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  فهرست مطالب

  

 11 _____________________________________________________ اول فصل

 11 ___________________________________ ها نامه نییآ يوجود فلسفه و اتیکل

 12 ___________________________________________ اتیکلّ و مقدمه - 1-1

 12 _____________________________________________ هیپا فیتعار - 1-2

 18 ____________________________ یساختمان يها نامه نییآ يوجود فلسفه - 1-3

 20 __________________________________ ها نامه نییآ انواع يبند طبقه - 1-4

 22 _________________________________ یعمران يها طرح ياجرا مراجل - 1-5

  30 _______________________________________ ساختمان یمل مقررات -1-6

 
 53 ___________________________________________________ دوم فصل

 53 _________________________ آنها عملکرد و يسازها يساختارها انواع شناخت

 54 ____________________________________________ داریپا ي سازه - 2-1

 56 ____________________________ آن يها روش و ها سازه کردن داریپا لزوم - 2-2

 59 _________________________________ باربر وارید با ییبنا سازه ساختار - 2-3

 60 _______________________ يمهاربند و یمفصل اتصاالت با یاسکلت يساختارها - 2-4

 61 ________________________________ یخمش قاب با یاسکلت يساختارها - 2-5

 62 __________________________________________ مختلط يساختارها -2-6

  62 __________________________________ یجانب و قائم يبارها انتقال نحوه - 2-7
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 65 ___________________________________________________ سوم فصل

 65 ____________________________________ ها ساختمان در يبارگذار ضوابط

 66 _________________________________________________ مقدمه - 3-1

 66 ________________________________________ مصالح مخصوص وزن - 3-2

 70 __________________________ سازه در آنها ابعاد براساس اجزا و اجسام وزن - 3-3

 73 ________________________________________________ بارمرده - 3-4

 73 _______________________________________________ زنده بار - 3-5

 74 ________________________________________________ برف بار -3-6

 78 _________________________________________________ بارباد - 3-7

  79 _____________________________________________ زلزله يروین - 3-8

  

 81___________________________________________________ چهارم فصل

 81___________________ یخاک ییاجرا اتیعمل و ها شالوده بستر يساز آماده ضوابط

 82 ___________________________________________ اتیکل و مقدمه - 4-1

 84 ________________________________________یخاک يبسترها انواع - 4-2

 85 _________________ ها شالوده بستر و مختلف يها خاك یینها و مجاز مقاومت - 4-3

 87 ________________________ يزیر شالوده و يگودبردار اصول و یکل ضوابط - 4-4

 91 ______________________يزیر شالوده و يگودبردار اتیعمل در ییاجرا موانع - 4-5

 94 ____________________________)موقت ای دائم یجذب( يساز انباره ضوابط -4-6

 98 ___________________ )تانک کیسپت( فاضالب تجمع يها حوضچه ای ها انباره - 4-7

  99 ____________________________________ یزهکش و یکش آب ضوابط - 4-8
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 101 __________________________________________________ پنجم فصل

 101 _____________________________ ییبنا مصالح با يها ساختمان ياجرا ضوابط

 102 _________________________________________________ فیتعر- 5-1

 102 ____________________________ آن طبقات و ساختمان ارتفاع تیمحدود - 5-2

 103 ___________________________________________ ساختمان پالن - 5-3

  106 ________________________________________ ساختمان قائم مقطع - 5-4

 109 ___________________________________ )گنجه -پنجره -در( شوها باز - 5-5

 110 _________________________________________ يسازها يوارهاید -5-6

 112 _________________________ )جداگرها ای( ها غهیت و يرسازهایغ يوارهاید - 5-7

 114 _____________________________________ ها دودکش و ها پناه جان - 5-8

 116 _____________________________________________ يبند کالف - 5-9

 123 ____________________________________ يا سازه يوارهاید ساخت -5-10

 124 ______________________________________________ ها سقف -5-11

  129 ______________________________________________ ينماساز -5-12

  

 131 __________________________________________________ ششم فصل

 131 __________________________________________ یمنیا و حفاظت ضوابط

 132 ___________________________________________ اتیکل و مقدمه -1- 6

 132 _________________________________ آن مصداق موارد و اصول ،یمنیا -2- 6

 133 ________________________________ آن مصداق موارد و اصول حفاظت، -3- 6

 133 ______________________ یساختمان يکارها در یمنیا و حفاظت یکل اصول -4- 6
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 135 _____________________________ یطیمح -یروان عوامل و یمنیا آموزش -5- 6

 136 __________________________ کارکنان در آن عالئم و یخستگ جادیا عوامل -6- 6

 137 ___________________________ يریشگیپ يها روش و کار از یناش حوادث -7- 6

 139 __________________________________________ یرفاه التیتسه -8- 6

 141 __________________________________ يفرد حفاظت و یمنیا لیوسا -9- 6

 145 ______ یکارگاه حوادث و یگرفتگ برق ،يسوز آتش بروز در حفاظت و یمنیا اصول -10- 6

 149 _______________ یساختمان اتیعمل و ساخت نیح در حفاظت و یمنیا اصول -11- 6

 162 _______________ ومصالح مواد مصرف و هیتخل حمل، ،ينگهدار در یمنیا اصول -12- 6

 167 ___________ یساختمان زاتیتجه و آالت نیماش با کار در حفاظت و یمنیا اصول -13- 6

  170 ____ شود توجه ها آن ضوابط به دیبا یمنیا و حفاظت در یستیبا که ییها ارگان و ادارات ها، سازمان -14- 6

  

 171 __________________________________________________ هفتم فصل

 171 ___________________________ يانرژ در ییجو صرفه و یطیمح میتنظ ضوابط

  172 ___________________________________________ اتیکل و مقدمه - 7-1

 172 _____________________________ قلیم هاي موجود در پهنه کشور ایران ا- 7-2

 173 ______________________________ يانرژ ییجو صرفه به مربوط فیتعار - 7-3

 176 __________ ساختمان در شیآسا محدوده کنترل با اجرا و یطراح ضوابط و مقررات - 7-4

 178 _______ ها ساختمان ياجرا و یطراح در) ياریاخت و ياجبار(  يها هیتوص و ضوابط - 7-5

 180 _________ کنترل يها روش و یصوت ،یرطوبت ،یحرارت يکار قیعا به مربوط ضوابط -7-6

  189 ___________ ساختمان یفرسودگ از يریجلوگ و يبازساز ،يدار نگه ر،یتعم ضوابط - 7-7
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 195 __________________________________________________ هشتم فصل

 195 __________________________ یبازرس و نظارت ؛يشهردار و يساز شهر ضوابط

 196 ___________________________________________ اتیکل و مقدمه - 8-1

 196 ____ ساخت پروانه صدور و يکاربر ،یاراض کیتفک و عیتجم ،يشهرساز یعموم ضوابط - 8-2

 199 __ ...) و خلوت اطیح ها، بالکن سطح، بیضر(مجاز تراکم اغال، سطح و طول به مربوطه فیتعار - 8-3

 201 __ رهیغ و ها نگیپارک ها، خلوت اطیح ها، بالکن تراکم، اشغال، سطح و طول به مربوط ضوابط - 8-4

 211 ____________ هیابن مجاورت نحوه و) انقطاع( یساختمان يدرزها به مربوط ضوابط - 8-5

  213 ______________ ساز و ساخت در یفن یبازرس و نظارت کنترل، به مربوط ضوابط -8-6

 
 217 ______________________________________________________ منابع

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  مقدمه ناشر
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منان را كه با الطاف بيكران خود اين توفيق را به ما ارزاني داشت تا بتوانيم در راه حمد و سپاس ايزد 

ارتقاي دانش عمومي و فرهنگي اين مرز و بوم در زمينه چاپ و نشر كتب علمي دانشگاهي، علوم پايه و 

ر عهده هايي هرچند كوچك برداشته و در انجام رسالتي كه ب به ويژه علوم كامپيوتر و انفورماتيك گام

  داريم، مؤثر واقع شويم.

گستردگي علوم و توسعه روزافزون آن، شرايطي را به وجود آورده كه هر روز شاهد تحوالت اساسي 

چشمگيري در سطح جهان هستيم. اين گسترش و توسعه نياز به منابع مختلف از جمله كتاب را به 

  نمايد. رساني، بيش از پيش روشن مي العترين راه دستيابي به اطالعات و اط ترين و راحت عنوان قديمي

در اين راستا، واحد انتشارات مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران با همكاري جمعي از اساتيد، 

مؤلفان، مترجمان، متخصصان، پژوهشگران، محققان و نيز پرسنل ورزيده و ماهر در زمينه امور نشر 

ع كمبودها و نيازهاي موجود، منابعي پربار، معتبر و هاي مستمر خود براي رف درصدد هستند تا با تالش

  با كيفيت مناسب در اختيار عالقمندان قرار دهند.

حميدرضا -علي ابراهيمي-مهندسان حسين كردي كالكي"كتابي كه در دست داريد با همت 

و تالش جمعي از همكاران انتشارات ميسر گشته كه شايسته است از  "مريم ديلمي طريفي-طائب

  ي كنيم.يكايك اين گراميان تشكر و قدردان

  زهره قزلباش كارشناسي و نظارت بر محتوا:

نمايد با مراجعه به آدرس  پژوه گرامي درخواست مي در خاتمه ضمن سپاسگزاري از شما دانش

dibagaran.mft.info  (ارتباط با مشتري) فرم نظرسنجي را براي كتابي كه در دست داريد تكميل و

داند،  ارسال نموده، انتشارات ديباگران تهران را كه جلب رضايت و وفاداري مشتريان را هدف خود مي

  ياري فرماييد.

  اميدواريم همواره بهتر از گذشته خدمات و محصوالت خود را تقديم حضورتان نماييم.

  انتشاراتمدير   

  مؤسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران

Publishing@mftmail.com 


