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 23 مواد افزودنی تندگیرکننده

 23 شدگی(زمان سخت کنندهکننده )تسریعمواد افزودنی زود سخت

 22 مواد افزودنی کندگیرکننده

 22 مواد افزودنی کاهنده میزان جذب آب

 22 کنندهمواد افزودنی کندگیرکننده / روان

 29 کنندهمواد افزودنی کندگیرکننده / فوق روان

 29 کنندهمواد افزودنی زودگیرکننده / روان

 29 های استانداردآزمایش

 90 مالحظات زیست محیطی ایمنی، بهداشت و

 90 سازگاری

 90 داریبندی، حمل و نگهبسته

 12 های آنآهک و فرآورده

 9۳ آهک

 9۳ انواع آهک تعریف

 94و  9۳ آهک ساختمانی

 9۳ آهک پرکلسیم

 9۳ آهک منیزیمی

 9۳ آهک دولومیتی

 95و  9۳ آهک زنده یا آهک هوایی

 9۳ آهک شکفته / آهک هیدراته

 94 هیدرولیک هیدراته / آهک آبیآهک 

 94 آبیآهک نیمه

 94 بندی انواع آهکدسته

 97و  94 آهک هیدراته هیدرولیکی، برای مصارف ساختمانی

 94 آهک هیدراته هیدرولیکی با کلسیم باال

 94 آهک هیدراته هیدرولیکی با منیزیم باال

 97و  94 آهک هیدراته پرداخت

 97و  94 بناییآهک هیدراته برای مصارف 
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 95 های آهکیفرآورده

 2و  95 آجر ماسه آهکی

 2و  95 بتن آهکی سبک

 97 هاویژگی

 99 های استانداردآزمایش

 011 ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی

 011 سازگاری

 010 داریبندی، حمل و نگهبسته

 102 های آنگچ و فرآورده

 01۳ تعریف

 01۳ بندیدسته

 014 مشخصات انواع گچ ساختمانی، اندودهای گچی آماده و اندودهای گچی ساختمانی ویژه

 013و  015 بلوک گچی

 013و  017 دار گچیتخته )صفحه( روکش

 017 لیافادار گچی مسلح شده با صفحات روکش

 012و  017 عایق حرارتی/صوتیدار گچی های مرکب صفحات روکشپنل

 012و  017 های گچیپوشسقف

 013 هاویژگی

 013 شده )پایدار در برابر رطوبت(های اصالحگچ

 012 های پایه گچیچسباننده

 019 های استانداردآزمایش

 001 ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی

 001 سازگاری

 001 بندی، حمل و نگهداریبسته

 112 های ساختمانیمالت

 00۳ تعریف

 00۳ بندیدسته

 00۳ مالت هوایی
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 00۳ مالت آبی

 004 مالت گل و کاهگل

 004 مالت آهک و خاک رس / شفته آهک

 004 مالت ساروج

 004 ت گچیمال

 004 مالت گچ و خاک

 004 مالت گچ و ماسه

 004 مالت گچ و آهک

 005 مالت گچ و پرلیت

 005 مالت ماسه و آهک

 005 مالت پوزوالنی

 005 / مالت سرخی آهک –مالت پوزوالن 

 005 مالت ماسه و سیمان

 005 سیمان آهکمالت ماسه 

 005 مالت قیری / ماسه آسفالت

 005 مالت بنایی

 7۳و  007 مالت آماده

 007 مالت بنایی سبک

 007 مالت ضد اسید

 007 هاویژگی

 003 مواد افزودنی مالت بنایی

 003 مالت رنگی

 003 های استانداردآزمایش

 002 ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی

 002 سازگاری

 002 بندی، حمل و نگهداریبسته

 111 فلزها و مصالح جوشکاری

 009 فلزها
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 1 کلیات

 0 دامنه کاربرد

 0 تعاریف

 4 الزامات مبنا

 7 نیروهای خودکرنشی

 3 های افزایش انسجام و پایداری کلی سازهروش

 3 ایساختمان ها وسایر سیستم های سازهبندی گروه

 9 برای بار سیل، باد، برف، زلزله و یخ هاساختمانبندی خطرپذیری گروه

 01 ها برای بارهای باد، برف، یخ و زلزلهبندی خطرپذیری ساختمانضریب اهمیت مربوط به گروه

 01 هاکاهش گروه خطرپذیری ساختمان

 11 ترکیب بارها

 0۳ کلیات

 0۳ م اختصاریعالئ

 04 آرمههای بتنساختمانهای حدی نهایی در طراحی های حالتترکیب بار

 07 های فوالدیها از جمله ساختمانهای حدی مقاومت در طراحی سایر ساختمانترکیب بارهای حالت

 03 ترکیب بارها در طراحی به روش تنش مجاز

 09 برداریهای حدی بهرهترکیب بارهای حالت

 81 ترکیب بارها برای حوادث غیرعادی

 81 ای در تحمل اثر یک حادثه غیرعادییا عضو سازه سازه ترکیب بار کنترل ظرفیت

 81 زاارتای بعد از وقوع حادثه خسترکیب بار کنترل ظرفیت باقیمانده باربری سازه یا عضو سازه

 11 بار مرده

 80 کلیات

 80 وزن اجزای ساختمان و مصالح مصرفی

 80 سیسات و تجهیزات ثابتوزن تأ

 11 هیدرواستاتیکیفشار  بارهای خاک و

 8۳ کلیات

 8۳ فشارهای جانبی

 84 زیر فشار وارد بر کف و شالوده
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 84 اثر فشار آب زیرزمینی در طراحی کف زیرزمین و دیگر اجزاء مشابه

 84 وجود خاک منبسط شونده در زیر شالوده یا دال روی زمین

 82 بار طراحی جانبی خاک

 12 بار زنده

 83 تعاریف

 82 گسترده یکنواختبار زنده 

 89 های جداساز فضاهاکننده / تیغهدیوارهای تقسیم

 89 ترین وضع بارگذارینامناسب

 89 بار زنده متمرکز

 ۳1 نردبان ثابت و ارکینگپهای وارده بر سیستم های نرده، نرده حفاظ، دست انداز، حفاظ بار

 ۳0 ایهای ضربهبار

 ۳0 هابالکنها و آویزهای کششی نگهدارنده کف

 ۳8 آالت دارای محور دورانی و یا حرکت رفت و برگشتیهای نگهدارنده ماشینسازه

 ۳8 های نگهدارنده آسانسورهاسازه

 ۳8 بار زنده نامشخص

 41و  ۳8 طبقات یکنواخت کاهش بار زنده

 ۳4 طرفههای یکسطح بارگیر دال

 ۳4 هاقوسی و سایباندار، های معمولی، تخت، شیببام زنده بارکاهش 

 ۳2 های جراثقالبار

 ۳7 نیروی ضربه یا نیروی ارتعاشی چرخ جراثقال

 ۳3 هارکز کفم( و بار زنده مت0Lبار زنده گسترده یکنواخت )

 41 ها و ...های تعمیراتی، انبارهای صنعتی،پارکینگبار زنده اجزاء خرپاها و تیرها برای پوشش سالن

 41 پله به صورت طره مجزادارای کف هایپلهبار زنده راه

 41 های پارک وسایل نقلیهها و محلبار زنده متمرکز پارکینگ

 41 بار زنده کف برای عبورکامیونت، کامیون و اتوبوس

 40 بار زنده کف انبارها

 40 بار زنده گسترده و متمرکز کف جایگاه بالگرد

 40 هابار متمرکز پله
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 40 هابار متمرکز چرخ خودرو

 31 بار سیل

 4۳ کلیات

 4۳ تعریف

 33 الزامات و بارهای طراحی

 32 بار برف

 43 (gP) بار برف زمین

 42 (rP) بار برف بام

 49 بندی شهرهای کشور از نظر بار برفتقسیم

 20 های با شیب کمبار برف حداقل برای بام

 20 (eCگیری )ضریب برف

 20 ریزبام برف

 20 وزن مخصوص برف

 28 گیربام برف

 28 گیربرفبام نیمه

 28 گروه ناهمواری محیط

 28 (tC) ضریب شرایط دمایی

 2۳ (sC) ضریب شیب

 α 2۳ 0 زاویه

 2۳ بام لغزنده و بام غیرلغزنده

 24 قوسی هایبامضریب شیب برای 

 24 ایدار دندانهای و شیببام کنگرهضریب شیب برای 

 24 طره لبه پایین بام

 24 بارگذاری جزئی

 22 بارگذاری نامتوازن 

 22 های با شیب دوطرفه یا چندطرفهبار نامتوازن برف برای بام

 22 های قوسیبار نامتوازن برف برایی بام

 27 دارای و تاوه چیندار، کنگرههای دندانهبار نامتوازن برف برای بام
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 72 آب انداختن بتن هنگام عملیات پرداخت / توقف عملیات پرداخت

 79و  72 چتایی

 72 انتخاب مراحل پرداخت

 72 مقاومت سایش و مقاومت لیز خوردن

 79 آوری بتنعمل

 79 رسانیروش آب

 79 روش عایقی

 31 آوری بتنهای مجاز عملروش

 30 آوری بتنحداقل مدت عمل

 32 اجرای بتن در شرایط غیر متعارف

 3۳ شرایط غیر متعارف

 3۳ اجرای بتن در هوای گرم

 3۳ هوای گرم

 3۴ در هوای گرم های کاهش دمای مخلوط قبل از ساختروش

 3۴ گرمحداکثر دمای مخلوط بتن معمولی و بتن حجیم در هوای 

 3۴ دمای مخلوط بتن در حالت عادی / دمای مخلوط بتن با آب سرد

 35 دمای مخلوط بتن با استفاده از یخ

 35 انتقال بتن در هوای گرم

 37 ریزی در هوای گرمبتن

 37 سرعت تبخیر

 33 آوری بتن در هوای گرمعمل

 32 اجرای بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان

 21 سردهوای 

 20 مصالح  مصرفی در هوای سرد

 20 طرح مخلوط بتن در هوای سرد

 28 حداکثر دمای بتن هنگام اختالط در هوای سرد

 28 حداکثر دمای بتن هنگام ریختن در هوای سرد

 2۳ در هوای سرد هنگام اختالط، ریختن و نگهداری حداقل دمای بتن
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 2۳ آوری بتن در هوای سردساعت اولیه پس از خاتمه عمل 8۴حداکثر مجاز افت تدریجی دمای بتن در 

 2۴ حمل و ریختن بتن در هوای سرد

 2۴ آوری بتن تازه در هوای سردعمل

 2۴ محافظت بتن سخت شده در هوای سرد

 25 بتن پمپی )بتن پمپ شونده(

 23 های پاشیدنی )بتن شاتکریت(بتن

 23 ریزی از طریق ترمی )قیف و لوله(بتن

 22 های بتنی درجاریزشمع

 95 های ویژهبتن

 29 عالئم اختصاری

 29 کلیات

 91 بتن پرمقاومت

 90 مقاومت فشاری متوسط بتن پرمقاومت

 9۳ آوری بتن پرمقاومتمدت عمل

 9۴ بتن الیافی

 97 بتن خودتراکم

 92 های عمودیفشار هیدرواستاتیک بتن خودتراکم وارد بر قالب

 011 بتن اصالح شده با پلیمر

 011 التکس

 018 بتن سنگین

 01۴ بتن سبک

 103 ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی

 013 اختصاریعالئم 

 013 کلیات

 012 های پرتلندضوابط پذیرش سیمان

 012 های پرتلندبرداری از سیمانتواتر نمونه

 005 های مصرفی در بتنضوابط پذیرش سنگدانه

 007 های پولکیدانه
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 007 های سوزنیدانه

 002 های ریز )ماسه(آور در سنگدانهحداکثر میزان مجاز مواد زیان

 009 های درشت )شن(آور در سنگدانهمیزان مجاز مواد زیانحداکثر 

 081 های درشت )شن(های پولکی و سوزنی در سنگدانهحداکثر میزان مجاز دانه

 08۳ ضوابط پذیرش آب مصرفی در بتن

 08۳ برداری از آب مصرفی در بتنتواتر نمونه

 08۳ ضوابط پذیرش آب آشامیدنی مصرفی در بتن

 08۴ آب غیرآشامیدنی مصرفی در بتنضوابط پذیرش 

 085 آور در آب مصرفی در بتنحداکثر مقدار مجاز مواد زیان

 087 ضوابط پذیرش مواد افزودنی مصرفی در بتن

 083 های الزامی مواد افزودنی بتنآزمون

 082 ها و مواد شبه سیمانیضوابط پذیرش پوزوالن

 082 ضوابط پذیرش میلگردهای مصرفی در بتن

 082 برداری از میلگردهای مصرفی در بتنتواتر نمونه

 0۳1 شرایط قابل قبول بودن میلگردها از نظر مکانیکی

 0۳0 پذیری میلگردهاضابطه شکل

 0۳0 حداقل مجاز ازدیاد طول نسبی میلگردهای فوالدی در آزمایش کشش

 0۳0 زاویه خمش و نسبت قطر خمش به قطر اسمی میلگردهای در آزمایش خمش

 0۳0 آزمایش کشش

 0۳8و  0۳0 آزمایش خمش سرد

 0۳8و  0۳0 آزمایش خمش مجدد

 0۳۳ های مصرفی در کارگاهضوابط پذیرش بتن

 0۳۳ برداری از بتننمونه

 0۳۴ برداری از بتنتواتر نمونه

 0۳5 های مصرفیگیری از بتنضوابط مجاز بودن عدم نمونه

 0۳7 ساخته شده ضوابط ارزیابی و پذیرش مقاومت بتن

 0۳2 دوامهای کممقاومت( یا بتنهای غیر قابل قبول از نظر مقاومت )کمنحوه برخورد با بتن

 0۴1و  0۳9 های مته شده و تیرهای اره شدهگیری / کر گیری / آزمایش مغزهمغزه
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 0۴۳ های عدم پذیرش قطعینحوه برخورد با بتن

 0۴۳ مراقبت بتنهای ارزیابی روش عمل آوردن و آزمونه

 0۴۴ ها(کردن قالبت بتن در موعدهای خاص )مانند بازهای آگاهی از کیفیآزمونه

 0۴5 های آزمایشگاهیتحلیل آماری نتایج نمونه

 0۴7 های پرتلندهای ساخته شده با سایر انواع سیمانارزیابی بتن

 0۴7 ها و سنین مختلف به یکدیگرتبدیل مقاومت فشاری بتن با سیمان

 0۴2 های بتنکنترل و بازرسی مشخصه

 151 ضوابط فوالدگذاری

 050 بریدن میلگردها

 050 خم کردن میلگردها

 058 جایگذاری و بستن آرماتورها

 058 رواداری حداکثر انحراف ضخامت پوشش بتن محافظ میلگردها

 058 هاستونرواداری انحراف موقعیت میلگردها در اعضای خمشی )تیرها(، دیوارها و 

 058 رواداری انحراف فاصله جانبی بین میلگردها

 05۳ توأم انواع مختلف فوالد کاربرد

 05۳ ها و جزئیات الزم برای اجرای میلگردهانقشه

 05۳ های اجرایی و کارگاهی آرماتوربندینقشه

 155 ها و مجراهای مدفون و درزهای بتنبندی در بتن، لولهضوابط قالب

 055 اختصاریعالئم 

 055 کلیات و تعاریف

 053 هامشخصات الزامی قالب

 059 آرمههای بتنهای ساختمانرواداری

 071 مصالح مصرفی در قالب

 071 اجرای قالب

 070 های اطمینانپایه

 078 ریزی در زیر آبقالب برای بتن

 078 برداریقالب

 07۳ های اطمینانبرداشتن پایه
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 گروه آموزشی جوانه دوازدهمفهرست مبحث 
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 ۳0 نجات جلیقه

 ۳0 حفاظتی گتر

 33 حفاظتی هایسازه و وسایل

 ۳۳ کلیات

 ۳۳ موقت حفاظتی نرده و پناهجان

 ۳3 حفاظتی پاخورهای

 08و  ۳3 موقت سرپوشیده یراهرو

 ۳3 بیرونی سقف راهرو هایلبه

 ۳5 حفاظتی سرپوش

 ۳5 باز فضاهای موقت پوشش

 ۳5 پوشش حفاظتی موقت

 ۳7 )به عنوان سکوهای کار( موقت سقف

 ۳7 ایمنی تورهای

 ۳7  موقت حفاظتی حصار

 33 ساختمانی آالتماشین و تجهیزات ،وسایل

 ۳9 کلیات

 ۳9 در معابر عمومیآالت ساختمانی استقرار وسایل، تجهیزات و ماشین

 31 آالت ساختمانیبازدید و کنترل وسایل، تجهیزات و ماشین

 38 باالبر موتوری وسایل و هادستگاه

 3۳ های باالبرسیستم قطع کننده خودکار دستگاه

 33 ها و وسایل باالبرشیطانک قالب دستگاه

 33 باالبرها و وسایل ای، معاینه فنی و آزمایش دستگاهبازدیدهای دوره

 35 ها و وسایل باالبررانندگان و متصدیان دستگاه

 35 دهنده متصدی دستگاه باالبرکمک متصدی / عالمت

 33 خاکبرداری و جابجایی مصالح ساختمانی  ،وسایل موتوری نقل و انتقال

 93 وسایل دسترسی

 39 کلیات

 39 داربست  
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 39 ها و ...(گاههای داربست )شامل جایگاه، اجزای نگهدارنده، تکیهکلیه قسمت ضریب ایمنی

 51 کنترل و تأیید داربست

 50 تأمین ایستایی داربست و جلوگیری از واژگون شدن آن

 58 نردبان 

 53 پله موقت راه

 53 پله موقتضریب ایمنی راه

 53 دار و گذرگاهراه شیب

 53 دار و گذرگاهضریب ایمنی راه شیب

 53 تخریب

 53 کلیات

 59 .(های موقت و ..کف، پلهورد استفاده در تخریب )شامل ضریب ایمنی اجزای سازه و تجهیزات م

 71 تخریب کف و سقف

 71 های طاق ضربیتخریب سقف

 71 کشیدهتنیده و پسهای بتن پیشتخریب سقف

 71 های شیروانی و چوبیطاقتخریب 

 71 هاتخریب دیوار

 70 های بتنی تخریب سازه

 70 یهای فوالدتخریب سازه

 78 های مشابه  سازه های بلند صنعتی وتخریب دودکش

 78 ایعاتمصالح و ض

 56 عملیات خاکی

 75 کلیات

 73 ها(کنی ساختمانگودبرداری )حفر طبقات زیرزمین و پی

 73 های مجاورهای محل گودبرداری، دیوار و ساختمانبازدید دیوارهبررسی و 

 72 هاحصار حفاظتی موقت در اطراف گودبرداری

 72 مواد حاصل از گودبرداری

 72 کار در محل گودبرداری

 79 ها و مجاری آب و فاضالب حفاری چاه
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