
 

 

 
 ایهو نمهَعهً جههانی ٌهکهاران کهً رشاىد نی جانحضَر ةً طها اعحهاد از جظکر ضهو نتحخ22گروه آنَزطی       

 جهااىهد  گرفحهًةً کار نيصمم  شاخحاری و ةا ةاالجریو شطح کیفیث جضهیيینحػَلی کانل و  ارائً ةرای را خَد جالش

 ىهایید.در آزنَن کصب  را ىحیمً عالی طها ةحَاىید

زةاىً ٌایی کً در جداول ذیل ةرایحان ةً جفکیک دشحً ةيدی طده اىد ، ىظان دٌيهده ةيهدٌای نٍهم ٌهر نتحهخ       

نیتاطيد کً کافیصث ایو زةاىً ٌا را از قصهث ٌای نظخع طده ةرش ىهایید و ةً وشیلً چصب ةً غفحات نَرد ىظر 

نظخع ىهایید شپس ةا جَجهً ةهً طههاره 1در22ا نتحخ نَرد ىظر را درکحاب ةچصتاىید،ةرای ىػب ایو غفحات اةحد

( ىهایض داده طده، نیحَاىید ةها جطهاةا ایهو طههاره غهفحً و xغفحً اىحٍایی ٌر ةيد کً داخل پراىحز ةً غَرت )ص 

ةید.جَجً داطهحً ارجاع یا 1در22طهاره ةيد ةا اطالعات جدول زةاىً ٌا ةً راححی ةً آدرس ٌر یک از زةاىً ٌا در کحاب 

ةاطید کً زةاىً ٌا ةر اشاس طهاره غفحً نرجب طده اىد و ةا چصتاىیدن اولیو زةاىً در یک نتحخ ناةقی زةاىهً ٌها ةهً 

 جرجیب ىػب نیگردىد.

 در عزیهزان طهها اىحقهادات پیظهيٍادٌا و ٌرگَىهً از کحهاب، و پدیدآورىهدگان نتحهخ22گروه آنَزطی  ٌهچيیو      

 ىهایيد. نی اشحقتال غهیهاىً نحػَالت ثکیفی طدن ةٍحر چً ٌر و ،ٌا  کحابپکیح ٌا و  ةٍتَد راشحای

        

 مبحث22گروه آموزشی                 

 
 

 

 

 

 

www.22mabhas.ir 

 

info@22mabhas.co

m 

 ربای رسیدن هب جایی هک ات بحاال رنسیده ایم

از راهی ربویمباید   

 هک ات هب حال رنفته ایم.

گاندی   مااهتما   

ری کتاب    1رد22زباهن گذا

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و

http://www.22mabhas.ir/


 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir قانون نظام مهندسی 

 اقنون نظام مهندسی

 اقنون نظام مهندسی

 

 بند/ فصل عنوان زبانه شماره صفحه

 فصل اول کلیات، اٌداف و خط نشی 13

 فصل دوم تشکیالت، ارکان، وظایف و اختیارات شازنان 15

 ششم فصل نتفرقً 33

 -2 ىانً اجرائی آئیو 35

 فصل اول کلیات 44

 فصل دوم (5پرواىً اشتغال ةکار نٍيدشی )ناده  46

 فصل چٍارم (33ىظارت و کيترل شاختهان )ناده  62

 فصل پيجم (44شازنان ىظام نٍيدشی شاختهان اشتان )ناده  65

 فصل ششم (95شَرای اىتظانی نٍيدشی )ناده  100

 فصل ٌفتم (402)ناده ٌیأت عهَنی  103

 فصل ٌشتم (408شَرای نرکزی )ناده  106

 فصل ىٍم (445رئیس شازنان )ناده  112

 فصل دٌم (447نقررات نتفرقً )ناده  114

  (3ٌای فيی )ناده  ای کارداىی ىانً تشکیالت حرفً آئیو 127

  404، 73، 56، 55، 53اصالحیً نَاد  144

  ىانً در آئیو 72و  74، 64، 60اصالح نَاد  161

 َنیصیکه ىانً بیقاىَن ىظام )تصَ ًیو الحاق ًیاصالح 

 (یقاىَن اشاش 438نَضَع اصل 

 

 

 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 بند/ فصل عنوان زبانه شماره صفحه

 2-2 مقررات ملی ساخحمان 1

 3-2 اشخاص حقٌقی و دفاجر مًودسی طراحی ساخحمان 2

 4-2 اشخاص حقٌقی و دفاجر مًودسی اجرای ساخحمان 3

 5-2 هاظر 5

 6-2 مراجع صدور پرواهى ساخحمانيا و سایر  شًرداری 6

 7-2 سازمان هظام مًودسی ساخحمان 7

 8-2 وزارت مسکن و شًرداری 7

 9-2 شواسوامى فوی و ملکی ساخحمان 7

 1ماده  صاحب کار و ...( -جعاریف )مجری 15

 4-4 طراحی ساخحمان 23

 5ماده  دفاجر مًودسی طراحی ساخحمان 25

 6ماده  طراحان حقٌقی ساخحمان 29

 فصل سٌم اجرای ساخحمان 35

 8ماده  دفاجر مًودسی اجرای ساخحمان 38

 9-1 مجریان حقٌقی ساخحمان 43

 11-3 ساز مجریان اهتٌه 49

 11ماده  يای فوی و معماران ججرةی يای فوی، دیپلمى حدود صالحیث و ظرفیث اشحغال کاردان 57

 12ماده  دفاجر مًودسی اجرای ساخحمانطرح و ساخث ساخحمان جٌسط مجریان حقٌقی یا  60

 فصل چًارم هظارت ساخحمان 61

 14-3 هاظران حقیقی ساخحمان 63

 15-3 هاظران حقٌقی ساخحمان 66

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث دوم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث دوم مقررات ملی ساختمان

 16-1 هحٌه اجراع کار هظارت ساخحمان ةى هاظران حقیقی و حقٌقی 71

 16-3 الزحمى هظارت پرداخث حق 71

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

شماره 

 صفحه

زبانهعنوان  /فصلبند   

 1-1-3 جعاریف 1

 3-1-3 ُدف و داىٍَ کارةرد 13

ُای سخحياٌی ةٍدی جصرف جلسیو 19  3-2 

ُا ةٍدی جصرف دسحَ 20  3-2-2 

خیز ُای فرعی خادثَ فضا 27  3-2-3 

ُا راٍُيای خروف اخحصاری جصرفجدول  32  3-2-6 

ُا ةٍدی اٌّاع ساخحار دسحَ 35  3-3 

ُا ةٍدی ساخحار جعریف و دسحَ 35  3-3-2 

ُا ُای ارجفاع و ىساخث ساخحيان ىددودیث 41  3-4 

ُای کهی ىساخث و ارجفاع جدول ىددودیث 41  3-4-2 

 3-4-3 افزایش ىجاز ارجفاع 45

ُا ىیان ظتلَ 45  3-4-4 

 2-5-4-3 افزایش ىساخث ىجاز 47

ُای ةدون ىددودیث ىساخث ساخحيان 49  3-4-6 

ُای کضف و اعالم خریق سیسحو 53  3-5 

ُای کضف و اعالم خریق ُای انزاىی ةرای ٌصب سیسحو ىکان 55  3-5-4 

ُای ةهٍد ضّاةط جکيیهی ساخحيان 59  3-5-5 

 6-5-3 ىرکز کٍحرل یا اجاق فرىان 60

ةٍدی( )زونةٍدی  ىٍعلَ 62  3-5-8 

مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

ُای خروج از ةٍا و فرار از خریق راه 63  3-6 

گاٌَ راه خروج ُای سَ ةخش 68  3-6-3 

دٍُده راه خروج اجزای جضکیم 84  3-6-4 

ُای خروج ظرفیث راه 99  3-6-5 

 6-6-3 پٍِای راه خروج 102

ُای خروج چگٌّگی كرار گرفحً راه 103  3-6-7 

ُای خروج روصٍایی راه 105  3-6-8 

ُای خروج كاةم دسحرسی راه 109  3-6-11 

ُای ىسکٌّی ُای خروج در جصرف ضّاةط اخحصاصی راه 112  3-6-11 

ُای آىّزصی/فرٍُگی ُای خروج در جصرف ضّاةط اخحصاصی راه 118  3-6-12 

ُای درىاٌی/ىراكتحی ُای خروج در جصرف ضّاةط اخحصاصی راه 120  3-6-13 

ُای ججيعی ُای خروج در جصرف راهضّاةط اخحصاصی  124  3-6-14 

ُای کستی/ججاری ُای خروج در جصرف ضّاةط اخحصاصی راه 132  3-6-15 

 18-6-3 فرار اضعراری و ٌجات 136

ُای داخهی و ٌيا کاری انزاىات واکٍش در ةراةر آجش ةرای ىصانح، ٌازك 139  3-7 

ُای خرارجی پالسحیکی عایق 141  3-7-4 

ةراةر آجش ىلاوىث در 147  3-8 

ُای آجش ةٍدی ىلاوىث در ةراةر آجش و آزىّن درجَ 147  3-8-2 

ای ةٍدی ىلاوىث در ةراةر آجش و ىدافظث اعضای سازه درجَ 165  3-8-11 

ُا در ةراةر آجش ةٍدی ىدافظث ةازصّ جدول درجَ 168  3-8-11-2 

ُای اظفاء خریق و کٍحرل دود سیسحو 175  3-9 

ُای دسحی کٍٍده خاىّش 175  3-9-2-3 

 6-9-3 راُکار جٍظیو فضار ةرای ىدافظث صفث آساٌسّر در ةراةر دود 180

ُای ةهٍد ىرجتَ ضّاةط اخحصاصی ساخحيان 183  3-11 

 3-11-3 صتکَ ةارٌده خّدکار 185

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث سوم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث سوم مقررات ملی ساختمان

 6-11-3 آساٌسّر دسحرسی آجش ٌضاٌی 189

ُای خاص ُا و ساخحيان ضّاةط فضا 191  3-11 

ُا آجریّم 191  3-11-1 

ُای عيیق ساخحيان 139  3-11-2 

ُای ستک انزاىات اخحصاصی پارکیٍگ اجّىتیم 196  3-11-3 

ٌضاٌی ُای آجش ضّاةط اخحصاصی دسحرسی ٌیرو 199  3-12 

 2-12-3 جدول خداکثر ارجفاع ىجاز ساخحيان ةر خسب عرض ىعاةر 199

 3-12-3 ىدم اسحلرار خّدروی اىدادی 200

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 /فصمبند زةاٌَغٍّان  صفحه شماره

 6-6-1-4 انزاىات اجرایی 5

 2-4 جػاریف 11

 3-4 ُا ُا و ساخحيان ُا، جصرف ةٍدی فضا دسحَ 16

 1-3-4 ُا ةٍدی فضا دسحَ 16

 2-3-4 ُا ةٍدی و جػریف جصرف دسحَ 16

 3-3-4 ُا از ٌظر جػداد ظتلات و ٌدّه كرارگیری ةر زىیً ةٍدی ساخحيان دسحَ 03

 4-4 ىلررات کهی 01

 2-1-4-4 ُا ارجفاع و ىساخث ىجاز ساخحيان 01

 2-4-4 انزاىات کهی ساخث و كرارگیری ساخحيان 00

 4-4-4 انزاىات صکم، خجو و ٌيای ساخحيان 03

 5-4-4 ُای ساخحيان انزاىات پیش آىدگی 05

 5-4 ُا انزاىات غيّىی فضا 30

 1-5-4 ُای ورود، خروج، ارجتاط و دسحرس فضا 30

 2-5-4 ُای اكاىث فضا 25

 3-5-4 ُای اكاىث چٍد ىٍظّره ُا و فضا اجاق 22

 4-5-4 ُای اصحغال فضا 23

 5-5-4 ُا ُای پخث و آصپزخاٌَ فضا 25

 6-5-4 ُای ةِداصحی فضا 33

 7-5-4 ةاز ٌیيَُای   فضا 35

 3-8-5-4 ُای خهّت و پاسیّ( ُای ةاز )خیاط فضا 30

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

 9-5-4 ُا و غٍاصر واسط ٌّرگیری و جِّیَ فضا 33

 11-5-4 ُای خّدرو جّكفگاه 35

 11-5-4 ُا اٌتار 40

 12-5-4 ُای ٌصب جأسیسات فضا 43

 13-5-4 ُای خدىاجی غيّىی سایر ىضاغات و فضا 43

 6-4 ٌّرگیری و جِّیة فضاُاانزاىات غيّىی  46

 7-4 ُا ىلررات اخحصاصی جصرف 50

 1-7-4 ُای ىسکٌّی جصرف 50

 3-7-4 فرٍُگی ُای آىّزصی/ جصرف 56

 4-7-4 ُای درىاٌی/ ىراكتحی جصرف 63

 5-7-4 ُای ججيػی جصرف 63

 6-7-4 ُای صٍػحی جصرف 62

 8-4 (8ُای ةهٍد )گروه  ىلررات خاص ساخحيان 64

 9-4 انزاىات غيّىی غٍاصر و جزئیات ىِو ساخحيان 66

 1-9-4 ُا دیّار 66

 4-9-4 ُای کاذب سلف 133

 5-9-4 ُای ىسعح ةام 135

 6-9-4 ُای صیتدار ةام 130

 4-9-4 ُای ٌّرگذر سلف 130

 9-9-4 ُای دسحگرد ُا و ىیهَ ُا، جان پٍاه خفاظ 132

 11-9-4 کاری رظّةحی آب ةٍدی و غایق 134

 11-9-4 ُا صّىیٍَ، ةخاری دیّاری و دودکش 134

 12-9-4 جزئیات غيّىی ایيٍی و اىٍیث در ةراةر سّاٌح و سایر خعرات 135

 15-9-4 ٌگِداری و دفع زةانَ 110

 16-9-4 سایر ججِیزات ساخحيان 110

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث   پنجم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

زبانهعنوان  شماره صفحه / فصل بند   

 5-1-5 تأیید کیفیت 3

 7-1-5 استفاده مجدد 3

 2-5 سیمان يیدرولیکی 5

بودی دستى 5  5-2-2 

بودی، خمل و هگًداری بستى 11  5-2-6 

يای آن آيک و فرآورده 15  5-3 

 1-3-5 آيک ساختماهی 15

يای آيکی فرآورده 17  5-3-2 

يا استاهدارد 17  5-3-3 

 5-3-5 سازگاری 19

يای آن گچ و فرآورده 21  5-4 

يا استاهدارد 24  5-4-3 

 5-4-5 سازگاری 27

بودی، خمل و هگًداری بستى 28  5-4-6 

يای ساختماهی مالت 31  5-5 

بودی دستى 31  5-5-2 

يا استاهدارد 35  5-5-3 

يای ساختماهی سوگ 39  5-6 

بودی دستى 39  5-6-2 

 4-6-5 ایموی، بًداصت و مالخظات زیست مدیطی 42

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث   پنجم مقررات ملی ساختمان

بودی، خمل و هگًداری بستى 43  5-6-6 

يا سوگداهى 45  5-7 

بودی دستى 45  5-7-2 

 4-7-5 ایموی، بًداصت و مالخظات زیست مدیطی 48

 6-7-5 یخمل و هگًدار ،یبود بستى 48

 8-5 کاصی سرامیکی 51

یبود دستى 51  5-8-2 

یخمل و هگًدار ،یبود بستى 54  5-8-6 

يا يای سفالی و آجر فرآورده 57  5-9 

یبود دستى 57  5-9-2 

 5-9-5 سازگاری 62

یخمل و هگًدار ،یبود بستى 63  5-9-6 

يای سیماهی فرآورده 65  5-11 

يا استاهدارد 69  5-11-3 

یطیمد ستیبًداصت و مالخظات ز ،یمویا 80  5-11-4 

 5-11-5 سازگاری 80

یخمل و هگًدار ،یبود بستى 81  5-11-6 

 11-5 كیر و كطران 83

بودی دستى 83  5-11-2 

یطیمد ستیبًداصت و مالخظات ز ،یمویا 88  5-11-4 

یخمل و هگًدار ،یبود بستى 89  5-11-6 

يای رطٌبتی عایق 91  5-12 

بودی دستى 91  5-12-2 

یخمل و هگًدار ،یبود بستى 93  5-12-5 

يای خرارتی عایق 95  5-13 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث   پنجم مقررات ملی ساختمان

یبود دستى 95  5-13-2 

یطیمد ستیبًداصت و مالخظات ز ،یمویا 104  5-13-4 

یخمل و هگًدار ،یبود بستى 106  5-13-6 

 14-5 صیضى 109

بودی دستى 112  5-14-2 

يا استاهدارد 114  5-14-3 

یطیمد ستیبًداصت و مالخظات ز ،یمویا 116  5-14-4 

یخمل و هگًدار ،یبود بستى 116  5-14-6 

يای ساختماهی رهگ و پٌصش 121  5-16 

بودی دستى 121  5-16-2 

يا استاهدارد 122  5-16-3 

 4-16-5 ایموی، بًداصت و مالخظات زیست مدیطی 124

بودی، خمل و هگًداری بستى 125  5-16-6 

ساختماهیيای  پلیمر 127  5-17 

بودی دستى 128  5-17-2 

يا استاهدارد 131  5-17-3 

 4-17-5 ایموی، بًداصت و مالخظات زیست مدیطی 134

بودی، خمل و هگًداری بستى 135  5-17-6 

يای آن چٌب و فرآورده 137  5-18 

بودی دستى 137  5-18-2 

يا استاهدارد 139  5-18-3 

مدیطی ایموی، بًداصت و مالخظات زیست 141  5-18-4 

بودی، خمل و هگًداری بستى 142  5-18-6 

يای آيوی و مصالح جٌصکاری آين، فرآورده 143  5-19 

بودی دستى 143  5-19-2 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث   پنجم مقررات ملی ساختمان

بودی، خمل و هگًداری بستى 149  5-19-6 

 21-5 فلزات غیرآيوی 153

بودی دستى 153  5-21-2 

 4-21-5 ایموی، بًداصت و مالخظات زیست مدیطی 155

 21-5 هاهٌ مٌاد 157

 1-21-5 تعریف 157

 1پیٌست  مصالح هٌین 163

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان ششممبحث  

 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

زةاىًعنوان  صهاره ظفدً /فعلبند   

 2-1-6 جعاریف 1

ٌا جصکیب ةار 11  6-2 

ٌای خسی ٌا در طصاخی ةً روش خالث جصکیب ةار 11  6-2-3 

 3-6 ةار نصده 11

 4-6 ةارٌای راک و فضار ٌیسرواسحاجیکی 11

 2-4-6 فضارٌای جاىتی 11

 3-4-6 زیص فضار وارد ةص کف و صالَده 11

 5-6 ةار زىسه 12

 2-5-6 ةار زىسه گسحصده یکيَارث 12

 3-5-6 ةار زىسه نحهصکض 12

ٌای ىصده، ىصده خفاظ، دسث اىساز، خفاظ پارکیيگ، و ىصدةان ثاةث ةارٌای وارده ةص سیسحم 13  6-5-4 

ای ٌای ضصةً ةار 11  6-5-5 

 6-5-6 ةار زىسه ىانضزط 11

ٌای زىسه طتقات کاٌش ةار 11  6-5-7 

 6-6 ةار سیل 11

ٌای طصاخی الضانات و ةار 11  6-6-3 

 7-6 ةار ةصف 12

 1-7-6 ةار ةصف زنیو 12

گیصی ضصیب ةصف 11  6-7-4 

 5-7-6 ضصیب صصایط دنایی 11

مقررات ملی ساختمانششم مبحث 
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان ششممبحث  

 مبحث ششم مقررات ملی ساختمان

 6-7-6 ضصیب صیب 11

گشاری ىانحَازن ةار 11  6-7-8 

جص اىتاصحگی ةصف در ةام پاییو 12  6-7-9 

 11-7-6 ةصف لغضىسه 12

ای ىاپایساری ةصکً 03  6-7-13 

ٌای نَجَد ةام 03  6-7-14 

 8-6 ةار ةاران 01

یذ زدگی جَی –ةار یذ  02  6-9 

 5-9-6 ضزانث اسهی یذ 02

 11-6 ةار ةصد 21

 3-11-6 فضار نتيای ةاد 21

 4-11-6 روش نداستً ةار ةصد 21

 6-11-6 روش اسحاجیکی 21

ٌای نزحلف ةار ةاد ةص روی سازه 133  6-11-7 

 11-6 ةار زلضلً 131

ای نالخظات نعهاری و پیکصةيسی سازه 132  6-11-4 

ٌای گسلی نالخظات طصاخی و سارث سارحهان در پٍيً 132  6-11-5 

ای ةيسی سارحهان ةص خسب ىظم سازه گصوه 113  6-11-7 

جاىتی طصحجغییص نکان  111  6-11-13 

 14-11-6 درز اىقطاع 111

ةصداری کيحصل سارحهان ةصای زلضلً سطح ةٍصه 110  6-11-15 

 12-6 ةار اىفجار 112

 2-12-6 ةار ةص پَسحً سارحهان 112

 1-6پیَسث صهاره  جصم نزعَص نَاد و جصم واخس خجم نعالح و اجضای سارحهان 112

 2-6پیَسث صهاره  روش دیيانیکی نداستً ةار ةاد 111

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان هفتممبحث  

 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 / فصلبند زبانهعنوان  شماره صفحه

 3-1-7 تػاریف 1

 4-1-7 يای طراخی روش 3

 2-7 صواسائی ژئٌتکویکی زمین 5

 2-2-7 صرایط هیاز بى اهجام غملیات صواسایی 6

 3-2-7 يا صواسایی 7

 4-2-7 برداری خاک همٌهىخفاری و  11

 7-2-7 يا گزارش 13

 3-7 گٌدبرداری و پایش 15

 2-3-7 سازی و تسطیح آماده 15

 3-3-7 گٌدبرداری 16

 4-3-7 پایش و کوترل 11

 4-7 پی سطدی 15

 2-4-7 يای سطدی مالخظات طراخی پی 15

 3-4-7 يای سطدی ظرفیت باربری پی 17

 4-4-7 هضست مجاز 18

 5-4-7 يای طراخی پی سطدی روش 19

 6-4-7 يای اهػطاف پذیر پی 31

 7-4-7 يای سطدی مالخظات اجرایی پی 31

 5-7 يای هگًبان سازه 35

 2-5-7 يای هگًبان اهٌاع سازه 35

مقررات ملی ساختمان هفتممبحث 
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان هفتممبحث  

 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان

 3-5-7 يای هگًبان پایداری اهٌاع سازه 36

 4-5-7 فضار خاک 38

 5-5-7 يای هگًبان يای طراخی سازه روش 11

 6-5-7 مًاربودی 16

 7-5-7 خاکریز پضت دیٌار 19

 8-5-7 يا زيکضی و آب بودی دیٌار 19

 6-7 يای غمیق پی 51

 2-6-7 يای غمیق مباهی طراخی پی 51

 3-6-7 يای طراخی بار 51

 4-6-7 صمع تدت بار مدٌری 53

 5-6-7 يای تدت بار جاهبی صمع 58

 6-6-7  گروه صمع 59

 7-6-7 يا صمعبار مجاز طراخی  61

 8-6-7 يای بارگذاری صمع آزمایش 63

 11-6-7 مالخظات ساخت و اجرای صمع 67

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

با ما آسونهسخته ولی   

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان هشتممبحث  

 مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 / فصل بند زبانهعنوان  شهاره صفحه

 2-1-8 وا تعریف 2

 2-8 نشخصات نصالح و کنترل کیفیت 9

 2-2-8 نصالح ساختهانی 9

 3-8 الزانات عهونی 22

 1-3-8 کلیات 22

 4-8 وای بنایی نسلح ساختهان 22

 2-4-8 تحلیل و طراحی 23

 3-4-8 ضوابط و جزئیات نسلح کردن برای نناطق با خطر نسبی کم 25

 4-4-8 نتوسط ینناطق با خطر نسب ینسلح کردن برا اتیضوابط و جزئ 34

 5-4-8 زیاد و خیلی زیاد ینناطق با خطر نسبویژه برای ضوابط  34

 5-8 وای بنایی نحصور شده با کالف ساختهان 34

 3-5-8 ساختگاه 34

 5-5-8 طرح و اجرا 35

 6-8 وای بنایی غیر نسلح ساختهان 52

 2-6-8 نحدوده کاربرد 52

 3-6-8 ساختگاه 52

 5-6-8 طرح و اجرا 53

 

مقررات ملی ساختمان هشتممبحث 
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 /صفدَبند زبانهعنوان  شماره صفحه

5-1-9 ُاواخس 2  

2-9 سازیصصایطکهیارائَوجائیسىسارکفٍیوىسحٍس 5  

2-2-9 ٌظارتوةازرسی 7  

3-2-9 آزىایشةارگشاری 9  

ىصانحواجضایةحً 11 9-3  

سیيان 11 9-3-2  

سٍگساٌَیاىصانحسٍگی 16 9-3-3  

آب 19 9-3-4  

ىّادافضودٌی 19 9-3-5  

ىّادجایگضیًسیيانیاىکيمسیيان 22 9-3-6  

ُایىصصفیىیهگصد 23 9-4  

ُایفّالدیىیهگصد 24 9-4-1  

ُایکاىپّزیحیىیهگصد 29 9-4-2  

ىلاوىثةحً 33 9-5  

ُایآزىایضیةصاساسججصةَکارگاُیوىزهّطُایارحالطجػییًٌستث 36 9-5-3  

ُایفّالدیپایایی)دوام(ةحًوىیهگصد 43 9-6  

ُایکاٍُسهپایاییىکاٌیضم 44 9-6-2  

ضّاةطویژهةصایافضایشپایاییدرصصایطىدیعیىزحهف 45 9-6-3  

کهصایسُایةٍسیصصایطىدیعیوانضاىاتةصایةحًىسهحدرىػصضیّندسحَ 46 9-6-4  

ُاییذزدنوآبصسنُایدرىػصضدورهدوامدرىدیط 51 9-6-6  

مقررات ملی ساختمان نهممبحث 
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

ُاپّصشةحٍیرویىیهگصد 57 9-6-8  

اجصایةحً 59 9-7  

ارحالطةحً 62 9-7-2  

اٌحلالةحً 62 9-7-3  

ةحًریضی 63 9-7-4  

جصاکوةحً 65 9-7-5  

پصدارثسعحةحً 66 9-7-6  

آوریغيم 69 9-7-7  

اجصایةحًدرصصایطغیصىحػارف 73 9-8  

اجصایةحًدرُّایگصم 73 9-8-2  

ضّاةطویژهاجصایةحًدرىٍاظقساخهیرهیجفارسودریایغيان 78 9-8-3  

ضّاةطویژهاجصایةحًدرُّایسصد 82 9-8-4  

ىضزصاتةحًپيپی)پيپصٌّسه( 85 9-8-5  

ُایپاصیسٌی)صاجکصیث(ىضزصاتةحً 87 9-8-6  

ریضیازظصیقجصىی)كیفونّنَ(ُایىصصفیةصایةحًىضزصاتةحً 87 9-8-7  

ُایةحٍیدرجاریضُایىصصفیدرصيعىضزصاتةحً 88 9-8-8  

ُایویژهةحً 89 9-9  

ةحًپصىلاوىث 92 9-9-2  

ةحًانیافی 94 9-9-3  

ةحًرّدىحصاکو 96 9-9-4  

ةحًاصالحصسهةاپهیيص 122 9-9-5  

ةحًسٍگیً 122 9-9-6  

ةحًستک 124 9-9-7  

ارزیاةیوکٍحصلکیفیثوةازرسیةحًوىصانحىصصفی 127 9-11  

ُایپصجهٍسضّاةطپشیصشسیيان 128 9-11-2  

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

ُایىصصفیدرةحًضّاةطپشیصشسٍگساٌَ 115 9-11-3  

ضّاةطپشیصشآبىصصفیدرةحً 123 9-11-4  

ىصصفیدرةحًُایضّاةطپشیصشىیهگصد 128 9-11-7  

ُایىصصفیدرکارگاهضّاةطپشیصشةحً 133 9-11-8  

ضّاةطفّالدگشاری 151 9-11  

ُاروکصدنىیهگصد 151 9-11-2  

کارةصدجّاماٌّاعىزحهففّالد 153 9-11-4  

ُایةحًُاوىجصاُایىسفّنودرزضّاةطكانبةٍسیدرةحً،نّنَ 155 9-12  

جػاریفکهیاتو 155 9-12-1  

ُایةحًدرز 173 9-12-2  

اصّلجدهیموظصاخی 177 9-13  

اُسافظصاخی 179 9-13-2  

ایاغضایسازه 182 9-13-5  

ىضزصاتىصانح 184 9-13-7  

ُایىدّریريشوةار 191 9-14  

خانثخسیٌِاییىلاوىثدرريشوٌیصویىدّری 193 9-14-2  

فصضیاتظصاخیىلعع 194 9-14-3  

ُا(ُادركعػاتفضاری)سحّنُایآرىاجّرىدسودیث 221 9-14-9  

ىلاوىثاجکایی 222 9-14-11  

ُایفّالدگشاریجِثاغضایريضییافضاریىدسودیث 223 9-14-11  

ةصشوپیچش 227 9-15  

ُاٌیصویةصصیجأىیًصسهجّسطآرىاجّر 213 9-15-4  

ُایپیچضیُایآرىاجّرىدسودیث 219 9-15-11  

ُایغصضیجضئیاتجکيیهیآرىاجّر 221 9-15-12  

ةصشاصعکاکی 223 9-15-13  

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

اثصالغصیوکياٌش 239 9-16  

ظتلاتىِارصسهجاٌتی 242 9-16-3  

رّردگیجغییصصکموجصک 251 9-17  

ُارّردگیجصک 259 9-17-3  

ظصاخیدال 263 9-18  

جػاریف 264 9-18-2  

ُادالگشاریدرآرىاجّر 268 9-18-4  

ظصاخیدیّار 271 9-19  

ُاىدسودیثآرىاجّر 272 9-19-4  

ظصاخیصانّده 277 9-21  

جػاریف 278 9-21-2  

ُاُایواردةصصانّدهضّاةطجػییًةار 281 9-21-4  

ُاوىدسودیحِایآٌِاُاوصيعُایصانّدهآرىاجّر 284 9-21-5  

ُاىدسودکصدنخصکثٌستیصانّده 287 9-21-7  

ىِارووصهَآرىاجّر 291 9-21  

ُاىِارىیهگصد 293 9-21-2  

ُایريضیضّاةطىِارآرىاجّر 298 9-21-3  

ُاوصهَىیهگصد 321 9-21-4  

ضّاةطویژهةصایظصاخیدرةصاةصزنضنَ 315 9-23  

ضّاةطکهیظصاخی 318 9-23-2  

ُایةاصکمپشیصیىحّسطضّاةطسارحيان 323 9-23-3  

ُایةاصکمپشیصیزیادضّاةطسارحيان 327 9-23-4  

ظصحوىداستَكعػاتةحًپیشجٍیسه 345 9-24  

جػاریف 349 9-24-2  

ىضزصاتةحًىصصفی 352 9-24-5  

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث نهم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان

فّالدپیشجٍیسگی 354 9-24-6  

ةصداریخانثخسیةِصه 361 9-24-9  

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان دهممبحث  

 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 / فصلبند زبانهعنوان  شماره صفحه

 0-01 الزامات عميمی 1

 2-0-01 متانی ظراحی 2

 4-0-01 مضخصات مصالح فيالدی 6

 2-01 الزامات ظراحی 11

 2-2-01 الزامات مقاظع اعضای فيالدی 24

 3-2-01 اعضاء ةرای نیروی کضضیالزامات ظراحی  34

 6-2-01 الزامات ظراحی اعضا ةرای ةرش 94

 8-2-01 الزامات ظراحی اعضای ةا مقعع مخحلط 112

 9-2-01 الزامات ظراحی اجصاالت 141

 01-2-01 ةرداری در جحلیل و ظراحی وای حدی ةىره الزامات حالث 191

 3-01 ای الزامات ظراحی لرزه 195

 3-3-01 ای مضخصات مصالح لرزهالزامات  211

 5-3-01 وا وا و وصله جیر وا، کف سحين وا، وصلة سحين ای سحين الزامات لرزه 215

 7-3-01 وای خمضی معميلی ای قاب الزامات جکمیلی ظراحی لرزه 212

 8-3-01 وای خمضی محيسط ای قاب الزامات جکمیلی ظراحی لرزه 214

 9-3-01 وای خمضی ویژه ای قاب لرزهالزامات جکمیلی ظراحی  221

 01-3-01 ی معميلیصدة ومگرا یةند مىار یوا قاب یا لرزه یظراح یلیالزامات جکم 224

 00-3-01 ژهیو یصدة ومگرا یةند مىار یوا قاب یا لرزه یظراح یلیالزامات جکم 227

 03-3-01 اجصاالت گیردار از پیش جأیید صده 241

 4-01 ساخث، نصب و کنحرل 257

مقررات ملی ساختمان دهممبحث 
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان دهممبحث  

 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان

 4-4-01 ساخث قععات فيالدی 258

 5-4-01 وای فيالدی آمیزی و گاليانیزه کردن قسمث رنگ 268

 6-4-01 وا رواداری 275

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان یازدهممبحث  

 مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 / فصلبند زبانهعنوان  شماره صفحه

 11نتحخ  ٌای فوالدی ساخحهان 1

 1-11 ٌای فوالدی ةا نقاطع گرم ىورد صده ساخحهان 3

 2-1-11 نصالح 5

 3-1-11 ٌا و ندارک فيی ىقضً 6

 5-1-11 ای اجزاء سازه 7

 8-1-11 نالحظات اجرائی 8

 9-1-11 ٌا رواداری 11

 11-2 (LSFسیسحم قاب فوالدی ستک ) 17

 2-2-11 نصالح 18

 4-2-11 صالوده 31

 6-2-11 نالحظات نػهاری 33

 7-2-11 نالحظات طراحی 33

 8-2-11 نالحظات اجرایی 33

 9-2-11 ٌا رواداری 34

 قسهث دوم ٌای ةحيی ساخحهان 33

 3-11 ٌای ةحيی پیش ساخحً ساخحهان 35

 2-3-11 نصالح 36

 3-3-11 ٌا و ندارک فيی ىقضً 38

 4-3-11 صالوده 54

 6-3-11 نالحظات نػهاری 51

مقررات ملی ساختمان یازدهممبحث 
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان یازدهممبحث  

 مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان

 7-3-11 نالحظات طراحی 51

 8-3-11 نالحظات اجرایی 53

 9-3-11 ٌا رواداری 57

 11-4 (ICFٌای غایق ناىدگار ) ای ةحو نسلح ةا قالب سیسحم دیوار سازه 63

 1-4-11 کلیات 63

 2-4-11 نصالح 65

 6-4-11 نالحظات نػهاری 69

 8-4-11 نالحظات اجرایی 74

 11-5 (D3سیسحم پاىل پیش ساخحً ستک سً ةػدی ) 75

 2-5-11 نصالح 77

 5-5-11 نالحظات نػهاری 84

 6-5-11 نالحظات طراحی 81

 7-5-11 نالحظات اجرایی 83

 6-11 جوىلیسیسحم قالب  93

 6-6-11 نالحظات طراحی 95

 7-6-11 نالحظات اجرایی 97

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان دوازدهممبحث  

 مبحث  دوازدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

زبانهعنوان  شماره صفحه / فصل بند   

ُا جعاریف کهی و واژه 1  23-2-4 

ُای خاص و اكداىات كتم از اجرا ىجّز 7  23-2-5 

 6-2-23 ىصئّنیث ایيٍی، ةِداطث کار و خفاؽث ىدیع زیصث 8

 3-23 ایيٍی 11

 2-3-23 کهیات 11

 3-3-23 ایيٍی عاةران و ىجاوران کارگاه شاخحياٌی 11

 4-3-23 جهّگیری از شلّط افراد 13

 5-3-23 جهّگیری از خریق، شّخحگی و ةرق گرفحگی 14

 4-23 ةِداطث کار، ىدیع زیصث، جصِیالت ةِداطحی و رفاُی 21

 2-4-23 کهیات 21

 3-4-23 آب آطاىیدٌی 24

ةِداطحیُای  شرویس 24  23-4-4 

ُای جعّیض نتاس )رخحکً( ىدم 24  24-4-5 

ُای اونیَ کيک 25  23-4-9 

 5-23 وشایم و ججِیزات خفاؽث فردی 27

 4-5-23 خيایم ةٍد کاىم ةدن و غٍاب ىِار 28

 5-5-23 عیٍک ایيٍی و شپر ىدافؼ صّرت 28

 6-5-23 ىاشک جٍفصی خفاؽحی 29

 9-5-23 دشحکض خفاؽحی 30

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان دوازدهممبحث  

 مبحث  دوازدهم مقررات ملی ساختمان

کار نتاس 30  23-5-: 

 21-5-23 گّطی خفاؽحی 31

 22-5-23 جهیلَ ٌجات 31

 23-5-23 گحر خفاؽحی 31

ُای خفاؽحی وشایم و شازه 33  23-6 

 3-6-23 جان پٍاه و ٌرده خفاؽحی ىّكث 33

 4-6-23 پاخّرُای خفاؽحی 34

 5-6-23 راُرو شرپّطیده ىّكث 34

ُای ةاز پّطض ىّكث فظا 35  23-6-7 

ىّكثشلف  36  23-6-8 

 9-6-23 جّرُای ایيٍی 36

 :-6-23 خصارخفاؽحی ىّكث 36

 7-23 وشایم، ججِیزات و ىاطیً آالت شاخحياٌی 39

ُا و وشایم ىّجّری ةاالةر دشحگاه 42  23-7-3 

 4-7-23 وشایم ىّجّری ٌلم و اٌحلال، خاکترداری و جاةجایی ىصانح شاخحياٌی 47

 8-23 وشایم دشحرشی 49

 3-8-23 دارةصث 49

 4-8-23 ٌردةان 52

 5-8-23 راه پهَ ىّكث 54

 6-8-23 راه طیب دار و گذرگاه 54

 9-23 جخریب 57

 3-9-23 جخریب کف و شلف 60

ُا جخریب دیّار 60  23-9-4 

ُای فّالدی جخریب شازه 61  23-9-6 

ُای ىظاةَ ُای ةهٍد صٍعحی و شازه جخریب دودکض 62  23-9-7 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان دوازدهممبحث  

 مبحث  دوازدهم مقررات ملی ساختمان

طایعاتىصانح و  62  23-9-8 

 :-23 عيهیات خاکی 65

ُا( گّدةرداری )خفر غتلات زیرزىیً و پی کٍی شاخحيان 67  23-:-3 

ُا و ىجاری آب و فاطالب خفاری چاه 69  23-:-4 

 21-23 عيهیات شاخث، ةرپایی و ٌصب اشکهث شاخحيان 71

ُای فّالدی اجرای شازه 71  23-21-3 

ُای ةحٍی اجرای شازه 73  23-21-4 

 22-23 شایر ىلررات ىرةّط 75

ُای ىّكث شیو کظی ةرای اشحفاده 76  23-22-5 

 6-22-23 ٌصب كػعات پیض شاخحَ ةحٍی 76

ُای طیب دار و طکٍٍده ُا، شلف کار ةر روی ةام شاخحيان 77  23-22-7 

 8-22-23 ٌلاطی و پّطض شػّح ةا ىّاد طیيیایی و یا دیگر ىّاد كاةم اطحعال 78

ٌلم، جاةجایی و اٌتار کردن ىصانحخيم و  78  23-22-9 

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان سیزدهممبحث  

 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 / فصل بند زبانهعنوان  شماره صفحه

 2-2-31 ٌدف 6

 1-31 اصَل اشاشی در جأشیصات ةرق 35

 1-1-31 اىحخاب ججٍیزات الکحریکی 57

 5-1-31 ٌای اولیً و کيحرل آزنَن 59

 4-31 )جقاضا، دیهاىد(ةرآورد درخَاشث ىیروی ةرق  ;5

 5-31 نياةع جأنیو ىیروی ةرق )شرویس نشحرك( 63

 2-5-31 ٌای غهَنی( جأشیصات اىشػاب ةرق فشار ضػیف )نيشػب از شتکً 64

 1-5-31 اىشػاب ةرق فشار نحَشط )اخحصاصی( 65

 5-5-31 اىشػاب ةرق اضطراری )ةرق اضطراری( 86

 6-5-31 ىیروی ةرق ایهيی 85

 6-31 ٌای جَزیع ىیرو، ججٍیزات، وشایل خفاظث و کيحرل جاةلَ 93

 2-6-31 ججٍیزات، وشایل خفاظث و کيحرل 96

 7-31 کشی( شیم –کشی  ندارٌا )کاةل ;9

 2-7-31 کشی کاةل و کاةل 8:

 1-7-31 شیم کشی ;:

 8-31 کشی یمش زاتیججٍ 7;

 2-8-31 کلیدٌا 7;

 1-8-31 پریزٌا 8;

 9-31 جریان ضػیفجأشیصات  ;;

مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان سیزدهممبحث  

 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

 4-9-31 شیصحم اغالم خریق 366

 5-9-31 شیصحم صَجی و اغالم خطر 367

 31-31 ٌای غادی و نخصَص ندیط ;33

 2-31-31 ٌای خشک( ٌای ةا شرایط غادی )ندیط ندیط 343

 1-31-31 ٌای نرطَب ندیط –ٌای ىهياك  ندیط 344

 4-31-31 آنٌا و ىظایر  ٌا در نيازل، ٌحل ٌا و دوش خهام 345

 5-31-31 اشحخر ;34

 6-31-31 شَىای خشک 354

 7-31-31 شَىای ةخار 356

 8-31-31 ٌای گرم ندیط 357

 3پیَشث  ٌای ىیروی ةرق شیصحم ;35

 3-3پ  کلیات ;35

 2-3پ  TNٌای اصلی شیصحم  نشخصً 369

 1-3پ  شطح نقطع ٌادی خيثی 378

 4-3پ  خيثی –شطح نقطع ٌادی خفاظحی، خفاظحی  379

 5-3پ  ةيدی اصلی ٌم  شطح نقطع ٌادی ;37

 6-3پ  اضافی یةيد ٌم یٌا یشطح نقطع ٌاد ;37

 7-3پ  ٌادی اجصال زنیو 386

 8-3پ  جرنیيال یا شیيً اصلی اجصال زنیو 383

 31-3پ  الکحرود زنیو 384

 2پیَشث  نتاىی غهَنی شیصحم روشيایی داخلی 397

 4پیَشث  اغالم خریق نتاىی غهَنی شیصحم 5;3

 5پیَشث  نتاىی غهَنی ةاىک خازن 463

 3-5پ  کلیات 463

 6پیَشث  درجً خفاظث ةدىً لَازم و ججٍیزات الکحریکی در ةراةر ىفَذ رطَةث و اشیاء خارجی 465

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان سیزدهممبحث  

 مبحث سیزدهم مقررات ملی ساختمان

 3-6پ  کلیات 465

 7پیَشث  ٌای ةرق خریم شتکً ;46

 2-7پ  خریم شتکً ةرق ;46

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمانمبحث چهاردهم  

 مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 /فصمبند زةاٌَعنوان  شماره صفحه

 2-44 جػاریف 7

 3-44 ىلررات کهی 77

 4-3-44 ُا ىدم دسحگاه 03

 5-3-44 ُا ٌصب دسحگاه 03

 6-3-44 ُای دسحرسی فضا 00

 7-3-44 جخهیة چگانیده 03

 4-44 جػّیض ُّا 07

 2-4-44 ُای ورود و جخهیة ُّا دُاٌَ 03

 3-4-44 جػّیض ُّای ظتیػی 03

 4-4-44 جػّیض ُّای ىکاٌیکی 03

 5-44 جخهیة ُّا 03

 2-5-44 انزاىات جخهیة ىکاٌیکی ُّا 07

 3-5-44 جخهیة ُّای ىراکز جّنید و ٌگِداری ىّاد خعرزا 33

 4-5-44 ىّجّر و ُّاکش 37

 6-5-44 آصپزخاٌة ججاریجخهیة ُّای  33

 6-44 کاٌال کضی 53

 4-6-44 کهیات 53

 3-6-44 ظراخی و ساخث کاٌال 53

 4-6-44 ٌصب کاٌال ُّا 77

 7-6-44 کاری کاٌال ُّا غایق 75

م مقررات ملی ساختمانده مبحث چهار  

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمانمبحث چهاردهم  

 مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

 8-6-44 دىپر آجش 73

 7-44 کً و ىخزن آب گرم جدث فضار دیگ، آب گرم 33

 2-7-44 آب گرم کً 33

 5-7-44 ُا روی دیگگیری  نّازم اٌدازه 33

 6-7-44 کٍحرل سعح پاییً آب دیگ 33

 7-7-44 صیر اظيیٍان 33

 9-7-44 ىخزن اٌتساط سیسحو گرىایی 33

 8-44 ُای گرم کٍٍده و خٍک کٍٍدة ویژه دسحگاه 33

 4-8-44 کهیات 33

 4-8-44 ةخاری ٌفحی ةا دودکش 33

 5-8-44 ةخاری گازی ةا دودکش 33

 6-8-44 دودکش ةخاری گازی ةدون 33

 41-8-44 گرم کٍٍده ةركی سٌّا 337

 42-8-44 کّنر آةی 330

 43-48-4 گرم کٍٍده جاةضی 333

 9-44 جأىیً ُّای اخحراق 333

 4-9-44 کهیات 333

 2-9-44 جأىیً ُّای اخحراق از داخم ساخحيان 333

 3-9-44 جأىیً ُّای اخحراق از خارج ساخحيان 337

 5-9-44 ُّای اخحراقجأىیً ىکاٌیکی  330

 6-9-44 ُای ورودی ُّای اخحراق ُا و کاٌال دُاٌَ 333

 41-44 کضی نّنَ 337

 3-41-44 کضی ىصانح نّنَ 333

 4-41-44 کضی اجرای نّنَ 375

 6-41-44 کاری غایق 303

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمانمبحث چهاردهم  

 مبحث چهاردهم مقررات ملی ساختمان

 44-44 دودکش 303

 2-44-44 دودکش ةا ىکش ظتیػی 307

 3-44-44 دودکش ةا ىکش یا راٌش ىکاٌیکی 303

 4-44-44 دودکش ىضحرک ةرای چٍد دسحگاه 303

 5-44-4 دودکش كائو فهزی 303

 6-44-44 دودکش كائو ةا ىصانح ةٍائی 300

 8-44-44 نّنة راةط دودکش 305

 42-44 کضی سّخث ىایع سازی و نّنَ ذخیره 303

 2-42-44 ىخزن سّخث ىایع 303

 3-42-44 کضی سّخث ىایع نّنَ 335

 43-44 جترید 353

 2-43-44 ُا ىترّد 355

 3-43-44 ُای جترید از ٌظر اخحيال ٌضث ىترد ةٍدی سیسحو ظتلَ 370

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان پانزدهممبحث  

 مبحث پازندهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 / فصل بند زبانهعنوان  شماره صفحه

 2-5-55 تعاریف 4

 2-55 وا آسانسير 9

 5-2-55 الزامات اولیه انتخاب آسانسير 9

 2-2-55 طراحی و آماده سازی محل آسانسير و اجزاء آن 11

 4-2-55 وای ویدرولیک آسانسيرویژگی وای  23

 5-2-55 وای حمل خيدرو الزامات آسانسير 22

 6-2-55 گیری آزمایش و تحيیل 24

 7-2-55 حفاظت در مقابل آتش 23

 8-2-55 برق اضطراری 23

 3-55 رو متحرک برقی و پیاده پلکان 29

 5-3-55 الزامات اولیه طراحی 29

 2-3-55 رو متحرک پلکان برقی و پیادهوای سازه و نحيه انتخاب  ویژگی 43

 4-3-55 مشخصات فنی پلکان برقی و پیاده رو متحرک 44

 5-3-55 وای فنی و ایمنی حفاظت 44

 6-3-55 حفاظت در مقابل آتش 43

 7-3-55 تحيیل گیری و نگىداری 49

 5پیيست  رو متحرک اطالعات و مدارک فنی آسانسير، پلکان برقی و پیاده 41

 2پیيست  وای ابعادی آسانسير جدول 43

 3پیيست  وا و اطالعات تکمیلی نقشه 31

 

مقررات ملی ساختمان پازندهممبحث 
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان شانزدهممبحث  

 مبحث شازندهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 

 فصل - بند عنوان برچسب صهاره صفحً

 5-6-66 نصالح 6

 8-6-66 کضی حفاظت لَلً 8

 9-6-66 حفاظت اجزای ساختهان :

 2-66 لَازم ةٍداصتی 58

 3-2-66 تػداد لَازم ةٍداصتی :5

 4-2-66 ىصب لَازم ةٍداصتی ;5

 5-2-66 الزانات اىتخاب و ىصب لَازم ةٍداصتی 63

 3-66 تَزیع آب نصرفی در ساختهان >6

 2-3-66 آب نَرد ىیاز 73

 3-3-66 طراحی لَلً کضی تَزیع آب نصرفی 74

 4-3-66 اىتخاب نصالح 79

 5-3-66 کضی اجرای لَلً ;8

 6-3-66 سازی و تيظیم فضار آب  ذخیره 94

 9-3-66 آزنایشضد غفَىی،  ::

 4-66 کضی فاضالب ةٍداصتی ساختهان لَلً 4;

 2-4-66 کضی فاضالب طراحی لَلً 5;

 4-4-66 کضی اجرای لَلً 433

 5-66 کضی ٌَاکش فاضالب لَلً :43

 2-5-66 کضی ٌَاکش فاضالب طراحی لَلً :43

مقررات ملی ساختمان شازندهممبحث 
 

 در محل فلص برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه
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 مبحث شازندهم مقررات ملی ساختمان

 6-66 ٌا کضی آب ةاران ساختهان لَلً 454

 2-6-66 کضی آب ةاران طراحی لَلً 455

 3-6-66 اىتخاب نصالح 458

 4-6-66 کضی اجرای لَلً 464

 5-6-66 آزنایش 467

 7-66 گاه ةست و تکیً 468

 3-7-66 ٌای قائم گاه لَلً ةست و تکیً :46

 4-7-66 ٌای افقی گاه لَلً ةست و تکیً >46

 5-7-66 ٌا گاه ٌا و تکیً نحل ةست 477

 6پیَست  کضی تَزیع آب نصرفی ساختهان لَلًٌا در  اىدازه گذاری لَلً 476

 2-6پ  ای آب تػییو حداکثر نصرف لحظً 477

 3-6پ  ای نحتهل تػییو حداکثر نصرف لحظً 477

 4-6پ  افت فضار در طَل لَلً 477

 6-6پ  ٌا گذاری لَلً ىکات دیگری درةارة اىدازه 494

 2پیَست  ساختهانکضی تَزیع آب نصرفی  غالئم ترسیهی در لَلً 496

 4-2پ  غالئم ترسیهی 497

 3پیَست  کضی فاضالب ةٍداصتی ساختهان ٌا در لَلً گذاری لَلً اىدازه :49

 2-3پ  ای فاضالب تػییو حداکثر جریان لحظً ;49

 3-3پ  تػییو قطر ىانی لَلة نَرد ىیاز 4:3

 4-3پ  ٌا گذاری لَلً ىکات دیگری درةاره اىدازه 4:5

 4پیَست  کضی فاضالب ةٍداصتی ساختهان ترسیهی در لَلًغالئم  4:6

 4-4پ  غالئم ترسیهی 4:7

 5پیَست  کضی ٌَاکش فاضالب ٌا در لَلً گذاری لَلً اىدازه 4:8

 3-5پ  تػییو قطر ىانی لَلة نَرد ىیاز ::4

 7پیَست  کضی آب ةاران ساختهان ٌا در لَلً گذاری لَلً اىدازه 4;4

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه
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 مبحث شازندهم مقررات ملی ساختمان

 2-7پ  ٌای قائم لَلً تػییو قطر ىانی 4;4

 9پیَست  آب خاکستری :;4

 6-9پ  کلیات :;4

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان هفدهممبحث  

 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

شماره 

 صفحه

زبانهعنوان  / فصل بند   

  جعاریف 1

کضیگازطتیعیةافضاریکچًارمپٌهدةرایوچمرةعنٌنى 11  ةخشاول 

یکارةردخدودوداموى 13  7=-7-7 

يامسئٌنیث 13  7=-7-8 

ياساخحمانةودیگروه 19  7=-8

يایمسکٌهیساخحمان 19  7=-8-8

يایعمٌمیساخحمان 20  7=-8-9

يایخاصساخحمان 20  7=-8-:

يایعمٌمیاهٌاعساخحمان 21  7=-8-;

يایعمٌمیوخاصملرراتویژهگازرساهیةىساخحمان 23  7=-9

8-9-=7 مموٌعیثهصبوسایمگازسٌزگرمایضی 24

وسایمگازسٌزدرصرایطخاصانزاماتهصب 25  7=-9-9

:-9-=7 انزاماتهصبججًیزاتایموی 25

يایججمعيایکاذبمدممددودیثعتٌرنٌنةگازازسلف 26  7=-9-;

>-9-=7 جأمینيٌایاخحراقةرایوسایمگازسٌز 26

کضیگازواهحخابمصانحطراخیسیسحمنٌنى 27  7=-:

ياساخحمانکضیگازطراخیسیسحمنٌنى 27  7=-:-7

کضیگازانزاماتهصباجزایسیسحمنٌنى 29  7=-:-8

مقررات ملی ساختمان هفدهممبحث 
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه
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 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

کضیگازمٌجٌدخاهگیجٌسعةسیسحمنٌنى 32  7=-:-9

:-:-=7 مضخصاتمٌادومصانحمصرفی 34

کضیگازطتیعیاجرایسیسحمنٌنى 41  7=-;

کضیگازانزاماتاجرایسیسحمنٌنى 42  7=-;-8

کضیجٌکارنٌنى 45  7=-;-:

يا(يا)پٌصشنٌنىکارینٌنىعایق 47  7=-;-;

جٌصکاری 48 7=-;-<

کضیگازکوحرلکیفیث،آزمایش،ةازرسی،صدورجأییدیى،جدٌیموجزریقگازدرسیسحمنٌنى 55  7=-<

8->-=7 آزمایشملاومثنٌنىوعدمهضثگاز 56

کردنجریانگازکضیةعدازةازةررسیهضثگازدرسیسحمنٌنى 57  7=-<-;

>->-=7 اكداماتالزمدرصٌرتوجٌدهضثگاز 58

اهدازیوسایمگازسٌزهصبوراه 59  7=-=

يایهصبوسایمگازسٌزمددودیث 60  7=-=-9

يایجأمینيٌایالزمةرایاخحراقوجًٌیىروش 62  7=-=-;

يايایگازسٌزساخحمانيایدسحگاهدودکش 71  7=->

9-<-=7 جعیینكطردودکشمضحركونٌنىراةط 73

ياهکاتضروریةرایطراخیواجرایدودکش 78  7=->-:

ياضٌاةطمرةٌطةىهصبدودوکش 80  7=->-;

کضیگازةرداریوهگًداریازسیسحمنٌنىضٌاةطةًره 83  7=-?

ةرداریهکاتكاةمجٌجىدردورهةًره 83  7=-?-8

پٌهدةرایوچمرةع6>انی8طتیعیةرایمصرفکوودگانعمدهةافضارکضیگازنٌنى 87 ةخشدوم 

يامسئٌنیث 90  7=-76-8

کضیگازمضخصاتمٌادومصانحمصرفی،ةرآوردمصرف،طراخیواهحخابمصانحسیسحمنٌنى 93  7=-77

7-77-=7 مضخصاتمٌادومصانحمصرفی 93

کضیگازنٌنىةرآوردمصرفوطراخیسیسحم 98  7=-77-8

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 مبحث هفدهم مقررات ملی ساختمان

کضیگازاجراینٌنى 103  7=-78

8-78-=7 ججًیزکارگاه 103

يایفٌالدیخمکارینٌنى 104  7=-78-:

کضیدفوینٌنى 104  7=-78-;

کضیروکارنٌنى 112  7=-78-<

ياعایلکارینٌنى 115  7=-79

کاریاكداماتاونیىكتمازعایق 115  7=-79-8

ياوجمیزکارینٌنىزهگزدائی 116  7=-79-9

يا)هٌارپیچی(عایقکاریسردنٌنى 116  7=-79-:

کاریةااهٌاعكیر(يا)عایقعایقکاریگرمنٌنى 120  7=-79-;

:7-=7 جٌصکاری 125

يایگازرساهیفٌالدیجٌصکاریصتکى 125  7=-7:-7

گازيا،ةازرسی،صدورجائیدیىوجزریقکوحرلکیفیث،آزمایش 143  7=-7<

يایملاومثوهضحیمراخماهجامآزمایش 145  7=-7<-?

7پیٌسث رايومایایموی 149

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان سخته ولی با ما آسونه

 

 

 

 

 

 

 / فعل بند زبانهعنوان  شماره صفحه

 3-1-8 جعاریف 2

 2-18 يا مقررات آکٌسحیکی اهٌاع ساخحمان 22

 2-2-18 يای مسکٌهی ساخحمان 22

 3-2-18 يا يحل 24

 4-2-18 يای آمٌزصی جعرف 27

 5-2-18 ةًداصحی درماهیمراکز  22

 6-2-18 ای و کستی/ ججاری يای اداری/ خرفى جعرف 23

 7-2-18 مراکز فريوگی 26

 8-2-18 مراکز ورزصی و جفریدی 32

 9-2-18 مراکز جراةری 33

 11-2-18 يای گٌهاگٌن فضايای مضحرک در کارةرد 35

 1پیٌسث  روش جعیین صاخط کايش ظدای یک جداکووده مرکب 42

 2پیٌسث  مقادیر ضریب جذب مٌاد و معالح گٌهاگٌن 48

 3پیٌسث  يا مقادیر ظداةودی يٌاةرد جداکووده 52

 4پیٌسث  يا سقف -ای و يٌاةرد کف مقادیر ظداةودی کٌةى 64

 5پیٌسث  يای مخحلف( مثالی از رايومای طراخی آکٌسحیکی )ةرای دو مجمٌعى ساخحماهی ةا کارةری 72

 

مبحث هجدهم مقررات ملی ساختمان
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان نوزدهممبحث  

 مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 / فعم بند زبانهعنوان  شماره صفحه

 2-9-99 جػاریف 2

 2-99 ىلررات کهی ظراخی و اجرا 31

 2-9-2-99 چک نیسث اٌرژی 31

 2-2-99 ُا ةٍدی ساخحيان غّاىم ویژِة اظهی و گروه 31

 9-2-2-99 ساخحيانةٍدی کارةری  گٌَّ 31

 4-2-2-99 ةٍدی صِر ىدم اسحلرار ساخحيان گٌَّ 31

 5-2-2-99 جّیی در ىعرف اٌرژی ُا از ٌظر ىیزان ظرفَ ةٍدی ساخحيان گروه 31

 3-2-99 غّاىم ویژة فرغی 31

 9-3-2-99 گیری از اٌرژی خّرصیدی ةٍدی از ٌظر صرایط ةِره گٌَّ 31

 2-3-2-99 ىسکٌّی ُای غیر ساخحيانةٍدی ٌدّة اسحفاده از  گٌَّ 31

 3-99 پّسحة خارجی ساخحيان 23

 9-3-99 روش کارکردی –روش انف  23

 9-9-3-99 ىداستَ ضریب اٌحلال خرارت ىرجع 21

 2-9-3-99 ضرایب اٌحلال خرارت ىرجع غٍاظر ساخحياٌی پّسحة خارجی 21

 2-3-99 روش ججّیزی –روش ب  11

 2-2-3-99 از ٌّر خّرصیدگیری ىٍاسب  اثر ةِره 11

 3-2-3-99 ةان ىٍاسب گیری از سایَ اثر ةِره 11

 5-2-3-99 )ةا پٍجرة ةرجر( 9-ُای فٍی ججّیزی ب خم ىجيّغَ راه 11

 6-2-3-99 )ةا پٍجرة ساده( 2-ُای فٍی ججّیزی ب خم ىجيّغَ راه 31

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه
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 مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

 3-3-99 ُا در زىیٍَ ظراخی ساخحيان اظّل کهی و جّظیَ 31

 9-3-3-99 گیری ساخحيانجِث  31

 2-3-3-99 خجو و فرم کهی ساخحيان 31

 3-3-3-99 ُای داخهی جاٌيایی فضا 31

 4-3-3-99 ُای ٌّرگذر جدار 31

 5-3-3-99 ُا سایتان 34

 6-3-3-99 ایٍرسی خرارجی 34

 4-99 جأسیسات ىکاٌیکی 13

 2-4-99 جأسیسات سرىایش و گرىایش 12

 4-4-99 جأسیسات آب گرم ىعرفی 11

 2-4-4-99 غایق کاری خرارجی نّنَ و ىخزن 11

 5-99 سیسحو روصٍایی و اٌرژی انکحریکی 14

 2-2-5-99 ُای کاُش ىیزان و یا ىدت روصٍایی سیسحو 16

 4-5-99 روصٍایی ىدّظَ و ةیرون ساخحيان 13

 9پیّسث  روش جػییً گروه ایٍرسی خرارجی ساخحيان 11

 9-9پ  جدارجػییً جرم سعدی ىؤثر  11

 3-9پ  ةٍدی ایٍرسی خرارجی ساخحيان یا ةخضی از آن گروه 11

 2پیّسث  روش ىداستة صاخط خّرصیدی 11

 3پیّسث  ُای ایران ةٍدی ٌیاز ساالٌة اٌرژی صِر گٌَّ 14

 4پیّسث  ُا ةٍدی کارةری ساخحيان گٌّة 13

 5پیّسث  جّیی در ىعرف اٌرژی جػییً گروه ساخحيان از ٌظر ىیزان ظرفَ 11

 7پیّسث  ضرایب ُدایث خرارت ىعانح ىحداول 11

 8پیّسث  ُای ُّا و كعػات ساخحياٌی ىلاوىث خرارجی الیة 41

 9-8پ  ىلاوىث خرارجی الیة ُّای ىجاور سعّح داخهی و خارجی 41

 2-8پ  ُای ُّای ىدتّس ىلاوىث خرارجی الیَ 41

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان

 3-8پ  ساخحياٌی ىحداولُای غٍاظر  ىلاوىث خرارجی ةرخی الیَ 44

 9پیّسث  ُا ُای ٌّرگذر و ةازصّ ضرایب اٌحلال خرارت جدار 361

 9-9پ  ُا ضریب اٌحلال خرارت صیضَ 361

 2-9پ  ُای ٌّرگذر ضرایب اٌحلال خرارت جدار 332

 4-9پ  ُا ضرایب اٌحلال خرارت در 322

 91پیّسث  ُا ةان سایَ 321

 99پیّسث  خرارجیُای  ُای ىداستة پم روش 314

 9-99پ  ُای خرارجی ُای ىخحهف پم گٌَّ 333

 3-99پ  ُای خرارجی ىحداول ضرایب اٌحلال خرارت پم 333

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه
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 مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

شماره 

 صفحه

 / فصم بند زبانهعنوان 

1-02 کهیات 1  

1-1-02 اوداف 1  

0-02 تعاریف و نديه کارةرد 3  

3-02 ضياةط کهی 11  

1-3-02 وا وای ىختهف ساختيان وای انزاىی ةرای نصب در تصرف تاةهي 11  

0-3-02 وا ىددوده نصب عالئو تصيیری و تاةهي 33  

3-3-02 وا وای ىکان نصب عالئو تصيیری و تاةهي ىددودیت 33  

4-3-02 وا انزاىات ساخت و نصب عالئو تصيیری و تاةهي 32  

5-3-02 وا انزاىات ایستائی و سازه عالئو تصيیری و تاةي 32  

6-3-02 وا انزاىات نيع و ىلاوىت ىصانح تاةهي 32  

7-3-02 وا انزاىات انکتریکی تاةهي 32  

8-3-02 وا نگىداری و تعيیر تاةهي 32  

9-3-02 وا ضياةط کهی استفاده از عالئو ایينی تصيیری و تاةهي 32  

12-3-02 ضياةط کهی استفاده از عالئو ایينی در ةراةر خریق 33  

11-3-02 ضياةط کهی استفاده از عالئو نيری 31  

10-3-02 استفاده از عالئو صيتیضياةط کهی  33  

4-02 ضياةط عالئو تصيیری و نيری راه خروج 32  

0-4-02 ىيارد استثناء در نصب عالئو خروج اضعراری 32  

3-4-02 1-وای گروه تصرف م نصب عالئو خروج در ارتفاع نزدیک تراز کف در فضا 32  

مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir  مقررات ملی ساختمان بیستممبحث  

 مبحث بیستم مقررات ملی ساختمان

4-4-02 نيرپردازی عالئو خروج 32  

5-4-02 خروجعالئو نيرانی ىسیر  32  

1-5-02 تاةهيی راونيای واکنش اضعراری 21  

0-5-02 ىندرجات تاةهيی راونيای واکنش اضعراری 23  

4-5-02 وای راونيای واکنش اضعراری و تخهیه اضعراری ساختيان صرایط نصب تاةهي 22  

5-5-02 نضانه تصيیری در تاةهيی راونيای واکنش اضعراری 22  

6-02 وا ایينی انزاىی در کارگاهوا و عالئو  تاةهي 22  

3-6-02 وا وا و تأسیسات ساختيان وای صنعتی و ىيتيرخانه وای ایينی دائيی ساختيان کارگاه تاةهي 21  

3-6-02 وا و ىيتيرخانه تأسیسات  وای خيم سیاالت خعرناک در کارگاه وای ایينی ةر روی ىخازن و نينه ضياةط نصب عالئو و ةرچسب 22  

7-02 وای ساختيانی وای ةیرون ىجتيع وا و عالئو در ىعاةر و ىديظه تاةهي 23  

1-7-02 وای ساختيانی وای واكع در ىعاةر و ىديظه ضياةط کهی تاةهي 23  

0-7-02 وای غیرىجاز وای نیازىند ىجيز و تاةهي تاةهيوائی که نیاز ةه ىجيز ندارند، تاةهي 22  

3-7-02 وای غیر ىجاز تاةهي 22  

4-7-02 وای ىجاز وا و تاةهي انياع پالک 22  

6-7-02 وای ةیرونی وای واكع در ىعاةر و ىديظه ىددوده نصب انياع تاةهي 22  

7-7-02 وای ةیرونی وای واكع در ىعاةر و ىديظه ىعانب تاةهي 21  

8-7-02 وای ةیرونی رنگ و نير پردازی تاةهيوای واكع در ىعاةر و ىديظه 21  

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان سخته ولی با ما آسونه

 

 

 

 

 

 / فصل بند زبانهعنوان  شماره صفحه

 2-2-12 نفاٌیم 1

 1-2-12 تٍسیسٌا 1

 4-2-12 دانيً کارةصد 2

 5-2-12 پياٌگاه 2

 6-2-12 ای پسافيس غیصعانل کارکصد نیان رشتً 2

 7-2-12 ٌا سارتهانسعَح عهلکصد  4

 8-2-12 ٌا ةيسی سارتهان گصوه 5

 9-2-12 ٌای ىاشی از اىفجار ةار 7

 1-12 نالخظات نعهاری و ندَظً 17

 1-1-12 ریضی و ظصاخی ندَظً نالخظات ةصىانً 17

 3-1-12 ظصاخی نعهاری سارتهان 22

 4-1-12 ٌای انو فضا 28

 3-12 ٌای ىاشی از اىفجار ةار 33

 2-3-12 نَج اىفجاراىَاع  33

 1-3-12 نَقعیت چشهً اىفجار 34

 3-3-12 اىفجار در ٌَای آزاد 35

 4-3-12 اىفجار سعدی 38

 5-3-12 ةارگشاری اىفجار رارجی ةص وجَه نزتلف سارتهان 38

 4-12 ٌای سازه ای ٌای نکاىیکی نصالح و ساناىً نشزصً 51

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان
 

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان سخته ولی با ما آسونه

 1-4-12 پاسذ دیيانیکی –پاسذ استاتیکی  51

 3-4-12 ٌای دیيانیکی نصالح ویژگی 52

 4-4-12 نصالح 54

 5-4-12 ای نياسب ةصای نقاونت در نقاةل اىفجار ٌای سازه ساناىً 56

 5-12 ٌا ٌای تدلیل و ظصاخی سازه روش 59

 12-5-2 (SDOFتدلیل دیيانیکی غیص ارتجاعی سازه یک درجً آزادی ) 59

 6-12 اىٍسام پیشصوىسه 79

 1-6-12 ظصاخی ٌای یافت ره 79

 3-6-12 اىتزاب روش ظصاخی 80

 4-6-12 ضَاةط روش نقاونت کالفی 80

 5-6-12 روش نسیص جایگضیو -روش نستقیم 83

 7-12 نالخظات تأسیسات ةصقی و نکاىیکی 89

 2-7-12 کلیات 89

 1-7-12 نالخظات تأسیسات نکاىیکی 92

 3-7-12 نالخظات تأسیسات ةصقی 101

 4-7-12 ٌای اضعصاری آساىسَر 106

 5-7-12 تأسیسات فضای انو 107

 

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان 

 مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

زبانهعنوان  شماره صفحه / فصل بند   

 3-1-22 تػاریف 2

 2-22 هظامات اداری 9

 3-2-22 هگًداری 10

 6-2-22 وظایف مسئٌل هگًداری ساختمان 10

 11-2-22 آزمایش يای الزم 12

تجًیزات غیرایمنيا و  ساختمان 14  22-2-13 

 14-2-22 تغییر کاربری 16

 3-22 مػماری و سازه 17

 5-3-22 حصارکضی 25

يای داخلی ملک كسمت 25  22-3-6 

 7-3-22 حفاظت در برابر خٌردگی 27

 8-3-22 دوره تواوب بازرسی 27

 4-22 هٌر، تًٌیى و صرایط سکٌهت 29

 2-4-22 مسئٌلیت 29

 5-4-22 تًٌیى 30

 5-22 تأسیسات مکاهیکی 33

 2-5-22 تأسیسات يٌارساهی، تػٌیض و تخلیى يٌا 33

 3-5-22 مٌتٌرخاهى و مػایوى فوی آن 36

يای گرم کووده و خوک کووده ویژه دستگاه 38  22-5-4 

يا دودکش 40  22-5-5 

مقررات ملی بیست و دوم مبحث 

ساختمان
 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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 مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان

کضی سٌخت مایع ذخیره سازی و لٌلى 41  22-5-6 

کضی لٌلى 42  22-5-7 

 8-5-22 تأسیسات تبرید 42

 6-22 تأسیسات بًداصتی 45

 2-6-22 تأسیسات تٌزیع آب مصرفی در ساختمان 46

 3-6-22 صبکى فاطالب بًداصتی 47

 4-6-22 لٌازم بًداصتی 48

 5-6-22 لٌلى کضی آب باران 48

يا گاه يا و تکیى بست 48  22-6-6 

 7-22 تأسیسات بركی 51

 2-7-22 غلل کايش ایموی 51

اجرا مدارک زمان 52  22-7-3 

يا اهجام آزمٌن 54  22-7-8 

 9-7-22 گزارش بازرسی 57

 11-7-22 دوره تواوب بازرسی 58

يا تأسیسات گازرساهی ساختمان 65  22-8 

کضی گاز تػمیرات و تغییرات صبکى لٌلى 70  22-8-5 

کضی گاز ساختمان صدمات وارده بى صبکى لٌلى 71  22-8-8 

 11-8-22 هضت گاز 72

 9-22 حفاظت در برابر حریق 73

 3-9-22 بازدید تٌسط مسئٌل هگًداری ساختمان 73

 4-9-22 دوره تواوب بازرسی 76

يا و پلکان بركی آساهسٌر 77  22-11 

 3-11-22 بازرسی و هگًداری تٌسط مسئٌل هگًداری ساختمان 77

 4-11-22 بازرسی تٌسط بازرس 78

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و



 

 

 سخته ولی با ما آسونه

مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir راهنمای جوش 

 راهنمای جوش

 راهنمای جوش

 

شماره 

 صفحه

 بند/ فصل عنوان زبانه

 1 ىعسفی جّصکاری سادحياٌی 1

 3-1 ىرار جّصکاری كّس انکحسیکی 4

 4-1 عّاىم ىِو جّصکاری 6

 5-1 جّصکاریُای  فسآیٍر 8

 1-7 (SAWجّش زیسپّدری ) 11

 11-1 ىیخ جّصکاری گم 22

 13-1 ُای جّصکاری وضعیث 24

 15-1 اٌّاع جّش 27

 16-1 عالیو جّصکاری 29

 17-1 کارةسد اٌّاع جّش در سادحيان 32

 18-1 پزیسی جّش 36

 19-1 گسىایش پیش 37

 1 وسایم و ججِیشات جّصکاری كّس انکحسیکی 39

 4-1 ىٍاةع اٌسژی جّصکاری 43

 5-1 صرت جسیان -ىٍحٍی ونحاژ 45

 6-1 ُای ىّرد اسحفاده در جّصکاری دسحی ةا انکحسود روکش دار ىاصیً 47

 8-1 ججِیشات حفاظحی 57

 15-1 ججِیشات جّصکاری جحث حفاظث گاز 69

 16-1 پّدری ججِیشات جّصکاری كّسی زیس 72

 3 انکحسود 77

 4-3 روکش انکحسود 80

 AWS 3-5ُا ظتق  گزاری انکحسود ةٍری و صياره ظتلَ 85

 6-3 اٌحذاب ٌّع و كعس انکحسود 87

 در محل فلش برش انجام گردد.

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir راهنمای جوش 

 راهنمای جوش

 11-3 ضذاىث و صکم فهشات ىّرد جّصکاری 90

 11-3 وضعیث جّصکاری 91

 11-3 ُای ىحعارف و کارةسد آٌِا ىعسفی انکحسود 91

 16-3 ُا ضّاةط ةازرسی ظاُسی انکحسود 100

 4 جّشظساحی درز  105

 3-4 اٌّاع جّش 108

 4-5 (Rدُاٌَ یا ةازصرگی ریضَ ) 113

 6-4 ةٍر ُای پضث جسيَ 115

 7-4 گسده جّش 116

 8-4 ضذاىث ریضَ 116

 9-4 سٍگ زدن ریضَ از پضث )صیارزٌی پضث( 118

 5 ُای جّش عیب 121

 1-5 ُای اصهی جّش عیب 123

 1-5 عیّب جّش در جّصکاری جحث حفاظث گاز 137

 4-5 دّردگی جّش جسك 141

 6 ُای ٌاصی از جّصکاری جغییسصکم 153

 3-6 جأثیسات ٌاىعهّب جّش ةیش از حر 157

 6-4 کٍحسل اٌلتاض جّش 158

 6-6 ُالنی صرن ةال 165

 7-6 صيضیسی صرن )اٌحٍای ظّنی( 166

 8-6 ُا راسحایی ورق ُو 171

 9-6 جّصکاریُای  اسحفاده از حسارت ةسای رفع اٌلتاض 172

 7 ةازرسی چضيی )عیٍی( –ةازرسی جّش  189

 3-7 پٍج دسحّرانعيم ةسای حصّل کیفیث در جّش سادحياٌی 193

 7-5 (.V.Iةازرسی عیٍی ) 199

 6-7 ضّاةط پزیسش ةازرسی چضيی )عیٍی( جّش 210

 8-8 چک نیسث ةازرسی چضيی )عیٍی( 218

 8 ُای ارزیاةی آزىایش 229

 3-8 ىذسب ُای آزىایش 232

��ث
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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مبحث22موسسه آموزشی   www.22mabhas.ir راهنمای جوش 

 راهنمای جوش

 4-8 ُای غیسىذسب آزىایش 257

 5-8 ریشی آزىایش ُای غیسىذسب ةسٌاىَ 301

 9 ُای فّالدی ىسائم اجسایی در کار 309

 4-9 سادث اعضا 321

 5-9 عيهیات جيیشکاری و رٌگ 356

 6-9 عيهیات حيم 360

 11-9 ٌصب کف سحّن 368

 11-9 رواداری ٌصب سحّن 369

 11 ظساحی جّش 371

 1-11 اٌرازه جّش گّصَ 373

 5-11 اٌّاع جّش 380

 6-11 ُای ىجاز جّش جٍش 380

 7-11 ارزش جّش 381

 11 ظساحی اجصاالت 397

 1-11 اجصال سادة جیس ةا ٌتضی جان 403

 3-11 اجصال سادة جیس ةا ٌتضی ٌضیيً اٌععاف پزیس 407

 5-11 اجصاالت صهب جیس ةَ سحّن 421

 7-11 ُا وصهة سحّن 470

 8-11 اجصال ىِارةٍری ُيگسا 477

 9-11 اجصاالت پای سحّن )کف سحّن( 506

 11-11 ُا ُا و كّظی اجصاالت نّنَ 532

 14 ُای کّچک کٍحسل کیفی در سادحيان 621

 5P 14-1كاٌّن  624

 

��ث 
� �ی ۲۲ وز

� ��ه آ �و
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