
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تعاريف مبحث اول:  -1  

 

اداري   نظاماتمبحث دوم:  -6          

ساختمان   یمل مقررات   

ساختمان  یطراح یمهندس دفاتر  و یحقوق اشخاص   

ساختمان  ياجرا یمهندس  دفاتر و یحقوق اشخاص  

ساختمان  پروانه صدور  مراجع ريسا و هايشهردار   

 ناظر 

شهرسازي   و مسكن وزارت   

ساختمان   مهندسی نظام سازمان   

ساختمان  ملكی  و فنی شناسنامه  

ج يترو ی طراح ضوابط   

یفن مدارک  و هانقشه  

ق يحر  از  فرار  و بنا  از  خروج  يراهها       

ق يحر  اعالم  ستمیس                

قيحر اعالم و کشف يهاستم یس نصب يبرا یالزام يهامكان    

بلند   يهاساختمان یلیتكم ضوابط           

فرمان  اتاق  اي  کنترل مرکز  

خروج   يهاراه يگذارعالمت             

خروج  ي هاراه  يیروشنا                

قيحر مقابل در هاساختمان حفاظتمبحث سوم:  -1   

دود کنترل و ق يحر  ي اطفا يهاستمیس       

بلند  ي ساختمانها  یاختصاص ضوابط       

   کاربرد  دامنه

 ساختار 

خودکار  بارنده  شبكه  

آتش برابر   در یمنيا  ي ها ستمیس        

حريق  اطفاء تجهیزات و وسايل   

برق   نیروي  انتقال خطوط  

ی رفاه و ی بهداشت التیست،تسهيز طیکار،مح بهداشت  

ي فرد حفاظت  زاتیتجه و ليوسا           

موقت  ده یسرپوش راهرو  

  یساختمان  آالتنی ماش و  زاتیتجه ل،يسا و 

ی دسترس ل يوسا  

 داربست 

 نردبان 

موقت  ي هااستفاده يبرا یکشمیس       

ی برق  زات یتجه و ساتیتأس نصب و یکشمیس   

موقت  پله راه  

دامنه کاربرد                        

ي انرژ مصرف در ی جوئ صرفهمبحث نوزدهم:  -5   

مستقل  ستمیس                   

تاسیسات مكانیكی                  

 ش يگرما   و شي سرما سات یتاس         

مدار هاي توزيع                     

ش يگرما  و شي سرما   يهاانهيپا            

يی روشنا  کنترل  يهاسیستم           

  حین در  حفاظت و ايمنیمبحث دوازدهم:  -4 
 اجر 

رعاملیغ پدافند مبحث بیست ويكم:  -3    

هوا  هیتخل و هي تهو سامانه             

ش ي گرما و ش يسرما  يها سامانه          

ن ساختما  ی طراح ی مهندس دفاتر           

 متفرقه 

ساير بخش ها و پرسش هاي مهم           

افراد   سقوط از جلوگیري  

ساختمانی کارگاه  مجاوران  و عابران ايمنی  

 ايمنی 

ستيز طی مح حفاظت و کار بهداشت  ايمنی، مسئولیت  

اجرا  از شیپ اقدامات  و خاص  مجوزهاي    

ق یعم يساختمان ها  

ی آتشنشان  یدسترس يآسانسورها  

خروج  راه  

برق   و گاز با   جوشكاري  و يبرشكار      

بخار  هاي ديگ  

آسفالت  و قیر  پخت  

موقت  کننده گرم  وسايل   

اشتعال  قابل مايعات   

گرفتگیبرق  و سوختگی ،حريق از جلوگیري     

فشار  تحت گاز  سیلندرهاي از  نگهداري  و مراقبت  

يی روشنا  زات یتجه و هاستمیس          

ی كيالكتر يانرژ  و یروشنائ  ستمیس       

مطبوع هیته و  هوا ض يتعو ، يیگرما ساتیتأس  

گذرگاه   و داربیش راه  

ترانسفورماتورها                    

ی منيا  و ياضطرار برق سامانه           

مقررات کلی                      

ی ارتباط  سامانه                  

ی برق سات یتاس مالحظات              

 ی كیمكان تاسیسات  مالحظات        

 موتورها 

 کنتور

ساختمان  رونیب  و محوطه  يیروشنا        

فضاها  یروشناي شدت                 

امن  يفضا  ساتیتاس                

ي اضطرار آسانسور                   

آتش  و دود اعالم و ي آشكارساز         

ساختمان  ت ير يمد  و کنترل مرکز اتاق     

   سبک   لیاتومب نگیپارک ی اختصاص الزامات       

 فهرست مطالب 

 مقدمه 

 

 ساير بخش ها و پرسش هاي مهم         

طراحان حقوقی ساختمان               

 اجراي ساختمان 

 دفاتر مهندسی اجراي ساختمان 

 مجريان حقوقی 

 نظارت ساختمان 

 ناظران حقوقی 

 نحوه ارجاع کار نظارت ساختمان 

 قرارداد اجراي ساختمان 

 وظايف و تعهدات مدير 

وظايف و تعهدات و اختیارات صاحب کار       

ساير بخش ها و پرسش هاي مهم        

 میکرو تاسیسات برق  

 

 



  
ساختمانها  از ينگهدار و مراقبتمبحث بیست و دوم:  -2   

کلیات                           

بازرس   انتخاب  

ي ادار  نظامات                       

ساختمان وکنترل یمهندس نظام قانون(2۷)ماده يیاجرا نامهن یآئ  

ساختمان وکنترل یمهندس نظام انونق -   

مديره  هیات  

یعموم مجمع  

استان  ساختمان   یمهندس نظام  سازمان    

اشتغال ت یظرف و ت یصالح حدود        

ی مهندس کار   به  اشتغال پروانه            

ساختمان   کنترل و یمهندس نظام قانون یاجرائ نامه   نیآئ  

ج ي ترو و آموزش  

ساختمان  کنترل و یفن مقررات   

ی مش خط  و اهداف   ات،یکل  

متفرقه  مقررات   

سازمان   سیرئ   

ی مهندس نظام  یانتظام  يشورا  

استان  یانتظام  يشورا  

بازرسان  و  بازرس  

 کلیدواژه 

ی برق  ساتیتاس  

 متفرقه 

 کلیدواژه 


