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 1  کلیات

 2 ها(الجرا بودن و نبودن ضوابط این مبحث برای ساختماندامنه کاربرد مبحث )الزم ا

 3 هامیزان کارایی انرژی ساختمان

 3 (EC) 91ساختمان منطبق با مبحث 

 4 (+ECانرژی )ساختمان کم

 4 (++ECانرژی )ساختمان بسیار کم

 4 (ECnZساختمان با مصرف انرژی نزدیک به صفر )

 7 هابندیها و گروهبندی، گونهتعاریف

 8-7 انرژی حرارتی باال و پایین )خالص و ناخالص(

 8 اکونومایزر

 8 انرژی تجدیدپذیر

 8 اینرسی حرارتی

 1 داربام شیب –بام تخت 

 91 پل حرارتی

 99 پوسته خارجی و پوسته کالبدی

 93 جدار نورگذر

 91-94 حسگر

 91 خیرگی

 97 درجه سرمایی -روز

 97 درجه  گرمایی –روز 

 97 روش تجویزی

 97 روش کارایی انرژی

 97 ایروش موازنه

 98 روش نیاز انرژی

 98 زیر بنای مفید ساختمان

 98 ساختمان موجود

 91 ساختمان نو

 29 شار گرمایی

 29 شیشه کم گسیل
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 22 ضرایب انتقال حرارت 

 23 ضریب بهره گرمایی خورشید

 23 ضریب عبور نور مریی

 24 عایق حرارت

 21 انواع عایق کاری

 22 فضای کنترل شده و کنترل نشده

 27 محدوده آسایش حرارتی

 27 مقاومت حرارتی

 28 نشت هوا

 28 صرفه جوییبندی براساس میزان عوامل ویژه اصلی گروه

 21/981  4گونه بندی کاربری ساختمان /پیوست 

 21/977 3گونه بندی از نظر درجه انرژی/پیوست 

 31 گونه بندی تعداد طبقات و سطح زیربنای مفید ساختمان 

 31 گونه بندی از نظر شرایط بهره گیری از انرژی ساختمان 

 31 گونه بندی نحوه ی استفاده از ساختمان غیرمسکونی

 39 تعیین گروه ساختمان 

 33 مقررات کلی طراحی و اجرا

 31-33 اطالعات چک لیست انرژی 

 32-31 )مکمل چک لیست انرژی( اطاالعات مدل سازی انرژی

 32 های ساختماناطالعات نقشه

 37 چهار روش اصلی طراحی

 38 )کارکردی( ایاستفاده از روش تجویزی و موازنه شرایط

 41 های مختلف طراحیروشهای ویژگی

 33 ضوابط اجباری

 44 الزامات کلی

 44 خارجی ساختمانپوسته 

 41-44 مشخصات فیزیکی مصالح و سیستم های عایق کاری حرارتی

 42 مشخصات حداقل جدارهای غیر نورگذر پوسته خارجی ساختمان 

 42 مقاومت های حرارتی الزم برای جدارهای پوسته خارجی ساختمان 
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 42 مشخصات حداقل جدارهای نورگذر پوسته خارجی ساختمان

 47 جدول گروه بندی کیفی پنجره ها از دیدگاه عملکرد حرارتی

 47  ارتباط فضاهای کنترل شده با دیگر فضاها

 48 جدارهای مجاور دیگر ساختمان ها )درز انقطاع(

 11-48 درزبندی جدارها 

 41 نرخ تعویض هوای سطحی و حجمی

 41-48 جدول میزان نشت هوای مجاز ساختمان 

 11-41 درزبندی عناصر ساختمانی و محل اتصال آنها به یکدیگر 

 11 تامین هوای تازه در صورت کاهش میزان نشت هوا

 11/221 99محاسبه ی پل های حرارتی /پیوست 

 14-19 روشنایی طبیعی ساختمان

 13-12 یکنواختی روشنایی بر سطح کار 

 14 میزان شدت روشنایی محیط مجاور سطح کار جدول

 14 خیرگی

 29-14 تاسیسات مکانیکی 

 14 تفکیک سیستم گرمایش و سرمایش

 11 عایق کاری حرارتی لوله و مخزن

 11 عایق کاری حرارتی کانال )کولر آبی(

 12 جدول حداقل رده برچسب انرژی برای تجهیزات گازسوز

 17 برای تجهیزات برقی جدول حداقل رده برچسب انرژی

 18 جدول حداقل بازدهی برای تجهیزات در سیستم گرمایی و سرمایی

 18 شرایط طرح داخل

 11 تامین هوای تازه تهویه مکانیکی

رهای سیستم کنترل دما، شی سامانه های کنترل و برنامه ریزی در انواع سیستم ) ترموستاتیک،

 (کنقطع

11 

 21 سامانه اندازه گیری مصرف انرژی 

 29 الزامات استخر آب گرم

 29 انتخاب و نصب نجهیزات مناسب )شیرباالنس، نصب سیستم سایه اندازی و شیر مخلوط اهرمی(

 21-29 تاسیسات برقی
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 22 انشعاب برق 

 23 انتخاب مولد نیروی برق اضطراری 

 23 دینامیک برقی(دستگاه های برق بدون وقفه )استاتیک و 

 24 بانک خازن )توان اکتیو و راکتیو (

 21 92تلفات بار در شبکه توزیع برق و سیم کشی برق/پیوست 

 21 المپ سیستم روشنایی مصنوعی 

 22 سیستم های بر پایه انرژی های تجدیدپذیر 

 77 روش تجویزی

 28 اصول کلی

 21 نمودار مراحل روش تجویزی 

 71 ساختمانپوسته خارجی 

 71 های فنی طراحی پوسته خارجی ساختمانحلراه

 79 مقاومت حرارتی جدارها

 79 جدارهای کدر ساختمان

 72 9راه حل طراحی پوسته ی خارجی ساختمان گروه 

 72-72 (9حداقل مقاومت حرارتی اجزا ساختمان )گروه

 72 (9حداقل مقاومت حرارتی دیوار)گروه

 73 (9نوری جدارهای نورگذر)گروه حداقل مقاومت حرارتی

 74 (9حداقل مقاومت حرارتی بام و سقف )گروه

 71 (9حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا )گروه

 72 (9حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک )گروه

 77 2راه حل طراحی پوسته ی خارجی ساختمان گروه 

 89-77 (2حداقل مقاومت حرارتی اجزا ساختمان )گروه

 77 (2حداقل مقاومت حرارتی دیوار)گروه

 78 (2حداقل مقاومت حرارتی نوری جدارهای نورگذر)گروه

 71 (2حداقل مقاومت حرارتی بام و سقف )گروه

 81 (2حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا )گروه

 89 (2حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک )گروه

 82 3خارجی ساختمان گروه راه حل طراحی پوسته ی 
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 82-82 (3حداقل مقاومت حرارتی اجزا ساختمان )گروه

 82 (3حداقل مقاومت حرارتی دیوار)گروه

 83 (3حداقل مقاومت حرارتی نوری جدارهای نورگذر)گروه

 84 (3حداقل مقاومت حرارتی بام و سقف )گروه

 81 (3حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا )گروه

 82 (3مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاک )گروهحداقل 

 11-82 روشنایی طبیعی در روش تجویزی 

 87 جدول حداقل درصد مساحت فضا برای روشنایی طبیعی

 87 میزان عمق نفوذ روشنایی طبیعی

 81-88 جداول ضریب کاهش عمق فضا برای شدت  روشنایی

 11-11 (4فصلتاسیسات مکانیکی درروش تجویزی) رعایت ضوابط 

 19 عایق کاری حرارتی لوله و مخزن

 19 جدول حداقل مقاومت حرارتی عایق لوله آب گرم مصرفی

 12 جدول ضریب افزایش مقاومت حرارتی لوله ها

 12 عایق کاری حرارتی کانال ها

 14-12 بازیافت انرژی 

 12 بازیافت انرژی در سیستم های هوارسان 

 13 ساعت در سال 8111استفاده از بازیافت انرژی( کارکرد بیش از حداکثر دبی تهویه )عدم 

 14 ساعت در سال 8111حداکثر دبی تهویه )عدم استفاده از بازیافت انرژی( کارکرد کمتر از 

 14 کاهش نسبی اختالف آنتالپی برای سیستم های بازیافت انرژی مجاز 

 14 بازیافت انرژی در کندانسورهای سیستم های آب خنک

 11 اکونومایزر

 11 تجهیزات دفع حرارت

 11 سیستم های ذخیره ساز انرژی

 11 سامانه های پایش عملکرد

 11 انتخاب و نصب مناسب تجهیزات 

 12 تاسیسات برقی 

 912-12 ترانسفورماتور 
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 912 موتورهای برقی مورد استفاده در سیستم تاسیسات

 913 پمپ، فن و سیستم های کنترل سرعت

 914 ویژگی الزم برای فن کویل بر حسب رتبه انرژی ساختمان

 914 ویژگی الزم برای کولر آبی بر حسب رتبه انرژی ساختمان

 911 آسانسورها و پلکان برقی

 UPS 911)دستگاه های برق بدون وقفه )

 912 ضریب توان اصالح شده ساختمان 

 912 سیستم های اندازه گیری در تاسیسات برقی

 991 سیستم مدیریت روشنایی برای ساختمان ها

 999 سیستم کنترل روشنایی ساختمان 

 999 حسگرهای حرکت و حسگرهای حضور

 993 المپ های سیستم روشنایی

 992 حداکثر مقادیر چگالی توان روشنایی

 997 سیستم بر پایه انرژی تجدیدپذیر

 997 حداقل انرژی سالیانه توسط سانامه تجدیدپذیر

 998 مقاومت حرارتی مرجع بام یا سقف ساختمان 

 998 پوشش منعکس کننده در مناطق گرمسیر )نیاز سرمایی غالب( روش تجویزی

 111 ای )کارکردی(روش موازنه

 991 اصول کلی

 921 پوسته خارجی ساختمان

 929 نمودار مراحل روش موازنه ای )کارکردی(

 923 محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع

 921 محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح

 921 محاسبه یا تعیین اثر پل های حرارتی 

 922 ضریب انتقال حرارت سطحی جدارها

 927 ضریب کاهش انتقال حرارت فضاهای کنترل نشده 

 H 927)محاسبه ضریب انتقال حرارت طرح )

 932-921 9ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان گروه 

 921 (9گروه  دیوار)انتقال حرارت مرجع  بیضر
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 931 (9گروه  جدارهای نورگذر )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 939 (9گروه  بام یا سقف )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 932 (9گروه  کف مجاور هوا )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 932 (9گروه  کف مجاور خاک )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 932-933 2حرارت مرجع ساختمان گروه ضریب انتقال 

 933 (2گروه  دیوار)انتقال حرارت مرجع  بیضر

 934 (2گروه  جدارهای نورگذر )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 931 (2گروه  بام یا سقف )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 932 (2گروه  کف مجاور هوا )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 932 (2گروه  مجاور خاک ) کفانتقال حرارت مرجع  بیضر

 941-937 3ضریب انتقال حرارت مرجع ساختمان گروه 

 937 (3گروه  دیوار)انتقال حرارت مرجع  بیضر

 938 (3گروه  جدارهای نورگذر )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 931 (3گروه  بام یا سقف )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 941 (3گروه  کف مجاور هوا )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 941 (3گروه  کف مجاور خاک )انتقال حرارت مرجع  بیضر

 949 سیستم های بر پایه ی انرژی های تجدیدپذیر

 942 ضریب انتقال حرارت مرجع بام یا سقف بر پایه ی عدم استفاده از انرژی تجدیدپذیر

 943 پوشش منعکس کننده در مناطق گرمسیر )نیاز سرمایی غالب( روش موازنه ای

 541 روش نیاز انرژی ساختمان

 942 اصول کلی

 947 نمودار مراحل روش نیاز انرژی 

 941 و انجام محاسبات سازیشبیه

 941 هندسه و مشخصات تعریف شده برای سطوح )جدارها(

 911 محاسبات عددی روشنایی طبیعی

 912 ضریب انعکاس سطوح داخلی و خارجی

 913 مقادیر شاخص خیرگی 

 913  نیاز انرزی ساالنه یک ساختمان

 914 نیاز انرژی ساالنه ساختمان طرح و مرجع
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 911 سیستم های بر پایه انرژی تجدیدپذیر

 157 ساختمان روش کارایی انرژی

 917 اصول کلی

 911 نمودار مراحل روش کارایی انرژی

 929 سازی و انجام محاسباتشبیه

 922 محاسبه مصرف انرژی اولیه ساختمان 

 923 اصول طراحی به روش قیاسی

 924 اصول طراحی به روش معیار مصرف 

 921 میزان مصرف انرژی ساالنه به روش کارایی انرژی

 921 شرایط پذیرش نتایج محاسبات

 921 مدارک فنی مورد نیاز برای ارائه

 171 (1)پیوست  انگلیسی -نامه فارسی واژه

 173 (2روش تعیین گروه اینرسی حرارتی ساختمان )پیوست 

 974 تعیین جرم سطحی جدار در تماس  با خارج 

 974 تعیین جرم سطحی جدار در تماس  با خاک

 971 تعیین جرم سطحی جدار در تماس  با ساختمان مجاور یا فضای کنترل نشده

 971 های فضای کنترل شده ی ساختمان جدار یجرم سطح نییتع

 971 جرم سطحی موثر ساختمان در واحد سطح زیربنای مفید

 972 جدول گروه اینرسی حرارتی ساختمان )کم، متوسط، زیاد(

 177 (3ساالنه شهرها )پیوست  سرمایی( - )گرمایی بندی درجه انرژیگونه

 988-978 نیاز غالب )گرمایش، سرمایش( – )زیاد، کم، متوسط(درجه انرژی  -نام شهر

 111 (3ها )پیوست بندی کاربری و گروه ساختمانگونه

 911 گونه بندی کاربری ساختمان )الف، ب، ج، د(

تعیین گروه ساختمان از نظر میزان انرژی صرفه جویی در مصرف انرژی )زیربنای کمتر یا بیشتر از 

 طبقه کمتر یا بیشتر(1) –مترمربع(  2111

919 

 (5برداری ساکنین و عملکرد تجهیزات  ساختمان )پیوست برنامه زمانی بهره

 )حضور افراد در فضا، دمای تنظیم سیستم گرمایی و سرمایی، روشنایی، تهویه و ...(

113 

 911-914 اقامتی –کاربری مسکونی  یبهره بردار بندی برنامه زمان

 917-912 کاربری اداری  یبهره بردار بندی برنامه زمان
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 918-911 مدرسه –کاربری آموزشی  یبهره بردار بندی برنامه زمان

 219-211 دانشکاه -کاربری آموزشی یبهره بردار بندی برنامه زمان

 213-212 ی تجاریکاربر یبهره بردار یبرنامه زمان بند

 205 (7روش محاسبه ضریب کاهش انتقال حرارت طرح )پیوست 

 212 نشده()فضاهای کنترل ه ضریب کاهش انتقال حرارت طرحمحاسب 

 201 (7 )پیوست متداول یب هدایت حرارت مصالحاضر

 291 اندود و مالت آهکی و سیمانی

 292-299-291 بتن و فرآورده های بتنی

 292 موزاییک

 292 بتونه ی درزها، مواد آب بندی و گرماشکنی

 293 کایوچو، پلی یورتان ، رزین اپوکسی ...(پلیمرهای متراکم ) 

 294 چوب و فراورده های گیاهی )چوب پنبه ...(

 291 خاک و خشت

 291 سفال و کاشی 

 292 سنگ ها

 297 شیشه و اسفنج شیشه

 297 صفحات سیمانی )الیافی، سلولزی( 

 298-297 .(یورتان و ..عایق های حرارتی پلیمری )پلی استایرن منبسط ، پلی وینیل، اسفنج پلی 

 298 عایق های حرارتی معدنی )پشم سنگ، پشم شیشه (

 291 عایق های رطوبتی )قیر خالص، آسفالت، ورق پیش ساخته قیر اصالح شده(

 291 فلزات و آلیاژها )آهن، فوالد، چدن، مس و ...(

 291 گچ

 221 (1های هوا و قطعات ساختمانی )پیوست مقاومت حرارتی الیه

مقاومت حرارتی الیه هوای مجاور سطح داخلی و الیه هوای مجاور سطح خارجی انواع جدار 

 )زاویه جدار نسبت به سطح افق، جهت جریان حرارت، جدار در تماس ... (

223 

مقاومت حرارتی الیه های هوای محبوس بین دو الیه جامد جدار پوسته خارجی )زاویه جدار 

 حرارت، ضخامت الیه (نسبت به سطح افق، جهت جریان 

223 

 231-224 مقاومت حرارتی برخی الیه های عناصر ساختمانی 

 224 )نما( آجر پالک
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 224 آجر توپر )دیوار(

 224 آجر سوراخ دار )دیوار(

 221 بلوک سفالی )دیوار( 

 222 )دیوار( بلوک سیمانی

 222 تیرچه و بلوک سفالی )سقف(

 222 تیرچه و بلوک سیمانی )سقف(

 227 تیرچه و بلوک پلی استایرن منبسط )سقف(

 228 جدول مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن ساده

 231-221 جدول مقادیر مقاومت حرارتی سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن با پاشنه

 231 (1نورگذر و بازشو )پیوست  هایضریب انتقال حرارت جدار

 232 شیشه هاضریب انتقال حرارت 

 233 ضریب انتقال حرارت شیشه ی ساده

 234 ی دوجداره ی عمودی پرشده با هوا شهیانتقال حرارت ش بیضر

 234 آرگونپرشده با  یعمود یدوجداره  ی شهیانتقال حرارت ش بیضر

 231 دوجداره ی عمودی پرشده با کریپتون ی شهیانتقال حرارت ش بیضر

 231 های دوجداره ی افقی )سقفی(شیشه انتقال حرارت  بیضر

 232 جدار نورگذر دارای شیشه تک جداره سادهانتقال حرارت  بیضر

 232 جدار نورگذر دارای شیشه دوجدارهانتقال حرارت  بیضر

 231-238 حرارت شکن قاب فلزی  جدار نورگذر باانتقال حرارت  بیضر

 242-249-241  قاب پی وی سی  جدار نورگذر باانتقال حرارت  بیضر

 244-243 قاب چوبی  جدار نورگذر باانتقال حرارت  بیضر

 247 درهاانتقال حرارت  بیضر

 231 (10)پیوست  هابانسایه

 275 (11های حرارتی )پیوست محاسبه پل هایروش

 222 علل بروز پل حرارتی

 228-227 محاسبه طول پل های حرارتی پوسته خارجی

 221 اثر پل های حرارتی  براساس ضزیب انتقال حرارت سطحی جدارضرایب افزایشی معادل 

 289-271 تعیین ضرایب انتقال حرارت خطی

 271 ضریب انتقال حرارت خطی کف های زیرین مجاور خاک

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


 گروه آموزشی جوانه 9911 ویرایش 91 مبحثفهرست 

 

 
 

www.javaneacademy.ir 
 

 279-271 کف روی خاک بدون عایق حرارتی

 279 کف روی خاک با عایق حرارتی

 273-272-279 عایق حرارتی قطع شده

 274 حرارتی کاهش یافتهعایق 

 271 عایق حرارتی یکسره

 272-271 ضریب انتقال حرارت دیوار مجاور خاک

 277 ضرایب انتقال حرارت خطی اتصاالت متداول کف های مجاور خارج یا فضای کنترل نشده 

 277 داخل ازاتصال کف با عایق از خارج با دیوار بتنی دارای عایق 

 277 داخل ازاتصال کف با عایق از خارج با دیوار بنایی دارای عایق 

 278 اتصال کف با عایق از داخل با دیوار داخلی

 271 اتصاالت متداول سقف های میانی

 271 اتصاالت متداول بام ها ودیوارها 

 271 اتصال دیوار های داخلی و خارجی

 281 ضرایب انتقال حرارت خطی اتصاالت بین بازشوها و جدارهای غیر نورگذر 

 281 بازشوهای همباد داخل در دیوارهای بدون عایق حرارتی یا با عایق همگن

 289 بازشوهای همباد خارج در دیوارهای بدون عایق حرارتی یا با عایق همگن

 289 بازشوهای همباد با عایق حرارتی دیوار

 213 (12تأسیسات الکتریکی )پیوست  در خصوص اطالعات تکمیلی

 301 (13های مرجع )پیوست نامهاستانداردها و آیین
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