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Abc-123 
(𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑎𝑣
 63بروبه# 175ص13" استاندارد روشنایی داخلی" /( 

(𝐸𝑚𝑖𝑛

𝐸𝑚𝑎𝑥
 63بروبه# 175ص13" استاندارد روشنایی داخلی" /( 

(EGW) 21ج ص 
(ESW) 22ج ص 

(GMAW) 18ج ص 
1
" تخلخل )معایب ظاهری جوش در لوله کشی گاز طبیعی("  /ضخامت لوله  4

 375بروبه#50ص17

𝑳𝑨𝒆𝒒 (𝟑𝟎) /  “)ساختمان )فضای مشترک، کاربری گوناگون، مقررات آکوستیکی ”
 712#بروبه 46ص18

 40ص9"مقاومت فشاری متوسط )تدوین مدارک مربوط("  /آزمایش متوالی  10
 1291بروبه#

 545بروبه #79ص3"خروج افقی )الزامات("  /الزم  درصد خروج ۱۰۰

 1659بروبه #125ص19جدول / "سایه بان )زاویه سایه بان("  / درجه جنوب شرقی120

 1659بروبه #125ص19جدول / "سایه بان )زاویه سایه بان("  / درجه جنوب غربی120

13 NFPA /  ")شبکه بارنده خودکار اسپرینکلر )سیستم خودکار اطفای حریق"
 845بروبه # 177ص3

13NFPA /  ")844بروبه # 185ص3"شبکه بارنده خودکار )ساختمان بلند 

14 NFPA / 806بروبه # 186ص3)ساختمان بلند("  "سیستم ایمنی در برابر آتش 

 1659بروبه #125ص19جدول / "سایه بان )زاویه سایه بان("  / درجه جنوب غربی 150

 1659بروبه #125ص19جدول / "سایه بان )زاویه سایه بان("  / درجه جنوب شرقی150

الئم ترسیمی در لوله کشی آب باران ساختمان" "ع /درجه افقی  45زانوی  2
 965بروبه# 186ص16

2 G / 1440#بروبه24" وضعیت جوشکاری )جوش گوشه و شیاری(" ج ص 
 273#بروبه 9ص14)تعریف("  ینگ بازپارک" /درصد گشودگی با توزیع یکنواخت  ۲۰

3 D /  3"فوم پلی استایرن در دیوارD  ")143ص3)الزامات ایمنی در برابر آتش# 
 1032بروبه

3 G /  1440#بروبه24جوشکاری )جوش گوشه و شیاری(" ج ص" وضعیت 

 1659بروبه #125ص19جدول / "سایه بان )زاویه سایه بان("  / درجه شمال غربی 30

” طراحی لرزه ای سازه ساختمانی )مالظات کلی(“ /درصد نیروی زلزله  30
 929#بروبه 26ص2800

 1659بروبه #125ص19جدول / "سایه بان )زاویه سایه بان("  / یدرجه شمال شرق30

37St /  1443بروبه# 53ص21/ "ویژگی دینامیکی مصالح )بار انفجار("  3-4-21جدول 

3D / 63ص18داکننده )صدابندی هوابرد دیوار، در( " صدابندی هوابرد ج  
 1649#بروبه

 

 4 G/ 1440#بروبه24" وضعیت جوشکاری )جوش گوشه و شیاری(" ج ص 

 29ص11)اتصاالت("   LSFیاسیستم قاب فوالدی سبک  " /  2-2-11جدول  /4.8
 819#بروبه

"سیستم کشف و اعالم حریق )مکان الزامی نصب("  /طبقه باالتر از تراز زمین  ۵
 822بروبه #56ص3

 544بروبه #74ص3"خروج )دور بند الزامی("  /پارکینگ باز درصد پلکان خروج  ۵۰

(" ظرفیت اشتغال"اشخاص حقوقی )  / درصد ظرفیت اشتغال شخص حقیقی ۵۰
 71#بروبه 130ص2

 545بروبه #79ص3"خروج افقی )الزامات("  /درصد کل ظرفیت راه خروج  ۵۰

"اشخاص  / ی هیأت مدیره، مدیر عاملدرصد مجموع تعداد کار مجاز اعضا ۵۰
 71#بروبه 130ص2(" ظرفیت اشتغالحقوقی ) 

 1659بروبه #125ص19جدول / "سایه بان )زاویه سایه بان("  / درجه شمال غربی 60

 1659بروبه #125ص19"سایه بان )زاویه سایه بان("  جدول / / درجه شمال شرقی60

61000 IEC /  " ( الکترومغناطیسیامواج حفاظت در برابر تداخل ) برقی تاسیسات
 345بروبه# 26ص13" 

 29ص11)اتصاالت("   LSFیاسیستم قاب فوالدی سبک  / " 2-2-11جدول  / 8.8
 819#بروبه

طیف طرح ویژه ساختگاه )تعیین حرکت “ /درصد مقادیر طیف طرح استاندارد  80

 940#بروبه 21ص2800” زمین(

A307/  یاسیستم قاب فوالدی سبک  / " 2-2-11جدولLSF   ")29ص11)اتصاالت 
 819#بروبه

 A325/  یاسیستم قاب فوالدی سبک  "/  2-2-11جدولLSF   ")29ص11)اتصاالت 
 819#بروبه

 A325/  یاسیستم قاب فوالدی سبک  / " 2-2-11جدولLSF   ")29ص11)اتصاالت 
 819#بروبه

 A490/  یاسیستم قاب فوالدی سبک  / " 2-2-11جدولLSF   ")29ص11)اتصاالت 
 819#بروبه

 A563/  یاسیستم قاب فوالدی سبک  / " 2-2-11جدولLSF   ")29ص11)اتصاالت 
 819#بروبه

AC-DC 51ج ص 
A-I /  ")1343بروبه# 25ص9"میلگرد )طبقه بندی از نظر مکانیکی 

A-II /  ")1343بروبه# 25ص9"میلگرد )طبقه بندی از نظر مکانیکی 

A-III/  ")1343بروبه# 25ص9"میلگرد )طبقه بندی از نظر مکانیکی 

A-IV /  ")1343بروبه# 25ص9"میلگرد )طبقه بندی از نظر مکانیکی 

3O2Al 110ص9/ "سیمان پرتلند )ضوابط الزامی("  1-10-9جدول  /درصد وزنی سیمان 
 1536بروبه#

ASTM /  سیستم قاب فوالدی سبک یا/ “  2-2-11جدولLSF  ()30ص11” اتصاالت 
 819#بروبه

bfb اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق “/  2-13-3-10جدول  / پهنای بال تیر
 17بروبه# 248صBSEEP 10لچکی 

BFP / " اتصال گیردار پیچی به کمک ورق روسری و زیرسریBFP" 10250ص 
 15بروبه#

BL  395بروبه# 66ص21"ترکیبات بارگذاری )بار انفجار("  /بار انفجار 

BMS / " ساختمان سیستم مدیریت هوشمند(BMS) "13824بروبه# 115ص 
pb اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از “/  2-13-3-10جدول  / پهنای ورق انتهایی

 17بروبه# 248صBSEEP 10ورق لچکی 

B-s3, d2 /  مصالح نازک کاری دیوار و سقف )واکنش در برابر  / 2-3-7-3جدول"
 1267بروبه #140ص3آتش(" 

BSEEP / “ اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکیBSEEP 10245ص 
 17بروبه#

BUEEP / “ اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکیBSEEP 10245ص 
 17بروبه#

C ̅u / “)1730#بروبه 18ص2800” نوع زمین )طبقه بندی 
A3C 110ص9/ "سیمان پرتلند )ضوابط الزامی("  1-10-9جدول  /درصد وزنی سیمان 

 1536بروبه#
S3C /  ")229بروبه# 90ص9  ]درصد 4حداکثر ["بتن پرمقاومت )مصالح 

S3C 110ص9/ "سیمان پرتلند )ضوابط الزامی("  1-10-9جدول  / درصد وزنی سیمان 
 1536بروبه#

S3C 110ص9/ "سیمان پرتلند )ضوابط الزامی("  1-10-9جدول  /درصد وزنی سیمان 
 1536بروبه#

CAS /  61ص20" عالئم ایمنی حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک" / 8جدول 
 1698بروبه#

CFC / " / ضریب هدایت موثر("  ضرایب هدایت حرارت مصالح متداولجدول(
 1676بروبه #94ص19

GC / "،ضریب اثر جهشی باد GC ،GIC  ")79ص6)بار باد به روش استاتیکی 
 904#بروبه

GIC / "،ضریب اثر جهشی باد GC ،GIC  ")79ص6)بار باد به روش استاتیکی 
 904#بروبه

CO2 / 490#بروبه15گاز با الکترود مصرفی" ج ص  " جوش تحت حفاظت 
PC / "  ضرایب فشارCP  ")903#بروبه144ص6)بار باد به روش دینامیکی 
PC / " ،ضرایب فشارPC  ،PC  ،PIC  ")903#بروبه 82ص6)بار باد به روش استاتیکی 

PIC / " ،ضریب فشار داخلیPIC  ")912#بروبه 96ص6)بار باد 
C-s3, d2 /  دیوار و سقف )واکنش در برابر "مصالح نازک کاری  / 2-3-7-3جدول

 1267بروبه #140ص3آتش(" 

CTE /  ")1348بروبه# 29ص9"میلگرد کامپوزیتی )تعریف 
D  "845بروبه# 80ص13 ”شبکه توزیع 

D .F.U  لوله قائم مشترک فاضالب و  /لوازم بهداشتی دارای هواکش مداری"
 1160بروبه# 115هواکش" ص

D  916بروبه# 82ص21"ضوابط روش مقاومت کالفی"  /بار مرده 
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d اتصال گیردار فلنجی “/  2-13-3-10جدول  / عمق تیر متصل شونده به ورق انتهایی
 17بروبه# 248صBSEEP 10بدون استفاده از ورق لچکی 

D.F.U /  "1619بروبه# 168ص16"تعیین حداکثر جریان لحظه ای فاضالب 

D.F.U / . تعیین مقدار". F . U D  "1619بروبه# 175ص16برای لوازم بهداشتی مختلف 
D.F.U /  170ص16"تعیین حداکثر جریان لحظه ای فاضالب"  / 3-2-3جدول پ 

 1619بروبه#

d2 /  مصالح نازک کاری دیوار و سقف )واکنش در برابر آتش("  / 2-3-7-3جدول"
 1267بروبه #140ص3

DB / "1394بروبه# 80ص13" نقطه تغذیه 
DCEN 44ج ص 
DCEP 44ج ص 
DCR /  "685بروبه# 87ص21"روش مستقیم، روش مسیر جایگزین 

DCRP  ()44ج ص (جوشکاری با قطبیت معکوس )مثبت 
DCRP  19ج ص 
DCSP )44ج ص ()جوشکاری با قطبیت مستقیم )منفی 
DCSP  19ج ص 

DIF /  1443بروبه# 53ص21/ "ویژگی دینامیکی مصالح )بار انفجار("  3-4-21جدول 

DL 395بروبه# 66ص21"ترکیبات بارگذاری )بار انفجار("  / بار مرده 

DOT / "971بروبه# 58ص20)مخازن نگهداری سیاالت("  عالئم و برچسب ایمنی 

Drywall / )63ص18 " صدابندی هوابرد جداکننده )صدابندی هوابرد دیوار، در  
 1649#بروبه

D-s3, d2 /  مصالح نازک کاری دیوار و سقف )واکنش در برابر  / 2-3-7-3جدول"
 1267بروبه #140ص3آتش(" 

E / " 364بروبه# 80ص13" تجهیزات مصرف 
E 60 / 101#بروبه85طبقه بندی(" ج ص، الکترود )شماره گذاری 

E 6010 /  الکترود"E6010105#بروبه91" ج ص 
E 6010 نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج " الکترود فوالد  / 84ج ص

 369#بروبه84ص
E 6011 /  الکترود "E6011106#بروبه92" ج ص 
E 6012 /  الکترود "E6012106#بروبه92" ج ص 

E 6013 /  الکترود "E6013106#بروبه93" ج ص 

E 6013 الکترود فوالد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  / 84ج ص "
 369#بروبه84ص

E 6020 الکترود فوالد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  / 84ج ص "
 369#بروبه84ص

E 6027 الکترود فوالد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  / 84ج ص "
 369#بروبه84ص

E 70 / 101#بروبه85طبقه بندی(" ج ص، الکترود )شماره گذاری 

E 7014 الکترود فوالد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  / 84ج ص "
 369#بروبه84ص

E 7015 /  الکترود "E7015106#بروبه93ص " ج 

E 7015 الکترود فوالد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  / 84ج ص "
 369#بروبه84ص

E 7016 الکترود فوالد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  / 84ج ص "
 369#بروبه84ص

E 7018 الد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج " الکترود فو / 84ج ص
 369#بروبه84ص

E 7024  الکترود /  94ج ص "E7024622#بروبه94" ج ص 

E 7024 الکترود فوالد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  / 84ج ص "
 369#بروبه84ص

E 7028 /  الکترود "E7028106#بروبه94" ج ص 

E 7028  الکترود  / 94ج ص "E7028106#بروبه94" ج ص 

E 7028 الکترود فوالد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  / 84ج ص "
 369#بروبه84ص

E 80 / 101#بروبه85طبقه بندی(" ج ص، الکترود )شماره گذاری 

E.P.S / “  هسته عایق ، الیه پلی استایرن )سیستم پانل پیش ساخته سبک سه
 1453#بروبه 78صD3) “ 11بعدی 

E6010 الکترود فوالد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  / 84ج ص "
 369#بروبه84ص

E6010  102بروبه#36ص17 ”الکترود“  /یا جوشکاری لوله 

E6011 الکترود فوالد نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  / 84ج ص "

 369#بروبه84ص
E6012 نرمه )خصوصیات جوشکاری(" ج  " الکترود فوالد / 84ج ص

 369#بروبه84ص
E6013  102بروبه#36ص17 ”الکترود“  /یا جوشکاری لوله 

E7016 /  الکترود "E7016106#بروبه93" ج ص 
E7018  /  الکترود "E7018  106#بروبه94" ج ص 
E7024 /  الکترود "E7024622#بروبه94" ج ص 

Eav / "63بروبه# 175ص13" استاندارد روشنایی داخلی 

Emax / "63بروبه# 175ص13" استاندارد روشنایی داخلی 

Emin / "63بروبه# 175ص13" استاندارد روشنایی داخلی 

EPDM /  ")93ص21"مالحظات تأسیسات مکانیکی )مقررات کلی، انفجار 
 1310بروبه#

F . U .D / “)1458بروبه# 113ص16” هواکش تر )قطر نامی لوله 
F / "1231بروبه# 80ص13" مدار داخلی 

f y.obs / "عالئم )  مصالح مصرفی ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و
 60بروبه# 107ص9(" اختصاری

f y.obs.m / "عالئم )  مصالح مصرفی ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و
 60بروبه# 107ص9(" اختصاری

F.U.D /  واحد تخلیه فاضالب لوازم بهداشت"F.U.D  ")1416بروبه# 21ص16)تعریف 
 F.U.S واحد مصرف آب لوازم بهداشتی  / تابع حجم آب مصرفی"F.U.S  ")تعریف(

 1418بروبه# 22ص16

 F436/ یاسیستم قاب فوالدی سبک  / " 2-2-11 جدولLSF   ")29ص11)اتصاالت 
 819#بروبه

 F956M/  یاسیستم قاب فوالدی سبک  / " 2-2-11جدولLSF   ")29ص11)اتصاالت 
 819#بروبه

cf /  ")1281بروبه# 34ص9"مقاومت بتن )کلیات 
FCAW 17ج ص 

3O2Fe 110ص9/ "سیمان پرتلند )ضوابط الزامی("  1-10-9جدول  /درصد وزنی سیمان 
 1536بروبه#

FELV /  " 14ص13"  (مستقیمغیر برابر تماس در  حفاظتبرقی) تاسیسات 
 345بروبه#

FELV /  "نابع تغذیه مFELV " 131313بروبه# 19ص 

FELV /  تاسیسات برقی)حفاظت در برابر تماس مستقیم و  “ / 4-1-3-13جدول
 346بروبه# 15ص13"  غیرمستقیم(

FRP /  ")1263بروبه# 55ص21"مصالح بنایی )سازه مقاوم در برابر انفجار 
FRP /  ")1287بروبه # 167ص3"مقاومت در برابر آتش )محافظت اعضای سازه ای 
FRP/ “)305#بروبه 127ص5” پلیمر ساختمانی )تعریف 
Fsu / "(" عالئم اختصاری)  مصالح مصرفی ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و

 60بروبه# 107ص9

fsu.obs / "عالئم )  مصالح مصرفی ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و
 60بروبه# 107ص9(" اختصاری

Fur  /105#بروبه97د معیوب" ج ص و" الکتر 

fyk / "(" عالئم اختصاری)  مصالح مصرفی ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و
 60بروبه# 107ص9

G 1 / 1440#بروبه24" وضعیت جوشکاری )جوش گوشه و شیاری(" ج ص 
g اتصال گیردار فلنجی “/  2-13-3-10جدول  / فاصله افقی بین دو ردیف قائم پیچ

 17بروبه# 248صBSEEP 10بدون استفاده از ورق لچکی 
GP / " 540#بروبه 49ص7)نوع مصالح("  خاکریز پشت دیوار 

GW / " 540#بروبه 49ص7)نوع مصالح("  خاکریز پشت دیوار 

H  559#بروبه 76ص6"خیز سرعت )بار باد به روش استاتیکی("  /منفی 
H.S.E / " 338بروبه# 48ص(" الزامی در کارگاه ها)تابلوها و عالئم ایمنی 

HCFC / " / ضریب هدایت موثر("  ضرایب هدایت حرارت مصالح متداولجدول(
 1676بروبه #94ص19

HRC / " 1584بروبه# 201ص13)کلیات("  عمومی بانک خازنمبانی 
I 40#بروبه 51ص11” اجزای سازه ای )ساختمان بتنی پیش ساخته(“  / شكل 

ICF /  )63ص18" صدابندی هوابرد جداکننده )صدابندی هوابرد دیوار، در  
 1649#بروبه

ICF /  بتن از جنس پلی استایرن )الزامات ایمنی در برابر آتش(" "قالب ماندگار
 1044بروبه #143ص3

ICF /  “1658#بروبه 93ص18” جداکننده با صدابندی مناسب 

ICF /  “سیستم دیوار سازه ای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار ICF  )تعریف(“ 
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 815#بروبه 63ص11

ICF / صدابندی هوابرد جداکننده )صدابندی هوابرد دیوار، در(  1-3-جدول پ " /
 1649#بروبه  70ص18

ICF /" عایق ماندگار با قالب  ای بتن مسلح سیستم دیوار سازهICF  محدودیت(
 815#بروبه 65ص11“ ها( 

IEC 60536 /  " 14ص13"  (مستقیمغیر برابر تماس در  حفاظتبرقی) تاسیسات 
 345بروبه#

IGS / " استانداردIGS  ")63بروبه# 1ص17)تعریف 
iI/  ،ضریب تراگسیل صدا "τ)909#بروبه 17ص18 ”)تعریف 

IIC /  ،تراز فشارصدای کوبه ای معمول شده وزن یافته"Lnw ")6ص18)تعریف 
 383#بروبه

IIC /  “)47ص18” ساختمان )فضای مشترک، کاربری گوناگون، مقررات آکوستیکی 
 712#بروبه

IIC /  “ 739#بروبه 24ص18” مسکونی )مقررات آکوستیکی(ساختمان 
IIC /  “)1239#بروبه 34ص18 ”مراکز بهداشتی درمانی )مقررات آکوستیکی 
IIC / “)402#بروبه 30ص18 ”تصرف آموزشی )مقررات آکوستیکی 
IIC / “ 37ص18 ”)مقررات اکوستیکی(ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری 

 712#بروبه
IIC / “)738#بروبه 45ص18 ”ساختمان مراکز ترابری )مقررات آکوستیکی 
IIC / “)1447#بروبه 28ص18 ”هتل )مقررات آکوستیکی 

IIC /  41ص18 ”اکوستیکی( ساختمان مراکز فرهنگی )مقررات/ “ 3-7-2-18جدول 
 738#بروبه

IIC /  سقف )مقادیر سقف و کف -صدابندی کوبه ای و هوابرد کف/” 1-4-جدول پ
 1652#بروبه 75ص18متداول خارجی و داخلی( 

IP  1617بروبه# 148ص16"افت فشار در کنتور آب"  /افت فشار کنتور 

IP Base / " سیستم جریان ضعیف تحت( پروتکل اینترنتIP Base) "13112ص 
 813بروبه#

IPE100 /  “)54ص8”  کالف بندی افقی )ساختمان بنایی محصور شده با کالف 
 1097#بروبه

IPE100 /  “)56ص8” کالف بندی قائم )ساختمان بنایی محصور شده با کالف 
 1097#بروبه

IPE120 /  “784#بروبه 73ص8” ان بنایی غیر مسلح(سقف )ساختم 
IPS / " استانداردIPS  ")63بروبه#1ص17)تعریف 

IPx7 /  ")99بروبه# 124ص13"الزامات ایمنی )لوازم برقی 

IS /  2-4-1شکل پ(SI)  "1617بروبه# 149ص16/ "افت فشار در کنتور آب 

ISO / "1031بروبه# 258ص10ی )مشخصات(" فوالد مصرف 

ISO /  سیستم قاب فوالدی سبک یا/ “  2-2-11جدولLSF  ()30ص11” اتصاالت 
 819#بروبه

IT /  " 345بروبه# 14ص13"  (مستقیمغیر برابر تماس در  حفاظتبرقی) تاسیسات 
IT /  " 1435بروبه# 23ص13"  (محل قررگیری) وسیله حفاظتی و برقگیر حفاظتی 

τI /  ،ضریب تراگسیل صدا "τ)909#بروبه 17ص18 ”)تعریف 

L  916بروبه# 82ص21"ضوابط روش مقاومت کالفی"  /بار زنده 

1L 669بروبه #491ص13" رنگ عایق هادی مدار توزیع نیرو و مدار نهایی" / قهوه ای 

2L 669بروبه #491ص13" رنگ عایق هادی مدار توزیع نیرو و مدار نهایی" / سیاه 

3L 491ص13" هادی مدار توزیع نیرو و مدار نهاییرنگ عایق " / خاکستری 
 669بروبه#

AeqL /  “)1239#بروبه 31ص18 ”مراکز بهداشتی درمانی )مقررات آکوستیکی 

AeqL / “،34ص18 ”کسبی، تجاری )مقررات اکوستیکی( ساختمان اداری، حرفه ای 
 712#بروبه

AeqL / “)738#بروبه 44ص18 ”ساختمان مراکز ترابری )مقررات آکوستیکی 

30 AeqL / “)738#بروبه 37ص18 ”ساختمان مراکز فرهنگی )مقررات اکوستیکی 

30LAeq  /  “)402#بروبه 28ص18 ”تصرف آموزشی )مقررات آکوستیکی 

)30Aeq(L / )1447#بروبه 25ص18 ”"هتل )مقررات آکوستیکی 

AeqL /  ")739بروبه #23ص18" ساختمان مسکونی )مقررات آکوستیکی 

AeqL/ “)1241#بروبه 41ص18 ”مراکز ورزشی، تفریحی )مقررات آکوستیکی 

AeqTL /  “)1631#بروبه 12ص18” نوفه زمینه )تعریف 
AeqTL /  مقررات آکوستیکی انواع ساختمان )مقررات عمومی(/ “ 1-1-2-18جدول ”

 1298#بروبه 21ص18
LEL /  ")1327بروبه#  182ص14"موتورخانه سیستم تبرید )الزامات ویژه 

LFL / " 1194#بروبه 22ص14)تعریف("  ۳مبرد گروه 
LL  395بروبه# 66ص21"ترکیبات بارگذاری )بار انفجار("  /بار زنده 

nwL /  ،تراز فشارصدای کوبه ای معمول شده وزن یافته"Lnw ")4ص18)تعریف 
 383#بروبه

nwL /  “)47ص18” ساختمان )فضای مشترک، کاربری گوناگون، مقررات آکوستیکی 
 712#بروبه

nwL /  “)1239#بروبه 34ص18 ”مراکز بهداشتی درمانی )مقررات آکوستیکی 
nwL / “ 402#بروبه 30ص18 ”آکوستیکی(تصرف آموزشی )مقررات 
nwL / “)37ص18 ”ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری )مقررات اکوستیکی 

 712#بروبه

nwL / “)738#بروبه 45ص18 ”ساختمان مراکز ترابری )مقررات آکوستیکی 

nwL / “)738#بروبه 41ص18 ”ساختمان مراکز فرهنگی )مقررات اکوستیکی 

nwL / “)1447#بروبه 28ص18 ”هتل )مقررات آکوستیکی 

nwL /  سقف )مقادیر سقف و کف -صدابندی کوبه ای و هوابرد کف/” 1-4-جدول پ
 1652#بروبه 75ص18متداول خارجی و داخلی( 

nwL /  “)739#بروبه 24ص18” ساختمان مسکونی )مقررات آکوستیکی 

LSF /  “ 11)سیستم قاب فوالدی سبک یا بست صفحات پوششی سازه ای “(LSF 
 889#بروبه 39ص

LY100 /  ")179ص5" فوالد مورد استفاده در میراگر تسلیم شونده )تعریف 
 1031#بروبه

LY225 /  ")179ص5" فوالد مورد استفاده در میراگر تسلیم شونده )تعریف 
 1031#بروبه

Mgo /  1536بروبه# 110ص9سیمان پرتلند )ضوابط الزامی(" / " 1-10-9جدول 
Mgo /  114ص9/ "سیمان پرتلند )ضوابط الزامی("  7-10-9سیمان پوزوالنی / جدول 

 1536بروبه#

Mgo /  113ص9/ "سیمان پرتلند )ضوابط الزامی("  4-10-9سیمان سفید/ جدول 
 1536بروبه#

Mpc  انفجار )روش تحلیل و طراحی سازه("  /ظرفیت خمشی نهایی اسمی مقطع"
 1705بروبه# 63ص21

MSDS / "( عالئم ایمنی اضطراری ")بیرون ساختمان و کارگاه های مخازن سیالت
 964بروبه# 60ص

MT  آزمون ذرات مغناطیسی  / 258ج ص "(MT) 174#بروبه258" ج ص 
NBR-PVC /  ")92ص21"مالحظات تأسیسات مکانیکی )مقررات کلی، انفجار 
 1310بروبه#

NFPA / "971بروبه# 58ص20)مخازن نگهداری سیاالت("  یمنیعالئم و برچسب ا 

UN /  ")587بروبه# 227ص9"دستک و شانه )ضوابط ویژه 
OCV )45ج ص )ولتاژ مدار باز 

OSHA / "971بروبه# 58ص20)مخازن نگهداری سیاالت("  عالئم و برچسب ایمنی 

Overlap /  ")494بروبه# 149ص10"جوش گوشه )سطح مقطع مؤثر، محدودیت 

OX بیرون ساختمان و کارگاه های عالئم ایمنی اضطراری )" / مواد اکسید کننده
 964بروبه# 60صمخازن سیالت(" 

P - ∆ / "184ص2800(" تحلیل تاریخچه زمانی غیر خطی )ترکیب اثر زلزله با بار ثقلی 
 368#بروبه

 

bp  فاصله قائم بین دو ردیف پیچ در هر دو طرف بال تیر در اتصال فلنجی هشت
اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق “/  2-13-3-10جدول  / پیچی

 17بروبه# 248صBSEEP 10لچکی 
PELV /  " منابع تغذیهPELV  1313بروبه# 16ص13"  زمین(اتصال )با 
PELV /  تاسیسات برقی)حفاظت در برابر تماس مستقیم و  “ / 4-1-3-13جدول

 346بروبه# 15ص13"  غیرمستقیم(

PEN /  "1444بروبه# 6ص13 " هادی برق دار 
PEN / " 123#بروبه 55ص22(" تأسیسات برقی، بازرسی)انجام آزمون ها 

fip 10جدول  / فاصله قائم بین نزدیکترین ردیف پیچ داخلی تا بر بال کششی تیر-
 BSEEPاتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی “/  3-13-2

 17بروبه# 248ص10
foP 10جدول  / فاصله قائم بین نزدیکترین ردیف پیچ بیرونی تا بر بال کششی تیر-

 BSEEPاتصال گیردار فلنجی بدون استفاده از ورق لچکی “/  3-13-2
 17بروبه# 248ص10

pH /  ")263#بروبه 26ص5" بلوک گچی )آزمایش های استاندارد 

PH /  127ص9/ "مواد افزودنی مصرفی در بتن )ضوابط پذیرش("  19-10-9جدول 
 1320بروبه#

pH  151#بروبه 69ص5" آب غیر آشامیدنی )استاندارد ها و ویژگی ها("  /آب مصرفی 

 PH و یا بیشتر از  5کمتر از [)ضوابط پذیرش("  آشامیدنیآب غیر " /آب مصرفی
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 1528بروبه# 124ص9 ]نباشد 8.5

PNC /  ")739بروبه# 23ص18" ساختمان مسکونی )مقررات آکوستیکی 

PNC / )1447#بروبه 25ص18 ”"هتل )مقررات آکوستیکی 

PNC /  “)402#بروبه 28ص18 ”تصرف آموزشی )مقررات آکوستیکی 
PNC /  “)46ص18” ساختمان )فضای مشترک، کاربری گوناگون، مقررات آکوستیکی 

 712#بروبه

PNC /  “)1239#بروبه 31ص18 ”مراکز بهداشتی درمانی )مقررات آکوستیکی 

PNC /  “)1631#بروبه 13ص18” نوفه زمینه )تعریف 
PNC / “)34ص18 ”ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری )مقررات اکوستیکی 

 712#بروبه
PNC / “)738#بروبه 44ص18 ”ساختمان مراکز ترابری )مقررات آکوستیکی 

PNC / “738#بروبه 37ص18 ”اکوستیکی( ساختمان مراکز فرهنگی )مقررات 

PNC / “)1241#بروبه 41ص18 ”مراکز ورزشی، تفریحی )مقررات آکوستیکی 
PPm /  1528بروبه# 125ص9/ "آب غیر آشامیدنی )ضوابط پذیرش("  18-10-9جدول 

PPm /  1528بروبه# 125ص9(" ضوابط پذیرش)  آب مصرفی در بتن/ " 18-10-9جدول 

PT اتصال با جوش )ساخت،  1-4-10جدول  / سخت کننده ها -آزمایش غیرمخرب" /
 9بروبه# 263ص10نصب و کنترل(" 

PVC /  ")1310بروبه# 93ص21"مالحظات تأسیسات مکانیکی )مقررات کلی، انفجار 

P-Δ  /  آثار مرتبه دوم"δ-P  وP-Δ  ")158بروبه# 13ص10)الزامات عمومی 

R /  ،شاخص کاهش صدا "R)838#بروبه 9ص18 ”)تعریف 

R B S /  اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته"RBS  ")الزامات لرزه ای(
 18بروبه# 243ص10

RCD /  " 346بروبه# 13ص13"  (حفاظت در برابر تماس مستقیمبرقی ) تاسیسات 
RCMT /  ")79ص9"اجرای بتن )در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان 

 33بروبه#
RCPT /  ")79ص9"اجرای بتن )در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریای عمان 

 33بروبه#
pR و gR /  1552بروبه# 135ص10/ "برشگیر )تیر با مقطع مختلط("  1-8-20-10جدول 

RT اتصال با  1-4-10جدول  / آزمایش غیر مخرب بال فشاری واعضای تنش" /
 9بروبه# 263ص10جوش )ساخت، نصب و کنترل(" 

RT 1-4-10جدول  / آزمایش غیر مخرب جوش لب به لب عرضی اعضای کششی  /
 9بروبه# 263ص10" "اتصال با جوش )ساخت، نصب و کنترل(

RT اتصال با جوش )ساخت، نصب و کنترل("  1-4-10جدول  / آزمایش غیرمخرب" /
 9بروبه# 263ص10

RT اتصال با جوش )ساخت،  1-4-10جدول  / آزمایش غیرمخرب اعضای کششی" /
 9بروبه# 263ص10نصب و کنترل(" 

RT  293ج ص 
پرتونگاری یکی از روش های آزمایش غیر مخرب می باشد که نوع و محل عیوب 

 داخلی و بسیار ریز )میکروسکوپی( جوش را نشان می دهد.

 
Rw /  )63ص18" صدابندی هوابرد جداکننده )صدابندی هوابرد دیوار، در  

 1649#بروبه

wR / “)402#بروبه 30ص18 ”تصرف آموزشی )مقررات آکوستیکی 
wR / “)36ص18 ”ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری )مقررات اکوستیکی 

 712#بروبه
wR / “)738#بروبه 45ص18 ”ساختمان مراکز ترابری )مقررات آکوستیکی 

wR / “ 738#بروبه 40ص18 ”اکوستیکی(ساختمان مراکز فرهنگی )مقررات 
WR / “ ،شاخص کاهش صدای وزن یافته(RW)1631#بروبه 10ص18 ”تعریف 

wR / “)1241#بروبه 42ص18 ”مراکز ورزشی، تفریحی )مقررات آکوستیکی 
WR / “)1447#بروبه 26ص18 ”هتل )مقررات آکوستیکی 
wR /  سقف )مقادیر سقف و کف -صدابندی کوبه ای و هوابرد کف/” 1-4-جدول پ

 1652#بروبه 75ص18متداول خارجی و داخلی( 

WR / 71ص18/ " شاخص کاهش صدای وزن یافته )شیشه("  2-3-جدول پ  
 1651#بروبه

WR /  “)739#بروبه 24ص18” ساختمان مسکونی )مقررات آکوستیکی 

yR /  ضریب"Ry  ")914بروبه# 199ص10)تولیدات فوالد 
S.F.U  144ص16” لوله )جریان آب( افت فشار در طول“ /برای لوازم بهداشتی مختلف 

 1616بروبه#
S1 /  "1499بروبه # 208ص3"طبقه بندی واکنش در برابر آتش برای مصالح 

S2 / 1499بروبه # 208ص3ش برای مصالح" "طبقه بندی واکنش در برابر آت 

S230H /  یا سیستم قاب فوالدی سبک / “  1-2-11جدولLSF )29ص11“  )مصالح 
 819#بروبه

S230L /  یا سیستم قاب فوالدی سبک / “  1-2-11جدولLSF )29ص11“  )مصالح 
 819#بروبه

S235J0 /  1545بروبه# 6ص10 "فوالدی )مشخصات( / " مصالح 1-4-1-10جدول 

S235J2 /  1545بروبه# 6ص10 "فوالدی )مشخصات( / " مصالح 1-4-1-10جدول 

S235JR /  1545بروبه# 6ص10 "فوالدی )مشخصات( / " مصالح 1-4-1-10جدول 

S240 /  ")1343بروبه# 25ص9"میلگرد )طبقه بندی از نظر مکانیکی 
S275J0 /  1545بروبه# 6ص10 "فوالدی )مشخصات( / " مصالح 1-4-1-10جدول 

S275J2 /  1545بروبه# 6ص10 "فوالدی )مشخصات( / " مصالح 1-4-1-10جدول 

S275JR /  1545بروبه# 6ص10 "فوالدی )مشخصات( / " مصالح 1-4-1-10جدول 

S3 /  "1499بروبه # 208ص3"طبقه بندی واکنش در برابر آتش برای مصالح 

s3 /  اری دیوار و سقف )واکنش در برابر آتش(" "مصالح نازک ک / 2-3-7-3جدول
 1267بروبه #140ص3

S340 /  ")1343بروبه# 25ص9"میلگرد )طبقه بندی از نظر مکانیکی 

S340H /  یا سیستم قاب فوالدی سبک / “  1-2-11جدولLSF )29ص11“  )مصالح 
 819#بروبه

S340L /  یا سیستم قاب فوالدی سبک / “  1-2-11جدولLSF )29ص11“  )مصالح 
 819#بروبه

S355J0 /  1545بروبه# 6ص10 "فوالدی )مشخصات( / " مصالح 1-4-1-10جدول 

S355J2 /  1545بروبه# 6ص10 "فوالدی )مشخصات( / " مصالح 1-4-1-10جدول 

S355JR /  1545بروبه# 6ص10 "فوالدی )مشخصات( ح/ " مصال 1-4-1-10جدول 

S355K2 /  1545بروبه# 6ص10 "فوالدی )مشخصات( / " مصالح 1-4-1-10جدول 

S400 / 1343بروبه# 25ص9ر مکانیکی(" "میلگرد )طبقه بندی از نظ 

S500 /  ")1343بروبه# 25ص9"میلگرد )طبقه بندی از نظر مکانیکی 

SA  بیرون ساختمان و کارگاه های مخازن ) عالئم ایمنی اضطراری" /گاز خفه کننده
 964بروبه# 60صسیالت(" 

Sa1 / "187بروبه# 269ص10(" درجات مختلف کیفیت )  آماده سازی سطوح 

Sa2 /  ")187بروبه# 270ص10"آماده سازی سطوح )درجات مختلف کیفیت 
Sa2.5 /  ")187بروبه# 270ص10"آماده سازی سطوح )درجات مختلف کیفیت 

Sa3 /  ")187بروبه# 270ص10"آماده سازی سطوح )درجات مختلف کیفیت 

SDOF /  ")1705بروبه# 59ص21"انفجار )روش تحلیل و طراحی سازه 
SELV /  " منابع تغذیهSELV  1313بروبه# 15ص13"  زمین(اتصال )بدون 
SELV /  تاسیسات برقی)حفاظت در برابر تماس مستقیم و  “ / 4-1-3-13جدول

 346بروبه# 15ص13"  غیرمستقیم(

SI /  4-5-1شکل پ-(SI“ / ))156ص16” اندازه گذاری لوله )مقدار جریان، افت فشار 
 127بروبه#

SIF /  ")1443بروبه# 52ص21"ویژگی دینامیکی مصالح )بار انفجار 
2SiO110ص9/ "سیمان پرتلند )ضوابط الزامی("  1-10-9جدول  /ان درصد وزنی سیم 

 1536بروبه#
SMAW / 1135#بروبه23" گل میخ )جوشکاری(" ج ص 
SMAW /  جوشکاری دستی با الکترود روکش دار"(SMAW)500بروبه#9" ج ص 

3SO/  ")1538بروبه# 51ص9"محیط سولفاتی )تدابیر احتیاطی 
3SO رده بندی سولفات در خاک )تدابیر احتیاطی "/  5-6-9جدول  /در آب زیرزمینی

 1531بروبه# 53ص9 "توصیه شده برای مقاطع بتنی نازک(

3SOدر آبهای زیرزمینیPPM /  رده بندی سولفات در خاک )تدابیر احتیاطی توصیه"
 1530بروبه# 55ص9شده برای شمع بتنی درجا(" 
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3SO رده بندی سولفات در خاک )تدابیر احتیاطی توصیه شده برای شمع  /در خاک"
 1530بروبه# 55ص9بتنی درجا(" 

3SO رده بندی سولفات در خاک )تدابیر احتیاطی توصیه "/  5-6-9جدول  /در خاک
 1531بروبه# 53ص9 "شده برای مقاطع بتنی نازک(

3SO 110ص9/ "سیمان پرتلند )ضوابط الزامی("  1-10-9جدول  /درصد وزنی سیمان 
 1536بروبه#

3SO سیمان پرتلند )ضوابط  7-10-9سیمان پوزوالنی / جدول  /درصد وزنی سیمان" /
 1536بروبه# 114ص9الزامی(" 

3SO  229بروبه# 91ص9"بتن پرمقاومت )مصالح("  /سولفات 

SP / " 540#بروبه 49ص7)نوع مصالح("  خاکریز پشت دیوار 

SP / "340بروبه# 80ص13" تابلوی برق ترانسفورماتور توزیع 
St52 /  1443بروبه# 53ص21/ "ویژگی دینامیکی مصالح )بار انفجار("  3-4-21جدول 

STC /  )63ص18" صدابندی هوابرد جداکننده )صدابندی هوابرد دیوار، در  
 1649#بروبه

STC /  ،شاخص کاهش صدای وزن یافته"RW)1631#بروبه 12ص18 ”)تعریف 
STC /  “)46ص18” ساختمان )فضای مشترک، کاربری گوناگون، مقررات آکوستیکی 

 712#بروبه

STC / “)402#بروبه 30ص18 ”تصرف آموزشی )مقررات آکوستیکی 

STC / “ 36ص18 ”)مقررات اکوستیکی(ساختمان اداری، حرفه ای، کسبی، تجاری 
 712#بروبه

STC / “)738#بروبه 40ص18 ”ساختمان مراکز فرهنگی )مقررات اکوستیکی 
STC / “)1241#بروبه 42ص18 ”مراکز ورزشی، تفریحی )مقررات آکوستیکی 
STC / “)1447#بروبه 26ص18 ”هتل )مقررات آکوستیکی 

STC /  مقادیر سقف و کف  سقف-صدابندی کوبه ای و هوابرد کف/” 1-4-جدول پ(
 1652#بروبه 75ص18متداول خارجی و داخلی( 

STC / 71ص18/ " شاخص کاهش صدای وزن یافته )شیشه("  2-3-جدول پ  
 1651#بروبه

 STC/  “)739#بروبه 24ص18” ساختمان مسکونی )مقررات آکوستیکی 
 STC/ “738#بروبه 45ص18 ”ستیکی(ساختمان مراکز ترابری )مقررات آکو 

STI /  ،شاخص تراگسیل گفتار "STI ")838#بروبه  9ص18)تعریف 
STI / “ 738#بروبه 39ص18 ”اکوستیکی(ساختمان مراکز فرهنگی )مقررات 
SW / " 540#بروبه 49ص7)نوع مصالح("  خاکریز پشت دیوار 

T  40#بروبه 51ص11” اجزای سازه ای )ساختمان بتنی پیش ساخته(“  /شکل 

 

bft اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده “/  2-13-3-10جدول  / ضخامت بال مقطع تیر
 17بروبه# 248صBSEEP 10از ورق لچکی 

Tier /  "1244بروبه# 112ص13"مرکز داده 

TL /  ،شاخص کاهش صدا "R)838#بروبه 9ص18 ”)تعریف 
TN /  " 346بروبه#  1ص13( " مبانی عمومی)  برقیتاسیسات 
TN /  " 1435بروبه# 23ص13"  (محل قررگیری) وسیله حفاظتی و برقگیر حفاظتی 
TN / " 123#بروبه 56ص22(" برقی، بازرسی تأسیسات)انجام آزمون ها 

TN /  155ص13" کوتاهاثر اتصال قطع خودکار مدار در " / 1-9-2-1جدول پ 
 1055بروبه#

TN-C / " 123#بروبه 55ص22(" تأسیسات برقی، بازرسی)انجام آزمون ها 
TN-C / "1102بروبه# 69ص13" کلید و هادی حفاظتی دستگاه برق بدون وقفه 

 TN-C/  " 27ص13( " الکترومغناطیسیامواج کاهش اثرات ناشی از تداخل 
 1082بروبه#

TN-C-S  826بروبه# 142ص13)کلیات("  سیستم نیروی برق" / 3: 1-1./ شکل پ 
TN-C-S /  " 346بروبه#  1ص13( " مبانی عمومی)  برقیتاسیسات 
TN-C-S / " 123#بروبه 56ص22(" بازرسیتأسیسات برقی، )انجام آزمون ها 

TN-S /  " 27ص13( " الکترومغناطیسیامواج کاهش اثرات ناشی از تداخل 
 1082بروبه#

TN-S / " 123#بروبه 56ص22(" تأسیسات برقی، بازرسی)انجام آزمون ها 

TN-S /  826بروبه# 140ص13)کلیات("  برقسیستم نیروی " / 1: 1-1شکل پ 
pt اتصال گیردار فلنجی بدون استفاده “/  2-13-3-10جدول  / ضخامت ورق انتهایی

 17بروبه# 248صBSEEP 10از ورق لچکی 
RT /  42ص18 ”مراکز ورزشی، تفریحی )مقررات آکوستیکی(“ / 2-8-2-18جدول 

 1241#بروبه

TT /  " 1435بروبه# 23ص13"  (محل قررگیری) وسیله حفاظتی و برقگیر حفاظتی 
TT / "826بروبه# 144ص13)کلیات("  سیستم نیروی برق 

TT /  155ص13" کوتاهاثر اتصال قطع خودکار مدار در " / 1-9-2-1جدول پ 

 1055بروبه#

frUلوالئی و کشوئی("  ضرایب انتقال حرارت جدار نورگذر" / 28جدول  / قاب(
 1687بروبه #114ص19

GU /  114ص19)لوالئی و کشوئی("  ضرایب انتقال حرارت جدار نورگذر" / 28جدول# 

 1687بروبه

glU /  114ص19)لوالئی و کشوئی("  ضرایب انتقال حرارت جدار نورگذر" / 28جدول# 

 1687بروبه

UN /  61ص20" عالئم ایمنی حمل و نقل مواد شیمیایی خطرناک" / 8جدول 
 1698بروبه#

UPS /  ")1310بروبه# 102ص21"مالحظات تأسیسات برقی )مقابله با نیروی انهدام 
U-PVC / ( لوله و فیتینگ از جنس پلی وینیل کلراید"U-PVC ")161179بروبه# 128ص 

UT  اتصال با  1-4-10جدول  / فشاری واعضای تنشآزمایش غیر مخرب بال" /
 9بروبه# 263ص10جوش )ساخت، نصب و کنترل(" 

UT 1-4-10جدول  / آزمایش غیر مخرب جوش لب به لب عرضی اعضای کششی  /
 9بروبه# 263ص10"اتصال با جوش )ساخت، نصب و کنترل(" 

UT اتصال با جوش )ساخت، نصب و کنترل("  1-4-10جدول  / آزمایش غیرمخرب" /
 9بروبه# 263ص10

UT اتصال با جوش )ساخت،  1-4-10جدول  / آزمایش غیرمخرب اعضای کششی" /
 9بروبه# 263ص10نصب و کنترل(" 

UV /  “)669#بروبه 122ص5” رنگ و پوشش ساختمانی )استاندارد ها و ویژگی ها 

VOIP / " سیستم تلفن تحتIP "13811بروبه# 113ص 

W بیرون ساختمان و کارگاه های مخازن عالئم ایمنی اضطراری )" / مواد شیمیایی
 964بروبه# 60ص20سیالت(" 

WFP / " اتصال گیردار جوشی به کمک ورق روسری و زیرسری"WFP 10252ص 
 16بروبه#

 WUF-W/ " اتصال گیردار تقویت نشده جوشیWUF-W "1016بروبه# 254ص 

Zone 0 / "412بروبه# 124ص13" تعاریف و موقعیت مناطق 

Zone 0  412بروبه# 124ص13" تعاریف و موقعیت مناطق" /داخل وان 

Zone 1 / "412بروبه# 124ص13" تعاریف و موقعیت مناطق 

Zone 2 / "412بروبه# 124ص13" تعاریف و موقعیت مناطق 

zone0 /  "534بروبه# 124ص13"حمام و دوش در منازل، هتل و نظایر آن 

zone1 /  "534بروبه# 124ص13"حمام و دوش در منازل، هتل و نظایر آن 

zone2 / 534بروبه# 124ص13نظایر آن"  "حمام و دوش در منازل، هتل و 
δ-P  /  آثار مرتبه دوم"δ-P  وP-Δ  ")158بروبه# 13ص10)الزامات عمومی 

τ  ،ضریب تراگسیل صدا " /τ)909#بروبه 17ص18 ”)تعریف 

 𝐴𝐶𝑉𝑉 / “ مدارک فنی آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک
 1605#بروبه53ص15“

𝑉𝑉𝑉𝐹 / “آسانسور، پلکان برقی و پیاده رو متحرک  مدارک فنی
  1605#بروبه53ص15“

 


