
 گروه آموزشی جوانه پنجمفهرست مبحث 

 

 ، طبقه دوم۳اصفهان، سه راه سیمین، خیابان جانبازان، نبش کوچه 
۳3328773 1۳0 

 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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 گروه آموزشی جوانه ششم فهرست مبحث

 

 ، طبقه دوم۳اصفهان، سه راه سیمین، خیابان جانبازان، نبش کوچه 
۳3328773 1۳0 

 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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 جوانه گروه آموزشی نهمفهرست مبحث 

 

 ، طبقه دوم۳اصفهان، سه راه سیمین، خیابان جانبازان، نبش کوچه 
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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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 جوانه گروه آموزشی نهمفهرست مبحث 

 

 ، طبقه دوم۳اصفهان، سه راه سیمین، خیابان جانبازان، نبش کوچه 
۳3328773 1۳0 

 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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 گروه آموزشی جوانه دهم فهرست مبحث 

 

 ، طبقه دوم۳اصفهان، سه راه سیمین، خیابان جانبازان، نبش کوچه 
۳3328773 1۳0 

 048 بندتسمه پشت

 04۳و  048 های دسترسیسوراخ

 044 هاآرایش جوش و پیچ

 044 ترکیب پیچ و جوش

 044 تقویت از طریق جوشکاری 

 044 ترکیب پیچ و پرچ

 044 هااتصاالت و محدودیت

 044 اتصاالتی که باید فقط به صورت اصطکاکی با پیچ پرمقاومت یا جوشی استفاده کرد

 045 کنندثقیل تحمل میکه بار جرهایی سازه

 121 هاجوش

 045 جوش شیاری

 045 سطح مقطع موثر جوش شیاری 

 043 جوش گوشه

 050و  051 برگشت جوش یا قالب جوش

 051و 04۱ اتصاالت پوششی )رویهم(

 05۳ محدودیت جوش انگشتانه و کام

 055 هاترکیب جوش

 057 با توجه به فلز پایه انتخاب الکترود

 057 دارجوش مختلط، نمونه زخم

 053 گرمایش برای جوشکاریپیش

 111 پیچ

 053 تنیدگیراه های پیش

 053 اتصال اتکایی و اصطکاکی

 053 پیچ معمولی و پیچ پرمقاومت

 052 )جدول(ها مشخصات پیچ

 873و  875و  052 تنیدگی جدول و فرمولحداقل نیروی پیش

 05۱ انواع سوراخ در اتصاالت پیچی

 071و  05۱ هامحدودیت ابعادی سوراخ پیچ
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 گروه آموزشی جوانه دهم فهرست مبحث 

 

 ، طبقه دوم۳اصفهان، سه راه سیمین، خیابان جانبازان، نبش کوچه 
۳3328773 1۳0 

 078و  070و  071 هافاصله سوراخ

 071 ها و شماره متهابعاد سوراخ پیچ

 070 هاحداکثر فاصله سوراخ

 078 اولیه،کارگر معمولیاتصال اتکایی، سفت شدن 

 078  عدم لقی و خستگی در اتصال اتکایی

 441و  116 ها(ورق پرکننده )لقمه

 038و  048 وصله

 037و  035 میل مهار

 035 ستوندر کفسوراخ بزرگ شده و لوبیایی 

 037 اقالم مدفونمهارها و میل

 114 بار متمرکز بر جان و بال

 037 بال  متمرکز بر بار

 023 برش در چشمه اتصال 

 022 هاتیرکننده در مقابل نیروی متمرکز و تیرها و شاهسخت

 02۱ ورق تقویتی جان )ورق مضاعف(

 02۱و  022 سخت کننده عرضی و قطری

 022 تیرها در مقابل دورانانتهای آزاد تیرها و شاهکننده در سخت

 136 برداریهحاالت حدی بهر

 0۱0و  0۱1 خیزپیش

 0۱0 ها ناشی از بار مرده و زنده تغییر شکل

 0۱0 پایه های موقت -دال -تغییر شکل تیر مختلط

 0۱8و  0۱0 تغییر مکان جانبی

 0۱8 لرزش، فرکانس نوسانی ،ارتعاش

 0۱۳ لغزش اتصاالت و تغییر شکل

 131 پذیری، قاب خمشی و مهاربندشکل -ایالزامات طراحی لرزه

 0۱3 پذیری و حد آنشکل

 0۱3 ارتجاعی های فراتغییر شکل

 0۱3 دوران گره 
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 گروه آموزشی جوانه دوازدهمفهرست مبحث 

 

 ، طبقه دوم۳جانبازان، نبش کوچه اصفهان، سه راه سیمین، خیابان 
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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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