
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تعاريفمبحث اول:  -1

 

 اداري نظاماتمبحث دوم: -6        

 ساختمان یمل مقررات

 یمهندس دفاتر و یحقوق اشخاص 

 یمهندس دفاتر و یحقوق اشخاص

  پروانه صدور مراجعو يشهردار 

 ناظر

 شهرسازي و مسكن وزارت

 مهندسی نظام سازمان

 ساختمانوملكیفنی شناسنامه

 جيترو

 کارصاحباراتیاخت فيوظا 

 یطراح ضوابط

 یفن مدارک و هانقشه

 قيازحرربناوفرا از خروج راه     

 قيحرواعالمکشفستمیس      

 قيحر اعالم ستمیس نصب یالزام مكان 

 بلندساختمانیلیتكمضوابط       

 فرمان اتاق اي کنترل مرکز

 خروج راه يگذارعالمت           

 خروج راه يیروشنا 

 مقابل در هاساختمان حفاظتمبحث سوم:  -1 
 قيحر

  قيحر ياطفا ستمیس    

 بلند ياختمانهاس ضوابط     

  کاربرد دامنه

 ساختار

 خودکار بارنده شبكه

 دربرابرآتشیمنيا يهاستمیس      

 حريقاطفاء تجهیزات

 برق نیروي انتقال خطوط

 ستيز طیکار،مح بهداشت

 يفرد حفاظت زاتیجهت

 موقت دهیسرپوش راهرو

  یساختمان زاتیتجه  

 یدسترس ليوسا

 داربست

 نردبان

 موقت یکشمیس    

 یبرق زاتیتجه یکشمیس 

 موقت پلهراه

 دامنه کاربرد                     

 مصرف در یجوئصرفهمبحث نوزدهم:  -5 
 يانرژ

 مستقل ستمیس                 

 تاسیسات مكانیكی                

 شيگرما و شيسرما ساتیتاس         

 مدار هاي توزيع                  

 شيگرما و شيسرما يهاانهيپا         

 يیروشناکنترليهاسیستم         

 حین در حفاظت و ايمنیمبحث دوازدهم:  -4 
 اجر

 پدافندمبحث بیست ويكم:  -3  
 رعاملیغ

 هوا هیتخل و هيتهو سامانه          

 شيوگرماشيسرمايهاسامانه       

  یطراح یمهندس دفاتر       

 متفرقه

 ساير بخشها و پرسشهاي مهم

 

ساير بخش ها و پرسش هاي         
 مهم

 یحقوق انيمجر

  نظارت ارجاع نحوه

 ساختمان ياجرا قرارداد

 ريمد تعهدات و فيوظا

 افراد سقوط از جلوگیري

 کارگاهومجاورانعابرانايمنی

 ايمنی

 ايمنی مسئولیت

 ازاجراشیپمجوزهاواقدامات  

 قیعم يساختمان ها

 یآتشنشان یآسانسوردسترس

 خروج راه

 باگازوبرق وجوشكاري يبرشكار   

 بخار هايديگ

 آسفالت و قیر پخت

 موقت کننده گرم وسايل

 اشتعال قابل مايعات

 گرفتگیبرقو حريق از جلوگیري   

  گازرسیلنداز مراقبت

 يیروشنا زاتیتجه

  یروشنائ ستمیس     

 مطبوع هیته ساتیتأس

 گذرگاه و داربیش راه

 ترانسفورماتورها                 

 یمنيواياضطراربرقسامانه        

 مقررات کلی                   

 یارتباط سامانه                

 یبرق ساتیتاس مالحظات            

 یكیمكانتاسیسات 

 موتورها

 کنتور

  محوطه يیروشنا     

 فضاها یروشناي شدت              

 امن يفضا ساتیتاس              

 ياضطرار آسانسور                

 دودوآتش يآشكارساز       

 کنترل مرکز اتاق   

 ساير بخشها و پرسشهاي مهم

   نگیپارک یاختصاص الزامات 

 فهرست مطالب

 مقدمه

 

 مهمهايپرسشهاوسايربخش       

 طراحان حقوقی ساختمان            

 اجراي ساختمان

 دفاتر مهندسی اجرا

 مجريان حقوقی

 نظارت ساختمان

 ناظران حقوقی

 نحوه ارجاع کار نظارت 

 قرارداد اجراي ساختمان

 وظايف و تعهدات مدير

 کار واختیارات صاحبوظايف   

 ساير بخشها و پرسشهاي مهم

 

 میکرو تاسیسات برق 

 

 



  
 ساختمانها از ينگهدار مبحث بیست و دوم:  -2 

 کلیات                        

 بازرس انتخاب

 يادار نظامات یبرق ساتیتاس 

 

 (2۲)ماده يیاجرا نامهنیآئ

 وکنترل یمهندس نظام انونق -5 
 ساختمان

 مديره هیات

 یعموم مجمع

 استانیمهندس نظامسازمان  

 اشتغال تیوظرفتیصالححدود      

 یکارمهندسبهاشتغالپروانه         

 یمهندس نظام قانون یاجرائ نامه نیآئ

 جيترو و آموزش

 ساختمان کنترل و یفن مقررات

 یمش خط و اهداف ات،یکل

 متفرقه مقررات

 

 سازمان سیرئ

 یمهندسنظام یانتظاميشورا

 استان یانتظام يشورا

 بازرسان و بازرس

 کلیدواژه

 یبرق ساتیتاس

 متفرقه

 کلیدواژه


