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ابتدا شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختمان

ابطال (پروانه ایتغال  /کاردان و دیپلمه فن و معماران تجرب )

(مدت بیمه کیفیت ساختمان  /وظیفه مجری) 2ص73

2ص21

ابتدا نصب (پانل منتهی الیه گوشه دیوار خارجی  /پانل )3D

ابطال (پروانه ایتغال) ق ص21

11ص38

ابطال (یصص حقوق ) 2ص177

ابریشم (تصرف انباری میان خطر  /گروه ن –  / 1گروه بندی)
7ص22
ابریشم و منسوجات ابریشمی (بار زنده کف اجناس /
ارتفاع انبار کردن اجناس  /سربار  /بار زنده معادل) 6ص123

ابطال (ناظر حقیق ) 2ص32
ابطال پروانه اشتغال (احراز هرگونه تصلف  /برخورد انضباط /
ایصاص حقوق  /دفاتر مهندس طراح ساختمان) 2ص2
ابطال پروانه اشتغال (برخورد انضباط تا حد ابطال / ...سازمان

ابزار (بازرس عینی جوش) ج ص 2۰1

نظان مهندس ساختمان استان) 2ص6

ابزار (تعریف) ق ص37

ابطال ررارداد مجری (قبل از پایان یافت اجرای پروژه  /عملیات

ابزار اجرای كارتعيين شدده باشدد (مشخصصات برای مایی

ساختمان ) 2ص68

آالت و ابزار / ...تعهدات پیمانکار) ق ص33

ابعاد (الکترود زمی اساس ) 17ص138

ابزار الکترونيددق ردددرت

(موتور دور متغیر  /پمخخ / /دمنخخده)

11ص31
ابزار اندازه گيری (جوشکاری) ج ص 66
ابزار اندازه گيری دريق (تهیه مالت) 2ص72

ابعاد (تامی مدا زمان مقاومت در برابر تش) 9ص 08۰
ابعاد (جوش انگشتانه و کام) ج ص863
ابعاد (چاهک بتن یا آجری  /الکترود زمی ساده) 17ص137

ابعدداد

(سخخخکو /ایوان  /بخخالک  /مسخخخیر دسخخخترس ورود و خرو )

ابزار بازرسی چشمی جوش ج ص 2۰6

6ص63و68

ابزار پایش (حفاری  /قرائت توسط مهندس ناظر) 3ص27

ابعاد (سونا خشک  /استصر) 6ص33

ابزار پایش (نشست سنج  /کشش سنج  /انحراف سنج  /سلول
بارگذاری  /پیزومتر  /یتاب نگار) 3ص22
ابزار تزئينی نما (گچ بری  /نگهداری  /اسخخختحکان کنترل یخخخود)
22ص22
ابزار تميز كدداری گدل جوشدددکداری (جوشککککاری وس
الکتریکی) ج ص 6۶

ابعاد (یناسنامه فن و ملک ) ق ص23
ابعاد (کالف رابط شالوده سطحی) 9ص203
ابعاد (محدودیت ابعاد  /مشخصاا هندسی تیر  Tشکل)
9ص30
ابعاد (محدودیت ابعاد و رماتورگذاری تیر عمیق) 9ص218
ابعاد (مقاومت پیچشی تامی شده در عضو) 9ص180

ابزار دريق (ایمن ) 3ص22
ابزار دريق (نظارت بر عملکرد ساخت گودها و3 )...ص21
ابزار دريق (اطالعات بدست آمده  /صحت سنج رفتار گودها و)...
3ص21

ابعاد (ناظر  /مسئولیت) 13ص12
ابعاد (وزارت مسک و یهرسازی  /یناسنامه فن و ملک ) 2ص8

ابعاد ( zoneطرحواره موقعیت  /ابعاد مناطق  /زیر دوش)17ص123

ابزار كار فلزی سبق (بار زنده کف اجناس  /ارتفاع انبار

ابعاد اتاق ترانسفورماتور (انتصاب ابعاد17 )...ص26

کردن اجناس  /سربار  /بار زنده معادل) 6ص18۰

ابعاد اتاق ترانسفورماتور خشق و روغنی 17ص22

ابزار نشانه گذاری ج ص66

ابزار

نصدددب (وسککایکل و ماشککی

سا  /سککازه وسدی /

جوشکاری) ج ص66
ابزار نمایشگر (روش نصب و بازرسی  /اتصاسا پیچی با
عملکرد اصطکاکی) 11ص13

ابزار و وسدددایل كارگاه را كه متعلق به او یا دراختيار
اوسد

و برای انجام عمليات موضوع پيمان به كار می

گيرد به هزینه خودبيمه كند (تعهدات پیمانکار) ق ص31
ابزاراجرای كار (تعهدات پیمانکار) ق ص36
ابطال (ادامه کار ناظر حقوق غیرممک باید) 2ص37

ابعاد اتصال اتکایی (اعضا پیش ساخته) 9ص239
ابعاد اسمی (ستون بنای  /خطر نسب زیاد و خیل زیاد) 8ص62
ابعاد اسمی سوراخ (عرض سوراخ پیچ) 17ص77

ابعاد اسدمی سوراخ پي

(بر حسب قطر پیچ  /سوراخ استاندارد /

سوراخ بزرگ یده  /سوراخ لوبیای کوتاه و بلند) 17ص137
ابعاد اسمی واحد مصالح بنایی (تعریف) 8ص2
ابعاد الکترود صفحه ای 17ص133
ابعاد آشپزخانه مابين دیوار اصلی 6ص21
ابعاد بازشو (ساختمان بنای غیرمسلح) 8ص32
ابعاد بازشو 23۰۰پ6ص0۶
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ابعاد بازشو در سيستم دال دوطرفه 9ص166

ابعاد سدوراخ لوبيایی بلند (ابعاد اسخخم سخخوراخ پیچ  /برحسب

ابعاد بازشو فرار اضطراری و نجات 7ص173

قطر پیچ) 17ص137

ابعاد بس

یا تسمه افقی (ستون دوبل) ج ص889

ابعاد پاگرد (موافق جهت خرو بچرخد  /در  /مسخخخیر دسخخخترس
خرو ) 6ص63
ابعاد پالن (درز انقطاع) 8ص27
ابعاد پله (فضا باز  /حفظ ایمن و راحت ) 21ص21
ابعاد پی (نشست یکنواخت پ سطح ) 3ص23
ابعاد پيش آمدگی (ساختمان بنای ) 2877ص88
ابعاد تابلو راهنما تخليه اضطراری 27ص66
ابعاد تابلو راهنما واكنش اضطراری 27ص66
ابعاد تير (کالف لرزه ای  /طراحی در برابر زلزله) 9ص۶۰6
ابعاد جوش ج ص629
ابعاد چاه آسدانسدور (ظرفیت کابی  /نوع در و سرعت آسانسور)
12ص12
ابعاد چاه آسانسور (نایاقول مجاز ابعاد) 12ص21
ابعاد چاه پنجره (بازیو فرار اضطراری) 7ص178
ابعاد چاهق (آسانسور) 12ص26
ابعاد چشمه توری (دهانه ورود هوا) 16ص112

ابعاد چون ساخ
ابعاد خش

اعضا سازه ای 9ص۶92

8ص12

ابعاد سدوراخ لوبيایی كوتاه (ابعاد اسم رسم  /برحسب قطر
پیچ) 17ص137
ابعاد شالوده 9ص202
ابعاد شناسنامه فنی و ملکی 2ص83

ابعاد طراحی از بر تکيه گاه تا انتهای عضو پيش
ساخته 9ص29۰

ابعداد عالمد

(قطر خخارج لوله  /لوله انتقال سخخخیاالت  /حداقل

ارتفاع نویته  /طول عالمت) 27ص23
ابعاد فضای دوش 6ص31
ابعاد رطعه سنگ مصرفی (پهنای دیوار) 8ص16
ابعاد كابين (آسانسور  /قابلیت حمل بیمار) 12ص11
ابعاد كابين (آسانسور قابلیت حمل تصت بیمار) 12ص11
ابعاد كابين (آسانسور قابلیت حمل صندل چرخ دار) 12ص17
ابعاد كانال یا بازشدددو عبور كابل یا فضدددا زیر اتاق (اتاق
ترانسفورماتور  /هماهنگ کامل) 17ص28
ابعاد مشخصه (تعریف) 8ص2
ابعاد مقطع كالف رائم (کمتر از  277میلیمتر نباید) 8ص23
ابعاد ملق (صالحیت مهندسان نقشه بردار ساختمان) 2ص83

ابدعدداد

مدندداطدق(طخرحخواره مخوقخعخخیخخت  /زیخخر دوش  /ابعخخاد

17)zoneص123

ابعاد در اتاق تابلو برق (حمل و نقل تابلو  /آهن ) 17ص28

ابعاد موتورخانه مشترک (آسانسور کشش ) 12ص22

ابعاد درز جوش و پخی مناسب ج ص 11۶

ابعاد ميلگرد (پوشش بتنی  /ا زایش ابعاد / ...وصله

ابعاد دریچه تهویه طبيعی (اتاق سونا) 16ص177

مکانیکی) 9ص۶۶1

ابعاد دو سدتون (اختالف ابعاد / ...اتصال ستون پایی به باس)

ابعاد نشيمن (اتصاسا اعضا به یکدیگر) 9ص23۰

ج ص۶61

ابعاد و مساح

ابعاد دهانه (روش طراحی ساده ساختمان بتنی) 9ص09۶

ابعاد وارعی (تعریف) 8ص2

ابعاد دیوار (دیوار در معرض تش  /کفایت سازه دیوار  /مدا

ابعاد هندسی و محدودی

(توقف خودرو) 6ص37

آن (دیوار خارجی  /الزاماا

زمان مقاوا در برابر تش) 9ص 0۶6

لرزه ای اجزای غیرسازه ای) 23۰۰پ 6ص2

ابعداد راهرو داخلی (مسخخخیر عبور تخابلو برق  /حمل و نقل تابلو)

ابالغيه (مسئول نگهداری ساختمان) 22ص11

17ص28
ابعاد زبانه برشی (مهار) 9ص888

ابالغيه تخلف (بازرس  /مسئول نگهداری ساختمان) 22ص17
ابالغيه رانونی توجه ننمایند (ایصاص حقیق یا حقوق ارائه

ابعاد سایبان (تابش خوریید) 11ص61

دهنده خدمات مهندس ) 2ص21

ابعاد ستون (ابعاد  /مصالح بنای مسلح  /خطر نسب زیاد و خیل

ابالغيه ها (عدن توجه به ابالغیه ها  /پروانه ایتغال  /معلق یدن /

زیاد) 8ص62

کاردان و دیپلمه فن و معماران تجرب ) 2ص21

ابعاد سدوراخ اسدتاندارد (ابعاد اسم سوراخ پیچ  /برحسب قطر

ابنيده (اجخاره و فروش ابنیخه و امالک  /تابلو موقت  /ب نیاز از جواز)

پیچ) 17ص137

ابعاد سدوراخ بزر
قطر پیچ) 17ص137

27ص36
شدده (ابعاد اسخم سخوراخ پیچ  /برحسب

ابنيه تاریخی (قبل از تهیه نقشه ها  /طراح) 6ص8
ابنيه تاریخی (نقشه نما  /صالحیت مهندسان نقشه بردار) 2ص86
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ابنيه مجاور (تصریب بنا  /پایداری سازه مجاور) 12ص23

اتاق ادارات (دسخخختگاه گرن کننده با سخخخوخت گاز مایم و جامد /

ابهام (استعالن از دفتر امور مقررات مل ساختمان) 22ص12

ممنوع است) 16ص13

ابهام (اعمال مواد مقررات  /وزارت مسک و یهرسازی) 2ص1
ابهام (طبق نظر وزارت مسک و یهرسازی) ق ص23
ابهام (مطالبات مجری  /صاحب کار موظف است  /صورت هزینه)
2ص167
ابهام (موارد قرارداد  /مجری  /صاحب کار) 2ص168
ابهام (نحوه اجرا یا اعمال مواد مجموعه ییوه نامه  /ماده/ 127
وزارت مسک و یهرسازی) 2ص22
اپرا (زمان واخنش) 18ص71

اپرا

(مراکز فرهنگ  /تراز نوفخخه زمینخخه  /برسخخخنج نوفخخه ترجیح )

18ص78
اپراتور (جوش زیرپودری  /ماسک) ج ص11
اپوكسی (اندود شده با اپوکسی  /طول گیرایی شبکه رماتور
سیمی جدار جوش شده در کشش) 9ص۶88
اپوكسی ( رماتور با اندود روی و با پوشش اپوکسی /خوردگی
رماتور) 9ص02۶
اپوكسی (پویش میلگرد  /مناطق با خطر نسب کم) 8ص71
اپوكسی (تامی دوام رماتور) 9ص62

اتاق اداری (تصرف اداری  /حرفه  /کسب  /تجاری  /تراز نوفه زمینه
 /برسنج نوفه ترجیح ) 18ص72
اتاق اداری (تصرف اداری  /حرفه  /کسب  /تجاری  /زمان واخنش)
18ص76

اتاق ارام

(ارتفاع  /تصرف مسکون  /زیربنا) 6ص82

اتاق ارام

(تصرف مسکون  /زیربنا  /مساحت  /پهنا) 6ص82

اتاق ارام

(سقف ییبدار  /فاصله  /ارتفاع) 6ص22

اتاق ارام

(نسخبت سخطح بازیوی تهویه به سطح کف فضا  /سطح

ییشه پنجره نسبت به کف) 6ص81
اتاق امداد رسانی (روینای ایمن ) 17ص38
اتاق امدادرسانی (روینای ایمن ) 17ص33

اتاق انباش

زباله و ضایعات بيمارستان (محافظت فضای

فرع حادثه خیز  /مقاومت اجزای جدا کننده  /تمهیدات محافظت )
7ص28
اتاق انتظار (یدت روینای ) 17ص138

اتداق انتظدار بيمارسدددتان و

درمانگاه (یخخخدت رویخخخنای )

17ص131
اتاق آسانسور (بار زنده گسترده یکنواخت  /بار متمرکز

اپوكسی (ضصامت رنگ  /یرایط محیط مصتلف) 17ص236

زنده) 6ص88

اتاق (تصلیه هوا  /مایی رخت خشک ک ) 16ص61

اتاق آشدپزخانه (نسخبت سخطح بازیوی تهویه به سطح کف فضا /

اتاق (تعریف) 6ص12

سطح ییشه پنجره نسبت به کف) 6ص81

اتاق (دو در دسترس خرو  /اقامتگاه  /مسافرخانه  /پانسیون)
7ص112
اتاق (راهرو دسترس خرو  /تصرف مراقبت بازدایت ) 7ص127
اتاق (راهروی دسترس خرو  /حداکثر فاصله  /هتل و خوابگاه)
7ص112
اتاق (روینای دائم  /اتاق نصب تاسیسات مکانیک ) 16ص71
اتاق (ساختمان مجتمع مسکونی  /بار زنده گسترده یکنواخت
 /بار متمرکز زنده) 6ص82
اتاق (فاصله پیمایش  /راهرو دسترس خرو  /تصرف درمان و
مراقبت ) 7ص121
اتاق (کالس در پایی تر از تراز تصلیه خرو  /راه خرو  /تصرف
آموزی و فرهنگ ) 7ص111
اتاق (مصالح نازک کاری قابل ایتعال) 7ص167
اتاق (مقدار هوا ورودی از بیرون  /مقدار هوا تصلیه) 16ص61

اتاق آموزش موسددديقی (تصخخخرف آموزیخخخ  /تراز نوفه زمینه /
برسنج نوفه ترجیح ) 18ص21
اتاق آموزش موسديقی (تصخرف آموزی  /زمان واخنش بهینه)
18ص21
اتاق آموزش موسددديقی (درجه بندی آکوسخخختیک  /تراز نوفه)
18ص81
اتاق بایگانی (ساختمان موزشی – رهنگی و کتابخانه  /بار
زنده گسترده یکنواخت  /بار متمرکز زنده) 6ص82
اتاق بخش بسددتری (مراکز بهدایخخت درمان  /تراز نوفه زمینه /
برسنج نوفه ترجیح ) 18ص72
اتاق بخش بسدددتری (مراکز بهدایخخخت درمان  /زمان واخنش)
18ص72
اتاق برق فشدار متوسدو و ضدعيف (تابلوهای فشار متوسط و
ضعیف /فاصله مجاز) 17ص23
اتاق بسددتری (ارتفاع لبه پنجره از کف  /فاصخخله پنجره از لبه تصت

اتاق (نصب دستگاه) 16ص76

بیمار  /تصرف درمان مراقبت ) 6ص17

اتاق (واحد زندگ  /واحد مسکون  /تعریف) 7ص12

اتاق بسددتری (چاه آسخخانسخخور  /هتل بیمارسخختان و سخخاختمان

اتاق (هتل یا روشگاه  /بار زنده گسترده یکنواخت  /بار

مسکون ) 12ص12

متمرکز زنده) 6ص82
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اتاق بسدددتری (در یک لنگه یا دو لنگه  /ارتفاع  /عرض  /تصخخخرف

اتاق ترانسفورماتور خشق (تهویه مکانیک ) 17ص21

درمان مراقبت ) 6ص17

اتاق ترانسفورماتور خشق و روغنی (ابعاد اتاق17 )...ص22

اتاق بسدتری (عرض حرکت تصت در اتاق بستری  /تصرف درمان
مراقبت ) 6ص17
اتاق بسددتری و سددرویس بهداشددتی ( 17درصخخد برای افراد
معلول و کم توان) 6ص11

اتاق بهداش

(درجه بندی آکوستیک  /تراز نوفه) 18ص81

اتاق ترانسدددفورماتور روغنی (تهویه طبیع  /باالتر از سخخخطح
زمی  /یکل) 17ص63
اتاق ترانسدفورماتور روغنی (تهویه طبیع  /هم سطح زمی /
یکل) 17ص62
اتاق ترانسددفورماتور روغنی (تهویه مکانیک  /باالتر از سخخطح

اتاق بيمار (بیمارستان  -مراکز درمانی  /بار زنده گسترده

زمی  /یکل) 17ص68

یکنواخت  /بار متمرکز زنده) 6ص88

اتاق ترانسدفورماتور روغنی (تهویه مکانیک  /هم سطح زمی

اتاق بيمار (یدت روینای ) 17ص131

 /یکل) 17ص63

اتاق پروژكتور فيلم و تصویر (تصلیه هوا) 16ص68

اتاق تنور (نانوای  /یدت روینای ) 17ص131

اتاق پمپ – هواساز (بار زنده گسترده یکنواخت  /بار

اتاق جراحی (مراکز بهدایت درمان  /زمان واخنش) 18ص72

متمرکز زنده) 6ص88

اتاق جلسددات (تصخخرف اداری  /حرفه  /کسخخب  /تجاری  /تراز نوفه

اتاق تابلو برق (دتکتور  /سیستم اعالن حریق) 17ص172

زمینه  /برسنج نوفه ترجیح ) 18ص72

اتاق تاسدديسددات مکانيکی (دتکتور  /سخخیسخختم اعالن حریق)

اتاق جلسدددات (تصخخخرف اداری  /حرفه  /کسخخخب  /تجاری  /زمان

17ص172
اتاق تاسيسات مکانيکی (مساحت کف خالص  /تعریف)
7ص11
اتاق تجمع روزانه (عالمت خرو  /ساختمان و تصرف) 27ص11
اتاق تجهيزات (دتکتور  /سیستم اعالن حریق) 17ص172
اتاق تجهيزات سرد كننده (محافظت فضای فرع حادثه خیز
 /مقاومت اجزای جدا کننده  /تمهیدات محافظت ) 7ص28
اتاق تجهيزات مکانيکی (سرانه تصرف) 7ص172
اتاق تخليه (یوت زباله و لباس) 7ص121
اتاق ترانسفورماتور (ابعاد اتاق17 )...ص22
اتاق ترانسدفورماتور (ارتفاع کف اتاق / ...سیالبرو  27 /سانتیمتر
باالتر باید) 17ص22
اتاق ترانسفورماتور (انتصاب محل و جهت اتاق) 17ص27
اتاق ترانسفورماتور (پنجره  /خصوصیات) 17ص23

واخنش) 18ص76
اتاق جلسدددات در اداری (درجه بندی آکوسخخختیک  /تراز نوفه)
18ص81
اتاق حاوی سيستم های باتری اسيدی سربی (محافظت
فضای فرع حادثه خیز  /مقاومت اجزای جدا کننده  /تمهیدات
محافظت ) 7ص28
اتاق خواب (آژیر یا زنگ اعالن حریق) 7ص31
اتاق خواب (درجه بندی آکوستیک  /تراز نوفه) 18ص81
اتاق خواب (سخاختمان مسکون  /حداکثر تراز نوفه زمینه  /برسنج
نوفه ترجیح ) 18ص27
اتاق خواب (سنگ گرانیت ) 2ص62
اتاق خواب (یدت روینای ) 17ص138
اتاق خواب (عبور مسیر خرو از سایر فضاها  /عبور از میان
آیپزخانه سرویس بهدایت و7 )...ص172
اتاق خواب (فاصله عبوری  /اتاق خواب  /راه رو دسترس خرو )

اتاق ترانسفورماتور (خصوصیات) 17ص22

7ص127

اتاق ترانسفورماتور (دتکتور  /سیستم اعالن حریق) 17ص172

اتاق خواب (فضای اختصاص داده یده به خوابیدن  /صدای تولید

اتداق ترانسدددفورماتور (فاصخخخله  /خطوب یخخخبکه گاز طبیع )

یده آژیر) 7ص31

17ص26
اتاق ترانسدددفورماتور (فضخخخا آزاد اطراف اتاق 7/8 / ...متر کمتر
نباید) 17ص22

اتاق ترانسفورماتور پس

اختصاصی 17ص66

اتدداق خواب

(مقخخدار هوا ورودی از بیرون  /مقخخدار هوا تصلیخخه)

16ص61
اتاق خواب (نصب بصاری دیواری) 13ص31
اتاق خواب (نصب چراغ روینای مجاز نیست) 13ص37

اتاق ترانسددفورماتور خشددق (تهویه طبیع  /باالتر از سخخطح

اتاق خواب (نصخخب در اتاق خواب  /بصاری دودکش دار با سخخوخت

زمی ) 17ص27

مایم و گاز) 16ص71

اتاق ترانسدفورماتور خشق (تهویه طبیع  /هم سطح زمی /

اتاق خواب (نصب یومینه) 13ص31

یکل) 17ص61

اتاق خوابيدن (پارکینگ  /بازیو مستقیم مجاز نیست) 7ص113
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اتاق درمانگاه تخصصی (مراکز بهدایت درمان  /زمان واخنش)

اتاق كوره (ضوابط اختصاص ) 7ص172

18ص72

اتاق كوره زباله سوز (محافظت فضای فرع حادثه خیز /

اتاق دسترس (یوت زباله و لباس  /مقاومت در برابر آتش)
7ص121
اتاق دستگاه تهویه و تبرید (ضوابط اختصاص ) 7ص172
اتاق دفتر (مقدار هوا ورودی از بیرون  /مقدار هوا تصلیه) 16ص61

مقاومت اجزای جدا کننده  /تمهیدات محافظت ) 7ص28

اتاق مدیری

بحران (روینای ایمن ) 17ص33

اتاق مدیری

بحران (روینای ایمن ) 17ص38

وی

اتداق مراربد

ه (مراکز بهخدایخخخت درمان  /زمان واخنش)

اتاق دیگ بخار (ضوابط اختصاص ) 7ص172

18ص72

اتاق دیگ بخار (محافظت فضای فرع حادثه خیز  /مقاومت

اتاق مراكز تلفن (دتکتور  /سیستم اعالن حریق) 17ص172

اجزای جدا کننده  /تمهیدات محافظت ) 7ص28

اتاق مركز كنترل و مدیری

اتاق زباله (تصرف درمان مراقبت ) 6ص12

21ص172

اتاق زباله سوز 7ص137

اتاق مركز كنترل و مدیری

اتاق زباله سوزی (ضوابط اختصاص ) 7ص172

ایمن ) 17ص33

اتاق ژنراتور (سیستم برق اضطراری  /ساختمان بلند مرتبه)
7ص188

اتاق مركزكنترل و مدیری
اتاق مستقل ارام

سدداختمان (تاسخخیسخخات برق )
سدداختمان (سخخیسخختم تامی
ساختمان و بحران 21ص71

(دسترس به اتاق  /تصرف مسکون ) 6ص86

اتاق سرایدار (محاسبه سطح زیربنا) 2ص126

اتاق مسکونی (پصت غذا  /مجاز نم باید) 22ص77

اتاق سردخانه (ضوابط اختصاص ) 7ص173

اتاق مطالعه (ساختمان موزشی – رهنگی و کتابخانه  /بار

اتاق سونا (دریچه تهویه طبیع  /ابعاد) 16ص177

زنده گسترده یکنواخت  /بار متمرکز زنده) 6ص82

اتاق ضایعات بيمارستان (محافظت فضای فرع حادثه خیز /
مقاومت اجزای جدا کننده  /تمهیدات محافظت ) 7ص28
اتاق عمل (بیمارستان  -مراکز درمانی  /بار زنده گسترده
یکنواخت  /بار متمرکز زنده) 6ص88

اتاق مطالعه (ساختمان مسکون  /حداکثر تراز نوفه زمینه  /برسنج
نوفه ترجیح ) 18ص27
اتاق مطالعه (یدت روینای ) 17ص138
اتاق معاینه (یدت روینای ) 17ص131

اتاق عمل (تصرف درمان مراقبت ) 6ص17

اتاق منضم (فضای ایتغال) 6ص23

اتاق عمل (یدت روینای ) 17ص131

اتاق منضم (فضای اقامت اصل ) 6ص26

اتاق عمل (کف اتاق عمل  /بصش جراح  /تصرف درمان مراقبت )

اتداق مهمدان (هتخل  /تراز نوفخه زمینخه  /برسخخخنج نوفه ترجیح )

6ص17

18ص23

اتاق فرمان (مرکز کنترل یا اتاق فرمان) 7ص37

اتاق مهمان (هتل  /زمان واخنش بهینه) 18ص23
ی اتاق مهمان (هتخل  /تراز صخخخدای کوبه ای

اتاق فضددا تشددخيصددی (مراکز بهدایخخت درمان  /زمان واخنش)

اتداق مهمدان با

18ص72

معمول یده وزن یافته  /درجه صدابندی کوبه ای) 18ص28

اتاق كار (ساختمان مسکون  /حداکثر تراز نوفه زمینه  /برسنج نوفه

اتاق مهمان با

ترجیح ) 18ص27

معمول یده وزن یافته  /درجه صدابندی کوبه ای) 18ص28

اتاق كامپيوتر (تصخخرف آموزیخخ  /تراز نوفه زمینه  /برسخخنج نوفه

اتاق مهمان در مهمانسددرا (دسخختگاه گرن کننده با سخخوخت گاز

ترجیح ) 18ص21

مایم و جامد  /ممنوع است) 16ص13

اتاق كامپيوتر (کف کاذب برای اتاق کامپیوتر  /بار زنده

اتاق مهمان هتل (دسختگاه گرن کننده با سوخت گاز مایم و جامد

گسترده یکنواخت  /بار متمرکز زنده) 6ص88

 /ممنوع است) 16ص13

اتاق كنترل و فرماندهی آتش نشانی (ساختمان بلند

اتاق نشديمن (سخاختمان مسکون  /حداکثر تراز نوفه  /برسنج نوفه

مرتبه) 7ص183

ترجیح ) 18ص27

اتدداق كنترل و مدددیرید

سددداختمددان (مرکز اعالن حریق /

ساختمان ویژه حیات  /پانل تکرار کننده  /پانل نمایشگر) 17ص117

ی سددایر فضدداها (هتل  /تراز صخخدای کوبه ای

اتاق نشيمن (یدت روینای ) 17ص138

اتدداق نشددديمن

(مقخخدار هوا ورودی از بیرون  /مقخخدار هوا تصلیخخه)

اتاق كنفرانس (یدت روینای ) 17ص138

16ص61

اتدداق كنفرانس (مقخخدار هوا ورودی از بیرون  /مقخخدار هوا تصلیخخه)

اتاق نشديمن و غذاخوری (نسبت سطح بازیوی تهویه به سطح

16ص61

کف فضا  /سطح ییشه پنجره نسبت به کف) 6ص81
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اتاق نشيمن و كار در مسکونی (درجه بندی آکوستیک  /تراز

اتصددال (لوله به دسخختگاه دارای لرزش  /لوله فوالدی خرطوم  /طول

نوفه) 18ص81

حداقل لوله  27سانتیمتر) 17ص12

اتاق نقشه كشی (یدت روینای ) 17ص138

اتصدال (لوله تصلیه یخیر اطمینان  /یخبکه لوله کش فاضالب  /آب

اتاق نگهبان (محاسبه سطح زیربنا) 2ص126

گرن ک ) 13ص33

اتاق نمازخانه در ادارات (سرانه تصرف) 7ص177
اتاق و فضا ترانسفورماتور (ساختمان ویژه حیات و بسیار زیاد
حساس  /مستقل و مجزا) 17ص28

اتصال (لوله رابط دودکش  /دودکش قائم) 16ص163
اتصال (لوله کش آب باران) 13ص121
اتصال (لوله کش سوخت مایم) 16ص132

اتاق هواساز – پمپ (بار زنده گسترده یکنواخت  /بار

اتصال (لوله کش ) 16ص126

متمرکز زنده) 6ص88

اتصال (مقاومت اتصال  /اتصاسا اعضای پیش ساخته)

اتاق یا سالن اجتماعات (روینای ایمن ) 17ص38

9ص236

اتارق (باالبر  /تعریف) 7ص2

اتصال (مقاومت اسمی برشی اتصال تیر به ستون) 9ص866

اتارق آسانسور (سازه نگهدارنده سانسور  /بار ضربه ای)

اتصال (مقاومت برشی ناحیه اتصال تیر به ستون) 9ص860

6ص29

اتصال (نما  /اتصال مناسب پایدار بادوان  /ساختمان بنای محصور

اتارق آسانسور 21ص23

یده با کالف) 8ص21

اتارق بازرسی (تصرف مراقبت بازدایت ) 7ص127

اتصال (هادی با تجهیزات الکتریک  /ایمن ) 17ص73

اتارق توال

شرری 13ص72

اتصال 13ص22

اتارق توال

غربی 13ص71

اتصال  Uشکل (اتصال با بست انعطاف پذیر  Uشکل)

اتارق زیر در (نصب دستگاه) 16ص76
اتارق محل ررارگيری مخزن (در ضد آتش) 16ص122
اتارق مخزن (تعویض هوا) 16ص122
اتباع خارجی (صالحیت حرفه ای موقت) ق ص2
اتر (جرم مخصوص مواد  /جرم واحد سطح و حجم مصالح)
6ص12۰
اتر (جرم مخصوص مواد  /حجم مخصوص مواد) 6ص12۰

اترینگای

9ص016

اتساع (کشیدگی جوش) ج ص 1۶3
اتصال (ادواا اتصال  /طراحی اجزا غیرسازه ای ساختمان
برای زلزله طرح) 6ص11۶

23۰۰پ6ص10
اتصال اتکایی (ابعاد اتصال /عضو پیش ساخته) 9ص29۰
اتصال اتکایی (ابعاد در اتصال اتکایی  /اعضا پیش ساخته)
9ص239
اتصال اتکایی (اتصاسا اعضای پیش ساخته) 9ص236
اتصال اتکایی (اثر توان کشش و برش) 17ص136
اتصال اتکایی (سوراخ لوبیای بلند) 17ص121
اتصال اتکایی (سوراخ لوبیای کوتاه) 17ص121
اتصال اتکایی (غیراصطکاک  /ترکیب پیچ و جوش) 17ص166
اتصال اتکایی (لق  /پیش تنیدگ  /سفت یدن) 17ص132

اتصال اسکل

به شالوده ( / LSFسوک) 11ص86

اتصال (انتها پایی دودکش  /تصلیه بصار آب چگالیده) 16ص173

اتصال اصطکاكی (اثرمشترک کشش و برش) 17ص132

اتصال (بدنه هادی مدار  / SELVنباید اتصال داده یود) 17ص13

اتصال اصطکاكی (ترکیب جوش و پیچ) 17ص166

اتصال (تعریف) 16ص3

اتصال اصطکاكی (حداقل نیروی پیش تنیدگ  /قطر اسم پیچ)

اتصال (تعریف) 9ص86

17ص128

اتصال (تیر و ستون /قاب همگرا ویژه و متوسط) 17ص221
اتصال (تیغه و دیوار) 8ص23
اتصال (جوش نفوذی کامل /طاقت نمونه ییار داده یده) 17ص271
اتصال (سطح مقطع موثر ناحیه اتصال تیر به ستون) 9ص269
اتصال (سقف و دیوار 11 )LSF /ص8۶
اتصددال (یخخاخه افق هواکش  /لوله قائم هواکش یا هواکش لوله قائم
فاضالب) 13ص111

اتصال اصطکاكی (سوراخ بزرگ یده) 17ص121
اتصال اصطکاكی (سوراخ لوبیای بلند) 17ص121
اتصال اصطکاكی (سوراخ لوبیای کوتاه) 17ص.121
اتصال اصطکاكی (ضریب الغری  /اعضا فشاری) 17ص26
اتصال اصطکاكی (لغزش اتصاالت) 17ص117
اتصال اصطکاكی (مقاومت بری ) 17ص132

اتصدال اصطکاكی با پي پر مقاوم

یا جوش (پیچ و پرچ)
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17ص162
اتصال اصطکاكی رویهم (صفحاا  /رنگ) ج ص86۰
اتصال اصطکاكی (رنگ انبارداری) 17ص236
اتصال اعضای با نيروی محوری (طراح اتصاالت) 17ص167

اتصال پوششی (جوش انگشتانه و کان) 17ص127
اتصال پوششی (رویهم  /طول همپویان ) 17ض161
اتصال پوششی یا رویهم (جوش گویه قطعه ای که تا پشت لبه
قطعه دیگر ادامه دارد17 ).ص127

اتصددال الکترود زمين حفاظتی عملياتی و صدداعقه گير

اتصال پي

اصطکاكی (ترکیب پیچ و پرچ) 17ص166

(یکل) 17ص121

اتصال پي

اصطکاكی (تقویت ازطریق جویکاری) 17ص166

اتصال الکتریکی (پیچیدن سیم ها به دور هم  /عایق بندی با نوار
چسب  /ممنوع است) 17ص12
اتصال الکتریکی لوله كشی گاز (مسئول نگهداری ساختمان)
22ص31
اتصدددال انتهایی اعضدددای محوری (طول موثرجوش گویخخخه)
17ص161
اتصدال انشعاب خروجی فاضالب لوازم بهداشتی (یاخه
افق فاضالب  /زاویه) 13ص11
اتصددال آب از شددبکه توزیع آب آشدداميدنی (فالش والو)
13ص31
انعطاف پذیر  Uشکل 23۰۰پ6ص10

اتصال با بس
اتصدال با پي

(نقشه اجرای  /جوش کارخانه ای  /جوش کارگاه )

اتصددال پي پر مقاوم

(سخخطوح در تماس با سخخرپیچ یا مهره /

ییب حداکثر سطوح) 17ص232
اتصال پيچی (اتصال به وادار) 23۰۰پ6ص9
اتصال پيچی (اتصال گیردار از پیش تایید یده) 17ص261
اتصال پيچی (اتکای و اصطکاک ) 17ص123
اتصددال پيچی با عملکرد اصددطکاكی (ضخخریب الغری  /اعضخخا
فشاری) 17ص26

اتصال پيچی تح

كشش مستقيم (عملکرد اصطکاکی /

بل و حی اتصاسا پیچی) 11ص13
اتصال پيچی یا جوشی (مهار اجزای غیرسازه ای) 2877ص31
اتصال پيش ساخته (سه راه اتصال / ...اتصال لوله رابط دودکش
مشترک) 13ص38

17ص221

اتصال با رطبي

مثب

(جوشکاری) ج ص6

اتصال پيشانی (اتصال جوش) ج ص26

اتصال با رطبي

منفی (جوشکاری) ج ص6

اتصال پيشانی (شکل جوش) ج ص1۰3

اتصدال بازشدو به جدار خارجی غيرنورگذر (ضریب انتقال

اتصال تجهيز (اتصاالت انعطاف پذیر و لرزه گیر) 21ص17

حرارت خط ) 11ص127

اتصال تر و خشق ( طعاا بتنی پیش ساخته) 11ص۶6

اتصال بال به جان (عضو خمش ) 17ص12
اتصال بال به جان تير ورق (بدون اعوجاج) ج ص169

اتصددال بام تخ

و دیوار

(عایق متصخخل نگردد /ضخخریب انتقال

حرارت خط ) 11ص168

اتصال برگش
اتصدددال بسد د

جریان (تعریف) 13ص17
(سخخخطوح خارج لوله  /بسخخخت و تکیه گاه لوله)

13ص173
اتصال به دریچه هوا (طول کانال قابل انعطاف) 16ص32

اتصال تکيه گاه (آسیب  /بست و تکیه گاه لوله) 13ص173

اتصدددال تکيده گداه ماشدددين متحرک

(بار زنده  /اتصککال

اصطکاکی با پیچ پر مقاومت) 1۰ص1۶۶
اتصال تير به ستون (عرض موثر ناحیه اتصال تیر به ستون)
9ص261
اتصال تير به ستون ( اب خمشی ویژه) ج ص۶۶9
اتصال تير به ستون (ناحیه اتصال تیر به ستون) 9ص260
اتصال تير به ستون (ناحیه اتصال / ...الزاماا مقاومتی)

اتصال به دیگر اعضا (دال یکطر ه) 9ص1۶۶

9ص263

اتصال به زمين (تابلو  /جریان برق نورپردازی) 27ص23

اتصال تير به ستون در راب متوسو 9ص806

اتصال به لوازم بهداشتی 13ص37

اتصال تير به ستون در راب وی

اتصال به وادار 23۰۰پ6ص9

اتصال تير پيوند به ستون (دوران غیراالستیک) 17ص273

اتصال به وسيله پي

و مهره (اندازه سوراخ) 11ص9

اتصال بين سقف و دیوار

(سیستم الب تونلی) 11ص96

اتصال پای ستون (طراحی) ج ص01۶
اتصال پله (سیستم الب تونلی) 11ص1۰۰
اتصال پوششی (اتصال جوش) ج ص26

ه 9ص86۶

اتصدال تير و شاه تير بزرگتر از  04متر (اتصال اصطکاک
با پیچ پرمقاومت یا جوش) 17ص162
اتصال تير یا دستق به وجوه ستون (الزاماا امتداد
دورپیچ در باسی ستون) 9ص228
اتصال تيرک (دیوار با ارتفاع بیش از  850متر  /تیرک)
23۰۰پ6ص18
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اتصال تيرک به ستون بتنی (دیوار با ارتفاع بیش از 850

اتصال دنده ای (زانو فوالدی گالوانیزه) 13ص118

متر  /تیرک) 23۰۰پ6ص18

اتصال دنده ای (عالئم ترسیم ) 13ص136

اتصال جان به بال (رواداری محل اتصال) 17ص281

اتصدددال دنده ای (لوله کشخخخ فوالدی  /اجزا سخخخاختمان  /دف )

اتصال جان پناه (سیستم جان پناه  /تعریف) 6ص21

16ص123

اتصال جان و بال تير ورق (جوش گویه منقطم) 17ص161

اتصدددال دنده ای (لوله کشخخخ فوالدی  /یخخخیر مس یا آلیاژ مس)

اتصال جوش تير به ستون ( اب خمشی ویژه) ج ص۶۶9

16ص127

اتصال جوش ج ص۶62
اتصال جوش لب به لب (اتصاالت فوالدی) 13ص68
اتصال جوشی (اتصال گیردار از پیش تایید یده) 17ص261
اتصال جوشی (اعضا فشاری  /ضریب الغری) 17ص26

اتصال دنده ای (مواد آب بندی  /دنده خارج ) 13ص21
اتصال دو دیوار عمود بر هم (11 )3Dص3۶
اتصال دو رطعه با تماس مستقيم (رواداری برشکاری)
11ص3
اتصال دو رطعه ستون بدون تماس مستقيم (رواداری

اتصال جوشی (انواع) ج ص 26

برشکاری) 11ص3

اتصال جوشی (عدن نیاز به ورق پرکننده) 17ص137

اتصال دو لوله ناهمجنس 13ص28

اتصال جوشی (فلنج  /لوله کش ) 16ص127
اتصال جوشی (لوله کش پالستیک ) 13ص23
اتصال جوشی (ورق پرکننده) 17ص137
اتصددال جوشددی و فلنجی (لوله کشخخ فوالدی  /یخخیر چدن یا
فوالدی با اتصال فلنج ) 16ص127
اتصال جوشی ورق تقویتی به بال تير (انقباض) ج ص8۶6
اتصال جوشی یا پيچی (اتصال به وادار) 23۰۰پ6ص9
اتصال جوشی یا پيچی (مهار اجزای غیرسازه ای) 2877ص31

اتصال دو ميلگرد (جوش ییاری /ضصامت موثر) 17ص163
اتصال دو ميلگرد (ضصامت موثر جوش ییاری) 17ص163
اتصال دو نردبان كوتاه 12ص27
اتصال دودكش (دودبند) 13ص87
اتصال دودكش (کوره با گاز طبیع ) 13ص31
اتصال دودكش (مستقل و مشترک  /وسایل گازسوز) 13ص37
اتصال دهنده 8ص13
اتصددال دهنده كابل (تجهیزات انتهای  /سخخرکابل کابلشخخو چند

اتصال چند نيمرخ (جوش  /سرد شدن) ج ص 163

راهه مفصل و  / ...نصب) 17ص88

اتصدال خرطومی با انعطاف پذیری سه محوره (عبور لوله

اتصال دهنده مکانيکی (بلند شدگی  /انتقال برش از طریق

و کانال هوا) 21ص17
اتصال خمشی (تیر به ستون) ج ص۶21

اتصال دهنده مکانیکی  /دیا راگم) 9ص2۶6
اتصال دهنده مکانيکی (مقاومت کششی ناشی از خمش

اتصال خمشی تير به ستون (دوران) 17ص213

دیا راگم) 9ص2۶۶

اتصال خمشی كامال گيردار (تعریف) 17ص161

اتصال دیوار (خیز تیر زیر و باسی دیوار  /جزئیاا اجرایی

اتصال خمشی مقاطع توخالی ج ص0۶1

دیوارهای داخلی و خارجی) 23۰۰پ6ص0

اتصال خمشی نيمه گيردار (تعریف) 17ص161
اتصال خورجينی (تعریف) 2877ص ب

اتصددال دیوار بتنی با عایق از داخل به كف (ضخخریب انتقال
حرارت خط ) 11ص163
اتصال دیوار بتنی داخلی به كف با عایق از داخل (ضریب

اتصال خورجينی (محدودیت ارتفاع /قاب فوالدی) 2877ص73

انتقال حرارت خط ) 11ص168

اتصال دال (دال دوطر ه) 9ص103

اتصدددال دیوار بندایی با عایق از داخل به كف زیرین با

اتصال دال (دال یکطر ه) 9ص1۶۶
اتصال دال به ستون (اعضا سازه که جزئی از سیستم مقاوم
در برابر زلزله منظور نمی شوند) 9ص۶16
اتصال دال به ستون (ناحیه اتصال) 9ص263
اتصدددال در كددارگداه ( روش اجرا  /جوش کخارگخخاه  /جوش در
کارخانه  /پیچ پرمقاومت) 17ص232
اتصال دنده ای (اتصال فیتینگ فشاری  /تعریف) 16ص8

عایق از خارج (ضریب انتقال حرارت خط ) 11ص163
اتصال دیوار به اعضای رائم سازه ای 23۰۰پ6ص10
اتصال دیوار به زیر سقف 23۰۰پ6ص16
اتصال دیوار به كف روی خاک (ضرایب انتقال حرارت خط )
11ص162
اتصال دیوار پوشش نما (میلگرد درگیر در حفره) 11ص99
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اتصال دیوار حائل به شالوده (چشبیده  /کلید برشی)

اتصال ستون به شالوده ( رماتور عرضی  /ستون در اب با

9ص۶9

شکل پذیری زیاد) 9ص861

اتصال دیوار خارجی (اتصال دیوار خارجی ساخته شده از

اتصال ستون به شالوده (مقاومت طراحی اتصاسا به

بلوک به ستون با استفاده از بست ارتجاعی  Uشکل)
23۰۰پ6ص16

اتصال دیوار خارجی (سیستم الب تونلی) 11ص99

اتصدددال دیوار داخلی بده كف زیرین بدا عایق از داخل
(ضریب انتقال حرارت خط ) 11ص168
اتصددال دیوار داخلی و خارجی (ضخخریب انتقال حرارت خط )
11ص161
اتصال دیوار غيرسازه ای به یکدیگر 23۰۰پ6ص19
اتصال دیوارغيرسازه ای (هشت گیر) 2877ص172
اتصال دیوارها (دانه دار کردن دیوار سازه ای  /هشت گیر)
2877ص172
اتصال رویهم (جوش گویه  /لبه سوراخ و یکاف) 17ص127
اتصال رویهم (شکل جوش) ج ص1۰3
اتصال زمين (برق تکفاز یا سه فاز  /انشعاب برق) 17ص21
اتصال زمين (پویش و زره کابل برق  /لوله  /بست  /حفاظ  /تحت
فشار قوی مستقیما نیستند) 12ص61
اتصال زمين (سطح خارج مصزن دفن ) 16ص122
اتصددال زمين (سخخیسخختم برق آسخخانسخخور  /هم بندی برای هم ولتاژ
کردن) 12ص73

شالوده) 9ص260
اتصال ستون به كف ستون (نیروی محوری فشاری) 17ص161
اتصال ستون به ورق پای ستون ج ص013
اتصال ستون پایين به ستون باس ج ص۶61
اتصال ستون ها به صفحه زیرستونی (رواداری برشکاری /
اتصال دو طعه با تماس مستقیم) 11ص3
اتصال ستون یا ستون پایه (کوپلر مکانیکی) 9ص221
اتصال سقف به تکيه گاه 2877ص118
اتصدال سدقف بين طبقات به دیوار خارجی (ضخریب انتقال
حرارت خط ) 11ص168
اتصال سقف ميانی (ضریب انتقال حرارت خط ) 11ص168
اتصال شکل پذیر (تعریف) 9ص86
اتصال شيلنگ به سيلندر 12ص11
اتصددال صددلب (چشخخمه اتصخخال  /تیر به سخختون /ورق مضخخاعف)
17ص183
اتصدددال صدددلددب تر (مراحخخل محکم کردن پیچ  /بسخخخت پیچ)
17ص236
اتصال صلب تير به ستون (جوش) ج ص۶21
اتصال غيرمستقيم (فاضالب) 13ص11

اتصال زمين (لوله کش گاز) 13ص86

اتصال غيرمستقيم فاضالب (تعریف) 13ص17

اتصال زمين (لوله کش گاز) 22ص31
اتصدال زمين اسداسدی (نزدیک هر پسخت اتصخال....احداش یود)
17ص21

اتصال فشاری (تعریف) 13ص17
اتصال فلزی (دو طرف بریده یده لوله گاز) 13ص131

اتصال زمين حفاظتی مکرر و اضافی 17ص163

اتصال فلنجی (اتصال گیردار از پیش تایید یده) 17ص261

اتصال زمين هادی (مقاومت کل  2 /اهم تجاوز نکند) 17ص21

اتصال فلنجی (عالئم ترسیم ) 13ص136

اتصال ساده (تعریف) 17ص161

اتصال فلنجی (فوالد گالوانیزه) 13ص23

اتصال ساده (مفصل  /سوراخ لوبیای بلند) 17ص121

اتصال فلنجی هش

اتصال ساده با نبشی نشيمن انعطاف پذیر ج ص۶۰6

اتصددال فلنجی یا جوشددی (لوله کشخخ فوالدی  /یخخیر چدن یا

اتصال ساده تير با نبشی جان ج ص۶۰8

اتصال ساده تير با نشيمن تقوی

شده ج ص۶11

اتصال سپری (اتصال جوش) ج ص26
اتصال سپری (شکل جوش) ج ص1۰3
اتصال سپری (کنترل پیچیدگی) ج ص 16۰
اتصال ستون (وصله) ج ص۶61
اتصال ستون به شالوده ( رماتور عرضی  /ستون با شکل
پذیری متوسط) 9ص806

پيچی 17ص261

فوالدی با اتصال فلنج ) 16ص127

اتصال فو

دی جوشی بدون درز (لوله کش توکار) 13ص62

اتصدددال فيتينگ (لوله کشخخخ مسخخخ  /اجزا سخخخاختمان  /دف )
16ص123
اتصال فيتينگ فشاری (تعریف) 16ص8
اتصال فيتينگ فشاری (لوله کش مس ) 13ص23
اتصال راب 23۰۰پ6ص08
اتصال راب گيردار (ضریب کاهنده نوع اتصال اب)
23۰۰پ6ص۶9
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اتصال رابل انبساط (تعریف) 13ص17

اتصدال گيردار از پيش تایيد شدده (اتصال فلنج  /جوی /

اتصال رابل انعطاف (تعریف) 13ص17

پیچ ) 17ص261

اتصال رطعات پيش ساخته (دیا راگم) 9ص2۶6
اتصال رطعات نما (درز  /تغییرمکان نسب ) 2877ص37
اتصال روی (تعریف) 9ص86

اتصدال گيردار از پيش تایيد شدده (ستون Hیکل  /جوش
نفوذی کامل) 17ص262
اتصال گيردار از پيش تایيد شده 17ص261
اتصدددال گيردار از پيش تعيين شدددده (جوش نفوذی کامل)

اتصال كامال گيردار خمشی 17ص161

17ص262

اتصال كشویی (اتصال وادار به اب سازه ای) 23۰۰پ6ص11

اتصدددال گيردار پيچی (ورق روسخخخری و زیر سخخخری )BFP /

اتصال كشویی با استفاده از دو نبشی یا ناودانی (روش

17ص227

اتصال دیوار به اعضای ائم سازه ای) 23۰۰پ6ص10

اتصال گيردار پيچی 17ص227

اتصال كشویی سراسری (بیمارستان  /دیوار خارجی /

اتصدددال گيردار تقوید

الزاماا لرزه ای اجزای غیرسازه ای) 23۰۰پ 6ص2

17ص226

اتصدددال كف با عایق از خارج با دیوار بتنی دارای عایق

اتصددددال گيردار جوشدددی

از داخل (ضریب انتقال حرارت خط ) 11ص163

17ص222

اتصددال كف با عایق از خارج با دیوار بنایی دارای عایق
از داخل (ضریب انتقال حرارت خط ) 11ص163
اتصال كف با عایق از داخل با دیوار داخلی (ضخریب انتقال
حرارت خط ) 11ص168
اتصال كف ستون به ستون (نیروی محوری فشاری) 17ص161
اتصال كالف چوبی (بازیو  /ساختمان بنای غیرمسلح) 8ص37
اتصال كالف رائم (ساختمان بنای محصور یده با کالف)
8ص23
اتصدال كليه تيرها و شدداه تيرها (اتصخخال اصخخطکاک با پیچ پر
مقاومت یا جوش  /ساختمان با ارتفاع بیش از  67متر) 17ص166
اتصال كنج و سپری (ضصامت موثر جوش) 17ص162
اتصال كنج یا گونيا (شکل جوش) ج ص1۰3
اتصدددال كوتداه (امپخدانس حلقخه اتصخخخال کوتخاه از منبم تغخذیه)
17ص122
اتصال كوتاه (تداخل اموا الکترومغناطیس ) 17ص23
اتصال كوتاه (حداکثر زمان مجاز قطم اتصال کوتاه) 17ص122
اتصال كوتاه (قطم خودکار مدار) 17ص126
اتصال كوتاه (کلید خودکار اتوماتیک) 17ص32
اتصال كوتاه (نوک الکترود  /لزپایه) ج ص ۶
اتصال كوتاه روس ( خال یا ذراا محبوس شده) ج ص183
اتصال گروت ریزی (مقاومت اسمی اتصال گروا ریزی /
دیا راگم) 9ص2۶6
اتصال گونيا (اتصال جوش) ج ص26
اتصددال گونيا (تحت بار ضککربه ای یا در معرض خسککتگی) ج
ص81
اتصال گونيا (تحدب  /گرده  /جوش ییاری) 17ص 283

نشدددده جوشدددی

()WUF-W

(ورق بخخاالی و پخخایین )WFP /

اتصددال گيردار جوشددی (ورق روسخخری و زیر سخخری )WFP /
17ص222
اتصال گيردار فلنجی (بریگیر فوالدی) 17ص263

اتصددددال گديردار فلنجی

(پهنخخا ورق انتهخخای  /ورق لچک )

17ص263
اتصال گيردار فلنجی (جوش نفوذی  /جوش گویه) 17ص263
اتصال گيردار فلنجی (مهارجانب ) 17ص263

اتصدددال گيردار فلنجی بددون اسدددتفاده از ورق لچکی

(17 )BUEEPص262

اتصال گيردار مستقيم تير با مقطع كاهش یافته ()RBS
17ص267

اتصال گيردارفلنجی چهار یا هش

پيچی با استفاده از

ورق لچکی (17 )BSEEPص262
اتصال لب به لب (اتصال جوش) ج ص26
اتصال لب به لب (شکل جوش) ج ص1۰3
اتصال لب به لب (ضصامت موثر جوش) 17ص162
اتصال لبه رائم دیوار به ستون (روش اتصال دیوار به
اعضای ائم سازه ای) 23۰۰پ6ص10
اتصال لحيمی بدون سرب (تعریف) 13ص11
اتصال لحيمی مویينگی (لوله کش مس ) 16ص122
اتصال لحيمی مویينگی (لوله کش مس ) 13ص23
اتصال لحيمی موئينگی (تعریف) 16ص8
اتصدددال لرزه گير (طول اتصخخخال / ...کخانال هوا به دسخخختگاه ها)
16ص32
اتصال لوبيایی (اجرا اتصال لوبیایی به تیر در اجرای خشک
نمای سرامیک) 23۰۰پ6ص81
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اتصال لوبيایی (اجرا اتصال لوبیایی به تیر در پانل بتنی پیش

اتصال مستقيم (تعریف) 13ص11

ساخته) 23۰۰پ6ص82

اتصال مستقيم لوله و روطی ج ص08۶

اتصال لو

یی (تسمه لوال یده با خارمغزی) 17ص61

اتصال لوله آب ساختمان (کنتور) 13ص71
اتصال لوله به ورق ج ص083

اتصال لوله پالستيکی به لوله یا فيتينگ فو دی یا مسی
13ص28
اتصدال لوله رابو دودكش مشدترک (سخه راه اتصال پیش
ساخته) 13ص38

اتصال لوله سوخ

(دیگ بصار یا دیگ آب گرن) 16ص88

اتصال لوله فاضالب به لوازم بهداشتی 13ص11

اتصال لوله فو

دی ج ص08۶

اتصال لوله كشی پالستيکی 13ص23
اتصال لوله كشی توزیع آب آشاميدنی (بیده) 13ص31

اتصال لوله كشی فو

دی گالوانيزه 13ص23

اتصال مفصلی (تعریف) 17ص161
اتصال مفصلی (جوش گویه  /نبش جان) 17ص121
اتصال مفصلی پای ستون ج ص013
اتصال مکانيکی (پل استایرن منبسط یده) 7ص162
اتصال مکانيکی (تعریف) 13ص11
اتصال مکانيکی (لوله کش مس  /تبرید) 16ص187
اتصال مهار دیوار (جلوگیری از سیب به سازه های بتنی در
حی اجرای اتصاسا مهار دیوارها) 23۰۰پ6ص26
اتصال مهار و نمای خاک (مسلح کننده  /ضریب اطمینان)
3ص67
اتصال مهاربند (مفصل  /گیردار  /مهاربند واگرا) 17ص273

اتصال ميلگرد مهار عرضی به ميلگرد طولی اصلی
(جوش اتصال میلگرد  / ...نشیم ) 9ص23۶

اتصال لوله كشی مسی 13ص23

اتصال ناودانی (اجرای دیوار در بیمارستان) 23۰۰پ6ص28

اتصال لوله مسی (تبرید) 16ص187

اتصال نبشی (جوش گوشه) ج ص82

اتصال لوله و فيتينگ به هواكش فاضالب (آب بند  /گازبند

اتصال وادار انتهایی (اتصال وادار به اب سازه ای)

 /فشار آزمایش) 13ص118

23۰۰پ6ص11

اتصال لوله و فيتينگ پلی اتيلن (فاضالب بهدایت ) 13ص11

اتصال وادار به سقف (اتصال وادار به اب سازه ای)

اتصدددال لوله و فيتينگ پلی پروپيلن (فاضخخخالب بهدایخخخت )

23۰۰پ6ص11

13ص11

اتصال وادار به راب سازه ای 23۰۰پ6ص1۰

اتصددال لوله و فيتينگ پی وی سددی (فاضخخخالب بهدایخخخت )

اتصال وادار به

وک (دیوار باربر  /اصله بادخور )LSF /

13ص18

11ص86

اتصددال لوله و فيتينگ چدنی بدون سددركاسدده (فاضخخالب

اتصال وادار ميانی روی تير تحتانی (دیوار با ارتفاع بیش

بهدایت ) 13ص18
اتصدددال لوله و فيتينگ چدنی سدددركاسددده دار (فاضخخخالب
بهدایت ) 13ص13
اتصال لوله هواكش (تا سیفون) 13ص112
اتصدددال لوله هواكش به شددداخه افقی فاضدددالب (زاویخه)
13ص118
اتصددال لوله هواكش تا سدديفون (یخخیب لوله  /قطر نام لوله
فاضالب) 13ص112
اتصدددال لولده هواكش خشدددق (بخه لولخه فاضخخخالب  /زاویه)

از  850متر  /تیرک) 23۰۰پ6ص18
اتصال ورق تقویتی (اتصال بال به بال  /تیر) 17ص12
اتصدال ورق وصدله (سککتون پایینی  /کارخانه  /پیچ یا جوش
درجا) ج ص۶61
اتصددال وسددایل گازسددوز به لوله كشددی گاز (طول لوله
پالستیک ) 13ص72
اتصال هم مركز (اتصال لوله وسدی) ج ص08۶
اتصال ( overlapاتصال رویهم) 17ض161

اتصا

ت (اتصاالت لوله کش اب  /بازرس ) 22ص63

اتصال لوله هواكش فاضالب 13ص117

اتصا

ت (اجزا سیستم سازه ای) 9ص66

اتصددال لوله یا فيتينگ فو دی به لوله یا فيتينگ مسددی

اتصا

ت (اعضا سازه و اتصاسا  /انسجام و یکپارچگی /

13ص117

13ص28

اتصال مجاز نيس

(لوله کش فاضالب) 13ص11

اتصال مستفيم (لوله کش آب آیامیدن ) 13ص33

تعریف) 9ص8

اتصا

ت (بازدید دوره ای  /معاینه فن و آزمایش  /دستگاه و وسایل

باالبر) 12ص66

اتصا

ت (جویکاری) 13ص121
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اتصا

ت (ساختمان بتنی پیش ساخته) 11ص0۶

اتصا ت پيچی تح

اتصا

ت (سیستم پیش ساخته) 9ص69

11ص13

اتصا

ت (مدارک ساخت  /ثار ناشی از شار مواد) 9ص۶60

اتصا

ت (مقاومت مورد نیاز) 17ص167

اتصا

ت اتکایی (پیچ  /پیش تنیدگ ) 17ص123

اتصا

ت اتکایی واصطکاكی (مقاومت اتکای ) 17ص133

اتصا

ت اتکایی (رنگ کردن) 17ص232

اتصا

ت اجزا غيرسازه ای 21ص23

اتصا

ت اصطکاكی (مقاومت بری طراح ) 17ص136

اتصا

ت اصطکاكی (مقاومت کشش طراح ) 17ص136

اتصا

اتصا

ت اصطکاكی (سطوح تماس) 17ص232

ضریب کاهش مقاومت) 9ص11۰

اتصا

ت اعضا پيش ساخته (ضریب کاهش مقاومت)

9ص1۰3

اتصا ت پيچی تح
اتصا

ت تر و خشق ( طعاا بتنی پیش ساخته) 11ص۶6

اتصددا

ت تير به سددتون (الزامات طراح لرزه ای  /قاب خمشخ

معمول )17ص217

اتصا

ت تير به ستون ( اب با شکل پذیری کم) 9ص802

اتصا

ت تير به ستون درجا ریخته (اعضا سازه که جزئی

از سیستم مقاوم در برابر زلزله منظور نمی شوند) 9ص۶10
ت تير و ستون (تیر هم بند و اب خمشی ویژه /

اتصا

ت جوشی (انواع) ج ص 26

اتصا

ت جوشی 13ص16

اتصا

ت اعضای پيش ساخته 9ص23۶

اتصا

ت اعضای سازه ای به یکدیگر 9ص268

13ص72

اتصا

ت اعضای كششی (ضریب تاخیر برش) 17ص73

اتصا

ت انعطاف پذیر و لرزه گير (اتصال تجهیز) 21ص17

اتصا

ت به شالوده 9ص268

اتصا

ت پلی اتيلن (جویکاری لوله) 13ص172

اتصا

ت پلی اتيلن 13ص12

اتصا

ت پوششی (ورق و تسمه  /انتهای عضو) 17ص161

اتصدددا

17ص121

اتصا ت پي

و مهره (استاندارد معمولی و پر مقاومت /

طعاا بتنی پیش ساخته) 11ص۶6

اتصا

ت پيچی (انواع سوراخ) 17ص121

اتصا

ت پيچی (دف ) 13ص178

اتصا

ت پيچی (ورق پرکننده) 17ص131

اتصدددا ت پيچی

(ورودی و خروج رگالتور  /علمخخک  /ممنوع)

13ص16

اتصا

ت پيچی با عملکرد اتکایی (حد بست اولیه  /سوراخ

هم محور) 11ص13

اتصا

ت پيچی با عملکرد اصطکاكی (سوراخ هم محور)

11ص13

اتصا

ت پيچی با عملکرد اصطکاكی (واشر سخت)

11ص16

اتصا

ت پيچی بدون كشش مستقيم (حد بست اولیه /

سوراخ هم محور) 11ص13

كشش مستقيم (عملکرد اصطکاکی

 /بل و حی اتصاسا پیچی) 11ص13

اتصددا

ت پوشدددشدددی یددا رویهم (جلوگیری از زخم دولبخخه)

كشش مستقيم (سوراخ هم محور)

ت جوشددی درزدار (لوله کش خ روکار  /لوله کش خ گاز)

اتصددا ت جوشددی فو

دی (لوله کش خ توکار  /لوله کش خ گاز)

13ص72

اتصا

ت دال به ستون (انتقال لنگر خمشی ضریب دار  /دال

طر ه) 9ص162

اتصا

ت دنده ای (آب بندی) 13ص73

اتصا

ت دنده ای (آب بندی) 13ص12

اتصا

ت دنده ای (لوله کش روکار) 13ص62

اتصا

ت دنده ای 13ص16

اتصا ت دنده پي

13ص12

اتصدا ت صدلب تير به ستون از نوع جوشی با استفاده
از نيمرخ ج ص ۶22

اتصا

ت صلب تير به ستون از نوع جوشی ج ص۶22

اتصا

ت عایقی 13ص162

اتصا

ت فلنجی 13ص12

اتصا ت فو

دی 13ص16

اتصدددا ت فو

دی دنده ای (قطر اسخخخم  /تعداد دنده  /طول

قسمت دنده یده) 13ص71

اتصا

ت رابل انعطاف (انتها لوله و ییر لوازن بهدایت نصب م

یود) 13ص22

اتصا

ت رابل انعطاف (کانال  /بازرس ) 22ص72

اتصا

ت رطعات گچی (مالت و خمیرهای گچ ) 2ص72

اتصا

ت كششی مقاطع سنگين (تسمه پشت بند) 17ص162

اتصدا

ت متصل كننده های انتهایی (اعضا فشاری  /جوی /

پیچ با عملکرد اصطکاک ) 17ص22
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اتصدا

ت متصل كننده های ميانی (جوی  /پیچ با عملکرد

اتکای ) 17ص22

اتصا

13ص68

ت مخزن ذخيره آب 13ص32

اتصددا

ت مفصددلی با نبشددی جان (جوش گویخخه  /برگشخخت)

17ص121

اتصا

ت مکانيکی (اتصاسا اعضای پیش ساخته) 9ص23۶

اتصا ت مور

اتمام نوارپيچی (لوله توکار  /نوار سخخه دور روی هم پیچیده یخخود)

ج ص 868

اتصا

ت نما (مصالح بنای ) 8ص28

اتصا

ت نهایی (جویکاری) 13ص128

اتصا

ت نيمه گيردار خمشی 17ص161

اتصدالی بين مدارهای با ولتاژ مختلف (صخدمات  /ایصاص و
حیوانات) 17ص27
اتکایی (اتصال اتکایی  /اتصاسا اعضای پیش ساخته)
9ص236
اتکایی (اتصاسا اعضای پیش ساخته) 9ص236
اتکایی (انواع پیچ) 17ص123
اتکایی (جوشی سر به سر و اتکایی  /وصله رماتور طولی
ستون) 9ص219
اتکایی (طول موثر اتکایی  /مقاومت برشی پایه گسیختگی /
مهار تکی در بت ترک خورده) 9ص813
اتکایی (عملکرد اتکایی  /اتصاسا پیچی  /رنگ  /سطح مجاور
سوراخ  /مجاز) 11ص16
اتکایی (نقشخخخه اجرای  /اتصخخخال با پیچ  /جوش کارخانه ای  /جوش
کارگاه ) 17ص221
اتکایی (وصله اتکایی  /تنگ  /دورپیچ  /دورگیر  /مجاز است)
9ص۶۶۰
اتکایی (وصله اتکایی میلگرد جدار در شار) 9ص۶۶۰
اتکایی (وصله میلگرد) 9ص۶86
اتکایی اسمی (مقاومت اتکایی اسمی  /اتصاسا اعضای پیش
ساخته) 9ص236
اتکایی زبانه برشی 9ص88۶
اتالف بلوک (پالت) 2ص37
اتمام خم كاری (جوش  /بازرسی چشمی) 11ص18
اتمدام دوره هيدات مدیره (6ماه قبل از اتمان / ...هیات اجرای )
ق ص77
اتمام كارهای طراحی و نظارت و اجرا (وزارت مسک و
یهرسازی  /طراحان حقوق ساختمان) 2ص11

اتمام مدت اعتبار پروانه اشتغال اشخاص حقيقی
شاغل در شخص حقوری (ایصاص حقوق ) 2ص21

اتمدام هریدق از كارهای پيش بينی شدددده در برنامه
زمانی تفصيلی (فسخ پیمان  /کارفرما) ق ص87
اتومبيل (پارکینگ اتومبیل  /تصرف انباری کم خطر  /گروه ن – / 2
گروه بندی) 7ص23
اتومبيل (محل عبور و پارک خودرو  /بار زنده گسترده
یکنواخت  /بار متمرکز زنده) 6ص88
اتومبيل (نمایشگاه اتومبیل  /تصرف حرفه ای  /اداری  /گروه بندی)
7ص26
اتومبيل شخصی (پارک اتومبیل یصص  /پارکینگ باز  /تعریف)
7ص2
اثاثيه اتاق (بار زنده کف اجناس  /ارتفاع انبار کردن اجناس /
سربار  /بار زنده معادل) 6ص18۰
اثر ∆( P-تغییر مکان نسب طبقات  /سازه بت آرمه) 2877ص63

اثر ∆( P-سازه غیرساختمان مشابه ساختمان) 2877ص31
اثر ∆( P-سیستم قاب ساختمان ) 2877ص11

اثر ∆( P-ضریب نامعین 2877 ) ρص71
اثر ∆2877 P-ص63

اثر ∆ P-در طراحی سازه ها (نحوه اعمال در محاسبات)
2877ص68

اثر

𝚫( P-تعریف) 2877ص ب

اثر اندر كنش اعضای غيرسازه ای و سازه ای (زلزله)
2877ص6
اثر اندر كنش خاک و سازه (روش خط تحلیل)
2877ص62
اثر اندركنش (اجزا غیرسازه ای  /مزاحمت  /حرکت اعضای
اصلی  /زلزله) 6ص1۰6
اثر اندركنش راب و ميانقاب 23۰۰پ6ص0۰
اثر اندركنش نيروها (نشیم  /اتصاسا اعضا به یکدیگر)
9ص232

اثر انگش

(ییشه ضد اثر2 )...ص137

اثر باد بر سازه و اجزا پوشيده از یخ 6ص61
اثر باد و فشار (ضریب اثر باد و شار  /اجزا پوشش بام و
دیوارها و نما ساختمان های با بام پله ای تخت) 6ص9۶
اثر بار خود كرنشی (ترکیب بار) 6ص11
اثر بار زلزله طرح (ترکیب بار شامل اثر بار زلزله طرح)
6ص112

اثر بار زلزله طرح و ضریب اضافه مقاوم

(ترکیب بار

شامل اثر بار زلزله طرح و ضریب اضا ه مقاومت) 6ص112
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اثر بازشو (ضریب اثر بازشو  /بار باد) 6ص90

اثر مشترک كشش و برش (اتصال اتکای ) 17ص136

اثر بازشو (ضریب اثر بازشو  /شار یا مکش داخلی باد  /بار

اثر مشترک كشش و برش (اتصال اصطکاک ) 17ص132

باد) 6ص66

اثر ميانقابی دیوار در ساختمان 23۰۰پ6ص۶6

اثر بوتده ای در انتهای الکترود ( الکترود با پودر ه ) ج
ص 32

اثر ناشی از حوادث غير عادی (ترکیب بار برای حوادث
غیرعادی) 6ص1۶

اثر پيچش (تحلیل طیف ) 2877ص66
اثر پيچش (تمرکز تنش موضعی  /سیستم الب تونلی)
11ص96

اثر نور اكسيده شود ( الب  /الب عایق ماندگار) 11ص68
اثر نيروی فشاری (صفحه برشی زیر اثر نیروی شاری)
9ص1۶۰

اثر تغيير سرع

(ضریب اثر تغییر سرعت  /بار باد) 6ص66

اثر تغيير سرع

(ضریب اثر تغییر سرعت  /بار باد) 6ص66

اثر تغيير سرع

(ضریب اثر تغییر سرعت  /روش

دینامیکی برای تخمی نیرو باد بر سازه ساختمان بلند و نرم)
6ص181
اثر تکانه (سازه مدفون) 21ص63
اثر تند باد (ضریب اثر تند باد  /بار باد) 6ص66
اثر تند باد (ضریب اثر تند باد /ساختمان مستطیل شکل با
بام تخت  /ساختمان با ارتفاع بیش از  2۰متر) 6ص3۰
اثر تند باد و فشار (ضریب اثر تند باد و شار  /ساختمان با
نسبت ابعادی کمتر از  1و ارتفاع کمتر از  2۰متر) 6ص38

اثر همزمان نيروی كششی و برشی (مهار) 9ص82۶

اثر همزمان نيروی محوری و لنگر خمشی همزمان در
اعضای با مقطع مختلو 17ص177
اثرات (لنگر محاسباتی  /اثراا مرتبه دوم  1/۶ /اثراا مرتبه
اول) 9ص38
اثرات انفجار (طراح فضا داخل ساختمان) 21ص7
اثرات بار (تعریف) 6ص1
اثرات بار (تعریف) 9ص86
اثرات بار خود كرنشی 6ص۶
اثرات جمع شدگی بتن 9ص066

اثر تندباد (ضریب اثر تندباد  /روش دینامیکی برای تخمی

اثرات جمع شدگی و خزش بتن 9ص09

نیرو باد بر سازه ساختمان بلند و نرم) 6ص182

اثرات خزش بتن 9ص063

اثر توام كشش و برش (طراح اتصال اتکای ) 17ص136
اثر ثانویه 2877ص63
اثر حرارتی در بهره برداری عادی (حفاظت) 17ص27

اثر حرك

زمين برای زلزله طرح (طیف طرح استاندارد)

2877ص21

اثر حفره تاسيساتی و برری بر كفای

سازه عایق

بودن و انسجام دیوار 9ص 0۶6

اثرات زلزله (شالوده) 9ص202
اثرات زیان آور نفوذ آب به ماشددين دوار (رقم مشخخصصخخه
دون مشصصه 17 )IPص273

اثرات سيل و خاک (ترکیب اثراا سیل و خاک) 6ص۶8
اثرات شيار بر انسجام و عایق بودن دیوار 9ص0۶6
اثرات ضربه ای (مجموع وزن مایی آالت و قسمت های متحرک
آسانسور) 12ص27

اثر خستگی (جوش ییاری با نفوذ نسب ) 17ص162

اثرات

غری – روش تشدید لنگر 9ص9۰

اثر شرایو مهاربندی بر سطح مقطع عرضی موثر

اثرات

غری 9ص32

بس

9ص009

اثر شيار (کفایت سازه دیوار) 9ص0۶6
اثر ضربه روچ در لوله كشی (سرعت جریان سیال) 16ص118
اثر فاصله (ضریب اصالح  /اثر اصله مهار از لبه  /مهار تکی
یا گروهی) 9ص8۰3

اثر روس

(رواداری عیوب ظاهری جوش در بازرسکی چشمی)

ج ص 216
اثر كششی ناشی از خزش و جمع شدگی 9ص116

اثر

غری (سرشمع) 9ص۶۰0

اثرات مرتبه دوم (ترکیب بار برای حوادث غیرعادی)
6ص1۶
اثرات موضعی ميانقاب بر اعضای راب 23۰۰پ6ص02
اثرات ناشی از زلزله 23۰۰پ 6ص1
اجاره (مالک  /اخطاریه مبن بر تصلف  /حق فروش واگذاری و اجاره
را ندارد) 22ص16
اجداره و فروش ابنيده و امالک (تخابلو موقت  /ب نیاز از جواز)
27ص36
اجدازه كدارفرما (تعطیل کردن کار بدون اجازه / ...فسخخخخ پیمان /
کارفرما) ق ص87
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اجازه ناظر (فوالد مصرف یده  /آزمایش  /مشصصات فوالد مصرف )

اجرا بخشی از كار بر اساس نقشه (توسط مجری به صالح

17ص228

نباید) 2ص162

اجاق (تصرف انباری کم خطر  /گروه ن –  / 2گروه بندی) 7ص23

اجرا پروژه بدون رصور شخص حقيقی تاخير افتد

اجاق آشدپزخانه (دیوار اطراف ظرفشوی و اجاق آیپزخانه  /اتفاع

2ص171

 /کای ) 6ص37
اجاق گاز (تجهیزات گازسخخوز ثابت  /آبگرمک /بازرسخخ  /مسخخئول
نگهدارنده ساختمان) 22ص33

اجرا پروژه بدون رصور ناظر حقوری به تاخير افتد
(صاحب کار  /ناظر حقوق ) 2ص31

اجرا پروژه بدون رصور ناظر حقيقی به تاخير افتد
2ص32

اجاق گاز (تمیز  /ییر مصرف) 13ص127
اجاق گاز (فاصخخله نصخخب یخخیر مصخخرف از کف و دسخختگاه گازسخخوز)
13ص72

اجرا خشق نمای سراميکی (اجرا اتصال لوبیایی به تیر در
اجرای23۰۰ )...پ6ص81
اجرا دیوار در دهانه های مهاربندی 23۰۰پ6ص21

اجاق گاز (فاقد یمعک  /افروخت کبریت) 13ص127
اجاق گاز (هود سه طرفه یا هود چهار طرفه  /مقدار تصلیه هوا هود)
16ص23

اجرا رمپ و پاگرد پله دائمی (استفاده موقت از ییب راه و
پاگرد) 12ص26
اجرا ساختمان (اراجاع کار نظارت به دفتر مهندس اجرا/ ...

اجاق گاز تجاری (مقدار تقریب مصرف) 13ص76
اجاق گاز خانگی (فاصله نصب وسایل گازسوز از اطراف) 13ص32
اجاق گاز خانگی (مقدار تقریب مصرف) 13ص76
اجتماع عمومی (ضرایب بار  /بار زنده کمتر از  0کیلو نیوت
بر متر مربع) 6ص11

سازمان استان) 2ص31
اجرا ساختمان (تعریف) 2ص173
اجرا ساختمان (دفتر مهندس اجرا / ...تعداد مجریان کاردان فن
و معماران تجرب ) 2ص21
اجرا ساختمان (زمان بیش از زمان تعیی یده  /مجری)

اجتماع و ازدحام (محل اجتماع و ازدحام  /بار زنده) 6ص20

2ص178

اجتماعات (سال اجتماعاا  /حدا ل رکانس دوره ای کف)

اجرا ساختمان (متصرف و معارض  /وظیفه صاحب کار) 2ص178

9ص8۶0
اجتماعات (سال اجتماعات  /ساختمان گروه ت / 7-ساختمان
بدون محدودیت مساحت) 7ص21
اجتماعات (سال اجتماعات  /فضای انتظار  /تعریف) 7ص1
اجتماعات (گروه بندی خطر پذیری ساختمان) 6ص3
اجتماعات (مقدار هوا ورودی از بیرون  /مقدار هوا تصلیه) 16ص61
اجتماعی (مراکز نگهداری از آسیب دیدگان اجتماع  /گروه د – 1
 /نگهداری بیش از  13نفر  /تعریف) 7ص21
اجتناب از ارایه خدمات (خدمات مهندسخخ طراح

محاسخخبه

اجرا که مسئول آنها م باید) ق ص27
اجتناب از تشدددید و باری ماندن آلودگی (بازیخخو و مجرا /
فضای تاسیسات) 6ص32
اجرا (حدا ل الزاماا  /طرح  /ارزیابی مقاومتی) 9ص2

اجرا اتصال لوبيایی به تير در اجرای خشق نمای

اجرا ساختمان (معلق  /صاحبکار) 2ص167
اجرا ساختمان (نماینده فن صاحب کار  /ذکر در پروانه) 2ص72
اجرا ساختمان بدون مصالح یا دستمزد (قرارداد اجرا)...
2ص123
اجرا سازه بتنی 12ص37

اجرا سازه فو

دی 12ص31

اجرا سکو (رابط دو طرف الب برای نصب نما) 11ص99
اجرا صدددحيح عمليدات سددداختمانی (نظارت نماید  /ناظر) ق
ص22
اجرا صحيح عمليات ساختمانی نظارت كند (وظیفه ناظر)
2ص2
اجرا عمليات ساختمانی (کلیه پروانه ها و مجوزهای الزن /
اقدامات سازنده) 12ص3

اجرا رالب بندی كامل و هم زمان دیوارها و سقف

سراميکی 23۰۰پ6ص81

(سیستم الب تونلی) 11ص93

اجرا اتصال لوبيایی به تير در پانل بتنی پيش ساخته

اجرا رالب موسوم به ميز پرنده (سیستم الب تونلی)

23۰۰پ6ص82

اجرا اسکل

(وظیفه ناظر  /گزارش مراحل اصل کار) 2ص2

اجرا با استفاده از دال های نيمه پيش ساخته و پيش
ساخته برای سيستم سقف (سیستم الب تونلی) 11ص93

11ص93
اجرا ريرگونی (حرارت دادن قیر  /آلودگ ) 2ص17
اجرا كار دیگری توسو مجری حقوری 2ص63
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اجرا كار دیگری را تقبل كند (مجری زمان میتواند اجرا)...
2ص67

اجرای رالب بندی (پانل سقفی  /اصله بی تخته

کفراژبندی 11 )3D /ص3۶

اجرا كامل لوله كشددی یا كانال كشددی توكار (بازرسخخخ و

اجرای كار (الزامات  /توزیم آب مصرف ساختمان) 13ص28

آزمایش) 16ص2

اجرای كار (حی اجرا  /خوردن  /آیامیدن  /استعمال دخانیات)

اجرا كالف رائم بتن آرمه 2877ص117

12ص27

اجرا لوله اصلی (آویز از سقف طبقات) 21ص17

اجرای لوله كشی (آب مصرف ) 13ص28

اجرا لوله كشی (آب باران) 13ص171

اجرای لوله كشی روكار 13ص112

اجرا لوله كشی (فاضالب بهدایت ) 13ص177

اجرای مراسم گروهی (سال اجرای مراسم گروهی  /بار

اجرا لوله كشی 16ص123

زنده گسترده یکنواخت  /بار متمرکز زنده) 6ص81

اجرا لوله كشی هواكش فاضالب 13ص113

اجرا مسئولي

مجتمع یا مجموعه ساختمانی جدید را

بپذیرد (مجری انبوه ساز) 2ص22
اجرا نعل درگاه و نصب پنجره 23۰۰پ6ص2۰

اجرا نمای سيمانی مسلح شده به مش الياف و عایق
حرارتی بر روی دیوار 23۰۰پ6ص8۰
اجرا همزمان بيش از یق ساختمان (مسئولیت اجرا/ ...
مجری /ظرفیت ایتغال) 2ص67
اجرای پروژه را بصورت توام دارند (توانای طراح و
اجرای / ...ایصاص حقوق یا دفاتر مهندس طراح ساختمان)
2ص2
اجرای پی تابلو (ژئوتکنیک و یناسای خاک) 27ص22
اجرای جان پناه و بالکن (مالت ماسه سیمان  /عیار)
2877ص171
اجرای جوش (عالمت وضعیت های جوشکاری) ج ص 2۶
اجرای جوش (مهمتری مرحله) ج ص 2۶1
اجرای درز انبسددداط و انقطداع (سخخخاختمان  /مهندس معمار)
6ص76
اجرای دیوار در بيمارستان 23۰۰پ6ص22
اجرای دیوار متقاطع (اتصال دیوار غیرسازه ای به یکدیگر)
23۰۰پ6ص19
اجرای ساختمان (گزارش ناظر گروه ساختمان الف و ب)
2ص32
اجرای ساختمان با مصالح (قرارداد اجرای2 )...ص121
اجرای سازه نگهبان (تصریب دیوار  /نگهداری خاک زمی )
12ص31
اجرای سرود (سال اجرای مراسم گروهی  /بار زنده گسترده
یکنواخت  /بار متمرکز زنده) 6ص81
اجرای سقف (مهاربند طری تسمه ای  /بل از اجرای سقف
11 )LSF /ص83

اجرای شمع یا پی عميق (مالحضات ساخت) 3ص33

اجرای ميل مهار (پایدارسازی دیواره گود) 3ص13
اجرایی (الزاماا اجرایی  /الزاماا طعاا بتنی پیش ساخته)
9ص۶60
اجرایی (الزاماا اجرایی  /مدارک طرح ،الزاماا ساخت و
نظارا) 9ص۶61
اجرایی (الزامات اجرای ) 6ص8

اجرایی اشخاص حقوری و دفاتر مهندسی اجرای
ساختمان (بررس عملکرد اجرای  / ...سازمان نظان مهندس
ساختمان استان) 2ص6
اجرایی با مدارک و نقشه ها (مطابقت عملیات اجرای  / ...ناظر
 /وظیفه) 2ص31
اجرایی برداشتن رالب (الزاماا اجرایی برداشت

الب)

9ص۶66
اجرایی رالب بندی (الزاماا اجرایی الب بندی) 9ص۶66

اجرایی

فنی و حقوری (مسئولیت تمام عملیات اجرای / ...

عهده مجری) 2ص122

اجرای آن تاخيرشده اس

(مبلغ باقیمانده کار که در اجرای...

 /خسارت تاخیر کار) ق ص83

اجرای تمام یا رسدمتی از موارد درج شده در این ماده
سدددهدل انگاری یا كوتاهی كند و از انجام تعهداتی كه
طبق آن به عهده گرفته اسدد

خودداری نماید

(تعهدات

پیمانکار) ق ص31
اجرای كاردرشب ق ص32

اجرای مقررات بيمده هدای درمدانی واجتمداعی

(تعهدات

پیمانکار) ق ص32
اجزا باربر و اهداف سازه ای (سیمان بنای سفید) 2ص8
اجزا پر كننده دائمی (تیرچه  /بلوک سفالی یا بتنی)
9ص211
اجزا پوشش ( شار و مکش وارد بر اجزا پوشش  /سایبان دو
شیبه) 6ص102
اجزا پوشش ( شار و مکش وارد بر اجزا پوشش  /سایبان
یک شیبه) 6ص101
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اجزا پوشيده از یخ (اثر باد بر سازه و اجزا پوشیده از یخ)

اجزا مرزی (طراحی اجزا مرزی  /دیوار سازه ای با شکل

6ص61

پذیری باس) 9ص838

اجزا تشکيل دهنده راه خروج 7ص86

اجزا معماری (طراحی اجزا غیرسازه ای ساختمان برای زلزله

اجزا جمع كننده ( رماتور طولی /دیا راگم) 9ص۶۰۰

طرح) 6ص11۶

اجزا دیوارهای لرزه ای وی

ه (کاربرد رماتورهای جدار

طولی و عرضی) 9ص63
اجزا ساختمان (حفاظت) 13ص3
اجزا ساختمان (لوله پالستیک  /دف ) 13ص21
اجزا سازه ای (دامنه کاربردضوابط مقاومت در برابر آتش برای
اجزا سازه ای) 7ص12
اجزا سازه ای خارجی 7ص133
اجزا سازه بتن آرمه (تخمی زمان غاز خوردگی رماتور در
اجزای سازه بت

رمه) 9ص02۶

اجزا سازه ساختمان (بریدن  /یکافت  /عبور لوله) 13ص3

اجزا سازه مور

(بیرون زدگ  /حصار حفاظت موقت  /سرپوش

حفاظت و داربست  /محدوده بنا) 12ص17
اجزا سقف (فاصله  /دهانه خروج دودکش) 16ص171
اجزا سيستم سازه ای 9ص60
اجزا سيستم راب خمشی (طراحی اجزا سیستم اب
خمشی  /ساختمان بتنی) 9ص098
اجزا غيرباربر 21ص23
اجزا غيرسازه ای ( سیب دیدن اجزا غیرسازه ای  /کنترل
سازه ساختمان در برابر باد سطح بهره برداری) 6ص93
اجزا غيرسازه ای (حداکثر میزان حرکات) 21ص63
اجزا غيرسازه ای (مزاحمت  /حرکت اعضای اصلی  /اثر

اجزا معيوب و آسددديدب دیدده دسدددتگاه (تعویض اجزا/ ...
مشصصات تایید یده اجزا اولیه) 16ص28
اجزا نرده حفاظتی (تیز و برنده) 12ص7
اجزا و سيستم های ساختمانی صنعتی (مجاز بودن) 6ص1

اجزا هود نوع

( Iروش جوش کخخاری یخخا لحیم کخخاری پیوسخخختخخه)

16ص23
اجزاء غيرسازه ای (نیرو جانب زلزله) 2877ص28

اجزای با دولبه متکی جدول

(نسخبت پهنا به ضصامت  /اجزای

فشاری  /یکل پذیری متوسط و زیاد) 17ص272

اجزای با یق لبه متکی

(نسبت پهنا به ضصامت  /اجزای فشاری

 /یکل پذیری متوسط و زیاد) 17ص272
اجزای بتن (جدا شدن اجزای بت  /ر یند بت ریزی)
9ص۶6۶
اجزای پوششی بام (ضریب ترکیبی شار و مکش خارجی

 CgCpروی اجزای پوششی بام) 6ص3۶

اجزای تقوی

شده (تعریف) 17ص23

اجزای تقوی

نشده (تعریف) 17ص22

اجزای ساختمان (درجه بندی مقاومت در برابر آتش  /اجزای
ساختمان  /ساعت  /نوع7 )1 2 7 6 2ص73
اجزای ساختمان و مصالح مصرفی (وزن اجزای ساختمان
و مصالح مصر ی) 6ص16

اجزای ساختمانی

تاسيساتی (طره ها عناصر الغر دهانه

اندرکنش  /زلزله) 6ص1۰6

بزرگ) 2877ص7

اجزا غيرسازه ای 21ص23

اجزای سازه ای (عاری از عیب و نقص  /رواداری مجاز) 22ص18

اجزا غيرسازه ای ساختمان برای زلزله طرح (طراحی

اجزای سازه و تجهيزات (تصریب  /بارگذاری  /مقاومت  /چوب

اجزا غیرسازه ای ساختمان برای زلزله طرح) 6ص11۶

بست  /پله موقت  /سقف راهرو سرپوییده) 12ص21

اجزا گچی برای سقف كاذب (انواع گچ  /کاربرد) 2ص22

اجزای غيرسازه ای (ضریب نامعین 2877 ) ρص71

اجزا لوله كشی (پارکینگ  /گاراژ  /توکار) 13ص3

اجزای غيرسازه ای (ضوابط و الزاماا) 23۰۰پ 6ص2

اجزا محدود (تحلیل به روش اجزا9 )...ص96

اجزای غيرسازه ای 2877ص23

اجزا محدود (تحلیل سیستم) 9ص31

اجزای غيرسازه ای معماری (انواع) 23۰۰پ 6ص1

اجزا محدود (روش اجزا محدود  /دال دوطر ه) 9ص106

اجزای غيرسازه ای معماری 23۰۰پ 6ص1

اجزا مدل خرپایی 9ص008

اجزای غيرسازه ای(اندر کنش اعضای غیرسازه ای و سازه ای)

اجزا مرزی (الزاماا اجزا مرزی  /دیوار سازه ای با شکل

2877ص6

پذیری باس) 9ص833
اجزا مرزی (دیوار سازه ای با شکل پذیری باس) 9ص832

اجزای غير

غر (کمانش موضع ) 17ص26

اجزای فشددداری تقوی
17ص28

نشدددده (نسخخخبت پهنا به ضخخخصامت)
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اجزای رابل سوختن (ساختار نوع  /2ساختار با اجزای قابل

احداث بنا (مقررات مل ساختمان  /اصول مشترک و یکسان الزن

سوخت  /تعریف) 7ص73

االجرا) 2ص1

اجزای

غر (کمانش موضع ) 17ص26

اجزای لبه دیوارهای برشی (مهندس ناظر یا مقام انونی /
کنترل و ارزیابی شود) 9ص۶36
اجسام (سقوط اجسام  /ترکیب بار برای حوادث غیرعادی)
6ص1۶
اجسام داغ و برنده (دستکش حفاظت ) 12ص77

احدداث بندا یا سددداختمان نماید

(ملک غیر  /طرف حسخخخاب

کارفرماست) ق ص37

احداث پس

ترانسفورماتور (داخل ساختمان) 17ص67

احداث پی زیر سطح آب (زهکش ) 3ص21
احداث حياط محصور (ساختمان مسکون گروه / 7گودال باغچه) 6ص83

احداث راهرو سرپوشيده مور

(طول و عرض مجاور بنا /

اجسام داغ و برنده (کفش و پوتی ایمن ) 12ص21

تصریب  /احداش  /ارتفاع بنا) 12ص12

اجناس پنبه ای شسته شده (بار زنده کف اجناس  /ارتفاع

احداث ساختمان (زمی مجاز  /رفت و آمد عموم ) 6ص77

انبار کردن اجناس  /سربار  /بار زنده معادل) 6ص123

احداث ساختمان نامنظم (محدودیت در احداث ساختمان

اجناس لزی (بار زنده کف اجناس  /ارتفاع انبار کردن اجناس

نامنظم  /زلزله) 6ص11۰

 /سربار  /بار زنده معادل) 6ص129

احداث سازه سنگين (خاک رس و الی یا ماسه ریزدانه)

احتراق از داخل و خارج ساختمان (تامی هوا) 16ص116

3ص13

احتراق گاز (تعریف) 13ص1

احداث طره (بزرگتر از  1/0متر  /زلزله) 6ص1۰6

احتراق و تهویه (وسایل گازسوز) 13ص32

احتمال خرابی ساليانه رابل ربول برای تركيب بارهای
بار زلزله و حوادث غير عادی 6ص116

احتمال خرابی رابل ربول برای تركيب بارهای دارای
بار زلزله در صورت وروع 6ص116
احتمال درگيری با دستکش حفاظتی (وسیله  /کارگران هیچ
دستکش استفاده نکند) 12ص77

احتمال شکس

(مقاومت اسمی  /مهار در بت ) 9ص8۰۰

احتمال شکس

(مهار در بت ) 9ص296

احداث طره بزر

تر از  1/5متر (مالحضات معماری)

2877ص7
احداث كنسول (سیستم پانلی کامل) 11ص31

احداث مخازن سوخ

غيرایمن (پیامد انفجار) 21ص18

احراز شددرایو و مدارک عضددوی

نظام مهندسددی (هیات

مدیره) ق ص21
احراز شدرط حسدن شهرت اجتماعی (داوطلب هیات مدیره
نظان مهندس استان) ق ص72

احراز صالحي

(مجریان حقوق ) 2ص66

احراز صالحي

طراحان حقوری ساختمان 2ص21

احراز صالحي

ناظران حقوری 2ص33

احراز صالحي

و تعيين پایه مجریان انبوه ساز مسکن

احتمال فرا گذش

(زلزله طرح) 2877ص1

احتمال فراگذش

(زلزله بهره برداری) 2877ص1

احتمال فراگذش

(زلزله سطح بهره برداری) 6ص111

2ص27

احتمال فراگذش

(زلزله طراح) 6ص11۰

احراز هرگونه تخلف (برخورد انضباط  /ایصاص حقوق /

احتمال فراگذش

(طراحی ساختمان به روش عملکردی)

دفاتر مهندس طراح ساختمان) 2ص2

6ص110

احتمال نش

مبرد (طبقه بندی سیستم تبرید) 16ص137

احتمال ورود هيدروژن به فلز جوش (الکترود معیوب) ج
ص 93

احساس بشری (ارتعاش  /تیر مربوب به کف) 17ص112
احضددار (کشخخیدن مدار سخخیسخختم ها یکجا و کنار هم  /هادی جریان
ضعیف تجاوز نکند) 17ص171
اختالط (جوش گوشه و شیاری  /بازرسی) ج ص2۰9

احتمال وروع حادثه (سازنده موظف است  /جرح یا فوت)

اختالط (حجم پیمانه اختالط  /مهندس ناظر) 9ص۶3۰

12ص1

اختالط گرد رنگ (مالت رنگ  17 /درصد وزن مواد چسباننده

احتياط (تابلو ایمن ) 27ص27

در مالت) 2ص73

احتياط كنيد (رنگ زردکهربای ) 27ص7

اختالف (جویخخخکاری  /قطر داخل فلنج یخخخیر و اتصخخخاالت اختالف

احداث

(تعریف) 11ص2

احداث بالکن (نما مجاور معابر  /طبقه چهار به باال) 21ص22

دایته باید) 13ص121
اختالف (رواداری  /پلکان  /ارتفاع  /کف پله) 7ص12
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اختالف ابعاد دو سدددتون (اتصککال سککتون پایی به باس) ج

اختالف نظر بين ناظر هماهنگ كننده و مجری 2ص32

ص۶61

اختالف نظر ق ص81

اختالف ارتفاع (درز انقطاع) 8ص27
اختالف ارتفاع سطوح داخلی آسانسور 12ص21
اختالف ارتفاع كف یا پاگرد (مسخخیر قابل دسخخترس  /معلولیت
ندارند) 6ص63
اختالف بين محور جان و محور مركزی بال (اعضخا ساخته
یده از ورق) 17ص281
اختالف بين ناظر و مجری (رفم اختالف / ...وزارت مسک و
یهرسازی) 2ص3
اختالف پتانسيل (لوله کش مدفون) 13ص167
اختالف تراز (ساختمان بنای ) 2877ص11
اختالف تراز دو سطح افقی (ییبراه) 7ص16
اختالف تراز دو سطح افقی متوالی(کف یا پاگرد) 7ص17
اختالف تراز كف (راه خرو  /میله دستگرد) 7ص33
اختالف دما در ساختمان (بار خود کرنشی) 6ص6

اختالف دمدا هوا داخدل و هوا فضدددایی كده كدانال ررار
گرفته 16ص38
اختالف سطح (دست انداز یا جان پناه) 6ص27
اختالف سطح (ساختمان بنای ) 2877ص11
اختالف سطح (مقابل در ورودی اصل  /فاصله) 6ص66
اختالف سدطح (میله دستگرد  /پله داخل  /افراد معلول دسترس
الزام نیست /تصرف مسکون ) 6ص82

اختالف سطح در دو سم

اختالل تامين هوای احتراق (دستگاه گازسوز) 13ص33
اختالل در بهره برداری (دوام یا پایایی  /تعریف) 9ص۶2
اختالل در تامين هوا احتراق 16ص117
اختالل در جریان برق (در برق  /اختالل در جریان برق)
7ص81
اختيارات (بازرس /کانون کاردان فن ) ق ص17
اختيارات (یورا مرکزی) ق ص68
اختيارات (یورای مرکزی سازمان استان) ق ص3
اختيارات (مجمم عموم سازمان استان) ق ص7
اختيارات (مجمم عموم کاردان فن ) ق ص17
اختيارات (هیات عموم سازمان استان) ق ص3
اختيارات (هیات مدیره  /کاردان فن ) ق ص12
اختيارات (هیات مدیره سازمان استان) ق ص6
اختيارات رئيس سازمان ق ص61
اختيارات صاحب كار 2ص178
اختيارات صاحب كار 2ص171
اختيارات مجمع عمومی ق ص71
اختيارات مسئول دفتر طراحی ساختمان (وظایف و حدود
اختیارات2 )...ص23
اختيارات هيات عمومی ق ص63
اختيارات كارفرما ق ص32

خروج افقی 7ص87

اختالف سطح در طبقه (ساختمان بنای محصور یده با کالف)
8ص63
اختالف سطح در طبقه پيشامدگی سقف (ساختمان بنای

اخذ پروانه اشتغال (مجری انبوه سازی) 2ص21
اخذ پروانه ساختمانی (وظیفه صاحب کار) 2ص178
اخذ پروانه كسددب و پيشدده (مدارک صخخخالحیت حرفه ای) ق

غیرمسلح) 8ص32

ص16

اختالف سطح در كف (ایجاد اختالف سطح در کف /

اخذ پروانه مهارت فنی (تقسیم بندی) ق ص2

خودداری /زلزله) 6ص1۰6
اختالف سطح در كف (سیستم پانلی کامل) 11ص31
اختالف سطح در كف 2877ص7

اختالف ضخام

حق ریشه و مستحدثات (تعهدات کارفرما) ق
ص32

دال و دیوار (رواداری 11 )3D /ص91

اختالف عرض كالف با ضخام

اخذ پروانه یا پرداخ
شهرداری

حقوری ازربيل عوارض

دیوار 2877ص173

اختالف فشار هوا (لوله کش فاضالب  /سیفون) 13ص178
اختالف نظر (مجری  /صاحب کار) 2ص168
اختالف نظر (مطالبات مجری  /صاحب کار موظف است  /صورت
هزینه) 2ص167
اختالف نظر بين ناظر و مجری 2ص32

اخذ صالحي

طرح و ساخ

ساختمان (یرایط عموم

متقاضیان اخذ2 )...ص37

اخذ موافق

و تایيد كتبی صاحب كار (وظیفه مجری

ساختمان) 2ص73
اخطاریه (تجهیزات ساختمان تشصیص مسئول نگهداری ساختمان /
تایید بازرس) 22ص16
اخطاریه مشروح (فرن) 22ص117
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اخالل (عدن حضور به موقم ناظر حقیق یا حقوق در محل اجرای

اداری و تجاری (ساختمان با اهمیت متوسط) 2877ص3

ساختمان  /کمیته داوری ساختمان  /اختالف نظر بی ناظر و مجری)
2ص37

اداری و حرفه ای (سرانه تصرف) 7ص171

اخالل (عدن حضور به موقم ناظر حقیق یا حقوق در محل اجرای
ساختمان) 2ص37
اخالل در تغذیه برق (تجهیزات الکتریک ) 17ص73
ادارات (سخخیسخختم هویخخمند  /توقف خودکار سخخرمایش و گرمایش)
11ص21

اداره ثب

صنعتی (یرکت  /مجریان

حقوق ) 2ص66

اداره ثب

شركتها و مالکي

صنعتی (روزنامه رسم کشور

 /ناظر حقوق ) 2ص33

اداره ثب

شركتها و مالکي

صنعتی به ثب

رسيده

(روزنامه رسم کشور  /طراحان حقوق ساختمان) 2ص21

اداره ثب

ادامه كار با ناظر حقوری منصرف شوند (ناظر حقیق )
2ص38
ادامه كار شخص حقوری غيرممکن باشد 2ص177
پروژه  /عملیات ساختمان ) 2ص68

ادارات (طبقه بندی انواع کف بتنی) 9ص021

شرك

پروانه ساختمان) 2ص3

ادامه كار مجری غيرممکن باشد (قبل از پایان یافت اجرای

ادارات (یدت روینای ) 17ص138

و مالکي

ادامه كار (جلوگیری از ادامه / ....یهرداری و سایر مراجم صدور

شركتها و موسسات غيرتجاری (یرکت /

تعریف) 2ص13
اداری  -حرفه ای (تصرف حرفه ای – اداری  /طول مسیر
پیمایش ب بست ها و مسیر مشترک پیمایش) 7ص31

ادامه كار منصرف شوند (طراحان حقوق ساختمان) 2ص72
ادامه كار یا خاتمه (گزارش وضعیت کار  /وظیفه مجری)
2ص178

ادامه همکاری انصراف داده اس

(طراحان حقوق

ساختمان) 2ص72
ادوات اتصال (طراحی اجزا غیرسازه ای ساختمان برای زلزله
طرح) 6ص11۶
ادوات اتصال جان پناه (سیستم جان پناه  /تعریف) 6ص21
ادوات برری (تابلو و عالئم تصویری  /ثابت) 27ص26
ادوات در (ارتفاع یراق آالت  /کف تمان یده) 7ص17

اداری – حرفه ای (ساختمان تصرف اداری – حرفه ای  /سیستم

ارابه (بار زنده چرخ جراثقال) 6ص29

کشف و اعالن حریق) 7ص28

ارابه (نیرو ضربه ائم  /بار جراثقال) 6ص29

اداری (بار زنده گسترده یکنواخت  /بار متمرکز زنده) 6ص88

اراضی شهری (برنامه ریزی انطباق اراض  /صالحیت مهندسان

اداری (تخامی پخایخداری و برقراری برق تغذیه  /سخخخیسخخختم ایمن )

یهرساز) 2ص82

17ص33

اراضی و امالک (مالکان اراض و امالک  /یهرداری  /مراجم صدور

اداری (تلف  /زنگ اخبار  /اعالن حریق  /سخخخیسخخختم صخخخوت  /آنت

پروانه ساختمان) 6ص3

مرکزی  /یبکه کامپیوتر  /سیستم تلویزیون مدار بسته) 17ص172

ارایه پيشنهاد ريم

اداری (حدا ل رکانس دوره ای کف) 9ص8۶0

(تبان در ارایه / ...تصلف انتظام ) ق ص67

ارایده خددمات (خودداری از ارایه / ...خدمات مهندسخخخ طراح

اداری (حداکثر تراز نوفه محیط ) 18ص21

محاسبه اجرا که مسئول آنها م باید) ق ص27

اداری (حداکثر تراز نوفه) 18ص21

ارائه برنامه زمانبدی كلی و تفصيلی كارهای اجرایی

اداری (ساختمان اداری  /بار زنده گسترده یکنواخت  /بار

ساختمان (وظیفه مجری ساختمان) 2ص73

متمرکز زنده) 6ص82

ارائه برنامه زمانی تفصيلی (فسخ پیمان  /کارفرما) ق ص87

اداری (گروه بندی خطر پذیری ساختمان) 6ص3

ارائه بيمه نامه تضمين كيفي

اداری (مقدار هوا ورودی از بیرون  /مقدار هوا تصلیه) 16ص61

ارائه خدمات مهندسی (ایصاص حقوق  /طبقه و کاربری

اداری (نسخبت سطح بازیوی تهویه به سطح کف فضا  /سطح ییشه

ساختمان  /تعی گروه ساختمان) 2ص87

پنجره نسبت به کف ) 6ص82

ارائه خدمات مهندسی (ایصاص حقیق ) 2ص87

اداری تجاری (ساختمان  /بازرس) 22ص3

ارائه خدمات هماهنگی امور مهندسی (طراح هماهنگ

اداری خصددوصددی (سخخیسخختم جریان ضخخعیف امکان پذیر نبایخخد)

کننده واگذار گردیده  /وظایف و حدود اختیارات مسئول دفتر طراح
ساختمان 2ص23

اداری عمومی (سخخخیسخخختم جریان ضخخخعیف امکان پذیر نبایخخخد)

ارتباط كالمی مستقيم 27ص77

17ص177

ارتباط مستقيم (پیچیدگ عوامل و حجم کار) 2ص31

17ص177

(وظیفه مجری) 2ص6
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ارتباط و دسترس (فضای ارتباب و دسترس  /تعریف) 6ص17

ارتفاع (پاخور حفاظت ) 12ص76

ارتباطی (سیستم ارتباط آتش نشان و کانال برق  /دوربند خرو /

ارتفاع (پارکینگ اتومبیل سبک) 7ص113

جعبه فوالدی  /مساحت) 7ص32

ارتفاع (پله برق ) 12ص61

ارتجاعی (فشار نای از انفجار  /ناحیه) 21ص66
ارتجاعی (مدول ارتجاعی  /تعریف) 9ص0۰
ارتعاش (بار جنبش  /تیر و یاه تیر) 17ص112
ارتعاش 9ص8۶۶
ارتعاش ساختمان (کنترل ارتعاش ساختمان) 6ص183
ارتعاش سازه (مالحظاا بهره برداری) 6ص16
ارتعداش هواكش (کخخانخخال تصلیخه هوا  /اتصخخخال انعطخخاف پخخذیر)
16ص37
ارتعاشدات یا نوسانات بارگذاری (لق  /پیش تنیدگ  /سفت
یدن) 17ص132
ارتعاشی (پدیده ارتعاشی) 6ص1۶۰
ارتفاع ( 18متر ارتفاع از پ  /تعیی مسئول ایمن الزام است)
12ص1
ارتفاع ( 22برابر ضصامت دیوار  /مهاربندی جانب  /تصریب دیوار)
12ص37
ارتفاع ( 8طبقه و بیشتر  /دیوار باربر پیش ساخته  /بند
یکپارچگی) 9ص233
ارتفداع (ارتفخاع حخد زیری تابلو نسخخخبت به تراز کف معبر عموم /
حداکثر پیشروی در معبر) 27ص38
ارتفاع (ارتفاع دیوار تا کف  /قابل یخسخختشخو و ضخخد عفون  /تصخخرف
درمان مراقبت ) 6ص12

ارتفاع (پله برق ) 12ص63
ارتفاع (پله قوس ) 7ص12
ارتفاع (پله مارپیچ) 7ص12
ارتفاع (پله موقت) 12ص26
ارتفاع (پنجره  /تصرف آموزی و فرهنگ ) 7ص127
ارتفاع (پیش آمدگ  /سایبان و باران گیر) 6ص78
ارتفاع (تصلیه بصش انتهای مصزن  /محل ته نشی رسوبات و لج /
ارتفاع  127میل متر از کف) 22ص61
ارتفاع (ترکیب سیستم ها در ارتفاع  /ضریب رفتار) 2877ص73
ارتفاع (تعداد کیسه سیمان  /مناطق خشک  /مناطق یرج /
سیمان کیسه ای) 2ص12
ارتفاع (تعمیرگاه گاراژ  /نصخب دستگاه با سوخت مایم یا گاز  /ارتفاع
وسیله احتراق از کف) 16ص72
ارتفاع (توزیم فشار انفجار در ارتفاع) 21ص67
ارتفاع (توزیم فشار انفجار) 21ص67
ارتفاع (توقفگاه خصخخخوصخخخ کوچک  /وجود ورودی و خروج مجزا
سواره رو) 6ص31
ارتفاع (توقفگاه خودرو) 6ص31
ارتفاع (تیغه بلوکی  /دیوار داخلی) 23۰۰پ6ص0
ارتفاع (جان پناه  /ارتفاع  37سانتیمتر /پیشامدگ سقف) 8ص63

ارتفاع (انبایت بسته های کای ) 2ص22

ارتفاع (جان پناه پنجره  /کف پنجره تا کف زمی ) 6ص176

ارتفاع (انبایت آجر و سفال  /محصور کردن با موانم مناسب)

ارتفاع (جان پناه) 7ص121

12ص31
ارتفاع (انتها لوله هواکش  /بان  /فاضالب) 13ص171
ارتفاع (آب خوری) 13ص72
ارتفاع (بازشو  /ارتفاع دیوار) 23۰۰پ6ص0۶
ارتفاع (بازیو  /فرار اضطراری و نجات) 7ص173
ارتفاع (بازیو امداد رسان ) 6ص171و117
ارتفاع (بازیو در موتورخانه) 12ص22

ارتفاع (چاه آسانسور مشترک  /جداسازی) 12ص22
ارتفاع (حافظ و نرده  /راه پله  /پاگرد  /بالک  /ایوان) 22ص23
ارتفاع (حداکثر ارتفاع  /ساختمان بنای مسلح) 8ص77
ارتفاع (حداکثر افزایش ارتفاع  /یبکه بارنده خودکار) 7ص62
ارتفاع (حرم آوار ساختمان  /مسیر دسترس سواره رو) 21ص21
ارتفاع (در اصل  /نوع لوالی ) 6ص62
ارتفداع (در یک لنگه اتاق بسخخختری  /در دو لنگه  /تصخخخرف درمان

ارتفاع (باالتری دکمه و نشانگر کابی ) 12ص73

مراقبت ) 6ص17

ارتفاع (بت ریزی  /سیستم الب تونلی) 11ص1۰۰

ارتفاع (دروازه کنترل گردان  /راه خرو ) 7ص17

ارتفاع (بصاری دیواری  /دهانه دودکش  /کف محل نصب) 13ص87

ارتفاع (دریچه بازدید  /دودکش بنای ) 16ص173

ارتفاع (بلندی غیر سرگیر  /ییبراه) 7ص16

ارتفاع (دریچه خروج اضطراری مستحکم) 21ص71

ارتفاع (بیش از  27متر  /ساختمان بلند مرتبه  /تعریف) 7ص1

ارتفاع (دست انداز  /جان پناه  /سطح فضا یا بان) 6ص172

ارتفاع (بیش از  27متر از تراز زمی  /ساختمان بلند  /سیستم

ارتفاع (دست انداز  /جان پناه) 7ص18

کشف و اعالن حریق) 7ص21
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ارتفاع (دست انداز ییبراه پله) 6ص21

ارتفاع (ییبراه) 7ص16

ارتفاع (دسترس افراد امکان پذیر است  /بان  /ارتفاع دست انداز یا

ارتفاع (ییر اصل مصرف  /کنتور) 13ص71

جان پناه) 7ص18

ارتفاع (ییر اطمینان  /آب گرن ک یا مصزن ذخیره آب) 13ص33

ارتفاع (دستشوی لبه گرد  /افراد معلول  /ارتفاع از کف) 13ص71

ارتفاع (یخیر واحد مسخکون  /یخیر فرع  /ارتفاع 187سخخانت متر)

ارتفاع (دستگاه با سوخت مایم و گاز  /گاراژ خصوص ) 16ص77

13ص71

ارتفاع (دستگاه گرن کننده تابش تا کف) 16ص173

ارتفاع (ضریب ارتفاع یخ) 6ص6۰

ارتفاع (دسخخختگیره  /یک از دیواره های کابی  /فاصخخخله از دیواره /

ارتفاع (ضریب تاثیر کاهش سرعت در ارتفاع  /ضریب پستی

ارتفاع از کف کابی ) 12ص73

و بلندی زمی  /بار باد) 6ص69

ارتفاع (دکمه زنگ اخبار و توقف اضطراری کابی ) 12ص72

ارتفاع (ظرفیت دودکش مشترک قائم بدون لوله رابط) 13ص33

ارتفاع (دیوار اطراف ظرفشوی و اجاق آیپزخانه  /کای ) 6ص37

ارتفاع (ظرفیت دودکش مشترک) 13ص33

ارتفاع (دیوار با ارتفاع بیش از  850متر  /تیرک)

ارتفاع (عرض بیرون زده دال  /تیر) 9ص19۶

23۰۰پ6ص12

ارتفاع (عناصر سازه ای  /پیش آمدگ افق ) 7ص33

ارتفاع (دیوار دست یوی و توالت  /حمان  /کای ) 6ص32
ارتفاع (دیوار ساختمان سنگ  /ساختمان بنای غیرمسلح) 8ص31
ارتفاع (دیوارغیرسازه ای) 2877ص177
ارتفاع (دیواره اطراف گودال  /بت و مصخخخالح بنای مقاون تا ارتفاع /
کف اتاقک برای نصب دستگاه) 16ص76
ارتفاع (راه خرو  /تصرف تجمع ) 7ص122
ارتفاع (راه دسخترسخ  /باال رفت و گذیت از موانع به ارتفاع  /بان
ییب دار با ییب) 16ص72
ارتفاع (راه دسترس به موتورخانه) 12ص22
ارتفاع (راهرو  /مسیر دسترس خرو ) 6ص62
ارتفاع (راهرو سرپوییده موقت) 12ص76
ارتفاع (روش طراحی ساده ساختمان بتنی) 9ص098
ارتفاع (روی هم قرار دادن لوله های پل اتیل ) 13ص171
ارتفاع (زیر سقف موتورخانه) 12ص21
ارتفاع (زیرزمی  /اقامت و ایتغال) 6ص77

ارتفاع (فاصله  /محل کار تا لوازن بهدایت ) 13ص23
ارتفاع ( اصله جداسازی  /دیوار داخلی) 23۰۰پ6ص۶
ارتفاع (فضا بهدایت  /تصرف مسکون  /سقف ییبدار) 6ص83
ارتفاع (فضای ایتغال  /کف تا زیر سقف) 6ص23
ارتفاع (فضای اقامت  /پنجره  /نورگیری و تهویه) 6ص27
ارتفاع (فضای اقامت یا سکونت) 6ص22
ارتفاع (فضای انباری) 6ص37
ارتفاع (فضخای بهدایت  /تصرف اقامت مسکون  /سقف ییب دار)
6ص83
ارتفاع (فضای بهدایت  /تصرف اقامت مسکون ) 6ص83
ارتفاع (فضای بهدایت ) 6ص31
ارتفاع ( طع میانقاب در ارتفاع ساختمان) 23۰۰پ6ص08
ارتفاع (قطعات فوالدی مرکب  /نصب در ارتفاع  /اجرا سازه فوالدی)
12ص37
ارتفاع (کاهش و ا زایش مساحت زیربنا طبقاا در ارتفاع /

ارتفاع (سخاختمان  /سخازه  /عالمت نوری قرمز چشخمک زن  /نصب)

زلزله) 6ص1۰6

27ص27

ارتفاع (کف فضای نیمه باز) 6ص32

ارتفاع (ساختمان با اهمیت متوسط بیش از  6سقف  /بیش از 12
متر ارتفاع تا یالوده  /مطالعه ژئوتکنیک) 2877ص33
ارتفاع (ساختمان با اهمیت متوسط تا حداکثر  12متر از یالوده /
ژئوتکنیک  /نقشه زمی یناس ) 2877ص32
ارتفاع (سرعت باد در منطقه  /شکل هندسه ساختمان  /زبری
محیط اطراف) 6ص68
ارتفاع (سقوب اجسان خارج  /چاه  /لبه) 12ص27
ارتفدداع (سخخخکو /ایوان  /بخخالک  /مسخخخیر دسخخخترس ورود و خرو )
6ص63و68
ارتفاع (سیلندر  /باال و پایی آوردن) 12ص18
ارتفاع (سیم کش  /استفاده موقت) 12ص33

ارتفداع (کف معبر مجاور  /پیش آمدگ  /لبه کف پنجره قرنیز لوله
آب باران و6 )...ص78
ارتفاع (کلون  /در  /راه خرو ) 7ص83
ارتفاع (گاز منتشخره از هوا سبک تر یا سنگی تر باید  /تصلیه هوا /
ارتفاع از کف یا سقف) 16ص21
ارتفاع (گروه بندی ساختمان به لحاظ نظم سازه ای  /زلزله)
6ص1۰9
ارتفاع (گروه ساختمان 1و2و 7و6و2و3و6 )3ص72
ارتفاع (گل میخ سر دار  /دال دوطر ه) 9ص162
ارتفاع (لوله انشعاب مشعل  /کف موتورخانه) 13ص67
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ارتفاع (مجاز لبه باالی در خرو ) 27ص67
ارتفاع (محدودیت  /سیستم  LSFیا مهاربندی تسمه ای
طری یا دیوار برشی وسدی) 11ص8۶
ارتفاع (محدودیت  /مقادیر مجاز  /ایمن در برابر آتش) 7ص62
ارتفاع (محدودیت ارتفاع  /ساختمان گروه ن –  / 2مقررات در
برخ یرایط خاص) 7ص22

17ص122
ارتفاع انبار كردن اجناس 6ص126

ارتفاع انباش

برف (بام با شیب دو یا چند طر ه /

بارگذاری متوازن یا نامتوازن برف) 6ص08
ارتفاع آب باران (وزن  /بان ساختمان) 13ص127
ارتفاع آب روی بام 6ص60

ارتفاع (مصازن دریافت و ذخیره آب) 22ص63

ارتفاع آب ساكن سيل (منطقه سیل خیز) 6ص89

ارتفاع (میان طبقه  /فضای اقامت) 6ص27

ارتفاع آب مازاد بر روی بام 6ص60

ارتفاع (میله دستگرد از لبه پله) 6ص173

ارتفاع آزاد ( 7متر  /معبر عموم  /تعریف) 7ص11

ارتفاع (نردبان  /موتورخانه) 12ص27

ارتفاع آزاد (چارچوب در  /لوله و کانال  /فضای ایتغال) 6ص23

ارتفاع (نردبان دو طرفه) 12ص27

ارتفاع آزاد (دیوار خارجی  /الزاماا لرزه ای اجزای غیرسازه

ارتفاع (نسبت ارتفاع به کوچکتری بعد مقطع  /ستون کوتاه /

ای) 23۰۰پ 6ص2

تعریف) 9ص۶۶
ارتفاع (نسبت ضصامت به ارتفاع دیوارسازه ای  /مصالح بنای )
2877ص177

ارتفاع آزاد(زیر چارچوب درها  /تیر  /لوله و کانال  /فضخخای اقامت)
6ص27
ارتفاع آستانه در (راه خرو ) 7ص17

ارتفاع (نسبت طول دهانه زاد به ارتفاع  /تیر هم بند در دیوار

ارتفاع بار ترافيکی ج ص 86۰

وابسته  /دیوار سازه ای با شکل پذیری باس) 9ص839

ارتفاع بازشو (ساختمان خشت و سنگ  /ساختمان بنای

ارتفاع (نصب دستگاه روی بان) 16ص76

غیرمسلح) 8ص37

ارتفاع (نصب دستگاه) 16ص77

ارتفاع بازشددو در كابين (آسخخانسخخور قابلیت حمل تصت بیمار)

ارتفاع (نصب روی کف  /پ دستگاه به ارتفاع دست کم  87میلیمتر)

12ص11

16ص72

ارتفاع با

سری 12ص21

ارتفاع (وادار انتهایی  /دیوار بلوکی  /دیوار خارجی  /نزدیک

ارتفاع بنا (احداش راهرو سرپوییده موقت  /طول و عرض مجاور بنا

ستون) 23۰۰پ 6ص۶

 /تصریب  /ارتفاع بنا) 12ص12

ارتفاع (وصله وادار) 11ص86

ارتفاع به ضخام

ارتفاع (وضعیت دیوار خارج در ساختمان های مجاور با ارتفاع
متفاوت) 7ص121
ارتفاع (یک کالف میانی  /سیستم پانلی کامل 11 )3D /ص31
ارتفاع ابنيه (متوسخخط ارتفاع / ...مرجم صخخدور پروانه سخخاختمان /
عالمت هشداردهنده) 27ص27

ارتفاع اتاق تابلو برق فشددار متوسددو و فشددار ضددعيف
17ص23

(مقاومت شاری مصالح بنایی  /مدلسازی

میانقاب مصالح بنایی) 23۰۰پ6ص۶3
ارتفاع به طول افقی (نسبت ارتفاع / ...دیوار پایه یا جرز
دیوار  /تعریف) 9ص۶8
ارتفاع به رطر (نسبت ارتفاع به قطر  /گل میخ) 17ص173
ارتفاع بيش از  154متر (ساختمان  /طیف طرح ویژه
ساختگاه) 2877ص21
ارتفاع بيش از  04متر (ضریب اثر تند باد /ساختمان

ارتفاع اتاق ترانسفورماتور خشق و روغنی (تهویه طبیع

مستطیل شکل با بام تخت  /ساختمان با ارتفاع بیش از 2۰
متر) 6ص3۰

ارتفداع اتاق ترانسدددفورماتور مهمترین عامل در تهویه

ارتفاع پانل ميانقاب (مدلسازی میانقاب مصالح بنایی)

یا مکانیک ) 17ص22

طبيعی اس

17ص22

ارتفاع از زمين(گچ پاکت  /فضا روباز  /کوتاه مدت  /سکو چوب )
2ص28

23۰۰پ6ص۶3
ارتفاع پریز برق روی دیوار از كف ( 7/7متر) 17ص127
ارتفاع پلکان برری بيش از  6متر (7پله تصت) 12ص62

ارتفاع از كف (بازیو  /فرار اضطراری و نجات) 7ص173

ارتفاع پله (اندازه کف و ارتفاع پله) 7ص11

ارتفاع استوانه (مقاومت شاری مشخصه بت ) 9ص06

ارتفاع پله (پلکان) 7ص11

ارتفاع اسدمی ورق فو

دی (ورق های فوالدی یکل داده یده)

ارتفاع پله (پ  /ساختمان محصور یده با کالف) 8ص68
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ارتفاع پله (راه پله) 6ص68

ارتفاع در ورودی و خروجی خودرو (توقفگاه عموم

ارتفاع پله (ییب مسیر پله راهرو) 7ص121

و متوسط) 6ص31

ارتفاع پله (عمق کف پله  /تصرف تجمع  /راه خرو ) 7ص122
ارتفاع پله (فضا باز  /حفظ ایمن و راحت ) 21ص21
ارتفاع تابلو (حد زیری  /از زیر آنها عبور م یخخخود  /نباید از 2/2
متر پایی تر باید ) 27ص33

ارتفاع تراز زیر سدقف فضدای زیرزمين از سطح زمين
طبيعی (فضای اقامت) 6ص26
ارتفاع تير ( رماتورگذاری) 9ص2۰8
ارتفاع تير 9ص190

ارتفاع دس

بزرگ

انداز بام (جان پناه) 8ص28

ارتفاع دودكش (1/2متر از کف بان) 8ص28
ارتفداع دودكش (ظرفیت دودکش  /فلزی تک جداره  /سخخخیمان
پیش ساخته  /دستگاه گازسوز) 13ص33
ارتفاع دودكش رائم (طول لوله رابط) 16ص178

ارتفداع دهدانه دریاف

هوا (کف معبر عموم  /فاصخخخله افق )

16ص78
ارتفاع دیوار (تیرک  /تیغه پانلی  /دیوار داخلی)

ارتفاع تير برابر ضخام

23۰۰پ6ص0
سقف (سیستم تیرچه بلوک)

2877ص73
ارتفاع تيرورق جوش (رواداری مجاز) 17ص286
ارتفاع جان پناه (بان و بالک  /مصالح بنای ) 8ص28

ارتفاع دیوار (دیوار پانلی کارخانه  /دیوار خارجی  /الزاماا
لرزه ای اجزای غیرسازه ای) 23۰۰پ 6ص2
ارتفاع دیوار (عملکرد میانقابی) 23۰۰پ6ص0۰
ارتفاع دیوار ( اصله ائم طعاا مسلح کننده در ارتفاع

ارتفاع جان پناه (پیشامدگ سقف  /ساختمان بنای غیرمسلح)

دیوار) 23۰۰پ6ص6

8ص32

ارتفاع دیوار جان پناه (بان و بالک  /مصالح بنای ) 8ص28

ارتفاع جان پناه (مصالح بنای ) 2877ص172
ارتفاع جان پناه 23۰۰پ6ص89
ارتفاع جعبه هشدار دستی تا كف زمين 7ص31
ارتفاع چاه آسانسور (نایاقول مجاز ابعاد چاه) 12ص21

ارتفاع دیوار سازه ای (دیوار مصالح بنای ) 2877ص177
ارتفاع زیر سقف از كف تمام شده (فضای ورودی) 6ص66
ارتفاع زیرزمين (فرار اضطراری و نجات) 7ص173
ارتفاع ساختمان (ارتفاع مجاز ساختمان  /ضریب رفتار ساختمان)

ارتفاع چاهق (آسانسور) 12ص26

2877ص76

ارتفاع چاهق 12ص21

ارتفاع ساختمان (تعریف) 7ص1

ارتفاع چشم (تابلو ایمن معمول  /ارتفاع چشم  1/12 /متر تا 1/3

ارتفاع ساختمان (تعریف) 6ص13

متر از کف فضا نصب گردند) 27ص21

ارتفاع ساختمان (دسترس خودرو آتش نشان ) 7ص111

ارتفاع حد زیرین تابلو (تابلو دیواری و ایسخختاده  /معبر عموم /
از زیر آنها عبور م یود) 27ص33
ارتفداع حدد زیرین تدابلو (نسخخخبخت به تراز کف معبر عموم /
حداکثر پیشروی در معبر) 27ص38
ارتفاع حروف فارسی (تابلو  /فاصله) 27ص77

ارتفاع حصار حفاظتی مور

(کف معبر عموم ) 12ص73

ارتفاع ساختمان مورد تخریب (همجوار مرتفعتر باید)
12ص28
ارتفاع ستون (مدلسازی میانقاب مصالح بنایی)
23۰۰پ6ص۶3
ارتفداع سدددتون نشددديمنگاه ضدددربه گير كابين (چاهک)
12ص23

ارتفاع خرپشته (تراز طبقه زیر خود) 2877ص123

ارتفاع سرگير (دوربندی راه خرو قائم) 7ص33

ارتفاع خو الراس (ضریب پستی و بلندی زمی  /بار باد)

ارتفاع سرگير (راه پله) 7ص11

6ص69

ارتفاع سقف (دوربندی راه خرو قائم) 7ص33

ارتفداع خو بيگدداندده (تخخابلو  /انخخدازه حروف  /خط و زبخخان  /معبر
عموم ) 27ص31
ارتفاع در (در ورودی  /اتاق نصخخب تاسخخیسخخات مکانیک  /پهنا در)
16ص76
ارتفاع در (راه خرو ) 7ص82
ارتفاع در اتاق ترانسفورماتور خشق و روغنی 17ص22

ارتفاع سقف (سیستم کشف و اعالن حریق) 7ص22
ارتفاع سقف (نصب چراغ روینای مجاز نیست) 13ص37
ارتفاع سقوط افراد (نرده حفاظت موقت) 12ص77
ارتفاع سنگ (ساختمان سنگ  /ساختمان بنای غیرمسلح)
8ص31
ارتفاع سوراخ دسترسی 17ص162
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ارتفاع سوراخ دسترسی در جان 17ص162

ارتفاع كالف افقی (ساختمان بنای محصور یده با کالف)

ارتفاع سيل (کانال هوا  /زیر زمی دف یود) 16ص37

8ص26

ارتفاع سيل پایه (تعریف) 6ص83
ارتفاع سيل طرح (تعریف) 6ص89

ارتفاع كلون (زنجیر ایمن  /در اصخخل  /مسخخیر دسخخترس و خرو
اصل ) 6ص63
ارتفاع كمتر از  10متر (ساختمان  /زمی نوع )III

ارتفاع شالوده (مصالح بنای ) 2877ص17

2877ص27

ارتفاع ضایعات حاصل از تخریب (دودکش صنعت )

ارتفاع لبه پنجره از كف (اتاق بستری /تصرف درمان مراقبت )

12ص32

6ص17

ارتفاع طبقات (ساختمان بنای غیرمسلح) 8ص37

ارتفاع لبه گرد (افراد معلول  /یورینال) 13ص77

ارتفاع طبقه (اجرای دیوار در بیمارستان) 23۰۰پ6ص22

ارتفاع لوله (کنتور تا کف زمی ) 13ص71

ارتفاع طبقه (تعریف) 7ص1

ارتفاع لوله روكار (صدمات خارج ) 13ص67

ارتفاع طبقه (ساختمان بنای محصور یده با کالف) 8ص63

ارتفاع لوله رائم (سیستم مشترک فاضالب و هواکش) 13ص113

ارتفاع طبقه (ساختمان بنای ) 2877ص88

ارتفاع مبنا (ضریب اثر تغییر سرعت  /بار باد) 6ص66

ارتفاع طی شده هر شيبراه 7ص16

ارتفاع مجاز (بدون کالف میانی  /سیستم پانلی کامل )3D /

ارتفاع عضو (رواداری مو عیت جای گذاری رماتور) 9ص۶61

11ص31

ارتفاع عالم

در خروج 27ص67

ارتفاع مجاز (تابلو دیواری نان ساختمان  /نصب) 27ص38

ارتفاع غيرسرگير (پله و پاگرد  /راه پله) 6ص68

ارتفاع مجاز (تراز کف ورودی اصل تا تراز معبر مجاور) 6ص66

ارتفاع فضددا (تصخخخرف آموزیخخخ فرهنگ  /تعداد بیش از  27نفر)

ارتفاع مجاز (تیغه  /دیوار غیرسازه ای  /مصالح بنای ) 8ص23

6ص81
ارتفاع فضا (تصرف تجمع  /تعداد بیش از  27نفر) 6ص16
ارتفاع فضا زیر شيروانی (هوا احتراق) 16ص111

ارتفاع فضای ارام

(تصرف مسکون  /زیربنا) 6ص82

ارتفاع كابين 12ص21

ارتفاع كاسه توال

(افراد معلول  /توالت غرب ) 13ص72

ارتفاع كرسی چينی (ساختمان بنای غیرمسلح) 8ص33
ارتفاع كف اتاق ترانسددفورماتور (سخخیالبرو  27 /سخخانتیمتر
باالتر باید) 17ص22

ارتفاع مجاز (سیستم اب وسدی سبک 11 )LSFص26
ارتفاع مجاز (قاب خمش  /اتصال خورجین ) 2877ص73
ارتفاع مجاز (معرف کاربری  /حد فوقان تابلو  /معبر عموم  /کف
پنجره) 27ص38
ارتفاع مجاز دیوار جداگر (ساختمان محصور یده با کالف)
8ص21
ارتفاع مجاز ساختمان (دسترس خودرو آتش نشان ) 7ص111
ارتفاع مجاز ساختمان (ضریب رفتار ساختمان) 2877ص76
ارتفاع مجاز گروه ساختمانی 6ص71

ارتفاع كف اتارق آسانسور 21ص23

ارتفاع مفيد (پله مارپیچ) 7ص12

ارتفاع كف به كف دو طبقه متوالی (چاه آسخانسور  /باز یدن

ارتفاع مفيد (در ورودی اصل  /اتاق اقامت) 6ص22

در آسانسور) 12ص23

ارتفداع مفيد در (چاه آسخخخانسخخخور  /فاصخخخله کف به کف طبقات)

ارتفاع كف یا پاگرد (جخداره خارج سخخخاختمان  /مسخخخیر قابل

12ص23

دسترس  /معلولیت ندارند) 6ص63

ارتفاع مفيد ورودی كابين 12ص23

ارتفاع كل تير ورق (رواداری) 11ص28

ارتفاع مقطع ( رماتور عرضی  /اب با شکل پذیری زیاد)

ارتفاع كل تيرچه 9ص211

9ص868

ارتفاع كل تيرورق جوش (رواداری مجاز) 17ص286

ارتفاع موثر (تعریف) 8ص7

ارتفدداع كددل

دودكش (اسخخختفخخاده از دودکش بخخا قطر کوچکتر)

13ص32
ارتفاع كل مقطع تير (مدا زمان مقاوا در برابر تش  /تیر
از هر طرف در معرض تش) 9ص 083
ارتفاع كالف 2877ص173

ارتفاع موثر (تیر  /اب با شکل پذیری متوسط) 9ص802
ارتفاع موثر (تیر در اب با شکل پذیری زیاد) 9ص861
ارتفاع موثر (دورگیر رماتور عرضی  /اب با شکل پذیری
زیاد) 9ص868
ارتفاع موثر (ستون  /دیوار  /مصالح بنای ) 8ص77
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ارتفاع موثر به ضخام

دیوار (طراحی در برابر تش) 9ص

ارتقا پایه هر یق از اشخاص (ضریب همپایه بودن افراد /

0۶6

دفتر مهندس طراح ) 2ص23

ارتفاع موثر دیوار (طراحی در برابر تش) 9ص 0۶6

ارتقا دانش فنی (هیات مدیره سازمان استان  /وظایف و اختیارات)

ارتفاع موثر مقطع (تعریف) 9ص86

ق ص6

ارتفاع موج شکننده (منطقه سیل خیز) 6ص89
ارتفاع ميله دستگرد 7ص13
ارتفاع ناگزیر حفاظ (حفاظ یا جان پناه  /مکان تجمع )
7ص172
ارتفاع نردبان (جعبه یا بشکه) 12ص27
ارتفاع نرده (تئاتر  /سال انتظار و سرسرا) 7ص122

ارتفاع نرده حفاظتی مور

12ص77

ارجاع كار سازمان (حق الزحمه مهندس /کسورات) ق ص8

ارجاع كار نظارت به دفتر مهندسی اجرا ساختمان
(سازمان استان) 2ص31
ارجاع كار نظارت به مجری حقوری (سازمان استان)
2ص31
ارجاع كار نظارت به ناظران (سازمان استان) 2ص31

ارجاع مناسب كار به افراد صالحي

دار حرفه ای

(سازمان نظان مهندس ساختمان) 2ص3

ارتفاع نرده محافظ (تراز محل نصب دستگاه) 16ص77

ارجداع مناسدددب كار به افراد صدددالحي

ارتفاع نرده یا حفاظ (اسختصر خصوص  /جکوزی  /سال چشمه

(سازمان نظان مهندس ) ق ص23

آب معدن ) 22ص22
ارتفاع نشيمن یا سالن (تصرف مسکون  /زیربنا) 6ص82
ارتفاع نصب آژیر 7ص31

ارتفاع نصدب پریز برق ماشين لباسشویی و ظرفشویی
از كف 17ص121
ارتفاع نصب پنل اعالم حریق از كف تمام شده 7ص32
ارتفاع نصب چراغ ( / Zone1استصر) 17ص172
ارتفاع نصدددب دسدددتگيره كمکی (افراد معلول  /توالت غرب )
13ص72
ارتفاع نقطه مورد نظر از تراز سطح برآمدگی (ضریب
پستی و بلندی زمی  /بار باد) 6ص69
ارتفاع نمونه منشوری (مقاومت شاری مصالح بنایی /
مدلسازی میانقاب مصالح بنایی) 23۰۰پ6ص۶3
ارتفاع نوشته (ابعاد عالمت  /قطر خارج لوله  /لوله انتقال سیاالت
 /حداقل ارتفاع نویته  /طول عالمت) 27ص23

ارتفاع و طول هر دیوار سازه ای محصور در كالف
های افقی و رائم 2877ص173
ساختمان (بستگ دایت به ساختار و

ارتفاع و مساح
تصرف) 7ص61

ارتفاع ورق سخ

كننده 17ص181

ارتفاع یا مسددير اصددلی حرك

(سخخاختمان به آسخخانسخخور نیاز

ندارد) 12ص31

ارتفاع یراق آ

ت(دستگیره  /قفل  /چفت  /ادوات در) 7ص17

ارتقا پایه (سوابق تجرب ) ق ص11
ارتقا پایه (کاردان فن ) ق ص22
ارتقا پایه پروانه اشخاص حقوری (ایصاص حقوق ) 2ص21

ارجحيد

خروج هوای خنق كننده

دار حرفه ای

(اولویت و امکان اجرای

آن  /اتاق ترانسفورماتور) 17ص66

ارجحيد

هوای خندق كنندده (هخدف  /هخدایت هوای خنک

کننده) 17ص62
ارزش ایرانی اسالمی (طراح و ساخت بنا) 6ص6
ارزش تاریخی (تابلو) 27ص36
ارزش جوش (تعریف  /رمول) ج ص831
ارزش فرهنگی تاریخی (ساختمان  /ارزیاب خطر گود با دیوار
قائم) 3ص18
ارزیابی (در آتش) 7ص131
ارزیابی استعداد روانگرایی 2877ص33
ارزیابی ایمنی و تصادفات (صالحیت مهندسان ترافیک)
2ص82
ارزیابی پایداری شيب ها 2877ص81
ارزیابی جوشددکاران (بازرسککی عینی بل از جوشکککاری) ج
ص199
ارزیابی خطر گود (دیوار قائم) 3ص13و18
ارزیابی خطر گود 3ص13
ارزیابی خطر گودبرداری (چک لیست) ق ص28

ارزیابی دوام بتن در معرض چرخه یخ زدن و آب
شدن 9ص016
ارزیابی ریسق (تعریف) 12ص3
ارزیابی ضریب جذب صدای وزن یافته (تعریف) 18ص18

ارزیابی عملکرد در طول ساخ

و ساز (اهداف ابزار و

پایش پروژه) 3ص21

ارزیابی كيفي

شمع درجاریز 3ص38

