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 ریزی کشور سازمان مدیریت و برنامه
 معاونت امور فنی

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 فهرست نشریات
  سال اخیر2منتشر شدۀ 

  وتدوین معیارهاامور فنی، دفتر 
کاهش خطرپذیری ناشی از زلزله



 شريات دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزلهن 

شماره  عنوان نشريه نوع تاريخ انتشار چاپ
دستورالعمل  آخر اول نشريه

 مالحظات

  ۱  ۱۳۸۱ ۲۳۴ نامه روسازي آسفالتي راه هاي ايران آيين
 ضوابط و معيارهاي طرح و اجراي سيلوهاي بتني 

ــد اول  ــيلو    –جل ــاري س ــازه و معم ــي س ــومي و اجراي ــي عم ــات فن  مشخص
)۱-۲۳۵( 

ــد دوم  ــات ف–جل ــيلو     مشخص ــرق س ــات ب ــي تأسيس ــومي و اجراي ــي عم ن
)۲-۲۳۵( 

 مشخصـات فنـي عمـومي و اجرايـي تأسيسـات مکـانيکي سـيلو                –جلد سوم   
)۳-۲۳۵( 

۲۳۵ 
۱۳۸۲ 
۱۳۸۱ 
 

 
 ۳ نوع ۱-۲۳۵
  ۳ نوع ۲-۲۳۵

 
 

  ۳  ۱۳۸۱ ۲۴۰ راهنماي برگزاري مسابقات معماري و شهرسازي در ايران 
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۴۵ ضوابط طراحي سينما

  ۱  ۱۳۸۱ ۲۴۶  حرکتي- و مقررات شهرسازي و معماري براي افراد معلول جسميضوابط
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۴۷ دستورالعمل حفاظت و ايمني در کارگاههاي سدسازي

  ۳  ۱۳۸۱ ۲۴۸ فرسايش و رسوبگذاري در محدوده آبشکنها
فهرست خدمات مرحله توجيهي مطالعات ايزوتوپي و رديـابي مصـنوعي منـابع             

  ۲  ۱۳۸۱ ۲۴۹ آب زيرزميني
  ۱  ۱۳۸۲ ۲۵۰ آيين نامه طرح و محاسبه قطعات بتن پيش تنيده

  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۱ فهرست خدمات مطالعات بهسازي لرزه اي ساختمانهاي موجود
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۲ رفتارسنجي فضاهاي زيرزميني درحين اجرا

  ۱  ۱۳۸۱ ۲۵۳ آيين نامه نظارت و کنترل برعمليات و خدمات نقشه برداري
 :ستورالعمل ارزيابي پيامدهاي زيست محيطي پروژه هاي عمرانيد

 دسـتورالعمل عمـومي ارزيـابي پيامـدهاي زيسـت محيطـي پـروژه هـاي                 –جلد اول   
 )۲۵۴-۱(عمراني

 شرح خدمات بررسي اوليه و مطالعـات تفصـيلي ارزيـابي آثارزيسـت محيطـي طـرح           –جلد دوم   
 )۲۵۴-۲(عمراني 

 )۲۵۴-۳.....(صي پروژه هاي آب  دستورالعمل هاي اختصا–جلد سوم 

۲۵۴ ۱۳۸۱  

 
۳ 
۱ 
۳ 

 

  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۵ دستورالعمل آزمايشهاي آبشويي خاکهاي شور وسديمي در ايران
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۶ استانداردهاي نقشه کشي ساختماني

  ۳   ۲۵۷ دستورالعمل تهيه طرح مديريت مناطق تحت حفاظت
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۸ دستورالعمل بررسيهاي اقتصادي منابع آب

  ۳  ۱۳۸۱ ۲۵۹ دستورالعمل آزمون ميکروبيولوژي آب
  ۳  ۱۳۸۱ ۲۶۰ راهنماي تعيين عمق فرسايش و روشهاي مقابله باآن درمحدوده پايه هاي پل

ضوابط و معيارهاي فني روشهاي آبياري تحت فشار مشخصات فنـي عمـومي             
  ۱  ۱۳۸۱ ۲۶۱ آبياري تحت فشار

مرحله هـاي شناسـائي ،      ( تاسيسات آبگيري   فهرست جزئيات خدمات مطالعات     
  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۲ )اول و دوم ايستگاههاي پمپاژ 

سـردخانه  ( فهرست جزئيات خـدمات مهندسـي مطالعـات تاسيسـات آبگيـري             
  ۲  ۱۳۸۲ ۲۶۳ )سازي

  ۱ ۱۳۸۴ ۱۳۸۲ ۲۶۴ آيين نامه اتصاالت سازه هاي فوالدي ايران
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۵ برپايي آزمايشگاه آب

 تورالعمل تعييين اسيد يته  و قليائيت آب دس-۱
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۶  دستورالعمل تعيين نيتروژن آب-۲



 شريات دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزلهن 

 هاي کشور  نامه ايمني راه  آيين
 )جلد اول(ايمني راه و حريم 

 )جلد دوم(ايمني ابنيه فني 
 )جلد سوم(ايمني عالئم 

 )جلد چهارم(تجهيزات ايمني راه 
 )جلد پنجم(تأسيسات ايمني راه 

 )جلد ششم(برداري  هرهايمني ب
 )جلد هفتم(ايمني در عمليات اجرايي 

 
۱-۲۶۷ 
۲-۲۶۷ 
۳-۲۶۷ 
۴-۲۶۷ 
۵-۲۶۷ 
۶-۲۶۷ 
۷-۲۶۷ 

۱۳۸۴  ۱  

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۸ ها   و روسازي راههاي خاکريز  دستورالعمل تثبيت اليه
  ۳  ۱۳۸۲ ۲۶۹ بندي رسوب  هاي دانه راهنماي آزمايش

تجديدنظر  ۱ ۱۳۸۴ ۱۳۸۳ ۵۵ مشخصات فني عمومي کارهاي ساختماني 
 دوم

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۰ هاي عمومي کشور ريزي و طراحي کتابخانه معيارهاي برنامه
براي محاسبات تأسيسـات   )DESIGN CONDITIONS(شرايط طراحي 

  ۳  ۱۳۸۲ ۲۷۱ گرمايي، تعويض هوا و تهويه مطبوع مخصوص تعدادي از شهرهاي کشور 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۲ خازن سدها برداري از م راهنماي مطالعات بهره

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۳ ها به روش انيشتين و کلبي  راهنماي تعيين بار کل رسوب رودخانه
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۴ برداري آب  دستورالعمل نمونه

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۵ هاي فاضالب  خانه ضوابط بهداشتي و ايمني پرسنل تصفيه
     ۲۷۶  مسيل يا شرح خدمات مطالعات تعيين حد بستر و حريم رودخانه

هـاي   هـاي سـاحلي و روش   هاي شور در آبخـوان      راهنماي بررسي پيشروي آب   
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۷ کنترل آن

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۷۸ هاي فاضالب شهري خانه راهنماي انتخاب ظرفيت واحدهاي مختلف تصفيه
  ۱  ۱۳۸۳ ۲۷۹ آهن  مشخصات فني عمومي زيرسازي راه

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۰ مشخصات فني عمومي راهداري 
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۱ هاي آبياري و زهکشي ضوابط عمومي طراحي شبکه

هـاي تنظـيم سـطح آب و آبگيرهـا در        ضوابط هيـدروليکي طراحـي سـاختمان      
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۲ هاي روباز  کانال

     ۲۸۳ هاي آبياري و زهکشي فهرست خدمات مهندسي مرحله ساخت طرح
هـاي فاضـالب شـهري بخـش      خانه برداري و نگهداري از تصفيه راهنماي بهره 

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۴  تصفيه ثانويه - دوم
  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۵ هاي فاضالب  خانه راهنماي تعيين و انتخاب وسايل و لوازم آزمايشگاه تصفيه

  ۳  ۱۳۸۳ ۲۸۶ هاي آبياري تحت فشار ضوابط طراحي سيستم
 معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
  راهنماي طراحي تأسيسات مكانيكي  :جلد دوم
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

طراحي بناهاي 
 )۱(درماني 

بخش بستري 
  جراحي-داخلي
۱-۲۸۷ 

بنـدي و مشخصـات فنـي         راهنمـاي گـروه    : جلد چهـارم  
 تجهيزات 

۱۳۸۳  ۳  

 معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
  راهنماي طراحي تأسيسات مكانيكي  :جلد دوم
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

طراحي بناهاي 
 )۲(درماني 

هاي  بخش مراقبت
 ويژه 

I.C.U 
۲-۲۸۷ 

بنـدي و مشخصـات فنـي         راهنمـاي گـروه    : جلد چهـارم  
 تجهيزات بيمارستاني  

۲۸۷ 

۱۳۸۳  ۳  

 معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
  راهنماي طراحي تأسيسات مكانيكي  :جلد دوم

طراحي بناهاي 
 )۳(درماني 

 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سومبخش اعمال 

۲۸۷ ۱۳۸۴  ۳  



 شريات دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزلهن 

 يمانزا
۳-۲۸۷ 

بنـدي و مشخصـات فنـي         راهنمـاي گـروه    : جلد چهـارم  
 تجهيزات 

    

طراحي بناهاي  معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
 )۴(درماني 

بخش بستري 
 يمانزا
۴-۲۸۷ 

  ۳  ۱۳۸۴ تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :مدوجلد 

 معماري  طراحي و ريزي راهنماي برنامه:جلد يکم
  مكانيكي  راهنماي طراحي تأسيسات :جلد دوم

طراحي بناهاي 
 )۵(درماني 

هاي  بخش مراقبت
 ويژه نوزادان 

۵-۲۸۷ 
 تأسيسات برقي  راهنماي طراحي :جلد سوم

 

۱۳۸۴  ۳  

  ۱  ۱۳۸۳ ۲۸۸ آهن نامه طرح هندسي راه آيين
     ۲۸۹ ها راهنماي روش محاسبه تعديل آحاد بهاي پيمان

 دستورالعمل تهيه، ارائه و بررسي پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندسي ارزش 
االنه پيشنهادهاي تغيير، با نگاه مهندسـي       دستورالعمل تهيه و ارسال گزارش س     

 ارزش
۲۹۰ ۱۳۸۳  ۱  

  ۳  ۱۳۸۴ ۲۹۱ جزئيات تيپ کارهاي آب و فاضالب
     ۲۹۲  متر ۱۰ تا ۲هاي راه دهانه  هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۳  متر ۱۰ تا ۲آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۴  متر۲۵ تا ۱۰ راه دهانه هاي هاي همسان پل مجموعه نقشه
     ۲۹۵  متر  ۲۵ تا ۱۰آهن دهانه  هاي راه هاي همسان پل مجموعه نقشه

    ۱۳۸۴ ۲۹۶ هاي شني و آسفالتي  راهنماي بهسازي رويه
    ۱۳۸۴ ۲۹۷ فرهنگ واژگان نظام فني و اجرايي كشور 

و ۱۳۸۳ ۲۹۸ )۱۳۸۳ مهرماه ۷-۵(مجموعه مقاالت كارگاه مشترك ايران و ژاپن 
۱۳۸۴ ۱۳۸۳ __  

 ۲۹۹     
 هاي دريايي ايران  نامه طراحي بنادر و سازه آيين

 مالحظات محيطي و بارگذاري -۱
 مصالح -۲
 مكانيك خاك و پي -۳
 اصول و مباني مطالعات و طراحي بنادر -۴
 هاي حفاظتي شكنها و سازه موج -۵
  تجهيزات پهلوگيريسازه و -۶
 آبراهه و حوضچه -۷
 برداري و پشتيباني بنادر تسهيالت و تجهيزات بهره -۸
 سكوهاي دريايي -۹
 محيطي بنادر مالحظات زيست -۱۰
 سازه و تجهيزات تعمير شناور -۱۱

  
۱-۳۰۰ 
۲-۳۰۰ 
۳-۳۰۰ 
۴-۳۰۰ 
۵-۳۰۰ 
۶-۳۰۰ 
۷-۳۰۰ 
۸-۳۰۰ 
۹-۳۰۰ 
۱۰-۳۰۰ 
۱۱-۳۰۰ 

۱۳۸۵  ۳  

     ۳۰۱ ن آه مشخصات فني عمومي روسازي راه
     ۳۰۲ دستورالعمل مطالعات هيدروليكي و آبشستگي پل  
  ۱  ۱۳۸۵ ۳۰۳ هاي آب و فاضالب شهري  مشخصات فني عمومي كارهاي مربوط به لوله

     ۳۰۴ هاي عمومي  راهنماي طراحي نماي ساختمان
 اجرايـي   –هـاي تفصـيلي       ريـزي و تهيـه طـرح        شرح خدمات مطالعات برنامـه    

     ۳۰۵ هاي شمال كشور جنگلجنگلداري 
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۶ سازي و تميزكاري سطوح فلزي جهت اجراي پوشش  آماده



 شريات دفتر امور فني، تدوين معيارها و كاهش خطرپذيري ناشي از زلزلهن 

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۷ بندي سيل و تعيين حد بستر و حريم رودخانه  راهنماي پهنه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۸ راهنماي طراحي ديوارهاي حائل

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۰۹ بر هاي آب اي تونل راهنماي طراحي سازه
هاي   هاي آبريز و محدوده     بندي و كدگذاري حوضه     العمل و ضوابط تقسيم   دستور

     ۳۱۰ مطالعاتي در سطح كشور 
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۱ هاي فوالدي  راهنماي حفاظت كاتدي خطوط لوله و سازه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۲ هاي آبي بتني ضوابط عمومي طراحي سازه
هـاي    مانهبـرداري و نگهـداري از سـا         فهرست خدمات مهندسي مطالعات بهـره     

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۳ برداري  آبياري و زهكشي در حال بهره
     ۳۱۴ هاي آبياري و زهكشي گيري كشاورزان در طرح ارزيابي ظرفيت وام

  ۳   ۳۱۵ هاي زهكشي راهنماي نگهداري سامانه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۶ راهنماي تعيين دوره بازگشت سيالب طراحي براي كارهاي مهندسي رودخانه

     ۳۱۷ » هاي آبياري و زهكشي هاي پمپاژ شبكه ي ايستگاهضوابط طراحي هيدروليك
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۸ هاي آب  خانه دستورالعمل كنترل كيفيت در تصفيه
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۱۹ هاي زيرزميني ضوابط طراحي تعيين فاصله و زهكش
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۰ هاي زهكشي زيرزميني  فهرست خدمات ارزيابي عملكرد سامانه

  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۱ و آبگذر زير جاده ها  ضوابط طراحي هيدروليكي سيفون
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۲ دستورالعمل تعيين هدايت هيدروليك خاك 

هاي آب و فاضـالب در مرحلـه          محيطي طرح   دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
  ۳  ۱۳۸۴ ۳۲۳ اجمالي

هـاي    لولـه : ها جلد پنجم        مشخصات فني عمومي تأسيسات مكانيكي ساختمان     
  ۱  ۱۳۸۴ ۱۲۸-۵ ترموپالستيك

     ۳۲۴ هاي با اتصال خرجيني  ضوابط طراحي ساختمان
     ۳۲۵ هاي صنعتي فوالدي  ضوابط طراحي و محاسبه ساختمان

     ۳۲۶ نامه ملي پايايي بتن  آيين
     ۳۲۷ دستورالعمل ساخت بتن در كارگاه 

     ۳۲۸ ها و اصطالحات اكتشافات معدني هاي معدني؛ واژه تعاريف و مفاهيم در فعاليت
     ۳۲۹ اي  فهرست خدمات مطالعات برداشت مصالح رودخانه

     ۳۳۰ دستورالعمل آماربرداري از منابع آب 
گذاري و توجيه اقتصادي      راهنماي تشخيص اثرهاي اقتصادي، اجتماعي، ارزش     

     ۳۳۱ هاي توسعه منابع آب ح طر
     ۳۳۲ ها در كارهاي مهندسي رودخانه راهنماي طراحي، ساخت و نگهداري پوشش

هاي آبياري تحت فشـار        اجتماعي سامانه  -شرح خدمات توجيه فني و اقتصادي     
     ۳۳۳ ) پ- ب-در سه سطح الف(

محيطــي   اجتمــاعي و زيســت-نامــه مطالعــات توجيــه فنــي، اقتصــادي  روش
     ۳۳۴ هاي آبياري تحت فشار  سامانه

     ۳۳۵ برداري هيدروليكي از مخزن سدهاي بزرگ  راهنماي بهره
     ۳۳۶ اي  راهنماي برداشت مصالح رودخانه

طعي، تبديل و ايمني و     هاي حفاظتي و تقا       ضوابط طراحي هيدروليكي ساختمان   
     ۳۳۷ هاي آبياري  هاي حفاظت در مقابل فرسايش سامانه ساختمان

محيطي طرحهاي آب و فاضـالب در مرحلـه           دستورالعمل ارزيابي اثرات زيست   
     ۳۳۸ تفصيلي

     ۳۳۹ مشخصات فني اجرايي بازيافت سرد آسفالت  




