
 گروه آموزشی جوانه چهارمفهرست مبحث 
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۳3328773 1۳0 

 88 های کسبی / تجاری )ک(تصرف

 8۳ خطر()کم 8-خطر( / گروه ص)میان 0-صنعتی )ص(: گروه صهای تصرف

 8۴ خطر()کم 8-خطر( / گروه ن)میان 0-های انباری )ن(: گروه نتصرف

 8۴ آمیز )خ(های مخاطرهتصرف

 8۵ های متفرقه )ف(تصرف

 83 هاجدول راهنمای حروف اختصاری تصرف

 89 نحوه قرارگیری بر زمینها از نظر تعداد طبقات و بندی ساختماندسته

 93و  89 (2)گروه  های بلندساختمان

 1۱ مقررات کلی

 ۳0 اهداف و انتظارات عملکردی

 ۳0 کارکرد مناسب و پایدار

 ۳8 بهداشت و سالمت

 ۳8 برداریایمنی در حین بهره

 ۳۳ حفظ انرژی

 ۳۳ ایرانی-های اسالمیحفاظت از ارزش

 ۳۵ هاارتفاع و مساحت مجاز ساختمان

 ۳۵ های ساختمانیارتفاع مجاز گروه

 ۳7 افزایش مجاز ارتفاع و مساحت

 ۳3 هاطبقهمساحت میان

 ۳3 مساحت طبقات زیرزمین

 ۳2 الزامات ساخت و قرارگیری ساختمان

 ۳2 و ... یامانند جنگل، در یعیعوارض طب یهمصوب ساخت و ساز در حاش یمحر یترعا

 ۳9 مشخصات بر و کف زمین

 ۳9 ها و فضاهاها، تصرفالزامات همجواری ساختمان

 ۴1 الزامات شکل، حجم و نمای ساختمان

 ۴8 های ساختمانآمدگیالزامات پیش

 ۴8 آمدگی ساختمان در معابر عمومیپیش

 ۴۳ آمدگی ساختمان در داخل محدوده مالکیتپیش
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 گروه آموزشی جوانه چهارمفهرست مبحث 

 

 ، طبقه دوم۳جانبازان، نبش کوچه اصفهان، سه راه سیمین، خیابان 
۳3328773 1۳0 

 ۴۳ آمدگی زیرزمین ساختمانپیش

 ۴۴ هاآمدگیمحدودیت و ممنوعیت پیش

 7۷ هاالزامات عمومی فضاهای ساختمان

 ۴3 فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس

 ۴3 الزامات کلی فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس

 ۴3 های دسترس و خروج قابل قبولراه

 ۴2 فضاهای ورودی ساختمان

 ۴2 راهروها

 ۴9 درهای ورودی اصلی

 ۵0 اصلیکلون یا زنجیر ایمنی برای درهای 

 ۵0 ها و سکوهای واقع در مسیر ورود و خروجها، بالکنایوان

 ۵8 هاپلهراه

 ۵۳ های عبور پیادهراهشیب

 ۵۳ فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترس تهویه نورگیری و

 ۵۴ های دستگردها و میلهاندازها، نردهدست

 ۵۵ ارتباط و دسترسی فضاهای ورود، خروج، هاکاری و پوششسازی، نازککف

 ۵۵ ی فضاهای ورود، خروج، ارتباط و دسترسهاآمدگیپیش

 ۵۵ دار واقع در مسیرهای دسترس و خروج( ها و سطوح شیبها، پلهها، ایوانشرایط بیرونی )بالکن

 ۵7 فضاهای اقامت

 ۵7 الزامات کلی فضاهای اقامت

 ۵7 فضاهای اقامتهای الزامی اندازه

 ۵3 فضاهای اقامت تهویهنورگیری و 

 ۵2 فضاهای اقامتی واقع در زیرزمین

 ۵2 ها و فضاهای اقامتفضاهای الحاق شده به اتاق

 ۵9 فضاهای اقامت با نورگیری از سقف

 ۵9 گیرفضاهای اقامت با نورگیری از محفظه آفتاب

 ۵9 در و پنجره فضاهای اقامت

 71 ها و فضاهای اقامتی چندمنظورهاتاق
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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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 ۳9 (0-1-01های توری حفاظ دهانه ورود هوا )جدول اندازه روزنه

 ۳9 تعویض هوای طبیعی

 ۳9 سطح بازشوی دهانه فضا برای تهویه طبیعی

 ۳9 تعویض هوای طبیعی از فضای مجاور

 11 هوای طبیعی فضای واقع در زیرزمین تعویض

 11 تعویض هوای مکانیکی

 11 های توزیع هوای مکانیکیروش

 18و10 (1-1-1-01کمینه مقدار هوای ورودی از بیرون و هوای تخلیه مورد نیاز )جدول 

 1۳ بازگردانی هوای استخر سرپوشیده

 1۳ فضاهای غیرمجاز جهت بازگردانی هوا

 1۳ خودکار هوای پارکینگ و گاراژ بستهسیستم تعویض 

 11 فضاهای جنبی گاراژهای عمومی

 11 تعویض هوی فضاهای خالی از انسان

 54 تخلیه هوا

 15 کلیات

 15 لزوم تخلیه مکانیکی هوا

 15 فضاهای دارای لزوم تخلیه مکانیکی هوا

 17 های تخلیه هوادهانه

 17 بخارات قابل انفجار یا اشتعال / غیرقابل انفجار یا اشتعال(های تخلیه هوای مکانیکی )حاوی دهانه

 17 های تخلیه هوای مکانیکی آشپزخانه و حمامدهانه

 17 های تخلیه هوای مکانیکی به سوی خیابان یا معبر عمومیدهانه

 13 های روزنه توری دهانه تخلیه هوااندازه

 13 الزامات تخلیه مکانیکی هوا

 13 فضای نصب دستگاه با سوخت جامد، مایع گازتخلیه هوای 

 12 تخلیه هوای اتاق پروژکتور فیلم و تصویر

 12 شوییتخلیه هوای سالن خشک

 19 کنتخلیه هوای ماشین رخت خشک

 19 تخلیه هوای فضای نگهداری باتری
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 51 تخلیه هوای مراکز تولید و نگهداری مواد خطرزا

 50 و نگهداری مواد خطرزا میزان تخلیه هوای مراکز تولید

 50 الزامات طراحی، ساخت و نصب کانال تخلیه هوا

 50 روش طراحی سیستم تخلیه هوای گازهای خطرزا / ذرات معلق

 58 (8-۳-5-01کمینه ضخامت ورق کانال تخلیه گازهای خطرزا )جدول 

 58 فاصله کانال از مواد سوختنی

 58 موتور و هواکش

 5۳ دود و ذرات قابل اشتعال و انفجار( ساخت هواکش )گازها،

 5۳ بری و نجاری(ساخت هواکش )چوب

 5۳ تخلیه هوای آشپزخانه خانگی

 51 جنس کانال تخلیه هوای آشپزخانه خانگی

 51 سیستم تخلیه هوای مشترک چندین آشپزخانه

 55 تخلیه هوای آشپزخانه تجاری

 55 طراحی، ساخت و نصب هود

 II 55و هود نوع  Iهود نوع 

 57 مقدار تخلیه هوا برای دستگاه پخت و پز برقی

 57 (8-7-5-01کمینه مقدار تخلیه هوای هودهای آشپزخانه )جدول 

 53 ساخت هود )جنس، ضخامت ورق و ...(

 52 فیلتر روغن هود

 52 نصب هود

 52 از مصالح سوختنی Iفاصله هود نوع 

 59 تامین هوای هود

 59 تخلیه هوای هودهاکشی کانال

 I 71کانال تخلیه هوای مشترک هود نوع 

 I 71جنس و ضخامت کانال تخلیه هود نوع  –ساخت کانال 

 71 عایق گرمایی کانال تخلیه هوای هود

 I 71شیب کانال هود نوع 

 70 از دیوار آتش Iعبور کانال تخلیه هود نوع 

ه

ن

ا

و

ج

 

ی

ش

ز

و

م

آ

 

ه

و

ر

گ

www.javaneacademy.ir
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 ۳1 های هوای دریافتی از بیرون یا تخلیه هوادوره تناوب بازرسی صافی

 ۳1 های سرمایی و گرماییدوره تناوب بازرسی پلنوم هوا و کویل

 ۳5 )هواکش، یاتاقان و تسمه پروانه( دوره تناوب بازرسی فن

 ۳5 های توزیع و برگشت هواها، دریچهکشیدوره تناوب بازرسی کانال

 ۳5 های تجاریدوره تناوب بازرسی هودهای آشپزخانه

 ۳5 های هودهای آشپزخانهدوره تناوب شتسشو و تعویض صافی

 ۳7 ه خروج هوا آندوره تناوب بازرسی هواکش تخلیه هود آشپزخانه، دمپر و شبک

 ۳7 دوره تناوب بازرسی دمپرهای ضد آتش

 ۳7 موتورخانه و معاینه فنی آن

 ۳7 دوره تناوب معاینه فنی موتورخانه

 ۳7 های بخار و تجهیزات مربوطههای آب گرم، دیگدوره تناوب بازرسی دیگ

 ۳3 ها و مخازن تحت فشاردوره تناوب بازرسی مخازن آب گرم، مبدل

 ۳3 نشین شدهآب مخازن برای تخلیه رسوبات و امالح تهتخلیه 

 ۳2 دوره تناوب بازرسی منابع انبساط

 ۳2 های گرم کننده و خنک کننده ویژه دستگاه

 ۳2 گرمکنهای خانگی، شومینه و آبدوره تناوب بازرسی بخاری

 ۳9 های هوای گرمدوره تناوب بازرسی کوره

 ۳9 کننده برقی سوناگرم دوره تناوب بازرسی بخاری برقی و

 ۳9 دوره تناوب بازرسی کولرهای گازی

 11 دوره تناوب بازرسی کولرهای آبی

 11 دوره تناوب بازرسی و تعویض صفحات پوشال کولرهای آبی

 11 هادودکش

 11 های گرماییدودکش دستگاه دوره تناوب بازرسی

 10 کشی سوخت مایعلوله سازی وذخیره

 10 بازرسی تأسیسات ذخیره و انتقال سوخت مایعدوره تناوب 

 10 نشینی رسوبات و لجنتخلیه بخش انتهای مخزن، محل ته

 10 تعویض بدنه مخزن در صورت کاهش ضخامت / ضخامت سنجی بدنه مخزن

 18 کشیلوله
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 18 کشیدوره تناوب بازرسی تأسیسات لوله

 18 سیسات تبرید تأ

 18 تبریددوره تناوب بازرسی تأسیسات 

 1۳ سیسات و تجهیزات سایر تأ

 1۳ تأسیسات مکانیکیدوره تناوب بازرسی جدول 

 54 سیسات بهداشتی تأ

 15 کلیات

 17 سیسات توزیع آب مصرفی در ساختمان تأ

 17 دوره تناوب بازرسی مخازن دریافت و ذخیره آب

 17 شیرها و اتصاالت( ها،رسانی )شامل لولهکشی آبهای لولهدوره تناوب بازرسی قسمت

 17 های جلوگیری از برگشت آب و شیرهای تنظیم فشارکنندهدوره تناوب بازرسی حفاظت

 17 رسانیهای آبدوره تناوب بازرسی تلمبه

 17 دوره تناوب بازرسی مخازن تولید و ذخیره آب گرم

 13 شبکه فاضالب بهداشتی 

 13 کشی فاضالب ساختماندوره تناوب بازرسی لوله

 13 کشی هواکش فاضالبدوره تناوب بازرسی لوله

 13 های خروجی هواکش فاضالب روی بامدهانه

 12 لوازم بهداشتی

 12 دوره تناوب بازرسی لوازم بهداشتی

 12 کشی آب باران لوله

 12 کشی آب باراندوره تناوب بازرسی لوله

 12 ها گاهها و تکیهبست

 12 های بهداشتی ساختمانکشیها در شبکه لولهگاهها و تکیهدوره تناوب بازرسی بست

 19 تأسیسات بهداشتیدوره تناوب بازرسی جدول 

 41 سیسات برقیتأ

 50 کلیات 

 50 علل کاهش ایمنی 

 58 )مدارک الزم حاوی اطالعات مربوط به تأسیسات برقی( مدارک زمان اجرا
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