
 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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 ۳4و  ۳۳ ها وطریقه نصب آنکشیانواع سیم

 ۳4 تجهیزات حفاظتی

 ۳4 فرمان اضطراری

 ۳4 وسایل جداکننده

 ۳4 برقی و غیر برقی تأسیساتپیشگیری از تاثیر متقابل بین 

 ۳5 قابلیت دسترسی تجهیزات الکتریکی

 ۳5 خاب تجهیزات الکتریکیانت

 ۳5 ولتاژ

 ۳5 شدت جریان

 ۳5 فرکانس

 ۳7 توان

 ۳7 تجهیزات برقی نصب شرایط انتخاب و

 ۳7 آورجلوگیری از اثرات زیان

 ۳3و  ۳7 پاییبر نصب و

 ۳3 های اولیه وکنترلآزمون

 33 ، دیماند(خواست نیروی برق )تقاضابرآورد و در

 ۳9 کلیات 

 41و  ۳9 نصب شده برآورد کل توان

 41 یا فیوز تبصره : انتخاب کلید حفاظتی  و

 41 زمانیزمانی مصارف و تخمین ضریب همغیر هم

 40 سرویس مشترک(مین نیروی برق )منابع تأ

 40 کلیات

 48 های عمومی()منشعب از شبکهانشعاب برق فشار ضعیف  تأسیسات

 4۳ ) اختصاصی(انشعاب برق فشار متوسط 

 44 بسیار حساس مانهای حیاتی وساخت

 44 ماتور پست اختصاصیاتاق ترانسفور

 44 ماتورارجحیت خروجی هوای خنک در اتاق ترانسفور

 45 ماتوردر اتاق ترانسفور یین ارجحیت هوای خنکع: هدف از ت۳تبصره 
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 90 های مخصوصکابله ازاستفاد

 98 کارکار یا رویا پالستیکی تو های فلزیترانکینک

 98 متر مربعمیلی 01های استفاده شده در سیم کشی ها تا مقطع سیم

 98 های تک مفتولی های افشان به جای سیماستفاده از سیم

 98 ها یا مجاری ه شده در لولههای کشیدسیموضعیت  

 98 ها و انشعابات از سیمها به هم دیگر اتصاالت سیم

 98 های نوع دیگر  استفاده از ترمینال

 98 یکدیگر ها به دورپیچیدن سیم

 9۳ های اتصال محل انشعاب یا محل

 9۳ کار های نوع روکشیانجام سیم

 9۳  صوص های زیر گچی مخسیم وکابل استفاده از

 9۳ ها به ترمینال های مداراتصال سیم

 9۳ تعویض واجرای سیم کشی در آینده در همان لوله یا مجرا 

 9۳  یفاصله کنتور گاز طبیعی از کابل کش

 9۳ های گاز طبیعیهای رو کار از لولهحداقل فاصله سیم کشی

 39 کشیتجهیزات سیم

 95 کلیات 

 97و  95 هاکلید

 97 هاکنترل مدار هایکلید

 97 هاپریز

 97 ها یک فاز جریان نامی پریز

 97 های سه فاز کلیدجریان نامی

 97 پریز های دارای دو اتصال اضافی

یاز ن های دیگری غیر از جریان برق عادیها به علت نوع کار به سیستممحیط هایی که در آن

 است
93 

 33 جریان ضعیف تأسیسات

 99 کلیات 

 011و 99 جریان ضعیف در صورت نیاز  سیساتتأ
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 1 کلیات

 0 حدود و دامنه کاربرد

 8 رو متحرک موضوع مبحثانواع و کاربرد آسانسور، پلکان برقی و پیاده

 ۳ مغایرت ضوابط و مقرارت مبحث با سیار مباحث

 4 تعاریف

 4 آسانسور

 4 آسانسور کششی

 4 آسانسور هیدرولیکی

 4 باالسری

 4 پلکان برقی

 4 رو متحرکپیاده

 5 چاهک

 5 زنجیر جبران

 5 رو متحرک(سرعت اسمی پلکان برقی) پیاده

 7 سرعت اسمی آسانسور

 7 گیر )بافر(ضربه

 7 طبقه اصلی ورودی

 3 ها از نظر میزان تردد جمعیتبندی ساختمانطبقه

 3 نشانکلید آتش

 3 کننده مکانیکی سرعت )گاورنر(کنترل

 2 وزنه تعادل

 2 یوک کابین

 9 آسانسورها

 9 الزامات اولیه انتخاب آسانسور

 9 الزام تعبیه آسانسور

 9 الزام تعبیه دو دستگاه آسانسور

 9 الزام تعبیه آسانسور مناسب حمل بیمار )برانکارد بر(

 01 بر در بیمارستانآسانسور تخت
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 99 رو متحرکپلکان برقی و پیاده

 ۳9 الزامات اولیه طراحی

 ۳9 فضای ابتدا و انتهای پله برقی

 41 (8-0-۳-05ورودی و خروجی پلکان برقی )شکل فضای باز در 

 41 پلکان برقی نوع پرکار یا خیلی پرکار برای مکان پرتردد

 41 حداکثر سرعت پلکان برقی

 40 رو متحرکسرعت اسمی پیاده

 40 رو متحرکافزایش سرعت اسمی پیاده

 40 متر ۳/8 –حداقل فاصله قائم مجاز بین نوک هر پله تا هر مانع فوقانی 

 40 درجه 08حداکثر  –رو متحرک زاویه شیب پیاده

 48 درجه 7رو متحرک به زاویه شیب بیش از الزامات پیاده

 48 رو متحرکهای سازه و نحوه انتخاب پلکان برقی و پیادهویژگی

 4۳ (8-8-۳-05ظرفیت جابجایی افراد توسط پلکان برقی )رابطه 

 44 (8-8-۳-05ظرفیت جابجایی پلکان برقی )جدول 

 45 رو متحرک بر سازه ساختمانتاثیرات پلکان برقی و پیاده

 45 رو متحرکمشخصات فنی پلکان برقی و پیاده

 45 پله تخت در ورودی و خروجی پلکان برقی

 45 رو متحرکهای پلکان برقی و پیادهنرده

 47 %8±متحرک، هم جهت، رواداری سرعت  –دستگیره روی نرده دو طرف پله 

 47 میلیمتر 21 –فاصله بین کناره خارجی دستگیره و مانع اطراف 

 47 میلیمتر5 –ها و حفاظ کناری ها یا بین پلهفاصله بین پله

 47 های فنی و ایمنیحفاظت

 47 محافظ دست یا انگشت

 43 رو متحرکسیستم ترمز پلکان برقی و پیاده

 43 رو متحرککننده مکانیکی سرعت )گاورنر( پلکان برقی و پیادهکنترل

 43 دکمه قرمز رنگ –رو متحرک توقف اضطراری حرکت پلکان برقی و پیاده

 43 دکمه اضطراری اضافی

 43 شکستن پله، گیر کردن مانع و پاره شدن زنجیر اتصال
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 ۵۴ (یسرما و گرما )باالنس الزام یعتوز مدارهای

 ۵۴ (یبخر، آب و هوا )الزام یعتوز هاییستمس کاریعایق

 ۵۴ یشگرما یشسرما یهالوله یحرارت کاریعایق

 ۵۴ (3)جدول  یشو گرما یشسرما یهالوله یقعا یمقاومت حرارت حداقل

 ۵۴ یشو گرما یشسرما یهاکانال یرتحرا کاریعایق

 ۵۵ یشو گرما یشسرما هایپایانه

 ۵۵ یهتهو هایسیستم

 ۵۵ تازه یهوا تامین

 ۵۵ درصد باالتر از حداقل( 81) یکیمکان یهتهو یزانم حداکثر

 ۵۵ بازشوها یدرزبند کیفیت

 ۵۵ استه(ناخو یهتهو یزان( )بر اساس م̂ Hانتقال حرارت مرجع ) یبضر یشافزا شرایط

 ۵7 یآب گرم مصرف تأسیسات

 ۵7 یمرکز یشدر گرما یآب گرم مصرف تأسیسات یمجزا یو اجرا طراحی

 ۵7 (یهآب )توص گرمیشپ یبرا یدیخورش یستمس کاربرد

 ۵7 کن مخزن دار بدون پمپاز محبوس کننده حرارت در آب گرم استفاده

 ۵7 (یوسدرجه سلس 71)حداکثر  یآب گرم مصرف دمای

 ۵7 (یوسدرجه سلس 83آب استخر )حداکثر  ماید

 ۵7 (ی)الزام یخودکار پمپ آب برگشت کنترلر

 ۵7 (یآب )الزام یهپمپ تصف یساعت کنترلر

3۵ (یلوپاسکالک ۵۵1در فشار  یهبر ثان یترل 07/1) یو سردوش ییدستشو یدهآب حداکثر  

 ۵3 (یالزام یعموم یکاربر ی)برا یکو چشم الکترون یفنر یرهایاز ش استفاده

 ۵3 یآب گرم مصرف هاییستملوله و مخزن س یحرارت کاریعایق

 ۱۵ یکیالکتر یو انرژ ییروشنا سیستم

 ۵۹ ییروشنا یزاتو تجه هاسیستم

 ۵۹ لومن بر وات( ۵۵)بازده  یعموم ینصب المپ کم مصرف در فضاها لزوم

 ۵۹ ییکنترل روشنا هایسیستم

 ۵۹ فضاها روشنایی

 71 ییمدت روشنا یا یزانکاهش م هایسیستم
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 35 انواع انفجار داخلی: محبوس، نیمه محبوس

 22 انفجار در هوای آزاد

 𝑃𝑆𝑂 36 فشار مبنای انفجار

 𝑞𝑆 36حداکثر فشار دینامیکی 

 36 فشار دینامیکی یا فشار هوا

 22 بازتاب موج انفجار

 36 های موج انفجار در هوامشخصه

 𝑈𝑠 36سرعت جبهه موج انفجار 

 37 (𝑡𝑑 -مدت زمان گام مثبت )زمان تداوم انفجار

 37 (𝑖𝑠تکانه ویژه انفجار )

 37 (𝜆𝑟𝑤طول موج )

 38 انفجار سطحی

 21 بارگذاری انفجار خارجی بر وجوه ساختمان

 21 بارگذاری عمومی انفجار برای ساختمان  مستطیلی )شکل(

 38 بارگذاری دیوار مقابل انفجار

 41 دیوار مقابل انفجار ضریب پسا )کشسانی(

 41 (𝑝𝑠فشار رکورد )

 41 بارگداری دیوارهای جانبی

 42 ضریب پسا )کشسانی( دیوار جانبی

 42 بارگذاری سقف

 42 بارگذاری دیوار پشت

 22 یع فشار انفجار در ارتفاعتوز

 22 انفجار در داخل زمین

 22 میزان نفوذ بمب در داخل ساختمان

 22 بندی خاک در محل انفجارناحیه

 44 ناحیه خردشدگی

 44 ناحیه گسیختگی

 44 ناحیه خمیری
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