای اطمینان از اجرای 

  مقررات این مبحث را بر عهده دارد.
 ٥٢٧#بروبه ٤ص١٢(تعریف) حفاظت  " / ابنیه
 ٩٨#بروبه ١٠ص٤(روش ساخت و الزامات)"  الزامات اجرایی" / ابنیه

 ١#بروبه ٢١ص٧” ابزارگذاری و پایش (هدف)“  /ابنیه اطراف 
 ١٢٣٣#بروبه ٨ص٤(الزامات عمومی ساختمان)"  مدارک فنی" /ابنیه تاریخی 

 ١٤٣#بروبه ٤ص١٢(تعریف)" ایمنی " /داخل یا مجاور کارگاه  ابنیه
هدف و دامنه کاربرد  " / ابنیه فنی شامل پل ها ، سدها و سازه های نیروگاه ها

  ١٤٥٢#بروبه ١ص٧)" (پی و پی سازی ٧مبحث
 ١٣٠ص٢٨٠٠ ]متوسط[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " اصفهان / آباد دیابوز 

 ١٧٣٦#بروبه
 ]متوسط[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " هرمزگان / (بوم سوز) یابوموس

 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠
 ٧٤٤#بروبه ٩ص٢"سازمان میراث فرهنگی (تطبیق با مقررات ملی)"  / ابهام

(طرح و اجرای ساختمان بتن  ٩"هدف و دامنه کاربرد مبحث /ابهام در آيين نامه 
 ١٤٥٢بروبه# ١ص٩آرمه)" 
  ٥٣٣#بروبه ١٤٨ص٢٢(هیأت حل اختالف)"  حل اختالف" /ابهام در قرارداد 
(طرح و اجرای ساختمان بتن آرمه)"  ٩"هدف و دامنه کاربرد مبحث / ابهام در مبحث
 ١٤٥٢بروبه# ١ص٩

"پرداخت مطالبات مجری (صاحبکار)"  / ام یا اختالف نظر در صورت هزینهابه
  ٢٨٧#بروبه ١٤٣ص٢

(طرح و اجرای ساختمان های  ١٠"هدف و دامنه کاربرد مبحث  /ابهام یا مسکوت 
 ١٤٤٩بروبه# ١ص١٠فوالدی)" 

" (الزامات عمومی ساختمان) ٤هدف و دامنه کاربرد مبحث " /ام یا مسکوت ابه
  ١٤٥١#بروبه ٧ص٤

(طرح و اجرای ساختمان بتن  ٩"هدف و دامنه کاربرد مبحث /ابهام یا مسکوت 
 ١٤٥٢بروبه# ١ص٩آرمه)" 

 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " زنجان / ابهر
 ١٧٣٦#بروبه ١٣٠ص٢٨٠٠ ]زیاد[" زلزله یخطر نسب یدرجه بند/ " اصفهان / انهیاب
  ٧٣٨#بروبه ٣٧ص١٨ ”ساختمان مراکز فرهنگی (مقررات اکوستیکی)“ / اپرا

  ٢٢٠#بروبه ٤٦ص١٢" باالبر (نحوه حمل قطعات)"  /اپراتور 
  ٤٩١#بروبه١١" ج ص(SAW)" جوش زیرپودری  /اپراتور 

(آزمایش های قبل از  D٣پانل پیش ساخته سبک سه بعدی “  /اپراتور بتن پاش 
 ٢٧٦#بروبه ٨٧ص١١“ اجرا) 

 ١٣٤٨بروبه# ٢٩ص٩"میلگرد کامپوزیتی (تعریف)"  / اپوکسی
 ١٣٤٨بروبه# ٢٩٥ص٩"میلگرد کششی (طول گیرایی)  /اپوکسی 
” پوشش میلگرد (ساختمان بنایی مسلح،مناطق با خطر نسبی کم)“  / اپوکسی

 ٣١٥#بروبه ٣٩ص٨
(ضریب هدایت موثر)"  ضرایب هدایت حرارت مصالح متداولجدول / " / اپوکسی

  ١٦٧٦بروبه #٩٠ص١٩
  ١٥٥٦بروبه# ٢٧٤ص١٠/ "ضخامت رنگ (قطعات فوالدی)"  ٥-٤-١٠جدول  /اپوکسی 

 ١٣٠ص٥” پلیمر (دسته بندی بر مبنای مکانیک تغيير شکل)“  /اپوکسی پلی یورتان 
 ٣٠٤#بروبه
" عایقکاری گرم لوله یا عایق کاری با قیر (لوله کشی گاز)"  /اپوکسی پودر 
 ٩٥٢بروبه#١٢٠ص١٧

 ٩٥٠بروبه#١١٥ص١٧"عایق کاری لوله (لوله کشی گاز)"  /اپوکسی پودر 
یا نوارپیچی (لوله کشی گاز)"  "عایقکاری سرد لوله /اپوکسی دو جزئی 

 ٩٥٢بروبه#١١٦ص١٧
 ٩٥٠بروبه#١١٥ص١٧"عایق کاری لوله (لوله کشی گاز)"  / اپوکسی دوجزئی

(ضریب هدایت موثر)"  مصالح متداول ضرایب هدایت حرارتجدول / " / اپیسه
 ١٦٧٦بروبه #٩١ص١٩

 ١٥ص٤اتاق (تعریف) 
اتاق: فضایی دارای نور و تهویه مستقل مطابق الزامات مربوط، که به وسیله 
دیوارها، در، پنجره، سقف و کف از سایر فضاها و محیط خارج ساختمان جدا 

  یا اشتغال در نظر گرفته شده است.شده و مطابق ضوابط مربوط، برای اقامت 
"راه خروج در تصرف مسکونی (ضوابط اختصاصی هتل و خوابگاه)"  /اتاق 

 ٦٥٣بروبه #١١٢ص٣
 ٨٠٣بروبه #٦٨ص٣"سه گانه راه خروج (کلیات)"  /اتاق 
 ٥٤ص٤)" اقامت  یالحاق شده به اتاق و فضا یفضا"فضای اقامت (  / اتاق

 ١٠١٥#بروبه
 ١٠٢٢#بروبه ٣٤ص١٤(تاسیسات مکانیکی)"  فضای دسترسی" / اتاق
 ٦٨ص١٣" سیستم تأمین ایمنی" / ٣-٦-٥-١٣روشنایی ایمنی / جدول  / اتاق

 ١٥٧٢بروبه#
(تاسیسات مکانیکی)"  تعویض هوای مکانیکی" / ٤-٤-٤-١٤جدول  / یمسکون / اتاق

 ١٥٨٧#بروبه ٤١ص١٤
 ٢٤ص٢٢(نگهداری و مراقبت از ساختمان)"  امنیت ساختمان" /ای اتاق اجاره 

 ١١١#بروبه
(کلیات و دامنه کاربرد)"  دستگاه گرم کننده و خنک کننده ویژه" /اتاق ادارات 
 ٥٩٠#بروبه ٩٦ص١٤
ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری (مقررات / “ ١-٦-٢-١٨جدول  /اتاق اداری 

 ٧١٢#بروبه  ٣٥ص١٨ ”اکوستیکی)

N  o o  R
Rectangle
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” دسته بندی آکوستیکی فضای مختلف/ “  ٢-٥-جدول پ / اداری و دفتری اتاق
  ١٦٥٦#بروبه ٨٩ص١٨

"سیستم کشف و اعالم حریق (مکان الزامی نصب)"  / تابلوی کنترلاتاق استقرار 
 ٨٢٢بروبه #٥٦ص٣

 ١٠١٥#بروبه ٥٢ص٤)"  فضای اقامت (اندازه فضای" /اتاق اقامت 
 ١٠١٥#بروبه ٥٥ص٤"فضای اقامت (در و پنجره)"  /اتاق اقامت 
 ٨١ص٤عمومی)"  الزامات( فضانورگیری و تهویه "/  ٦-٤جدول  / اتاق اقامت

  ١٥٠٢#بروبه
 ٨٥ص٤(مقررات اختصاصی)"  مسکونی تصرف" /اتاق اقامت در هر واحد مسکونی 

 ٤٠٩#بروبه
(تصرف  ١-هتل، هتل آپارتمان، متل و مسافرخانه، گروه م" / اتاق اقامت مستقل
 ١٤٤٨#بروبه ٨٨ص٤مسکونی)" 

(تعریف)"  سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی" / اتاق اقامت، پختن و خوردن
 ١٥٠١#بروبه ١٧ص٤

 ٤٠٩#بروبه ٨٤ص٤(مقررات اختصاصی)"  مسکونی تصرف" / اتاق الحاق شده
(تصرف  ١-آپارتمان، متل و مسافرخانه، گروه مهتل، هتل " / اتاق الحاق شده

 ١٤٤٨#بروبه ٨٨ص٤مسکونی)" 
 ١٥٧٢بروبه# ٦٧ص١٣" سیستم تأمین ایمنی" /اتاق امدادرسانی 
 ١١٩٠بروبه# ١٩٤ص١٣(کلیات)"  عمومی سیستم اعالم حریق" /اتاق امدادرسانی 

"فضای فرعی حادثه خیز (مقاومت در برابر  / ٣-٢-٣جدول  /اتاق انباشت زباله 
 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣آتش)" 

 / ٣-٢-٣جدول  /متر مربع  ٩اتاق انباشت زباله و ضایعات با مساحت بیش از 
 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣"فضای فرعی حادثه خیز (مقاومت در برابر آتش)" 

"فضای فرعی حادثه  / ٣-٢-٣جدول  / اتاق انباشت زباله و ضایعات در بیمارستان
 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣خیز (مقاومت در برابر آتش)" 

 ٤٣ص٤(الزامات کلی)"  فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس" / اتاق انتظار
 ١٠١٣#بروبه

 ١٠٨٨بروبه #٧٣ص٣راه خروج)"  -"کریدور (مقاومت در برابر آتش  / اتاق انتظار
نکات عمومی قابل توجه / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / انتظار و اطالعات اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣" در طراحی سیستم روشنایی داخلی
نکات عمومی قابل توجه / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / انتظار و اطالعات اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٩ص١٣" در طراحی سیستم روشنایی داخلی
 ٨٦٧بروبه # ١٥٩ص٣"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  /اتاق انتهایی  

"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  /اتاق انتهایی و اتاق زباله سوزی 
  ٨٦٧بروبه # ١٦٠ص٣
 ١٧٠٤بروبه# ٢٨ص٢١"مکان یابی (فضای امن)"  / درونیاتاق ان

 ”بارزنده (گسترده یکنواخت و متمرکز کف ها)" / ١-٥-٦جدول  / اتاق آسانسور
 ١٥٠٧#بروبه ٣٩ص٦

 ٨١ص٤عمومی)"  الزامات( نورگیری و تهویه فضا"/  ٦-٤جدول  /اتاق آشپزخانه 
  ١٥٠٢#بروبه

(تعریف)"  سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی" / اتاق آشپزخانه و خوردن
 ١٥٠١#بروبه ١٧ص٤

 ”تصرف آموزشی (مقررات آکوستیکی)/ “ ١-٤-٢-١٨جدول  / اتاق آموزش موسیقی
 ٤٠٢#بروبه ٢٩ص١٨

 ”تصرف آموزشی (مقررات آکوستیکی)/ “ ٣-٤-٢-١٨جدول  /اتاق آموزش موسیقی 
 ٤٠٢#بروبه ٣٠ص١٨

” دسته بندی آکوستیکی فضای مختلف/ “  ١-٥-جدول پ / اتاق آموزش موسیقی
  ١٦٥٦#بروبه ٨٩ص١٨

 ١٣١٦بروبه # ٢٠٦ص٣"منحنی رشد آتش سوزی (اطالعات کلی)"  /اتاق با مبلمان 
  ٦بروبه# ٣١ص٢١"اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان (و بحران)"  /اتاق بحران 

مراکز بهداشتی درمانی (مقررات / “  ٣-٥-٢-١٨جدول  / اتاق بخش بستری
 ١٢٣٩#بروبه  ٣٣ص١٨ ”آکوستیکی)
  ١٤١٧بروبه #٦٣ص٣"واحد زندگی (تعریف)"  /اتاق برای زندگی فرد 

 ٩١ص٢١"تأسیسات برقی و مکانیکی (مالحظات، کلیات، انفجار)"  / اتاق برق
 ٣٤٧بروبه#
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" اعالم حریقسیستم " / اتاق برق

 # ١٨٧ص٣"سیستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان بلند)"  / اتاق برق اضطراری
  ٨٠٦بروبه

 ١١٣ص١٣" IPسیستم صوتی و اعالم خطر تحت " / اتاق برق جریان ضعیف
 ٨١٧بروبه#

" IPسیستم صوتی و اعالم خطر تحت " /برقی تاسیسات اتاق برق فشار ضعیف 
 ٨١٧بروبه# ١١٣ص١٣

 ٤٠٦#بروبه ٩٠ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" /اتاق بستری 
 ٤٠٦#بروبه ٩١ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" /اتاق بستری 
مراقبتی (تصرف مراقبت تندرسی)"  -"راه خروج در تصرف درمانی  / اتاق بستری
 ٦٥١بروبه #١٢٠ص٣

  ١٧٧#بروبه١٥ص١٥“آسانسور (جانمایی) “ /اتاق بستری 
مراقبتی (تصرف مراقبت  -"راه خروج در تصرف درمانی  / اتاق بستری بیماران
 ٦٥١بروبه #١٢٠ص٣تندرسی)" 

مراقبتی (تصرف مراقبت  -"راه خروج در تصرف درمانی  / اتاق بستری یا خواب
 ٦٥١بروبه #١٢٠ص٣تندرسی)" 

 ٨٩ص١٨” دسته بندی آکوستیکی فضای مختلف/ “  ١-٥-جدول پ / اتاق بهداشت

  ١٦٥٦#بروبه
 ٣٩ص٦ ”بارزنده (گسترده یکنواخت و متمرکز کف ها)" / ١-٥-٦جدول  / اتاق بیمار

 ١٥٠٧#بروبه
نکات عمومی / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  /ی عموم یو سالن ها یمارب اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٩ص١٣" قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی
(کلیات و دامنه کاربرد)"  ویژهدستگاه گرم کننده و خنک کننده " /اتاق بیماران 
 ٥٩٠#بروبه ٩٦ص١٤
 ١٠٨٨بروبه #٧٣ص٣راه خروج)"  -"کریدور (مقاومت در برابر آتش  / اتاق پذیرش
 ٤٣ص٤(الزامات کلی)"  فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس" /اتاق پذیرش

 ١٠١٣#بروبه
 ١٤٣٣بروبه#٢٤ص١٧" وسایل گازسوز گرمایشی (ممنوعیت نصب)"  /اتاق پروژکتور 

 ٣٧٨#بروبه ٤٨ص١٤(الزامات)"  تخلیه مکانیکی هوا" / اتاق پروژکتور فیلم و تصویر
 ١٨٧ص٣یستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان بلند)" "س / اتاق پمپ آتش نشانی

 ٨٠٦بروبه #
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" سیستم اعالم حریق" /تابلو برق  قاتا

 ١٤١٢بروبه# ٦١ص١٣" اضطراری)نیروی برق اضطراری (برق " / اتاق تابلو برق
اتاق برق فشار متوسط و  یاجزا" /اتاق تابلو برق فشار متوسط و فشار ضعیف 

 ٣٨بروبه# ٥٧ص١٣" آن اتیو خصوص فیضع
 ٥٤١بروبه # ١٧٥ص٣"خاموش کننده دستی (کلیات و الزامات)"  /اتاق تأسیسات 
مراقبتی (تصرف مراقبت تندرسی)"  -تصرف درمانی "راه خروج در  /اتاق تأسیسات 
 ٦٥١بروبه #١٢٢ص٣

 ١٢٤٧بروبه #١١ص٣"مساحت کف، خالص (تعریف)"  /اتاق تأسیسات مکانیکی 
"ضوابط تکمیلی ساختمان بلند (ضوابط تکمیل  /و البی  اتاق تجهیزات آسانسور

 ٩١٦بروبه #٥٩ص٣کشف و اعالم حریق)" 
"فضای فرعی حادثه خیز (مقاومت در  / ٣-٢-٣جدول  / اتاق تجهیزات سرد کننده

 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣برابر آتش)" 
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" سیستم اعالم حریق" /ضعیف  اتاق تجهیزات سیستم جریان
"ظرفیت راه خروج (بار تصرف)"  / ١-٥-٦-٣جدول  / اتاق تجهیزات مکانیکی

 ١٤٩٧بروبه #١٠٢ص٣
"ضوابط تکمیلی ساختمان بلند (ضوابط تکمیل  / اتاق تجهیزات مکانیکی، الکتریکی

 ٩١٦بروبه #٥٩ص٣کشف و اعالم حریق)" 
 ٨٦٧بروبه # ١٥٩ص٣"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  /اتاق تخلیه 

 ٢بروبه# ٥٤ص١٣" ابعاد اتاق ترانسفورماتور" /اتاق ترانسفورماتور 
 ٥٥ص١٣" آن اتیاتاق ترانسفورماتور و خصوص یاجزا" /اتاق ترانسفورماتور 

 ٣٨بروبه#
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" سیستم اعالم حریق" / ماتوراتاق ترانسفور

 "انشعاب برق فشار متوسط (اختصاصی)" / اتاق ترانسفورماتور پست اختصاصی
 ١٥٧٠بروبه# ٤٤ص١٣

انشعاب برق فشار متوسط " / ٣-٣-٥-١٣جدول  /اتاق ترانسفورماتور خشک و روغنی 
 ١٥٧٠بروبه# ٥٢ص١٣ "(اختصاصی)

 ٩٤ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" / اریاتاق تصویر برد
 ٤٠٦#بروبه

نکات عمومی قابل توجه در طراحی / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  /تنور اتاق
 ١٥٧٨بروبه# ١٧٩ص١٣" سیستم روشنایی داخلی

 # ١٨٨ص٣"سیستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان بلند)"  /اتاق جداسازی شده 
 ٨٠٦بروبه

 ٦١ص١٣" نیروی برق اضطراری (برق اضطراری)" / در اتاق جداسازی شده با
 ١٤١٢بروبه#
ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری (مقررات / “ ١-٦-٢-١٨جدول  / اتاق جلسات

 ٧١٢#بروبه  ٣٥ص١٨ ”اکوستیکی)
ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری / “ ٣-٦-٢-١٨جدول  / اتاق جلسات

 ٧١٢#بروبه  ٣٦ص١٨ ”(مقررات اکوستیکی)
” دسته بندی آکوستیکی فضای مختلف/ “  ٢-٥-جدول پ / اتاق جلسات در اداری

  ١٦٥٦#بروبه ٨٩ص١٨
 ٩٠ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" /اتاق چند تخت خوابی 

 ٤٠٦#بروبه
"فضای فرعی حادثه خیز  / ٣-٢-٣جدول  /اسیدی  اتاق حاوی سیستم باتری

 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣(مقاومت در برابر آتش)" 
اتاق حاوی سیستم های باتری اسیدی سربی، نیکل کادمیم (و مشابه آنها) با 

"فضای فرعی حادثه خیز  / ٣-٢-٣جدول  / لیتر ٤٠٠ظرفیت بیش از 
 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣(مقاومت در برابر آتش)" 

"اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان (مالحظات تأسیساتی  / اتاق حساس کنترلی
 ٦بروبه# ١٠٥ص٢١برقی و مکانیکی در برابر مقابله با انهدام)" 

 "" بخاری دیواری (محدودیت نصب وسایل گازسوز) / اتاق خواب
  ٢٣٩بروبه#٦١ص١٧
(محدودیت نصب وسایل گازسوز)"  " چراغ روشنایی / اتاق خواب
 ٥٠٦بروبه#٦٠ص١٧
 ٨٦٧بروبه#٦١ص١٧" شومینه (محدودیت نصب وسایل گازسوز)"  /اتاق خواب 
 ١٧٥بروبه #٦١ص٣"آژیر (زنگ اعالم حریق)"  /اتاق خواب 
 ٦٤٦بروبه #١٠٣ص٣"راه خروج (اشتغال فضا توسط در)"  /اتاق خواب 
 ٦٤٦بروبه #١٠٥ص٣از سایر فضاها)"  "راه خروج (عبور مسیر خروج /اتاق خواب 
 #١١٥ص٣"راه خروج تصرف مسکونی (خانه ی یک یا دو خانواری)"  /اتاق خواب 
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 ٦٥٠بروبه
 ١٠٠١بروبه #١٣٦ص٣"فرار اضطراری و نجات (کلیات و الزامات)"  / اتاق خواب
 ١٠١٥#بروبه ٥٥ص٤پنجره)"  "فضای اقامت (در و /اتاق خواب 
 ١٢١٨#بروبه ٣٠ص١٤(تاسیسات مکانیکی)"  محل دستگاه" / اتاق خواب

” سنگ ساختمانی (ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی)“  /اتاق خواب 
 ٧٩٢#بروبه ٤٢ص٥

  ١٧٧#بروبه١٥ص١٥“آسانسور (جانمایی) “ /اتاق خواب 
نکات عمومی قابل توجه در طراحی / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / خواب اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣" سیستم روشنایی داخلی
(تاسیسات  تعویض هوای مکانیکی" / ٤-٤-٤-١٤جدول  / خوابگاه هتل، / خواب اتاق

 ١٥٨٧#بروبه ٤١ص١٤مکانیکی)" 
ساختمان مسکونی (مقررات / “  ٣-٢-٢-١٨جدول  / اتاق خواب باالی اتاق خواب

 ٧٣٩#بروبه ٢٥ص١٨” آکوستیکی)
ساختمان مسکونی (مقررات / “  ٣-٢-٢-١٨جدول  / اتاق خواب باالی اتاق نشیمن

 ٧٣٩#بروبه ٢٥ص١٨” آکوستیکی)
 #١٣٧ص٣"فرار اضطراری و نجات (کلیات و الزامات)"  / اتاق خواب دارای یک در

 ١٠٠١بروبه
"پارکینگ اتومبیل سبک (مقاومت در برابر آتش / الزامات  / اتاق خواب نگهبان

 ٢٧٣بروبه # ١٩٧ص٣اختصاصی)" 
” ساختمان مسکونی (مقررات آکوستیکی)/ “  ١-٢-٢-١٨جدول  / اتاق خواب و مطالعه

 ٧٣٩#بروبه ٢٣ص١٨
دسته بندی آکوستیکی فضای / “  ٢-٥-جدول پ / و مطالعه در مسکونی اتاق خواب

  ١٦٥٦#بروبه ٨٩ص١٨” مختلف
" منابع غیرمجاز تأمین هوای احتراق (روش های تامین  / اتاق خواب یا حمام
 ١٣١٤بروبه#٦٣ص١٧م جهت احتراق)" هوای الز

"راه خروج تصرف مسکونی (خانه ی یک یا دو خانواری)"  /اتاق خواب یا زندگی 
 ٦٥٠بروبه #١١٦ص٣

"راه خروج تصرف مسکونی (خانه ی یک یا دو  /ا فضای زندگی اتاق خواب ی
 ٦٥٠بروبه #١١٥ص٣خانواری)" 

 #١٢٣ص٣"راه خروج تصرف درمانی (مراقبت بازداشتی)"  /اتاق خواب یک نفره 
 ٦٥٠بروبه

"پارکینگ اتومبیل سبک (مقاومت در برابر آتش / الزامات  /اتاق خوابیدن 
 ٢٧٣بروبه # ١٩٧ص٣اختصاصی)" 

 ١٠٨٨بروبه #٧١ص٣راه خروج)"  -"کریدور (مقاومت در برابر آتش  /اتاق درس 
 ٤ص١٨(تعریف)" Ln"تراز فشارصدای کوبه ای معمول شده،  / اتاق دریافت

 ٣٨٤#بروبه
 ٨٦٧بروبه # ١٥٩ص٣ه و لباس (مقاومت در برابر آتش)" "شوت زبال /اتاق دسترسی 

"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  /اتاق دسترسی به شوت زباله و لباس 
 ٨٦٧بروبه # ١٥٩ص٣

 ١٥٩ص٣"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  / دسترسی و انتهاییاتاق 
 ٨٦٧بروبه #

" اتاق دستگاه تهویه و تبرید (ضوابط اختصاصی فضای تاسیساتی و خدماتی)
  ١٤٩٨بروبه #١٣٦ص٣

(تاسیسات  تعویض هوای مکانیکی" / ٤-٤-٤-١٤جدول  / اداری / دفتر اتاق
 ١٥٨٧#بروبه ٤١ص١٤مکانیکی)" 

"فضای فرعی  / ٣-٢-٣جدول  / اتاق دیگ بخار (بویلر) با فشار بیش از یک اتمسفر
  ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣حادثه خیز (مقاومت در برابر آتش)" 

"اتاق دیگ بخار، زباله سوزی و کوره (ضوابط اختصاصی فضای  / اتاق دیگ بخار
 ٦بروبه #١٣٥ص٣تاسیساتی و خدماتی)" 

(ضوابط اختصاصی فضای تاسیساتی و اتاق دیگ بخار، زباله سوزی و کوره 
  ١٣٥ص٣خدماتی) 

 فضاهای تاسیساتی و خدماتیضوابط اختصاصی دیگر  ١٧ - ۶ - ٣
  اتاق های دیگ بخار، زباله سوزی و کوره   ١ - ١٧ - ٦ - ٣

 ۴۵، که مساحت آن بیش از اتاق های کورهو  زباله سوزی، های دیگ بخار اتاق
بی تی یو بر  ٤٠٠٠٠٠ظرفیت متجاوز از با  تجهیزات سوختیمتر مربع است و 

 خروج درگاه دسترسکیلو ژول بر ثانیه در آنها وجود دارد، دو  ۴۲۲۰۰۰یا  ساعت
مجاز است که  الزم است، دسترس خروجالزامی است. در جایی که دو درگاه 

های  باشد. درگاه دستگاه پله با کف متناوبیا یک  نردبانی ثابتیکی از آنها 
، از بلندترین اندازه افقی اتاقدسترس خروج باید با فاصله افقی برابر با نصف 

  یکدیگر جدا شوند.
 ٤٠٦#بروبه ٩٣ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" /تکن اتاق رخ

  ٨٦٧بروبه # ١٦٠ص٣"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  / اتاق زباله سوز
 # ١٥٩ص٣"شوت زباله و لباس (مقاومت در برابر آتش)"  /اتاق زباله سوزی 
 ٨٦٧بروبه

 ٨١٣بروبه#  ١٩٠ص١٤نصب)"  –"سیستم خورشیدی (کلیات  /اتاق زیر شیروانی 
 ١٤٥٧بروبه #١٢ص٣"هوابند (تعریف)"  /اتاق زیر شیروانی 

 ١٠١٥#بروبه ٥٤ص٤)" فضای اقامت ( واقع در زیرزمین" / اتاق زیرزمین
 ٨٠٦بروبه # ١٨٨ص٣"سیستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان بلند)"  /اتاق ژنراتور 

 # ١٨٧ص٣"سیستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان بلند)"  /اتاق ژنراتور برق 
 ٨٠٦بروبه
 ٧٧٦#بروبه ١٥٤ص٢)" نحوه اندازه گیری( سطح زیربنا" /اتاق سرایدار 
 ٧٦٨بروبه #١٣٦ص٣"سردخانه"  / اتاق سردشده

 ١٤٤٧بروبه #١٢ص٣"هتل (تعریف)"  /اتاق سکونت مسافران 
 ٨٠٢بروبه# ١٣٢ص١٣"سونای خشک"  /اتاق سونا 
 ١١٢٥#بروبه ١٠٣ص١٤(الزامات و نصب)  برقی سوناگرم کننده " /اتاق سونا 

 ٧٦٦#بروبه ١٥٤ص٥” سرب (تعریف و دسته بندی)“  /اتاق عکس برداری پزشکی 
 ٤٠٦#بروبه ٩٣ص٤(الزامات اختصاصی)"  مراقبتی-تصرف درمانی" / اتاق عمل

نکات عمومی قابل توجه در طراحی / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / عمل اتاق
 ١٥٧٨بروبه# ١٧٩ص١٣" سیستم روشنایی داخلی

"سامانه برق اضطراری و ایمنی (مقابله با نیروی انهدام)"  /اتاق عمل بیمارستان 
 ٧٥٢بروبه# ١٠٤ص٢١

 ١٠٣ص٢١(مقابله با نیروی انهدام)"  سامانه ارتباطی" /عمل بیمارستان ها اتاق 
 ٧٥٢بروبه#

 ٨٢٦بروبه# ١٤٥ص١٣(کلیات)"  سیستم نیروی برق" /اتاق عمل در بیمارستان 
بارزنده (گسترده یکنواخت و متمرکز کف " / ١-٥-٦جدول  /اتاق عمل، آزمایشگاه 

 ١٥٠٧#بروبه ٣٩ص٦ ”ها)
 ١٢٤٤بروبه #٦٠ص٣"مرکز کنترل یا اتاق فرمان (اعالم حریق)"  / فرماناتاق 
نکات عمومی قابل توجه در طراحی / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / فرمان اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٨٧ص١٣" سیستم روشنایی داخلی
 #٥٧ص٣"سیستم کشف و اعالم حریق (مکان الزامی نصب)"  /اتاق کارکنان 
 ٨٢٢بروبه
 ٤٠٢#بروبه ٢٩ص١٨ ”تصرف آموزشی (مقررات آکوستیکی)“ /اتاق کامپیوتر 
 ١٠٢ص٢١"مالحظات تأسیسات برقی (مقابله با نیروی انهدام)"  /اتاق کنترل 

 ١٣١٠بروبه#
 ١٨٨ص٣"راه خروج (ساختمان بلند مرتبه / آتش سوزی)"  /اتاق کنترل آتش نشانی 

 ٦٤٦بروبه #
(کلیات)"  عمومی سیستم اعالم حریق" /مکانیکی تاسیسات اتاق کنترل موتور خانه 

 ١١٩٠بروبه# ١٩٤ص١٣
"سیستم ایمنی در برابر آتش (ساختمان  / کنترل و فرماندهی آتش نشانیاتاق 

 ٨٠٦بروبه # ١٨٦ص٣بلند)" 
 ١٩٣ص١٣(کلیات)"  عمومی سیستم اعالم حریق" /ساختمان اتاق کنترل و مدیریت 

 ١١٩٠هبروب#
(تاسیسات  تعویض هوای مکانیکی" / ٤-٤-٤-١٤جدول  / اداری / کنفرانس اتاق

 ١٥٨٧#بروبه ٤١ص١٤مکانیکی)" 
نکات عمومی قابل توجه در / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / کنفرانس اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣" طراحی سیستم روشنایی داخلی
 ٢٣٩#بروبه ٩٩ص١٤(الزامات)"  بخاری برقی" /اتاق کوچک 
"مصالح نازک کاری دیوار و سقف (واکنش در برابر  / ٢-٣-٧-٣جدول  /اتاق کوچک 

 ١٢٦٧بروبه #١٤٠ص٣آتش)" 
"اتاق دیگ بخار، زباله سوزی و کوره (ضوابط اختصاصی فضای  / اتاق کوره

 ٦بروبه #١٣٥ص٣تاسیساتی و خدماتی)" 
"فضای فرعی حادثه خیز (مقاومت در برابر  / ٣-٢-٣جدول  / اتاق کوره زباله سوز

 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣آتش)" 
"فضای فرعی  / ٣-٢-٣جدول  / متر ٩ق ماشین لباسشویی با مساحت بیش از اتا

 ١٤٨٥بروبه #٢٨ص٣حادثه خیز (مقاومت در برابر آتش)" 
بارزنده (گسترده یکنواخت " / ١-٥-٦جدول  / اتاق محل تجمع و راهرو مرتبط با آن

 ١٥٠٧#بروبه ٣٨ص٦ ”و متمرکز کف ها)
 ١٥٧٢بروبه# ٦٧ص١٣" سیستم تأمین ایمنی" /اتاق مدیریت بحران 
"مالحظات تأسیسات برقی (مقابله با نیروی انهدام)"  / اتاق مدیریت بحران

 ١٣١٠بروبه# ١٠٢ص٢١
"اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان (و بحران)"  /اتاق مدیریت ساختمان 

 ٦بروبه# ٣١ص٢١
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" سیستم اعالم حریق" / اتاق مراکز تلفن
 ٨٠٥بروبه# ١٠٥ص١٣" سیستم اعالم حریق" /مکانیکی تاسیسات اتاق مربوط به 

مالحظات تأسیساتی برقی و مکانیکی در (  ماناتاق مرکز کنترل و مدیریت ساخت
  ١٠٥ص٢١) برابر مقابله با انهدام

  اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان - ٢١-٧-٣-٥
، ارتباط با عملکرد سامانه های تخلیه دوداین اتاق برای کنترل  - ٢١-٧-٣-٥-١
می باشد. برای  کنترل آتش سوزی و تخلیه افرادها،  هشدار دهندهساکنین، 

پانل های تکرار کننده اعالم ، امدادرسانیو  مخابراتی، اتاق های حساس کنترلی
، به صورت مجزا از هم در نمایشگر تصویری نشان دهنده محل حریقو یا  حریق

های مختلف  در موقعیت عملکرد سامانه حریقنظر گرفته شوند تا امکان اطالع 
  فراهم گردد.

و یا نمایشگر تصویری نشان  الم حریقپانل های تکرار کننده اع -٢-٥-٣-٧-٢١
به دهنده محل حریق باید در نزدیکی  نشانی  آتش  مأمور  دسترسی  نقطه 

مجاورت البیر قرار گیرند. اگ ساختمان در  کنترل  باشد، باید آن را  مرکز 
البیتوسط  ز  ا واسط  سطح  ا  ی جدا نموده و برای مرکز کنترل حریق،  راهرو 

  سازه مقاوم اجرا نمود.
  ٣١ص٢١ کز کنترل و مدیریت ساختمان (و بحران)اتاق مر 
  اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان (و بحران) -٢١-٢-٥

بحران مدیریت  برای  خاص  فضایی  و طراحی  یابی  ، در ساختمان مکان 
  الزامی بوده و باید دارای ویژگی های زیر باشد: 

مناسبالف.  چیدمان    .٢١-٧-١-٧برای تجهیزات بند  طراحی 
ر -ب نفجا ا موج  پیامدهای  بر  ا بر ایمنی الزم در  و    .مقاومت 
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نفوذ دود -پ و  آتش  بر  ا ر ب در    . مقاوم 
امنیتیتسهیالت الزم برای  -ت و  ایمنی  متخصصین  حضور  و    .دسترسی 
دسترسی -ث   به منظور جلوگیری از ورود افراد غیر مجاز. طراحی 

یکی (مالحظات، "تأسیسات برقی و مکان /اتاق مرکز کنترل و مدیریت ساختمان 
 ٣٤٧بروبه# ٩١ص٢١کلیات، انفجار)" 

 ١٥٧٢بروبه# ٦٦ص١٣" سیستم تأمین ایمنی" /ساختمان اتاق مرکز کنترل و مدیریت 
 ٤٠٩#بروبه ٨٤ص٤(مقررات اختصاصی)"  مسکونی تصرف" / اتاق مستقل اقامت
(تصرف  ١-هتل، هتل آپارتمان، متل و مسافرخانه، گروه م" / اتاق مستقل اقامت
 ١٤٤٨#بروبه ٨٨ص٤مسکونی)" 

هتل، هتل آپارتمان، متل و " / تاق مستقل در داخل سوئیت یا آپارتمانا
 ١٤٤٨#بروبه ٨٨ص٤(تصرف مسکونی)"  ١-مسافرخانه، گروه م

"ترانسفورماتور (مالحظات تأسیساتی برقی و مکانیکی در  /اتاق مستقل مخصوص 
 ٣٨٧بروبه# ١٠٥ص٢١برابر مقابله با انهدام)" 

(تاسیسات مکانیکی)"  تخلیه هوای آشپزخانه خانگی" /اتاق مسؤل نگهداری 
 ٣٧٩#بروبه ٥٤ص١٤

و  فیاتاق برق فشار متوسط و ضع یاجزا" /اتاق مشترک برق فشار متوسط 
 ٣٨بروبه# ٥٧ص١٣" آن اتیخصوص

اتاق برق  یاجزا" /اتاق مشترک ترانسفورماتور تابلوبرق فشار متوسط و ضعیف 
  ٣٨بروبه# ٥٧ص١٣" آن اتیو خصوص فیفشار متوسط و ضع

 ٣٨ص٦ ”بارزنده (گسترده یکنواخت و متمرکز کف ها)" / ١-٥-٦جدول  / اتاق مطالعه
 ١٥٠٧#بروبه

روشنایی / جدول  / شدت نوشتن و خواندن کتاب و مجله و روزنامه / مطالعه اتاق
" نکات عمومی قابل توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی/ " ٥ ٢پ 
 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣

نکات عمومی قابل / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  / یشگاهو آزما ینهمعا اتاق
 ١٥٧٨بروبه# ١٧٩ص١٣" توجه در طراحی سیستم روشنایی داخلی

فضای الحاق شده به اتاق و فضای "فضای اشتغال (  / اتاق منضم به فضای اشتغال
 ١٠١٤#بروبه ٥٧ص٤)" اشتغال

 یالحاق شده به اتاق و فضا یفضا"فضای اقامت (  / منضم به فضای اقامت اتاق
 ١٠١٥#بروبه ٥٤ص٤)" اقامت 

/ "راه خروج در تصرف آموزشی   مورد استفاده دانش آموزان سال دوم دبستاناتاق 
 ٦٥١بروبه #١١٨ص٣استقرار کالس درس)"  -فرهنگی (کلیات  -

(کلیات و دامنه کاربرد)"  ه ویژهدستگاه گرم کننده و خنک کنند" /اتاق مهمان 
 ٥٩٠#بروبه ٩٦ص١٤

 #٥٥ص٣"سیستم کشف و اعالم حریق (مکان الزامی نصب)"  /اتاق مهمان 
 ٨٢٢بروبه
 ١٤٤٧#بروبه ٢٦ص١٨ ”هتل (مقررات آکوستیکی)“ /١-٣-٢-١٨جدول  / اتاق مهمان
 ١٤٤٧#بروبه ٢٧ص١٨ ”هتل (مقررات آکوستیکی)“ /٣-٣-٢-١٨جدول  / اتاق مهمان

 ”هتل (مقررات آکوستیکی)“ /٤-٣-٢-١٨جدول  / اتاق مهمان باالی اتاق مهمان
 ١٤٤٧#بروبه ٢٨ص١٨

 ”هتل (مقررات آکوستیکی)“ /٤-٣-٢-١٨جدول  / اتاق مهمان باالی سایر فضاها
  ١٤٤٧#بروبه ٢٨ص١٨

مراقبتی (تصرف مراقبت تندرسی)"  -"راه خروج در تصرف درمانی  /اتاق نشیمن 
 ٦٥١بروبه #١٢٠ص٣
 ٨١ص٤عمومی)"  الزامات( نورگیری و تهویه فضا"/  ٦-٤جدول  / اتاق نشیمن

  ١٥٠٢#بروبه
 تعویض هوای مکانیکی" / ٤-٤-٤-١٤جدول  / خوابگاه هتل، /یمن نش اتاق

 ١٥٨٧#بروبه ٤١ص١٤(تاسیسات مکانیکی)" 
ساختمان مسکونی (مقررات / “  ٣-٢-٢-١٨جدول  / اتاق نشیمن باالی اتاق خواب

 ٧٣٩#بروبه ٢٥ص١٨” آکوستیکی)
ساختمان مسکونی (مقررات / “  ٣-٢-٢-١٨جدول  / تاق نشیمن باالی اتاق نشیمنا

 ٧٣٩#بروبه ٢٥ص١٨” آکوستیکی)
توجه  نکات عمومی قابل/ " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  /یراییو پذ یمننش اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣" در طراحی سیستم روشنایی داخلی
 سطوح نورگیری و تعویض هوای الزامی" / اتاق نشیمن و غذاخوری یا چند منظوره

 ١٥٠١#بروبه ١٧ص٤(تعریف)" 
دسته بندی آکوستیکی فضای / “  ٢-٥-جدول پ / اتاق نشیمن و کار در مسکونی

  ١٦٥٦#بروبه ٨٩ص١٨” مختلف
” ساختمان مسکونی (مقررات آکوستیکی)/ “  ١-٢-٢-١٨جدول  / اتاق نشیمن وکار

 ٧٣٩#بروبه ٢٣ص١٨
  ٨٦٨#بروبه ٩٧ص١٤(کلیات)"  شومینه گازی" / نصب شومینهاتاق 
نکات عمومی قابل توجه در / " ٥ ٢شدت روشنایی / جدول پ  /ی نقشه کش اتاق

 ١٥٧٨بروبه# ١٧٨ص١٣" طراحی سیستم روشنایی داخلی
 ٧٧٦#بروبه ١٥٤ص٢)" نحوه اندازه گیری( سطح زیربنا" /اتاق نگهبان 

 ١٧٦#بروبه٣٥ص١٥“آسانسور (آزمایش و تحویل گیری) “ /اتاق نگهبانی 
 #٢٢ص٣مراقبتی د (دسته بندی تصرف)"  -"تصرف درمانی  /اتاق نگهداری کودک 

  ٤٠٥بروبه
 #١٠٠ص٣"ظرفیت راه خروج (بار تصرف)"  / ١-٥-٦-٣جدول  /اتاق نماز خانه 
 ١٤٩٧بروبه
 ٨١١بروبه# ١٠٣ص١٣"سیستم تلفن"  /کابینت اطراف  واتاق و راهر

بارزنده " / ١-٥-٦جدول  / راهرو-انبار-سرویس اتاق و سایر فضای خصوصی شامل 
 ١٥٠٧#بروبه ٣٨ص٦ ”(گسترده یکنواخت و متمرکز کف ها)

بارزنده (گسترده " / ١-٥-٦جدول  /اتاق و سایر فضای هتل ، مهمانسرا وخوابگاه 
 ١٥٠٧#بروبه ٣٨ص٦ ”یکنواخت و متمرکز کف ها)

)" اقامت  یالحاق شده به اتاق و فضا یفضا"فضای اقامت (  / اتاق و فضای اقامت
 ١٠١٥#بروبه ٥٤ص٤

(الزامات عمومی)"  فضای اقامت چند منظوره" / اتاق و فضای اقامت چند منظوره
  ١٠١٦#بروبه ٥٥ص٤
 ١٥٥بروبه# ١٢٢ص١٣"آپارتمان و منازل مسکونی"  /ی مسکونی ااتاق و فض

 ٤١٣بروبه #٧٨ص٣"تعداد خروج (براساس بار تصرف)"  /اتاق و فضای موجود 
 ١٠٨٨بروبه #٧٣ص٣راه خروج)"  -"کریدور (مقاومت در برابر آتش  /اتاق واسط 

 ١٠٠#بروبه ٣١ص٢٢ت سکونت" "الزاما /اتاق های اجاره ای 
 ١٠١٤#بروبه ٥٧ص٤)" واقع در زیرزمین"فضای اشتغال ( / اتاق های زیرزمین

 ٤٥٨#بروبه ٣٠ص٢٢(الزامات)"  تهویه" /اتاق های مسکونی 
" وسایل گازسوز گرمایشی  /های نگهبان ها،  آسایشگاهو اتاق های نگهبانی 

 ١٤٣٣بروبه#٢٤ص١٧(ممنوعیت نصب)" 
 ٥٧٠#بروبه ٤٧ص٤" در ورودی اصلی" / اتاق هتل

 ١١٠٠بروبه #٨٧ص٣"کلون یا زنجیر ایمنی (در خروج)"  / هتل اتاق
 ١٩٦#بروبه ١١ص٤"واحد (تعریف)"  /اتاق هتل 

"پارکینگ اتومبیل سبک (مقاومت در برابر آتش / الزامات  / اتاق همجوار
 ٢٧٣بروبه # ١٩٦ص٣اختصاصی)" 

 ٩١ص١٦"اتصال غیر مستقیم (لوله کشی فاضالب ساختمان)"  / اتاق هوارسان
 ١٤بروبه#

 ٣٠١#بروبه ٦٦ص١٤(ساخت و کلیات)"  پلنوم" / اتاق هوارسان
"مرحله دوم طراحی، تهیه نقشه تفصیلی تأسیسات  /اتاق هوارسان،موتورخانه 

 ١٢٤٢بروبه# ١٩٥ص١٦بهداشتی" 
 ٩١ص٢١"تأسیسات برقی و مکانیکی (مالحظات، کلیات، انفجار)"  /اتاق هواساز 

 ٣٤٧بروبه#
/ "تأسیسات برقی و مکانیکی  ٢-٧-٢١شکل  / اتصال انعطاف پذیر و لرزه گیر
 ٣٤٧بروبه# ٩٠ص٢١، انفجار)" (مالحظات، کلیات

 ٧٥٤بروبه# ٩٥ص٢١"سامانه سرمایش و گرمایش"  /اتاق هواساز 
بارزنده (گسترده یکنواخت و " / ١-٥-٦جدول  / پمپ و نظایر آن -اتاق هواساز

 ١٥٠٧#بروبه ٣٩ص٦ ”متمرکز کف ها)
" سیستم تأمین ایمنی" / ٣-٦-٥-١٣روشنایی ایمنی / جدول  /اتاق یا سالن اجتماعات

 ١٥٧٢بروبه# ٦٨ص١٣
 ١٣٣٨#بروبه ٣٢ص٤"میان طبقه (مساحت)"  /تاق یا فضای زیرین خود ا

 ١٢٢٧بروبه#  ١٥٥ص١٤"مخزن دفنی (سوخت مایع)"  / اتاقک ارتفاع
 ٥٨#بروبه ٣١ص٤(کلیات)"  ختمانارتفاع و مساحت مجاز سا" / اتاقک آسانسور
 ١٨٠بروبه# ٢٧ص٢١"آسانسور و راه پله (پدافند غیرعامل)"  / اتاقک آسانسور
 ٦٥٠بروبه #١٢٣ص٣درمانی (مراقبت بازداشتی)"  "راه خروج تصرف /اتاقک بازرسی 

  ٤٤٩بروبه# ٣٢ص١٦"توالت شرقی"  /اتاقک توالت شرقی 
  ٤٤٩بروبه# ٣١ص١٦"توالت غربی (نصب)"  /اتاقک توالت غربی 

 ٤٤٩بروبه# ٣٢ص١٦"توالت غربی (نصب)"  /معلولین اتاقک توالت 
 ٢٩٧بروبه #٩٣ص٣ "پلکان برای بام (الزامات)" /اتاقک خرپشته 
  ٦٤٤#بروبه ٤٩ص٤راه پله (کلیات و الزامات)  /اتاقک خرپشته 

 ١٠٢٥بروبه# ٥ص١٦"فضای نصب لوازم بهداشتی"  /اتاقک خصوصی 
  ٦١٥بروبه# ٣٤ص١٦دوش (ابعاد و الزامات)" “ /ویژه معلولین اتاقک دوش 

 ١٠٢٢#بروبه ٣٤ص١٤سات مکانیکی)" (تاسی فضای دسترسی" /اتاقک زیر کف 
 ٩٤ص٥” عایق رطوبتی (بسته بندی، حمل و نگهداری)“  / اتاقک کامیون
  ٩٤٨#بروبه

 ١٢٢٧بروبه#  ١٥٥ص١٤ن دفنی (سوخت مایع)" "مخز  /اتاقک محل نصب مخزن 
 ١٧٦#بروبه١٩ص١٥“ آسانسور (تاثیرات بر سازه ساختمان) “ /اتاقک موتورخانه 

  ٧٢٨#بروبه ٩٧ص٤(مقررات خاص)"  ۸بلند گروه  ساختمان" /اتاقک یا جعبه کنتور 
 ٢٢٠بروبه #٢ص٣(تعریف)"  باالبر" /اتاقک یک سکو 
 ٧١ص" خط در تابلوهای واقع در معابر و محوطه های بیرونی" / اتباع خارجی

 ٥٤٩بروبه#
 ١٢٢ص٦  ]کیلوگرم بر متر مکعب ٨٠٠[ " جرم مخصوص مواد/ " ١-١-٦جدول پ  / اتر

  ١٥١٢#بروبه
 ٤٩٢#بروبه١٤٨" ج ص (سرد شدن، انقباض) " جوش شیاری / اتساع
  ٤٩٢#بروبه١٤٨" ج ص (سرد شدن، انقباض) " جوش شیاری /اتساع 

ا پوشش رسی ژئوسینتتیکی آستر رسی ژئوسینتتیکی ی“  /اتساع الیه رسی 
 ١٨١#بروبه ١٨٣ص٥” (تعریف)

” آستر رسی ژئوسینتتیکی یا پوشش رسی ژئوسینتتیکی (تعریف)“  /اتساع و ترمیم 
 ١٨١#بروبه ١٨٣ص٥
” آستر رسی ژئوسینتتیکی یا پوشش رسی ژئوسینتتیکی (تعریف)“  /ورم اتساع و ت
 ١٨١#بروبه ١٨٣ص٥

 ٦٠٨بروبه#٧١ص١٧" دودکش دستگاه های گازسوز ساختمان"  /اتسمفریک 
 ١٥٩٣#بروبه ١٢٤ص١٤(کلیات)"  مصالح لوله کشی" اتصال 
  ٧ص ١٤(تعریف)  اتصال

به لوله، لوله به فیتینگ یا شیر، فیتینگ به فیتینگ  چگونگی متصل کردن لوله
  یاشیر، در هر سیستم لوله کشی با کمک یک قطعه واسط یا بدون آن.

  ٢٢ص١ )(تعریف  اتصال
  )۱۰اتصال: ( ٩-٢-١

  مجموعه اجزایی که دو یا چند عضو را به هم متصل می نمایند.
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)پی و پی سازی( ١٣٩٢ویرایش  ٧مبحث   

 2  
 )٨٤اذر –نظارت  –(عمران  سبت عمق پی های عمیق به کوچک ترین بعد افقی شان:ن 

از )١
١

٦
 ) از٢    تجاوز می کند 

١

٤
 تجاوز می کند. ١٠) از ۴  تجاوز می کند. ۴) از ۳    تجاوز می کند 

  ی( عمق پ ینسطح زم یکشود که درعمق کم و نزد یگفته م ییها یبه پالف : پی های سطحی  :  ٢صفحه  ٣-١-٧بند )Dکمتر از سه برابر عرض  (B 

،  یممکن است سنگ یسطح یها یباشند . جنس  پ یو گسترده م ی، شبکه ا یمنفرد ، نوار  یها یها شامل: پ یپ ینشوند. ا یساخته م) ≥  ٣(
  بتن آرمه باشند   یاو  یبتن

		تجاوز کند    ١٠آن از  یبعد افق ینبه کوچکتر  یریفراگشود که نسبت عمق  یگفته م ییها یبه پب: پی های عمیق یا شمع ها:  ها  یپ ینا١٠
سر  یا، که کالهک  یانیسازه م یک یلهدر ساختمان ها معموال" به وس یقعم یها یشوند . پ یجدا کننده م یوارهایها و د یوارکشامل انواع شمع ها، د

  ید.نما یممنتقل  ینسازه را به زم یبارها ،شود  یم  یدهشمع نام
 ینمعمواًل درا یصندوقه ا یها یقرار دارند. پ یقعم یها یو پ یسطح یها یپ ینشود که در حد فاصل ب یگفته م ییها یبه پپ: پی ها نیمه عمیق: 

 شوند یطراح یسطح یها یمثل پ ینانتوانند درجهت اطم یگروه قراردارند و م
  صحيح است. 4گزينه 

  3و2و1 
با جنس متنوع و با تفسیر الیه بندی مشکل، چگونه  سانتی متر است و در خاکی ٨٠انتی متر که کوچکترین بعد آن س ٤٠٠پی با عمق قرارگیری  

  )٩٧اردیبهشت-اجرا-معماری؟ ( نامیده می شود
  پی نیمه عمیق در خاک با الیه بندی پیچیده) ۲    پی عمیق در خاک با الیه بندی متوسط) ۱
  پی سطحی در خاک با الیه بندی پیچیده) ۴    ی سادهپی نیمه عمیق در خاک با الیه بند) ۳

١صفحه٣-٢-١-٧بند:  

ساخته می شوند. این  ) ≥ ٣) ()B(کمتر از سه برابر عرض  )D (به پی هایی گفته می شود که درعمق کم و نزدیک سطح زمین ( عمق پی  سطحی پی
  د . جنس  پی های سطحی ممکن است سنگی ، بتنی و یا  بتن آرمه باشندپی ها شامل: پی های منفرد ، نواری ، شبکه ای و گسترده می باشن

	تجاوز کند  ١٠به پی هایی گفته می شود که نسبت عمق فراگیری به کوچکترین بعد افقی آن از   ها شمع یا عمیق پی . این پی ها شامل انواع ١٠
میق در ساختمان ها معموال" به وسیله یک سازه میانی ، که کالهک یا سر شمع نامیده  شمع ها، دیوارک ها و دیوارهای جدا کننده می شوند . پی های ع

 می شود ، بارهای سازه را به زمین منتقل می نماید
به پی هایی گفته می شود که در حد فاصل بین پی های سطحی و پی های عمیق قرار دارند. پی های صندوقه ای معمواًل دراین گروه  عمیق نیمه پی
=  نان مثل پی های سطحی طراحی شوند ردارند و می توانند درجهت اطمیقرا ٤٠٠

٨٠
= ٥ → ٣ < ٥ <    پی	نیمه	عمیق													١٠

الیه بندی پیچیده الیه های خاک که شکل منحنی با شیب تند و با جنس متنوع باشند از قبیل در مجاورت گسل ها یا نزدیک  :٣صفحه١٠-٣-١-٧بند
  .ت ، الیه بندی ساده اطالق می شودی شیب ها بوده و تقسیم الیه بندی مشکل باشد . در سایر شرایط که الیه بندی یکنواخت اسرودخانه ها یا پا

  صحيح است. 2گزينه 
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  )٩٣خرداد-اجرا-زمین مناسب برای ساختمان سازی و اجرای پی چه نوع زمینی است؟ (معماری 
 از باربری قابل قبول و نشست پذیری کم برخوردار باشد.) زمینی که با توجه به بار سازه مورد نظر، ١
 ) زمینی که دارای خاک رس یا دانه بندی باشد٢
 ) زمینی که خاک دستی آن عمر بیش از ده سال داشته باشد٣
  ) هیچکدام٤

  خوردار باشد. اگر چنانچه اطالعاتی از زمین زمینی که باتوجه به بار سازه مورد نظر، از باربری قابل قبول و نشست پذیری کم بر :٣صفحه  ٩-٣-١-٧بند
  زمین را مناسب فرض کرد . توانمیمورد نظر قبل از شناسایی در دست نباشد ،  ن

  صحيح است. 1گزينه 
 4  

  )٩٤مرداد -نظارت  -معماری ؟ ( کدام روش طراحی پی برای کنترل نشست و تغيير شکل ها استفاده می شود 
  ) تنش مجاز۴   ) حالت حدی۳    بهره برداری) حالت حدی ۲  ) حالت حدی نهایی۱

 طراحی در حالت بهره برداری جهت کنترل نشست و تغيير شکل ها به کار می رود. ٤صفحه   ٢-٢-٤-١-٧بند :  
  صحيح است. 2گزينه 

 6 
با مساحت اشغال کمتر از .......... زنی در صورتیکه ساختمان مورد نظر  گردآوری اطالعات الزم از جمله تعيين جنس و الیه بندی زیرین زمین و گمانه 

  )٩٢آذر-اجرا–(معماری باشد. باشد، نیاز نمی
  مترمربع ۵۰۰) ۴    مترمربع ۴۵۰) ۳     مترمربع ۴۰۰) ۲    مترمربع ۳۰۰) ۱
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٩١ 

  و بازدید محلی  درصورتی که تمام شرایط زیر برقرار باشد نیاز به انجام عملیات گمانه زنی نمی باشد و جمع آوری اطالعات-:٦صفحه٢-٢-٧بندهای
  کفایت می نماید 

  داده های کافی ازمحدوده محل مورد نظر و زمین های با سازند زمین شناسی مشابه در دسترس باشند-
  طبقه باشد . ٤ساختمان مورد نظر با اهمیت کم یا با اهمیت متوسط و با حداکثر -
  باشد . مربع متر ٣٠٠ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از -
  متر باشد . ٢در طراحی و اجرای ساختمان نیاز به گودبرداری به میزان کمتر از -
  ساختمان مشابه و نزدیک به یکدیگر مانند شهرک ها ، پروژه های انبوه سازی و غیره ) نباشد . ٣تعداد ساختمان ها زیاد ( بیش از -
  نباشد . ٢و  ١از نوع ) ،  ٢٨٠٠نوع زمین طبق مبحث ششم مقررات ملی ساختمان ( استاندارد -
احتمال مواجه شدن با خاک های  –ب  جه شدن با خاک دستی در محل ساخت احتمال موا –الف  هیچکدام از شرایط ذیل نیز وجود نداشته باشد :-

محل مورد نظر که احتمال سازه ای در مجاور  -مسئله دار ( مانند خاک های متورم شونده ، خاک های با پتانسیل روانگرایی و خاک های رمبنده ) پ  
  خسارت به آن وجود دارد .

  مناطقی با سطح آب زیرزمینی باال ( بر اساس بررسی های محلی ) . -محل مورد نظر در منطقه خرد شده گسل اصلی واقع شده باشد .ث   -ت  
  صحيح است. 1گزينه 

 6 
 )٩٢آذر  –(عمران نظارت  باشد؟در محل احداث ساختمان موثر نمیزنی کدامیک از موارد زیر در خصوص شرایط نیاز به انجام عملیات گمانه 
 نوع زمین طبق مبحث ششم مقررات ساختمان) ٢        ضریب رفتار ساختمان) ١
 ضریب اهمیت ساختمان) ٤      مساحت اشغال ساختمان) ٣

  ضریب رفتار جزء موارد این بند نیست. : ٦صفحه  ٢-٢-٧بند  
  صحيح است. 1گزينه 
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 )٩٤بهمن -نظارت-معماری؟ ( زیر شرط کافی است های لزوم شناسایی های ژئوتکنیکی پیش از عملیات ساختمانی، کدامیک از گزینه برای عدم 
 .متر باشد ٢در طراحی و اجرای ساختمان نیاز به گودبرداری به میزان کمتر از ) ١
 مشابه سازند زمین شناسیدر دسترس بودن داده های کافی از محدوده محل مورد نظر و زمین های با ) ۲
 .مترمربع باشد ٣٠٠ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از  )۳
  هیچکدام )۴

  و در این شرایط هیچ شرطی به تنهایی کافی باشد  ینم یگمانه زن یاتبه انجام عمل یازبرقرار باشد ن یطکه تمام شرا یدرصورت: ٦صفحه  ٢-٢-٧بند
  نیست.

  صحيح است. 4گزينه 
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  )٩٦مهر-اجرا-. (عمرانباشدیم یبه گمانه زن یازعدم ن یطجزء شرا یرز  هایینهاز گز  یکامکد 
  طبقه باشد. ٥متوسط و حداکثر  یاکم  یتمتر مربع ساختمان با اهم ٣٠٠تا  ٢٥٠ ین) مساحت اشغال ساختمان ب١
  بقه باشد.ط ٣کم و حداکثر  یتمتر مربع ساختمان با اهم ٤٠٠) مساحت اشغال ساختمان کمتر از ٢
  طبقه باشد. ٢کم و حداکثر  یتمتر مربع ساختمان با اهم ٤٥٠) مساحت اشغال ساختمان کمتر از ٣
  طبقه باشد. ٤متوسط و حداکثر  یاکم  یتمتر مربع ساختمان با اهم ٣٠٠) مساحت اشغال ساختمان کمتر از ٤

  طبقه باشد . ٤توسط و با حداکثر ساختمان مورد نظر با اهمیت کم یا با اهمیت م-: ٦صفحه  ١-٢-٢-٧بند  
  مربع باشد . متر ٣٠٠ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از 

  است. يحصح 4 ينهگز
 7  

برای شناسایی خاک این  هازنیی بین گمانهمقرر است در زمین بزرگی که در مجاورت رودخانه قرار دارد، شهر جدیدی احداث شود. حداکثر فاصله 
 )٩٤(معماری_اجرا_مرداد ت؟پروژه چند متر اس

٥٠) ٤      ٣٠) ٣      ٢٥) ٢      ٤٠) ١  

  اگر الیه بندی پیچیده باشد ( مثل مجاور گسل ها، نزدیک رودخانه ها و کوه ها ، زمین های بسیار ناهموار و دره  -:مورد "ب" ٧صفحه  ١-٤-٣-٢-٧بند
  متر بین گمانه ها قابل قبول می باشد. ٣٠ها )، فاصله حداکثر 

  متر ٣٠حداکثر فاصله  ◄الیه بندی پیچیده (مجاور رودخانه)  ◄زمین جدید (شهر جدید)  ◄: مشخصات زمین (چارت)
  صحيح است. 3گزينه 
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 حداکثر مجاور، ملک به مربوط موجود ژئوتکنیکی اطالعات مشابهت به توجه با. است پیچیده بندی الیه دارای که زمینی در سازی ساختمان برای 

  )٩٥شهریور-اجرا-معماری: ( با است برابر ها گمانه قبول قابل فاصله
  متر ٥٠) ٤      متر ٤٥) ٣      متر ٣٠) ٢    متر ٦٠) ١

 ٧صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧ بند:  
اگر الیه بندی پیچیده باشد ( مثل مجاور گسل ها، نزدیک رودخانه ها و کوه ها ، زمین های بسیار ناهموار و  -:مورد "ب" ٧صفحه  ١-٤-٣-٢-٧پاسخ: بند 

های زمین شناسی مشابه با متر بین گمانه ها قابل قبول می باشد. اگر اطالعات ژئوتکنیکی از ساختگاه های مجاور یا سازند ٣٠ها )، فاصله حداکثر  دره
ر نظر گرفته شود و د بیشتر از مقادیر مندرج در الیه بندی نسبی یکنواخت و الیه بندی پیچیده دتوانمی، فاصله بین گمانه ها زمین مورد نظر وجود دارد
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٩٢ 

  برابر افزایش یابد. ٢حداکثر تا 
  متر می شود ٦٠دو برابر قابل افزایش است که  ◄اطالعات زمین مجاور موجود است   ◄ الیه بندی پیچیده   ◄(چارت): مشخصات زمین 

  .است صحيح 1 گزينه
 7  

  )٩٥اسفند -نظارت-(معماری ت است؟زنی به منظور شناخت یک زمین جدید و بسیار بزرگ درس کدام گزینه برای گمانه 
  است.  قابل قبول  متر ١٠٠تا  ٥٠ ندره ها بی درو ناهموار  چیدهزنی در زمینهای با الیه بندی پی ) فاصله گمانه۱
  است متر قابل قبول ٢٠٠تا  ١٠٠) فاصله گمانه زنی در زمین های با الیه بندی نسبی یکنواخت بین ۲
  است. متر قابل قبول ١٠٠تا  ٥٠با الیه بندی نسبی یکنواخت بین  زنی در زمین های ) فاصله گمانه۳
  .قبول است متر قابل ٣٠ر تا ث) فاصله گمانه زنی در زمین های با الیه بندی پیچیده و ناهموار و دره ها حداک۴

  ٧صفحه  ١-٤-٣-٢-٧بند: 
  ): یدجد یگسترده انجام شود ( مثل شهرها یساز  ساختمان یبزرگ برا یارو بس یدجد ینزم یکبه منظور شناخت  یچنانچه گمانه زن

 یتبا توجه به اهم یقباشد.انتخاب دق یگمانه ها قابل قبول م ینمتر ب ٢٠٠تا  ٥٠باشد، فاصله  یکنواخت یبه صورت نسب ینزم یبند الیه اگر – الف
  .ودش يينتع یکیژئوتکن یطساختمان و شرا

 ینمتر ب ٣٠ناهموار و دره ها )، فاصله حداکثر  یاربس یها ینرودخانه ها و کوه ها ، زم یکگسل ها، نزدباشد ( مثل مجاور  یچیدهپ یبند یهاگر ال -  ب
  .باشد یگمانه ها قابل قبول م

د توان یگمانه ها م ینمورد نظر وجود دارد ، فاصله ب ینمشابه با زم یشناس ینزم یسازند ها یامجاور  یاز ساختگاه ها یکیاگر اطالعات ژئوتکن -  پ
  .باشد فوق فواصل برابر دو تا حداکثر و ب و الف – ١ – ٤ – ٣ – ٢ – ٧ یمندرج در بندها یراز مقاد یشترب
خاص آن ساختمان  ییشناسا یدساختمان ها در مجموعه مورد نظر باشد ، با یگراز د یشترب یتبا اهم یاو  یمتفاوت سازه ا یطاگر ساختمان با شرا -  ت

  . است آمده ٢ – ٤ – ٣ – ٢ – ٧منفرد در بند  یساختمان ها یگمانه ها برا يينانجام شود. ضوابط تع
  متر ٣٠حداکثر فاصله کمتر از  ◄زمین ناهموار  ◄پیچیده  ◄الیه بندی  ◄زمین جدید  ◄(چارت): مشخصات زمین 

  صحيح است. 4گزينه 
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بندی ساده و مناسب با متر مربع در زمین با الیه ٢٧٠اشغال  حداقل چه تعداد گمانه برای احداث یک ساختمان فوالدی با اهمیت متوسط و سطح 
 )٩٤بهمن-نظارت-عمران؟ ( متر، الزم است ١٨٫٥طبقه زیرزمین به عمق کلی گودبرداری برابر  ٤
١) ٤      ٢) ٣       ٣) ٢      ٥) ١  
  ١-٢-٧جدول : ٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  

  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧ جدول
  گمانه  تعداد  زیرسطحی شرایط  ساختمان اهمیت  مساحت

 اشغال سطح با منفرد ساختمان یک
  مربع متر ٣٠٠ از کمتر

  ٢  مناسب زمین و ساده بندی الیه  زیاد و زیاد خیلی
  ٣  نامناسب زمین یا پیچیده بندی الیه

  ١  مناسب زمین و ساده بندی الیه  متوسط
  ٢  نامناسب زمین یا پیچیده بندی الیه

  ١  نامناسب یا مناسب زمین  کم

 اشغال سطح با منفرد ساختمان یک
  مترمربع ١٠٠٠ الی ٣٠٠

  ٣  مناسب زمین و ساده بندی الیه  زیاد و زیاد خیلی
  ٥  نامناسب زمین یا پیچیده بندی الیه

  ٢  مناسب زمین و ساده بندی الیه  متوسط
  ٣  نامناسب زمین یا پیچیده بندی الیه

  ١  مناسب زمین  کم
  ٢  اسبنامن زمین

  ها يدر گودبردار يحداقل تعداد گمانه اضاف 2 – 2 – 7 جدول
  متر ٢٠ تا ١٠ گود عمق  متر١٠ از کمتر گود عمق  مساحت

 ٣٠٠ حداکثر اشغال سطح با تکی ساختمان یک
  ٣ یا ٢  گمانه ١  مربع متر

  ٤ یا ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠ الی ٣٠٠ مساحت با ساختمان
  ١+٢=٣حداقل تعداد گمانه 

  ١+٣=٤اکثر تعداد گمانه حد
  > مساحت ٣٠٠(چارت):   ◄

٤یا٣ ◄تعداد گمانه◄ ١٠≥عمق≥٢٠ اهمیت متوسط   ◄الیه بندی ساده و مناسب ◄ با گود برداری ◄ می باشد. ٣حداقل تعداد گمانه برابر    
  می باشد.٣حداقل تعداد برابر 

  صحيح است. 2گزينه 
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زمین یک ساختمان منفرد آتش نشانی با یک طبقه زیرزمین با ابعاد پی گسترده ( سطح  حداقل تعداد گمانه برای شروع شناسایی ژئوتکنیکی 
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٩٣ 

  )٩٣آبان -اجرا-(عمران شود برابر است با :بندی ساده و زمین مناسب احداث میکه روی خاک با الیه ١٥×١٥ mاشغال)
٢) ٤      ١) ٣      ٣) ٢      ٥) ١  

  ١-٢-٧جدول  :٨صفحه  ٣-٢-٧بند  
  ١٥×١٥=٢٢٥متر مربع        سطح اشغال =      

  متر است. ٣عمق گود یک طبقه که حدودا  :٩صفحه  ٢-٢-٧جدول 
  ٢+١= ٣تعداد گمانه 

  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  متر مربع ٣٠٠کمتر از 

  ٢  ندی ساده و زمین مناسبالیه ب  خیلی زیاد و زیاد
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٢  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب یا نامناسب  کم
  حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها ٢ – ٢ – ٧جدول 

  متر ٢٠تا  ١٠ود عمق گ  متر١٠عمق گود کمتر از   مساحت
 ٣٠٠یک ساختمان تکی با سطح اشغال حداکثر 

  ٣یا  ٢  گمانه ١  متر مربع
  ٤یا  ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠ساختمان با مساحت 

ر (گود برداری) یک طبقه زی  الیه بندی ساده و زمین مناسب◄  ( آتش نشانی) اهمیت زیاد و خیلی زیاد ◄= مساحت ١٥×١٥=٢٢٥>٣٠٠(چارت): 
  ٣تعداد گمانه ◄>عمق گود  ١٠ ◄زمین 

  صحيح است. 2گزينه 
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متر،  ٢٠مترمربع و عمق گود  ٣٠٠بندی ساده و با سطح اشغال حداکثر برای احداث یک ساختمان منفرد با اهمیت متوسط در زمین مناسب با الیه 
  )٩٤(معماری_اجرا_مرداد حداقل چه تعداد گمانه الزم است؟

٢) ٤      ٣) ٣      ٤) ٢      ٥) ١  

 ٣٠٠سطح اشغال =            متر مربع   ١-٢-٧جدول  :٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  
  متر ٢٠=عمق گود :٩صفحه  ٢-٢-٧جدول 

  ١+٢=٣حداقل تعداد گمانه 
  ١+٣=٤حداکثر تعداد گمانه 

  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

رد با سطح اشغال یک ساختمان منف
  متر مربع ٣٠٠کمتر از 

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٢  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب یا نامناسب  کم
  مانه اضافی در گودبرداری هاحداقل تعداد گ ٢ – ٢ – ٧جدول 

  متر ٢٠تا  ١٠عمق گود   متر١٠عمق گود کمتر از   مساحت
 ٣٠٠یک ساختمان تکی با سطح اشغال حداکثر 

  ٣یا  ٢  گمانه ١  متر مربع
  ٤یا  ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠ساختمان با مساحت 

 عدد ٤یا  ٣تعداد گمانه  ◄١٠≥عمق≥٢٠ ◄گود برداریبا ◄ الیه بندی ساده و مناسب◄ اهمیت متوسط ◄> مساحت ٣٠٠(چارت): 
  عدد ٣حداقل تعداد گمانه 

  صحيح است. 3گزينه 
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متر در زمین مناسب آغاز شده است.   X ٥٩ متر مربع زیر بنا، در دو طبقه زیر زمین و سطح اشغال ۲۵۰عملیات اجرایی یک ساختمان مسکونی با  
  )٩٥شهریور-اجرا-(معماری ؟حداقل تعداد گمانه های الزم چه تعداد است

٣) ٤      ١) ٣      ٢) ٢      ٤)١  

  ١-٢-٧جدول  :٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  
  ٩×٥=٤٥سطح اشغال =            متر مربع  

  متر است. ٦دو طبقه که حدودا عمق گود= :٩صفحه  ٢-٢-٧جدول 
  ١+١=٢حداقل تعداد گمانه 
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٩٤ 

  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  ناهمیت ساختما  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  متر مربع ٣٠٠کمتر از 

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  خیلی زیاد و زیاد
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٢  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  ب یا نامناسبزمین مناس  کم
  حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها ٢ – ٢ – ٧جدول 

  متر ٢٠تا  ١٠عمق گود   متر١٠عمق گود کمتر از   مساحت
 ٣٠٠یک ساختمان تکی با سطح اشغال حداکثر 

  ٣یا  ٢  گمانه ١  متر مربع
  ٤یا  ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠ساختمان با مساحت 

  ٢تعداد گمانه ◄>عمق گود ١٠ ◄ )باگود برداری(دو طبقه زیر زمین◄الیه بندی مناسب◄>مساحت اهمیت متوسط٣٠٠سکونی(چارت): ساختمان م
 صحيح است. 2گزينه 

 8 
 جهت باشد مترمربع ٤٧٥ ساختمان اشغال مساحت اگر. شود ساخته رودخانه نزدیکی در" زیاد" اهمیت درجه با منفرد ساختمان یک است قرار 

 )٩٢ آذر – نظارت عمران(  باشد؟می نیاز گمانه چند حداقل حفر به سازه این زیر خاک الیه شناسایی
 گمانه ١) ٤      گمانه ٥) ٣     گمانه ٢) ٢    گمانه٣) ١

 نظر در نامناسب زمین یا پیچیده بندی¬الیه را ان سطحی زیر شرایط شده، ساخته رودخانه نزدیک در ساختمان چون: ٨ صفحه ٣-٢-٧ بند 
  .گیریم¬می

  ١-٢-٧جدول 
  ٤٧٥سطح اشغال =            متر مربع  

  بدون گودبرداری
  ٥تعداد گمانه  حداقل

  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠

  ٣  مناسبالیه بندی ساده و زمین   خیلی زیاد و زیاد
  ٥  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

 عدد ٥ گمانه ادتعد ◄ برداری گود بدون ◄ نامناسب زمین و پیچیده بندی الیه ◄زیاد  اهمیت ◄ ٣٠٠ ≥ مساحت ≥ ١٠٠٠(چارت): 
  .است صحيح 3 گزينه

 8  
مترمربع و اهمیت زیاد بر روی زمین  ٨٣٠برای شروع عملیات شناسایی زمین یک ساختمان منفرد بدون گودبرداری برای زیرزمین با سطح اشغال  

  )٩٤بهمن-اجرا-(عمران نامناسب، حداقل برای چه تعداد گمانه باید برنامه ریزی کرد؟
١) ٤      ٣) ٣      ٥) ٢        ٦) ١  
  ١-٢-٧جدول   :٨صفحه  ٣-٢-٧بند  

  ٨٣٠سطح اشغال =            متر مربع  
  بدون گودبرداری

  ٥حداقل تعداد گمانه 
  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 

  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠

  ٣  الیه بندی ساده و زمین مناسب  و زیادخیلی زیاد 
  ٥  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

  عدد ٥◄بدون گود برداری  ◄الیه بندی پیچیده و نامناسب  ◄اهمیت زیاد  ◄ ٣٠٠≥مساحت≥١٠٠٠(چارت):  



  7مبحث     گروه آموزشي روبون

٩٥ 

  درست است. 2گزينه 
 8  

باشد در وسط زمین بزرگی طراحی و ساخته شود. متر مربع می ٨٠٠در نظر است یک ساختمان مسکونی چند طبقه که سطح زیر بنای هر طبقه  
های های زیرین خاک بستر پییههای فنی به عمل آمده، البرای شناسایی ژئوتکنیکی زمین الزم است تعدادی گمانه حفاری شود. طبق بررسی

کند؟ (عمق گود برداری برای ساختمان نامناسب نیست. برای شروع عملیات شناسایی حداقل چند گمانه برای شناسایی زمین این پروژه کفایت می
  )٩٥اسفند-نظارت-متر است.)  (عمران ٤٫٥ساختمان مذکور

٥ )٤      ٤ )٣      ٣ )٢      ٢١ )١ 
  متر ٤٫٥عمق گود= :٩صفحه  ٢-٢-٧جدول ، ٨٠٠سطح اشغال =            متر مربع   ١-٢-٧جدول  : ٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  

  ٢+٢=٤حداقل تعداد گمانه 
  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 

  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠

  ٣  الیه بندی ساده و زمین مناسب  یادخیلی زیاد و ز 
  ٥  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

  حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها ٢ – ٢ – ٧جدول 
  متر ٢٠تا  ١٠عمق گود   متر١٠تر از عمق گود کم  مساحت

  ٣یا  ٢  گمانه ١  متر مربع ٣٠٠یک ساختمان تکی با سطح اشغال حداکثر 
  ٤یا  ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠ساختمان با مساحت 

 ٤ عداد گمانهت ◄>عمق گود  ١٠◄باگود برداری  ◄الیه بندی مناسب  ◄اهمیت متوسط (ساختمان مسکونی)  ◄ ٣٠٠≥مساحت≥١٠٠٠(چارت):  
  عدد

  صحيح است. 3گزينه 
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باشد؟ ها چقدر میمتر، حداقل تعداد گمانه ٧متر مربع با اهمیت متوسط با گودبرداری به عمق  ٨٠٠برای یک ساختمان منفرد با سطح اشغال  
 )٩٥شهریور -اجرا-بندی ساده است) (عمران(زمین مناسب و دارای الیه

٥) ٤      ٤) ٣      ٣) ٢      ٢) ١  

 ١-٢-٧جدول  :٨صفحه  ٣-٢-٧ بند  
  ٨٠٠سطح اشغال 

  متر ٧عمق گود= :٩صفحه  ٢-٢-٧جدول 
  ٢+٢=٤حداقل تعداد گمانه 

  جدول حداقل تعداد گمانه ١-٢-٧جدول 
  تعداد  گمانه  شرایط زیرسطحی  اهمیت ساختمان  مساحت

یک ساختمان منفرد با سطح اشغال 
  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠

  ٣  ساده و زمین مناسب الیه بندی  خیلی زیاد و زیاد
  ٥  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ٢  الیه بندی ساده و زمین مناسب  متوسط
  ٣  الیه بندی پیچیده یا زمین نامناسب

  ١  زمین مناسب  کم
  ٢  زمین نامناسب

  حداقل تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها ٢ – ٢ – ٧جدول 
  متر ٢٠تا  ١٠مق گود ع  متر١٠عمق گود کمتر از   مساحت

 ٣٠٠یک ساختمان تکی با سطح اشغال حداکثر 
  ٣یا  ٢  گمانه ١  متر مربع

  ٤یا  ٣  گمانه ٢  مترمربع ١٠٠٠الی  ٣٠٠ساختمان با مساحت 
  عدد ٤تعداد گمانه  ◄عمق گود≥١٠◄با گودبرداری  ◄ الیه بندی ساده و زمین مناسب ◄اهمیت متوسط  ◄٣٠٠≥٨٠٠≥١٠٠٠(چارت):  

  صحيح است. 3گزينه 
 8  

های الزم چند  . حداقل تعداد گمانه ساخته شود ، در نزدیکی یک رودخانه مربع متر ١١٠٠مقرر است تک ساختمانی با اهمیت متوسط و زیربنای  
  )٩٥شهریور-نظارت-معماری( ؟ عدد است

٢) ٤      ٤) ٣      ٣) ٢      ٥)١ 
  ١-٢-٧جدول  :٨صفحه  ٢-٤-٣-٢-٧بند  
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