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 ز ویرایش مقدمه

 ز 11هدف ویرایش حاضر مبحث 

 ز سازیسازی و غیرانبوهانبوه

 ز سازی ساختمانصنعتی

 ح سازی ساختمانشاخص تکمیلی صنعتیتعریف 

 ح برد-برد-: برد11رویکرد اساسی مبحث 

 ح توسعه پایدار

 53 ،4، ح های صنعتی: حامی محیط زیستضوابطی در خصوص ساختمان سبز برای ساختمان

 53، 3ح،   سه معیار عمده متمایزکننده تولید صنعتی از غیرصنعتیسازی / سه معیار اصلی صنعتی

 1 کلیات

 1 دامنه

 1 چرخه حیات ساختمان

 1 هدف

 2 تعاریف

 2 آب خاکستری

 2 مدوالراجزای ساختمانی 

 2 استاندارد ابعادی در ساختمان

 2 سازی صنعتیانبوه

 2 وری )کلی و جزئی(بهره

 5 دالپیش

 5 ساختگیپیش

 5 برداریدفترچه بهره

 4 سطح زمین

 4 سازی ساختمانشاخص تکمیلی صنعتی

 53ح، ، 4 شاخص حامی محیط زیست

 4 سازی ساختمانصنعتی

 56، 55، 4 طرح و ساخت

 4 سازی صنعتیغیرانبوه

 4 قالب سنتی
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 4 قالب صنعتی

 3 بندی صنعتیقالب

 3 قالب ماندگار

 3 کتاب پروژه

 3 کشی صنعتی برای انتقال آب/فاضالبلوله

 53، ح، 3 سازیگانه صنعتیمعیارهای سه

 66، 3 مدول

 3 مدوالرسازی= باالترین حد هماهنگی ابعادی

 3 نظام تضمین کیفیت

 5 کنترل کیفیتنظام 

 5 نمای صنعتی

 5 هماهنگی ابعادی در ساختمان

 7 های ساختمانی غیرانبوه کوچکسازی پروژهصنعتی

 7 دامنه کاربرد

 6 های ساختمانی غیرانبوه کوچکسازی پروژهحداقل درجه صنعتی

 6 تعریف پروژه ساختمانی غیرانبوه کوچک

 7 الزامات عمومی

 7 الزامات طراحی

 8 الزامات اجرایی

 9 سازیالزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 9 سازیالزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 9 سازی ساختمان غیرانبوه کوچکشاخص تکمیلی صنعتی

 9 سازیالزامات بخش طراحی کسب شاخص صنعتی

 11 سازیالزامات بخش سازه کسب شاخص صنعتی

 15 سازیصنعتی الزامات بخش دیوار کسب شاخص

 14 سازیالزامات کسب سایر موارد اجرایی شاخص تکمیلی صنعتی

 11 های غیرانبوه کوچکسازی ساختمان در پروژهبندی صنعتیدرجه

 13 سازی ساختمان حین پیشرفت پروژهپایش و کنترل درجه صنعتی

 13 سازی ساختمان در هر مرحلهتعیین درجه صنعتی

http://www.javaneacademy.ir/


 روه آموزشی جوانهگ 1044 ویرایش 11 مبحثفهرست 

 

 
 

www.javaneacademy.ir 
 

 13 دو و یک سازی درجه سه،صنعتی

 17 متوسطهای ساختمانی غیرانبوه سازی پروژهصنعتی

 17 دامنه کاربرد

 16 متوسطهای ساختمانی غیرانبوه سازی پروژهحداقل درجه صنعتی

 16 تعریف پروژه ساختمانی غیرانبوه متوسط

 17 الزامات عمومی

 17 الزامات طراحی

 19 الزامات اجرایی

 22 سازیتکمیلی صنعتیالزامات کسب شاخص 
 21 سازیالزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 21 متوسطسازی ساختمان غیرانبوه شاخص تکمیلی صنعتی

 21، 21 سازیالزامات بخش طراحی کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 21 سازیالزامات بخش سازه کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 25 سازیصنعتی تکمیلی الزامات بخش دیوار کسب شاخص

 24 سازیالزامات کسب سایر موارد اجرایی شاخص تکمیلی صنعتی

 22 متوسطهای غیرانبوه سازی ساختمان در پروژهبندی صنعتیدرجه
 24 سازی ساختمان حین پیشرفت پروژهپایش و کنترل درجه صنعتی

 24 سازی ساختمان در هر مرحلهتعیین درجه صنعتی

 23 سه، دو و یکسازی درجه صنعتی

 27 بزرگ ساختمانیهای سازی پروژهصنعتی

 27 دامنه کاربرد

 26 ساختمانیبزرگ های سازی پروژهحداقل درجه صنعتی

 26 سازی= انبوهتعریف پروژه بزرگ ساختمانی

 27 الزامات عمومی
 26 الزام شیوه طرح و ساخت

 27 الزامات طراحی

 29 الزامات اجرایی

 29 مدیریتیالزامات 

 02 سازیالزامات کسب شاخص تکمیلی صنعتی
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 51 سازیالزامات عمومی کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 51 سازیالزامات طراحی کسب شاخص تکمیلی صنعتی

 51 سازیکسب شاخص تکمیلی صنعتی اجراییالزامات 

 52 سازیکسب شاخص تکمیلی صنعتی سازماندهیالزامات 

 02 بزرگهای ساختمان در پروژه سازیبندی صنعتیدرجه
 52 سازی ساختمان حین پیشرفت پروژهپایش و کنترل درجه صنعتی

 52 سازی ساختمان در هر مرحلهتعیین درجه صنعتی

 55 سازی درجه سه، دو و یکصنعتی

 01 ضوابط حمایت از محیط زیست

 01 دامنه کاربرد

 01 الزامات کسب شاخص حامی محیط زیست

 55 الزم برای شاخص حامی محیط زیستحداقل 

 07 های ساخت صنعتیالزامات فنی و اجرایی تعدادی از روش

 07 مقدمه

 07 (LSFهای سبک فوالدی سرد نورد شده )سیستم قاب

 56 کلیات

 LSF 53الزامات سیستم 

 22 (ICFهای عایق ماندگار )آرمه با قالبهای بتنساختمان

 41 کلیات

 ICF 41های اجرای ساختمانالزامات روش 

 45 استایرنمالحظات خاص استفاده از پلی

 22 ساختههای بتنی پیشساختمان

 44 کلیات

 43 ساختههای بتنی پیشالزامات ساختمان

 28 آپ-روش تیلت

 43 کلیات

 49 آپ-آرمه با شیوه تیلتهای بتنالزامات طراحی و اجرای ساختمان

 12 پانل( 3Dبعدی )ساخته با صفحات بتن پاششی سهپیشهای نیمهساختمان

 31 کلیات
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 31 پانل 3Dساخته با پیشهای نیمهالزامات ساختمان

 33 پاشیهای پیش از بتنآزمایش

 36 هاهای ابعادی پانلرواداری

 33 هاهای اجرای پانلرواداری

 19 های تونلیآرمه درجا به شیوه قالبهای بتنساختمان

 39 کلیات

 39 های تونلیارمه درجا با شیوه قالبهای بتنالزامات طراحی و اجرای ساختمان

 11 آرمه درجای یکپارچههای بتنساختمان

 51 کلیات

 51 آرمه درجای یکپارچههای بتنالزامات طراحی و اجرای ساختمان

 11 سازی ساختمان: مفاهیم صنعتی1پیوست 

 3، ح، 53 سازیمعیارهای عمده صنعتی

 53 وری در ایرانعلت ناچیز بودن افزایش بهره

 53 (TQMمدیریت کیفیت جامع )

 53 ای(ای شدن )تولیدات مدوالر کارخانهنتیجه کارخانه

 55 مدوالر

 55 ماژول

 55 پانلالرج

 55 سازیمشخصه اصلی انبوه

 4، 56، 55 صنعتیسازی ( برای انبوهDesign and Buildشیوه طرح و ساخت )

 Fast Track Mode 56روش 

 56 مدیریت یکپارچه

 53 سازی ساختمانموانع عمده در مسیر صنعتی

 59، 53 سازی ساختمانسازی و انبوهسازی در غیرانبوهموانع اصلی برای صنعتی

 59 سازیگانه صنعتینتایج غفلت از معیارهای سه

 71 ساختمانسازی : برخی از مصادیق صنعتی2پیوست 

 71 سازی ساختمان: منافع حاصل از صنعتی0پیوست 

 63 معیارهای موفقیت در هر پروژه عمرانی

 71 ها برای فرد و جامعه )معیار هزینه(افزایش صرفه اقتصادی و کاهش هزینه
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 71 کاهش زمان تولید و تسریع در تأمین نیازهای مسکن )معیار زمان(

 66 نظام مدوالر

 3، 66 مدول

 77 افزایش کیفیت محصوالت )معیار کیفیت(

 66 کاری و بازسازی ناشی از عدم رسیدن به کیفیت مورد نظر در ایرانهای دوبارههزینه

 78 افزایش ایمنی در فرآیند تولید و اجرا )معیار ایمنی(

 63 احتمال بروز حادثه در یک کارگاه عمرانی

 79 حفاظت از محیط زیست

 69 دانه، چوب و آب در صنعت ساخت و سازو سنگ میزان مصرف سنگ

 69 ها و ضایعات ساختمانیزباله

 31 ها از کل مصرف انرژی ساالنهسهم ساختمان

 82 توسعه صنعتی کشور همراه با توسعه اشتغال

 80 های ارزیابیلیست: چک2پیوست 

 80 سازی ساختمان در پروژه غیرانبوه کوچکلیست صنعتیچک

 81 متوسطسازی ساختمان در پروژه غیرانبوه صنعتی لیستچک

 92 بزرگسازی ساختمان در پروژه لیست صنعتیچک

 91 لیست حامی محیط زیستچک

 97 هاسازی ساختمانهایی از نحوه تعیین درجه صنعتی: نمونه1پیوست 

 97 نمونه اوّل –ساختمان غیرانبوه کوچک 

 122 نمونه دوم –ساختمان غیرانبوه کوچک 

 127 ساختمان غیرانبوه متوسط

 110 نمونه اوّل –پروژه بزرگ ساختمانی 

 122 نمونه دوم –پروژه بزرگ ساختمانی 

 129 نامه فارسی به انگلیسیواژه

 

http://www.javaneacademy.ir/

