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هنرجوی گرامی کتاب همراه از اجزای بسته آموزشی می باشد که در نظام جدید آموزشی طراحی، تألیف و در جهت 
تقویت اعتماد به نفس و ایجاد انگیزه و کاهش حافظه محوری در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل بخش های: 
1ـ اصول،قواعد،مقررات و آیین نامه ها 2ـ اصطالحات تخصصی و منابع یادگیری 3ـ ابزار و تجهیزات 4ـ ایمنی، 

بهداشت و ارگونومی 5 ـ شایستگی های غیرفنی 6ـ شایستگی های پایه فنی است. 
تصویر زیر اطالعات مناسبی در خصوص این کتاب به شما ارائه می دهد:

کتاب همراه 
هنرجو

زمان استفاده 
توسط هنرجو

هنگام یادگیری
هنگام ارزشیابی و امتحانات

هنگام انجام کار واقعی در محیط کار

هدف

برای کدام 
دروس

ویژگی کتاب

اجزا

کاهش اضطراب در ارزشیابی و حافظه محوری

کارهای  در  درسی  کتب  به  وابستگی  کاهش 
عملی

تسهیل سنجش و ارزشیابی اهداف اصلی

بهبود زمان یاددهیـ  یادگیری

ایجاد فرصت برای پیوند نظر و عمل

استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک

کمک به تحقق یادگیری مادام العمر

کاهش حجم کتاب درسی

پیوند دادن دروس مختلف رشته

اشاعه فرهنگ استفاده از منابع اطالعاتی

دروس خوشۀ شایستگی های 
پایه )مانند ریاضی و…(

دروس خوشۀ شایستگی های 
غیرفنی )مانند الزامات محیط 
کار و…(

دروس خوشۀ شایستگی های 
فنی مانند )دانش فنی پایه، 
ـ 1 و…( کارگاه 1٢

یک کتاب برای کل دوره متوسطه 
پس از استقرار کامل نظام جدید

قطع رقعی

دارای بخش های مستقل از کتاب 
درسی

روابط و فرمول ها
جدول های کاربردی
ایمنی، بهداشت و ارگونومی
استانداردها و کدها
توسعۀ حرفه ای
اصطالحات، مفاهیم و اصول
برگه های مشخصات فنی 
تنظیمات دستگاه ها

استفاده از محتوای کتاب همراه هنرجو در هنگام امتحان و ارزشیابی از تمامی دروس شایستگی ضروری است.

سازماندهی محتوای کتاب حاضر به صورت یکپارچه برای سه سال هنرستان تدوین شده است. بنابراین تا پایان 
دوره متوسطه و در تداوم آن استفاده در محیط کار واقعی، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش

سخنی با هنرجویان عزیز



 

عناوین دروس شایستگی در رشته های فنی و حرفه ای

 دروس شایستگی پایه:
1 ریاضی 1و2و3 
4 زیست شناسی 

5 شیمی
6 فیزیک

 دروس شایستگی غیرفنی:
1 الزامات محیط کار

2 کارگاه نوآوری و کارآفرینی
3 کاربرد فناوری های نوین

 
4 مدیریت تولید 
5 اخالق حرفه ای

 دروس شایستگی های فنی:
1 دانش فنی پایه 

2 دانش فنی تخصصی
3 شش کارگاه تخصصی 8 ساعته 

در پایه های 10و11و12
9 کارآموزی

10 درس مشترک گروه

ساختار دروس فنی و حرفه ای

 هر درس شایستگی، شامل 5 پودمان است که هر پودمان نیز شامل 1 یا 
2 شایستگی )واحد یادگیری( می باشد.

 در دروس کارگاهی هر پودمان معرف یک شغل در محیط کار است.
 ارزشیابی هر پودمان به صورت مستقل انجام می شود و اگر در پودمانی 

ارزشیابی می شود. نمره قبولی کسب نگردد تنها همان پودمان مجدداً 

دروس شایستگی  در رشته های فنی و حرفه ای

12345

درس

شایستگی پودمان



 

آموزش و تربيت  بر اساس شایستگي

آموزش و تربیت  بر اساس شایستگي

 انجام دادن درست کار در زمان درست با روش درست را شایستگي 
گویند.

 به توانایي انجام کار بر اساس استاندارد نیز شایستگي گویند.
 شایستگي بایستي بر اساس تفکر، ایمان ، علم، عمل و اخالق باشد.  

 در انجام کارها به صورت شایسته بایستي به خدا، خود، خلق و خلقت 
همزمان توجه داشت.

 انواع شایستگي عبارت است از: عمومي ، غیرفني و فني )پایه و تخصصي(
 هدف آموزش و تربیت کسب شایستگي ها است. 

 جهت درک و عمل براي بهبود مستمر موقعیت خود، باید شایستگي ها 
را کسب کرد. 

کسب  بر  تأکید  ارزشیابي،  و  یادگیري  گذاري،  هدف  در  همواره   
شایستگی است.

شایستگی )کل(

اجزا و عناصر به صورت جداگانه شایستگی ترکیبی از عناصر و اجزا است
نیست شایستگی 

عناصر )اجزا(

اخالقعملعلم

تفکرایمان
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 اعتالی سطح فرهنگ و شایستگی های پایه عمومی و پرورش ملکات و فضائل اخالقی و بینش 
سیاسی و اجتماعی و تربیت یکپارچه عقلی، ایمانی، عملی و اخالقی دانش آموز.

 ترویج و تقویت فرهنگ کار، تولید، نوآوری و کارآفرینی در کشور. 
 تربیت نیروی انسانی متخصص، ماهر و کارآمد متناسب با نیازهای بازار کار )فعلی و آتی(در 
آموزشی.  عدالت  و  ملی  بر چارچوب صالحیت حرفه ای  مبتنی  مهارت  میانی  و  ابتدایی  سطوح 
 فراهم نمودن شرایط هدایت و راهنمایی شغلیـ تحصیلی هنرجویان برای سطوح باالتر صالحیت 

حرفه ای. 

اهداف دوره و شاخۀ تحصیلی 

اهمیت و ضرورت گروه فرهنگ و هنر

شکوفایی و رشد و بالندگی هر سرزمینی در دوره های گوناگون وابستگی بسیاری به شکل گیری 
تمدن آن دارد و تمدن ها نیز وام دار فرهنگ و هنر مردمان خویشند. از این رو توسعه و آموزش 
در زمینه فرهنگ و هنر نه تنها در قوام و استواری تمدن کشور مهم است بلکه زمینه گسترش 
فعالیت های اقتصادی را نیز به گونه ای شایسته فراهم می آورد. با وجود سابقه کهن و دیرینه هنر 
در کشور عزیزمان ایران و درآمیختگی آن با فرهنگ اصیل اسالمی برای رساندن پیام های ناب این 
دین الهی ضروری است، هنرمندان متعهدی در این جامعه رشد یابند. از طرفی بر اساس اهداف 
استعدادهای مختلف  و  پرورش و هدایت ذوق  و پرورش شناخت،  آموزش  مصوب شورای عالی 
هنری و زیبایی شناسی، شناخت زیبایی های جهان آفرینش به عنوان مظاهر جمال الهی و... و 
نیز تأکید اسناد باالدستی دیگر که بر توان خلق آثار هنری، قدردانی از آثار و ارزش های هنری 
تألیف  و  برنامه ریزی  بر عهده دفتر  اهداف  این  از  اجرای بخشی  و  برنامه ریزی  دارند  توصیه  و... 
آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش است. این دفتر بنا به سهم خود در عرصه های مختلف 
بازار کار بیشتری برخوردار بوده و در حال رشد می باشند، اقدام به برنامه ریزی و  از  هنری که 

اجرای رشته های گوناگون هنری در مقطع متوسطه دوم نظام جدید نموده است.

                           اهمیت و ضرورت گروه هنر و رشتۀ تحصیلی معماری داخلی

 یکی از اصلی ترین نیاز های بشر تهیه مسکن و سرپناه بوده که در مراحل مختلف تاریخی و 
رشد اجتماعی به ترتیب به نیازهای امنیت، کارایی و زیبایی پاسخ داده است.

 مسکن انسان های نخستین او را از بالیای طبیعی، جانوران درنده و شرایط نامساعد جوی در 
امان نگه می داشته است.

 متناسب بودن کاربرد مسکن از نظر اندازه و شکل و فرم این فضا را با انتظارات بشر هماهنگ 
ساخت. توجه به جمال و حسن زیبایی ها و مشغولیت های ذهنی او هم زمان با رفع اولین نیاز بشر 
شکل گرفت به طوری که بر روی دیواره داخلی اولین پناهگاه طبیعی انسان نقاشی هایی از آمال، 
ذهنیات و تجربیات او جلوه گر شدند.تهیه و ساخت فضاهای مورد نیاز در ابتدا توسط شخص انجام 
می گرفته اما به تدریج با رشد تکنولوژی و کسب تجربه افراد در این زمینه خاص، نیاز به انتقال 

تجربه و آموزش به دیگران و نسل های بعدی ضرورت پیدا کرد.
امروزه نیز طراحی و ساخت مسکن و فضاهای مناسب مورد نیاز توسط افرادی با تجربه و دانش 
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آموخته در این حوزه صورت می گیرد. ساماندهی و مدیریت فضاهای داخلی این ساخت و سازها 
با توجه به معماری پایدار )اقتصاد و ارکان اصلی آن، اجتماعی و زیست محیطی( تربیت افرادی 
با ارزش های دینی و فرهنگی کشور را ضروری  با اطالعات کافی و به روز و متناسب  متخصص 
می سازد. این افراد عالوه بر ارتقای کیفیت زندگی خصوصی و اجتماعی افراد در مدیریت منابع و 

حفظ و نگه داری محیط زیست مؤثر خواهند بود.
با توجه به ارائه آموزش رسمی در شاخه فنی و حرفه ای، رشتۀ معماری داخلی و به تبع آن نبود 
کارگر ماهر و تکنسین های حوزه معماری داخلی، تربیت هنرجویان مستعد را دراین رشته ضروری 

می نماید.
پژوهش و برنامه ریزی های انجام شده در این زمینه آمار مشاغلین حوزه معماری داخلی مرکز آمار 

ایران رشد صعودی اشتغال را در این زمینه پیش بینی می کند.

منشور اخالقی رشته
من. .......................،  با آگاهی کامل از نقش و تأثیر فعالیت های پژوهشی خود در سازندگی و توسعه 
پایدار جهان، رفاه و آسایش انسان، حفظ جهان هستی از آلودگی های زیست محیطی و تأمین 
شادی پایدار و دراز مدت خود و دیگران، اینک که فعالیت های مهندسی خود را آغاز می کنم به 

پروردگار جهان و انسان سوگند یاد می کنم:
1 همواره در سراسر زندگی شغلی، حرفه ای و اجتماعی خود بدین سوگند وفادار باشم.

بیاندیشم،  آفرینش  پدیده  شگفت انگیز ترین  و  خرد  صاحب  موجود  یک  به عنوان  انسان،   به   2
 صدیق و واقع بین باشم و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم. 

3 دانش و تجربه خود را که میراث مشترک بشری است مغتنم بدانم و بکوشم تا آن را به روز نگه 
دارم در حد توان خود به گنجینه دانش و تجربیات سودمند بشری بیفزایم.

4 ایران زادگاه من است و در آن پرورده شده ام. کوشش خواهم کرد تا دین خود را به سرزمینم، 
مردمانم، نیاکانم و آیندگانم ادا کنم.

5 در طول زندگی حرفه ای خود تالش کنم تا نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم.
6 در حد توان به مرکز علمی که مربی علمی، فنی و هنری من است و به کسانی که پس از من 

در این جایگاه قرار خواهند گرفت، خدمت کنم. 
7 سرمایه های هستی چون ماده، انرژی محیط زیست و نیروی کار را سرمایه های تمام بشر بدانم 

و در حفظ، کاربرد درست و بهسازی آنها کوشش کنم.
منافع  عمل حفظ  عدالت،  سرعت  نظم،  دقت،  خود صداقت،  حرفه ای  فعالیت های  تمام  در   8
انسان ها را در نظر داشته و  اجتماع و حقوق دیگران را مراعات کنم و سالمت، ایمنی و آینده 
نسبت به آنان مهربان،  دلسوز و متعهد باشم و همواره سود خویش را در منافع همگان جست وجو 
کنم، رشوه خواری و دیگر رذائل اخالقی را طرد سازم و ارزش مادی زحمات خود را در حد معقول 

و متعارف طلب کنم.
9 در همه کوشش های فعالیت حرفه ای خود از دانش روز و آخرین یافته های علمی و فنی آگاه 

شوم و آنها را با ابتکار و نوآوری در طراحی، برنامه ریزی و اجرا به کار بندم.
تنها در  را  را مراعات کنم و کار  استانداردهای حرفه ای  فعالیت های حرفه ای خود  تمام  10 در 
حیطه دانش و توانایی خود بپذیرم و تنها مدارکی را تصدیق کنم که به آنها احاطه کامل دارم. در 
مواردی که منع قانونی و حق مالکیت اختصاصی وجود ندارد، دانش خود را آزادانه و به صورت 

رایگان منتشر سازم و در اختیار دیگران بگذارم.
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11 در انجام وظایف محوله، فردی متعهد، مسؤلیت پذیر، مشارکت پذیر و رازدار باشم.
12 محیطی پر از محبت و صفا و عشق و عالقه به خدمتگزاری بی ریا به مردم و وطنم را به وجود 
آورم و همکاران خود را بدون توجه به ملیت، نژاد، مذهب، جنسیت، سن و عقیده دوست بدارم و 

ارزش های انسانی را در خود و در آنان پرورش دهم.
13 در فعالیت های حرفه ای خود همیشه فردی متواضع باشم،  موفقیت های به دست آمده ام را 
عالوه بر سعی و کوشش خود مرهون تالش همکاران و نظام آفرینش بدانم و از آنان قدردانی و 

سپاسگزاری کنم.
14 در تمامی فعالیت های حرفه ای خود جویا و پذیرای نقد و اظهار نظر صادقانه همکاران باشم، 
از  و  باشم  قائل  ارزش  دیگران  نقش  و  گروهی  همکاری  برای  و  کنم  اصالح  را  خود  خطاهای 
لطمه زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز و از اقدامات بدخواهانه برای آنان 

خودداری کنم.
15 از کوشش های فرهنگی و فعالیت های اجتماعی که به منظور توسعه رفاه عمومی انجام شود 

استقبال و در آنها شرکت کنم.
16 مشوق همکارانم به رعایت اصول اخالق حرفه ای و وجدان حرفه ای باشم.

17 کمر همت می بندم تا مؤثرترین خدمت بی ریا را با عشق ورزی بی چشم داشت و پرهیزکاری 
کامل به نیازمندترین افراد ارائه دهم و به واسطه آن به باالترین درجه شادی دست یابم.

                                                               
                                                                                    امضا       تاریخ

ویژگی های دانش آموزان ورودی به رشته معماری داخلی

 عالقه به تحصیل در رشته معماری داخلی؛
 توانایی های شناختی )درک فضا،  توصیف فضا، بیان ترسیمی و طراحی(؛

 توانایی ادراکی )تعیین موقعیت خود و کاربر در محیط و فضای طراحی، درک مقیاس فضا و 
وسایل(؛

 توانایی روان حرکتی )هماهنگی ذهن و اعضای حرکتی برقراری هماهنگی بین توان فیزیکی 
و شناختی(؛

 توانایی فیزیکی )قوت جسمانی، تعادل جسمی(؛
 توانایی حسی )توانایی دیدن اشیا در نزدیک و دور، توانایی تشخیص دقیق رنگ ها(؛

 مهارت های پایه )صحبت کردن، ترسیم، نوشتن، گوش دادن فعال، درک مطلب(.

شایستگی های غیر فنی در رشته معماری داخلی

1 کار با داده ها و اطالعات
2 به کارگیری فناوری مناسب

3 ارتباط مؤثر
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4 کار تیمی
5 اخالق حرفه ای

6 مستند سازی
7 مدیریت منابع

8 مدیریت کار و کیفیت
9 مسؤلیت پذیری و تعهد کاری

10 جمع آوری اطالعات
11 یادگیری مادام العمر

12 مذاکره
13 درستکاری

14 احترام گذاشتن به ارزش های دیگران

صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشته معماری داخلی

 
 هنرآموز باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مرتبط با رشته معماری داخلی باشد.

مدارک حرفه ای
 گذراندن دوره های تخصصی معماری داخلی.

 گذراندن دوره های ضمن خدمت روش های تدریس و مهارت های حرفه آموزی
تجربه کاری.

 داشتن حداقل 2 سال سابقه کار حرفه ای مرتبط یا فارغ التحصیل رشته های تربیت دبیر فنی.

 دیپلم معماری داخلی
 فوق دیپلم معماری داخلی
 کارشناسی معماری داخلی

 کارشناسی ارشد معماری داخلی

گواهی نامه های شغلی 
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مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی

معماري داخلي   

 
  

 

دوره اول

 

متوسطه

هم
زد
دوا

ال 
س

هم
زد
ل يا

سا
هم

ل د
سا

دوره دوم 
متوسطه

شاخه فني و مهارتي 

تكنيسين طراحي فضاي 
سبز

تكنيسين معماري داخلي 
)  داخلي( 

داخلي معماري

داخلي معماري

تزیینات  دوره کاردانی

دورة دوم
متوسطه

شاخۀ فنی و مهارتی

دورة اول
متوسطه
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مسیر توسعه حرفه ای رشته معماری داخلی 
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هدایت تحصیلیـ  حرفه ای

هدایت تحصیلی ـ حرفه ای در رشته معماری داخلی شامل: هدایت از طریق در اختیار قرار دادن 
اطالعات شغلی و حرفه ای از طریق بازدید و کارآموزی محقق می شود.

مشاوره حرفه ای که در طول سال تحصیلی توسط مشاوران و با کمک آزمون های استاندارد انجام 
خواهد شد.

هدایت آموزشی که توسط مشاوران و با ابزارهای سنجش خاص به منظور هدایت فراگیران در 
مسیرهای تحصیلی افقی و عمودی در متوسطه و بعد از آن انجام می شود.

در رشتۀ معماری داخلی، دانش آموختگان دورۀ اول متوسطه عالوه بر گذراندن دروس عمومی و 
پایه در سال های 10، 11 و 12 دورۀ دوم متوسطه، طبق نمودار زیر به گذراندن دروس تخصصی 

رشته می پردازند.

رشتۀ
 معماری
 داخلی

پایۀ 12

پایۀ 11

پایۀ 10

معمای داخلی فضاهای 
تجاری

معماری داخلی فضاهای 
مسکونی

تزیینات سلولزی، رنگ، 
موکت و فضاهای داخلی

دورۀ اول متوسطه

تزیینات سنگی، 
سرامیکی و پلیمری در 

فضاهای داخلی
دانش فنی پایه

تزیینات چوبی
 و پارچه ای

تزیینات گچی و مبلمان 
پارچه ای و پلیمری

دانش فنی تخصصی
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برخی از مشاغل قابل احراز در رشتۀ معماری داخلی

  حرفۀ معماری داخلی سطح یک        معماری داخلی سطح دو ) کمک تکنیسین( 
کد حرفه: 2ـ 34320193               کد حرفه: 1ـ 34320193 

نام گروه کاری / شغلردیفنام گروه کاری / شغلردیف

دکوراتور تزیینات پارچه ای1مجری دیوارپوش سلولزی1

مبلمان ساز چوبی2نصاب کاغذدیواری و موکت2

دکوراتور جداکننده چوبی3نقاش ساختمان3

دکوراتور دیوارپوش چوبی4نقشه کش فاز 1 معماری داخلی4

دکوراتور کف چوبی5برداشت گر فضاهای داخلی5

6
نقشه کش اجرایی فضاهای داخلی 

مبلمان ساز پلیمری6مسکونی

7
نقشه کش فاز 1 معماری داخلی با 

مبلمان ساز پارچه ای7کامپیوتر

8
مشاور انتخاب مصالح طرح داخلی 

دکوراتور سقف کاذب گچی8مسکونی

گچ بر سقف و دیوار9طراح فضاهای داخلی مسکونی9

گچ بر ستون و پارتیشن10برنامه ریزی طرح داخلی مسکونی10

ماکت ساز11دکوراتور پارتیشن و ستون پلیمری11

12دکوراتور تزیینات پلیمری کف و دیوار12
مشاور انتخاب مصالح طرح داخلی 

فضاهای تجاری

13
دکوراتور کف تزیینی سنگی، 

نقشه کش اجرایی فضاهای داخلی تجاری13سرامیکی و آجری

14
دکوراتور پارتیشن سنگی و 

کمک طراح فضاهای داخلی تجاری14دیوارپوش های سنگی

15نصاب لوازم بهداشتی15
برنامه ریزی طرح داخلی فضاهای 

تجاری
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مسیر یادگیری درس تزیینات سلولزی،رنگ،موکت و 
فضاهای داخلی

اجرای دیوار پوش 
سلولزی

اجرای کف پوش 
موکت و کاغذ 

دیواری

ترسیم فنی و 
نقشه کشی معماری 

داخلی

تهیۀ کروکی و 
ترسیمات دست آزاد در 

معماری داخلی

اجرای نقاشی سقف و دیوار

ات
یین

تز
ات

یین
تز
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 مسیر یادگیري درس تزیینات چوبي و پارچه اي

مشاور انتخاب 
مصالح طرح داخلی 

مسکونی

تهیۀ طرح های 
اجرایی فضاهای 
داخلی مسکونی

 طراح فضاهای 
داخلی مسکونی        

برنامه ریز طرح 
داخلی مسکونی

نقشه کش فاز 1 معماری 
داخلی با رایانه

اجرای جداکنندۀ 
چوبی

اجرای دیوارپوش 
چوبی

اجرای کف چوبی

اجرای تزیینات پارچه ایاجرای مبلمان چوبی

مسیر یادگیري درس معماري داخلي فضاهاي مسكوني

در  سنگی،سرامیكی  تزیینات  درس  یادگیری  مسیر 
فضاهای داخلی

اجرای تزیینات 
پلیمری کف و دیوار

اجرای پارتیشن 
سنگی،دیوارپوش 

سنگی، سرامیکی و 
آجری

نصب لوازم
 بهداشتی

اجرای کف سنگی، 
سرامیکی و آجری

اجرای پارتیشن و ستون پلیمری
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مسیر یادگیری درس معماری داخلی فضاهای تجاری

مسیر یادگیری درس تزیینات گچی و مبلمان پارچه ای 
و پلیمری

انتخاب نمونه مصالح 
طرح فضاهای داخلی 

فروشگاه

اجرای مبلمان 
پارچه ای

نقشه کشی اجرایی 
فضاهای داخلی 

فروشگاه

اجرای سقف کاذب 
گچی

طراحی فضاهای 
داخلی فروشگاه

اجرای گچ کاری 
دیوار و سقف

برنامه ریزی طرح 
داخلی فروشگاه

اجرای دیوار جداکننده 
گچی و تزیینات گچی 

ستون و سرستون

ماکت سازی

اجرای مبلمان پلیمری
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15

فصل 1

اصول، قواعد،مقررات و آیین نامه ها
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در ابتدای پروژه های معماری و معماری داخلی اولین گام پذیرش مسئولیت ها و وظایف در قبال 
یکدیگر است. بدین منظور قراردادها میان کارفرما و طراح یا مجری تنظیم و امضا می شود. برای 
شفافیت هرچه بیشتر وظایف و تعهدات طرفین قرارداد تمام نکات که ممکن است در طول دورۀ 
معماری  اجرای  و  کار طراحی  برای  مثال:  به طور  پیش بینی می شود.  آن  در  بدهد،  رخ  قرارداد 
داخلی یک پروژه، رولوه جز وظایف طراح یا مجری باشد اما ممکن است انتخاب مبلمان داخلی 
جز مسؤلیت های او نباشد. انعقاد قرارداد باعث به حداقل رسیدن اختالفات طرفین در حین اجرای 

کار خواهد شد.

واژگان موافقت نامه برای درج در قرارداد اجرای ساختمان

با مصالحبدون مصالح یا دستمزدی

موضوع قراردادموضوع قرارداد

محل اجرای کارمحل اجرای کار

مبلغ قراردادمبلغ قرارداد

نحوه پرداختنحوه پرداخت

مدت قرارداد، برنامه زمان بندیمدت قرارداد

نیروی انسانی مصالح و تدارکاتنگه داری دفتر مخصوص و انجام مراقبت های الزم

مهندسان ناظرمهندسان ناظر 

نحوه اندازه گیری سطح زیر بنانحوه اندازه گیری سطح زیر بنا

اسناد و مدارک قرارداد و منضمات آناسناد و مدارک قرارداد و منضمات آن

شرایط مسئولیت ها اختیاراتشرایط مسئولیت ها اختیارات

نشانی طرفین قراردادنشانی طرفین قرارداد

قرارداد
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اشتباهات رایج که هنگام ثبت قرارداد باید از آنها اجتناب شود

1ـ عدم تعریف شرح خدمات

2ـ شروع کار پیش از امضای قرارداد

3ـ عدم تعریف شیوۀ پرداخت دستمزدها

4ـ عدم تعریف خط قرمز برای خدمات اضافی در صورت بروز

5ـ فهرست نکردن موارد بازپرداختی

به نام خدا
قرارداد اجرای تزیینات داخلی

و  کارفرما  به عنوان   ............... آقای  نمایندگی  بین   ............... در   ............... تاریخ  در  قرارداد  این 
شرکت............... به نمایندگی آقای ............... ثبت شده تحت شماره ............... در اداره ثبت شرکت ها 

به عنوان ناظر طرح منعقد می گردد.
ماده 1ـ موضوع پیمان عبارت است از صرفاً انجام عملیات اجرایی دکوراسیون داخلی واقع در. 

..................... طبق طرح های تهیه شده طبق مدل سه بعدی
ماده 2ـ اسناد و مدارک این پیمان شامل اسناد و مدارک زیر است:

 الف( نقشه ها و مدارک طرح )که کارفرما آن را دریافت داشته(   
ب( صورت جلسه ها و اسناد تکمیلی که حین اجرای کار و به منظور اجرای پیمان تهیه و جزء 
نقشه،  فنی  به صورت مشخصات  است  ممکن  اسناد  این  می آید  به شمار  پیمان  مدارک  و  اسناد 

دستورکار و صورت مجلس باشد.
و  کارگران  انسانی  نیروی  شامل:  می گیرد  صورت  شرکت  توسط  که  حدود  خدماتی  ماده 3ـ 
استادکاران و مایحتاج کارگاه تا انتهاي عملیات می باشد. از آنجا که این قرارداد شامل کارهاي کلی 
ساخت دکوراسیون می باشد کارهایی که در حین کار در غالب خرده باشد )یا به علت نامناسب 
قرارداد  مبلغ  از  کارفرما جداگانه  با  توافقی  به صورت  آن  به وجود می آید هزینه  کار  بودن محل 
محاسبه شده و در صورت تمایل شرکت به انجام آن صورت می گیرد.( نصب لوازم اضافه جهت 
بهتر شدن کار، پوشاندن درزها که جزء دکور چوبی نمی باشد، شامل بررسی امکانات فنی و اجرایی 

انجام عملیات اجرایی، تأمین کلیه مصالح مورد نیازدر حدود این قرارداد خواهد بود.    
ماده 4ـ مبلغ قرارداد: مبلغ قرارداد به صورت توافقی. .............................. ریال می باشد.

ماده 5ـ تاریخ شروع کار این پیمان از تاریخ پرداخت اولین مبلغ پیش پرداخت توسط کارفرما 
است.

ماده 6ـ تأییدات شرکت
تأمین نیروی انسانی مورد نیاز، تدارک مصالح و تجهیزات، ماشین آالت و ابزار هنگام اجرا کار طبق 

یک نمونه قرارداد
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مشخصات در محل یا از نقاط دیگر
ماده7ـ تجهیز کارگاه

با توجه به مدت تعیین شده برای تجهیز طرح  شرکت موظف است پس از تحویل گرفتن کار 
جانمایی تجهیز کارگاه را تهیه کرده و نسبت به تجهیز کارگاه به نحوی که برای اجرای کار مناسب 

باشد اقدام نمایید.
ماده 8ـ نحوه پرداخت حق الزحمه: بدون هیچ عذری ملزم به پرداخت و تحت عناوین برطرف 
کردن نواقص و یا غیر. .. نمی تواند دستور عدم پرداخت دهد و چنانچه اعتراضی داشته در حین 

کار باید گوشزد شود نه در انتها و خاتمه کار.
ماده 9ـ عدم پرداخت مخارج طرح به تعطیل کار و فسخ یک جانبه و مطالبه خسارت می باشد. 
عدم پرداخت و تأخیر در پرداخت مخارج طرح هیچ مسئولیتی را متوجه شرکت نکرده و کارفرما به 
آنان پاسخگو می باشد در صورت تأخیر در زمان پرداخت تعیین شده به هر دلیل از سوی کارفرما 

جریمه ای معادل 4% مبلغ به ازای تأخیر ماهانه محاسبه و به شرکت پرداخت می گردد.                                               
ماده 10ـ کارفرما متعهد به تحویل محل ظرف. ..... روز کار به شرکت می نماید و اگر تحویل محل 
مستلزم اخذ پروانه و یا پرداخت حقوقی از قبیل عوارض باشد، کارفرما متعهد است که کارگاه را 
بدون معارض تا انتهای عملیات و تسویه حساب کامل  به پیمانکار تحویل دهد چنانچه کارفرما 

ظرف مهلت مورد توافق نسبت به پرداخت مخارج طرح اقدام ننماید.
تبصره: در صورتی که محل تحویل شده به شرکت معارض پیدا کند و موجب توقف اجرای تمام یا 

قسمتی از کارشود، مسئولیتی متوجه شرکت نیست.
ماده 11ـ تغییر شرایط قیمت:  تغییر شرایط قیمت:   چنانچه بنا به تغییر شرایط اقتصادي کشور 
اجناس و مصالح به کار رفته یا حق الزحمه افراد فنی تغییری معادل 51% قیمت سابق را داشت 

کارفرما تعهد می نماید که آن را پرداخت نماید.   
ماده12ـ خاتمه پیمان

اگر کارفرما به مصلحت خود یا علل دیگر تصمیم به خاتمه دادن پیمان بگیرد خاتمه پیمان را 
باید با تعیین تاریخ تحویل کارگاه به شرکت ابالغ نماید و شرکت کارهایی را که ناتمام ماندن آنها 
موجب بروز خطر می گردد اعالم می نماید تا در صورت وجود زمان الزم آنها را به اتمام رساند که 
در غیر این صورت شرکت مسئولیتی در مورد ضرر و زیان آن ندارد و تسویه حساب هزینه کارهای 

انجام شده محاسبه می گردد.
ماده13ـ تحویل کار: هرگاه پیش از اتمام کارهای موضوع پیمان کارفرما بدون آنکه تقصیری 
شرکت  اختیار  در  عملیات  انجام  زمان  انتهای  تا  کار  محل  شرایط  به  بنا  باشد  شرکت  متوجه 
می باشد و بعد از اتمام کار و انجام تسویه حساب کامل به کارفرما تحویل می گردد. بدیهی است 

که کارفرما در صورت ناقص بودن کار می تواند از تحویل گرفتن محل خودداری نماید.
ماده 14ـ فسخ: چنانچه کارفرما اعتراضی نسبت به نحوه اجرای کار، تمیز و مناسب نبودن کار، 
پیشرفت کند کار و نامناسب بودن دکور دارد می تواند به شرکت اعالم نماید که چنانچه رضایت 
کارفرما جلب نگردید مشروط به انجام کمتر از 0/5% عملیات کارفرما می تواند فسخ قرارداد را 
بخواهد در غیر این صورت است که کارفرما نباید در پرداخت حق الزحمه شرکت تأخیر کرده باشد 
تا شرایط ماده سیزده فراهم گردد و در صورت عدم اقدام کارفرما کلیه مسؤلیت های ناشی از این 

موارد به عهده کارفرما است.      
ماده 15ـ هزینه های تعهدی کارفرما:

15ـ1ـ کارفرما متعهد است هزینه دفتر کارگاهی را پرداخت نماید و شرکت در تأمین آن متعهد 
است.
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15ـ2ـ )حق الزحمه شرکت( موضوع قرارداد حاضر
15ـ3ـ هزینه آب، برق، گاز، تلفن در محل کارگاه

15ـ4ـ هزینه های مربوط به بیمه، حفاظت های فنی و بهداشتی کار، حفاظت از کار و شخص ثالث
15ـ5ـ هزینه مصالح خاص به کار رفته در طرح

 15-6- هزینه مصالح به کار رفته در کف و تجهیزات مورد استفاده در نورپردازی   
ماده 16ـ اقامتگاه قانونی:   اقامتگاه قانونی کارفرما و شرکت همان است که در قرارداد نوشته شده 
است که تغییر آدرس ظرف مدت 10 روز باید به طرف مقابل اعالم گردد. کارفرما به نشانی .....

.................................. و شرکت ................... به نشانی ........................................ بیمه مسئولیت مدنی، 
کسورات قانونی نحوه اعالم کتبی توسط پست سفارشی و قبض اقدام پستی به منزله رسید تلقی 

می گردد.   
ماده 17ـ مدت پیمان و اتمام قرارداد:

خدمات شرکت با تحویل محل کار به کارفرما خاتمه یافته و پس از آن مسؤلیتی متوجه شرکت 
نیست مدت پیمان برای انجام .................. روز کاری تعیین می گردد و قرارداد پایان یافته تلقی 

می گردد. کارفرما در صورت ناقص بودن کار می تواند از تحویل گرفتن محل خودداری نماید.
ماده 18ـ نسخ و مواد قرارداد:

 این قرارداد با علم و اطالع و رضایت کامل طرفین و شناخت کارفرما نسبت به شرکت از لحاظ 
تخصصی و حرفه اي معمول در دو نسخه و 18 ماده تهیه گردیده که از هر حیث تابع قوانین دولت 

ایران بوده که به امضای طرفین رسیده و هر کدام حکم واحد را دارد.   

طرف دوم قرارداد       طرف اول قرارداد     
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نمونه قرارداد رنگ آمیزی ساختمان

این قرارداد در تاریخ ................... فیمابین شرکت .............. به نمایندگی ................ که کارفرما نامیده 
می شود از یک طرف و آقای ............... به شماره شناسنامه .............. صادره از ..................... به نشانی 
.............................................. تلفن ................... که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر 

با شرایط و مشخصات ذیل امضا و مبادله گردید. 
ماده یک: موضوع قرارداد 

عبارت است از عملیات نقاشی ساختمان ................... به شرح ذیل و براساس استعالم بهای تأیید 
شده که به رؤیت کامل و امضای پیمانکار رسیده است شامل: 

الف( رنگ روغنی روی دیوار شامل: 
1ـ روغن الیف یک دست. 

2ـ بتونه کاری دو دست و سمباده زنی زبر. 
3ـ اجرای آستر با رنگ روغن. 

4ـ لکه گیری و آستر دوم و سوم. 
5ـ سمباده پوست ساب.

6ـ رنگ الیه.
ب( رنگ پالستیک سقف ها شامل: 

1ـ رنگ روغنی یک دست.
2ـ بتونه پالستیک یک دست و سمباده زنی زبر.

3ـ آستر اول و دوم و لکه گیری. 
4ـ آستر سوم 
5ـ رنگ الیه 

ماده دو: اسناد و مدارک قرارداد 
اسناد و مدارک و مشخصات فنی منضم به قرارداد به شرح زیر می باشد: 

2ـ1ـ قرارداد حاضر 
2ـ2ـ مشخصات فنی خصوصی که توسط کارفرما به پیمانکار ابالغ می گردد و مشخصات فنی عمومی 
سازمان برنامه و بودجه )نشریه 55 تجدید نظر دوم( که پیمانکار از مفاد آن مطلع می باشد بدون 

ضمیمه نمودن جزء اسناد پیمان می باشد. 
2ـ3ـ جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کار.

2ـ4ـ استعالم بها. 
2ـ5ـ برنامه ریزی پیشرفت کار و دستورکارها و صورت مجلس ها و موافقت نامه ها و هر نوع سند 

دیگری که در مورد کارها و یا امور دیگر که در مدت پیمان تنظیم و به امضای طرفین برسد.
تبصره: هرگاه بین موارد بعضی از اسناد و مدارک باال تناقضی وجود داشته باشد در درجه اول 
قرارداد حاضر به انضمام شرایط قرارداد و استعالم بها و در درجه دوم مشخصات فنی خصوصی 
و عمومی در درجه سوم جدول پیشرفت فیزیکی و برآورد تقریبی مقادیر کارها و برنامه پیشرفت 
کار مالک عمل خواهد بود. و اگر این تناقض مربوط به قیمت ها باشد جدول پیشرفت فیزیکی و 

برآورد تقریبی مقادیر کار معتبر خواهد بود. 
ماده سه: مبلغ قرارداد 

مطابق  ریال   ............... بر  بالغ  پیمانکار  پیشنهادی  بهای  استعالم  براساس  قرارداد  اولیه  مبلغ 
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مشخصات پیوست و استعالم بهای تأیید شده می باشد که براساس صورت وضعیت پیشرفت کار 
طبق تأیید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود. 

تبصره: مواردی که قیمت آنها در قرارداد پیش بینی نشده و طبق نقشه و مشخصات بایستی توسط 
پیمانکار اجرا گردد، قیمت آن براساس توافق تعیین و مطابق سایر ردیف ها در متمم پیمان منظور 
خواهد شد و کارفرما می تواند 25 درصد مورد پیمان را افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار مکلف 

به انجام و اجرای کار می باشد. 
تبصره: در قیمت های مورد توافق 60 درصد بابت تهیه مصالح و 40 درصد بابت دستمزد می باشد. 

ماده چهار: مدت قرارداد 
................. ماه شمسی می باشد و شروع مدت از تاریخ اولین صورت جلسه تحویل  مدت قرارداد 
کارگاه می باشد و پیمانکار متعهد است در مدت قرارداد الاقل 97 درصد کارهای موضوع قرارداد 

را انجام داده و از کارفرما تقاضای تحویل نماید. 
ماده پنج: دوره تضمین کارها 

حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل موقت به مدت ........... ماه شمسی از 
دوره  در  چنانچه  و  می شود  نامیده  تضمین  دوره  مدت  این  و  می گردد  تضمین  پیمانکار  طرف 
تضمین معایب و نقایصی در کارها مشهود شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد 
پیمانکار باشد و کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتباً به پیمانکار ابالغ و پیمانکار 
مکلف است به هزینه خود حداکثر 2 روز بعد از ابالغ مراتب، شروع به رفع معایب و نقایص کند و 

آنها را طی مدتی که با رضایت کارفرما معین می شود رفع نماید. 
تبصره: هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتاً آن معایب و نقایص 
را رأساً و یا به هر ترتیبی که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه 15 درصد باالسری از محل 

مطالبات و سپرده های تضمین پیمانکار برداشت نماید. 
ماده شش: نظارت 

نظارت در اجرای تعهداتی که پیمانکار بر طبق مفاد این قرارداد و اسناد پیوست آن تقبل نموده 
را طبق  پیمانکار موظف است کارها  و  نظارت می باشد  به عهده دستگاه  از طرف کارفرما  است 
قرارداد و اصول فنی و همچنین دستورات و تعلیماتی که به وسیله سرپرست کارگاه یا دستگاه 

نظارت در حدود مشخصات اسناد و مدارک پیوست قرارداد صادر می گردد اجرا کند. 
ماده هفت: تعدیل بها 

به این قرارداد هیچ گونه تعدیلی تعلق نمی گیرد. 
ماده هشت: نحوه پرداخت 

8ـ1ـ پیمانکار موظف می باشد از کارهای اجرا شده براساس پیشرفت کار صورت وضعیت تهیه 
نماید. 

8ـ2ـ صورت وضعیت تهیه شده پس از تأیید نماینده کارفرما و تصویب دستگاه نظارت پس از 
کسر کسورات به شرح زیر قابل پرداخت می باشد. 

الف( کسر مبلغ 10 درصد بابت تضمین حسن انجام کار )این مبلغ تا پایان دوره و تحویل قطعی 
و گواهی رفع نقص به پیمانکار پرداخت خواهد شد(. 

ب( کسر مبلغ 5 درصد مالیات متعلقه از دستمزد. 
ماده نه: تعهدات پیمانکار و مشخصات فنی 

9ـ1ـ پیمانکار متعهد است موضوع قرارداد را در زمان های تعیین شده در برنامه پیشرفت کار 
صد در صد به اتمام برساند و تحویل کارفرما نماید. جرائم متعلقه به تأخیرات غیرمجاز پیمانکار هر 

روز مبلغ ................. ریال محاسبه و از صورت وضعیت وی کسر خواهد شد. 
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9ـ2ـ پیمانکار محل کار و نوع و کیفیت کار و نقشه های مربوطه را رویت نموده و توانایی خود را 
جهت انجام موضوع قرارداد تعهد می نماید. 

9ـ3ـ پیمانکار متعهد است ابزار کار الزم و مصالح مورد نیاز )رنگ روغن، مل و...( که به عهده وی 
می باشد در محل انجام کار آماده نماید و عوامل مورد نیاز را با شناخت کامل شخصاً استخدام و در 
محل اجرای موضوع قرارداد حاضر نماید، کنترل و تأیید عوامل به عهده پیمانکار بوده و مسئولیتی 

از این بابت متوجه کارفرما نمی باشد. 
از مصرف به تأیید دستگاه  9ـ4ـ پیمانکار موظف است کلیه مصالح مورد مصرف پروژه را قبل 
نظارت به ترتیب معرفی در ماده 6 قرارداد برساند بدیهی است هرگونه خسارت ناشی از استفاده 

مصالح تأیید نشده به عهده پیمانکار خواهد بود. 
9ـ       5   ـ پیمانکار موظف است قبل از پایان هر مرحله کار، مرحله قبلی را به تأیید دستگاه نظارت برساند. 
9ـ6ـ پیمانکار موظف است پس از پایان کار نسبت به نظافت شیشه ها و کف های ساختمان و 

سنگ های قرنیز که آغشته به رنگ یا لکه های رنگی می باشد اقدام نماید. 
9ـ7ـ پیمانکار موظف است برنامه کاری خود را به نحوی تنظیم نماید که به پیشرفت کار سایر 

گروه های اجرایی لطمه نزند. 
و  براساس مشخصات  را  قرارداد  موضوع  کارهای  اجرای  کامل حسن  مسئولیت  پیمانکار  9ـ  8   ـ 
نقشه ها و دستورات کتبی کارفرما و دستگاه نظارت را به عهده دارد و نظارتی که از طرف کارفرما 

یا نمایندگان او در اجرای کارها می شود به هیچ وجه از میزان این مسئولیت نمی کاهد.
9ـ9ـ تأمین نیروی انسانی برای انجام کارها و پرداخت حقوق و مزایا و غیره، تأمین محل سکونت، 
غذا و ایاب و ذهاب کارگران و کارکنان ایجاد وسایل ایمنی به منظور جلوگیری از بروز حوادث 
و خطرات ناشی از انجام کار، خسارت جانی و مالی ناشیه به عهده پیمانکار خواهد بود و کارفرما 

هیچ گونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت و پیمانکار مسئول و جوابگو خواهد بود. 
9ـ10ـ پیمانکار موظف است به رعایت مشخصات فنی زیر به نحوی که سطوح رنگ آمیزی شده 

دارای مشخصات زیر باشد: 
الف( یکنواختی ظاهری در رنگ 

ب( یکنواخت بودن میزان ماتی و شفافیت رنگ 
پ( عدم ایجاد موج و سایه ناشی از بتونه کاری و غیره 

ت( نداشتن چروک و پخش نشدن پوسته رنگ در سطح 
ث( انطباق الیه اجرا شده با مشخصات )اگر ضخامت کمتر از حد الزم باشد، باید نسبت به تجدید 

رنگ آمیزی اقدام گردد(.
ج( ایجاد پوشش کامل و بدون شره 

چ( عدم چسبندگی سطوح رنگ آمیزی شده به دست یا لباس
ح( نداشتن هیچ گونه طبله ناشی از مرطوب بودن سطوح زیرین 

خ( عاری بودن سطوح رنگ آمیزی شده از آثار برس نقاشی و جای نردبان 
د( تمیز و عاری بودن از گرد و غبار سطوح یاد شده 

ذ( مستقیم بودن فصل مشترک دو سطح رنگ آمیزی شده با دو رنگ مختلف 
ر( نداشتن عیوبی نظیر پهن شدن، چکه کردن، باد کردن و شیار و درز 

ماده ده: مسائل ایمنی
پیمانکار ملزم به رعایت موارد ایمنی ذیل است : 

10ـ1ـ در موقع رنگ آمیزی یا آماده نمودن رنگ در محیط بسته، باید از کشیدن سیگار و آتش 
زدن زباله احتراز گردد. 
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10ـ2ـ کپسول های آتش نشانی برای مهار نمودن آتش، باید در محل موجود و در دسترس باشند، 
در پایان ساعات کار، تمام پارچه های آلوده به رنگ و تینر باید جمع آوری شده و در صورتی که 

برای استفاده روزهای بعد مورد نیاز باشند در ظرف پر از آب قرار گیرند. 
10ـ3ـ تینرها باید در ظرف های مطمئنی نگه داری شده و هرچه سریع تر از مناطقی که احتمال 

آتش سوزی در آن زیاد است، دور شوند. 
10ـ4ـ در موقع استفاده از رنگ در فضاهای سرپوشیده مانند مخازن، وجود هواکش های قوی و 

متناسب ضروری است. 
به  با وسایل مختلف مبادرت  یا  و  10ـ5ـ شخصی که در فضای سرپوشیده رنگ کاری می کند 
تمیز کردن فلزات می نماید، باید همواره از ماسک های مخصوص دهان و بینی استفاده نماید تا از 

استنشاق مواد گازی و گرد و غبار به وجود آمده جلوگیری نماید. 
10ـ6ـ باید از استنشاق گازهای موجود در حالل های رنگ خودداری شود. 

و  کاردک  وسیله  به  را  موج های گچ  باید  ابتدا  اندودهای گچی  روی  رنگ کاری  از  قبل  10ـ7ـ 
سمباده، لکه های بزرگ روی دیوار را به وسیله گچ زنده و ترک های کوچک را با گچ کشته بگیرند 

و سپس روی آن سمباده نرم بزنند تا آماده پذیرش بتونه گردد. 
ماده یازده: تحویل موقت 

و  نقشه ها  را طبق مشخصات  قرارداد  موضوع  عملیات  درصد  پیمانکار حداقل 97  آنکه  از  پس 
مدارک و اسناد ضمیمه موضوع قرارداد انجام داد، مشروط بر اینکه باقیمانده و یا نقایص کارها 
مربوط به قیمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شده 
کارگاه  تأیید سرپرست  از  پس  که  کند  موقت  کار  تحویل  تقاضای  می تواند  سازد  غیرممکن  را 
کمیسیون تحویل موقت تشکیل می گردد. کمیسیون فهرستی از نقایص و معایب کارها و عملیات 
ناتمام را تنظیم و ضمیمه صورت مجلس تحویل موقت خواهد نمود و به منظور رفع نقایص و 
ناتمام مهلتی به پیمانکار داده خواهد شد و پیمانکار موظف است در  معایب و تکمیل کارهای 
مهلت مقرر نسبت به رفع نواقص و معایب اقدام و گواهی رفع نقص از کارفرما دریافت نماید و 

دوره تضمین از تاریخ رفع نقص به مدت یک ماه خواهد بود. 
ماده دوازده: تحویل قطعی 

در پایان دوره تضمین مندرج در ماده 5 قرارداد کارفرما به تقاضای پیمانکار اعضای کمیسیون 
تحویل قطعی و همچنین تاریخ تشکیل کمیسیون را به همان نحو که در تحویل موقت پیش بینی 
شده است معین و به پیمانکار ابالغ می نماید، کمیسیون پس از بازدید کارها هرگاه عیب و نقصی 
بالفاصله صورت  و  گرفت  قطعی خواهد  تحویل  ننماید  باشد مشاهده  پیمانکار  کار  از  ناشی  که 

مجلس مربوط به آنها تنظیم و کارفرما تصویب آن را به پیمانکار ابالغ می نماید. 
تبصره: هرگاه کمیسیون عیب و نقص ناشی از کار پیمانکار در عملیات موضوع قرارداد مشاهده 

نماید برای رفع آنها طبق ماده 5 قرارداد رفتار خواهد شد. 
ماده سیزده: 

این قرارداد در 13 ماده و 5 تبصره و در سه نسخه تنظیم و کلیه نسخ که دارای اعتبار واحد 
می باشند به امضای طرفین رسید. 

پیمانکار                      کارفرما     
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دستمزد طراحی
از سوی مراجع ذی صالح هر ساله قیمت حق الزحمۀ طراحی در بخش ساختمان منتشر می شود 
و در مبحث دوم مقررات ملی ساختمان )نظامات اداری( نیز تبصره ها و بندهای آن تشریح شده 
است. اما معموالًً در کار طراحی معماری داخلی بر اساس تعرفه بازار و توافق طرفین متناسب با 
نوع کار تعیین می شود. واحد انجام کار نیز ممکن است بر اساس سطح زیر بنا، مقدار کار یا ساعت 

انجام کار باشد.

ساختارهای دستمزد

مجموع هزینه هایی که براساس نیروی انسانی، نرخ ساعتی و طول مدت فازهای دستمزد ثابت
طراحی برای هریک از خدمات محاسبه می شود.

دستمزد ساعتی 
)زمان و اجناس(

دستمزدی است که برای هر ساعت کار و برمبنای نرخ ساعتی از پیش تعیین شده 
است، محاسبه می شود. 

دستمزد ساعتی 
حداکثر

دستمزدی که برای هر ساعت کار روی پروژه و بر مبنای میزان زمان در محدوده 
توافق محاسبه می شود.

دستمزدی براساس قیمت مصالح و خدمات )مانند نقاشی، کاشی کاری، گچکاری دستمزد امانی
و.....( تعیین می شود که توسط مجری انجام شده و توسط کارفرما پرداخت می شود.

دستمزد درصدی از 
هزینه های اجرا

دستمزدی که براساس قیمت کلی اجرا محاسبه می شود.

دستمزد براساس 
سطح محاسبه شده

واحد  برای  توافقی  قیمت  در  پروژه،   سطح  حاصل ضرب  از  که  است  دستمزدی 
سطح محاسبه می شود؛ هرچه پروژه بزرگ تر شود، قیمت پایه برای واحد سطح 

کمتر می شود.

استخدام مجریان 
مجریان اجرای کارهای تزیینات داخلی معموالًً بر اساس سوابق و نمونه کارهای آنها در گذشته 
انتخاب می شوند. در پروژه های معماری داخلی برای اجرای کار پیشنهاد یا پیشنهاداتی از سوی 

طراح مطرح می شود و با توجه به تأیید فرد از سوی طراح، کارفرما نیز او را می پذیرد. 

مشاوران پروژه های معماری داخلی
مختلفی  افراد  تجربه  و  تخصص  از  است  الزم  پروژه  فعالیت های  دامنه  و  نوع  ابعاد،  به  توجه  با 
استفاده کرد. به عنوان مثال اگر پروژه مربوط به یک استودیوی ضبط صدا باشد، مشاوره و حتی 
همکاری متخصص آکوستیک ضروری است. از تخصص های مشاوران زیر برای بخش های مختلف 

پروژه های معماری داخلی استفاده می شود:
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مسؤلیت  هامشاور

طراحی، ارائه جزئیات و تعیین شیوه اجرا برای ضوابط آکوستیکیمتخصص آکوستیک

پیشنهاد و تعیین طرح رنگمشاور هنری

پیشنهاد و تعیین طرح رنگمتخصص رنگ

متخصص حفاظت در برابر 
آتش سوزی

طراحی سیستم آبفشان برای آتش و انجام محاسبات مقررات ملی 
ساختمان

پیشنهاد، انتخاب و تعیین مبلمان متحرک، مبلمان ثابت و تجهیزاتمشاور مبلمان

طراحی و ارائه جزئیات یک آشپزخانه سفارشیمشاور آشپزخانه

طراحی سطوح تراز زمین و عناصر محوطهمعمار محوطه

طراحی و تعیین عناصر روشنایی و کنترل آنهامشاور روشنایی

مهندسان مکانیک، برق و 
لوله کشی

طراحی و تعیین سامانه های تأسیسات مکانیکی، الکتریکی و لوله کشی 

طراحی و نصب سامانه های دیداری ـ شنیداریمشاور رسانه ای

طراحی و تعیین عالئم ساختمانیمشاور عالئم و مسیریابی

توصیه برای تکمیل راه حل های طراحی پایدارمشاور طراحی پایدار

طراحی و تعیین عناصر سازه ای پروژه مهندس سازه

نظارت بر اجرا و کنترل
پس از کسب تجربه در بخش های مختلف اجرای تزیینات داخلی، محل و نوع اشکاالت رایج در 
آمده در دیوارها،  اشکاالت پیش  رایج ترین  زیر  قابل تشخیص هستند در جدول  به راحتی  کار 

پارتیشن ها و نازک کاری فضاهای داخلی آمده است.
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نوععیبتوضیح علل احتمالی

باال رفتن آب های زیرزمینی 
از دیوارها 

لکه های رطوبتی، شوره زدن، 
رطوبت جداشدگی، فرسایش

پارتیشن

شکافعمودیاثرات گرما

ترک هاانواع مختلف شکافواکنش به حمایت از دیوار 

انواع مختلف ترک های عمودی اثرات گرمایی
و افقی

انواع ترک ها در نازک کاریمصالح معیوب

خوردگی بخش های تقویت 
شده

ترک در مسیر سطحی اعضای 
تقویت شده

ترک ها

اعضای بتن مسلح

اجرای نازک کاری پیش 
از رسیدن به رطوبت 

متعادل
لکه های رطوبتی، شوره زدگی، 

رطوبتطبله زدن، قارچ
اعضای آجرکاری

ارگانیسم ها )عنکبوتیان(تار عنکبوتسوراخ ها و ترک ها

رطوبت و عدم توجه به 
ارگانیسم ها )چوب تخریب به واسطه تونل سازیالنه های موجود حشرات 

خواران(
اعضای چوبی

ارگانیسم ها )قارچ ها(پوسیدگی، لکه شدنرطوبت ناشی از عدم تهویه

رطوبت ناشی از عدم تهویه 
و نگه داری

لکه ها، بودار شدن، فرسایش 
ارگانیسم ها )قارچ ها(بیو شیمیایی

اعضای ساخته شده 
از مصالح متخلخل رطوبت ناشی از عدم تهویه 

ارگانیسم ها )گل سنگ ها لکه شدنو نگه داری
و خزه ها(
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نوععیبتوضیحعلل احتمالی

شوره بخار در منافذ رطوبتی،  لکه های 
زدن، جداشدگی، فرسایش

رطوبت نزدیک پل های 
گرمایی

نمای ساختمان

آب های  رفتن  باال 
زیرزمینی از دیوارها

شوره  رطوبتی،  لکه های 
زدن، جداشدگی، فرسایش

رطوبت در پایین یک 
دیوار خارجی

عمودیاثرات گرمایی

ترک ها

فعالیت های مکانیکی 
)نشست، تغییر شکل، 
تاب برداشتن، بارهای 

عمودی، فشار افقی(

ترک های افقی، با زاویه 45 
درجه یا در یک قوس باربر

انواع مختلف شکافواکنش به نیروهای خارجی

شکاف ها
انواع مختلف شکاف عمودی اثرات گرمایی

و افقی

انواع شکاف در نازک کاریمصالح معیوب

فرسایش فیزیکیبادکردنباران، رطوبت، آلودگی 

زنگ زدگی، پوسته شدن، باران یا مواد شیمیایی
فرسایش شیمیاییاز دست دادن سیمان

اکسید شدن عناصر فلزیاکسیداسیوننبود الیه محافظ

خوردگی عناصر فلزیصدمه به مصالحاکسیداسیون
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آشنایی با انواع گروه خط
برای خوانایی و درک درست نقشه ها، طراحان یکسری قراردادهای گرافیکی به کار می گیرند تا 
و  برای دسته بندی  برقرار کنند. جدول پیشنهادی  ارتباط  پیمانکاران  و  با کارفرما  از طریق آن 
استفاده از خطوط در ترسیم نقشه های اجرایی است. انتخاب هر گروه از خطوط به نوع و مقیاس 

نقشه بستگی دارد.

 ... و  پنجره  در،  دیوار ها،  پلکان،کف،سقف،  شامل  داخلی  فضاهای  در  معماری  عناصر  مهم ترین 
نکات  ادامه  در  کرد.  عمل  نقشه کشی  استاندارد های  مطابق  باید  ترسیم  آنها  برای  که  می باشد 
مهمی در خصوص ترسیم آنها آمده است. پیش از آن الزم است با انواع خطوط ترسیمی و عالئم 

مورد استفاده در نقشه کشی آشنا شوید:

عناصر اصلی در فضاهای معماری داخلی و ترسیم آنها

 

نام خط

خطخیليکلفت

خطکلفتممتد

خطونقطة
کلفت)خطمقطع(

خطبرشکوتاه

خطآکس
)خطونقطه(

نوشتههاواعداد

خطنما
)خطممتدنازک(

خطبرشبلند

خطتصوری

خطندید
)خطچین(

خطممتد

خطاندازهوخط
راهنما

خطوطکمکی

موارد استفاده

ازاینخطبراينمایشمحدودةزمین،خطزمینوگاهخطمقطع
عمودياستفادهميشود.

برجستهترینخطپالناســتوبراينمایشقسمتهايبرشخوردة
ساختمانماننددیوارهاوستونهاونوشتنعناویناصليبهکارميرود.

خطنقطةکلفتبراينمایشمحلبرشهايعمودياســتفادهميشود.
اینخطگاهبهصورتســرتاسريوگاهبرايخوانایينقشهبهصورت

منقطعرسمگردد.

برايمحدودکردنطولخطوطودیوارهايبلندبهکارگرفتهميشود.

براينشــاندادنمحورهايتقارن،آکسستونها،درهاوپنجرههاو
...بهکارميرود.

براينشاندادنمشخصاتکميوکیفيعناصرترسیمشدهاستفادهميشود.

ازاینخطبراينمایشسطوحبرشنخوردهدرپالناستفادهميشود.

ازاینخطبراينمایشمناطقياستفادهميشودکهبهطورکاملترسیم
نميشــوند؛وليجســمبهطورمداومباالگويثابتتداوممییابدو

مقیاسترسیمکوچکنميشود.

ازاینخطبراينمایشامکانتغییرواســتفادهازگزینههايمختلف،
مانندروشهايچیدناثاثیه،امکانجابهجایيدیوارهایاامکانتوسعة

آنو....استفادهميشود.

ازخطچینبراينمایشقســمتندیددرجلویاپشــتسطوحقابل
رویت،مانندکنسولپله،نعلدرگاهو....استفادهميشود.

ازاینخطبرايهاشــوروخطاندازهوجزییاتتزیینيوبافتداخل
سطوحاستفادهميشود.

ازخطراهنمابرايبرقراريرابطهمیانتوضیحاتونقشــههااســتفاده
ميشود.

خطوطيهســتندکهبرايتهیةطرحهاياولیهوترسیمشکلکليطرحها
بااســتفادهازمدادH6وH 3یامــدادکپيبهصورتنازکوکمرنگ
ترسیمميشوندتابعدبتوانآنهاراپاککردیاازآنهاصرفنظرنمود.

گروه 
خط
0/3

گروه 
خط
0/6

گروه 
خط
0/8

گروه 
خط
1/2

نوع 
مداد 
مناسب

خیلی خیلی ضخیم
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نام خط

خطخیليکلفت

خطکلفتممتد

خطونقطة
کلفت)خطمقطع(

خطبرشکوتاه

خطآکس
)خطونقطه(

نوشتههاواعداد

خطنما
)خطممتدنازک(

خطبرشبلند

خطتصوری

خطندید
)خطچین(

خطممتد

خطاندازهوخط
راهنما

خطوطکمکی

موارد استفاده

ازاینخطبراينمایشمحدودةزمین،خطزمینوگاهخطمقطع
عمودياستفادهميشود.

برجستهترینخطپالناســتوبراينمایشقسمتهايبرشخوردة
ساختمانماننددیوارهاوستونهاونوشتنعناویناصليبهکارميرود.

خطنقطةکلفتبراينمایشمحلبرشهايعمودياســتفادهميشود.
اینخطگاهبهصورتســرتاسريوگاهبرايخوانایينقشهبهصورت

منقطعرسمگردد.

برايمحدودکردنطولخطوطودیوارهايبلندبهکارگرفتهميشود.

براينشــاندادنمحورهايتقارن،آکسستونها،درهاوپنجرههاو
...بهکارميرود.

براينشاندادنمشخصاتکميوکیفيعناصرترسیمشدهاستفادهميشود.

ازاینخطبراينمایشسطوحبرشنخوردهدرپالناستفادهميشود.

ازاینخطبراينمایشمناطقياستفادهميشودکهبهطورکاملترسیم
نميشــوند؛وليجســمبهطورمداومباالگويثابتتداوممییابدو

مقیاسترسیمکوچکنميشود.

ازاینخطبراينمایشامکانتغییرواســتفادهازگزینههايمختلف،
مانندروشهايچیدناثاثیه،امکانجابهجایيدیوارهایاامکانتوسعة

آنو....استفادهميشود.

ازخطچینبراينمایشقســمتندیددرجلویاپشــتسطوحقابل
رویت،مانندکنسولپله،نعلدرگاهو....استفادهميشود.

ازاینخطبرايهاشــوروخطاندازهوجزییاتتزیینيوبافتداخل
سطوحاستفادهميشود.

ازخطراهنمابرايبرقراريرابطهمیانتوضیحاتونقشــههااســتفاده
ميشود.

خطوطيهســتندکهبرايتهیةطرحهاياولیهوترسیمشکلکليطرحها
بااســتفادهازمدادH6وH 3یامــدادکپيبهصورتنازکوکمرنگ
ترسیمميشوندتابعدبتوانآنهاراپاککردیاازآنهاصرفنظرنمود.

گروه 
خط
0/3

گروه 
خط
0/6

گروه 
خط
0/8

گروه 
خط
1/2

نوع 
مداد 
مناسب

تیپ بندی عالئم مورد استفاده در نقشه های اجرایی
با توجه به نوع پروژه، مقیاس نقشه، سادگی و پیچیدگی طرح، حجم اطالعات، عالئم و روش های 
مورد استفاده در کل نقشه ها را در یک صفحه تیپ بندی و مشخص و از آن برای ترسیم یکنواخت 

و هماهنگ نقشه استفاده می کنیم. 
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»

œ    œ

نمونه تیپ بندی عالئم مورد استفاده در نقشه های اجرایی

آنهاآنها
کم رنگ
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پلکان
از  نمونه  چند  مقطع  و  پالن  ترسیم  روش  می شوند.  رسم  و  طراحی  مختلف  انواع  در  پله ها 

متداول ترین انواع آنها را در شکل های زیر مالحظه می کنید. 

معرفی اجزای پله
پله براساس تکرار یک واحد مشخص و متناسب با مقیاس انسان شکل می گیرد. شیب یک پله 
می تواند از شیب یک رامپ تا شیب یک نردبان تغییر کند که مشخصه های آن در جدول صفحۀ 

بعد آمده است.
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مشخصهاجزاردیف

1)h( اختالف سطح بین دو کف پله را ارتفاع پله می گویند. ارتفاع یک پله

2)b( کف پله محلی است که پای عابر بر روی آن قرار می گیرد و معموالً 30 عرض کف پله
سانتی متر است.

3)g( عرض پله
عرض پله بسته به عملکرد و تعداد استفاده کنندگان از آن، از 60 سانتی متر 
برای ساختمان های  متعارف  پلۀ  تغییر می کند. عرض  تا چند سانتی متر 

مسکونی 100 سانتی متر تا 150 سانتی متر می باشد.

4)n( تعداد پله های بین تعداد پله ها )N( تعداد پله های بین دو سطح در یک شیب است و
دو سطح مورد صعود یا نزول.
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مشخصهاجزاردیف

5)H( ارتفاع پله عبارت است از اختالف ارتفاع دو سطحی که با یک سیستم پله ارتفاع پله
به هم متصل می شوند.

6)L( فاصلۀ بین لبۀ اولین پله تا انتهای کف آخرین پله را می گویند.طول پله

زاویه پله )α( و 7
شیب پله

زاویه سیستم پله با سطح افق را زاویه پله و تانژانت این زاویه را شیب پله 
می نامند. 

انواع نرده یا دست انداز پله ها و بالکن ها

از نرده یا دست انداز در کنار پله برای ایمنی بیشتر و کمک 
قائم  ارتفاع  حداقل  می شود.  استفاده  افراد  بهتر  حرکت  به 
نرده از لبۀ پله cm 85 می باشد. نرده ها در طرح های متنوع 
با مصالح مختلف ساخته می شوند. نرده ها و دست اندازها  و 
را بسته به جنس و ابعاد آنها با دو خط نازک موازی نمایش 
می دهند. از نرده و دست انداز عالوه بر پله ها در لبۀ بالکن ها 

و بام ها نیز استفاده می شود.
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رامپ
ارتباط دادن دو فضای غیر همسطح به کار  رامپ )شیب راهه ( سطح شیب داری است که برای 
می رود. ابعاد و میزان شیب شیب راهه ها به نحوۀ استفادۀ آن بستگی دارد. برای ایجاد اصطکاک 
و هدایت آب،  کف سازی را به صورت دندانه دندانه و ناصاف اجرا می کنند. در ترسیم شیب راهه 

می توان بافت کف سازی و موقعیت کفشور را ترسیم نمود.

شبکه فوالدی
نبشی

شاخک فلزی

شیب %9

شیب %9

شیبراههبرايحرکتپیاده:
میزانشیب10%تا15%وعرضشیبراههيپیاده

حداقل60cmاستوبستهبهمیزانرفتوآمدميتواند
افزایشیابد.

شیبراههبرايحرکتسواره:
میزانشیِبحداکثر%15

حداقلعرضشیبراههبراییکماشین3/5متروحداقل
180cmارتفاعسرگیرمسیرشیبراهه

شیبراههبرايحرکتصندليچرخدار:
میزانشیِبشیبراههبرايحرکتمعلولینحداکثر
8%است.مشخصاتعموميشیبراههرادرشکل

مشاهدهميکنید.درصورتيکهدرپاییندستاندازاز
المانهايعموديبافاصلةحدود15cmاستفادهشود

عرضزیرسازيشیبراههميتواندبهجاي150cmبرابر
100cmدرنظرگرفتهشود.
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کف سازی و عالئم ترسیمی آن در پالن
کف در مقایسه با دیوار و سقف نزدیک ترین و قابل استفاده ترین قسمت فضاست و بیشترین تأثیر 
را در زیبایی و کارآیی فضا دارد. نوع کف سازی با توجه به عملکرد فضا متفاوت می باشد. برای 

کف سازی از مصالح و روش های مختلف استفاده می شود. 

کف سازی با مصالح سخت: مصالحی مانند سنگ، بتن، سرامیک، موزائیک و... برای کف سازی 
فضاهای ورودی، سرویس ها،  با رفت و آمد زیاد استفاده می شود. معموالًً  یا  فضاهای مرطوب و 

آشپزخانه، پیاده روهای محوطه از مصالح سخت برای کف سازی استفاده می شود.

کف سازی نرم: از مصالحی مانند چوب، انواع کف پوش پالستیکی، موکت، قالی و... برای فضاهای 
زندگی مانند اتاق خواب، فضای نشیمن و پذیرایی و... استفاده می شود. 

 X�U�{ tÐ „öÄ @MÝ≥cm

 pO�«dÝ±µ × ±µUÐ X�UÐ È«—«œ 
È«ÅÁuN� @�—

چند نمونه کف سازی نرم و سخت
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 X�U�{ tÐ „öÄ @MÝ≥cm

 pO�«dÝ±µ × ±µUÐ X�UÐ È«—«œ 
È«ÅÁuN� @�—

روش های مشخص کردن کف سازیردیف

نوشتن عنوان مصالح کف در زیر عنوان فضا.1

استفاده از بافت و طرح مصالح در پالن )مهارت دست آزاد، خطوط 0/1 و 0/2 و یا برچسب های 2
چاپی آماده(

نوشتن مشخصات کف سازی فضا در جدول نازک کاری فضاها3

در موارد پیچیده و خاص تهیۀ یک پالن مستقل شامل طرح و جزئیات کف سازی با عنوان پالن 4
کف سازی.
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سقف کاذب و نحوۀ نمایش آن در پالن
سقف کاذب، سقف سبکی است که در زیر سقف اصلی 
برای پوشاندن تیرها، خرپاها،  از آن  ساخته می شود و 
به  نیز  و  نازیبای ساختمان  عناصر  و  کانال ها  و  لوله ها 

منظور تنظیم شکل و تناسبات فضا استفاده می شود. 
 ترسیم سقف کاذب به صورت خط چین و در پالن 

سقف کاذب انجام شود)پالن معکوس(.

شیب بندی فضاها و ترسیم کف شور
فضاهای سرویس مانند حمام، توالت، آشپزخانه و نیز فضاهای دیگری از قبیل موتورخانه، گلخانه، 

ریزش  معرض  در  که  پارکینگ  و  حوض خانه 
سه  تا  یک  شیب  با  باید  می گیرند  قرار  آب 
درصد شیب بندی شوند. موقعیت کف شور نیز 
و  فاضالب  شبکه  نقشه های  به  توجه  با  باید 

نحوۀ شیب بندی در پالن ها مشخص گردد. 
 انتهای فلش سمت پایین را نشان می دهد و 
عدد، میزان شیب را به صورت درصد مشخص 

می کند.

»¬ dOýv�bÇ —uýÅn�
—«eÐ« uKÐUð

—U� eO�

V
Oý

bL� 

دیوار داخلی
در ساخت دیوارهای داخلی از مصالح مختلفی از قبیل شیشه، چوب، فلز، آجر، بتن، سنگ و... 
استفاده می شود. حال می توان به سادگی با استفادۀ مؤثر از نمادها و عالئم مناسب نوع مصالح 

مصرفی نما را نشان داد تا نما واقعی تر و قابل درک تر شود. 
 نمادهای مصالح در حد امکان مشابه مصالح واقعی و بدون نمایش جزئیات غیر ضروری مصالح 

ترسیم می شوند.
 در ترسیم فاز یک دیوار های داخلی می توانیم مصالح تمام قسمت های دیوار را نشان دهیم.
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آجريآجري آجري

آجري سنگالشه

سنگالشه

نمايسیمانيچوبسنگالشهسنگالشه

سنگالشه

سنگپالک

سنگپالکسنگپالک

آجري

تصویر چند نمونه از نمای دیوار

نحوۀ ترسیم دیوار ها با مصالح مختلف
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ترسیم انواع در

ترسیم در پالن. عالمت نماتصویر سه بعدی

اختصاری

نام و مشخصات

.DR

در ی��ک لنگ��ة داخلي )دو ج��دارة توخال��ی( عرض       

cm  105.60  و گام تغییر عرض cm 5 است.

.DR

در یک لنگه ي خارجی یا پل��ه )تمام چوب یا مصالح 

 cm5 105.60 و گام تغیی��ر cm  دیگ��ر( ع��رض

است.

.DBL AC DR

در بادبزنی یک لنگه که در ورودي آشپزخانه و اتاق جشن 

 و نوع دو لنگة آن در ورودي ساختمان هاي عمومي استفاده 

مي شود.

.BP SLDG DR

در کش��ویي معموالً براي قفسه ها و فضاهاي محدود 

استفاده   مي ش��ود. عرض120 تا 230 و گام تغییر 

عرض30 سانتي متر است. نوع سه لنگه ي آن تا سه 

متر عرض دارد. این در ممکن است از چوب، فلز یا 

شیشه ي مسلح ساخته شود.

.DBL FR DR

در دو لنگه

براي درهاي اصلي و تشریفاتي مورد استفاده قرار می

گیرد و ازچوب، فلز یا شیشه ساخته مي شود.

.SLDG PK DR

در کشویي توکار)جیبی(

از این در معموالً در جایي که فضاي کافي براي بازشو 

نباش��د اس��تفاده مي کنند. این در نباید ب��ا لوله ها و 

کابل ها تالقي داشته باشد.

.BI FID DR

در تاشو

ب��راي در کمدها با دس��ترس کامل، گنجة اس��تقرار 

ماشین لباسش��ویي و خش��ک کن معموالً از این در 

استفاده مي شود. عرض در از120تا 270 سانتی متر 

است با گام 15سانتي متر تغییر مي کند.
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ترسیم در پالن. عالمت نماتصویر سه بعدی

اختصاری

نام و مشخصات

.ACDN

در آکاردئونی

عرض این در از120 تا360 سانتي متر متغیر است و 

از آن براي کمدها و گنجه ها و تقسیم فضاها استفاده 

مي شود

.ARCH

درگاهی

از درگاهي براي مشخص کردن محل دسترس به یک 

فضا با تأکید بر اس��تقالل فضا استفاده مي شود. نعل 

درگاه آن داراي اشکال مختلفي است

.DT DR

در دو لنگه ي عمودی

از در دو لنگ��ه ي عمودي معموالً به طور هم زمان به 

عنوان در و پنجره استفاده مي شود.

.OH GAR DR

در باال رونده

ارتفاع در معموالً cm 210 است؛ اما از230و 300 

نیز براي وسایل نقلیه استفاده مي شود

.DBL FR DR

در دو لنگه

.>4LF GAR DR

درهاي دو جفتي )چهار لنگه ي تاشو(

 SFC RLUP GAR

DR

در کرکره اي باال رونده
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ترسیم انواع پنجره

Èœ
uL

Ž 
v¹

uA
� È

Åt~
M�Ë

œ È
ÅÁd

−M
Ä  

   
   

   
   

   
 È

«ÅÁ
d�

d�
 È

ÅÁd
−M

Ä  
   

   
   

 u
ý“

UÐ 
È 

t~
M� 

p
¹ È

ÅÁd
−M

Ä  
   

 v
I�

« u
ý“

UÐ 
ÈÅ

t~
M�Åp

¹ È
ÅÁd

−M
Ä  

   
   

   
t~

M�Åt
Ý 

È«
ÅÁd

�d
� È

ÅÁd
−M

Ä  
   

©t
~M

�Ë
œ® 

vI
�« 

v¹
uA

� È
ÅÁd

−M
Ä  

   
   

Èœ
uL

Ž 
v¹

uA
� È

ÅÁd
−M

ÄÈU???‡???¼ÅÁd??−??M??Ä Èu??ý“U??Ð
«— ‚U?‡?ð« ÈU?C?� v?¹uA�

ÆbM�Åv/ ‰UGý«
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b??M?�«u?ðÅv?� U?¼ÅÁd?−?M?Ä s?¹«
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Æb�uý t²�Ð Ë “UÐ Âd¼«

ôu??L??F?�ÎU??Ð Ád??−??M?Ä È«d?Ð 
ÁœU?????H?????²????Ý« r????� ÷d????Ž

ÆœuýÅv�

ôuLF�ÎË pÇu� œUFÐ« —œ 
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ÁœU?H?²Ý« ÂULŠ Ë f¹ËdÝ

ÆœuýÅv�

v?�“U?�  U?×H� “« Ád−MÄ s¹«
UÐ bM�«uðÅv� t� œuýÅv� t²šUÝ
v?¹ôU?Ð —u?×?� ‰uŠ Âd¼« p¹
ÈU¼ Ád−MÄ d¹“ —œ ÆbMšdâÐ œuš
Ë ÂU?Ð `?D?Ý ·ö?²?š« Ë X?ÐU?Ł
t??¹u??N??ð —u?E?M?� t?Ð s?O?�“d?¹“

ÆœuýÅv� ÁœUH²Ý«
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±∞∞Ë œ—«œ Êb?ý“UÐ ÊUJ�« •

V?ÝU?M?�U?� v?D?O?×� j¹«dý —œ

Æœ—«œ vÐuš œdÐ—U� Ë ÈbMÐ“—œ

œu?š X?Ý« s?J?2 Ád?−?M?Ä p¹

Æb?ýU?Ð Ád?−MÄ Ÿ«u�« “« v³O�dð

t??~??M??� p?¹ V?O?�d?ð q?J?ý —œ

È Ád??−??M??Ä t??~??M?� Ëœ U?Ð Ád?−?M?Ä

ÆœuýÅv� Áb¹œ ÈœuLŽ v¹uA�

ÈÅt¹Ë«“ UÐ XÝ« sJ2 Ád−MÄ s¹«
≥∞ U¹ tł—œ ∂∞ÈÅt~M� UÐ Ë tł—œ 

Æœuý vŠ«dÞ eO� XÐUŁ U¹ Ë uý“UÐ
ôu?L?F?� Ë œ—«œ p?O?Ýö� v²�UŠÎ
ÁœU??H?²?Ý« v?K?�« ÈU?¼U?C?� È«d?Ð

ÆœuýÅv�

Ë  U??????�b??????š ÈU??????¼Å‚U?????ð« —œ

Ë œ—«œ ÁœUH²Ý« œ—u� t�Ušeáý¬

U??¹ Ë—Åt??ÐË— “« X??�??O?� s?J?2

Æœuý “UÐ sO�dÞ

Ë XÐUŁ ÈU¼Åt~M� “« v³O�dð 
ÈœuLŽ ÈU¼uý“UÐ

ôu?L?F� Ád−MÄ s¹« ÎXÝ« XÐUŁ 

È«Åt???A???O???ý ÈU???¼Å„u??K??Ð “« Ë

v?Žu?� Æœu?ýÅv� t²šUÝ rO�{

t?Þu?×?� n?� —œ Ád?−MÄ s¹« “«

ÆœuýÅv� ÁœUH²Ý« eO�    
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 U×O{uð Ë ÂU�                                  È—UB²š« X�öŽ Ë ÂU�           ÊöÄ                            U/                             ÈbFÐÅtÝ rOÝdð

U¼Å”U³� ÈuýËÅX�ý È«dÐ nK²�� Ÿ«u�« —œ v¹uýÅ”U³� sOýU�
Á«dL¼ «b� vL� UÐ —U� ÂU~M¼ tÐ t� œdOÖÅv� —«d� ÁœUH²Ý« œ—u�
ÆbýUÐ t²ý«œ tK�U� t�Uš X�UÝ ÈU¼UC� “« XÝ« d²NÐ Ë XÝ«

s�ÅpAš

v¹uýÅ”U³� s~�

‰eM� v�dB� ÂdÖ »¬ bO�uð È«dÐ sJ�dÖÅ»¬∫sJ�dÖ »¬

sO�“d¹“ —œ Ë œ—«œ œułË v�dÐ Ë È“UÖ ¨v²H� Ÿ«u�« —œ

ÆœuýÅv� VB� t�Ušeáý¬ U¹ bOH� ‚Uð«

Ë XÝ«  U�bš ‚Uð« Â“«u� “« uð« eO� ∫—U�uð Èuð« eO�
—UOÝ U¹ È—«u¹œuð  —u� tÐ UC� —œ v¹ułÅt�d� È«dÐ

ÆœuýÅv� t²šUÝ eO�

—œ U?¹ q?J?ý v?C?O?Ð ¨œd?Ö X?Ý« s?J2 pMOÝ ∫v¹uA�dþ pMOÝ

v?¹«c?žœ«u?� È“U?ÝÅÁœU?�¬ Ë Êœd?� eO9 È«dÐ Ë býUÐ d~¹œ ‰UJý«

ÆbýUÐ t²ý«œ VÝUM� —u� b¹UÐ Ë œdOÖÅv� —«d� ÁœUH²Ý« œ—u�

q?¹U?ÝË ¨·Ëd?þ È—«b?N?~?� È«d?Ð U?¼ÅX?M?O?ÐU?� “« ∫v?M?O?�“ X?M?O?ÐU�
Ê«uMŽ tÐ Ê¬ v¹Ë— ̀ DÝ ÆœuýÅv� ÁœUH²Ý« v¹«cž œ«u� Ë t�Ušeáý¬
Ë X?�UE� qÐU� b¹UÐ U¼ÅÊ¬ d¹“ ÆœdOÖÅv� —«d� ÁœUH²Ý« œ—u� —U� eO�

ÆbýUÐ Êœd� eO9 qÐU� Ë XÐuÞ— b{

W
WASHER

D
DRYER

È—«u¹œ XMOÐU�

ôuLF� “UÖ ‚Uł« ∫“UÖ ‚Uł«Îé�ô p¹ ̈ g�«u¼ U¹ œu¼ p¹ È«—«œ 
U?¼ÅÊö?Ä —œ b?¹U?Ð t?� X?Ý« g?�«u?¼ vłËdš q×� ÆXÝ« s� p¹ Ë
‰U?â?�¹ p¹œe� U¹ œUÐ ÊU¹dł dO�� —œ b¹U³� “UÖ ‚Uł« Æœuý rOÝdð

ÆbýUÐ

ôu?LF� ‰Uâ�¹ ÷dŽ ∫‰Uâ�¹Î sOÐ µµ Uð cm ±≤∞Ë X?Ý« dOG²� 

  XÝ« sJ2 Ê¬ oLŽcm ∑∞v?Ýd²Ýœ qÐU� b¹UÐ vÖœUÝ tÐ ÆbýUÐ 

ÆœdOÖÅv� —«d� ÁœUH²Ý« œ—u� —e¹d� UÐ Á«dL¼ ÁUÖ Ë býUÐ

Èu?ý ËÅX�ý È«dÐ v¹uA�dþ sOýU� ∫v¹uA�dþ sOýU�
ÆœdOÖÅv� —«d� ÁœUH²Ý« œ—u� ·Ëdþ

�® —U�uð ‚Uł«©d

WH
WATER

HEATER

S
SINK

REF
REFRIGERATOR

R
RANGE

LT
LAUNDRY TRAY

FLCAB
   FLOOR

CABINETS

60 ×× 60

45 ×× 55

DW
DISH  WASHER

WCAB
    WALL

CABINETS

O
 OVEN

BUILTIN

IBRD
FOLDUP

IRONING

BOARD

عالئم مورد استفاده در مبلمان و تجهیزات
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عالمت شمال و جهت قبله
تابش  و  حرکت  جهت  و  جغرافیایی  جهات  طبیعی،  محیط  به  توجه  با  ساختمان  هر  طراحی 
خورشید انجام می گیرد. معموالً نقشه را به نحوی تنظیم می کنند که جهت شمال پالن، به طرف 

باالی نقشه باشد. جهت شمال و قبله را با عالئم مختلفی می توان نشان داد. 

 UB�A� Ë ÂU�                            È—UB²š« X�öŽ Ë ÂU�             ÊöÄ                             U/                        ÈbFÐÅtÝ rOÝdð

·—U??F?²?� È Á“«b?�«cmÅ±µ∞™∑µ�« ÆX??Ý« ÒË U??¼ÅÕd?Þ —œ  U?
Æb�uýÅv� t²šUÝ eO� Èd~¹œ ÈU¼ÅÁ“«b�«

pÇu� Ê«Ë

týuÖ Ê«Ë

n?K²�� ÈU¼Åt�Uš—U� ÈÅt²šUÝÅgOÄ lÐd� výËœd¹“ Ë ‘Ëœ
 œU?F?Ð« q?�«b?Š Æœ—«œ vHK²�� ÈU¼ÅÁ“«b�« Ë U¼ÅÕdÞπ∞™π∞

ÆbýUÐÅv�

v�«d¹« X�«uð

œułu� ÈUC� V�ŠdÐ v¹uýÅXÝœÅ∫ ©t¹UÄ ÊËbÐ® v¹uýÅXÝœ
U?Ð ÁU?Ö Ë Æœu?ý vŠ«dÞ  ËUH²� ÈU¼ÅÁ“«b�« —œ XÝ« sJ2

ÆXÝ« Á«dL¼ ì Ë X�«uðeO� ¨tM¹¬

XMOÐU� UÐ v¹uýÅXÝœ

»¬ dOý

v~�d� X�«uð

BT

REC

BT

COR

BT

ANG

SH

SQ

  

WC

2PC

LAV

WLHNG

LAV

CNT TP

HB

WC

IPC

‰ULý

tK³�

‰ULý

tK³�
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نیوو گذاری )ترازنویسی(
مشخص کردن تراز کف های مختلف ساختمان نسبت 
به یکدیگر و سطح مبنا، برای خواندن و اجرای درست 
همین  به  دارد.  زیادی  اهمیت  پروژه ساختمانی  هر 
جهت در نقشه های ساختمانی، یک سطح اصلی را در 
نزدیکی طبقۀ همکف به عنوان سطح مبنا مشخص 
می کند و ارتفاع آن را معادل   قرار می دهند. 
+ و سطوح  با عالمت  را  این سطح  از  باالتر  سطوح 

پایین تر از آن را باعالمت - نیوو گذاری می کنند.
مشخص کردن موقعیت ورودی ها

فضاهای ورود به محوطه و ساختمان را معموالً عالوه 
نماد  و  پیکان  از  استفاده  با  شکل  مانند  نوشته  بر 

)ENT( مشخص می کنند. 

 

ارتفاعنسبتبهسطحمبنا
دایرهبهقطر
8mm6تا

بنچمارکمعادل

معرفيبنچمارک

معرفيکف

کفتمامشدهيمعماري

ÈœË—ËÈœË—Ë

قاببندي
چوبيدر

گوشهيباالیي
ساختمان

اتصالدیوار
خارجيو

داخليدرزیر
سقف

اتصالو
قاببندي
درکشویي

شیشهايبه
دیوار

نمايآجريبر
رويقاببندي

اتاقخواب اتاقخواب

اتصالدرب
پارکینگبه

اسکلتساختمان

جعبهگلآجري

پنجرهيثابت

درلوالیي

دیوارنمايآجري
برروياستراکچر

چوبيدرگوشه

کد گذاری دیتایل های خاص
هستند  پیچیده  قدری  به  و...  شومینه  آشپزخانه،  پله،  مانند  طبقه،  پالن  نمادهای  از  بسیاری 
که نمی توان همه مشخصات آنها را در پالن ها نمایش داد. این قسمت از پالن ها را مشخص و 

کدگذاری می کنیم تا در نقشه های دیگر با مقیاس بزرگ تر ترسیم شوند. 
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همان طور که می دانید بسیاری از اشتباهاتی که درحین اجرای ساختمان پیش می آید، ناشی از 
ترسیم یا قرائت نادرست نقشه های معماری، به ویژه ناشی از قرائت اشتباه اندازه هاست که خود 
اجرایی  نقشه های  تکمیل  می آورد.  پایین  را  کار  کیفیت  و  می شود  هزینه  و  زمان  اتالف  باعث 
ساختمان وابسته به اندازه گذاری دقیق و کامل اجزای تشکیل دهندۀ آن می باشد. از این رو کل 
اندازه های ساختمان مشخص می شوند تا مجریان، حق تغییر در ابعاد و مشخصات ساختمان را 
خارج از خطای مجاز نداشته باشند و فقط با نظر مسؤل پروژه است که بعضی از اندازه های جزئی 
نوشته نمی شوند تا مجریان از آزادی عمل الزم برای تصمیم گیری برخوردار باشند و بتوانند با 
توجه به شرایط اجرا اندازه ها را کامل و قطعی نمایند. اندازه گذاری پالن ها در دو مرحله صورت 
می گیرد: اندازه گذاری خارجی و اندازه گذاری داخلی. در اندازه گذاری داخلی ابعاد فضاها، طول و 
ضخامت دیوارها و ابعاد درها و تجهیزات در یک ستون نوشته می شوند. اندازه گذاری خارجی در 

سه ستون انجام می شود به توضیحات زیر به دّقت توجه نمایید.

اندازه گذاری پالن های طبقات

± ∫Èd?ÝU?ðd?Ý ÈÅÁ“«b?�« jš ‡‡“« Á“«b?�« j?š s?O�Ë«

Æb¼œÅv� ÊUA� «— ÊUL²šUÝ q� ‰uÞ t� XÝ« ÊËdOÐ

≤ ∫U??¼Åv??~??²?�?J?ý ÈÅÁ“«b?�« j?š ‡?‡q??×?� ÈÅÁ“«b?�«

ÁU?Ö Ë b¼œÅv� g¹UL� «— ÊUL²šUÝ ÈÅt�bÐ ÈU¼Åv~²�Jý

vł—Uš Ë vKš«œ ÈU¼—«u¹œ v�öð q×� Ë X�U�{ q�Uý

ÆœuýÅv� eO�

≥ ∫U¼ÅXOF�u� ÈÅÁ“«b�« jš ‡‡Á“«b�« jš s¹dðÅp¹œe�

¨U¼ÅÁd−MÄ ̈ U¼—œ œUFÐ« Ë —«dI²Ý« q×� t� XÝ« ÊUL²šUÝ tÐ

Æb¼œÅv� ÊUA� «— ì Ë  «eON−ð q×�

¥ ∫jÐ«— jš ‡‡Á“«b�« d¼ t� XÝ« Èb²L� Ë „“U� jš

ÆbM�Åv� j³ðd� Ê¬ v�UL²šUÝ dBMŽ tÐ «—

µ ∫œUFÐ« ÈÅÁ“«b�« ‡‡ÅÅ`?�UB� œUFÐ« Á“«b�« s¹«

∫bM�Åv� h�A� «— v�UL²šUÝ  UO¹eł Ë

Ë „Uš Ë êÖ œËb�«

v²š«œdÄ êÖ

ÈdÖdł¬ 

 v~MÝ eO�d�

Ê«uMŽ “« È«bł Ê«uðÅv� «— `�UB� œUFÐ« 

Xýu� U¼ÅÊ¬ 

`�UB� Ê«uMŽ UÐ Á«dL¼ b�«uðÅv� `�UB� œUFÐ«

Æœuý t²ýu�

∂Êö?‡?Ä ÈË— U?‡?¼ÅÁd−MÄ Ë U‡‡¼—œ ÈÅÁ“«b‡‡�«ÅÅ‡‡ÅÅ

—œ Ád?−?MÄ Ë —œ  UB�A� ÆœuýÅv� h�A�

v?�d?F?� Ád?−?MÄ Ë —œ ‰Ëbł Ë  UO¹eł ÈÅtAI�

d?¹“ q?J?ý bM�U� vÐuÇ ÈU¼ÅÁ“UÝ —œ ÆœuýÅv�

È—«c??ÖÅÁ“«b??�« Ê¬ —u??×??� ÈË— Ád??−??M??Ä Ë —œ

ÆœuýÅv�

ŸUHð—«

 „
ö

Ä @
MÝ

¥∞
×

¥∞

≥c
m
 

ÊU
LO

Ý
 t

Ý
U�

  
ö

� 
tÐ 

≤
d~

� 
s

²Ð 

v~MÝeO�d�±∞ × ±[µ cm

±∞cmdł¬ —«u¹œ 

≤[µcmêÖË „UšË êÖœËb�«

v²š«œdÄ

“« œuýÅv� X¹u�Ë« V�ŠdÐ U¼ÅÁ“«b�« s²ýu� È«dÐ

Æœd� ÁœUH²Ý« ‚u� ÈU¼Å‘Ë—“« Â«b�d¼

÷dŽ
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∑MÐ `�UB� UÐ U¼—«u¹œ v�¹u�ÅÁ“«b�« —œ ‡‡ÒœËb�« È«—«œ t� v¹U

dE�Å·d� È—U� „“U� œUFÐ« s²ýu� “« bM²�¼ vł—Uš U¹ vKš«œ

ÆœuýÅv� v�¹u�ÅÁ“«b�« vMOÇ —«u¹œ jI� Ë œuýÅv�

∏ÈU?ł tÐ vM²Ð U¹ ÈeK� XKJÝ« ÈU¼ÅÊUL²šUÝ —œ È—«cÖÅÁ“«b�« ‡‡ÅÅÅ

U?¼ÅÊu?²?Ý ¨Êö?Ä X?Ý«— X?L?Ý Ë ôU?Ð —œ Èd?ÝUðdÝ ÈÅÁ“«b�« jš

U?Ð s?L?{ —œ Æb�uýÅv� t²ýu� U¼ÅÊu²Ý ÈÅtK�U� Ë Ábý ÈbMÐÅf�¬

“« bFÐ U‡¼—«u¹œ t‡�Ås¹« tÐ tłu‡ð

ÈÅtK�U� b�uýÅv� «dł« U¼ÅÊu²Ý

f�¬ Uð v�ËdOÐ ÈU‡¼—«u¹œ ÈUL�

Æœuý h�A� b¹UÐ
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عالئم مصالح در نقشه های ساختمانی

عالئم برخی مصالح در نقشه های ساختمانی

بتن مسلحدال کف سازی

بتن غیر مسلحبرش چوب

اجرای بتن پیش ساختهآرماتور طولی

شیشهعایق رطوبتی
            

عایق حرارتی

سنگ مصنوعی

سنگ طبیعی
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برای متمایز کردن سطوح برش خورده از بقیۀ سطوح جسم، سطوح برش خورده را با رعایت نکات 
زیر هاشور می زنند: 

روش ترسیم هاشور

1 خطوط هاشور که با خطوط کم رنگ ترسیم می شود 
به خطوط اصلی منتهی و محدود می شود، یعنی خطوط 
هاشور هیچ کدام از خطوط اصلی جسم را قطع نمی کنند. 

2 در مواردی که خط هاشور 45 با محورهای تقارن یا 
 600 یا   300 هاشور  از  شود  موازی  جسم  اصلی  خطوط 

می شود.  استفاده 

هاشور  سطوح  در  ندید(  )خط  چین  خط  ترسیم  از   3
درک  به  آنها  ترسیم  اینکه  مگر  می شود  اجتناب  خورده، 

باشد.  ضروری  و  کرده  کمک  نقشه 

4 هاشور هیچ گاه به خط چین محدود نمی شود. 
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5 در مقاطع قطعات مرکب، اوالً جهت هاشور قطعات نسبت به هم متفاوت است و ثانیاً در مقطع 
بزرگ  خیلی  قطعات  زدن  هاشور  در  بر عکس  و  است  کمتر  هاشورها  فاصلۀ  کوچک تر  قطعات 

می توان از هاشور زدن بخش میانی قطعه صرف نظر کرد. 

شیوۀ نمایش تابلوی نمونه مصالح
روش های مختلف نمایش با توجه به حرفه ای بودن مجری آن متفاوت می باشد، با بررسی مجالت، 
کارخانه ها، شیوه های  نمایش محصوالت  نحوۀ  دیدن  و  بازار  در  موجود  نشریات  دیگر  و   کتاب ها 

مناسبی را برای نگه داری و ارائۀ این نمونه ها پیشنهاد می دهند.

  

  

  
  

  

  

 رسمي
تركيبي از نمونه 

مصالح و تصاوير كه در 
يك سيستم شبكه اي 

 قرار مي گيرند.
 

 نمونه حجمي
نمونه ها بر روي    

يك سطح تخت مانند 
تخته فوم چيده مي 

 شود.
 

 هاكتاب نمونه 
مجموعه اي از تصاوير 
مصالح مختلف با رنگ 
و ابعاد و ويژگي هاي 
 خاص آن ها مي باشد.

 

نمونه ها غير رسمي
با لمس كردن 

سنجيده مي شود؛ 
سازماندهي آن ها 

اهميت چنداني نداردو 
ممكن است در يك 
 جعبه گذاشته شوند.
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چهارضلعی ها
شناخت ویژگی های چهار ضلعی ها کاربرد وسیعی در تعریف عناصر ساختمانی و اجرای آنها دارند. 
متوازی االضالع، لوزی، مستطیل، مربع و ذوزنقه چهارضلعی های تعریف شده ای هستند که شما 

در سال های قبل با ویژگی های آنها آشنا شدید که برخی از آنها یادآوری می شود. 

لوزی: متوازی االضالعی است که چهار ضلع 
متوازی  ویژگی های  همه  و  برابرند  هم  با  آن 
هم  بر  قطرها  لوزی  هر  در  دارد.  را  االضالع 
عمودند و نیمساز زاویۀ داخلی هستند. لوزی 

است.  تقارن  و مرکز  تقارن  دارای دو محور 

متوازی االضالع: چهار ضلعی است که هر دو 
ضلع مقابل آن با هم موازیند. در متوازی االضالع 
در  می گویند.  ارتفاع  مقابل  ضلع  دو  فاصله  به 
متوازی االضالع دو ضلع و دو زاویۀ روبه روی هم 

با هم برابرند و یک مرکز تقارن دارد.  

a

a

a a

aa

b

a

H D

A B

C

با هم  مربع: مستطیلی است که دو ضلع آن 
برابر باشد. و یا مربع لوزی است که یک زاویۀ 
آن قائمه باشد بنابراین مربع تمامی ویژگی های 

متوازی االضالع، مستطیل و لوزی را دارد. 

مستطیل: متوازی االضالعی است که یک زاویۀ آن 
قائمه باشد.  هر کدام از قطرها و محورهای مستطیل 

آن را به دو شکل مساوی تقسیم می کنند.
بر هم عمودند.  دارد که  تقارن  مستطیل دو محور 
محل تقارن این دو محور مرکز تقارن مستطیل است.   

a

a

a a

aa

b

a

a

a

a a

aa

b

a

ذوزنقه: چهار ضلعی است که فقط دو ضلع آن با هم موازی است.که به آنها قاعدۀ ذوزنقه می گویند. 
به دو ضلع غیر موازی ذوزنقه ساق می گویند. اگر دو ساق ذوزنقه مساوی باشند به آن ذوزنقه 
متساوی الساقین می گویند و اگر یک زاویه آن قائمه باشد به آن ذوزنقه قائم الزاویه می گویند.

A B

C
H

D

اشكال و احجام هندسی
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 احجام افالطونی احجام منتظمی هستند که همۀ اضالع و زوایای آنها با هم برابر است. یا از 
تعدادی وجه تشکیل یافته اند که همۀ آنها با هم برابرند.

منتظم  وجهی های  چند  است،  بی شمار  آنها  تعداد  که  غیر منتظم  ضلعی های  چند  برخالف   
هستند. محدود 

 چند وجهی های منتظم که به احجام افالطونی موسوم اند عبارت اند از: 

مثلث القاعده  هرم  یا  منتظم  وجهی  چهار 
منتظم که از چهار مثلث متساوی االضالع 

است.  شده  تشکیل  منتظم  ضلعی  سه  یا 

از شش  که  مکعب  یا  منتظم  وجهی  شش 
است. شده  تشکیل  مربع 

مثلث  هشت  از  که  منتظم  هشت وجهی 
متساوی االضالع شکل گرفته است.

پنج  دوازده  از  که  منتظم  وجهی  دوازده 
است. شده  تشکیل  منتظم  ضلعی 

مثلث  بیست  از  که  منتظم  وجهی  بیست 
متساوی االضالع شکل گرفته است.

احجام افالطوني
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مساحت و حجم اشکال هندسی

π × محیط: قطر

مساحت: شعاع به توان π × 2دایره

360 ÷ )π × قطاع: )شعاع به توان 2 × زاویه

بیضی
محیط: π × )1/2 قطر کوچک + 1/2 قطر بزرگ(

π × مساحت: نصف قطر کوچک × نصف قطر بزرگ

مساحت: 1/2 قاعده × ارتفاعمثلث

هرم

مساحت: )1/2 مجموع اضالع قاعده × ارتفاع( + 
مساحت قاعده

حجم: مساحت قاعده × 1/3 ارتفاع

کره

مساحت: π 4 × شعاع به توان 2

π
4
3

حجم: شعاع به توان 3 × 

مخروط

مساحت: محیط قاعده مخروط × 2/)مولد مخروط(

π × حجم: شعاع به توان2 × نصف ارتفاع

استوانه

مساحت: )قطر × ارتفاع × π × 2( + )π × شعاع به 
توان2(

π × حجم: شعاع به توان2 × ارتفاع

متوازی 
مساحت: ارتفاع × قاعدهاالضالع
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به نسبت بین دو قسمت از یک خط یا دو اندازه از یک شکل گفته می شود، به طوری که نسبت 
بین قسمت کوچک به قسمت بزرگ برابر با نسبت قسمت بزرگ تر به تمام خط باشد.

 این نسبت تقریباً 1/16 یا 5/8 و برابر با نسبت یک ضلع پنج ضلعی به قطر آن می باشد.

تناسبات طالیی

ترسیم مستطیل طالیی
رسم مربع ABCD:  از نقطه E در وسط قاعده AB، خطی به نقطه C رسم کنید. کمانی با شعاع 
CE به مرکز C تا نقطه F برروی امتداد AB بزنید. مستطیل ADGF یک مستطیل طالیی خواهد 

بود.
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نام و تعریف برخی از فضاهای مهم خانه های ایرانی

ارسي : پنجرۀ بزرگ چوبی که غالباً یک جبهۀ اتاق را 
می پوشاند و بازشوهاي کشویی باال رونده و شیشه هاي 

معموالً رنگین دارد.
اتاق ارسي: اتاقی که پنجرۀ اصلی آن ارسی می باشد.

تاالر ارسي: تاالري که پنجرۀ اصلی آن ارسی باشد.

اندروني: بخشی از خانه که مخصوص اهل خانه و محارم آنان است.
بیروني: عرصه اي از خانه یا کاخ که غیرمحارم را در آنجا می پذیرفته اند.

ایوان: فضایی نیمه باز که معموالً از سه طرف بسته و از یک طرف مشرف به فضاي باز است.
صفه: سکویی وسیع در جلوی یک جبهه از بنا و مشرف بر فضاي باز، گاه به معناي ایوان نیز به 

کار می رود.
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بادگیر: عنصري مرتفع بر روي بام بنا که هواي بیرون بنا را به درون آن، و هواي درون را به بیرون 
منتقل می کند و موجب خنکی هوا می شود.

تاالر: فضاي بستۀ مرتفع و مجلل با دهانۀ وسیع و با قاعدۀ 
مستطیل شکل در خانه ها که معموالً در ضلع بزرگ تاالر 

مجاور حیاط است و ارسی دارد.

تاالر چلیپا: تاالري که قاعده اش به شکل چلیپا باشد. این 
شکل معموالً حاصل وجود عناصري چون بادگیر و کفش کن 

و پستو در چهارگوشۀ تاالر است.

تاالر سرداب: سرداب مفصل و تاالر مانند.

تاالر شاه نشین دار: تاالري که در ضلع بزرگ تر خود، در 
مقابل پنجرۀ بزرگ روبه حیاط، شاه نشین دارد. گاه ممکن 

است شاه نشین در جوار حیاط قرار گیرد.

شاه نشین: فضایی فرورفته در میان ضلع اصلی صحن، 
براي  مناسب  محلی  که  دیگر  فضاهاي  یا  ایوان  یا  تاالر 

نشستن است.

پستو: فضایی کوچک در پشت فضاي اصلی و مرتبط با 
آن، که معموالً انباري است.

صندوق خانه: پستو

تنورخانه: محلی که تنور در آن قرار دارد.
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چهارصفه: فضایي با قاعدة چلیپایي، که بخش میاني اش مربع شکل است و تاقي مدور و مرتفع تر 
از دیگر قسمت ها، با نورگیري در میانه، دارد.

حوضخانه: فضایي سرپوشیده با حوضي درمیانه، که 
معموالً مرتفع است و از سقف نور مي گیرد.

حیاط: فضاي باز محصور شده با بنا.
فضاهاي  پشت  در  حیاطي کوچک  حیاط خلوت: 
اصلي بنا، که معموالً فضاهاي خدماتي در کنار آن 

قرار مي گیرد.
حیاط مرکزي: حیاط میاني

حیاط میاني: حیاطي که فضاهاي بسته و نیمه باز، 
آن را احاطه کرده باشند. 

حیاط دام: حیاطي براي نگهداري دام، که معموالً 
طویله یا اصطبل هم در کنار آن قرار دارد.

حیاط زاویه: حیاطي کوچک، واقع در گوشة بنا.
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داالن: فضاي سرپوشیدۀ کشیده اي که معموالً معبر است این راستۀ کوتاه و باریک و سرپوشیده، 
معموالً آغاز و انجام مشخصی دارد.

دستگاه ورودي: مجموعۀ فضاهاي ورودي، که ممکن است شامل همه یا بعضی از این عناصر 
باشد: جلوخان، سردر، درگاه، هشتی و دهلیز.

ورودي: بخشی از بنا که بیرون بنا را به داخل آن مرتبط می کند.
جلوخان : محوطه اي باز از اجزاي دستگاه ورودي، که پیش از سر در و در جلوی آن قرار می گیرد.

دهلیز: داالنی که در حد فاصل مدخل و درون بنا باشد.
راهرو: فضاي کشیده اي که دو یا چند فضا را به هم مرتبط می کند.

دق الباب: کوبه ای که بر در خانه می زدند تا صاحب خانه با شنیدن صدای آن برای باز نمودن در 
خبردار شود. به دو صورت حلقه ای با صدای زیر برای زنان، و شکل وزنه ای با صدای بم برای مردان 

بوده است تا صاحب خانه از جنسیت فرد پشت در، آگاه شده و حجاب مناسب را داشته باشد. 
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 رواق: فضاي نیمه باز طویل تک الیه، با ستون هاي متعدد، در کنار فضاي باز، که معموالً از تکرار 
چهارطاقی هاي مشابه در یک راستا پدید می آید.

زیر زمین: فضایی که کف آن پایین تر از کف 
حیاط باشد.

سرداب: سردابه، زیر زمین.

سه دري: اتاقی با قاعدۀ مربع یا مستطیل که 
سه پنجرۀ قدي درکنار هم و رو به حیاط دارد 
و تناسباتش برمبناي آنها شکل گرفته و ورودي 

یا ورودي هاي آن در اضالع طرفین آن است.
پنج دري: اتاق بزرگی که پنج پنجرۀ قدي در 
کنار هم و رو به حیاط در ضلع بزرگ تر خود 
آنها شکل گرفته  مبناي  بر  تناسباتش  و  دارد 
در  و  طرفین  در  آن  ورودي هاي  یا  ورودي  و 

اضالع کوتاه تر واقع است.
با  ولی  دري،  پنج  مشابه  اتاقی  دري:  هفت 

هفت پنجرۀ قدي.
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عرصه : حوزه یا مجموعه اي از فضاهاي بنا که 
تشخیص  قابل  قسمت ها  دیگر  از  اعتباري  به 

باشد، مانند عرصۀ بیرونی و عرصۀ اندرونی.
فضاي ارتباطي: فضایی که کارکرد اصلی آن 

ایجاد ارتباط در بین فضاهاست.
فضاي باز: فضاي بدون سقف، اعم از محصور 

یا غیر محصور.
فضاي بسته: فضاي مسقفی که همۀ جوانب 

آن بسته باشد.
فضاي خدماتي: فضایی با کارکردهایی چون 

شست و شو، آشپزي و انبار.
فضاي نیمه باز: فضاي مسقفی که یک یا چند 

وجه آن به فضاي باز گشوده باشد.
کوچک،  دهانۀ  با  باز  نیمه  فضایی  کفش کن: 
در بین فضاهاي پیرامون حیاط قرار می گیرد و 

آنها را به حیاط مرتبط می کند.
راهروها در حکم کفش کن هستند.

گودال باغچه: حیاطی گودنشسته در میان حیاطی دیگر، که معموالً عمقش درحدود یک طبقه 
است و باغچه دارد. 
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گوشوار: فضاهایی متقارن در طبقۀ باال و در طرفین فضاهاي مرتفعی چون تاالر و ایوان و معموالً 
مشرف بر آنها.

محوطه: فضاي باز وسیع، معموالً در پیرامون 
بنا.

مضیف: بنا یا فضاي پذیرایی از مهمانان.
مهتابي: فضاي باز پس نشسته در جبهه اي از بنا، مانند ایوانی بدون سقف، که در سه طرف بسته، 

و از یک طرف به فضاي باز مشرف است.

هشتی: فضای سرپوشیدۀ متصل به کوچه، و فضایی بعد از در ورودی است. مهم ترین کارکرد 
هشتی، تقسیم مسیر ورودی به دو یا چند جهت و حفظ حریم خانه  است. هشتی به شکل های 
مختلفی مانند مربع یا مستطیل، هشت ضلعی و... ساخته می شد. در خانه های سنتی اگر کسی 
وارد حریم  و  از درگاه آن خانه داخل نشده  اما  برقرار کند،  ارتباط  اهل خانه ای  با  می خواست 
در هشتی سکوهایی در  آنها نشود، در هشتی منتظر می ماند. به همین دلیل معموالًً  خصوصی 
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ابعاد کاربردی بدن انسان در حالت های مختلف

ابعاد کاربردی بدن انسان

ساخته  افراد  نشستن  برای  آن  از  زده  بیرون  یا  دیوار  دل 
و  نگار  و  نقش  پر  برخی  و  ساده  هشتی ها  برخی  می شد. 
دارای تزیینات معماری بودند. همچنین در برخی هشتی ها، 
روزنی در سقف، نور را به داخل آورده، داخل آن را روشن 

می کرد.
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ابعاد صندلی های دسته دار

سانتی متر اینچ

A3183/8 ـ 3378/7ـ

B15/540/6 ـ 1639/4ـ

C1643/2 ـ 1740/6ـ

D1761 ـ 2443/2ـ

E015/2ـ60/0 ـ

F15/545/7ـ1839/4ـ

G8 25/4ـ1020/3ـ

H1230/5

I18   50/8   ـ2045/7ـ

J2471/1 ـ 2861ـ

K2373/7 ـ 2958/4ـ

سانتی متر اینچ
A1643/2 ـ 1740/6ـ
B8/5  22/9 ـ 921/6ـ
C1030/5 ـ 1225/4ـ
D16/5 44/5 ـ 17/541/9ـ
E18   ـ 61 ـ 2445/7 
F622/9 ـ 915/2ـ
G10adjust25/4adjust
H15/5 40/6 ـ 1639/4ـ
I12max30/5max
J30adjust76/2adjust
K1538/1
L1235/6 ـ 1430/5ـ

رابطۀ میان ابعاد بدن انسان، مبلمان و فضا
نشیمن

صندلی ، چهار پایۀ مخصوص نقشه کشی
صندلی برای استفاده های عمومی

صندلی مدیر
صندلی راحتی

دید از باال

دید از باالدید از باال

دید از پهلو

دید از پهلو

دید از پهلو
دید از پهلو



62
           

سانتی متر اینچ
A18    61 ـ 2445/7ـ
B15/5 40/6 ـ 1639/4ـ
C1643/2 ـ 1740/6ـ
D3076/2
E24 61

سانتی متر اینچ

A42121/9 ـ 48106/7ـ
B622/9 ـ 915/2ـ
C3 15/2 ـ 67/6   ـ
D2871/1
E62 172/7 ـ 68157/5 ـ
F90 243/8 ـ 96228/6 ـ
G40 116/8 ـ 46101/6 ـ
H2666
I58 162/6 ـ 64147/3 ـ
J84 228/6 ـ 90213/4 ـ

الزم  فضای  و  دسته،  بدون  صندلی های  ابعاد 
برای نشستن افراد در کنار هم 
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سانتی متر اینچ

A84284/5 ـ 112213/3ـ

B1340/6 ـ 1633ـ

C58   ـ 203/2 ـ 80147/3  

D1645/7 ـ 1840/6ـ

E1443/2 ـ 1735/6ـ

F1245/7 ـ 1830/5ـ

G3091/4 ـ 3676/2ـ

H1240/6 ـ 1630/5ـ

I60172/7 ـ 68152/4  ـ

J54157/5 ـ 62137/2   ـ

 ابعاد الزم برای طراحی مبلمان دو فرد
روبه روی هم

سانتی متر اینچ

A34-4086/4 101/6ـ

B2871/1

C42 - 48106/7 121/9 ـ

D6-915/2 22/9 ـ

E37/6

F32 - 3881/3 96/5 ـ

G2666

H40 - 46101/6 116/8 ـ

I38 - 60121/9 152/4 ـ

J3-67/6 15/2 ـ

ابعاد الزم برای طراحی مبلمان در کنج ها
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سانتی متر اینچ
A18   61 ـ 2445/7ـ
B48   ـ 147/3 ـ 58121/9  
C36101/6 ـ 4091/4ـ
D46132/08 ـ 52116/8   ـ
E3091/3 ـ 3676/2ـ
F72182/9
G69175/3
H42127 ـ 50106/7   ـ
I1240/6 ـ 1630/5ـ
J1845/7
K2481/3 ـ 3261ـ
L39106/7 ـ 4299/1ـ
M3699/1 ـ 3991/4ـ

ابعاد الزم برای دسترسی افراد به
قفسه های بوفه و کتابخانه و موارد مشابه

غذاخوری
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سانتی متر اینچ
A2768/6
B1845/7
C922/9
D3076/2
E2153/3
F1640/6
G512/7
H2461
I90228/6
J72182/9

 

محدودۀ فضایی هر فرد در 
پشت میز غذاخوری

سانتی متر اینچ

A54137/2
B1230/5
C3076/2
D48121/9
E1845/7
F42106/7
G922/9
H2461
I40101/6
J1640/6
K1025/4
L116 ـ 128294/6ـ  325/1
M18 ـ 2445/7ـ   61
N80203/2
O78 ـ 90198/1ـ  228/6

عرض و طول مناسب برای میز 
غذاخوری با توجه به تعداد افراد

سانتی متر اینچ
A96 ـ ـ 102243/8   259/1
B18 ـ 2445/7ـ  61
C1230/5
D3076/2
E132 ـ 144335/3ـ  365/8
F96243/8
G1845/7
H54137/2
I36 ـ ـ 4291/4   106/7
J48min121/9min
K18min45/7min

ابعاد و فواصل پشت میز 
غذاخوری

سانتی متر اینچ

A30min76/2min

B615/2

C2461

D18 ـ 2445/7ـ    61

E1230/5

F48   ـ ـ 54121/9     137/2

G3691/4

H30 ـ ـ 3676/2   91/4

I114 ـ ـ 126289/6   320

J84 ـ ـ 96213/4   243/8

K48121/9

ابعاد و فواصل الزم برای میز غذاخوری گرد  

میز آشپزخانه چهار نفرۀ گرد برای صبحانه،
قطر 36 اینچ )91/4 سانتی متر(

میز گرد چهار نفره با قطر 48 اینچ )121/9سانتی متر( ، طرح حداقل



66

سانتی متر اینچ

A70 193 ـ 76177/8 ـ
B40min101/6min
C30 91/4 ـ 3676/2 ـ
D1845/7
E24min61min
F28 106/7 ـ 4271/1 ـ
G18min45/7min
H12min30/5min
I24 66 ـ 2661 ـ
J57min144/8min
K35 91/4 ـ 3688/9 ـ
L22min55/9min
M37/6
N410/2

آشپزخانه

ابعاد الزم برای فضای ظرف شویی در 
آشپزخانه

فضای  و  یخچال  برای  الزم  ابعاد 
اطراف آن

سانتی متر اینچ
A3691/4
B1135/6 ـ 1427/9ـ
C25/564/8
D35 91/4 ـ 3688/9 ـ
E59149/9
F55 176/5 ـ 69/5139/7 ـ
G30 91/4 ـ 3676/2 ـ
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سانتی متر اینچ

A2/56/4
B7/519/1
C84213/4
D78198/1
E615/2
F7 20/3 ـ 817/8 ـ
G44 116/8 ـ 46111/8 ـ
H4 12/7 ـ 510/2 ـ
I1 5/1 ـ 22/5 ـ
J3691/4
K48121/9
L3999/1
M54137/2
N60152/4
O70177/8
P1640/6
Q2255/9
R3076/2

فضای الزم برای خواب یک و دو نفر

سانتی متر اینچ
A108  289/6 ـ 114274/3ـ
B36 99/1 ـ 3991/4ـ
C3691/4
D18 55/9 ـ 2245/7ـ
E3076/2
F82 332/7 ـ 131208/3 ـ
G46 157/5 ـ 62116/8 ـ

فواصل الزم در اطراف تخت خواب

خواب

تخت خواب ، دید و خّط چشم
تخت خواب یک نفره ، فواصل و ابعاد

تخت های مجاور ، فواصل و ابعادتخت یک نفره و دو نفره
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سرویس های بهداشتی  

سانتی متر اینچ
A15 45/7 ـ 1838/1 ـ
B28 76/2 ـ 3071/1 ـ
C37 109/2 ـ 4394 ـ
D32 91/4 ـ 3681/3 ـ
E26 81/3 ـ 3266 ـ
F14 40/6 ـ 1635/6 ـ
G3076/2
H1845/7
I21 66 ـ 2653/3 ـ

ابعاد الزم برای دست شویی  و فضای مقابل آن 

سانتی متر اینچ
A48121/9
B3076/2
C19 61 ـ 2448/3 ـ
D27min68/6min
E1845/7
F37 109/2 ـ 4394 ـ
G72max182/9max
H3291/4 ـ 3681/3ـ
I69max175/3max
J16 45/7 ـ 1840/6 ـ
K26 81/3 ـ 3266 ـ
L3281/3
M20 61 ـ 2450/8 ـ
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سانتی متر اینچ
A12min30/5min
B28min71/1min
C24min61min
D52min132/1min
E12 45/7 ـ 1830/5 ـ
F1230/5
G40101/6
H1845/7
I3076/2

ابعاد و فواصل الزم برای توالت فرنگی

سانتی متر اینچ
A54137/2
B1230/5
C42min106/7min
D1845/7
E36min91/4min
F3076/2
G2461
H12min30/5min
I1538/1
J40 ـ 48101/6 ـ  121/9
K40 127 ـ 50101/6 ـ
L72min182/9min

و  دوش  برای  الزم  فواصل  و  ابعاد 
استحمام 
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ابعاد استاندارد صندلی چرخ دار تاشو 

ت 
دس

ی 
 برا

انع
ی م

د ب
آزا

ی 
ضا

ل ف
داق

ح

)اندازه ها به سانتی متر است.(
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ابعاد استاندارد عرض سرویس بهداشتی با ابعاد صندلی چرخ دار 

الف: حداقل عرض توالت ـ طبق روش جابه جایی از جلو 
ب: عرض متوسط توالت ـ طبق روش جابه جایی مورب 
ج: عرض ایده آل توالت ـ طبق روش جابه جایی از پهلو

حداکثر فاصلۀ دسترس از باالی مانع 84 
سانتی متری 

حداکثر فاصلۀ دسترس از جلو 

برای  ارتفاع  حداکثر 
به  جلو  از  دسترسی 
منظور به کار انداختن 

وسایل 
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ابعاد استاندارد برای حرکت صندلی چرخ دار حول چرخ ها 

الف: حرکت حول محور یک چرخ 
ب: حرکت حول محور مرکزی چرخ ها

)اندازه ها به سانتی متر است.(
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ابعاد استاندارد برای حرکت با صندلی چرخ دار 

الف: حداقل فضای آزاد بی مانع برای 360 درجه چرخش 
ب: حداقل فاصله تا چفت در برای بازکردن آن بدون الزام به حرکت دادن چرخ

)اندازه ها به سانتی متر است.(

30/5
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ابعاد استاندارد برای حرکت با صندلی چرخ دار 

الف: حداقل فضای آزاد بی مانع برای چرخش 90 درجه 
ب: حداقل فضا برای عبور دو چرخ از کنار هم
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استاندارد ورودی قابل دسترس معلوالن 

از به کار بردن پله در سکوی 
کنید.  اجتناب  ورودی 

سکوی  سطح  حداقل 
ورودی در سمتی که در 
 152×152 می شود  باز 

باشد.  سانتی متر 

برای  شیب  حداکثر 
دفع آب در هر دوطرف 

1  :50

حداقل 30/5 سانتی متر 
و در صورت امکان 41 تا 
61 سانتی متر فضای آزاد 
بی مانع در هر دوطرف در 
داخل و خارج ساختمان 

الزم است. 

سانتی متر  حداقل 152× 122 
محوطۀ مسطح، در سمتی که 
نمی شود،  باز  آن طرف  به  در 

است.  الزم 

عرض  امکان،  صورت  در  ـ 
درهای ورود و خروج باید 91 

باشد.  سانتی متر 

ـ حداقل یک ورودی همسطح با زمین درنظر بگیرید. از رامپ در قسمت ورودی استفاده نکنید. 
)بعضی از مقررات استفاده از رامپ خارجی را منع کرده است(. 

ـ درهای قابل دسترسی معلوالن بایستی به نحوی در مسیر درهای خروج اضطراری ساختمان 
قرار گیرد. 

خاص  محوطه های  و  تلفن  باجه های  آسانسورها،  انتظار،  سالن های  از  هریک  به  ورود  برای  ـ 
بگیرید.  درنظر  هم  معلوالن  دسترس  قابل  ورودی  فروشنده،  ماشین های 

30/5

30/0
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ابعاد و مبلمان فضاهای خانه

مبلمان اتاق خواب والدین با مساحت های حدود 14ـ12 متر مربع

اندازه ها به سانتی متر است
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ـ  8 متر مربع مبلمان اتاق خواب یک نفر با مساحت های حدود 9

اندازه ها به سانتی متر است.
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مبلمان اتاق خواب دو نفر با مساحت های حدود 15ـ12 متر مربع

اندازه ها به سانتی متر است.
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نشیمن و غذاخوری خانوادگی در مساحت های حدود 15ـ13 متر مربع

حالت های مختلف نشیمن و غذاخوری با توجه به محل ورود در به اتاق و جای تلویزیون 
 

ـ  18 متر مربع نشیمن به مساحت حدود 20

خوابیدن در اتاق نشیمننشستن به دور سفره در نشیمننشستن به دور هم در نشیمن
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ـ   18 مترمربع اتاق پذیرایی و غذاخوری میهمان با مساحت حدود 25

اتاق با عرض 360 سانتی متراتاق با عرض 390 سانتی متراتاق با عرض 420 سانتی متر



81

آشپزخانه با کابینت موازی با عرض 240 سانتی متر و مساحت 11-6 مترمربع

ـ  5/5 متر مربع  حالت های مختلف آشپزخانه با مساحت های 11  
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ـ  6/5 متر مربع  حالت های مختلف آشپزخانه با مساحت های 11  

آشپزخانه با کابینت دو یا سه طرفه با عرض 300ـ210 سانتی متر و طول 390ـ270 سانتی متر
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ابعاد و فواصل الزم برای قرارگیری وسایل بهداشتی

فواصل الزم و وسایل و عناصر مهم سرویس های بهداشتی از یک دیگر

حریم و فضای الزم برای قرار گرفتن وسایل و عناصر سرویس های بهداشتی
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برخی الگوهای قرارگیری تجهیزات در سرویس های بهداشتی

توالت مستقل

توالت
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ابعاد کمدهای مختلف در خانه
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ـ     نارنجی  ـ زرد ـ  سبز ـ آبی  چرخۀ رنگ ها براساس رنگ های رنگین کمان تنظیم شده است: قرمز
ـ بنفش. با قرار دادن این طیف ها در حول یک دایره ترکیب جدید قرمز ـ بنفش رنگی را ایجاد 
می کند که در رنگین کمان وجود ندارد، ولی در چرخۀ رنگ ها یافت می شود. با استفاده از این 

چرخۀ رنگ، فهمیدن ارتباط بین رنگ های مختلف آسان تر می شود.
اجزاِء چرخۀ رنگ

بین  ارتباط  از ترکیب سفید، سیاه و رنگ های اصلی ساخته شده اند. چرخۀ رنگ  تمام رنگ ها 
رنگ ها را تشریح می کند.

رنگ های اصلی: رنگ های اصلی یا رنگ های بنیادین، سه رنگی هستند که همه دیگر رنگ ها را 
با ترکیب آنها می توان به دست آورد. رنگ های اصلی )قرمز، زرد و آبی( رنگ های خالص بوده و 
از ترکیب هیچ رنگ دیگری به دست نمی آیند. اگر سه رنگ با هم مخلوط شوند نتیجۀ کار، رنگ 

خاکستری تیرۀ فام دار )یا به قولی دیگر سیاه یا قهوه ای( است.
رنگ های ثانویه )درجه دوم(: از ترکیب مساوی دو رنگ اصلی یا اولیه، رنگ های ثانویه به دست 
می آیند. این رنگ ها عبارت اند از سبز )آبی + زرد(، بنفش )آبی + قرمز( و نارنجی )زرد + قرمز(. سه 
رنگ نارنجی، سبز و بنفش که از ترکیب دو رنگ اولیه تشکیل می شوند، رنگ های ثانویه، هستند.

رنگ های درجه سوم: رنگ های مرتبۀ سوم و یا رنگ های متوسط، به رنگ هایی اطالق می گردد که 
از ترکیب یک رنگ اولیه و یک رنگ ثانویه تشکیل شده باشند. رنگ های قرمز ـ نارنجی، قرمز ـ بنفش، 
زرد   ـ    سبز، زرد ـ نارنجی، آبی ـ بنفش و آبی ـ سبز از رنگ های اصلی و ثانویه با هم ترکیب شده و 

رنگ های مرتبه سوم را تشکیل می دهند. به این ترتیب رنگ های مرتبه سوم عبارت اند از:
بنفش متمایل به آبی؛

بنفش متمایل به قرمز؛
پرتقالی متمایل به قرمز؛
پرتقالی متمایل به زرد؛

سبز متمایل به زرد؛
سبز متمایل به آبی.

چرخۀ رنگ
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رنگ در معماری و معماری داخلی
فام،  از:  عبارت اند  که  است  تغییرپذیر  و  مستقل  دیداری  بُعد  سه  یا  سه صفت  دارای  رنگ  هر 

درخشندگی و پرمایگی.
فام رنگ

نور طول  با  معادل  بنفش(  تا  قرمز  ) از  رنگی  در سلسلۀ  را  آن  جایگاه  که  است  رنگ  از  صفتی 
موج های مختلف در طیف مرئی مشخص می کند. قرمز، زرد و آبی را فام های اصلی می نامند و 
چون مبنای سایر فام ها هستند رنگ های اصلی نیز نام گرفته اند. فام های درجه دوم عبارت اند 
از: نارنجی، سبز و بنفش که از اختالط مقادیر مساوی از دو فام اولیه حاصل می شوند. فام های 
درجه سوم از اختالط فام های اصلی و درجه دوم به دست می آیند: زرد ـ نارنجی )پرتقالی(، قرمز 
ـ صفتی از رنگ است که جایگاه آن را در سلسلۀ رنگی ) از قرمز تا بنفش( معادل با نور طول 
موج های مختلف در طیف مرئی مشخص می کند. قرمز، زرد و آبی را فام های اصلی می نامند و 
چون مبنای سایر فام ها هستند رنگ های اصلی نیز نام گرفته اند. فام های درجه دوم عبارت اند از: 
نارنجی، سبز و بنفش که از اختالط مقادیر مساوی از دو فام اولیه حاصل می شوند. فام های درجه 
سوم از اختالط فام های اصلی و درجه دوم به دست می آیند: زردـ  نارنجی )پرتقالی(، قرمزـ  بنفش 
)ارغوانی(، بنفش ـ آبی )الجوردی(، آبی ـ سبز )فیروزه ای(، سبز ـ زرد )مغز پسته ای(. فام های 

نامبرده در چرخۀ رنگ نشان داده شده است. 

در چرخۀ رنگ، فام های درجه دوم و سوم که بین یک زوج فام اصلی جای گرفته اند دارای روابط 
این  مادامی که  پدید می آورند.  را  رنگی  درکنار هم ساده ترین هماهنگی  و  خویشاوندی هستند 
و مختلفی  و سایه های بی شمار  ترکیب شوند رنگ ها  و سیاه  با رنگ های خالص سفید  رنگ ها 

ایجاد می نمایند.
درخشندگی رنگ

نقاشان  دومین صفت رنگ است و درجۀ نسبی تیرگی و روشنی آن را مشخص می کند )غالباً 
فام دار  درخشندگی رنگ های  به کار می برند(. معموالً  نیز در همین معنا  را  اصطالح رنگ سایه 
بیشترین درخشندگی )معادل  با رنگ های بی فام می سنجند. در چرخه رنگ، زرد  قیاس  را در 
خاکستری روشن نزدیک به سفید( و بنفش کمترین درخشندگی )معادل خاکستری تیرۀ نزدیک 

به سیاه( را دارد.

ـ   زرد پرتقالی   سبز

فیروزه ای

ـ    بنفش آبی   ارغوانی

ـ  نارنجی قرمز 

زرد

زرد
سبز

بز
س

آبی

آبی

بنفش

بنفش قرمز

قرمز

نارنجی                                           نارنجی                                           
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پرمایگی )اشباع( رنگ
سومین صفت رنگ است و میزان خلوص فام آن را مشخص می کند )گاه واژۀ شدت را در این 
مورد به کار می برند(. فام های چرخه رنگ صددرصد خالص اند ولی در طبیعت به ندرت می توان 

فام خالصی یافت.
رنگ های گرم و سرد

ایجاد  نگرنده  بدن  دمای  در  کاهش  مختصر  سرد،  رنگ های  روشن  زمینه های  پیش  و  دیوارها 
می کنند و رنگ های گرم باعث مختصر افزایش دمای بدن می شوند. به لحاظ بصری، رنگ گرم 

پیش می آید و رنگ سرد پس می نشیند.

                          تأثیر و روان شناسی انواع رنگ در معماری داخلی
جمله  از  که  گذارند  برجای  زندگی  در  بنیادین  تأثیراتی  مختلف  شیوه های  به  می توانند  رنگ ها 
مهم ترین آنها می توان به تأثیر آنها بر احساسات اشاره کرد. جهانی که انسان در آن زندگی می کند، 
متشکل از هزاران رنگ و تونالیته های مختلفی است که موجودات و اشیاء را برای ما جذاب تر و حتی 
به گونه ای معنوی، عمیق تر نشان می دهند. هرکدام به سبب ویژگی های شیمیایی و روان شناسانه ای 
که دارا هستند، منبع مهمی از انرژی، درجهت فزونی سالمت و نشاط روح و روان در انسان ها به شمار 
می روند. جهانی تک رنگ با تونالیته های محدودی را، با طبیعت اطراف خویش مقایسه کنید و یا 
خود را ساکن شهری سیاه و سفید بدون هیچ کنتراستی و هیجانی بدانید، معنای زندگی تغییر یافته 
و سردی و مردگی بر همه جا حاکم می شود. فضایی بی روح و عاری از هر جنب و جوشی که تشنۀ 
جرعه ای رنگ است. مسئله رنگ به سبب تأثیرات مهم روان شناسانه اش، در مقولۀ شهر و فضاهای 
معماری امری مهم به شمار می رود. هماهنگی در رنگ مثل هماهنگی در نت های موسیقی است و از 

اهمیت ویژه ای در ایجاد هارمونی مناسب و چشم نواز به مانند قطعۀ موسیقی برخوردار است.
برای رسیدن به اهدافی همچون کارکرد مناسب، زیبایی بصری، هارمونی فضایی، و تأثیر محیطی و 
روانی مؤثر و مثبت در طراحی داخلی، مستلزم استفادۀ هماهنگ، منسجم، معنی دار و زیبا از عناصر 
طراحی است. در یک طرح مطلوب، همۀ عناصر و اجزا نسبت به تأثیرات کیفی و معنایی که به فضا 
اعمال می کنند در ارتباطی تنگاتنگ باهم قرار دارند. بر  این اساس، موفقیت هر طرح، بستگی کامل به 
چگونگی ترکیب عناصر و الگوهای سه بعدی فضا دارد. تجربۀ سالیان دراز کار با رنگ، ثابت کرده است 
که رنگ ها نیز مانند انسان ها از جهات مختلف با یکدیگر مرتبط اند و سلیقه ها و صفات مشترکی دارند 
و یا برعکس متضاد یکدیگرند. شاید تصور کنید که نارنجی و سرخ متضاد هم اند، درحالی که در دایرۀ 

رنگ کنار هم قرار می گیرند و دارای هارمونی هستند.
رنگ بندی اتاق ها و استفاده از مصالحی که بتواند خصوصیات رنگی و بافت مورد نظر ما را برآورده 

سازد بسیار مهم است.
استفاده از چرخه رنگ، روشی مطمئن برای یافتن رنگ های متناسب با رنگ مورد نظر ماست. چرخه 
رنگ متشکل از دوازده رنگ است که سه رنگ قرمز، زرد و آبی در آن رنگ های اصلی و رنگ های 
میان آنها به عنوان رنگ های درجه دوم شناخته می شوند. هر رنگ در این چرخه می تواند با رنگ های 
کناری خود که رنگ های هم خانواده اش محسوب می شوند و همچنین رنگ مقابلش که رنگ مکمل 
آن است به خوبی ترکیب شده و نتیجه ای زیبا و موزون بیافریند. استفاده از رنگ های هم خانواده که 
در چرخه رنگ در کنار هم قرار گرفته و به اصطالح همسایه هستند ترکیبی مالیم و هماهنگ را 

ایجاد می کند که نگاه بیننده را به راحتی از یکی به دیگری رهنمون می کند.
استفاده از یک رنگ با میزان کمی از رنگ مکمل آن چنانچه به درستی و در اندازه های صحیح 
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صورت گرفته باشد نتیجه ای درخشان و چشمگیر می آفریند و بر جذابیت مجموعه رنگی حاضر 
می افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ بر فضای اتاق می شود.

چنین عواملی در انتخاب رنگ برای بناها، دکوراسیون داخلی و مبلمان فضا، رویکردهای مختلفی 
را در طراحی ایجاد می کنند. رنگ یکی از عوامل تعیین کنندۀ سبک و سیاقی است که بدان طریق 
با محیط پیرامون خود ارتباط برقرار می کنیم و بیشتر از هر عامل مستقل دیگری می تواند فضای 
کسالت بار و یکنواخت اطراف را به مکانی روح بخش مبدل سازد. تغییر دادن رنگ دیوار ها می تواند 
بیش از تغییر مبلمان یا حتی ساختار یک اتاق، نتایج چشمگیری به بار آورد. باید توجه نمود که در 
شرایط مختلف اجتماعی و به خصوص اقلیمی، چگونه باید از رنگ ها استفاده کرد. به عنوان مثال 
دیوارهای زرد درخشان برای یک خانۀ آفتاب گیر در منطقه ای با آب و هوای گرم و آفتابی بسیار 
زیبا به نظر می رسند اما همین رنگ بر روی دیوارهای یک اتاق شمالی که از نور طبیعی کمی 
بهره مند است نازیبا و کسل کننده خواهد بود. در چنین اتاقی استفاده از رنگ زرد خردلی نتیجه ای 
بسیار مناسب تر خواهد داشت. دیوارهایی به رنگ های مالیم و نامحسوس مثل استخوانی، برای 
زندگی کردن بسیار مناسب اند، اما ایجاد کنتراست در آنها با انتخاب رنگ های خاص در لوازم جانبی 
منزل و روکش ها و رومبلی ها باعث روح بخشی به فضا می شود. کار مؤثر با رنگ، بیش از همه به 
تحریک حس خالقیت نیازمند است. به دست آوردن یک ترکیب رنگ مناسب که درست با منظور 

و هدف فرد منطبق باشد خود به نوعی »آفرینش« محسوب می شود.
به کاربردن رنگ در فضاها و با مبلمانی ساده معموالً نیازمند مهارت زیاد نبوده و پرهزینه نیست. 
یک طراح معماری خوب می تواند بسیاری از نیازهای محرک روانی را به وسیله گوناگونی و اجتناب 

از تک رنگ بودن و با استفاده از رنگ های مناسب و اندکی خالقیت در فضا ایجاد نماید. 

رنگ، عنصری مهم در معماری داخلی
انتخاب رنگ یکی از مهم ترین جنبه های طراحی داخلی است. طراحان داخلی امروزه تقریباً همۀ 
قوانین سابق در ارتباط با استفاده از رنگ های گوناگون و ترکیب آنها با یکدیگر را درهم شکسته اند 
و محدویت های  مرزها  دیگر  برد.  به کار  منزل  داخلی  را می توان در طراحی  رنگی  امروزه هر  و 
انتخاب  دلیل  به همین  و شاید  نمی شوند  رعایت  داخلی  در طراحی  رنگ ها  کاربرد  در  گذشته 
مجموعه رنگی دلخواه برای طراحی داخلی یک خانه مشکل تر شده باشد. اما هنوز راه هایی برای 
تشخیص مجموعه رنگی مناسب برای هر خانواده وجود دارد. امروزه بیش از هر چیز به سلیقه 
ایده هایی دربارۀ رنگ های مورد  و روحیات ساکنین خانه توجه می شود. هریک از افراد احتماالً 
عالقۀ خود دارد. عالقه و سلیقۀ آنها اغلب بهترین راهنما برای انتخاب مجموعه رنگی مناسب برای 

طراحی محل زندگی و مبلمان داخلی منزل آنان است.
رنگ هایی که افراد خانواده می پسندند، ترکیب آنها با یکدیگر در یک مجموعۀ واحد، و تأثیر نور 

موجود در فضا بر آنها، عواملی هستند که نتیجۀ کار را تحت تأثیر قرار می دهند.
نور چه از نوع طبیعی و چه مصنوعی باشد تأثیرات مختلفی بر رنگ خواهد داشت و آگاهی از 
این امر هنگام طراحی رنگ یک فضا ضروری است. دقت کنید که در چه زمانی از روز و به چه 
میزان، نور طبیعی به هر یک از اتاق ها می تابد و رنگ مورد نظر برای هر یک از اتاق ها را در نور 

همان اتاق بیازمایید.
برای  رنگی  طراحی  در  قدم  اولین  کف،  و  سقف  دیوارها،  پوشش  برای  مناسب  رنگ  انتخاب 
دکوراسیون هر اتاق است اما شاید یافتن رنگ های متناسب با آن برای دیگر اجزای فضا و مبلمان 

کمی مشکل تر به نظر برسد.
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همان طور که ذکر شد استفاده از چرخۀ رنگ، روشی مطمئن برای یافتن رنگ های متناسب با 
رنگ مورد نظر ماست. استفاده از رنگ های هم خانواده که در چرخۀ رنگ در کنار هم قرار گرفته و 
به اصطالح همسایه هستند ترکیبی مالیم و هماهنگ را ایجاد می کند که نگاه بیننده را به راحتی 
از یکی به دیگری هدایت می کند. استفاده از یک رنگ با میزان کمی از رنگ مکمل آن، چنانچه به 
درستی و در اندازه های صحیح صورت گرفته باشد نتیجه ای درخشان و چشمگیر می آفریند و بر 
جذابیت مجموعه رنگی حاضر می افزاید و مانع غالب شدن کامل یک رنگ بر فضای اتاق می شود.

در ادامه به برخی از اصطالحات متداول طراحان دکوراسیون در ارتباط با رنگ، اشاره می کنیم.

رنگ های آکسان
رنگ هـای تنـد و درخشـانی کـه بـرای زنده کردن و انرژی بخشیدن به یک مجموعه رنگی به آن اضافه 
می شوند، مانند رنگ صورتی تند چند کوسن و یک جفت شمع در یک اتاق نشیمن که با خانوادۀ رنگ 

کرم، رنگ آمیزی شده است.
رنگ زمینه

رنگ زمینه رنگی است که در بزرگ ترین سطوح و به بیشترین میزان در یک فضا مورد استفاده قرار 
گرفته است، مانند رنگ دیوارهای یک اتاق. رنگ زمینه اغلب به عنوان پس زمینه ای برای سایر رنگ های 
به کار رفته در اتاق مورد استفاده قرار می گیرد و سایر رنگ ها مانند رنگ های آکسان یا متضاد را درخود 

جای می دهد.
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رنگ های متضاد
رنگ ها در کنار هم تأثیری چشمگیر بر بیننده 
بستن  از  پس  حتی  چنان که  می گذارند  باقی 
ذهن  در  کوتاهی  مدت  تا  تأثیر  این  چشم ها 

بیننده باقی می ماند.

رنگ های سرد
این رنگ ها حاوی مقدار زیادی رنگ آبی هستند، 
به عنوان مثال خاکستری هایی که شامل مقداری 
را در  باشند احساس سردی و سرما  آبی  رنگ 
شما ایجاد می کنند درحالی که خاکستری حاوی 
بیننده  در  را  گرما  قرمز، حس  بنفش  یا  قرمز 
داشت. دیگری خواهند  ویژگی  و   القا می کنند 

رنگ های مکمل
این رنگ ها که در چرخۀ رنگ در برابر یکدیگر 
قرار دارند در کنار هم، نمایی چشمگیر و متعادل 
خانواده  یک  از  هرگز  رنگ ها  این  می آفرینند. 
دارند.  یکدیگر  با  را  تفاوت  حداکثر  و  نیستند 
به عنوان مثال می توان چند کوسن نارنجی تند 
را در زمینه ای از رنگ آبی، نمونۀ بارزی از این 

ترکیب درنظرگرفت.
رنگ های غالب

بزرگ ترین  در  که  رنگی  همیشه  غالب  رنگ 
مجموعه ای  در  میزان  بیشترین  به  و  سطوح 

به کار رفته نیست، بلکه رنگی است که بیش از بقیۀ رنگ ها نظر را به خود جلب می کند.
یک خانوادۀ رنگی

شامل مجموعه ای از رنگ ها می شود که به نوعی با یکدیگر مرتبط هستند. برای مثال خانوادۀ 
آبی شامل مجموعه ای از رنگ های آبی است که از یک سو با آبی سبزها شروع می شود و از سوی 
دیگر به رنگ های آبی بنفش ختم می شود. خانوادۀ قهوه ای از رنگ قهوه ای و قهوه ای خاکستری 

تا پرده های نارنجی و قرمز را شامل می شود.
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رنگ های هم پرده
اینها رنگ هایی هستند مانند رنگ زرد پررنگ و آبی پررنگ، این رنگ ها لزوماً از یک خانواده نیستند 

بلکه هر دو دارای میزان مساوی از رنگ قرمز یا آبی هستند و هیچ یک بر دیگری غلبه نمی یابند.

رنگ های گرم
این رنگ ها محتوی مقدار قابل مالحظه ای قرمز هستند. حتی برخی از آبی ها نیز ممکن است به 

واسطۀ وجود مقداری قرمز در آنها در این مجموعه جای بگیرند.
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رنگ های مناسب برای اتاق خواب

اتاق خواب، خصوصی ترین فضا در هر خانه است، در طراحی دکوراسیون و انتخاب رنگ باید بیش 
از هر چیز سلیقه و نیازهای شخصی صاحب آن را درنظر گرفت. ضمن مدنظر داشتن سلیقۀ افراد، 

باید کاربرد یک اتاق خواب را نیز در نظر داشت.
برای خواب  باشد که مکانی مناسب  و راحت  آرامش بخش  باید همواره فضایی  اتاق خواب  یک 
و استراحت را فراهم آورد. هنگام طراحی رنگ یک اتاق خواب، بهتر است از انتخاب رنگ های 
درخشان پرهیز کنیم چرا که ممکن است هنگام استراحت این رنگ ها آزاردهنده به نظر برسند. 
در انتخاب رنگ در اتاق کودکان نیز باید دقت نمود. اتاق خواب نوزادان را بهتر است با رنگ های 
مالیم طراحی نمود. اتاق خواب کودکان خردسال و نوجوانان را نیز می توان با رنگ های شاد و پر 

انرژی تر درنظر گرفت.
در  نیز  قرارگرفته اند  یکدیگر  درکنار  رنگ  در چرخۀ  هارمونیک که  رنگ های  ترکیب  از  استفاده 
دکوراسیون یک اتاق خواب می تواند بسیار موفقیت آمیز باشد. به عنوان مثال استفاده از تونالیته های 
مختلف رنگ بنفش و سبز در کنار یک رنگ روشن متضاد مانند کرم، فضایی زیبا می آفریند. آنچه 
باید در طراحی رنگی دکوراسیون یک اتاق خواب همواره درنظر داشته باشید این است که نه تنها 
انتخاب مجموعه ای از رنگ ها بلکه میزان به کارگیری آنها و سطوحی که اشغال می کنند در مقایسه 

با هم نیز از اهمیت به سزایی برخوردار است.
همچنین ایجاد رابطه میان سطوح رنگی گوناگون با استفاده از جزئیاتی چون یک قاب عکس، 
حاشیه های کاغذ دیواری نصب شده به دیوار، تکرار طرح خاصی بر روی ملحفه و روبالشی ها و یا 
حتی قرار دادن یک جفت آباژور یا گلدان بر روی پاتختی ها یا میز آرایش می تواند به دکوراسیون 

یک اتاق انسجام و هماهنگی بیشتری ببخشد.
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بخش هاي بازار در معماري ایران
جای داد و ستد و خرید و فروش کاال یا محل اجتماع خریداران و فروشندگان است.

تیمچه:
تیمچه فضاهای گسترده و سرپوشیده ای عمدتاً با طرح هشت ضلعی است که در دو و گاه سه طبقه 
ساخته شده و گرداگرد صحن مرکزی آن حجره ها و دکان هایی قرار گرفته است. فضای مرکزی و 
وسیع تیمچه با طاق و گنبدهای مسقف شده و با کاربندی و مقرنس های زیبا مزین می شده است. 
تیمچه بزرگ قم و تیمچه امینی کاشان به صورت یک شاهکار نغز و هنرمندانه خودنمایی کرده اند.

 بازار قشمبازار سنندج

سرا یا خان فضای سربازی است که به عنوان تجارت خانه و گردهم جمع کردن اصناف استفاده 
می شده است. نمونه جنس از آنجا تحویل گرفته شده و در جاهای مختلف پخش می شده است. 
از سراهای بزرگ و مشهور می توان به سرای گنجعلی خان کرمان و سرای وزیر قزوین اشاره کرد. 

 تیمچۀ حاجب الدوله در بازار تهرانتیمچۀ امین الدوله در کاشان

سرای وزیر در کاروانسرای سعدالسلطنه در قزوینسرای مشیر در شیراز
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راستۀ اصلی: بازارها غالباً به شکل خطی و در امتداد مهم ترین راه و معبر شهری شکل می گرفته 
است. به همین سبب مهم ترین بخش و عنصر اصلی یک بازار، راستۀ اصلی آن است. یک راستۀ 
بازارها  از  واقع در دو سوی آن شکل می گرفت. بسیاری  با دکان های  بازار در ساده ترین شکل 
به تدریج ساخته می شدند و توسعه می یافتند و به همین دلیل امتداد راسته  این بازارها به پیروی 
اصناف  اصلی  راسته  یک  امتداد  در  است.  بوده  به شکل طبیعی  و  غیرمستقیم  معابر  از صورت 
گوناگونی مستقر می شدند. به این ترتیب که هر صنف در بخشی از راسته اصلی جای می گرفت. 

در بعضی از شهرهای بزرگ دو یا چند راستۀ اصلی به صورت موازی یا متقاطع پدید می آمد.

نمای کلی از سرای مشیر در شیراز

بازار تهران

بازار نوشهر 

بازار سنتی نوشهر 

بازار تهران

بازار تهران

راستۀ فرعی )رسته(: بازارهای شهرهای بسیار کوچک تنها از یک راسته اصلی تشکیل می شد. 
اما در شهرهای متوسط و بزرگ افزون بر راستۀ اصلی، تعدادی راستۀ فرعی به صورت موازی یا 
عمود بر راسته اصلی پدید می آمد که حاصل توسعه بازار در معابر فرعی بوده است. در اغلب موارد 
راسته های فرعی هر کدام به یکی از اصناف یا پیشه وران اختصاص می یافت و کاالی خاصی در 

آن عرضه می شد. 
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بازار رشت

جابه جایی بار به حجره های بازار

قیصریه اصفهان

بازار گنجعلی خان کرمان

بازار تبریز 

 قیصریه شیراز

راسته ای  یا  به صورت کوچه  غالباً  و  است  ارتباطی  بزرگ یک فضای  بازارهای  در  داالن  داالن: 
کوچک و فرعی است که از یک سو به راسته ای دیگر و از سوی دیگر به یک کاروانسرا مربوط 

است. به طور معمول در دو سوی داالن تعدادی حجره و دکان وجود دارد.

خانبار یا کالنبار: محل انبار و کار روی جنس بوده است. جنسی که به وسیله چهار پایان حمل 
می شده، نمی بایست وارد بازار شود. لذا اجناس از راهی موازی به نام پس کوچه در خانبارها خالی 
می شده است. خانبارها محوطه های بزرگی در پشت سراها بوده و در آنجا چند کارگاه کوچک و 

انبار قرار داشته است. 

قیصریه: قیصریه به فضایی گفته می شده که از لحاظ خصوصیات معماری به یک راستۀ فرعی، داالن 
یا تیمچه و در مواردی به یک سرا شبیه بوده است و غالباً به عرضۀ کاالهای گران بها و منسوجات عالی 
اختصاص داشته است. قیصریه ها دارای در بوده و محیط خلوت آن اجازه می داده است که کارهای 
هنری در آن انجام گیرد. صنعت گران و پیشه وران ظریف کار مانند زرگران، گوهریان، سوزن دوزان 
و بزازان در آنجا به کار می پرداختند. قیصریۀ قزوین، قیصریۀ ابراهیم خان در کرمان، بازارچۀ بلند در 

اصفهان، قیصریۀ اصفهان و قیصریۀ وکیل شیراز از زیباترین قیصریه های کشورمان هستند.
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چهارسو: محل تقاطع دو راستۀ اصلی و مهم بازار را چهارسو می نامند. در بعضی از موارد در 
محل برخورد دو راسته بازار غالباً فضایی طراحی شده به صورت چهارسو می ساختند که به سبب 
چهارسوی  و  اصفهان  بازار  بزرگ  چهارسوی  می آمد.  شمار  به  ارزشمند  آن،  ارتباطی  موقعیت 
بازارهای الر، تهران، کرمان و بخارا از نمونه های خوب باقی مانده به شمار می آیند. در برخی از 
دوره های تاریخی به پیروی از واژۀ عربی سوق به معنی بازار، به جای چهارسو از واژه چهارسوق 

می کردند.  استفاده 

چهارسو در بازار اراک

اجتماع مردم و تعامالت آنها در میدان نقش جهان 
اصفهان

چهارسو به عنوان مفصل و محل تالقی راسته ها

حجره های اطراف میدان نقش جهان اصفهان

میدان: در کنار یا امتداد بعضی از بازارهای مهم در شهرهای بزرگ یک میدان شهری یا ناحیه ای 
وجود داشت، زیرا بازار مهم ترین راه و معبر شهر بود و در بیشتر موارد با یک میدان شهری مرتبط 
بود. بازار بزرگ اصفهان با دو میدان یکی سبزه میدان )میدان کهنه( و دیگری میدان نقش جهان 
مرتبط است. در کنار قسمتی از بازار کرمان، میدان گنجعلی خان قرار دارد. سبزه میدان در کنار 
بخشی از بازار تهران بود و هنوز قسمتی از فضای آن باقی است. میدان خان یزد نیز از این نوع 

میدان ها به شمار می آید. 

جلوخان: فضای ارتباطی به شکل یک میدانچه که از چهار یا سه طرف محصور و دارای فضای 
تجمع  محل  و  ورودی  فضای  یک  به عنوان  جلوخان  می گویند.  جلوخان  را  است  شده  ساخته 
بازار  در  مسجد النبی  جلوخان های  تهران،  بازار  در  امام  مسجد  جلوخان  است.  می شده  استفاده 
قزوین و جلوخان سر در قیصریه در بازار اصفهان از نمونه های باقیماندۀ جلوخان های بازار به شمار 

می آیند.
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جلوخان بازار امام رضا)ع( در مشهد

حجرۀ محل عرضه و فروش

فضاهای خدماتی  قرارگیری  و  زواره  بازار  نقشه 
مجاورت  در   )... و  )کاروانسرا، مسجد، حسینیه 

آن 

بازار اصفهان

حجرۀ محلی برای تولید

حجره: دکان یا حجره مهم ترین و در عین حال ساده ترین و کوچک ترین عنصر و فضای بازار است. 
تعدادی حجره به صورت خطی در دو سوی معبر تشکیل یک راسته بازار را می دهند. حجره ها در 
طبقه همکف نقش مغازه و عرضه کاال را داشته و حجره های واقع در طبقه فوقانی در بازارهای 
دو طبقه، محل دفتر کار و فضای اداری و در برخی مواقع به  عنوان کارگاه استفاده می شده است. 
برخی  در  می کردند.  ایفا  را  کاال  عرضه  عین حال  در  و  کارگاه  نقش  تنهایی  به  برخی حجره ها 

حجره ها فضایی به نام صندوقخانه در انتهای حجره از فضای اصلی جدا می شده است.

و  دائمی  بازار  هر  در  فضاهایخدماتی: 
اصلی، شماری فضای خدماتی مانند آب انبار، 
است.  داشته  وجود  آن  مانند  و  انبار  اصطبل، 
تعداد این فضاها، موقعیت آنها در امتداد بازار 

است. داشته  بستگی  بازار  به خصوصیات 
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فضاهای عمومی: فضاهای عمومی شهر بیشتر در کنار راستۀ اصلی بازار ساخته می شد، زیرا 
حمام،  مسجد،  می شوند.  محسوب  شهر  عمومی  و  ارتباطی  راه  مهم ترین  شهر  اصلی  بازارهای 

این جمله هستند.  از  و...  زورخانه، چایخانه 

ابعاد و اندازه هاي تجهیزات فروشگاهي

امداد رسانی به آتش سوزی بازار رضا)ع( در مشهدایستگاه های وسایل نقلیه عمومی )مترو(

برای چیدمان فضاهای فروشگاهی الزم است که پس از جانمایی اصولی تجهیزات مطابق با قواعد 
طراحی، از نمونه های موجود در بازار انتخاب و در نقشۀ خود به کار ببرید. الزم است کتابچۀ راهنمای 

شرکت هایی که در حوزۀ طراحی و تجهیز فضاهای فروشگاهی فعالیت می نمایند، استفاده کنید. 
با کمی جست وجو در اینترنت، با مجموعه ای از این تولیدات آشنا خواهید شد. در این بخش از 
کتاب نمونه هایی از این اقالم قرار داده شده تا با انتخاب هر یک از آن، ضمن آگاهی از ابعاد و 

اندازه های هر یک، بتوانید نقشه های خود را مبلمان نمایید.
پالنوگرام1: پالنوگرام، شکل یا نموداري بصري است که نشان می دهد هر یک از کاالها در کدام 
نقطه از فروشگاه باید قرار بگیرد. این طرح واره ها نه تنها فلوچارتی 2را براي هر گروه از محصوالت 
در بخش هاي مختلف فروشگاه ارائه می کنند، بلکه به طور دقیق مشخص می کند که هر کاال در 

کدام ردیف و در کدام قفسه قرار گرفته است. 

Planogram ـ1
2ـ نمودار، روند نما

انواع نقشۀ پالنوگرام به صورت گرافیکی
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به  افراد  خروج  و  ورود  کنترل  »حفاظ ها«  سپر3(:  حفاظ2،  )ورودی1،  حفاظتی  تجهیزات 
محدوده های غیرمجاز، هدایت و تعیین مسیرهای حرکت و نقش جدا کننده را بر عهده دارند. 

»ورودی یا گیت«، به عنوان کنترل تردد گذرگاهی است که افراد یا خودروها یا اشیا از آن عبور 
می کنند و عمدتاً از یک کابین فلزی و موانعی که توسط تجهیزات الکترونیکی، مکانیکی و نرم افزاری 
که در داخل کابین تعبیه شده، تشکیل می شود. عملکرد و نظارت سیستم کنترل تردد می تواند 

به صورت آنالین و یا آفالین باشد. همچنین این سیستم وظیفۀ اعالم خطر را نیز بر عهده دارد. 

انواع ورودی ها در مکان های تجاری

 Gate ـ1
Fence، Barrier ـ2
Bumper ـ3

نرده های حفاظ

استند نمایشگاهی و تبلیغاتی
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»سپرها« یا ضربه گیرها، محافظ های زمینی اند 
که در پیرامون یخچال ها، پیشخوان و... نصب 
از وارد آمدن ضربه های  می گردد. سپرها مانع 
احتمالی به بخش پایین یخچال ها، قفسه ها و 
یا  و  زمین  شست وشوی  هنگام  در  پیشخوان 
توسط مشتریان می شود.  بار  چرخ های حمل 

استند1: نوعی سازه با انواع »تبلیغاتی«، »نمایشگاهی و فروشگاهی« است. استندهای نمایشگاهی 
برای معرفی کاالها و محصوالت در نمایشگاه ها مورد استفاده قرار می گیرند. قابلیت نصب آسان با 
مدت زمان کوتاه، وزن پایین، استفادۀ بهینه از فضا و ایستایی مناسب در غرفه ها از جمله ویژگی های 
این نوع استندها است. استندها با مواد اولیه ای همچون فلز، پلکسی گالس، کارتن پالست و... ساخته 

می شوند.
استندهای تبلیغاتی نیز همچون نوع نمایشگاهی، از مواد اولیه مختلف و در اشکال و طرح های متنوعی 
وجود دارد. این نوع استندها این امکان را برای شرکت ها و تولیدکنندگان فراهم می آورند تا بتوانند 

به معرفی کاالها و خدمات خود بپردازند. 

سپر یا بامپرسپر یا بامپر

Stand ـ1

استند های سبزی و مواد غذایی در فضای فروشگاهیاستند نمایشگاهی و تبلیغاتی



102

انواع استند های فروشگاهی
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انواع قفسه های کاال،پوشاک و لوازم آرایشی و بهداشتی یک طرفه،دو طرفه و گردان
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انواع یخچال های ایستاده و نیمه ایستاده
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انواع یخچال های خوابیده با شیشۀ خم و تخت
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انواع فریزر های ایستاده، خوابیده و فریز رهای ترکیبی
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انواع قفسه های نان
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انواع قفسه های سبزی و میوه
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انواع حفاظ و ورودی فروشگاه ها
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انواع حفاظ و ورودی ها و سپر ها)بامپر(
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ابعاد و اندازه هاي بخش صندوق فروشگاه

صندوق تکي

دو صندوق در مجاورت یکدیگر

 صندوق دو تایي

قفسه هاي فروشگاهي  صندوق دو تایي

مصالح در معماري داخلي فضاهاي فروشگاهي

بتن اکسپوز1: یا بتن نما به بتن هایی گفته می شود که به صورت بلند مدت یا میان مدت به 
عنوان نما بوده و سطح بتن، سطح نهایی کار است و بر روی آن پوشش و یا مصالح دیگری اجرا 
نمی گردد. از جمله موارد استفادۀ  این نوع بتن ها می توان به ساختمان های با نمای بتن و یا پل ها 
اشاره کرد. اجرای بتن های اکسپوز بدین منظور نیازمند توجه و تسهیالت ویژه می باشد که سطح 

نهایی باید صاف، پرداخته شده و زیبا باشد. 

Expose Concrete ـ1
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نمای کرکره ای1 چوبی: نمای چوبی گونه ای از نماست که با چوب ترمو اجرا می شود. ترموودها2 
الوار چوبی مناسب برای کاربردهای مختلف هستند؛ قطعاتی که در حالت عادی قابلیت کاربرد در 

محیط های بیرونی را ندارند. 
چوب ترمو یا همان ترموود از طریق حرارت دادن به چوب در دمای زیر 180 درجه سانتی گراد 
تحت شرایط خاص و با زمانی حدود 50 تا 100 ساعت بسته به نوع چوب اولیه ایجاد می شود. در 

فرایند حرارت دادن اکسیژن از محیط حذف می شود تا امکان سوختن چوب از بین برود.
این اصالح حرارتی با استفاده از گرما و بخار، تغییراتی اساسی در خواص چوب ایجاد می کند و 
آن را به یک ماده آب گریز و نفوذناپذیر تبدیل می کند؛ بنابراین ابعاد چوب تغییر نخواهد کرد و 

در اثر رطوبت تاب برنمی دارد.
فرآیند ترموکردن چوب نما شیوه های گوناگونی دارد که در آنها از روغن، بخار آب و غیره استفاده 
می شود که در تمامی این فرایندها سه مرحله خشک کردن، حرارت دهی و خنک سازی انجام می گیرد.
ترموود بسته به نوع و کیفیت در مقابل شرایط جوی نظیر رطوبت و اشعۀ فرابنفش خورشید از 
خود مقاومت نشان می دهد و طول عمری چندین برابر چوب معمولی دارد و عناصر شیمیایی که 

باعث فساد و نابودی چوب شناخته می شوند طی مراحل حرارت دهی از بین می روند. 
بیشترین استفاده از این چوب ها در انواع نماها و فضاهای خارجی و همچنین در فضاهای مرطوب 

نظیرحمام، سرویس بهداشتی، سونا، کف دور استخر و... صورت می گیرد. 

                                        استفاده از چوب در نما و فضای داخل فروشگاه

Louver ـ1
Thermal modified wood ـ2

کاربرد بتن اکسپوز در نماهای داخلی و خارجی
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)نمای پرده ای2( گفته می شود  ایستا  نماهای جدید شیشه ای خود  از  نوعی  به  نمای اسپایدر1: 
که در آن شیشه به وسیله اتصاالت نقطه ای به سازه متصل می گردد. کاربرد اصلی نمای اسپایدر 
در ساختمان های تجاری و اداری بوده و در صفحۀ شیشه هیچ گونه سازۀ عمودی و افقی مشاهده 
نمی شود. به طور کلی نمای اسپایدر دارای سیستم متنوع ساختار سازه ای از سیستم سازه های فلزی، 
کابلی و شیشه ای است که با توجه به کاربری ساختمان، بارگذاری و هزینه از آنها استفاده می شود. 

برای  مناسب  جایگزین  گرانیتی3:  اپوکسی  کف پوش 
است.  سرامیک  و  گرانیت  سنگ،  پارکت،   ،PVC کف پوش 
کف پوش اپوکسی گرانیتی، مایع و یکپارچه و از جنس رزین 
اپوکسی است که برروی سطوح مختلفی چون سیمان، بتن، 
سنگ، سرامیک، کاشی، پارکت و... قابل  اجراست. از کف پوش 
مسکونی،  منازل  دکوراتیو  کف سازی  برای  اپوکسی  گرانیت 
و هتل ها، رستوران،  توریستی  اماکن  و خرید،  تجاری  مراکز 
مکان های  بسیاری  و  سینما  آمفی تئاتر،  پذیرایی،  سالن های 

از  گرانیت  اپوکسی  کف پوش  می شود.  استفاده  دیگر 
چندالیه تشکیل شده، یک الیۀ پرایمر4 و سپس یک الیه 

رنگ دلخواه به همراه الیۀ پلیمری و پس از هم تراز کردن سطح و خشک شدن کف پوش، یک الیه 
رزین شفاف و ضد سایش اعمال می شود تا سطحی زیبا ایجاد شود. 

Spider System ـ1
دیوار پرده ای ـ Curtain Wall ـ2
Epoxy Granite ـ3
4ـ Primer، آغازگر، مایع شفاف دو جزئی با درصد مواد جامد زیاد و ویسکوزیته کم که به واسطۀ قدرت نفوذ 
در مقاطع زیرکار و چسبندگی بسیار زیاد، بهترین آماده کنندۀ زیرسازی برای اجرای انواع پوشش ها می باشد.

نمای شیشه ای با سیستم اسپایدر)سیستم عنکبوتی(

      کف پوش اپوکسی گرانیتی طرح دار
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پانل هاي پیش ساختۀ بتن اکسپوز)نمایان(
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پانل هاي پیش ساختۀ بتن اکسپوز)نمایان(
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 انواع لوورهای چوبی )دیوار کرکره ای( افقی و عمودی و نحوه اتصال آن به زیرسازی
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نورپردازي و تجهیزات آن در فروشگاه

نمونه هایی از انواع نورپردازی در فروشگاه
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جدول عالئم و مشخصات المپ ها
نوع المپ
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خالصۀ مراحل ترسیم نقشه هاي اجرایي 
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پالت رنگ در معماري داخلي فروشگاه

پالت1 رنگ: پالت رنگ مجموعۀ چند رنگ انتخابی از دایره رنگ است که بر اساس قانون خاصی 
درکنار هم مورد استفاده قرار می گیرند. باید گفت، بهترین ابزار برای تولید پالت رنگ الهام گرفتن 
از طبیعت است. قبل از هر چیز الزم است برای انتخاب یک پالت رنگ مناسب تعیین کنید هر 
فضا، می خواهد چه نوع احساسی را القا کند. بر اساس کاربري، شکل، ساختار و انداز ۀ فضایی که 
براي فروشگاه در نظر گرفته اید، رنگ مناسب، مفهومی متفاوت پیدا می کند. به عالوه اینکه باید 
تعیین شود که چه کاالهایی قرار است در این فضا در معرض فروش قرار داده شوند. مشتریان این 
فروشگاه چه کسانی و با چه شرایط سنی، اجتماعی خواهند بود. فضاي بیرونِی اطراف فروشگاه 

چه وضعیتی دارد و... .
به طور کلی برای داشتن فضایی متعادل الزم است از هر دو تونالیتۀ، سرد و گرم رنگ ها استفاده 
با القای حس آرامش در یک فضا، رنگ خاموش و یا  شود. به عنوان مثال برای ایجاد یک جو 
رنگ های خنک انتخاب می شود و برای القای احساس پرانرژی  بودن، از رنگ های بیشتر اشباع 

شده و یا تونالیتۀ گرم استفاده می گردد.
با استفاده از دایرۀ رنگ و روانشناسی رنگ می توان رنگ های مناسب را برای هر فضا انتخاب نمود. 
بنابراین می توان گفت آشنایی با دایرۀ رنگ و استفادۀ صحیح از آن یک ابزار ضروری برای طراحی 
دکوراسیون است. در تصاویر زیر چند نمونه استفاده از پالت رنگ در فضای فروشگاهی را مشاهده 

می نمایید. 

Color Pallet ـ1

پالت رنگ با الهام از طبیعت
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کاربرد پالت رنگ در انتخاب رنگ و مصالح داخل فضا
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خالصه دستورات اتوکد

اجرا  قابل   Command line طریق  از  و  آمده اند،  درسی  کتاب  در  که  دستوراتی  زیر،  در جدول 
می باشند، به همراه خالصه دستور، کلیِد میان بُر و توضیحات دستور آورده شده است. همچنین 
مواردی نیز وجود دارند که خارج از کتاب درسی بوده و پیشنهاد می شود با تحقیق فراگرفته شوند 
که این موارد با یک ستاره در کنار نام دستور مشخص شده اند. عالوه بر این، مواردی نیز که کلید 
میان بُر آنها یکی از کلیدهای F1 تا F12 در باالی صفحه کلید می باشد، با دو ستاره مشخص شده اند.
مواردی که فاقد خالصه دستور و یا کلید میان بُر می باشند، بایستی از طریق تایپ کامِل عبارِت 

دستوری، اجرا شوند.

کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور

1 Align*AL Scale و Rotate ،Move جهت انجام دستورات
به صورت ترکیبی

2ArcAترسیم کمان

3AreaAAاستخراج مساحت

4ArrayARآرایه سازی

5Audit-رفع مشکالت فایل

6 Auto Snap **F11رهگیری دنبالۀ شکل ها

7 Autocad text
window**F2 نمایش پنجره متن اتوکد )نمایش تاریخچۀ دستورات و

گزارشات دستوری(

8BlockBایجاد بلوک

9Block EditBE یا Double Clickویرایش بلوک

10BoundryBOایجاد خط مرزی یکپارچه

11BreakBRشکستن خط، کمان، منحنی، چند خطی

12ChamferCHایجاد پخ

13CircleCترسیم دایره
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کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور

14Close-بستن یک فایل جاری

15CopyCOکپی

16DimAlignedDALاندازه گذاری مورب 

17DimAngularDANاندازه گذاری زاویه

18DimArcDARاندازه گذاری طول کمان

19DimBaselineDBAاندازه گذاری مبنایی

20DimCenterDIMCENاندازه گذاری مرکز دایره و کمان

21DimCountinueDCOاندازه گذاری ادامه دار

22DIMDLI- متغیر سیستمی، برای تعیین فاصله خودکار در
DIMSPACE دستور

23DimEdit-ویرایش اندازه گذاری انجام شده

24 Dimention
Space

DIMSPACEمنظم سازی فاصله بین اندازه گذار های موازی

25 Dimention
Style

Dایجاد و یا تنظیم سبک های اندازه گذاری

26DimLinearDLIاندازه گذاری خطی

27DimOrdinateDORاندازه گذاری مختصات نقاط

28DimRadiusDRAاندازه گذاری شعاع

29DistanceDiاستخراج فاصله بین دو نقطه

30DivideDIV تقسیم خط، منحنی، کمان، چند خطی به فواصل
یکسان
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کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور

31 Dynamic Input
**F6ابزار کمکی در داخل و یا خارج از دستورات

32EllipseELترسیم بیضی

33EraseEحذف شکل ها و موضوعات ترسیم شده

34ExitAlt + F4خروج از برنامه

35ExplodeX متالشی کردن یک بلوک یا چند خطی به شکل های
تشکیل دهندۀ آن

36ExtendEX امتداد دادن خطوط، کمان، منحنی یا چند خطی تا
جایی که به شکل مقصد برسند.

37FilletF گرد کردن و همچنین به هم رساندن دو خط
غیرموازی

38Filter *FI انتخاب پیشرفته و گزینشی شکل ها و موضوعات
ترسیم شده

39Gradient-ایجاد هاشور از نوع طیف رنگی

40Grid **F7فعال یا غیرفعال کردن صفحه شطرنجی

41GroupGایجاد گروهی از شکل ها

42Group OffCtrl + Shift + A فعال یا غیرفعال کردن گروه بندی هایی که با دستور
Group ایجاد شده باشند.

43HatchBH
ایجاد هاشور ـ پنجره تنظیمات در اجرا از طریق 

 پلت ریبون
 و اجرا از طریق خط فرمان متفاوت می باشد.

44Help **F1باز کردن راهنمای داخلی برنامه
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کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور

45IDPointIDاستخراج مختصات نقطه

46InsertIوارد کردن یک فایل یا یک بلوک به فایل جاری

47JoinJ )یکپارچه کردن چند شکل )خط، کمان، چند خطی
به هم پیوسته و در امتداد هم

48Kateb-
ایجاد نوشته فارسی تک خطی ـ جزء دستورات 

 پیش فرض 
 برنامه اتوکد نمی باشد و تنها با بارگذاری فایل 

kateb.lsp قابل اجرا خواهد بود.

49Layer Proper-
ties

LAباز کردن پنجره تنظیمات الیه بندی

50LineLترسیم خط

51ListLiگزارش گیری از موضوعات انتخاب شده

52LTScaleLTS تنظیم اندازه  در خطوط بریده )خط چین، خط
نقطه و... (

53Match Prop-
erties

MAیکسان سازی مشخصات شکل ها

54MeasureMEAاندازه گیری فاصله، شعاع، زاویه و مساحت

55MirrorMIقرینه سازی

56MoveMجابه جایی

57MtextT یا MT ایجاد نوشته )انگلیسی( چند خطی با امکانات
ویرایشی

58NewCtrl + Nایجاد یک فایل جدید

59Object Snap **F3فعال و یا غیرفعال کردن ابزار گیره شکل ها

60OffsetO)ایجاد خطوط موازی )خط، کمان، چند خطی



129

کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور

61Ortho Mode **F8فعال و یا غیرفعال کردن ابزار ترسیم عمودی

62Over KillOVانتخاب و حذف موارد اضافه و منطبق بر هم

63Pan فشردن غلتک ماوس
P جابه جایی مسطح دیدیا

64PlinePLترسیم چند خطی

65Plot یا PrintCtrl + Pتهیه چاپ

66PointPOترسیم نقطه

67Polar 
Tracking **F12فعال یا غیرفعال کردن ابزار ردیابی قطبی

68PolygonPOLترسیم چند ضلعی

69PropertiesCtrl + 1باز کردن یا بستن پنجره مشخصات شکل ها

70PurgePUحذف اطالعات استفاده نشده در فایل جاری

71Qiuck Dimen-
tion

QD اندازه گذاری سریع با کمک گیری از گزینه های
دستوری مختلف

72Quit Ctrl + F4خروج از فایل

73Recover- رفع اشکال یک فایل اتوکد که آسیب دیده و باز
نمی شود

74RecrangleRECترسیم مستطیل

75RedoCtrl + Yلغو آخرین بازگشت

76RedrawRحذف نقاط موقت

77RegenREبازسازی نمایش ترسیم
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کلید میان بُر یا عنوان دستورردیف
توضیحاتخالصه دستور

78RotateROدوران دادن

79SaveCtrl + Sذخیره فایل جاری

80Save AsCtrl + Shift + Sذخیره فایل جاری به نام جدید

81ScaleSCتغییر مقیاس شکل های ترسیم شده

82Snap **F9فعال یا غیرفعال کردن گیره نقاط شطرنجی

83SPLineSPLترسیم منحنی

84StretchSکشیدگی خطی

85Text-ایجاد نوشته )انگلیسی( یک خطی

86Text StyleSTایجاد یا تنظیم سبِک نوشتار

87TrimTR برش خطوط، کمان، چند خطی، منحنی نسبت به
یک یا چند شکل 

88UndoU یا Ctrl + Zبازگرداندن آخرین تغییرات

89UnGroup-تجزیه یک گروه به عناصر تشکیل دهنده آن

90UnitsUNتنظیمات واحد ها

91Xline*XLترسیم خطوط بی نهایت

92ZoomZ بزرگ نمایی یا کوچک نمایی نمایش ترسیمات در
صفحه نمایش
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جدول 255 رنِگ برنامه اتوکد
 این جدول در فایلی به نام chroma . dwg در پوشه support و در محل نصب برنامه وجود دارد.
بیشترین استفاده را در ترسیم خطوط اصلی نقشه کشی مانند دیوار،  رنگ های 1 الی 9 معموالً 

در، پنجره، هاشور، خطوط مقطع و... دارند. به هرکدام از این رنگ ها، یک سبِک چاپی اختصاص 
Plot style table بخش  در   ،Plot دستور  پنجرۀ  در  را  آنها  می توانیم  که  است  شده   داده 

)pen assignment( تنظیم نماییم.

نمونه ای از تنظیمات اندازه گذاری
ترسیم  متر  واحد  با  که  معماری  نقشه کشی  فایل  یک  اندازه گذاری  برای  پیشنهادی  نمونه  یک 
فایل  این  تنظیمات  در  نماییم.  اندازه گذاری  سانتی متر  واحد  با  را  آن  می خواهیم  و  است  شده 

اندازه گذاری ها 100 برابر شده اند تا به سانتی متر تبدیل شوند.
نام سبک اندازه گذاری که برای اندازه گذاری پالن، نما و مقطع درنظر گرفته شده است »100ـ1« 

می باشد.
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)Lines( تنظیمات خطوط
همان طور که در تصویر زیر می بینید، رنگ خطوط اندازه گذاری به رنگ Red یا همان رنگ شماره 
را طوری  اندازه گذاری  رنگ خطوط  معموالً  است.  تعیین شده  استاندارد  رنگ های  در جدول   1
تنظیم می نماییم که در صفحه نمایش، علی رغم اینکه به خوبی دیده می شوند، ولی از خطوط اصلی 
نقشه کشی کمتر به چشم آیند، تا خوانایی نقشه ها را در مانیتور کامپیوتر کاهش ندهند . از طرف 
آنها در  به  برای سبِک رنِگ مربوط  )با کمک تعیین ضخامت  اندازه گذاری  دیگر معموالً خطوط 

هنگام چاپ( با ضخامت کم مانند 09/ 0 چاپ می شوند.

)Symbols and Arrows( تنظیمات عالئم و فلش ها

)Text( تنظیمات نوشته
در اینجا، نوشته به رنگ Yellow یا رنگ شماره 2 در جدول رنگ های استاندارد اتوکد تعیین شده 
است. با ایـن کار هم خوانایی عدد اندازه گذاری در مانیتور باالتر می رود، و هم می توان در هنگام چاپ 

برای سبِک رنِگ شماره 2 ضخامتی مناسب مانند 18/ 0 را تعیین نماییم.



133

 Romans دقت نمایید که در تنظیمات نوشته، از یک سبک نوشتاری با قلم انگلیسی و بـه نام
استفاده شده است که تنظیمات ایـن سبک نوشتاری در شکل زیر مشخص است.

))Fit( نحوۀ جاگیری نوشته های اندازه گذاری شده(
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                          نمونه ای از الیه بندی در اتوکد

در شکل زیر، یک نمونه از تنظیمات بخش تنظیمات الیه ها )Layer properties( آمده است. دقت 
نمایید که براساس نیاز، سلیقه، استاندارد کاری خود و یا محیط کاری که در آن فعالیت می نمایید، 

می توان به ایجاد الیه هایی با نام های مختلف و تنظیمات مختلف رنگ، نوع خط و... اقدام نمود.

)Primary Units( واحد اندازه گذاری
سانتی متر،  واحد  به  اندازه گذاری  نمایش  برای 
در نقشه ای که با واحد متر ترسیم شده است، 
بایستی اندازه گذاری ها را صد برابر نمایید. بدین 
منظور عدد Scale Factor را مساوی 100 قرار 
می دهیم. دقت نمایید چنانچه این گزینه بر روی 
با  اندازه گذاری ها  باشد،  شده  تنظیم  یک  عدد 
همان مقیاس موجود در ترسیم، به نمایش در 

خواهد آمد.

برای ترسیم خطوط اصلی و کمکی و همچنین موضوعات ترسیمی مختلف، الیه های مختلفی با 
تنظیمات متفاوت ایجاد و استفاده می شوند. به عنوان مثال الیه های 1، 2 و 3 برای ترسیم خطوط 
پنجره ها و خطوطی که به صورت نما )برش نخورده( دیده می شوند. الیۀ 4 برای خطوط برش 
خورده و الیۀ 7 و همچنین الیۀ wall برای ترسیم خطوط برش دیوار در پالن و یا مقطع استفاده 
ـ DIM برای  AX برای اندازه گذاری های عمومی و الیۀ Dim می شوند. عالوه بر این موارد الیۀ
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برای   DIM ـ  AX الیۀ  و  عمومی  اندازه گذاری های  برای   Dim الیه  موارد  این  بر  اندازه گذاری 
و  ترسیم  برای   Column و   AXE الیه های  شده اند.  استفاده  آکس بندی  خطوط  اندازه گذاری 
دسته بندی خطوط آکس و ستون گذاری استفاده شده اند. الیۀ Hatch  برای ترسیم هاشورها و 

الیۀ Text نیز برای دسته بندی نوشته ها استفاده شده اند. 

سبِک ضخامت خطوط چاپ

)Plot Style Table | Pen Assignment(
در این قسمت، به عنوان نمونه، برخی از سبک های ضخامِت خطوِط چاپ توضیح داده شده است. 

)Red( 1 سبِک چاپ برای رنِگ شماره

همان طورکه در شکل مالحظه می نمایید ، رنگ چاپی برای این سبک مشکی )Black( درنظر گرفته 
شده است . ضخامت چاپ )Line Weight( نیز بر روی mm 0/1 تنظیم شده است و بنابراین کلیۀ 
خطوط و موضوعاتی که با این رنگ کشیده شده اند، در هنگام چاپ ، اگر این تنظیمات را داشته 

باشند ، به رنگ مشکی و با ضخامت mm 0/1، چاپ خواهند شد.
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همان طورکه در شکل مالحظه می نمایید، در این سبک ، رنِگ چاپ شونده )Color( برروی گزینه 
Use object color تنظیم شده است، بنابراین کلیه خطوط و موضوعاتی که با این رنگ کشیده 
 ،0/13 mm شده اند، در هنگام چاپ، اگر این تنظیمات را داشته باشند، به رنگ طوسی و با ضخامت
چاپ خواهند شد. در بسیاری موارد، رنِگ چاپ را برای هاشورهای از نوع Solid ، در نقشه هایی که 
به صورت تک رنگ )با چاپگرهای فقط دارای رنگ مشکی( چاپ می شوند یکی از رنگ های 8 یا 
9 و گاهی اوقات نیز یکی از رنگ های 250 الی 255 در نظر می گیرند. در نتیجه، این قسمت های 
هاشور خورده، به رنگ طوسی چاپ خواهد شد و باعث ایجاد تیرگی و سیاهِی بیش از اندازه، در 

نقشۀ چاپ شده نخواهند شد.

سبِک چاپ برای رنِگ شماره 8
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جدول ارزش گذاری ضخامت خطوط در الیه ها

جدول زیر، پیشنهادی برای نام گذاری الیه ها و همچنین، تعیین رنگ الیه، رنگ چاپ، ضخامت 
چاپ و نوع خط می باشد. می توانیم برای هر موضوع ترسیم، یک نام الیۀ متناسب داشته باشیم، 
مانند دیوار، پنچره، گیاهان و... . در جدول زیر ضخامت خطوط، به صورت پیشنهادي و بر اساس 
کاغذ A3 در نظر گرفته شده است. براي کاغذهاي کوچک تر و یا نقشه هاي داراي جزئیات بسیار 
زیاد و نزدیک به هم، معموالً ضخامت هاي باالتر از 4/ 0 را کمتر در نظر مي گیرند؛ همچنین براي 
کاغذهاي بزرگ تر مانند A0 نیز ضخامت خطوط در برخي از الیه ها، بسته به پیچیدگي نقشه 
مي تواند بیشتر در نظر گرفته شود. در هنگام تهیه چاپ در دفاتر فني، بایستي براساس الیه هاي 
ارائه دهید تا ضخامت و رنگ خطوط  موجود در فایل ، چنین جدولي را به چاپ گیرنده نقشه 

مطابق با نظر شما و به طور صحیح چاپ شوند .

اسم الیهرنگ الیهشماره رنگضخامت چاپرنگ چاپنوع خط

CONTINUOUSBlack0/11Red1

CONTINUOUSBlack0/22Yellow2

CONTINUOUSBlack0/33Green3
CONTINUOUSBlack0/44Cyan4
CONTINUOUSBlack0/75Blue5

CONTINUOUSBlack0/66Magenta6

CONTINUOUSBlack0/457White7
DASHDOTBlack0/05155155Axe

CONTINUOUSBlack0/11RedDIM

CONTINUOUSBlack0/14CyanColumn

CONTINUOUSBlack0/11RedFURNITURE

CONTINUOUS80/188HATCH

HIDDENBlack0/199HIDDEN

CONTINUOUSBlack0/11RedFurniture

CONTINUOUSBlack0/164141Text

CONTINUOUSBlack0/122YellowNivo
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                          جدول مقیاس های رایج و مورد استفاده در چاپ

Unitmmمقیاس نقشهواحد ترسیم

1:202002متر

1:251002/5متر

1:501005متر

1:10010010متر

1:20010020متر

1:201020سانتی متر

1:251025سانتی متر

1:501050سانتی متر

1:10010100سانتی متر

1:20010200سانتی متر

                           مدارک اصلی نقشه های اجرایی معماری داخلی )مرحله دوم(

معرفی  و کدگذاری های الزم  کامل  اندازه گذاری  با  کلیه طبقات  پالن  اندازه گذاری:  1 پالن 
می شود. 

2 پالن مبلمان: در پالن کلیه طبقات اصلی نام فضاهای داخلی آن ذکر شده و مبلمان اصلی 
آن با مقیاس صحیح ترسیم می گردد .

پالن  دوم ،  مرحله  نقشه های  خاص  مدارک  از  یکی  کاذب(:  سقف  )پالن  معکوس  پالن   3
معکوس از سقف کاذب داخلی فضاها بوده و تراز و جنس سقف کاذب معرفی می گردد .

4 پالن کف سازی: یکی از مدارک تخصصی نقشه های معماری داخلی، پالن کف سازی می باشد. 
ابعاد مصالح  و  ترسیم شده و مشخصات، جنس  این پالن محدوده کف سازی داخلی فضاها  در 

کف سازی معرفی می گردد.
5 نماهای خارجی )پیرامونی( : نماهای پیرامونی در نقشه های مرحله دوم با معرفی دقیق و 

کامل مصالح نما، بازشوها و ترازهای ارتفاعی معرفی می شود.
داخلی،  معماری  نقشه های  تخصصی  مدارک  از  یکی   : داخلی(  )طراحی  داخلی  نماهای   6
ترسیم نماهای داخلی فضاهای خاص می باشد. ترسیم کلیۀ عناصر دیوار با معرفی دقیق و کامل



139

مصالح دیوار، عناصر تزیینی و تأسیساتی معرفی می شود.
ارائۀ جزئیات و اطالعات بیشتر از مقاطع  با  7 مقاطع طولی و عرضی: مقاطع اجرایی پروژه 

مرحله اول ترسیم و اندازه گذاری می شود .
8 بزرگ نمایی پالن )layout( : بزرگ نمایی از فضاهای خاص و آبریزگاهی که دارای عناصر و 

1 و یا بزرگ تر ارائه شود.
50

تجهیزات بیشتری بوده و می باید در مقیاس 
اجرایی  جزئیات  معرفی  جهت   :)wall section( دیوار  تفصیلی  برش  و  موضعی  مقطع   9
و مصالح کف، دیوار، سقف کاذب و سقف سازه ای در یک برش عمودی از یک دیوار خارجی با 

1 ترسیم می شود.
25

1 یا 
20

مقیاس 

10  جزئیات اجرایی )Details(: نحوه و روش اجرای مصالح گوناگون در بخش های مختلف 

___  1  معرفی می شود.
 تا  10

1  ___
2
ساختمان با ارائه جزئیات اجرایی با مقیاس بزرگ 

11 جدول نازک کاری : مصالح نازک کاری تمامی سطوح کلیه فضاهای داخلی )کف، دیوار، سقف( از 
جهت نوع، جنس، ابعاد و رنگ در جدول مشخصی معرفی می گردد.

عالئم اختصاری 

T.O.F. (Top Of Floor Level)                              تراز کف تمام شده معماری

T.O.S. (Top Of Slab Level)                                    تراز کف تمام شده سازه

B.O.B. (Bottom Of Beam Level)                                  تراز زیر تیر اصلی

B.O.W. (Bottom Of Window Level)                                تراز زیر پنجره

T.O.W. (Top Of Window Level)                                     تراز روی پنجره

T.O.R. (Top Of Railing)                                             تراز روی دست انداز

O.K.B. (Ocoupenci Kingstone Benchmark)                ارتفاع کف پنجره

حروف اختصاری رایج در نقشه کشی مرحله دوم 

نحوۀ کدگذاری در عالئم تیپ بندی در و پنجره در نقشه های مرحله دوم
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                           نمونه جدول نازک کاری مرحله دوم ساختمان

شماره طبقه
اسم فضافضا

سقف کاذبدیوار قرنیزکف

آسترـ ارتفاعجنس ابعادجنس
زیرسازی

پوشش 
نهایی

رنگجنسرنگ

همکف

پارکینگ1

پیش ورودی 2
)آستانه(

البی و 3
رختکن

پلکان 4
ارتباطی

حیاط5

اول

فضای 6
غذاخوری

فضای 7
نشیمن

اتاق خواب 8
والدین

اتاق خواب 9
فرزندان

آشپزخانه10
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نمودار مراحل انتخاب مشاور و وظایف آن

شروع

کارفرما

سازمان برنامه  و 
بودجه

در پروژه های 
دولتی 

سازمان نظام 
مهندسی

وزارت مسکن و 
شهرسازی

 احراز شرایط 
عضویت 

صالحیت مشاور

وظایف مشاور

تهیۀ نقشه های مطالعات اولیه
اجرایی

نظارت بر
حسن انجام کار

انتخاب پیمانکار

دارای پروانۀ اشتغال 
به کار در پروژه های 

خصوصی

انتخاب مشاور با تأیید صالحیت از
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                           نمودار ارتباطی عوامل اجرایی در پروژه های ساختمانی 

تعریف پروژه و انتخاب مهندسین مشاور طراح

انتخاب  مناقصه/  )برگزاری  پروژه  اجرایی  عوامل  انتخاب 
مستقیم(

ساختمان  مدارک  و  نقشه ها  کلیۀ  تهیۀ 
)معماری، سازه، برق، مکانیک(

انجام مراحل مختلف اجرایی 
ساختمان

نظارت بر انجام فعالیت های اجرایی 
پیمانکار

بررسی فنی و مالی صورت وضعیت ها

بررسی نهایی صورت وضعیت و پرداخت حق الزحمه به پیمانکار

تهیۀ صورت وضعیت های اجرایی 
براساس پیشرفت کار

انجام متره و برآورد اولیه و تخمین هزینۀ 
ساخت پروژه

کارفرما

کارفرما

کارفرما

دستگاه نظارت 
)مهندسین

 مشاور ناظر(

مجری پروژه 
)پیمانکار اصلی(

مهندسین

 مشاور  طراح
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سرفصل های فهرست بهاي ابنیه

شرح ردیف های فهرست بهای ابنیه به نحوی تهیه شده که اقالم عمومی کارهای رشته ابنیه را در 
فصل های مجزا زیر پوشش قرار دهد . فصول فهرست بها ابنیه به شرح ذیل می باشد .

ب 
خری

ل ت
راح

م
ری

ردا
ک ب

خا
و 

ک 
تر

ش
م

ی و 
کار

ک 
ناز

ری
ت کا

سف

ی 
ها

ت 
الی

فع
ته

س
واب

ل 
اح

مر
ری

 کا
ک

ناز

ل 
اح

مر
ری

 کا
ت

سف
ن 

یو
اس

ند
 فو

حل
مرا

ازه
 س

و

فصل اول. عملیات تخریب
فصل دوم. عملیات خاکی با دست 

فصل سوم. عملیات خاکی با ماشین 
فصل چهارم. عملیات بنایی با سنگ

فصل شانزدهم. کارهای فوالدی سبک 
فصل هفدهم. کارهای آلومینیومی

فصل هجدهم. اندودکاری و بندکشی
فصل نوزدهم. کارهای چوبی

فصل بیستم. کاشی و سرامیک کاری
فصل بیست و یکم. فرش موزائیک 

فصل بیست و دوم کارهای سنگی با سنگ 
پالک

فصل بیست و سوم. کارهای پالستیکی و پلیمری
فصل بیست و چهارم. برش و نصب شیشه

فصل بیست و پنجم. رنگ آمیزی

فصل پنجم. قالب بندی چوبی
فصل ششم. قالب بندی فلزی 

فصل هفتم. کارهای فوالدی با میلگرد
فصل هشتم. بتن درجا

فصل نهم. کارهای فوالدی سنگین
فصل دهم. سقف بتنی

فصل یازدهم. آجرکاری و شفته ریزی
فصل دوازدهم. بتن پیش ساخته و بلوک 

چینی 
فصل سیزدهم. عایق کاری رطوبتی 
فصل چهاردهم. عایق کاری حرارتی 

فصل بیست و ششم. زیر اساس و اساس
فصل بیست و هفتم. آسفالت

فصل بیست و هشتم. حمل و نقل
فصل بیست و نهم. کارهای دستمزدی
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در فهرست بها به منظور دسترسی راحت و سریع به ردیف های مورد نیاز، ردیف های هر فصل با 
توجه به ماهیت آنها، به گروه یا زیر فصل های جداگانه ای با شماره مشخص تفکیک شده است . 

شمارۀ ردیف فهرست بها شامل شش رقم است که عبارت اند از:

شماره ردیف      شماره زیرفصل     شماره فصل 

در مترۀ باز و بسته و همچنین در فهرست بهای ابنیه مقادیر کارهای ساختمانی با واحدهای خاص 
هر فعالیت مشخص می شوند که قابل اندازه گیری و محاسبۀ هزینه باشند. لیست مهم ترین واحدها 

و کارهای مربوطه در جدول زیر ارائه شده است.

واحد

 اندازه گیری
عناوین کارها و فعالیت های ساختمانی

عملیات خاکی، کارهای آجری، کارهای بتنی، مصالح از قبیل شن، ماسه، سنگ های مختلف برای مترمکعب1
سفت کاری و...

2

مترمربع

اندودهای مختلف داخلی و خارجی، انواع عایق کاری، رنگ کاری در و پنجره، دیوار و سقف، انواع 
آسفالت )با ذکر ضخامت(، انواع سنگ های پالک )با ذکر ضخامت( در کف، بدنه نما و پله، انواع 
نماهای آجری، انواع فرش کف ها )موزائیکی، سنگی، پالستیکی(، انواع شیشه )با ذکر ضخامت( 

انواع کاشی، سرامیک کف و بدنه، انواع شیروانی ها و...

انواع قرنیزها، پالستیک روی نرده وپله، نهرکشی )با اندازه های مختلف(، انواع کابل ها و سیم کشی متر طول3
لوله کشی آب سرد وگرم و فاضالب )از جنس های مختلف گالوانیزه، چدنی، آهنی، PVC( و...

وزن4

)Ton, kg( 

کلیه کارهای فلزی )اسکلت، آرماتور،...( ـ حمل مصالح ساختمانی از قبیل آجر، سیمان، گچ و...

کلیه ادوات برقی از قبیل کلید، پریز و لوازم بهداشتی مثل ظرفشویی، دستشویی، توالت و…عدد5

و  کرد  دسته بندی  می توان  بنیادین  و  اصلی  منظر  سه  از  را  ساختمان  داخلی  دیوارهای  انواع 
مشخصات فنی هر یک را معرفی نمود.
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از نظر موقعیت
از نظر مصالح 
)سفت کاری( از نظر سازه ای

دیوار آجر ماشینیدیوار خارجیباربر )حمال(
دیوار بلوک سفالی )آجر تیغه ای(

دیوار بلوک سیمانی
دیوار پانل پیش ساخته

دیوار مشاعات
دیوار داخلی

غیرباربر )تیغه(

انواع دیوارهای ساختمان

دیوار خارجی

 سفت کاری 

پیش ساخته

3D Panel Dry Wallبلوک آجر
گیاهان بایرامیکسسیمانی

پانل شیشهچوب سیمان آجرنماطبیعی 
آلومینیومی

نما ندارد نما دارد واحدهای
 کوچک مدوالر

نازک کاری

پوشش سلولزی
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مراحل اجرایی پروژه های ساختمانی و جایگاه متره و برآورد

نمودار مراحل اجرایی پروژه های ساختمانی و جایگاه متره و برآورد

متره اولیه

 برآورد زمانبرآورد هزینه فاز 2 فاز 1فاز صفر
شروع 

عملیات 
اجرایی  متره و 

برآورد باز
 متره و 

برآورد بسته
نرم افزارهای 

مدیریت 
پروژه

مترۀ نهایی 
)برای حسن 

انجام کار(

تفاهم کارفرما 
و پیمانکار

تفاهم کارفرما و 
پیمانکار

تهیۀ جدول زمان بندی و 
اجرای پروژه

متره و برآورد
 دقیق پروژه

تأمین منابع انسانیتأمین منابع مالی

ضرایب دفترچه فهرست بها

جدول ضرایب پرکاربرد موجود در دفترچۀ فهرست بها

نوع ضریبپیش فرضردیف

فعالیت اجرایی در طبقۀ همکف و زیرهمکف انجام می شود. برای طبقات دیگر، الف
ضریبی مورد نیاز است.

ضریب طبقات

ارتفاع ب این  از  بیش  است.  طبقه  هر  برای  متر  سه ونیم  معمول  ارتفاع  نهایت 
می شود. ضریب  شامل 

ضریب کار در ارتفاع

برخی تجهیزات خاص که در فهرست یا قرارداد وجود ندارند. استفاده از آنها ج
می شود. ضریب  شامل 

ضریب تجهیز و 
برچیدن کارگاه

فعالیت در پایتخت کشور )تهران( انجام می شود. با فاصله گرفتن از برخی امکانات و د
برای مناطق مختلف ضرایب متفاوتی وجود دارد.

ضریب منطقه

ضریب باالسریهزینه های مازاد پروژه، در قیمت منظور نشده است.هـ

دفترچۀ و در  می شود  قیمت ها  افزایش  و  زمان  در  تأخیر  باعث  که  اتفاقاتی 
است. نشده  گرفته  نظر  در  بها  فهرست 

ضریب تعدیل
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مبنا  با ضریب 1  زیرهمکف  و  بها، طبقات همکف  در دفترچۀ فهرست  الف( ضریب طبقات: 
هستند. بدیهی است که با افزایش طبقات، آیتم های اجرایی هزینۀ بیشتری در بر دارند. مقدار 
دارای  رابطه مساحت طبقات  این  در  محاسبه می شود.  زیر  رابطۀ  از  استفاده  با  ضریب طبقات 

است. اهمیت 

n m) F F F n F ( ) B B B m B (
p

S
× + × + × + + × + × + × + × + + ×

= +
×

1 2 3 1 2 31 2 3 1 2 31 100
 

F0 = سطح زیربنای همکف 
F1 = سطح زیربنای اولین طبقه باالتر از طبقۀ همکف 

F2 = سطح زیربنای دومین طبقه باالتر از طبقۀ همکف 
F3 = سطح زیربنای سومین طبقه باالتر از طبقۀ همکف 

Fn = سطح زیربنای طبقه n  ام باالتر از طبقۀ همکف 
B0 = سطح زیربنای طبقۀ زیر همکف 

B1 = سطح زیربنای اولین طبقه پایین تر از طبقۀ زیر همکف 
B2 = سطح زیربنای دومین طبقه پایین تر از طبقۀ زیر همکف 
B3 = سطح زیربنای سومین طبقه پایین تر از طبقۀ زیر همکف

Bm = سطح زیربنای m ام طبقه پایین تر از طبقۀ زیرهمکف

مثال کار در شهر نراِق استان مرکزی )ضریب منطقه(، در طبقه دوم یک ساختمان 
)ضریب طبقات(، در ارتفاع 5 متری از کف آن طبقه )ضریب کار در ارتفاع( 
صورت می گیرد. یک کانکس برای استقرار کارگران، مقداری ماشین آالت 
)ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه( و امور پشتیبانی دفتر پیمانکار )ضریب 

باالسری( از مسائلی هستند که شامل ضریب می شوند.

ب( ضریب کار در ارتفاع: کار در ارتفاع بیش از سه ونیم متر مشکالت و هزینه هایی در بر دارد. 
نیاز به داربست، انتقال و دورریز مصالح، تجهیزات ایمنی و... از جمله هزینه های مازاد هستند. 
همۀ کارهای موجود در یک طبقه که ارتفاع آن بیش از سه ونیم متر باشد بر اساس فرمول زیر 

محاسبه می شود:

الف( درصورتی که ارتفاع طبقه )H( بیشتر از 3/5 تا 10 متر باشد ضریب ارتفاع از رابطه زیر 
می شود: محاسبه 

)H / ( )H / (Q
) S(

× − × +
= +

× ×
4 3 5 0 61 2 100  

ب( درصورتی که ارتفاع طبقه )H( بیشتر از 10 متر باشد ضریب ارتفاع از رابطه زیر محاسبه 
می شود:

Q=1/1378+)0/005(×)H10ـ(  
Q= ضریب ارتفاع

H= ارتفاع طبقه از تراز کف طبقه مربوط تا تراز کف طبقه باالیی
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و نکته گردیده  حذف  بها  فهرست  دفترچه  از  اخیراً  ارتفاع  در  کار  ضریب 
است. شده  منظور  فصل  هر  برای  جداگانه  آیتم های  به صورت 

باالسری پروژه های عمرانی 1/30 )30 درصد مبلغ کل نکته معموالً ضریب 
فهرست  دفترچۀ  در  مبلغ  البته  این  که  می شود  گرفته  نظر  در  پروژه( 
بهای سال 1396 برای پروژه های ترک تشریفات مناقصه، 1/20 برآورد 

است. شده 

ج( ضریب تجهیز و برچیدن کارگاه: در محاسبۀ بهای آیتم ها بسیاری از عوامل در نظر گرفته 
شده است. اما برخی از اقدامات و کارها در فهرست یا قرارداد پروژه وجود ندارند و جزء کارهای 
اصلی نیستند. به طور مثال هزینۀ اسکان، تجهیزات ایمنی و... از جمله  این هزینه ها هستند. مقدار 

این ضریب بین 4 تا 6 درصِد کِل مبلِغ پروژه متغیر است.
د( ضریب منطقه: برای این ضریب، شهر تهران مبناست. به این دلیل که پیمانکاران در شهر تهران 
برای تهیۀ مصالح، ابزار و نیروی کار با محدودیتی روبه رو نیستند. به همین دلیل در شهر تهران و 
مناطق مشابه، این ضریب معادل 1 در نظر گرفته شده است. سازمان برنامه و بودجۀ کشور برای 
تأمین هزینه های اضافی مناطق و شهرهای مختلف، ایران را به مناطق مختلفی تقسیم بندی کرده 
و برای هر یک ضریب مثبتی در نظر گرفته است. سال 1394، ضرایب منطقه ای جدید برای بیش 

از 1000 شهر ابالغ شده است.
ه ـ( ضریب باالسری: همان گونه که بیان شد در برآورد قیمت آیتم های دفترچۀ فهرست بها، 
چهار عامِل مصالح، نیروی انسانی، ماشین آالت و حمل و نقل دخیل بوده است؛ اما در پروژه های 

عمرانی هزینه های دیگری نیز وجود دارد.

و( ضریب تعدیل: بر اثر گذر زمان و طوالنی شدن برخی پروژه ها، بسیاری از 
هزینه ها به نسبت سال عقد قرارداد افزایش می یابند. پیش آمدهایی نظیر بدی 
آب و هوا، عدم اجرای تعهدات کارفرما در موعد مقرر و... از جمله  این مسائل 
هستند. برای جلوگیری از ضرر و زیان پیمانکار از ضریب تعدیل استفاده می شود. 
برای اعمال ضریب تعدیل، دوره های سه ماهه مورد نظر است. در واقع تبدیل 
قیمت میانگین سه ماهۀ گذشته به قیمت میانگین در سه ماهۀ جدید، نیازمند 

ضریب تعدیل است. 

ضریب باالسری

عمومی

کار

مانند: هزینۀ دفتر مرکزی، انبار، تعمیر و نگهداری تجهیزات و ...

 مانند: مالیات، هزینۀ بیمه و دیگر هزینه های جاری پیمانکار

نمودار هزینه هایی که شامل ضریب باالسری می شوند.

این ضریب به همۀ کارهای آن طبقه از کد )ارتفاع( کف طبقۀ مورد نظر نکته
تا کد کف طبقۀ باالیی به غیر از مصالح پای کار تعلق می گیرد.
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نمونه ای از جدول زمان بندی فعالیت های یک پروژه

ردیف

                                               زمان به هفته
12345678910مراحل اجرایی   

ریز آیتمآیتم

سفت کاری1

تیغه چینی

ساخت و نصب نعل درگاه

ساخت و نصب چهارچوب بازشوها

2
تأسیسات

زیرساخت های تأسیسات بهداشتی 

تأسیسات حرارتی و برودتی

زیرساخت های تأسیسات برقی

3
زیرسازی اولیه

کف: اجرای کروم بندی، 
شیب بندی و ماهیچه کشی

سقف: اجرای سازۀ سقف کاذب، 
فریم کشی و ...

دیوار: سیمان کاری، فریم کشی، 
اجرای گچ و خاک و ...

4

زیرسازی نهایی

پوشش نهایی 

کف: اجرای پوکه یا فوم بتن

سقف : اجرای پنل های پیش 
ساخته، سفیدکاری سقف

دیوار: سفیدکاری یا گچ کاری

عایق کاری

5

کف )پارکت، اپوکسی، سنگ و...(

سقف )رنگ، پتینه، چوب و...(

دیوار )پنل های بتنی، رنگ، 
دیوارپوش های پی وی سی و...(

6
نصب شدنی ها

کلید و پریز و المپ ها

شیرآالت و سرویس های بهداشتی

کارهای چوبی

کابینت

سینک، هود و دیگر تجهیزات 
نصب آشپزخانه

صفحۀ روی کابینت
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جدول تبدیل واحدهای برخی از آیتم های پرکاربرد
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                          جدول نکات اجرایی در متره و برآورد 

نکات سبب  به  این  بی توجهی  که  دارد  نکاتی وجود  اجرایی  آیتم های  برخی  برآورد  و  متره  در 
آیندۀ  در  مشکالتی  بروز  موجب  اینکه  یا  و  نشود  دقیقی حاصل  برآورد  و  متره  که  خواهد شد 

اشاره شود. نکات  این  از  برخی  به  تا  زیر سعی شده است  بنا شود. در جدول  از  استفاده 

جدول گزیده هایی از نکات مهم در متره و برآورد

نکات مهممورد اجرا

سقف کاذب

 پیشانی و لبه ها که معموالً برای نور مخفی اجرا می شوند، به صورت متر طول محاسبه 
می گردد و هزینۀ یک متر طول آن برابر با یک متر مربع است. به طور مثال لبه ای در 
سقف به عرض 0/1 و طول 1 متر اجرا شود هزینۀ آن برابر با یک متر در یک متر مربع 

است.

اجرای سنگ، 
کاشی و سرامیک

 هزینۀ اجرای سرامیک در کف و جداره متفاوت است.
 اجرای فتیله به صورت متر طول محاسبه می شود.

 اجرای کاشی و سرامیک های دارای لعاب خاص که با سیمانی شدن، لعاب آنها از بین 
می رود به دلیل حساسیت، هزینۀ بیشتری در بردارد.

اندود

 ضخامت اندودها معموالً به صورت استاندارد تعریف شده است که در موارد خاص امکان 
تغییر آن می باشد. مثاًل در دیوارهایی که متصل به چاهک آسانسور می باشند به دلیل 
وجود ارتعاشات مکانیکی آسانسور، جهت جلوگیری از صدمه به پوشش نهایی، از گچ و 

خاک با ضخامت بیشتر استفاده می شود.

کف سازی
 در اجرای زیرسازی کف، جزئیاتی وجود دارد که آنها را به صورت مجزا محاسبه نمی کنند. 
کروم بندی و شیب بندی، اجرای ماهیچه های محافظتی و... از این دسته هستند )گاهی 

اوقات ماهیچه های محافظتی لوله ها به صورت روزمزد محاسبه می شود(.

عمومی

بر  اضافه  مقداری  است  بهتر  و...  رنگ  سنگ،  نظیر  کاشی،  مصالح  برخی  خرید  برای   
محاسبات انجام شده تهیه شود. این موضوع به این دلیل است که پس از اتمام کار ممکن 
است بر اثر ضربه، اجرای ناصحیح یا هر دلیل دیگری نیاز به آن مصالح وجود داشته باشد، 

حال آنکه ممکن است تولید آنها به پایان رسیده و در بازار موجود نباشند. 
گچ بری های  مثاًل  است.  متداول  یا چکی  مقطوع  قیمت  به صورت  آیتم ها  برخی  اجرای 
خاص، انواع تزیینات خاص و... که مجریان معدودی دارند معموالً با قیمت های توافقی 

می شوند. اجرا 



153

هی
گا

وش
فر

جرا
ل ا

اح
مر

ت
سبا

حا
م

حد
وا

ل(
ریا

به 
ت 

یم
 )ق

لح
صا

و م
اد 

مو
ل(

ریا
به 

ت 
یم

 )ق
ری

مج
 ـ 

کار
مان

پی

ت
حا

ضی
تو

ری
زکا

رو
ت 

یم
ق

ی 
های

ن
ل(

ریا
(

ضا
ی ف

وک
کر

ن 
پال

(
ما(

هن
را

م 
اس ضا

ف
تم

آی
تم

 آی
یز

ر
وع

ن
دل

م
دار

مق
حد

وا
ت 

یم
ق

حد
وا

کل
ص/ 

شخ
ت

رک
ش

ع 
نو

ری
کا

هم
ت 

یم
ق

حد
وا

کل

ری
ت کا

سف

نی
چی

غه 
تی

گاه
 در

عل
ب ن

نص
 و 

ت
اخ

س

وب
رچ

چا
ب 

نص
 و 

ت
اخ

س

ات
یس

أس
ت

تی
داش

 به
ات

یس
أس

ت

تی
ود

 بر
ی و

رارت
 ح

ات
یس

أس
ت

قی
 بر

ات
یس

أس
ت

یق
حر

ی 
طفا

و ا
الم 

 اع
تم

یس
س

ی 
ساز

زیر
یه

اول

ی، 
ند

وم ب
کر

ی 
جرا

ف )ا
ک

)...
 و 

چه
هی

 ما
ی و

ند
ب ب

شی

ب، 
کاذ

ف 
سق

زۀ 
سا

ی 
جرا

ف )ا
سق

ت 
رار

 ح
وب

 چ
شی

ی ک
اس

ش
)...

 و 
ده

دی

ن 
یما

 س
ک،

خا
 و 

گچ
ر )

یوا
د

)...
 و 

شی
ی ک

اس
 ش

ی،
کار

ی 
ساز

زیر
یی

نها
)...

 و 
که

 پو
ن،

 بت
وم

ی ف
جرا

ف )ا
ک

باز
رد 

آو
 بر

ه و
تر

م م
جا

ی ان
برا

ی 
اد

نه
ش

 پی
ول

جد



154

هی
گا

وش
فر

جرا
ل ا

اح
مر

ت
سبا

حا
م

حد
وا

ل(
ریا

به 
ت 

یم
 )ق

لح
صا

و م
اد 

مو
ل(

ریا
به 

ت 
یم

 )ق
ری

مج
 ـ 

کار
مان

پی

ت
حا

ضی
تو

ری
زکا

رو
ت 

یم
ق

ی 
های

ن
ل(

ریا
(

ضا
ی ف

وک
کر

ن 
پال

(
ما(

هن
را

م 
اس ضا

ف
تم

آی
تم

 آی
یز

ر
وع

ن
دل

م
دار

مق
حد

وا
ت 

یم
ق

حد
وا

کل
ص/ 

شخ
ت

رک
ش

ع 
نو

ری
کا

هم
ت 

یم
ق

حد
وا

کل

ش 
 پی

ای
ل ه

 پن
ای

جر
ف )ا

سق
)...

 و 
ری

دکا
سفی

 یا 
چی

ه گ
خت

سا

ی(
کار

ید
سف

ر )
یوا

د

ری
 کا

یق
عا

ش 
وش

پ
یی

نها

گ 
سن

ی، 
کس

اپو
ت، 

ارک
 )پ

ف
ک

)...
و 

)...
 و 

وب
 چ

نه،
پتی

گ، 
)رن

ف 
سق

گ، 
 رن

ی،
بتن

ی 
ل ها

)پن
ار 

دیو
)...

 و 
سی

ی 
ی و

ی پ
ش ها

رپو
یوا

د

ب 
نص

ی ها
شدن

ی، 
نای

وش
ت ر

یزا
جه

ز، ت
پری

 و 
ید

کل
... 

ی و
صوت

ت 
یزا

جه
ت

ی 
س ها

روی
 س

ت و
آال

شیر
تی

داش
به

بی
چو

ی 
رها

کا

ت
بین

 کا
وی

ه ر
فح

 ص
ت و

بین
کا

ت 
بیا

نص
گر 

 دی
د و

هو
ک، 

سین
انه

زخ
شپ

آ



155

دیوار جداکننده با صفحات روکش دار گچی )درای وال(
اجزای تشکیل دهنده دیوارهای جداکننده با صفحات روکش دار گچی

1 انواع صفحات روکش دارگچی؛ )معمولی، مقاوم در برابر حریق، مقاوم در برابر رطوبت، مقاوم 
در برابر ضربه(

2  پروفیل های زیرسازی؛ )استاد، رانر، ...(
3  قطعات و اتصاالت؛ )انواع پیچ ها و اتصاالت(

4  مواد درزگیری و آماده سازی سطوح. )بتونه، ماستیک، انواع نوار ها(
انواع دیوار هاي جداکننده با صفحات روکش دار گچی

1  دیوار جداکنندۀ ساده؛
2  دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکي باال؛

3  دیوار جداکننده با عملکرد صوتي باال؛
4  دیوار جداکننده تأسیساتي.

1ـ دیوار جداکنندۀ ساده؛

جدول فواصل سازه ها و ارتفاع مجاز دیوار

ارتفاع مجاز دیوار

 پانل
گچی سازه  منطقه پر رفتدیوار

منطقه کم رفت و آمد و آمد

60 40 30 60 40 30

ـ ـ ـ 2/2 2/85 2/85

5/12

C 50

ـساده 3/25 4/25 3/15 3/75 4/25 C 75

4/5 5/25 5/8 4/5 5/25 5/8 C 100
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مراحل اجرای دیوار جداکنندۀ ساده

مشخص کردن محل نصب رانر 
کف با ریسمان رنگی

اجرای نوار عایق ) یا دو ردیف 
رانر  جان  برپشت  سیلیکون( 

سقف  و  کف 

انتقال تصویر رانر کف به سقف 
) با استفاده از استاد و رانر (

برش بال های رانر با قیچی

اتصال رانر به کف )سوراخ کردن 
رانر و کف(

رانر  نصب  محل  مشخص کردن 
رنگی ریسمان  با  سقف 

و  خم  رانر  بال ها،  برش  از  پس 
راست شده تا از محل جان برش 

بخورد.

 اتصال رانر به کف با رول پالک

نصب رانر سقف
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نصب استاد بر روی ساختار جانبی 

پیچ  از  پانل ها  نصب  برای 
مخصوص استفاده می شود

با  بنایی  دیوار  به  استاد  اتصال 
پالک رول 

گرفتن  دست  در  صحیح  نحوۀ 
برقی گوشتی  پیچ 

اجرای استاد ها ) به صورت شاقولی(

اجرای پانل ها در یک طرف دیوار



158

حصیر چین کردن درزهای افقی: فاصله افقی درزها حداقل 40 سانتی متر

در  معدنی  پشم  عایق  اجرای 
)توجه  استاد ها  بین  فواصل 
مرحلۀ  در  تأسیسات  که  شود 

قبل اجرا شده است(

جزئیات پالن از اتصال دو دیوار یک الیه به یکدیگر 
)اتصال گوشه(

جزئیات پالن از اتصال دو دیوار یک الیه به یکدیگر 
) T اتصال (

دیگر  طرف  در  پانل ها  اجرای 
دیوار 

دیوار تکمیل شده

2ـ دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی باال:
ساختار این دیوار شامل یک ردیف سازه و دو الیه پانل در هر طرف می باشد.

این دیوار مشخصات عملکردی بسیار خوبی دارد که مهم ترین آنها مقاومت مکانیکی باالی آن 
است.

پانل
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برخی از جزئیات متداول دیوار جداکننده با مقاومت مکانیکی باال

ارتفاع مجاز دیوار

 پانل
گچی سازه دیوار

منطقه پر رفت 
و آمد 
cm

منطقه کم رفت و 
آمد منطقۀباال

cm

60 40 30 60 40 30

ـ *2/25 2/25 *3/2 3/2 3/55

2×12/5

C 50 با مقاومت 
مکانیکی 

باال
ـ 4/5 5/1 3/7 4/5 5/1 C 75

5/35 6/3 6/95 5/35 6/3 6/95 C 100

 

ارتفاع مجاز دیوار

 پانل
گچی سازه دیوار

منطقه پر رفت 
و آمد 
cm

منطقه کم رفت و 
آمد منطقۀباال

cm

60 40 30 60 40 30

ـ ـ 2/2 *2/9 3/1 3/5

2×12/5

C 50 با مقاومت 
مکانیکی 

باال
*2/ 4/3 4/8 3/7 4/3 4/8 C 75

5/35 5/8 6/4 5/0 5/8 6/4 C 100

جدول فواصل سازه ها و ارتفاع مجاز دیوار

جدول فواصل سازه ها و ارتفاع مجاز دیوار

جزئیات پالن از اتصال دو دیوار دو الیه به یکدیگر  
)اتصال گوشه(

جزئیات پالن از اتصال دو دیوار دو الیه به یکدیگر 
) T اتصال (

3ـ دیوار جداکننده با عملکرد صوتي باال
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روش اجرای دیوار با عملکرد صوتی باال

تکمیل قاب پیرامونی اول

برش نوار های عایق

تکمیل زیر سازی

 اجرای قاب پیرامونی دوم

 اجرای ردیف اول استاد ها )به صورت 
شاقولی(

 اجرای پانل ها در یک طرف دیوار

اجرای پانل ها در دو طرف دیوار

اجرای نوار عایق بر روی استاد ها

اجرای ردیف دوم استادها

اجرای عایق پشم معدنی

اجرای الیۀ دوم پانل ها
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برخی از جزئیات متداول دیوار جداکننده باعملکرد صوتی باال

4ـ دیوار جداکنندۀ تأسیساتي:

ارتفاع مجاز دیوار

 پانل
گچی سازه دیوار

منطقه کم رفت 
و آمد

cm

منطقه پر رفت 
و آمد 

cm

60 40 30 60 40 30

*2/3 2/6 4/1 2/95 3/6 4/1

2×12/5

C 50

4/3تأسیساتی 5/2 5/8 4/35 5/2 5/8 C 75

6/1 7/1 7/7 6/1 7/1 7/7 C 100

جدول فواصل سازه ها و ارتفاع مجاز دیوار

این دیوار برای عبور انواع تأسیسات اعم از لوله های آب و فاضالب و 
استفاده در فضاهای مرطوب یا محل مسیرهای قائم تأسیساتی مورد 

استفاده قرار می گیرد.

نصب قطعات پانل )ارتفاع 30 سانتی متر و اتصال حداقل با 6 پیچ( 

جزئیات پالن از اتصال دو دیوار دو الیه با عملکرد صوتی باال به یکدیگر

پانل

)T اتصال گوشه()اتصال(
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دو ردیف قاب با فاصله از یکدیگر 
اجرا می شود

اول و دوم  استاد های ردیف 
پانل  از  برش هایی  به وسیلۀ 

به یکدیگر وصل می شوند

اجرای پانل ها در طرف دیگر دیوار

 اجرای ردیف اول استاد ها

اجرای پانل ها در یک طرف دیوار

اجرای الیۀ دوم پانل ها

شاقولي کردن ردیف اول استاد ها

اجرای عایق معدنی

ایجاد خروجی تأسیسات به وسیلۀ 
گرد بر
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نکات مهم اجرایی

روش افزایش طول استادها

نصب چهارچوب

شکل 3شکل 2شکل 1

انواع روش نصب:
الف( نصب چهارچوب پس از اجرای قاب: در این روش، جنس چهار چوب می تواند از چوب، 

pvc، آلومینیوم و... باشد.
ب( روش نصب همزمان چهارچوب و قاب : در این روش، چهارچوب از نوع قاب تو خالی 

است و مانند شکل، داخل چهارچوب، ورق جوش داده شده است.



164

1 برش انتهای رانرهای کف؛
2 نصب رانر کف؛

3 خم کردن انتهای رانر کف؛
4 نصب استاد اول؛

5 اتصال پایین استاد با پانچ؛
                        . LB 6 اتصال باالي استاد با پیچ

 نصب چهارچوب 
1  استقرار چهارچوب در؛ 

2  نصب استاد دوم؛
3 اتصال پایین استاد با پانچ؛

4 اتصال باالی استاد با پیچ LB؛
5 اتصال چهارچوب به استاد اول؛ 
6 اتصال چهارچوب به استاد دوم؛

7 عالمت گذاری انتهای رانر نعل درگاه به صورت فارسی بر )به اندازۀ 20 سانتی متر(؛
8 برش انتهای رانر نعل درگاه؛

9 خم کردن انتهای رانر نعل درگاه؛
10  استقرار رانر نعل درگاه؛ 

11  اتصال رانر نعل درگاه به استاد ها با پانچ؛
12 استقرار استاد های کتیبه؛ 

13 تقویت استاد اول با رانر؛
14  تقویت استاد دوم با رانر.                  

تقویت قاب پیراموني 
1 اتصال رانر تقویتی توسط پرچ به استاد؛

2 قاب بندی و تقویت بازشوی در تکمیل شده؛
3 اجرای استاد های دیوار.

 نصب صفحات 
1 اجرای پانل اول دور چهارچوب )پانل ها به شکل»L« برش داده می شوند؛

2 اجرای پانل دوم دور چهارچوب؛
3 پانل گذاری در یک سمت دیوار تکمیل شده؛

به شکل  اول  به سمت  نسبت  )پانل ها  عایق گذاری  از  دور چهارچوب پس  پانل سوم  اجرای   4
می شوند(؛ اجرا  حصیرچین 

5 پیچ زنی پانل در حاشیۀ دور چهارچوب؛
6 اجرای پانل چهارم طرف دیگر دیوار، دور چهارچوب؛

7 پیچ زنی در حاشیه دور چهارچوب و تکمیل پوشش کاری.

روش اجرا
 اجراي قاب پیراموني   
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کف سازي و عايق کاري در فضاهای مرطوب

نکته لگن  مي توان  باشد،  نشده  پیش بیني  دیوار  در  تراورس  که  مواردي  در 
روشویي را به وسیلۀ مهار صلیبي ویژه اي به دیوار موجود متصل نمود. 

1 عایق کاري با قیر و گوني 
در  قیراندود:  مشمع های  یا 
یا  گوني  و  قیر  از  که  صورتي 
استفاده  قیراندود  مشمع های 
شود، به دلیل ضخامت زیاد الیۀ 
عایق پانل، باید از ساختار دو الیه 
استفاده نمود. در این حالت، الیۀ 
اجرا  کف  از  فاصله  با  پانل  دوم 
فرورفتگي  در  عایق  الیۀ  تا  شده 
و  شود  جاسازي  آمده  به وجود 

ننماید. ایجاد  برجستگي 

نصب روشویي 
براي نصب لگن روشویي )اعم از دیواري و یا پایه دار(، از یک قطعه چوب عمل آوري شده به طول 
56 )36 سانتي متر براي استادگذاري با فاصله 40 سانتي متر(، ارتفاع 30 و ضخامت 4 سانتي متر 
 TN35 استفاده مي شود. این تخته چوبي که اصطالحاً »تراورس« نامیده مي شود، به وسیلۀ پیچ

به فواصل حداکثر 5 سانتي متر به استادهاي طرفین متصل مي شود.
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2 عایق کاري با عایق رطوبتي پلیمری: این محصول، جایگزین عایق هاي رطوبتي سنتي 
مي باشد. مزیت استفاده از عایق رطوبتي پلیمری، ضخامت کم غشاي حاصل از آن است )حدود 
2 تا 3 میلي متر( که امکان اجراي دیوارهاي تک الیه را در فضاهای مرطوب فراهم مي سازد. از 
دیگر مزایاي مهم این محصول، امکان اجراي کاشي )به وسیلۀ چسب کاشي پایۀ سیماني( بر روي 

آن است.

نصب کلید، پریز و جعبه تقسیم

نصب قوطي هاي برق در دیوارهاي درای وال به دو روش صورت مي گیرد:
1 نصب قوطي هاي برق فلزي توکار:

روش نصب: قوطي برق به وسیلۀ پیچ LB به سازۀ پشتیبان متصل مي شود.

2 نصب قوطي هاي برق ویژه دیوار خشک: در این روش، از قوطي هاي پالستیکي که ویژۀ 
این نوع دیوارها طراحي و تولید شده اند، استفاده مي شود.

عایق رطوبتی پلیمری
)یا پرایمر(
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درزگیری و آماده سازی سطوح
روش تهیۀ بتونه درزگیر: به ازای هر 10 پیمانه پودر 10 لیتر آب مورد نیاز می باشد.

روش تهیۀ ماستیک: به ازای هر 5 پیمانه پودر 3/5 لیتر آب مورد نیاز می باشد.
بررسي ها و اقدامات اولیه 

 عملیات درزگیری باید پس از اتمام مراحل اجرای ساختمان صورت گیرد. 
 قبل از شروع عملیات درزگیري الزم است تمامي سطح کاماًل تمیز و عاري از هر گونه گرد و 

غبار و چربي باشد.
 مرحله اول درزگیری )به پهنای 10 سانتی متر به همراه نوار روی درزها درزگیری می گردد(.

 مرحله دوم درزگیری )به پهنای 20 الی 30 سانتی متر روی درزهای کارخانه ای و برش خورده 
مجدداً درزگیری می گردد(.

 پس از خشک شدن تمامی سطح سمباده و سپس تمامی سطح با پودر ماستیک پرداخت می گردد.

سقف کاذب با صفحات روکش دار گچی )درای وال(
ویژگی های سقف کاذب با صفحات روکش دار گچی عبارت اند از:

سرعت اجرایي باال، اجرای آسان، دقت باال در اجرا، انعطاف معماري باال، عدم نیاز به پیش بیني آویز، 
مقاومت در برابر زلزله و دستیابي به مشخصات فني )صوت، حرارت و مقاومت در برابر آتش سوزی(. 

اجزای تشکیل دهنده سقف های کاذب با صفحات روکش دارگچی 
1 انواع صفحات روکش دارگچی )معمولی، مقاوم در برابر حریق، مقاوم در برابر رطوبت، مقاوم 

در برابر ضربه(؛
2 پروفیل های زیرسازی ) استاد، رانر، سازه های سقف و...(؛

3 قطعات و اتصاالت ) انواع پیچ ها و اتصاالت(؛
4 مواد درزگیری و آماده سازی سطوح )بتونه، ماستیک، انواع نوار ها(.

سقف های کاذب با صفحات روکش دار گچی
به سقف هایی گفته می شود که فضا ها را از نظر محدوده، از سقف اصلی جدا می کنند و دارای انواع 

زیر هستند:
الف( سقف های یکپارچه شامل :

1 سقف کاذب با سازه گذاري دو طرفه؛
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2 سقف کاذب با سازه گذاري یک طرفه؛
3 سقف کاذب خود ایستا )بدون آویز(.

ب( سقف های مشبک معدنی و گچی

فاصله 
سازه های 

]mm[ باربر

فاصله آویزها mm[ a[ رده  وزنی 
]kN/m2[ سقف کاذب

0/15≤0/30≤0/5≤

5001200950800

6001150900750

7001100850*700

8001050800*700

ـ9001000800

ـ1000950750

ـ750*1100900

ــ1200900

سقف کاذب با سازه گذاري یک طرفه

سقف کاذب با سازه گذاري دو طرفه

جدول فواصل سازه و آویزها 

 a فاصله آویزها
 ]mm[

]kN/m2[ رده  وزنی سقف کاذب

0/15≤0/30≤

1100900

جدول فواصل سازه و آویزها )سقف یک طرفه( 

محدودیت های سقف کاذب با سازه گذاري یک طرفه
 مساحت سقف کاذب کمتر از 50 متر مربع؛

 ابعاد یکی از اضالع سقف کاذب کمتر از 4 متر؛
 ارتفاع آویزگیری کمتر از 50 سانتي متر؛

 سقف کاذب ساده و فاقد شکست.
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روش اجرای سقف کاذب با سازه گذاری یک طرفه

مشخص کردن محل نصب سازه 
تراز با ریسمان رنگی

تکمیل شدن آویزها )آویز ها به 
انداره بال سازه سقفی F47 یا 
در  کوتاه تر  می بایست   CD60

نظر گرفته شود

اتصال سازه باربر به رکاب    توسط 
LN پیچ

پیچ ها  )فاصله  تراز  سازه  نصب 
بستگی  سانتی متر(   60 یا   30
نقش  بودن  باربر  غیر  یا  باربر  به 

دارد. تراز  سازه 

باز کردن رکاب ) اتصال رکاب به 
سازه سقفی(

سازه های باربر تکمیل شده

یا  اصلی  سقف  به  آویز  اتصال 
عامل اتصال مناسب و با رعایت 

جدول طبق  فاصله 

بستن رکاب

اتصال سازه پانل خور به سازه 
شرایط  )در  پل  توسط  باربر 
از  سانتی متر   50 هر  نرمال 

یکدیگر( 
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زیرسازی تکمیل شده

سازه  نصب  محل  مشخص کردن 
رنگی با ریسمان  باربر  تراز 

اتصال پانل به زیرسازی توسط 
از  پیچ ها  )فاصله  کناف  پیچ 

یکدیگر 17 سانتی متر(

)فاصله  باربر  تراز  سازه  نصب 
پیچ ها بر روی دیوار سنتی 30 
و بروی دیوار درای وال هر 60 

می باشد( سانتی متر 

ایستا  خود  کاذب  از سقف  باشد،  نداشته  وجود  آویزگیري  امکان  که  زماني  ایستا:  سقف خود 
مي شود. استفاده 

روش اجرا:

سقف خود ایستا )بدون آویز(

)در  سقفی  سازه های  استقرار 
شرایط نرمال هر 50 سانتی متر(
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درزگیری و آماده سازی سطوح

سازه  فوقانی  بال های  اتصال 
باربر تراز  سازه  به  سقفی 

توسط  ماستیک  و  درزگیری 
پودرهای مخصوص و نوار درزگیری

اجرای سازه سقفی دوتایی )در 
برخی ساختار ها(

توسط  زیرسازی  به  پانل  اتصال 
7پیچ )هر 17 سانتی متر( 

زیرسازی تکمیل شده

اسقرار پانل با استفاده از باالبر

روش تهیۀ بتونه درزگیر: به ازای هر 10 پیمانه پودر 10 لیتر آب مورد نیاز می باشد.
روش تهیۀ ماستیک: به ازای هر 5 پیمانه پودر 3/5 لیتر آب مورد نیاز می باشد.

بررسي ها و اقدامات اولیه 
  عملیات درزگیری باید پس از اتمام مراحل اجرای ساختمان صورت گیرد. 

  قبل از شروع عملیات درزگیري الزم است تمامي سطح کاماًل تمیز و عاري از هرگونه گرد و 
غبار و چربي باشد.

  مرحله اول درزگیری )به پهنای 10 سانتی متر به همراه نوار روی درزها درزگیری می گردد(.
  مرحله دوم درزگیری )به پهنای 20 الی 30 سانتی متر روی درزهای کارخانه ای و برش خورده 

مجدداً درزگیری می گردد(.
  پس از خشک شدن تمامی سطح سمباده و سپس تمامی سطح با پودر ماستیک پرداخت می گردد.
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                          سقف کاذب مشبک

 سقف هاي کاذب مشبک، از شبکه سازه هاي سپري )T شکل( و تایل هاي سقفی تشکیل مي شوند. 
شبکه مذکور به وسیله آویزهاي قابل تنظیم به سقف اصلي متصل گردیده و تایل ها به صورت وزنی، 

درون این شبکه قرار مي گیرند. 

نحوۀ استقرار سازه های سقف مشبک

                          اجزاي سقف کاذب مشبک

1 تایل های سقفی )معدنی ـ گچی(
2 آویز )فنر دوبل(

3 نبشی تراز
)T3600،T1200،T600( 4 سازه های سپری



173

تزیینات چوبی

 ابعاد استاندارد تبدیل چوب به قطعات رایج در بازار
 

ضخامت بر حسب cmعرض بر حسب cmطول بر حسب cmشکل چوب

1± 314± 1035±280الوار

212± 1032±280الوار

1± 314± 1035±140نیم الوار

1± 214± 1032±140نیم الوار

1± 314± 1035±280الوار سه سوک

1± 314± 1030±260الوار سه سوک

ابعاد تراورس در 7 گروه و سه فرم سطح مقطع تعریف شده است که می توان برای کسب تراورس
اطالع بیشتر به استاندارد شماره 417 مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مراجعه کرد.

1± 113± 20025قنداق

1± 113± 21025قنداق

1± 113± 22025قنداق

1± 113± 23025قنداق

1± 25± 20010بازو

0/2± 4 1± 40025تخته

0/2 ± 12/5± 40025تخته
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                           مشخصات مهم ترین چوب هاي صنعتي 

رویشگاه اصليکاربردمشخصات ظاهريگونه  چوبيردیف

به رنگ زرد تا صورتي روشن، آزاد1
اروپا، جنوب روسیه، ایرانمبل سازي، پاروي قایق، اسکيمحکم ، قابل ارتجاع

افرا )شیردار(2

سفید رنگ مایل به کرم، 
ریزبافت و داراي تأللو صدفي، 
نسبتاً سبک تا نیمه سنگین و 

نیمه سخت

خراطي، مبلمان، روکش و تخته 
چندالیه، ساختمان  چوبي، ادوات 

موسیقي، لوازم تزییني
ایران، آمریکاي  شمالي  

اکالیپتوس3
به رنگ قهوه اي مایل به قرمز، 
درشت بافت، سخت و سنگین، 

محکم

پل سازي، اسکلت سازي، 
ستون، اتاق کامیون، روکش، 
کاغذسازي،تخته فیبرسازي

استرالیا، ایران

اوجا4
به رنگ زرد روشن تا قهوه اي 

تیره، درشت باف، سخت و 
سنگین

ساختمان هاي چوبي، درودگري، 
اروپا، آسیاي غربي، شمال ایرانابزار چوبي منزل

بلوط5

به رنگ قهوه اي روشن تا تیره، 
درشت بافت، بادوام، نسبتاً 
نیمه سخت، نیمه سنگین تا 

سنگین، مقاومت زیاد در برابر 
سایش )ساییدگي( 

پارکت، مبلمان، روکش گیري، 
ساختمان هاي چوبي،  تراورس 

راه آهن، چوب هاي معدن، 
پنجره سازي، مدل سازي

شمال ایران، جنگل هاي زاگرس 
در ایران 

توسکا)ییالقي(6

به رنگ صورتي روشن یا 
قرمز)هنگام قطع درخت( و به 
رنگ نارنجي )پس از خشک 

شدن(، نسبتاً نرم تا نیمه سخت 
و سبک، مقاوم به ضربه و فشار

قایق سازي، مداد سازي، مبلمان، 
ساختمان هاي چوبي، کاغذسازي، 
جعبه سازي، منبت کاري، تخته 

چندالیه و روکش

شمال ایران، اروپا، آسیاي شمالي

چنار7

به رنگ سفید روشن تا قرمز 
مایل به قهوه اي با لکه هاي 

قهوه اي صدفي مانند، نیمه سخت، 
نیمه سنگین، با دوام

ساخت درهاي اماکن متبرکه، 
دسته ابزار، مبلمان، غربال، 
صندوق، در و پنجره سازي، 

خاتم سازي 

ایران، آمریکاي   شمالي

راش8

به رنگ صورتی کم رنگ تا 
قهوه ای متمایل به سرخ، دارای 
الیاف موازی و یکنواخت، نیمه 
سخت، نیمه سنگین، همگن، 
راست تار، خوش کار، بدون بو 

و طعم

مبلمان، پارکت، لمبه کوبي 
سقف، دیوارپوش، تخته چندالیه، 

جعبه سازي، اتاق کامیون، 
قایق سازي، خانه  چوبي، خراطي

شمال ایران، اروپا

زبان گنجشک9

به رنگ زرد روشن تا خاکستري 
روشن، نسبتاً درخشان، داراي 

االستیسیتۀ زیاد، سخت و 
سنگین، بادوام و مقاوم

هواپیماسازي، کشتي سازي، 
منبت کاري، روکش و تخته 

چندالیه، راکت تنیس، نجاري، 
دستۀ ابزار

ترکیه، شمال افریقا، شمال 
ایران، اروپا
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رویشگاه اصليکاربردمشخصات ظاهريگونه  چوبيردیف

شمشاد10
سفید تا زرد روشن، بسیار 
ریزبافت، سخت و سنگین، 

بادوام، کمي درخشان

خط کش سازي، خراطي، 
منبت کاري، مجسمه سازي، 

قرقره سازي، ماکوسازي

ایران، ترکیه، ژاپن، افریقا، 
جنوب اروپا

صنوبر11
به رنگ سفید یا کرم روشن، 
ساده و مات، سبک، خوش 

کار، جالپذیری نامناسب

درودگري، خراطي، تخته 
ایران چندالیه

گردو12

به رنگ خاکستري مایل به 
قهوه اي تا قهوه اي تیره و 

داراي نقوش زیبا، ریزبافت، 
نسبتاً بادوام، نیمه سنگین، 

نیمه سخت، مقاوم در مقابل 
فشار، خمش و کشش 

کارهاي هنري و تزییني، 
تهیه  روکش، خراطي، 
مبلمان، ساخت ادوات 
موسیقي، قنداق تفنگ، 

مجسمه سازي، منبت کاري، 
خاتم سازي و معرق کاري

ایران، آسیاي مرکزي و شرقي

ملج13

به رنگ قهوه اي مایل به قرمز 
)گاهي با رگه هاي سبز(، 
درشت بافت، نیمه سخت 
و نیمه سنگین و نسبتاً با 

دوام در برابر ضربه و خمش 
مقاومت

ساختمان هاي چوبي، مبلمان، 
روکش، قایق سازي، وسایل 
ورزشي، در و پنجره، تخته 

چندالیه

شمال ایران، اروپا، آسیاي 
شمالي تا ژاپن

ممرز14

به رنگ سفید مایل به کرم، 
سخت و نیمه سنگین، بدون 

بو و طعم و دارای الیاف 
موازی بوده و کمی درخشان

مبلمان، پارکت، منبت، 
کاغذسازي

شمال ایران، اروپاي مرکزي، 
غربي و جنوبي

نمدار )زیزفون(15
به رنگ صورتي روشن 
تا کدر، ریزبافت، کمي 

درخشان، نرم، بي دوام، سبک

تخته الیه و روکش، 
مداد سازي، بشکه سازي، 

خمیر کاغذ، نجاري

شمال ایران ، مناطق بالکان و 
شرق مدیترانه

کاج ایراني 16
)کاج معمولي(

به رنگ سفید تا سفید مایل 
به کرم، درشت  بافت، داراي 
روزنه ها، کانال هاي صمغي و 
گره هاي زیاد، نسبتاً سبک و 

نرم است

خانه هاي چوبي، چوب هاي 
تونلي، تراورس راه آهن، 

جعبه سازي، در و پنجره، تیر 
مخابرات، کاغذسازي

ایران

نراد17

به رنگ سفید تا سفید مایل 
به کرم تا قهوه اي مایل به 
صورتي، راست تار، داراي 

نقوش، سبک، نرم، کار با آن 
آسان است.

کارهاي ساختماني، 
مبل سازي، قفسه سازي، 

بسته بندي، کاغذسازي، در و 
پنجره ، لمبه کوبي، کف پوش 

و دیوارپوش

روسیه، اروپا، کانادا 
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سبک های بین المللی صندلی

آرت نوا گوستاوین ویلیام و مریفدرال

میشن آرت دکوملکه آن آرتس و کرافتس

  لویی 14چیپندلشیکرمدرنیسم

باروک  امپایر اولروکوکورنسانس
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اجزای کالف یک مبل کالسیک )صندلی یک نفره(

نام ردیف نام ردیف

نبشي 8 قید پشتي باال 1

قید پشتي 9 قید باالي لچکي 2

قید کمکي )کششي( پشتي 10 قید عمودي جلوي لچکي 3

قید عمودي کمکي پشتي 11 قید باالي دسته 4

قید جانبي 12 قید عمودي دسته جلو 5

پایه عقب 13 قید کششي دسته 6

قید جلو 7

1

2

3

4

5

6

7

8 9

10

12

13

11
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چند نوع کالف مبل                  

کالف کاناپه سه نفره با کف فنربندی شده

کالف نیمکت چوبی با کف و پشتی جداگانه

کالف کاناپه سه نفره

کالف چوبی کاناپۀ دونفره

کالف شزلون )نوعی مبل زیبا برای استراحت(

 کالف مبل یک نفره تمام پارچه
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پلی استایرن

و   )HIPS( )GPPS(، مقاوم  نوع معمولی  به سه  استایرن می باشد که  از مونومر  یک بسپار که 
دارد. وجود   )EPS( انبساطی

مشخصات انواع پلی استایرن

پلی استایرن انبساطی پلی استایرن مقاومپلی استایرن معمولی

مبلمان، ظروف و بدنۀ مصارف عمومیموارد مصرف
لوازم خانگی

بسته بندی و...

مقاومت خوب در برابر حرارتخواص
قدرت ضربه پذیری مناسب 

سیالیت خوبی در هنگام فرایند
خواص دی الکتریکی و استحکام 

باالیی

سفید رنگمقاوم به ضربه
فوم مانند

یونولیتهایمپک)های ایمپکت(کریستالنام تجاری
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فصل 2

اصطالحات تخصصی و منابع یادگیری
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اصطالحات تخصصی

واژگان تخصصی رشته 

انگلیسیفارسیردیف

AجذبAbsorption

Admixtureافزودنی

Aggregateسنگدانه

Analysisتجزیه و تحلیل

Anthropometryانسان سنجی

Atriumآتریوم، دهلیز سرگشاده

Architectمعمار

Artهنر

Axisمحور

BتوازنBalance

Basementزیرزمین

Brick Typeنوع آجر

Brick workآجر کاری

Brilliantدرخشان

Bondآجر چینی

Break lineخط برش

Building Codeآیین نامه ساختمان
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CسقفCeiling

Cementسیمان

Center of visionمرکز دید

Ceramicسرامیک

Ceramic Tileکاشی

Chimneyدودکش

Chinaچینی

Colorرنگ

Color schemeطرح رنگ

Color Wheelچرخۀ رنگ

Columnستون

Complementary colorرنگ مکمل

Compositionکمپوزیسیون، ترکیب بندی

conceptمفهوم

concreteبتن

Cone of visionمخروط دید

Constructionساخت و ساز

Construction managementمدیر اجرا

نقشه های اجرایی
 Construction Drawing, working,

contract

Contentمحتوا
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Contractپیمان

Contrastتباین، کنتراست

Consultantمشاور

Contractorپیمانکار

Coolسرد

Courtyardحیاط مرکزی

Coveگلویی

Cross sectionمقطع عرضی

Cureعمل آوری

DتیرهDark

Dashed lineخط چین

Decorationتزیین

Designطراحی

Detailجزئیات

Diagramنمودار

Dimensionاندازه

Dimension lineخط اندازه

Directionامتداد

Doorدر

Door frameچهارچوب در

Dotted lineنقطه چین
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Draftنقشه اولیه

Drawingترسیم

Dropped Ceilingسقف کاذب

EاقتصادEconomy

Elevationنما

Elevatorآسانسور

Emphasisتاکید

Engineeringمهندس

Energy Codeآیین نامه انرژی

Equilibriumتعادل

Ergonomic (Human engineering)ارگونومی

FساختنFabricate

Facadeنما

Facing Brickآجر نما

TrackـFastاجرای همزمان با طراحی

Finishingپرداخت

Fireplaceشومینه

Fireproofingمصالح ضد آتش

First Floorطبقه اول

Floorطبقه

Floatتخته ماله
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Formفرم، قالب

Form workقالب بندی

Freehand Drawingترسیم دستی

GهندسیGeometric

Glass doorدر شیشه ای

Glazeلعاب

Grayخاکستری

Ground lineخط زمین

Ground planeصفحۀ زمین

HهاشورزنیHatching

Hollow Tileبلوک توخالی

Horizon lineخط افق

IایدهIdea

Imageتصویر

Interior Designطراحی داخلی

Insuranceبیمه

Longitudinal sectionمقطع طولی

J

KکورهKiln

LشبکهLattice

Licensedصالحیت دار



187

Lightnessروشنی

Lightweight Concreteبتن سبک

Lineخط

Louverکرکره

MموتورخانهMachine Room

Massتوده

Measuring Lineخط اندازه گیری

Mixing Waterآب اختالط

Modelمدل

Modelingبرجسته نمایی، حجم نمایی

Modular Designطرح مدولی

NمیخNail

Nonconformingخالف ضوابط

North arrowپیکان شمال

Natural cementسیمان طبیعی

OنظمOrder

Orientationجهت گیری

Organizationسازمان بندی

Ornamentآذین

Ownerصاحب کار

PروشنPale
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Paraline Drawingنقشه های موازی

Partiاتود

Patioپاسیو

Patternنقش

Performance Specificationمشخصات فنی و اجرایی

Perspectiveپرسپکتیو

Prefabricateپیش ساخته

Phaseمرحلۀ کاری، فاز

Planپالن

Portland Cementسیمان پرتلند

Portland Cement Mortarمالت سیمان پرتلند

Primary Colorرنگ اصلی

Processفرایند

Profileمقطع

Programبرنامه

Projectپروژه

Proposalپیشنهاد

Proportionتناسبات، نسبت بندی

Q

RنسبتRatio

Reflected Planپالن معکوس
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Regularمنظم

Renderingراندو

Rhythmریتم، آهنگ

S

Shade and Shadowسایه و روشن

Shadowسایه

Scaffoldداربست

Scaleمقیاس

Screedشمشه

Screen Doorدر توری

Screeسنگ ریزه

Secondary Colorرنگ فرعی

Sectionمقطع

Shadingسایه زنی

Simulateشبیه سازی

Sliding doorدر کشویی

Spanدهانه

Second Floorطبقه دوم

Shapeشکل

Sketchاسکیس

Spaceفضا
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Space Planningبرنامه ریزی فضا

Specificationsمشخصات فنی

Storyطبقه

Suctionمکش

Superstructureروساخت، روبنا

Substructureزیرسازه

Symbolنماد

Symmetryتقارن

Station Pointموضع، دیدگاه

Systemسیستم

TفناوریTechnology

Terraceتراس

Technicفن

Testآزمون

Textureبافت

Thresholdآستانه

Toneرنگ مایه

Trowelماله

Typeتیپ، نوع

U

Vنقطۀ گریزVanishing point
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Varietyتنوع

Viewدید

WگرمWarm

Water Cement Ratioنسبت آب به سیمان

X

YحیاطYard

ZمنطقهZone
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برخی واژگان تخصصی معماری داخلی مسکونی

عناوین فارسی و التین برخی کلمات کلیدی در طراحی و اجرای فضاهای داخلی مسکونی

Drawing roomاتاق پذیرایی  

Bed roomاتاق خواب  

Dining roomاتاق غذاخوری  

Work roomاتاق کار  

Living room-sitting roomاتاق نشیمن  

Bondآجر چینی  

Elevatorآسانسور  

Poolاستخر  

Kitchenآشپزخانه  

Pergolaآالچیق  

Storeانباری  

Porchایوان  

Balconyبالکن  

Roofبام  

Green roofبام سبز  

Patioپاسیو  

Projectپروژه  

Perspectiveپرسپکتیو  

Planپالن  
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Site planپالن محوطه  

Reflected planپالن معکوس  

Stairپله  

Windowپنجره  

Pilotsپیلوت  

Terraceتراس  

Decorationتزیین  

Yard courtحیاط  

Back yardحیاط خلوت  

Doorدر  

Folding doorدر آکاردئونی  

Telescopic doorدر تلسکوپی  

Wooden doorدر چوبی  

Glass doorدر شیشه ای  

Sliding doorدر کشویی  

Hinged doorدر لوالیی  

Chimneyدودکش  

Wallدیوار  

Plaster wallدیوار گچی  

Reticulated wallدیوار مشبک  

Corridorراهرو  

Laundryرخت شوی خانه  
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Basementزیر زمین  

Columnستون  

Ceramicسرامیک  

Ceilingسقف  

Dropped ceilingسقف کاذب  

Latticeشبکه  

Fire placeشومینه  

Chairصندلی  

Floor-storyطبقه  

First floorطبقه اول  

Second floorطبقه دوم  

Third floorطبقه سوم  

Fourth floorطبقه چهارم  

Fifth floorطبقه پنجم  

Interior designطراحی داخلی  

Green spaceفضای سبز  

Shelfقفسه  

 Book shelfقفسۀ کتاب

Tileکاشی  

Wall paperکاغذ دیواری  

Attention pointکانون توجه  

Louverکرکره  
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Closetکمد  

Axisمحور  

Sectionمقطع

Scaleمقیاس  

Machine roomموتورخانه  

Tableمیز

Deskمیز کار  

Elevationنما  

Voidوید  

برخی واژگان تخصصی چوب و مبلمان

A

Armchair صندلي راحتي

Ash زبان گنجشک، ون

Adhesive چسب

B

Bevel گونیا

Beech راش 

Boring سوراخ کاري

Birch گونه توس یا غان 

Brush قلم مو

Burlap کنف، کرباس

C

Carpenter نجار، درودگر
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Coil spring فنر لول

Cutting برش

Cutting direction الگوي برش

Chair صندلي

Cedar چوب سدر

Carpentry Skills مهارت های درودگري

Clamp گیره

Cypress سرو

D

Decorating آرایه گري، تزیین، دکورسازي

Distressing کهنه سازي رنگ

Dust mask ماسک غبار

Disc sander ماشین سنباده دیسکي

E

Electric drill دریل برقی

Elm نارون، ملج

F

Fitch چهارتراش

Fir نراد

Finish coat پوشش نهایي

Frame قاب

Foot پایه

Furniture مبلمان

G

Green wood چوب تازه قطع شده
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H

Hand drill دریل دستی

Handsaw اره دستی

Hardwood پهن برگ

Heart wood چوب درون

J

Jig saw اره عمودبر

L

Logwood چوب بَُقم)بَُگم(

Linden نمدار، زیرفون

Lumber تخته

M

Medium density fiberboard تخته فيبر با جرم مخصوص متوسط

Miter joint اتصال فارسي، 45 درجه

Micro abrasive sandpaper كاغذ سنباده خيلي نرم

High density fiberboard تخته فيبر با جرم مخصوص زیاد

Maple افرا

Miter saw اره فارسي بر

Measuring fabric اندازه گيري پارچه

N

Nail gun تفنگ ميخ كوب

Nail ميخ

O

Olive زیتون

Oak گونه بلوط
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P

Poplar صنوبر، تبریزي

Primer بتونه

Plywood تخته چندالیه

Particle board تخته خرده چوب

Pine کاج

Pith مغز چوب

R

Red wood سرخ چوب

Ruler خط کش

Rough wood چوب زبر

S

Scraping  لیسه کاري

Sap wood چوب برون

Squaring گونیایي کردن

Scraper لیسه

Sand paper کاغذ سنباده

Spring فنر

Sinuous spring فنر سینوسي، فنر زیگزاگ

Staples سوزن منگنه

Staples gun تفنگ منگنه زن

Screwdriver پیچ گوشتی

Sawdust خاک اره

Softwood سوزني برگ

Screw پیچ
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Sewing دوخت

Sewing machine ماشین دوخت، چرخ خیاطي

Scratchers خراش ها

T

Tack گل میخ، پونز

Tack hammer چکش گل میخ

Tack strip نوار میخ

Tailoring pattern  الگوي خیاطي

Tools ابزار

U

Upholstery رویه کوبي مبل

Upholstery fabric پارچه رومبلي

Upholstery tack میخ رویه کوبي

Upholstery tools ابزار رویه کوبي مبل

V

Varnish oil روغن جال

W

Wood چوب

Wood grain نقش چوب

Wood preparation آماده سازي چوب

Wax موم

Warm holes حفره هاي حشرات )در چوب(

Walnut گردو

Wood stool چهارپایه چوبي

Webbing نوارکشي
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White wood چوب خام )بدون رنگ(

Wood industry صنایع چوب

Workbench میزکار

Work piece قطعه کار

wood glue چسب چوب

Z

Zigzag spring فنر زیگزاگ
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واژگان تخصصي معماري داخلي تجاري

انگلیسیفارسیردیف

Aنور محیطیAmbient Light

Artificial lightingنورپردازی مصنوعی

Angular Doorsدرهای اتوماتیک زاویه دار

BنانواییBakery

Beansحبوبات

Baby careلوازم کودک

Bedding  مالفه

Bulk foodsمواد غذایی فلّه ای

Book stationaryایستگاه کتاب

Bumperسپرـ محافظ

Barrierمانع

CپیشخوانCounter

Checkoutبازرسی و کنترل

Cash deskمیز پرداخت )صندوق(

Cut meatگوشت آماده

Customer serviceبخش خدمات به مشتری

Cannedکنسرو
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Cleaning Productsمواد و وسایل شوینده

Clothingپوشاک

Coffeeقهوه

Cheeseپنیر

Candlesشمع ها

Circular Displayویترین گردان

Cerealsغالت و حبوبات

Consumer مصرف کننده

Changing roomاتاق پرو

Color paletteجعبه رنگ

Close to ceiling luminaireچراغ های آویز نزدیک به سقف

Compact fluorescent lampsالمپ های فلورسنت فشرده

Closeoutفروشگاه فروش آخر

Convenience Store فروشگاه رفاه )راحتی(
Cـ Store

Commercial Complexمجتمع تجاری

Curved Doorsدرهای اتوماتیک منحنی

Cultural Marketبازار فرهنگی

Catalog Retailersفروشگاه کاتالوگی )ایمیلی هستند(

Dنوشیدنی هاDrinks

Dairyلبنیات

Downlightفروتاب )پایین تاب(
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Damp locationمکان های مرطوب

Dimmingکم نور کردن

Dimmerکم نورکننده

Daylightنور روز

Discharge lampsالمپ تخلیه

Durable Goodsکاالی فاسدنشدنی و بادوام

Discount Retail Storeفروشگاه ارزان فروشی

EورودیEntrance

Exitخروجی

Exposeنمایان

Epoxy چسب با پایه رزین

Exclusive outletsفروشگاه انحصاری

trailersـEفروشگاه  اینترنتی یا الکترونیکی
EـRetailers

Fروند نما ـ نمودار گردشیFlowchart

Frozen foods  مواد غذایی منجمد

Fitting roomاتاق پرو

Flowerگل

Floralگل دار

Fresh meatگوشت تازه

Fresh fishماهی تازه

Fresh chickenمرغ تازه
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Fruitمیوه

Fluorescentفلورسنت

False ceiling planپالن سقف کاذب

Flooring planپالت کف سازی

Fibre optic systemsسیستم های فیبر نوری 

Folding Doorsدر اتوبوسی یا فولدینگ )تاشونده(

Floating Marketبازار شناور یا روی آب

Gظروف شیشه ایGlassware

Giftsجعبه های کادویی

Greeting cardsکارت پستال

Goodsکاال

Gateدروازه

General Storeفروشگاه عمومی
General Merchandise Store

Grocery Storeخواربار فروشی

Green Grocersفروشگاه سبزیجات

Hلوازم خانگیHousehold

Health and Beautyلوازم بهداشتی و آرایشی

Halogen lampsالمپ های هالوژن

voltage fluorescent tubes ـ  Highالمپ های فلورسنت ولتاژ باال

High-intensity dischargeتخلیه با شدت باال

Hyper Marketهایپرمارکت
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IبستنیIce cream

Informationاطالعات

Incandescent lampsالمپ های رشته ای

J

K

Lبادگیرـ سایه بان کرکره ایLouver

Lightنور

Linearخطی

Lighting Planپالن نورپردازی

Light sourcesمنابع نور

Lighting engineeringمهندسی روشنایی

pressure sodium lampsـLowالمپ های سدیم فشارکم

LED Lampالمپ های ال ای دی

Local Storeفروشگاه محلی

MشیرMilk

Martمرکز حراج

Merchandiseکاال

Marketبازار

Metal halide lampsالمپ های متال هالید

vapor LampـMercuryالمپ  های بخار جیوه

Market Dayروز بازار
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Mallمال
Mega Mall

Market Squareمیدان بازار

Micro Storeفروشگاه کوچک

Nشب بازارNight Markets
Night Bazaars

Oفروشگاه تخفیف ویژه یا کم قیمتOffـPrice Stores

Outletفروشگاه عرضه مستقیم

Pکاغذ برنامه ریزیPlanogram
paper

Pharmacyداروخانه

Potsگلدان ها

pansظروف آشپزخانه

Plasticپالستیک

party suppliesتدارکات مهمانی

productمحصول

Priceقیمت

Place توزیع

Promotion ترویج

Pendantآویز

Produce Marketبازار تره بار

Plazaبازار عمومی در فضای باز

Passageپاساژ
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Q

Rفروش مجددResale

Restroom  سرویس بهداشتی

Refrigeratorسردخانه

Recessed lightچراغ توکار

Roadside Storeفروشگاه کنار جاده

Revolving Doorsدرهای اتوماتیک گردان

Sمرکز خریدShopping center

Seafoodغذای دریایی

Stationeryلوازم التحریر

Sauce and wheyسس و کشک

Salad bar میز ساالد

Seasonal  اجناس فصلی

Showcaseویترین

Shelvesقفسه

Storeفروشگاه

Servicesخدمات

Storageمحل انبار

Standسازۀ ایستاده و موقت

Spider Systemسیستم عنکبوتی



208

Switchingکلید زدن

Spotlightsنور افکن

vapor LampـSodiumالمپ  های بخار سدیم

Stock Keeping Units (SKU)فضا و واحدهای نگهداری کاال

Super Store)سوپرمارکت بزرگ(

فروشگاه اختصاصی )کاالی ورزشی، پوشاک، 
لوازم التحریر و ...(

Special Store

Sliding Automatic Doorsدرهای اتوماتیک کشویی

Swing Doorsدرهای اتوماتیک لوالیی

Street Marketخیابان بازار

Shopping Mallمرکز خرید
Shopping Center

Tاسباب بازیToys

Target Marketبازار هدف

Trolleyچرخ دستی

Task lightingنورپردازی وظیفه ای

Telescopic Doorsدرهای اتوماتیک تلسکوپی

Traditional Marketبازار سنتی

Uپله های باال روندهUp Going Stairs

Up lightفراتاب)باال تاب(

VسبزیجاتVegetable

Vitrineویترین



209

Variety Storeفروشگاه لوازم متفرقه

Wمتصل به دیوارWall Fixtures

Waterآب

Whole bodyلوازم ورزشی بدن سازی

Wall washerنور تاب دیواری

Wet locationمکان های خیس

Warehouse Storeفروشگاه فروش کلی

X)المپ زنون )ساخته شده از نوعی گاز بی اثرXenon
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برای  مناسب،  رابطۀ  یا  نسبت  با  عناصر  یا  اجزاء  )کمپوزیسیون(:  آرایش  بندی  ترکیب 
تشکیل کل واحد.

محور: خط مستقیمی که اندازه یا تقارن عناصر یک ترکیب بندی نسبت به آن سنجیده می شود. 
نسبت به نقطۀ معیار یا  با مقداری معین که معموالً  اندازه، دامنه، یا درجۀ متناسب  مقیاس: 

مرجع سنجیده می شود.
 

مقیاس انسانی:  اندازه یا نسبت بندی هر عنصر یا فضای یک بنا، یا اثاثیه به ابعاد ساختاری 
یا کارکردی بدن انسان.

ارگونومی: علمی  کاربردی که با مشخصه های فردی سر و کار دارد که در هنگام طراحی وسایل 
و سیستم ها باید در نظر گرفته شوند تا مردم و اشیاء پیرامون آنها برهم کنش مؤثر و ایمن داشته 

باشند.

انسان سنجی: اندازه گیری و بررسی نسبت های بدن انسان.

طراحی: در ذهن پختن، پروراندن، یا طرح ریختن فرم و ساختار ساختمان یا ساخته های دیگر.

فرایند طراحی:  فعالیتی هدفمند با هدف تهیۀ طرح برای تغییر وضعیت موجود و تبدیل آن 
به حالت ترجیحی آن.

فرا یند:  رشته ای نظام مند از اعمال یا افعال منتهی یا متوجه به پایان خاص.

فاز: بخش خاص در یک فرایند تغییر و تکامل.

برنامه: رویه ای برای حل یک مسئله که زمینه، شرایط، نیازها و اهداف یک پروژه طراحی را 
مطرح می کند.

پیشنهاد: ارائه طرح برای بررسی، تصویب و اجرا.

شبیه سازی: خلق مشابه یا مدلی از چیزی که معموالً طبق مقیاس ساخته می شود، تا شکل 
ظاهری یا ساخته شدۀ چیزی را نشان دهد.

پروژه: برخورد با یک ایده یا مفهوم به صورت واقعیت عینی و خارج از ذهن.

تیپ، نوع: چند چیز که به دلیل خصیصه ها و مشخصه های مشترک یک گروه را تشکیل دهند.

اصطالحات فنی پایه
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مفهوم )کانسپت(: تصویر یا فرمول ذهنی از آنچه که چیزی هست یا باید باشد،  به ویژه ایدۀ 
تعمیم یافته از مشخصه ها یا مثال های خاص.

کارگاه ساختمانی: کارگاه ساختمانی محلی است که یک یا تعدادی از عملیات های ساختمانی 
در آن انجام می شود. در صورت اخذ مجوز برای استفاده از معابر مجاور کارگاه جهت انبار کردن 

مصالح یا استقرار تجهیزات و ماشین آالت، این محل نیز جزئی از کارگاه محسوب می شود. 

نردبان ها،  از ماشین آالت، داربست ها،  وسایل و تجهیزات: وسایل و تجهیزات عبارت است 
سکوها و تجهیزات مشابه که در کارگاه ساختمانی به کار گرفته می شود. 

مقام قانونی مسئول: مقام دارای صالحیت قانونی و مسئول، سازمان، دفتر یا فردی است که 
مسئولیت تصویب مصالح، تأسیسات، تجهیزات یا روش ها را به عهده گیرد. 

مسئول  قانون،  طبق  که  است  مرجعی  ساختمان  رسمی  مرجع  مرجع رسمی ساختمان: 
صدور پروانه و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در محدودۀ عمل خود می باشد.

مرجع ذیصالح: مرجع ذیصالح مرجعی است که طبق قانون، صالحیت تدوین، تصویب یا ابالغ 
ضوابط و مقررات مشخصی را داشته باشد.

شخص ذیصالح: شخص ذیصالح شخصی است که حسب مورد دارای پروانه اشتغال به کار 
مهندسی یا کاردانی یا تجربی در رشته مربوط از وزارت راه و شهرسازی یا دارای صالحیت، نظارت 
بر امور ایمنی، بهداشت، کار و محیط زیست، یا پروانه مهارت فنی از وزارت تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی در رشته مربوط و یا دارای گواهی ویژه تردد و کار با ماشین آالت ساختمانی از اداره 

راهنمایی و رانندگی باشد.

از رشته های  مهندس ناظر: شخصی حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی 
موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در 

حیطۀ مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید.

سازنده )مجری(: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینۀ اجرای ساختمان دارای پروانه 
اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی است و با عقد قراردادهای همسان که با صاحب کار منعقد 
می نماید، اجرای عملیات ساختمانی را براساس نقشه های مصوب، مقررات ملی ساختمان و سایر 
مدارک منضم به قرارداد برعهده دارد. سازنده ساختمان نماینده صاحب کار در اجرای عملیات 
ساختمان بوده و پاسخگوی کلیه مراحل کار به ناظر و دیگر مراجع نظارت و کنترل ساختمان 

می باشد.

صاحب کار: شخصی حقیقی یا حقوقی که مالک یا قائم مقام قانونی مالک کارگاه ساختمانی 
بوده و اجرای عملیات ساختمانی و مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست را بر 
طبق قرارداد کتبی به سازنده واگذار می نماید. در صورتی که صاحب کار دارای پروانه اشتغال به کار 
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در زمینۀ اجرا باشد و خود رأساً عملیات ساختمانی را عهده دار شود، سازنده نیز محسوب می شود. 

کارفرما: یک شخصیت حقیقی یا حقوقی است که یک طرف امضا کنندۀ موافقت نامه یا قرارداد 
است و اجرای عملیات موضوع موافقت نامه یا پیمان را به پیمانکار یا مشاور واگذار می کند.

پروژۀ  یک  در  کار  اجرای  و  مصالح،  تأمین  برای  که  حقوقی  یا  حقیقی  شخصی  پیمانکار: 
ساختمانی، برای مدت معین و در ازای دستمزد مشخص،  پیمان می بندد.

مشاور:  شخص حقیقی یا حقوقی استخدام شده برای ارائه مشورت های حرفه ای یا کارشناسی، 
در مورد جنبه های خاص از یک پروژه، مثال آکوستیک یا روشنایی.

پروژه های  اجرای  و  برای طراحی  معمار:  شخصی که در حرفۀ معماری شاغل است و معموالً 
ساختمانی آموزش دیده و تجربه کسب کرده است.

کارگر: کارگر شخصی است حقیقی که در کارگاه ساختمانی در مقابل مزد به درخواست و با 
هزینه کارفرما کار می کند. 

برای  ذیربط  مقامات  سایر  یا  حکومت  طرف  از  قانونی  تأییدیه  دارای  شاغل صالحیت دار: 
اشتغال به شغل یا حرفه مورد نظر. 

پیمان:  توافق نامه ای از لحاظ قانونی قابل اجرا، معموالً به صورت مکتوب بین دو یا چند نفر، برای 
انجام یا عدم انجام کاری معین.

اجرای هم زمان با طراحی:  برنامۀ زمان بندی پروژه که در آن مراحل طراحی،  اجرا، بهسازی 
و تعمیر ساختمان را تعیین می کند.

آیین نامه انرژی: آیین نامه ساختمانی که استانداردهای حداقلی را برای صرفه جویی در مصرف 
انرژی و طراحی ساختمان کم مصرف تعیین می کند. 

در  شده  پیش بینی  شرایط  با  که  کاربری  یا  ساخت،   نوع  به مصالح،  مربوط  ضوابط:  خالف 
آیین  نامه ساختمانی تطبیق نداشته باشد.

معرف همه چیز نیست و آرایش و روابط بین اجزای یک کل را  لزوماً  ترسیمی که  دیاگرام: 
به صورت کلی نشان می دهد.

نقشه های اجرایی: بخشی از اسناد پیمان که طرح، موقعیت،  ابعاد و روابط عناصر یک پروژه 
را به صورت ترسیمی دقیق یا به شکل تصویری آن نمایش می دهد.

هندسه ترسیمی:  تهیۀ تصویر از اشیای سه بعدی، به منظور استنتاج خواص و روابط هندسی 
آنها.
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اجرای  پی کنی،  مراحل:  شامل  که  بنا  ایجاد  جهت  ساختمانی  عملیات  کلیه  سفت کاری: 
فونداسیون، کرسی چینی، تیر و ستون، بادبند، دیوار برشی، دیوار چینی و سقف می باشد.

نازک کاری: عملیاتی که در مرحله آخر عملیات ساختمانی پس از سفت کاری انجام می گیرد، 
و پوشش نهایی و تکمیلی بر روی ساختار زیرین ساختمان است. مصالح نازک کاری بر روی سطح 
از سفت کاری   به غیر  اجرایی  عملیات  کلیه  نازک کاری شامل  قرار می گیرد.  و سقف  دیوار  کف، 
دربر  را  پنجره  و  در  نصب  تأسیسات،  برق کاری،  نقاشی،  کاشی کاری،  سنگ کاری،  و  می باشد 

می گیرد.

معماری داخلی: اعمال تغییرات کلی در بناهای موجود به منظور استفادۀ مجدد از ساختمان 
که توسط شاغلین این رشته انجام می شود. این رشته نقش پلی ارتباطی میان حرفه های طراحی 
داخلی و معماری را دارد و به همین دلیل حل کننده مسایل پیچیدۀ ساختاری است. پروژه هایی 
نظیر موزه ها، گالری ها و به طور کلی بسیاری از بناهای عمومی و ساختمان های تجاری و طرح 

توسعه بناهای مسکونی را شامل می شود. 

طراحی داخلی: حرفه ای بین رشته ای است که فضاهای داخلی را طراحی می کند. طراحی های 
انجام شده از سوی این گروه از طریق دستکاری در حجم فضایی، موقعیت قرار گیری عناصر و 
معموالً  است  فعالیت  به  مشغول  آن  در  داخلی  طراح  که  پروژه هایی  می پردازد.  خاص  وسایل 
اصلی  و ساختار  است  اندک  بسیار  تغییرات  یا  و  نمی شود  ایجاد  تغییری  بنای موجود  در سازه 
از متداول ترین  فضا حفظ می شود. طراحی داخلی فروشگاه ها، نمایشگاه ها و فضاهای مسکونی 

پروژه های این رشته است.

دکوراسیون داخلی )تزیینات داخلی(: برای انتقال یک ویژگی خاص در یک فضا از هنر 
تزیین استفاده می شود که با معماری موجود آن به خوبی کار کند. این رشته در قالب نقش سطوح 
)کف، دیوار و سقف(، تزیینات مبلمان، نورپردازی و انتخاب مصالح می پردازد و به تغییرات ساختاری 

بنای موجود بسیار کم می پردازد. فضاهایی که این شغل طراحی می کند کاربردهای متفاوتی دارد.

اسکیس: روشی سریع برای انتقال ایده ذهنی بر روی کاغذ.

کروکی: ترسیم و طراحی از خطوط محیطی احجام و ساختمان های موجود

راندو: استفاده از وسایل و ابزار مختلف نظیر ماژیک، مداد، مداد رنگی و... برای ارائه کار طراحی 
و یا اسکیس.

مرمت یا نوسازی: بازگرداندن دقیق ساختار بنا به تمامیت و ظاهر اولیه خود.

دیوار باربر: دیواری است که به طور عمده، بارهای قائم )بار سازه و افراد( را تحمل می کند.

دیوار غیر باربر: دیواری که فقط وزن خود را تحمل می کند. 
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مجریان تزئینات داخلی به منظور به روز نگه داری اطالعات خود در زمینه جایگاه حرفه، قوانین، 
مراجع، مصالح و نحوه اجرا، بهداشت و ایمنی و... نیازمند به آرشیوی از منابع مرتبط با رشته خود 

می باشند. 
لینک ها و مطالبی که در ادامه مشاهده می نمایید، تنها بخش اندکی از منابع گسترده مرتبط با 
رشته می باشد. این فهرست ها جامع نبوده، اما در تمام این کتب که برخی از آنها به عنوان منبع 
در کتب درسی این رشته به کار رفته است، بر زمینه خاصی تأکید داشته و همه آنها باهم، اساس 

یک کتابخانه قوی را شکل می دهد. 

سایت

موضوع سایت ردیف

سازمان ملی استاندارد ایران http://www.isiri.org/Portal/Home/ 1

سازمان نظام کاردانی ساختمان 
استان تهران http://tـnezamkardani.ir/ 2

سازمان نظام کاردانی ساختمان 
کشور http://www.ircto.ir/ 3

دبیرخانه هیئت عالی نظارت بر 
سازمان های صنفی کشور http://www.iranianasnaf.ir/ 4

اتاق اصناف تهران http://www.otaghasnaftehran.ir/ 5

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت 
فنی و بهداشت کار http://crtosh.mcls.gov.ir/news.php 6

کانون انجمن های صنفی مسئولین 
ایمنی و بهداشت کار استان تهران http://tehranhse.com/default.aspx 7

اداره کل بازرسی کار http://bazresikar.mcls.gov.ir/ 8

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی http://www.mcls.gov.ir/ 9

اداره کل سازمان های کارگری و 
کارفرمایی http://tashakolha.mcls.gov.ir/ 10

سامانه اخذ گواهینامه تایید صالحیت 
ایمنی پیمانکاران سراسر کشور http://www.svcc.ir/ 11

منابع یادگیری

کتاب نمونه ها مجموعه ای از تصاویر مصالح مختلف با رنگ و ابعاد و ویژگی های خاص آن ها می باشد.
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کانون عالی کارگران بازنشسته کشور http://kanooneـali.ir/ 12

کانون عالی انجمن های صنفی 
کارگران ایران http://www.irankanoon.ir/ 13

کانون عالی انجمن های صنفی 
کارفرمایی ایران http://www.icea.ir/ 14

مرکز پژوهش های مجلس شورای 
اسالمی http://rc.majlis.ir/fa 15

انجمن صنفی کارفرمایی طراحی، 
معماری و دکوراسیون داخلی و 

خارجی ساختمان شهر تهران
http://eadabt.ir/ 16

سازمان آموزش فنی و حرفه ای 
کشور http://www.irantvto.ir/ 17

سازمان بین المللی کار http://www.ilo.org/global/langــen/index.htm 18

انجمن صادر کنندگان خدمات فنی و 
مهندسی ایران http://www.iccair.com/ 19

اداره کل توسعه منابع انسانی http://hr.mcls.gov.ir/ 20

وزارت راه و شهرسازی http://mrud.ir/Portal/Home/Default.aspx 21

سازمان نظام مهندسی http://www.tceo.ir/ 22

مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن http://www.bhrc.ac.ir/ 23

سازمان برنامه و بودجه http://www.mporg.ir/ 24

سازمان حفاظت محیط زیست http://www.doe.ir 25

بنیاد توسعه پایدار ایران http://www.isdf.ir/ 26
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سایت دانشگاه های دارای رشتۀ معماری داخلی

موضوع سایت ردیف

دانشگاه تهران http://ut.ac.ir/ 1

دانشگاه هنر http://www.art.ac.ir/ 2

دانشگاه سوره http://www.soore.ac.ir/ 3

دانشگاه علمی ـ کاربردی http://www.uast.ac.ir/ 4

نرم افزار

نرم افزار سایت ردیف

Revit http://www.autodesk.com/products/revitـfamily/overview 1

Autocad http://www.autodesk.com/products/autocad/overview 2

3D max http://www.autodesk.com/products/3dsـmax/overview 3

Rhino https://www.rhino3d.com/ 4

Photoshop www.adobe.com 5

Illustrator www.adobe.com 6

Sketchup http://www.sketchup.com/ 7

لیست مجالت

 فصلنامه معماری داخلی
 فصلنامه طراح

 فصلنامه معماری و ساختمان
 فصلنامه معمار

 پیام نظام مهندسی
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فصل 3

ابزار و تجهیزات
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مواد، ابزار و تجهیزات ترسیم

تصویرنامردیف

انواع مداد، پاک کن، مداد تراش و ...1

مداد اتود2

انواع راپید سرنمدی3

مداد رنگی4

ماژیک5
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تصویرنامردیف

تخته شاسی6

انواع کاغذ )سفید معمولی، پوستی وکالک(7

میز و صندلی نقشه کشی8

9T  انواع گونیا،نقاله و خط کش

اشل10
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تصویرنامردیف

انواع شابلن11

انواع چسب نواری12

تخته رسم13

برس14

پرگار15
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تصویرنامردیف

پیستوله16

قلم های راپید و گراف17

مواد، ابزار و تجهیزات ماکت سازی

تصویرنامردیف

میز مخصوص برش کاغذ، فوم، مقوا و...1

کاتر و تیغ جراحی2

انواع چسب )چسب فوم، چسب چوب و ...(3



222

قیچی4

مقوا، فوم، بالسا، چوب پنبه و ...5

خط کش فلزی6

سایر مواد و ابزار با توجه به روش کار و مواد مورد استفاده در نظر گرفته می شود.

تصویرنامردیف

متر دستی1

متر دیجیتال2

زاویه سنج3

ابزار و وسایل اندازه گیری فضا
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تصویرنامردیف

شاقول4

تراز5

ماشین حساب6

دوربین عکاسی7
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مهم ترین ابزار و تجهیزات اجرا

تصویرنامردیف

بیل1

استانبولی2

فرغون3

الک4

کمچه5

ریسمان کار6
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تصویرنامردیف

تیشه فلزی7

چکش الستیکی8

چکش فلزی9

شمشه10

قلم مو11

غلتک12
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تصویرنامردیف

سینی غلتک13

ماله14

کاردک15

تیغۀ دو لبه16

لیسۀ بنایی17

کاردک کاغذ دیواری18
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تصویرنامردیف

تیغ موکت بری19

میز برش کاغذ دیواری20

جعبه ابزار21

انواع سطل و پیمانه22

شابلن گچ کاری23

ابزار گچ کاری24
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تصویرنامردیف

انواع سنباده25

انواع میخ، پیچ، مهره، و بست فلزی26

قالب27

دریل28

فرز29

پرچ زن30
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تصویرنامردیف

ساب زن سنگ31

شلنگ تراز32

ابزار بندکشی33

تیغه برش کاشی34

مواد و مصالح و سایر ابزار و تجهیزات با توجه به هر واحد کاری تهیه می شود.
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انواع ميخ مورد استفاده در کارهای چوبی
 

 انواع پيچ مخصوص کارهای چوبی
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پیچ فیكساتصال الیت

 میخ ردیفي SKمیخ ردیفي T  شكل

 سوزن منگنه
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مواد و تجهيزات برای اجرای تزیينات چوبی و پارچه ای

تصویرنام ابزارردیف

ارۀ فارسي بر1

ارۀ عمود بر2

دریل دستی برقی3

دریل شارژی4

خط کش فلزی5

پرگار بازو بلند چوبی یا 6
فلزی
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گونیا7

چوب سای8

سوهان9

تخته )بلوک( سنباده10

منگنه زن دستي11

دستگاه منگنه زن12

تفنگ میخ کوب13

قیچي14

تصویرنام ابزارردیف
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تصویرنام ابزارردیف

کاتر15

متر16

متۀ خزینه دار17

کمپرسور هوا18

سرپیچ گوشتي19

پیچ گوشتي20

ارۀ دستي21

چکش فلزي22

چکش الستیکي23
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فهرست برخي مواد اوليه براي تزیينات چوبي و پارچه ای 
در معماري داخلي

تصویرنوع مادهردیف

ام دي اف خام1

تخته چندالیه2

تخته خرده چوب3

چوب نراد روسي4

لوالي ساده5

ورق سنباده6

اسفنج 15 کیلویي7

چسب چوب8
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چسب فوم9

چسب سیلیکون10

نبشي فلزي11

کفپوش لمینت12

پیچ ام دي اف13

نوار رویه کوبي14

فنر لول15

فنر زیگزاگ16

پارچه رومبلي17

تصویرنوع مادهردیف
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کاربرد ابزار رویه کوبی

کاربرد تصویر نام

رویه کوبی و نصب موقت منگنه زن بادي)نیوماتیک(

رویه کوبی و منگنه زنی بدون استفاده 
از برق به طور مستقیم تفنگ میخ کوب شارژی

رویه کوبی در منگنه های کم ارتفاع و 
برای مبتدیان تفنگ منگنه زن دستي

تأمین هوای فشرده برای دستگاه های 
نیوماتیک )بادی( و نظافت کمپرسور هوا

انواع دوخت در پارچه، نوار مغزی  ماشین دوخت یا چرخ خیاطي

دوخت دکمه لمسه و تنظیم لمسه سوزن رویه کوبي

کوک زدن و بخیه زدن سوزن منحنی
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کاربرد تصویر نام

ثابت کردن موقت پارچه سوزن ته گرد بلند

کشیدن تسمه  نوارکش

کوبیدن پونزهای تزیینی رویه کوبی چکش رویه کوبي

برش انواع پارچه، نخ، تسمه برزنتی 
و نوار سرمه قیچي

برای کشیدن منگنه های موقت و یا 
تعویض رویه کوبی منگنه کش

کاربرد مواد اولیه رویه کوبي 

کاربرد تصویر نام

زیرسازی بستر رویه کوبی 
رویه کوبی کالف های مبل نوار یا تسمه

برای زیرسازی بستر رویه کوبی، 
معموالً زیر تسمه به کار می رود

فنر سینوسي   )زیگزاگ(
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کاربرد تصویر نام

برای دوختن پارچه و کوک زدن و 
دوختن دکمه نخ رویه کوبي

سوزن مورد استفاده در 
دستگاه های منگنه زن که در 
ارتفاع های مختلف موجود است.

سوزن منگنه 

در  ارتجاعی  حالت  ایجاد  برای 
استفاده  بلند  نوع  رویه کوبی های 

. می شود
فنر لول

پوشش اصلی و نمای کار رویه کوبی 
است پارچه رومبلي

مشابه  که  تزیینی  زهوار  نوعی 
پونزهایی است که به صورت ردیفی 
زده می شود. در محل درز منگنه و 

می شود. زده  پارچه 

زهوار میخ دار

قسمت  تأمین  و  پرکردن  برای 
رویه کوبی نرم  و  حجیم  فوم

در  شده  آماده  فنر  از  مجموعه ای 
یک پاکت برای استفاده در مبلمان 

و تشک تختخواب
فنر پاکتي

گذشته  در  پارچه،  نصب  برای 
به  دلیل نبودن منگنه بادی از میخ 

می شد استفاده 
میخ سایه
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کاربرد تصویر نام

برای مبل های سفارشی و رویه کوبی 
نفیس  قدیمی  و  مبلمان  مجدد 
بیشتر برای پوشش روی درز میخ 

می رود به کار  منگنه  و 

پونز رویه کوبي

چسباندن و ثابت کردن فوم و اسفنج چسب فوم

تماس مستقیم  از  برای جلوگیری 
زیرین  قسمت های  با  رویه  پارچه 
)فنربندی و اسفنج( و دوام بیشتر 

آن مناسب  شکل گیری  و 

پارچه آستری

پوشش زیرین یا پشت مبل ها    که    در 
استفاده  ندارد،  قرار  مستقیم  دید 

می شود
پارچه کرباسی  )متقال(

برای تنظیم و محکم کردن فنر لول 
در رویه کوبی بلند به کار می رود نخ فنربندی

دوختن فنر های کفی صندلی  نخ چندال
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ابزار و تجهیزات اجراي دیوارهاي جداکننده و سقف کاذب با استفاده از 
صفحات روکش دار گچي

واحدمقدارابزار مصرفیردیف

دستگاه1رنده پانل با تیغه یدکي1

دستگاه2کاتر برش با تیغه یدکي2

عدد1اره برش پانل3

عدد2قیچي ورق بر4

دستگاه1پخ زن پانل5

عدد1دریل6

دستگاه2پیچ گوشتی برقی )اسکروگان قابل تنظیم(7

عدد1ظرف تهیۀ بتونه8
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واحدمقدارابزار مصرفیردیف

عدد2لیسۀ 20 سانتی9

دستگاه2کاردک بتونه با پیچ گوشتي10

عدد1ریسمان رنگي11

دستگاه1انبرپانچ12

دستگاه1سمبادۀ دستي13

عدد1تراز 50 سانتي متری14

عدد1گونیا 50 سانتي متری15
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واحدمقدارابزار مصرفیردیف

عدد1سوهان گرد16

عدد1هم زن17

عدد1مالۀ نازک کاري به همراه تیغۀ شانه  اي18

عدد2متر )5 متری(19
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فصل 4

ایمنی، بهداشت  و ارگونومی
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عالئم ايمني  

رنگ های ایمنی

آبی سبز زرد قرمز  رنگ

عالئم پیشنهادی راهنماییبدون خطر، کمک های اولیهاحتیاط احتمال خطرایست، ممنوعمعنی

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ زمینه

سفیدسفیدسیاهسفیدرنگ عالئم

عالئم ایست، مثال های کاربردی
اضطراری، خاموش، 
عالئم ممنوع، مواد 

آتش نشانی

اشاره و تذکر خطر )مثاًل 
آتش، انفجار، تابش(، 

اشاره و تذکر موانع )مثاًل 
گودال و برآمدگی(

مشخصه راه نجات و 
خروجی اضطراری، 
کمک های اولیه و 
ایستگاه های نجات

موظف به استفاده از 
تجهیزات ایمنی شخصی، 

محل کیوسک

عالئم پیشنهادی 

باید از 
کمربند ایمني 
استفاده  شود

عابرپیاده باید 
از این مسیر 
استفاده کند 

باید از 
ماسک ایمني 
استفاده   شود 

باید از 
لباس ایمني 
استفاده  شود 

باید از کاله 
ایمني استفاده 

شود 

باید از ماسک 
جوشكاري 
استفاده شود

باید قفل شود 

باید از گوشي 
محافظ 

استفاده  شود 

باید از پل 
استفاده شود 

قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید از عینک 
حفاظتي 

استفاده شود

باید کفش 
ایمني بپوشید 

باید از ماسک 
محافظ 

استفاده  شود 

باید همه 
دست ها 

شسته  شود

عالئم نجات در مسیرهای فرار و خروجی های اضطراری

تجهیزات 
شستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های کمک های اولیه برانكارددوش اضطراری
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
نردبان فرار 

تلفن اضطراري
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شیلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

تلفن اضطراری کلید هشدار حریق کاله آتش نشانی 
حریق

عالئم ممنوع      

این آب خوردنی 
نیست

خاموش کردن با 
آب ممنوع

عبور عابر پیاده 
ممنوع

کبریت، شعله و 
سیگار کشیدن 

ممنوع

سیگار کشیدن 
ممنوع

ممنوع

گذاشتن یا انبار 
کردن ممنوع

وصل کردن 
ممنوع

کاربرد این 
دستگاه ها در 

وان حمام، دوش 
یا ظرف شویی 

ممنوع

دست زدن و 
تماس ممنوع

برای وسایل نقلیه 
باالبر ممنوع

ورود افراد متفرقه 
ممنوع

استفاده از تلفن حمل نفر ممنوع
همراه ممنوع

ورود به محوطه 
ممنوع

پوشیدن 
دستكش ممنوع

عكس برداري 
ممنوع

ممنوعیت 
دسترسي براي 
افرادی که در 

بدن ایمپلنت های 
فلزی دارند 
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عالئم هشدار  

هشدار، مواد 
رادیواکتیو یاپرتو 

یونیزه کننده

هشدار، مواد 
خورنده

هشدار، مواد 
سمی

هشدار نسبت به 
مواد منفجره

هشدار نسبت به 
مواد آتش زا

هشدار قبل از 
نقطه خطر

هشدار، مواد 
آتش زا

هشدار، تابش 
لیزری

هشدار،     لبه هاي 
برنده 

هشدار، ولتاژ 
الكتریكی 
خطرناک

هشدار، رفت و 
آمد باالبر

هشدار، بارهای 
آویزان و معلق

هشدار، خطر هشدار، سرما
مرگ

هشدار، خطوط 
سقوط

هشدار، نسبت به 
زمین خوردن و 

گیر کردن

هشدار، میدان 
مغناطیسی

هشدار، پرتوهای 
غیریونی کننده و 
الكترومغناطیس

هشدار، خطر 
پرس شدن

هشدار، خطر 
سرخوردن

هشدار، 
آسیب دیدگی 

دست

هشدار، خطر 
باتری

هشدار، 
کپسول های گاز

هشدار، سطوح 
داغ
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تشریح راهنمای لوزی خطر
واکنش پذیریقابلیت اشتعالبهداشت

قابلیت آزاد کردن انرژیقابلیت سوختننحوه حفاظت
از دستگاه های  4-    حفاظت کامل و استفاده 

4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی
شود

از دستگاه های  3-    حفاظت کامل و استفاده 
3- ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی

شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
صورت استفاده گردد

ولی 2-  با حرارت مالیم مشتعل می گردد می دهد  شدید  شیمیایی  تغییرات   -2
منفجر نمی شود

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 1-  بایستی از دستگاه تنفسی استفاده گردد
1- در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گرددمی گردد

0- در حالت عادی پایدار است0-  مشتعل نمی شود0-  وسیله خاصی مورد نیاز نمی باشد

مقايسة انواع کالس های آتش
جدول مقایسة انواع کالس های آتش

اروپایینوع حریق

Class Aجامدات قابل اشتعال )مواد خشک(

Class B مایعات قابل اشتعال

Class Cگازهای قابل اشتعال

Class F/Dوسایل الكتریكی )برقی(

Class Dفلزات قابل اشتعال

Class Fروغن آشپزی

خطرات آتش سوزی نقطه اشتعال
4ـ زیر 73 درجه فارنهایت

3ـ زیر 100 درجه فارنهایت
2ـ زیر 200درجه فارنهایت

1ـ باالی 200 درجه فارنهایت
0ـ نمی سوزد

قرمز

واکنش پذیری
4ـ ممكن است منفجر شود

3ـ ممكن است در اثر حرارت و شوک منفجر شود
2ـ تغییرات شیمیایی شدید

1ـ در اثر استفاده از حرارت ناپایدار می گردد
0ـ پایدار است

زرد

واکنش پذیر
4ـ مرگبار

3ـ خیلی خطرناک
2ـ خطرناک

1ـ باخطر کم 
0ـ نرمال

آبی

خطرات خاص
OX اکسید کننده

ACID اسیدی
ALKقلیایی

COR خورنده

سفید

لوزی خطر
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روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده

خاموش کننده های نوع آبی پودری چند منظوره 
CO2  هالون 

خاموش کننده های پودری چندمنظوره 
خاموش کننده های نوع آبی

CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون
خاموش کننده های پودری

خاموش کننده های چندمنظوره

موادی که از سطح می سوزند مانند: 
چوب، کاغذ، پارچه

موادی که از عمق می سوزند مانند: 
 چوب، زغال سنگ، پارچه

موادی که در اثر حریق شكل خود را 
از دست می دهند مانند: الستیک نرم، 

پالستیک نرم

A دسته
 جامدات احتراق پذیر به جز فلزات

خاموش کننده های پودری 
خاموش کننده های کف شیمیایی و کف مكانیكی

 CO2 خاموش کننده های پودری و
خاموش کننده  هالون  

AFFFخاموش کننده های

نفت، بنزین، رنگ، الک، روغن و غیره 
)غیر قابل حل در آب(

مایعات سنگین مانند قیر و آسفالت 
و گریس الكل، کتون ها و غیره )قابل 

حل در آب(

B دسته
مایعات قابل اشتعال

خاموش کننده های پودری
CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

گازها یا موادی که اگر با آب ترکیب 
شوند تولید گاز قابل اشتعال می نماید 

مانند:  کاربید

 C دسته
گازهای قابل اشتعال

خاموش کننده های CO2 خاموش کننده های هالون
کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 

ترانسفورماتورها
 D دسته

تجهیزات برقی

دسته Eمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیمخاموش کننده های پودر خشک
فلزات قابل اشتعال

میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف

50  ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود.3

500  ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود.4

1000ـ 500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود.5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود.6

5000  ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود.7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9
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میزان خطر و احتمال وقوع آن برحسب مسیر جريان برق

احتمال وقوعمیزان خطر مرگمسیر جریان

خیلی کمخیلی زیاد )مرگبار(از سر به اندام های دیگر

متوسطزیاداز یک دست به دست دیگر

زیاد خیلی زیاداز دست به پا

کمکماز یک پا به یک دست

زمان تست هیدرو استاتیک خاموش کننده ها

دورة زمان تست )سال(نوع خاموش کننده آتش نشانیردیف

5خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی ترکیبات ضد یخ1

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر  تر شیمیایی5

6
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

آلومینیم و یا برنجی
12

7
سیلندرهای  با  شیمیایی  خشک  پودر  حاوی  خاموش کننده های 

فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه
12

8
خاموش کننده های حاوی پودر و دارای بالن )کارتریج( یا سیلندرهای 

فوالدی ریخته گری شده
12



252

عالئم و کدهای بازيافت مواد مختلف

امروزه بازیافت به عنوان یكی از پارامترهای مؤثر بر طراحی محصوالت محسوب می گردد و به خصوص 
در مباحثی همچون طراحي و توسعۀ پایدار توجه به بازیافت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

یكی از عواملی که می تواند پس از استفاده از محصول، به سهولت تفكیک زباله در مبدأ کمک نماید 
عالئم بازیافت مندرج بر روی بدنه کاال است که نوع جنس محصول را بیان می دارد که در ذیل، به 

بیان برخی از متداول ترین آنها اشاره شده است.

توضیحاتکد توضیحاتکد 

پلی اتیلن با چگالی باالپلی اتیلن تری فتاالت

پلی اتیلن با چگالی پایینپلی وینیل کلراید

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که عمدتاً 
شامل اکریلیک ها،     فایبرگالس، 

پلی آمید و مالمین )اوره 
فرمالدئید( هستند

 کدهای 8 تا 14 به ترتیب مربوط به باتری های 
سرب ـ اسیدی، قلیایی، نیكل کادمیوم، نیكل 

متال هیدرید، لیتیوم، اکسید نقره، و زینک کربن 
)باتری های قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج با سایر مواد، 
و  نامه  پاکت  روزنامه،  کاغذ 

غیره

آهنکاغذ

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

01

PET

02

PE-HD

03

PVC

04

PE-LD

05

PP

06

PS

07

O

20

PAP

21

PAP

22

PAP

40

FE

PET

PVC
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 70تا 79 
مربوط به انواع شیشه ها است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک یا آلومینیوم

آلومینیوم

چوب

چوب پنبه

 

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

توضیحاتکد 

پارچه

کنف

شیشه ممزوج

شیشه بدون رنگ شفاف

کدهای 60 تا 69 به طور کلی مربوط به انواع پارچه ها است

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51

72

GL

60

TEX

84

C/PAP

61

TEX

41

ALU

70

GL

50

FOR

71

GL

51
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کدها
کدها عبارت اند از: 

بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک  اتیلن ترفتاالت، قابل  PETE 1 پالستیک کد 1: پلی 
استفاده می شود.  غیره  و  و ظرف های یک بار مصرف  نوشابه  بطری های آب،  عنوان  به  است که 
محكم و در برابر گرما مقاوم است و با بازیافت به بطری های آب، ساک، لباس، کفش، روکش مبل، 

فیبرهای پلی استر و غیره تبدیل می شود.
HDPE 2  پالستیک کد2: پلی اتیلن با غلظت باال که به راحتی و به سرعت بازیافت می شود. 
پالستیک نوع خشک است، اما زود شكل می گیرد و معموالً در قوطی شوینده ها، بطری های شیر، 
بازیافت به لوله های پالستیكی، قوطی  با  قوطی آب میوه، کیسه های زباله و غیره به کار می رود، 

شوینده ها، خودکار، نیمكت و غیره تبدیل می شود.
PVC  3  پالستیک کد 3: پلی وینیل کلوراید سخت بازیافت می شود. با آنكه محیط زیست 
و سالمت افراد را به خطر می اندازد، هنوز در همه جا در لوله ها، میزها، اسباب بازی و بسته بندی و 
غیره به چشم می خورد، PVC بازیافت شده به عنوان کف پوش، سرعت گیر، پنل و گل پخش کن 

ماشین استفاده می شود. 
LDPE 4  پالستیک کد 4: پلی اتیلن با غلظت پایین است. ویژگی آن قابل انعطاف بودنش 
به کار  خشكشویی  کاورهای  فشاری،  قوطی های  بسته بندی،  شیرینی،  نخ های  در  معموالً  است. 
می رود. بعد از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده 

می شود.
pp 5 پالستیک کد 5: پلی پروپیلن با غلظت پایین و در برابر حرارت فوق العاده مقاوم است. 
و  راهنمایی  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

پارو، جای پارک دوچرخه و قفسه های کشویی کاربرد دارد. رانندگی، 
PS 6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار 
و غیره به کار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل 
اما  نیست،  بازیافت شهرداری ها  برنامه های  ماده جزو  این  آنكه  با  دارد.  زیادی  کاربرد  نمی کند، 

تبدیل شود. پالستیكی  و ظروف  تخم مرغ، خط کش  شانه های  عایق های حرارتی،  به  می تواند 
از  ترکیبی  می توانند  اورتان  پلی  مانند  پالستیک ها  سایر   :7 کد  پالستیک  موارد  سایر   7
زین  از  هرچیز  می توانند   7 کد  با  محصوالت  نیستند،  بازیافت  جزو  باشند.  فوق  پالستیک های 
دوچرخه گرفته تا ظرف های 5 گالنی را شامل شوند. بسیاری از بازیافت کنندگان، پالستیک با 
این کد را قبول نمی کنند، اما رزین این پالستیک ها قابل تبدیل به الوارهای پالستیكی و مواد 

هستند. سفارشی 
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دقت و توجه به هنگام حمل بار

نکات ایمنی حمل با جرثقیل

اطمینان از تحمل بار توسط زنجیر یا تسمه

اطمینان از محكم بودن تسمه یا زنجیر

دقت و توجه در نحوه صحیح انتقال بار

جدول مقادیر مجاز حد تماس شغلی صدا

تراز فشار صوت به dBAمدت مواجهه در روز

80ساعت 24

82ساعت16

85ساعت8

88ساعت4

91ساعت2

94ساعت1

97دقیقه30

100دقیقه15
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 جدول حدود مجاز مواجهه مواد شیمیایی

نام علمی ماده شیمیایی
وزن 

مولکولی

حد مجاز مواجهه شغلی
مبنای تعیین حد مجاز مواجههنمادها

TWASTEL/C

سرب و ترکیبات معدنی آن
 Lead and inorganic

compounds as Pb

207/20
اختالالت سیستم اعصاب محیطی و A3؛BEL ـmg/m3 0/50متفاوت

مرکزی؛  اثرات خونی

کرومات سرب ؛
Lead chromate as Pb 323/220/50 mg/m3

0/012 mg/m3
ـ
ـ

BEL؛ A2
A2

آسیب سیستم تولید مثل  در مردان و 
اثرات ناقص  زایی؛ انقباض عروق

لیندان
Lindane290/850/5 mg/m3ـA3 آسیب کبدی؛ اختالل سیستم اعصاب پوست؛

مرکزی

هیدرید لیتیم
Lithium hydride7/950/025 mg/m3تحریک قسمت فوقانی تنفسی؛ پوست ــ

و چشم

هیدروکسید لیتیم
Lithium hydroxide23/951ـ mg/m3ــ

 جدول تجهیزات حفاظت از گوش

مشخصات و ویژگینوع گوشی

حفاظ روگوشی
)Ear muff( .این نوع گوشی ها کاماًل اللۀ گوش را می پوشانند

حفاظ توگوشی
)Ear plugs( 

قرار  گوش  کانال  داخل  در  حفاظتی  گوشی های  نوع  این 
می گیرند، آنها به صورت یكبار مصرف و چندبار مصرف در 

بازار عرضه می شوند.

حفاظ های توأم یا ترکیبی
)Semi-insert(

نوع  این  است.  توگوشی  و  روگوشی  حفاظ  از  ترکیبی 
گوشی ها مانند حفاظ توگوشی در داخل کانال گوش قرار 
می گیرند، با این تفاوت که انتهای هر یک از توگوشی های 
چپ و راست، با استفاده از یک پیشانی بند سفت و سخت، 

به یكدیگر اتصال دارند.

کاله محافظ
)Helmet ear muffs(

صدمات  نیز  سر  به  است  ممكن  که  مشاغل  برخی  برای 
صوت  انتقال  کنترل  برای  همچنین  و  کند  وارد  مكانیكی 
از طریق جمجمه به گوش داخلی و حفاظت بافت مغز در 
برابر صدمات موج صوتی، گروهی از حفاظ های شنوایی را به 

صورت کاله محافظ عرضه نموده اند.
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جدول شاخص هوای پاک

رنگ  هاسطح اهمیت بهداشتی شاخص کیفیت هوا

وقتی که شاخص کیفیت هوا در گستره 
زیر است:

و با رنگ زیر نمایش می دهیم:کیفیت هوا را این گونه توصیف می کنیم:

سبزخوب0-50

زردمتوسط51-100

نارنجیناسالم برای گروه های حساس101-150

قرمزناسالم151-200

بنفشخیلی ناسالم201-300

خرماییخطرناکباالتر از 300

استاندارد کیفیت هوا 
)اولیه(

استاندارد کیفیت هوا 
آالینده هادوره ارزیابی )ثانویه(

ppm9ppm9غلظت میانگین 8 ساعته MaxCo

ppm1/0ppm0/14میانگین 24 ساعتهSo2

ppm0/24ppm0/24)6-9 صبح(میانگین 3 ساعتهHC )NMHC(

ppm0/05ppm0/05میانگین ساالنهNo2

µgr/m3150µgr/m3260میانگین 24 ساعتهPM
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سردرد

دردهای 
عضالنی و

 استخوانی 

خستگی
 مزمن

تورم گلو و
سرماخوردگی

سوزش 
ریزش مومعده

ضعف سیستم 
ایمنی )ابتالی دائمی به 

انواع بیماری ها(

تپش قلب )خطر 
سکته در سنین  باال(

مشکالت
    جسمی
 ناشی از

 استرس طوالنی

افسردگی

احساس ناامیدی

گوشه گیری
 عدم لذت از 

زندگی

 پرخاشگریبدبینی

بی اشتیاقی به کاربی حوصلگی

مشکالت روانی 
ناشی از استرس طوالنی

 اثرات فیزیکی استرس بر بدن

اثرات روانی استرس بر بدن
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عدم اعتماد
 به نفس

داشتن مسئولیت 
بیش ازحد توان

مشکالت جسمی 
تغذیه)مثل لکنت زبان(

ترس )از شکست یا 
انتقاد(

بد بینی

خجالتی بودن مشکالت خانوادگی

 دالیل فردی ایجاد 
استرس

لرزش اندام ها

 پرخاشگری

بی خوابیبی اشتهایی

دردهای عضالنیتغییر دمای بدن

بی حوصلگیسردرد

 نشانه های
 استرس
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1

3 5

7

9

2 4 6

8

ارگونومی

ارگونومی: به کارگیری علم درباره انسان در طراحی محیط کار است و سبب باال رفتن سطح ایمنی، 
بهداشت، تطبیق کار با انسان بر اساس ابعاد بدنی فرد و در نهایت رضایت شغلی و بهبود بهره وری می شود.

الف ـ کار سبک                       ب ـ کار سنگین
انجام بیشتر کارها در سطح آرنج راحت تر است

در کارهای نشسته، ارتفاع سطح کار باید 
در حدود آرنج باشد.

اثر وضعّیت بدن) پشت خم شده( روی ستون فقرات

بلندکردن و جابه جایی اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(

جابه جایی و گذاشتن اجسام )به وضعیت سر،کمر، دست،زانو و پا توجه کنید(
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وضعیت صحیح بدن هنگام کار با رایانه

وضعیت های ناصحیح کاری
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حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت دارد

حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
دست ها کاماًل کشیده  شده اند

خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرو
یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 19 کیلوگرم نیروب( زانو زدن
هنگام تعمیر و نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری سربسته 
نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر دستگیره های 13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته
کنترل در ماشین آالت سنگین، برداشتن و گذاشتن 

سینی های با محصول بر روی نوار نقاله

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای عمودی

نیروهایی که نباید  از آن تجاوز کرد شرایط
)بر حسب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین در 
ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیرو

کارکردن یا سیستم کنترل گرفتن قالب نظیر 
دستگیره ایمنی یا کنترل دستی به کار انداختن یک 
جرثقیل زنجیری گیره های برقی، سطح گیره قطری 

کمتر از 5 سانتی متر باشد.

کشیدن به سمت پایین تا ارتفاع 
شانه

به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیرو

 ) 10 in( 25 cm کشیدن به سمت باال
باالی سطح زمین

ارتفاع آرنج
ارتفاع شانه

27 کیلوگرم نیرو
15 کیلوگرم نیرو
7/5 کیلوگرم نیرو

بلند کردن یک شيء با یک دست 
بلند کردن در یا درپوش

فشار دادن به سمت پایین تا 
ارتفاع آرنج

بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیرو

فشار دادن به سمت باال تا ارتفاع 
شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک لوله 20کیلوگرم نیرو
یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت باالی 

تخته
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مطالب این بخش برگرفته از مبحث 12 مقررات ملی ساختمان )ایمنی و حفاظت کار در حین 
اجرا است( برای کسب اطالعات بیشتر می توانید به این منبع مراجعه کنید.

ایمن و سالم بودن  امكان آن فعالیت است.  از اصول مهم در فضاهای کاری فراهم کردن  یكی 
فضاهای کاری ضمن حفظ سالمت کارکنان تأثیر مثبتی در کاهش نگرانی و افزایش کارایی افراد 
دارد، پس باید پیش از شروع به کار از ایمن و سالم بودن کارگاه، تجهیزات و وجود وسایل ایمنی 

و بهداشتی در کارگاه مطمئن شد. 

ایمنی عبارتست از: 
 مصون و محفوظ بودن کلیه کارگران و افرادی که به نحوی در کارگاه ساختمانی با عملیات 

ساختمانی سروکار دارند.
 مصون و محفوظ بودن کلیه افرادی که در مجاورت یا نزدیكی )شعاع مؤثر( کارگاه ساختمانی 

عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می کنند.
یا مجاورت  ابنیه، خودروها، تأسیسات، تجهیزات و نظایر آن در داخل  از  حفاظت و مراقبت   

کارگاه ساختمانی 

خطر
خطر به شرایطی اطالق می شود که دارای پتانسیل رساندن آسیب و صدمه به افراد، خسارت به 
وسایل، تجهیزات، بناها و از بین بردن مواد یا کاهش کارایی در اجرای یک عمل از قبل تعیین 

شده باشد.

بهداشت کار )بهداشت حرفه ای(
عبارتست از علم و فن پیشگیری از بیماری های ناشی از کار و ارتقای سطح سالمتی افراد شاغل 

از طریق کنترل عوامل زیان آور محل کار.

بیماری ناشی از کار یا بیماری شغلی
بیماری است که در اثر اشتغال در محل کار برای فرد به وجود آمده یا تشدید شده و عامل اصلی 

مرتبط با آن در محل کار و به عنوان عامل زیان بار در محل کار موجود باشد.

برچسب گذاری
بررسی، شناسایی و نشانه گذاری یک ماده و یا یک ترکیب شیمیایی را برچسب گذاری گویند.

برگه اطالعات ایمنی مواد
اطالعات این برگه شامل نام ماده و یا ترکیب شیمیایی، خصوصیات فیزیكی و شیمیایی، کاربردها، 
نحوه استفاده، درجه اشتعال، نحوه مقابله در شرایط نشت، آتش سوزی، مخاطرات بهداشتی برای 
انسان، قابلیت انفجار و اصوالً هرگونه اطالعات با ارزش در مقابله و پاسخ در شرایط اضطراری و 

رعایت اصول ایمنی و بهداشتی مربوط به صورت خالصه و کاربردی است.

ايمنی و حفاظت کار در حین اجرا

ايمنی



264

ایمنی  تأمین  و  به منظور حفظ  اقدامات الزم  است  در هر کارگاه ساختمانی سازنده موظف   
بهداشت کار و حفاظت محیط زیست را به عمل آورد.

 سازنده و سایر کارفرمایان کارگاه های ساختمانی موظفند برای تأمین ایمنی و بهداشت کارگران، 
وسایل و تجهیزات الزم را بر اساس مقررات ملی ساختمان، مبحث 12 تهیه و در اختیار آنها قرار 
دهند و چگونگی کاربرد وسایل را نیز به آنها بیاموزند و کارکنان کارگاه نیز ملزم به استفاده و 

نگه داری از آنها هستند.

ایمنی عابران و مجاوران کارگاه های ساختمانی
هنگامی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی خطری متوجه رفت و آمد عابران یا خودروها باشد باید با 

کسب نظر از مراجع ذیربط یک یا چند مورد از موارد زیر را به کار گرفت:
 گماردن یک یا چند نگهبان با پرچم اعالم خطر در فاصله مناسب

چراغ های  نصب  و  خطر  محوطه  از  مناسب  فاصله  در  متحرک  حفاظتی  نرده های  قراردادن   
چشمک زن یا سایر عالئم هشدار دهنده

 نصب عالئم آگاهی دهنده و وسایل کنترل مسیر در فاصله مناسب

جلوگیری از سقوط افراد
تمامی قسمت های مختلف کارگاه و محوطه اطراف آن که احتمال خطر سقوط افراد را دارد باید 
تا زمان پوشیده و محصور شدن نهایی یا نصب حفاظ ها و نرده های حفاظتی محكم و مناسب بر 
حسب مورد با استفاده از شبرنگ، چراغ ها و تابلوهای هشداردهنده مناسب و قابل رویت در طول 
شب و روز، به طور موقت حفاظت شوند. چنانچه خطر ریزش ابزار کار یا مصالح ساختمانی وجود 

داشته باشد باید موقتاً نسبت به نصب پاخور های مناسب اقدام گردد.
بارگذاری بیش از حِد ایمنی بر روی هر گونه اسكلت، چوب بست، حفاظ، نرده، پوشش های موقتی 

و نظایر آنها مجاز نمی باشد.

مایعات قابل اشتعال
 مایعاتی که نقطه شعله زنی آنها کمتر از 7 درجه سانتی گراد می باشد، نباید روی سطح زمین 
با  از 18 لیتر و داخل ظروف  اینكه به صورت محدود در ظرف های کمتر  نگه داری شوند، مگر 

مخازن حفاظت شده نگه داری شود.

مسئولیت ایمنی و بهداشت کار و حفاظت از محیط زیست



265

 ظروف محتوی مایعات سریع االشتعال باید از جنس نسوز و نشكن و دارای درب کاماًل محكم و 
محفوظ بوده و بر روی آنها برچسب گذاری شده باشد.

وسایل گرم کننده موقت

مشخصات وسایل گرم کننده و نکات مهم در استفاده از آنها

وسایل گرم کننده برقی باید استاندارد باشند.1

موقع استفاده به طور مناسب روی کف بوده و امكان واژگونی آنها نباشد.2

از وسایل گازسوز بدون دودکش در فضای کاماًل بسته بدون تهویه پرهیز شود.3

موقع استفاده از وسایل گرمایشی به درجه مناسب و فاصله آنها با مواد قابل اشتعال 4
توجه شود.

موقع روشن بودن وسایل گرمایشی نفت سوز از ریختن سوخت در آنها پرهیز شود.5

خطوط انتقال نیروی برق
 کلیه هادی ها، خطوط و تأسیسات برقی در محوطه و حریم کارگاه ساختمانی باید برق دار فرض 

شوند، مگر آنكه خالف آن ثابت شود.
ملی  مقررات  و  ضوابط  رعایت  با  برقی  تجهیزات  نصب  و  دائم  و  موقت  سیم کشی های  کلیه   

ساختمان، مبحث 13 صورت گیرد.
 موقع انجام هرگونه حفاری باید در صورت وجود کابل های زیرزمینی انتقال و توزیع برق، انجام 
اقدامات قانونی و احتیاطی از قبیل قطع جریان برق یا تغییر موقت یا دائم مسیر یا ایزوله کردن 

مسیر انتقال ضروری است.

وسایل و تجهیزات اطفاء حریق
سطل های آب، ماسه و کپسول های خاموش کننده و سایر وسایل قابل حمل اطفاء حریق ضمن 

داشتن عالئم و نشانه های ایمنی در قسمت های مختلف کارگاه قابل رویت باشند. 

بهداشت کار و محیط زیست
از قبیل ظروف حاوی حالل ها، مواد  مواد شیمیایی و ترکیبات مورد استفاده در محل های کار 
قابل اشتعال و احتراق، اسیدها، فلوئورها و نظایر آنها باید دارای برچسب بوده و فقط برای مصرف 
روزانه نگه داری شوند. نگه داری حجم های بیش از نیاز روزانه در محل کار ممنوع است و باید در 
انبار مواد شیمیایی کارگاه ساختمانی و تحت دستورالعمل انبارداری مواد شیمیایی نگه داری شود.

مواد و ترکیبات شیمیایی مورد استفاده در کارگاه باید دارای برگه اطالعات ایمنی مواد باشند.
 در عملیات ساختمانی باید به افرادی که دایماً با سیمان و گچ یا سایر مواد آلوده کننده تماس 

مستقیم دارند در هر شیفت کاری شیر داده شود.
 رها سازی هر گونه نخاله، فاضالب و پسماندهای باقی مانده از فرایند عملیات ساختمانی در 

محیط زیست ممنوع است و دفع آنها باید مطابق با قانون »مدیریت پسماند« انجام گیرد.
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 در حین کار خوردن و آشامیدن و استعمال دخانیات ممنوع است.
 کارگاه های ساختمانی باید نور و روشنایی طبیعی یا مصنوعی کافی داشته باشند.

 کلیه محل های کار و سایر فضاهای مورد استفاده کارکنان باید به صورت طبیعی یا مصنوعی 
تهویه شوند.

کمک های اولیه
 جعبه کمک های اولیه باید دارای وسایل الزم بوده و در جای مناسب و قابل دسترس کارکنان 

باشد.
 وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتش نشانی فراهم باشد.

وسایل و تجهیزات حفاظت فردی

کاله ایمنی: در کارگاه هایی که امكان برخورد وسایل، 
مصالح و... به سر افراد وجود دارد یا احتمال وارد آمدن 
استفاده  دارد  وجود  سقوط  اثر  در  افراد  به  خسارت 

می شود.

حمایل بند کامل بدن و طناب مهار: در صورت نبود 
وسایل حفاظت از افراد در اثر سقوط از ارتفاع، باید حمایل 

بند کامل بدن و طناب مهار در اختیار افراد قرار گیرد.

کارهایی  در  ایمنی و سپر محافظ صورت:  عینک 
افراد  ایجاد خطر برای سر و صورت و چشم  امكان  که 
وجود  و....(  جوشكاری  بتن پاشی،  ماسه پاشی،  )مانند 
دارد باید از عینک ایمنی و سپر محافظ صورت متناسب 

با نوع کار استفاده شود.

ماسک تنفسی حفاظتی: در صورتی که تهویۀ فضاهای 
در معرض گردوغبار، گازها و بخارهای شیمیایی زیان آور 
با نوع کار  باید متناسب  از نظر فنی امكان پذیر نباشد، 
تنفسی  ماسک  مربوط،  خطرهای  و  محیط  شرایط  و 

حفاظتی در اختیار افراد قرار داده شود.

پای  تمام کارکنانی که  برای  ایمنی:  کفش و پوتین 
اجسام  اجسام،  برخورد  معرض خطر  در  کار  موقع  آنها 
تهیه  ایمنی  پوتین  و  باید کفش  دارد  قرار  برنده  و  داغ 
شود. برای پیشگیری از خطر برق گرفتگی کارگران باید 
کفش ایمنی مخصوص عایق الكتریسیته تهیه شده و در 

اختیارشان قرار گیرد.
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حفاظت  منظور  به  نیم چکمه الستیکی:  و  چکمه 
پای کارگران در مقابل بتن، رطوبت،آب و گل، متناسب 
با نوع کار باید چكمه و نیم چكمه الستیكی تهیه شده و 

در اختیارشان قرار گیرد.

دستکش حفاظتی: برای حفاظت از دست کارگرانی 
که با اشیاء داغ، تیز و برنده و مواد خورنده و تحریک کننده 
مناسب  حفاظتی  دستكش  باید  دارند  کار  سرو  پوست 

تهیه شده و در اختیار آنها قرار گیرد.

لباس کار: لباس کار باید متناسب با نوع کار و خطرات 
احتمالی در اختیار کارگران و افراد شاغل در کارگاه قرار 
داده شود. لباس باید مناسب با بدن شخص بوده، هیچ 
و  کوچک  جیب های  دارای  نباشد،  آزاد  آن  از  قسمتی 

تعداد کم باشد و همچنین شلوار آن بدون دوبل باشد.

معرض  در  کارکنان  در صورتی که  حفاظتی:  گوشی 
حفاظتی  گوشی  از  باید  باشند  شدید  صداهای  مداوم 

مناسب استفاده نمایند.

وسایل دسترسی: منظور از وسایل دسترسی، وسایلی 
شیب دار،  راه  پله،  راه  نردبان،  داربست،  نظیر  موقتی 
باالبر سیار است که برای دسترسی افراد به قسمت های 
مختلف بنای در دست احداث، تعمیر، بازسازی و تخریب 

مورد استفاده قرار می گیرد.

توجه:
افرادی که با دستگاه مته برقی و سایر وسایل که قطعات گردنده آنها احتمال درگیری با دستکش 

آنها را دارد نباید از هیچ گونه دستکشی استفاده کنند.

توجه
استفاده از بشکه به عنوان جایگاه کار ممنوع است.
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داربست
 کلیه قسمت های داربست باید از مصالح مناسب و مرغوب ساخته و آماده به کار شود و عالوه بر ایستایی 

و پایداری الزم، ظرفیت پذیرش 4 برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
 قطعات چوبی و اجزای فلزی به کار رفته در داربست باید فاقد پوسیدگی، ترک خوردگی و سایر نواقص 

باشند.
 تخته های مورد استفاده در داربست باید صاف، بدون زائده و عاری 
موقع  و  بوده  یكسان  دارای ضخامت  باشد.  لغزنده  و  مواد چسبنده  از 
استفاده کنار یكدیگر نلغزند. فاصله تكیه گاه های تخته ها برای کارهای 

سنگین حداکثر 1/8 متر و برای کارهای سبک 2/3 متر باشد.
 پایداری، استحكام و ایمنی داربست در زمان های مشخص )قبل از 
از هر گونه  یا پس  و  استفاده  شروع کار، حداقل هفته ای یک بار حین 
تغییرات یا ایجاد وقفه در کار و یا پس از وقوع باد و طوفان و...(مورد 

بررسی و کنترل قرار گیرد.
 در قسمت باز جایگاه کار برای پیشگیری از سقوط افراد از نرده حفاظتی استفاده شود. نصب پاخور در 

لبه های باز آن برای پیشگیری از سقوط اشیاء ضروری است.
 در صورت وجود برف و یخ روی داربست باید قبل از کار برف و یخ از روی جایگاه برداشته شود.

 از جایگاه داربست ها نباید برای انبار مصالح استفاده شود. در صورت لزوم در زمان کوتاه می توان با 
توزیع یكنواخت بار تعادل داربست را حفظ کرد ولی فوراً پس از اتمام کار روزانه باید مصالح کار را تخلیه 

کرد.
 پیش از کار و موقع کار روی داربست از استحكام و پایداری آن اطمینان به عمل آورده و موقع طوفان 

یا باد شدید از کارکردن روی آن خودداری شود.
 موقع باال کشیدن مصالح باید به طریق مناسبی از برخورد آن با داربست جلوگیری کرد.

 موقع برچیدن داربست چوبی باید کلیه میخ ها از داربست بیرون کشیده شوند.

نردبان
 نوع، جنس، ابعاد، قابلیت بارگذاری و نحوه نصب و نگه داری نردبان باید با شرایط اقلیمی و نوع عملیات 

متناسب باشد.
 از نردبان های با پایه یا پله ترک خورده یا دارای هر نقص دیگری نباید استفاده کرد.

 هنگام استفاده از نردبان حمل بار با دست ممنوع است.
 موقع استفاده از نردبان باید امكان هیچ گونه لغزشی برای آن وجود 
نداشته باشد. در صورت امكان لغزش، از کفشک الستیكی شیار دار یا 

وسایل دیگر مانع لغزش و حرکت پایه ها شد.
 نردبان های فلزی باید دارای پله های آجدار باشد.

 نردبان را نباید جلوی در باز یا دری که امكان باز شدن دارد قرار داد.
 از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور هم زمان استفاده نمایند.

 افزایش ارتفاع نردبان با استفاده از جعبه یا بشكه یا هر جسم دیگری 
مجاز نیست.

 نردبان دو طرفه باید مجهز به قید یا ضامن باشد که از بهم خوردن 
شیب آن جلوگیری کند. ضمنا در حالت باز ارتفاعش از 3 متر بیشتر نباشد.
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 استقرار نردبان قابل حمل یک طرفه باید به گونه ای باشد که زاویۀ ایجاد شده بین نردبان و سطح 
مبنا حدود 75 درجه باشد و یا شیب آن طوری انتخاب شود که فاصله بین پایه نردبان تا پای سازه یک 
چهارم فاصله تكیه گاه فوقانی بر روی سازۀ مبنا باشد. در صورت اجبار در زاویه بین 75 تا 90 درجه 
که تكیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد می نماید باید نردبان به وسیله اتصاالتی با سازه یا دیوار به صورت 

ایمن بسته و محكم شود.
مصالح و ضایعات

 مصالح ساختمانی و ضایعات نباید به صورت سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند، مگر اینكه تخلیه از داخل 
کانال های مخصوص پیش بینی شده انجام گیرد.

 درصورتی مصالح حاصل از تخریب قابلیت اشتعال داشته باشد، در صورت نگه داری در کارگاه باید 
وسایل اطفای حریق مناسب وجود داشته باشد.

 ضایعات مواد خطرناکی مانند مواد رادیواکتیو و آزبست باید به صورت جداگانه نگه داری و بسته بندی 
باشند. و کارگران تخریب و حمل و نگه داری این مواد مجهز به دستكش، ماسک و لباس مخصوص باشند.

 وزن مصالح حاصل از تخریب نباید روی کف بیشتر از ظرفیت باربری کف باشد. از فشار افقی بار به 
دیوارها هم باید جلوگیری کرد.

 مصالح حاصل از تخریب نباید برای ساختمان های مجاور یا معابر عمومی ایجاد مزاحمت کند پس باید 
مواد در فواصل مناسب بارگیری و در محل های مجاز تخلیه شوند. 
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                           نكات ايمني در کارگاه اجرای تزيینات چوبی و پارچه ای

 قبل از شروع کار لباس کار بر تن کرده و به نكات ایمنی توجه کنید. 
 هنگام کار از شوخی کردن بپرهیزید زیرا برای خود و دیگران خطرساز است. 

 هنگام استفاده از ابزار مراقب خود و دیگران باشید.
 ابزار مناسب برای هر کار استفاده کنید.

 هنگام استفاده از ابزار پر سرو صدا مانند دریل یا پیچ گوشتی شارژی از گوشی ایمنی استفاده 
کنید. اگر دریل دارای دسته کمكی بود، حتماً از آن استفاده کنید.

 سیم ابزار و وسایل برقي را بررسی کنید تا زدگی نداشته باشد. درغیر این صورت امكان اتصال 
در برق و شوک الكتریكی وجود دارد.

 زیر پای خود را همیشه تمیز نگه دارید تا بتوانید محكم و مطمئن در جای خود بایستید.
 ابزارهای سنگین را محكم با دو دست خود بگیرید و با آن کار کنید. 

 دستان خود را به دور از قسمت های گردنده ابزار نگه دارید.
 قبل از توقف کامل، ابزار را به حال خود رها نكنید.

 هنگام کار به سر مته دست نزنید چون ممكن است پوست دستتان بسوزد.
 هنگام کار با دستگاه های آالینده هواکش های کارگاه را روشن کنید.

 قبل از استفاده از ابزار شارژی، تمام دستورالعمل ها و نكات ایمنی را در باره باتری، شارژر آن و 
وضعیت تولید باتری مطالعه کنید. 

 از قرار دادن ابزار شارژی در فضایی که دمای آن باالی 50 درجه است، خودداری کنید. زیرا 
باتری آن آسیب می بیند.

 هیچ گاه اجازه ندهید تا باتری یک ابزار شارژی کاماًل خالی شود و هر زمان حس کردید قدرتش 
کم شده آن را شارژ کنید.

 هیچ گاه یک باتری با شارژ کامل را دوباره شارژ نكنید. زیرا این کار از عمر مفید باتری می کاهد.
 باتری را در جایی که دمای آن بین 10 تا 40 درجه سانتی گراد است، شارژ کنید. در حالتی که 

باتری داغ است آن را شارژ نكنید و قبل از شارژ، اجازه دهید باتری خنک شود.
 هنگامی که از ابزار شارژی )با باتریNI MH( بیش از 6 ماه استفاده نكرده اید، باید آن را شارژ 

کنید. 
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فصل 5

شایستگی  های غیر فنی
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شایستگی های 
غیرفنی

ارتباط 
مؤثر

سواد 
اطالعاتی

تفکر

نوآوری و 
کارآفرینی

کار 
تیمی

مدیریت 
منابع

ویژگی شخصیتی 
و اخالق حرفه ای

مدیریت کار و 
کیفیت

یادگیری 
مادام العمر

یادگیری	

توسعه	شایستگی	و	دانش

ایفای	نقش	در	تیم

شرکت	در	اجتماعات	
و		فعالیت	ها

رهبری	تیم	

احترام	گذاشتن	

به		ارزش	دیگران

مدیریت	زمان	

مدیریت	مواد	

مدیریت	منابع	مالی	

مدیریت	منابع	انسانی

درستکاری	و	کسب	حالل

مسئولیت	پذیری	

تعالی	فردی

اجتماعی	بودن

مهارت	گوش	دادن	

مذاکره

جمع	آوری	اطالعات	

سامان	دهی	اطالعات

تفسیر	و	تبادل	اطالعات

کاربرد	فناوری	اطالعات

تفکر	انتقادی

تفکر	خالق

تفکر	سیستمی

درک	درست	از	سیستم

تنظیم	و	اصالح	عملکرد
بهبود	عملکرد

تفکر	منطقی

استدالل	
تصمیم	گیری	
حل	مسئله

آموزش 
دیگران

مستندسازی

انتخاب	فناوری	مناسب

به	کارگیری	فناوری	مناسب

نگه	داری	فناوری

کاربرد فناوری

محاسبه و 
ریاضی

	خود	مدیریتی

	مدیریت	کارها	و	پروژه	ها

	مدیریت	کیفیت

شایستگی های غیر فنی
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کارنامک
]نام و نام خانوادگی کارجو[
تلفن	تماس:	]....0912333[

	]youremail@adomain.ext[	:رایانامه
متولد:	]سال[

ساکن:	]شهر[	ـ	]محدوده[

سوابق تحصیلی
کاردانی	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	دانشگاه	]نام	دانشگاه[	]تاریخ	شروع	دوره[	الی	]تاریخ	

دانش	آموختگی[
	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[

	]اختیاری:	معدل[
دیپلم	]نام	رشته	تحصیلی[	ـ	هنرستان	]نام	هنرستان[

	]اختیاری:	ذکر	مختصر	دروس	اصلی	گذرانده	شده	یا	تحقیقات	انجام	شده	...[
	]اختیاری:	معدل[

سوابق حرفه ای
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[
]سمت[ ـ ]نام شرکت، مؤسسه یا سازمان[ ـ ]شهر[

	]توضیح	مختصر	مسئولیت	های	کاری	...[
	]توضیح	مختصر	کارها	و	اقدامات	انجام	شده	در	یک	الی	دو	خط	...[	]ماه	و	سال	شروع	کار[	الی	

]ماه	و	سال	اتمام	کار[

مهارت ها
مهارت های نرم افزاری

	]ذکر	نام	نرم	افزار	در	هر	خط	و	تشریح	میزان	آشنایی	...[
آشنایی با زبان های خارجی

	]ذکر	نام	زبان	مربوطه	ضمن	مشخص	نمودن	میزان	آشنایی	در	زمینه	محاوره	و	مکاتبه	...[
سایر مهارت ها

	]ذکر	سایر	مهارت	ها	مانند	تخصص	های	فنی،	مهارت	های	فردی	و	غیره	و...[
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نمونه نامه درخواست شغل
مدیر محترم ...............

شرکت الف
موضوع: درخواست استخدام

با	سالم	و	احترام،
بدین	وسیله	پیرو	درج	آگهی	استخدام	آن	شرکت	در	نشریه	..............	مورخ	.................	جهت	همکاری	
در	بخش	...........	آن	شرکت،	به	پیوست	مشخصات	و	سوابق	شغلی	خود	)کارنامک(	خود	را	برای	اعالم	

آمادگی	جهت	همکاری	تقدیم	می	دارم.
امیدوارم	ویژگی	های	اینجانب	از	جمله،	تحصیل	در	رشته	..................	و	گذراندن	دوره	های	....................	
و	داشتن	مهارت	های	ارتباطی	قوی،	اعتماد	به	نفس	باال	و	اشتیاق	به	یادگیری	مداوم	و	به	روز	نمودن	
اطالعات	شغلی	مورد	توجه	آن	مدیریت	محترم	قرار	گیرد	و	فرصتی	را	فراهم	سازد	تا	بتوانم	انتظارات	

و	خدمات	مورد	نظر	آن	شرکت	را	برآورده	سازم.
ضمن	آرزوی	توفیق	و	بهروزی	برای	جنابعالی،	از	وقتی	که	به	بررسی	کارنامک	اینجانب	اختصاص	
می	دهید	سپاسگزارم	و	آمادگی	خود	را	جهت	حضور	در	آن	شرکت	برای	ارائه	سایر	اطالعاتی	که	الزم	

باشد	و	آشنایی	بیشتر	اعالم	می	دارم.

با تشکر و احترام
نام و نام خانوادگی
امضا
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نمونه قرارداد کار
این	قرارداد	به	موجب	ماده	)10(	قانون	کار	جمهوری	اسالمی	ایران	و	تبصره	)3(	الحاقی	به	ماده	)7(	
	مصوب	 قانون	کار	موضوع	بند	)الف(	ماده	)8(	قانون	رفع	برخی	از	موانع	تولید	و	سرمایه	گذاری	صنعتیـ	
25/				1387/8	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	بین	کارفرما	/	نماینده	قانونی	کارفرما	و	کارگر	منعقد	می	شود.

	مشخصات طرفین: 1
کارفرما/نماینده قانونی کارفرما

آقای/خانم/	شرکت	................................	فرزند	....................	شماره	شناسنامه/	شماره	ثبت	..........................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
کارگر

آقای/خانم	.................................	فرزند	............................	متولد............................	شماره	شناسنامه.................

شماره	ملی	...................................	میزان	تحصیالت	.............................	نوع	و	میزان	مهارت............................

به	نشانی:	......................................................................................................................................................................
	نوع قرارداد:												دائم																								موقت																						کارمعین 2

	نوع کار یا حرفه یا حجم کار یا وظیفه ای که کارگر به آن اشتغال می یابد: 3
......................................................................................................................................................................................

	محل انجام کار:	............................................................................................................................................ 4

	تاریخ انعقاد قرارداد:	..................................................................................................................................... 5

	مدت قرارداد:	............................................................................................................................................... 6

	ساعات کار:	....................................................................................................................................................... 7

میزان	ساعات	کار	و	ساعت	شروع	و	پایان	آن	با	توافق	طرفین	تعیین	می	گردد.	ساعات	کار	نمی	تواند	
بیش	از	میزان	مندرج	در	قانون	کار	تعیین	شود	لیکن	کمتر	از	آن	مجاز	است.

	حق السعی: 8

الف(	مزد	ثابت/	مبنا/	روزانه/	ساعتی	........................	ریال	)حقوق	ماهانه:	.............................	ریال(
ب(	پاداش	افزایش	تولید	و	یا	بهره	وری	........................................	ریال	که	طبق	توافق	طرفین	قابل	پرداخت	است.
ج(	سایر	مزایا	...............................................................................................................................................................

	حقوق و مزایای کارگر:	به	صورت	هفتگی/	ماهانه	به	حساب	شماره	..........................	نزد	بانک	 9
..............	شعبه	..............................	توسط	کارفرما	یا	نماینده	قانونی	وی	پرداخت	می	گردد.

10	بیمه: به	موجب	ماده	)148(	قانون	کار،	کارفرما	مکلف	است	کارگر	را	نزد	سازمان	تأمین	اجتماعی	
و	یا	سایر	دستگاه	های	بیمه	گر	بیمه	نماید.

	عیدی و پاداش ساالنه:	به	موجب	ماده	واحده	قانون	مربوط	به	تعیین	عیدی	و	پاداش	ساالنه	 11
کارگران	شاغل	در	کارگاه	های	مشمول	قانون	کار	ـ	مصوب	1370/12/6	مجلس	شورای	اسالمی،	
به	ازای	یک	سال	کار	معادل	شصت	روز	مزد	ثابت/مبنا	)تا	سقف	نود	روز	حداقل	مزد	روزانه	قانونی	



276

کارگران(	به	عنوان	عیدی	و	پاداش	ساالنه	به	کارگر	پرداخت	می	شود.	برای	کار	کمتر	از	یک	سال،	
میزان	عیدی	و	پاداش	و	سقف	مربوط	به	نسبت	محاسبه	خواهد	شد.

12	حق سنوات و یا مزایای پایان کار: به	هنگام	فسخ	یا	خاتمه	قرارداد	کار	حق	سنوات،	مطابق	قانون	
و	مصوبه	مورخ	87/8/25	مجمع	تشخیص	مصلحت	نظام	به	نسبت	کارکرد	کارگر	پرداخت	می	شود.

13	شرایط فسخ قرارداد: این	قرارداد	در	موارد	ذیل،	هر	یک	از	طرفین	قابل	فسخ	است.
فسخ	قرارداد	........................	روز	قبل	به	طرف	مقابل	کتباً	اعالم	می	شود.

.....................................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................
	....................................................................................................................................................................................

14	سایر	موضوعات	مندرج	در	قانون	کار	و	مقررات	تبعی	از	جمله	مرخصی	استحقاقی،	کمک	هزینه	
مسکن	و	کمک	هزینه	عائله	مندی	نسبت	به	این	قرارداد	اعمال	خواهد	شد.

15		این	قرارداد	در	چهار	نسخه	تنظیم	می	شودکه	یک	نسخه	نزد	کارفرما،	یک	نسخه	نزد	کارگر،	یک	
نسخه	به	تشکل	کارگری)	در	صورت	وجود(	و	یک	نسخه	نیز	توسط	کارفرما		از	طریق	نامه	الکترونیکی	

یا	اینترنت	و	یا	سایر	طرق	به	اداره	کار	و	امور	اجتماعی	محل	تحویل	می	شود.

محل امضای کارفرما                                            محل امضای کارگر
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5 - ترکیب و ادغام4 - نامتقارن سازي3- کیفیت موضعی2- استخراج1 - جداسازی

10 - اقدام پیشاپیش9 - مقابله پیشاپیش8- جبران وزن7 - تودرتو بودن6 - چند کاربردي

15- پویایی14 - انحنا دادن13 - تغییر جهت12 - هم سطح سازي11-حفاظت  پیشاپیش

کمي   کمتر،  کمي   -16
بیشتر

17 - حرکت به بعدي 
جدید

20 - تداوم کار مفید19 - عمل دوره ای18- لرزش و نوسان

25- خدمت دهی به خود24- واسطه تراشي23- بازخورد22- تبدیل ضرر به سود21- حمله سریع

30- پوسته و پرده نازک29- ساختار بادي یا مایع28- تعویض سیستم27- یکبار مصرفي26- کپی کردن

33- همــجنس و 32- تعویض رنگ31 - مواد متخلخل
همگن سازی

35- تغییر ویژگي 34- ردکردن و باز سازی

37- انبساط حرارتی36 - تغییر حالت
 

38 - اکسید کننده 
قوی

40 - مواد مرکب39 - محیط بی اثر

)TRIZ( اصول حل مسئله ابداعي
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 متغیرها در حل مسئله ابداعي
قدرت	یا	توان21وزن	جسم	متحرک1

تلفات	انرژی22وزن	جسم	ساکن2

ضایعات	مواد23طول	جسم	متحرک3

اتالف	اطالعات24طول	جسم	ساکن4

تلفات	زمان25مساحت	جسم	متحرک5

مقدار	مواد26مساحت	جسم	ساکن6

قابلیت	اطمینان27اندازه	و	حجم	جسم	متحرک7

دقت	اندازه	گیری28اندازه	و	حجم	جسم	ساکن8

دقت	ساخت29سرعت9

عوامل	زیان	بار	خارجی	مؤثر	بر	جسم30نیرو10

اثرات	داخلی	زیان	بار31تنش	/	فشار11

سهولت	ساخت	یا	تولید32شکل12

سهولت	استفاده33ثبات	و	پایداری	جسم13

سهولت	تعمیر34استحکام14

قابلیت	سازگاری35دوام	جسم	متحرک15

پیچیدگی	وسیله	یا	ابزار36دوام	جسم	غیرمتحرک16

پیچیدگی	کنترل	یا	دشواری	عیب	یابی37دما17

سطح	خودکار	بودن	)اتوماسیون(38روشنایی18

بهره	وری39انرژی	مصرفی	جسم	متحرک19

	 انرژی	مصرفی	جسم	ساکن20

تکنیک خالقیت اسکمپر

ترکیب کردن
جایگزینی

بازآرایی

 انطباق با تغییر

اصالح کردن

استفاده های دیگر
حذف کردن

بزرگ یا کوچک کردن

معکوس کردن
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مدل ایجاد تفکر انتقادی

کجا؟ چرا؟
چه زمانی؟چه کسی؟

چه چیزی؟ چطور؟

پیامد حل نشدن؟
چه پیامدی دارد؟

راه حل چیست؟

موضوع / مسئله

توصیف

ارزیابی

تجزیه و تحلیل

فعالیت های پیشبرد، ترویج و توسعه فروش

پیشبرد فروش ویژه مشتریان

محیط	داخلی	فروشگاهمسابقه	و	برنامه	های	انگیزشی	نمونه	های	رایگان

تبلیغات	نمایشیتخفیف	های	تجاری	کوپن

استندها	در	محل	خریدپوسترها	و	استندهاامتیازهای	ویژه

تخفیف	قیمتیبرنامه	های	آموزشیمسابقه	ها	و	قرعه	کشی	ها

مارک	گذاری	خصوصی	نمایشگاه	های	تجاریبازپرداخت	و	استرداد	وجه

فروش	آنالینتبلیغات	مشترکبسته	های	پاداش

تخفیف	قیمتی

پیشبرد رده فروشانپیشبرد فروش تجاری

پیشبرد فروش

چند	کاال	به	یک	قیمت	

برنامه	های	وفاداری

الف( مدل کسب و کار

ارتباط	با	مشتریان

بخش	مشتریان
	فعالیت	های	کلیدی

شریک	یابی
	منبع	یابی																

	ساختار	هزینه	ها

ارزش	پیشنهادی
کانال	توزیع
درآمدزایی
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بخش مشتریان

برای	چه						افرادی				ارزش	آ	فرینی	
می	کنیم؟	

مهم	ترین	مشتریان	ما	چه	افرادی	
هستند؟

ارتباط با مشتریان
مشتریان	مختلف	انتظار	برقراری	
و	حفظ	چه	نوع	رابطه	ای	را	از	ما	

دارند؟
کــدام	یک	از	آنهــا	برقــرار	شده	

است؟
اجزای	 با	کل	 روابط	چگونه	 این	
تلفــیق	 ما	 کســـب	و	کار	 مدل	

می	شوند؟
هزینه	آنها	چقدر	است؟

		
درآمدزایی

واقعاً	 بهایی	 چه	 به	 ما	 مشتریان	
پول	می	دهند؟	آنها	در	حال	حاضر	
چه	بهایی	می	پردازند؟	آنها	در	حال	
می	پردازند؟	 را	 بها	 چگونه	 حاضر	
چگونه	 که	 می	دهند	 ترجیح	 آنها	
بپردازند؟	هر	جریان	درآمد	چگونه	

به	درآمد	کل	کمک	می	کند؟

منبع یابی
ارزش	 برای	 اصلی	 منابع	
پیشنهادی،	کانال	توزیع،	ارتباط	
چه	 درآمد	زایی	 و	 مشتری	 با	

هستند؟

ارزش پیشنهادی
ارائه	 مشتریانمان	 به	 ارزشی	 چه	
مسائل	 از	 کدام	یک	 می	دهیم؟	
می	کنیم؟	 حل	 را	 مشتریانمان	
)محصوالت	 ما	 پیشنهادی	 بستۀ	
به	مشتریان	مختلف	 و	خدمات(	
نیازهای	 از	 کدام	یک	 چیست؟	

مشتریان	را	برطرف	می	کنیم؟

کانال توزیع
از	طریق	چه	کانال	هایی	می	توانیم	
به	بخش	مشتریان	دسترسی	پیدا	
کنیم؟	در	حال	حاضر	چگونه	به	

آنها	دسترسی	داریم؟	
یکپارچه	 چطور	 ما	 کانــال	های	

شده	اند؟
عملکرد		کدام	یک	بهتراست؟

پرهزینه	ترین			کانا	ل	ها	کدام	اند؟
چطور	آنها	را	با	نیاز	های	مشتریان		

هماهنگ		می	کنیم؟

شریک یابی
شرکای	کلیدی	و	تأمین	کنندگان	

کلیدی	ما	چه	کسانی	هستند؟	
منابع	اصـــلی	به	دست	آمـــده	از	

شرکایمان	کدام	اند؟	
فعالیت	های	اصلی	انجام	شده	توسط	

شرکایمان	کدا		م	اند؟

       فعالیت های کلیدی

با	 ارتباط	 توزیع،	 کانال	 پیشنهادی،	 ارزش	 برای	 اصلی	 فعالیت	های	
مشتری	و	درآمدزایی	چه	هستند؟

       ساختار هزینه ها

مهم	ترین	هزینه	های	اصلی	ما	در	مدل	کسب	و	کار	کدام	اند؟
ما	 اصلی	 فعالیت	های	 ما	کدام	اند؟	گران	ترین	 اصلی	 منابع	 گران	ترین	

کدام	اند؟

ب( بوم کسب و کار

مهارت های کارآفرینی:ویژگی های کارآفرین
  نظم درونی )خودنظمی(

  توانایی پذیرش خطر
  خالقیت و نوآوری

  گرایش به تغییر
  پشتکار

مهارت های فنی:
  توانایی انجام عملیات )اجرایی(

  ارتباط اثربخش
  طراحی

  تحقیق و توسعه
  مشاهده فعاالنه محیط

مهارت های مدیریتی:
  برنامه ریزی

  تصمیم گیری
   انگیزش
  بازاریابی

  مدیریت مالی
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مراحل ثبت کردن و ایجاد یک شرکت دانش بنیان 

من می خواهم یک شرکت 
دانش بنیان داشته باشم!!!

زمینه  در  توسعه  و  تحقیق 
تخصص  مورد عالقه 

 آیا کاال / خدمت مورد نظر در 
لیست دانش بنیان است؟؟؟             

بازدید  و  ارزیابی مستندات 
شرکت  از  کارگزار  حضوری 

و اعالم نتیجه به کارگروه!!!

اعالم نتیجه نهایی تأییدیه 
دانـش بنیان شـدن توسط 

کارگروه ارزیابی به شرکت 

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

بله

خیر

خیر

خیر

خیر خیر

آیا شرکت ثبت شده دارم؟؟؟ 
یک شرکت در موضوع مورد عالقه 

ثبت می کنم!!!

از  جدید  خدمت   / کاال  تأییدیه 
و تشخیص  ارزیابی  کارگروه  طرف 
صالحیت شرکت های دانش بنیان!!! 

تأییدیه  کارگزار  معرفی  و  تعیین 
طـرف  از  دانش بنیان  صالحــیت 

کارگروه  ارزیابی 

تجدیدنظر  درخواست  و  اعتراض 
برای دانش بنیان شدن

قابلیت با  خدمت   / کاال  یک  شرکت   آیا 
دانش بنیان شدن تولید ارائه می کند؟؟

تکمیل فرم پیشنهاد کاال / خدمات جدید 
برای اضافه شدن در فهرست دانش بنیان

 ارسال اطالعات تکمیلی به کارگزار 
تعیین شده 

با  دارم  دانش بنیان   من یک شرکت 
حمایت های متعدد 

و  درخواستی  اطالعات  تکمیل  و  سامانه  به  ورود 
ارسال نهایی درخواست بررسی به کارگروه 

صالحیت  تشخیص  و  ارزیابی  سامانه  به  مراجعه 
شرکت های دانش بنیان و دریافت نام کاربری و رمز عبور

معافیت های گمرکی کریدور صادرات

تسهیالت مالی لیزینگ محصوالت

معافیت های سربازی معافیت های مالیاتی

بله

بلهخیر

بله

بله
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انواع معامالت رقابتی
روش مناقصه

و	 رقابت	 به	 را	 یا	خدمت	موردنیاز	خود	 روشی	است	که	در	آن	سازمان	های	عمومی،	خرید	کاال	
با	اشخاص	حقوقی	یا	حقیقی	که	کمترین	قیمت	یا	مناسب	ترین	شرایط	را	 مسابقه	می	گذارند	و	

پیشنهاد	می	کنند،	معامله	می	نمایند.
روش مزایده   

یکی	دیگر	از	روش	های	پیش	بینی	شده	در	قانون	محاسبات	عمومی،	روش	مزایده	است	که	برای	
انعقاد	پیمان	های	عمومی	می	باشد.

مزایده	ترتیبی	است	که	در	آن	اداره	و	سازمان،	فروش	کاالها	و	خدمات	یا	هر	دو	را	از	طریق	درج	
آگهی	در	روزنامه	کثیراالنتشار	و	یا	روزنامه	رسمی	کشور	به	رقابت	عمومی	می	گذارد	و	قرارداد	را	با	

شخصی	که	بیشترین	بها	را	پیشنهاد	می	کند،	منعقد	می	سازد.

مراحل دریافت پروانه کسب

مراجعه	به	اتحادیه	مربوط

تقاضای	پروانه	کسب

	ارائه	مدارک	شامل:	

فتوکپی	از	تمام	صفحات	شناسنامه 	کارت	پایان	خدمتمدرک	تحصیلی

12	قطعه	عکس	4×3	کارت	ملی

		ارائه	تأییدیه	اماکنارائه	تأییدیه	عدم	اعتیاد

سند	اجاره	نامه	یا	مالکیت	محل	کسب

ارائه	آزمون	فنی	برای	صنوف	مشمول

	بازرسی	محل	کسب

ارائه	معاینه	پزشکی	و	بهداشت	صنوف	مشمول

ارائه	تأییدیه	عدم	سوء	پیشینه

ارائه	تأییدیه	شهرداریارائه	تأییدیه	دارایی

ارائه	فیش	ابطال	تمبر	پروانهارائه	فیش	تعویض	پروانه	

ارائه	فیش	بازرگانی	تمرکز	وجوه

صدور	پروانه	کسب

ارائه	تأییدیه	مجمع
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اسناد تجاری   
	تعریف سفته

سفته	یا	سند	طلب	از	نظر	لغوی	چیزی	است	که	کسی	برحسب	آن	از	دیگری	به	رسم	عاریت	یا	
قرض	بگیرد	و	در	شهری	دیگر	یا	مدتی	بعد،	آن	را	مسترد	دارد.	
قانون	تجارت	ایران،	سفته	را	به	طریق	زیر	تعریف	نموده	است:	

»سفته	سندی	است	که	به	موجب	آن	امضاکننده	تعهد	می	کند	مبلغی	در	موعد	معین	یا	عندالمطالبه	
در	وجه	حامل	یا	شخص	معینی	و	یا	به	حواله	کرد	آن	شخص	کارسازی	نماید«.	)مفاد	ماده	307(

	چک
چک		نوشته	اي	است	که	به	موجب	آن	صادرکننده	وجوهي	را	که	نزد	محال	علیه	دارد	کاًل	یا	بعضاً	

مسترد	یا	به	دیگری	واگذار	نماید.	
در	چک	باید	محل	و	تاریخ	صدور	قید	شده	و	به	امضاي	صادرکننده	برسد	چک	نباید	وعده	داشته	باشد.
چک	ممکن	است	در	وجه	حامل	یا	شخص	معین	یا	به	حواله	کرد	باشد	ـ	ممکن	است	به	دیگری	

منتقل	شود.
وجه	چک	باید	به	محض	ارائه	کارسازي	شود.

اگر	چک	در	وجه	حامل	باشد	کسي	که	وجه	چک	را	دریافت	می	کند	باید	ظهر	)پشت(	آن	را	امضا	
یا	مهر	نماید.
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عقود اسالمی  
اسالم	برای	همه	وجوه	زندگی	قوانینی	دارد.	وجود	اقتصاد	اسالمی	مؤید	این	مطلب	است	که	در	
حوزه	اقتصاد	معیشت	و	تأمین	رفاه	هم	روش	های	خاصی	موجود	است	که	باید	به	آنها	پرداخت،	

بانکداری	اسالمی	و	عقود	اسالمی	از	آن	دسته	هستند.
در	بینش	اسالمی،	دریافت	و	پرداخت	بهره،	تحریم	شده	است،	بنابراین	عملیات	بانکداری	باید	بدون	
بهره	انجام	شود	و	اسالم	روش	هایی	را	برای	جایگزین	کردن	بهره	پیشنهاد	می	کند	که	از	آن	جمله	

می	توان	از	عقود	اسالمی	نام	برد.
به	طورکلی	عقود	اسالمی	در	نظام	بانکی	به	چهار	گروه	تقسیم	می	شوند	که	عبارت	اند	از:

فروش اقساطی، اجاره به  شرط تملیک 
َسَلف، خرید دین، جعاله، ضمان ((

مشارکت مدنی، مشارکت حقوقی، مضاربه، 
مزارعه،  مساقات ((

عقود
مبادله	ای

عقود	
مشارکتی

سرمایه	گذاریقرض	الحسنه عقود 
اسالمی

بیمه
	بیمه	در	مواجهه	با	خطرات،	باعث	اطمینان	و	آرامش	در	زندگی	فردی	و	اجتماعی	و	اقتصادی	

می	شود.
	بیمه،	انتقال	بار	زیان	های		مالی	بر	شانه	های	شخص	دیگر	برای	ایجاد	اطمینان	خاطر	است.

افراد	شاغل	فراهم	 	بیمه	امکاني	است	که	سازمان	هاي	تأمین	اجتماعي	براي	کار	گران	و	کلیه	
آورده	است	تا	از	آنان	در	حین	کار،	بیکاري،	از	کار	افتادگي،	بازنشستگي	و	فوت	)خانواده	متوفي(	

حمایت	مالي	کند.	
	کارفرما	بنا	بر	قانون،	موظف	است	قسمتي	از	دستمزد	کارگر	را	تحت	عنوان	بیمه	و	مالیات	از	

حقوق	وي	کسر	و	به	حساب	بیمه	و	اداره	مالیات	واریز	نماید.
	حق	بیمه	اجباري	توسط	کارگر	)سهم	7	درصد(	و	کارفرما	)سهم	23	درصد(	پرداخت	مي	شود.	
		در	بیمه	خویش	فرما،	کارگر	خود	مي	تواند	با	پرداخت	مستقیم	حق	بیمه،	از	مزایاي	آن	بهره	مند	شود.	
		مالیات	به	دستمزدهایي	که	از	مقدار	مشخصي	کمتر	باشند،	تعلق	نمي	گیرد.	حداکثر	دستمزدي	

که	به	آن	مالیات	تعلق	نمي	گیرد،	ابتداي	هر	سال	توسط	دولت	تعیین	مي	شود.
انواع بیمه در محیط کار

الف:	بیمه	اجباري:	شامل	بیمه	درماني،	بیمه	بازنشستگي،	بیمه	بیکاري	و	از	کار	افتادگي،	بیمه	فوت
ب: بیمه		هاي	اختیاري:	شامل	بیمه	حوادث،	بیمه	تکمیلي	و	...

	در	حالت	کلی	بیمه	به	دو	نوع	اجتماعی	و	بازرگانی	تقسیم	می	گردد.	معموالً	بیمه	اجتماعی،	
اجباری	است	و	بیمه	بازرگانی،	اختیاری	می	باشد.	بیمه	بازرگانی	با	توجه		به	نوع	خطر	به	دو	بخش	

بیمه	زندگی	و	بیمه	های	غیر	زندگی	تقسیم	می	شوند.
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مدیریت تولید

فرایند ساخت و تولید

     تولیدی             خدماتی

ورودی ها
مواد	خام

نیروی	انسانی
سرمایه

ماشین	آالت	و	تجهیزات
دانش	و	تکنولوژی

خروجی ها
کاال

خدمات

عالئم مورد استفاده در نمودار جریان فرایند

سیستم های تولید

تصمیم گیری حرکت، حمل و 
نقل، ارسال

بازرسی در 
حین عملیات

مدت زمان انتظار، تأخیر، 
رفتن به مرحله بعد

بایگانی، انبار، 
نگهداری

بازرسی و کنترل عملیات

سیستم های تولید

تولید پیوسته 

یک	یا	چند	نوع	مواد	
اولیه	توسط	عبور	

نوبتی	از	ماشین	آالت	
تبدیل	به	محصول	

می	شوند.	مانند	کارخانه	
تولید	روغن	نباتی،	

پتروشیمی	ها،	کارخانه	
سیمان،	پاالیشگاه	ها	و...

محصوالت	متنوع	
براساس	درخواست	
مشتری	و	به	دلخواه	
تولید	می	شود.	مانند	

برج	سازی،	ماشین	سازی	
و	...

در	سیستم	تولید	
پروژه	ای،	در	هر	زمانی	
براساس	شرایط	مختلف	

	یک	سری	
		محصوالت	مختلف	
و	متفاوتی	با	هم	

تولید	می	کنند.	مانند	
شرکت	های	دارویی	یا	

چاپ	اسکناس	و	کتاب	و...

در	سیستم	تولیدی	
انبوه،	محصوالت	

محدودی	را	در	مقدار	
بسیار	زیاد	تولید	می	کنند.	
مانند	کارخانه	های	تولید	
خودرو،	خودکار،	لوازم	
خانگی	و	یا	شرکت	های	
تولیدکننده	میخ	و	پیچ	و...

تولید انبوهتولید پروژه ایتولید سفارشی
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انواع مدیریت در تولید

مدیریت زمان

وسیله	ای	جهت	
صرفه	جویی	و	

جلوگیری	از	اتالف	
وقت،	داشتن	آمادگی	
قبلی	برای	فعالیت	ها	
و	کاهش	حجم	کار	به	

شمار	می	رود.

مدیریت مواد
اولیه

	به	منظور	جلوگیری	
از	هزینۀ	باالی	خرید	
و	حمل	و	نقل	و	
نگهداری	مواد	و	

همچنین	ممانعت	از	
اختالل	در	برنامه		ریزی	
و	تأمین	به	موقع	مواد	
اولیه	صورت	می	گیرد.

مدیریت 
ماشین آالت و 

تجهیزات

	به	منظور	تهیه	و	
تأمین	ماشین	آالت	
و	ابزارآالت	مناسب	
و	سازمان	دهی	آنها	
صورت	می	گیرد.

مدیریت مالی

عبارت	از	تأمین	
نیازهای	مالی	با	

ارزان	ترین	روش،	و	
هزینه	نمودن	منابع	
مالی	در	دسترس	به	
بهترین	شیوه	و	در	
زمان	مناسب	می	باشد.

مدیریت منابع 
انسانی

عبارت	از	شناسایی،	
انتخاب،	استخدام،	
تربیت	و	پرورش	
نیروی	انسانی	به	
منظور	دستیابی	
به	اهداف	سازمان	

می	باشد.

منابع تولید

سرمایه 
)پول( 

 
نیروی 
انسانی

 
ماشین آالت 
و تجهیزات

انرژیمواد اولیه

دانش

زمان

منابع تولید
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مدیریت زمان با ماتریس »فوری ـ مهم« 

 زمانی برای انجام آن در نظر بگیر

حذفش کن

 مهم ـ غیرضروری 

 غیرمهم ـ غیرضروری

هم اکنون انجام بده

 به دیگران محول کن

 مهم ـ ضروری

غیرمهم ـ ضروری

مراحل توسعه محصول جدید

 کشف و شناسایی ایده

معرفی به بازار
و تجاری سازی

  غربالگری ایده ها

تحلیل آزمون و کشف 
بازار اولیه

توسعه مفهوم

آزمون
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منابع الزم برای
 تولید ایده

پرس	و	جو
	از	متخصصان

پژوهش	در	
مورد	محصول

کسب	نظر	
مشتریان

انواع 
امکان سنجی برای 

داشتن ایده هوشمندانه 
و آینده

امکان	سنجی	
بازار

امکان	سنجی	
فنی	ـ	اقتصادی

امکان	سنجی	
فنی

عوامل مؤثر بر تقاضای بازار

محصول

مکان عرضه

ترویجقیمت

ساختار کلی نمودار علت و معلول یا استخوان ماهی
افراد

                      فقدان آموزش صحیح

            کمبود آموزشی

      نبود برنامه ریزی کافی 

   توالی نادرست عملیات

      روش های غیر علمی

            زمان های اتالف شده

                        تخصیص نادرست فعالیت ها

     روش ها

فرایند

                     بازرسی نادرست      

            فرایند عملیات اشتباه

      طوالنی بودن فرایند

  تغییرات آب و هوا

      تغییرات تکنولوژیکی

            تغییرات اقتصادی

                                تغییرات اجتماعیـ  سیاسی

محیط

مواد

                        فقدان ثبات کیفیت

             حمل و نقل نامناسب

       تمام شدن مواد

    فرسوده بودن

       نامناسب بودن ابزارها

             خرابی

                       سرعت پایین

ابزارها و ماشین آالت

مفهوم کیفیت از دو دیدگاه

دیدگاه تولیدکننده
عملکرد	 سطح	 تولید،	 فرایند	 طراحی	 نوع	 کیفیت	
نظارت	 و	 آموزش	 ماشین	آالت،	 فناوری	 و	 تجهیزات	

کارکنان	و	روش	های	کنترل	کیفی

دیدگاه مشتری
مشخصه	های	کیفیت	کاال	

مشخصه	های	کیفیت	خدمات



291

مراحل انجام فرایند مدیریت پروژه

تعریف سیستم 
برنامه ریزی پروژه

 سازماندهی
 پروژه

کنترل
 پروژه

پایان 
پروژه

هزینه های کیفیت

هزینه	های	ناشی	از	ارائه	
محصول	بی	کیفیت

هزینه	های	به	دست	آوردن	
کیفیت	خوب

مشخصه های 
کمی که قابل اندازه گیری باشند نظیر 

قطر، وزن یا حجم

اندازه گیری 
کیفیت کاالها

مشخصه های 
کیفی یا وصفی نظیر رنگ، بو، طعم، 
سطح صاف، ارگونومیک  بودن و...

چرخه انجام کار

اجرا

    اقدام اصالحی

برنامه ریزی

بررسی

عوامل
 پروژه

مدیر
	پروژه

سرپرست	
گروه	پروژه

اعضای	گروه	
پروژه
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مراحل مدیریت هزینه پروژه

برنامه ریزی 
منابع کاری

 برآورد هزینه و 
برنامه ریزی بودجه

در  هزینه  کنترل 
طول اجرای پروژه

مراحل مدیریت 
زمان پروژه

تعریف
	فعالیت	ها

تهیۀ
زمان	بندی

کنترل	
زمان	بندی

برآورد
	زمان

ارتباط	
فعالیت های فعالیت	ها

مدیریت 
پروژه

حداقل	
نمودن	زمان	
اجرای	پروژه

انجام	
به	موقع	کارها	

	بر	اساس
بودجه

حداکثر	
استفاده	از	منابع	
و	جلوگیری	از	

اتالف	آنها

کاربرد فناوری های نوین
اولویت های علم و فناوری براساس سند جامع علمی کشور 

 اولویت های الف در فناوری:	فناوری	هوافضا،	فناوری	ارتباطات	و	اطالعات،	فناوری	هسته	ای،	فناوری	
نانو	و	میکرو،	فناوری	های	نفت	و	گاز،	فناوری	زیستی،	فناوری	زیست	محیطی،	فناوری	فرهنگی	و	نرم

 اولویت های ب در فناوری:	لیزر،	فوتونیک،	زیست	حسگرها،	حسگرهای	شیمیایی،	مکاترونیک،	
و	 حفظ	 )پلیمرها(،	 بسپارها	 نوترکیب،	 مواد	 کشتی	سازی،	 نیم	رساناها،	 روباتیک،	 و	 خودکارسازی	
ذخایر	ژنی،	اکتشاف	و	استخراج	مواد	معدنی،	پیش	بینی	و	مقابله	با	زلزله	و	سیل	و	پدافند	غیرعامل
 اولویت های ج در  فناوری:	اپتوالکترونیک،	کاتالیست	ها،	مهندسی	پزشکی،	آلیاژهای	فلزی،	
ترافیک	و	شهرسازی،	مصالح	ساختمانی	 نقل	ریلی،	 مواد	مغناطیسی،	سازه	های	دریایی،	حمل	و	

سبک	و	مقاوم،	احیای	مراتع	و	جنگل	ها	و	بهره	برداری	از	آنها،	فناوری	بومی
منحنی پیشرفت فناوری از شروع تا پایان

ژی
ولو

کن
د ت

کر
مل

ر ع
امت

پار دوره
 اختراع جدید

جنینی

دوره بهبود 
تکنولوژی

رشد

دوره بلوغ 
تکنولوژی  

           
بلوغ

زمان

پیر شدن

حد فیزیکی
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تجسمی از فناوری ها در آینده نزدیک

هوش  مصنوعی

بیوتیک

مواد  اولیه

کاالی
 هوشمند 

)الکترونیکی( 

فضا

انرژی سبز

جنگ

روبوتیک

پول

) ارتباطات (اینترنت 

سخت افزار 
)گجت(

زمان 
حاضر

حسگرها

ضبط
 ویدئو

پروسیو

تلفن های
پیکو

محاسبه 
ابری

نمودار 
اجتماعی

پن

دستگاه 
ترجمه دقیق

ماشین های 
مبتنی 

بر فرکانس 
خوددرمانیباال

نشانگر های 
ایمنی

درمان
از راه دور

مواد متا 
پنهان

ازدحام 
روباتیک

روبات های 
اجتماع داخلی

غیر نقدی
)بدون پول 

کاغذی(

ارزهای
مجازی

تکنولوژی
5G

اینترنت 
بین سیاره ای

لوتزم
 زبان ها

مه
سودمند

کشاورزی 
معکوس

گوشت 
ترکیبی 
مصنوعی

بازخورد 
زیستی

)بیو فیزیک(
اپتوژنتیک

اندام 
مصنوعی

درمان 
سلول های 

بنیادین

تشخیص 
پزشکی

تفسیر 
ترجمه 
طبیعی

نرم افزار 
عامل

موتورهای 
تصفیه کننده

مواد
 متا

سیم 
نانو

نانو
لوله های
 کربنی

آسانسور 
فضایی

صنعت 
توریسم
فضایی

فضاپیمای 
اختصاصی

چاپ 
سه بعدی

ممریستور

چاپ بر 
روی تقاضا 

 NUI
)نرم افزار(

پایگاه
 قمری

انرژی حرارتی
خورشیدی

فتوسنتز
مصنوعی

استفاده غالب 
از تجدید 
شونده ها

سفر با 
رآکتور موج

برداشت 
بیو مکانیکی

شبکه
هو  شمند

پیزو
ا لکتریکی

تولید
 برق محلی

دید
ماشینی

تلپرسنس
هپتیک

تشخیص 
حیاتی

تشخیص 
ژست

سه بعدی

پیش بینی
صوتی

تبلت و 
پد

دیواری

پیکو
اسپیمزپرو ژکتور

پوشیدنی

نمایشگر 
رتینا

نمایشگر 
جا سازی شونده 

 پارچه ای

صفحه
نمایش 

جا سازی شونده 

صفحات

 لمسی

هولوگرافی

محافظ
اسکلتی

جنگ
سایبری

UAVs

HAPs

AR

4G

NFC

ANNs
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چرخه عمر محصول

سطوح مختلف کسب و کار در دنیای دیجیتالی

بلوغ
افول

معرفی

رشد

توسعه

بلوغ
تحلیل اطالعات 
مشتریان برای 

نگه داشتن بیشتر 
محصول در رقابت، 
تبلیغات، بازاریابی، 

کشف بازارهای جدید

افول
تحلیل اطالعات 
در رابطه با رقبا، 

ویژگی های مورد انتظار 
برای اضافه شدن به 
محصول برای کاهش 

سرعت افول و...

رشد
تحلیل اطالعات 

بازخوردهای مشتریان، 
اثربخشی تبلیغات، 
پیشنهادات تشویقی

معرفی
تحلیل اطالعات مورد 

نیاز برای تبلیغات 
و معرفی محصول، 

تفاوت با رقبا، 
ویژگی های جدید

توسعه
تحلیل اطالعات مربوط 
به نیازهای مشتریان 

آتی محصول، 
ویژگی های موجود و...

سطح 4 
پردازش خودکار 

سفارشات و انجام 
فعالیت های دیگر 

به صورت الکترونیکی

سطح 5 
انجام فعالیت های 

کسب و کار به صورت 
الکترونیکی

سطح 3
 انجام خرید و فروش 
)سفارش و دریافت 
و پرداخت وجه( در 

وب سایت

سطح 2 
دریافت سفارش از 

طریق وب سایت

سطح 1
 ارائه اطالعات از طریق 

وب سایت و ارسال 
ایمیل
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کاربرد فناوری نانو

فناوری نانو

کاربردهای 
فناوری نانو

الکترونیک

انرژی

زیست

 پزشکی و 
داروسازی               

خودروسازی                کشاورزی               

ساختمان

نساجی

نفت و 
پتروشیمی

ویژگی های کالن داده ها 

 وجود حجم انبوهی از داده های تولید شده و ذخیره شدهاندازه

 گوناگونی و تنوع زیاد داده های موجود

 سرعت تولید کالن داده ها بسیار باالست

 بسیاری از داده های کالن در لحظه ایجاد شده و از بین می روند که 
مشکالت ذخیره سازی را به همراه دارد

 کیفیت و کامل بودن کالن داده می تواند بر نوع تحلیل ها تأثیرگذار باشد

تنوع

سرعت تولید

ناپایداری

درستی
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اخالق حرفه ای
در	انجام	کارها	به	صورت	شایسته	بایستی	به	خدا،	خود،	خلق	و	خلقت	همزمان	توجه	داشت	و	در	

انجام	آنها	باید	علم،	عمل،	ایمان،	تفکر	و	اخالق	را	همراه	کرد.

انواع

عناصر

تفکر
ایمان
علم
عمل
اخالق

ارتباط	با	خود
ارتباط	با	خدا
ارتباط	با	خلق

ارتباط	با	خلقت

عرصه شایستگی

فنی	)پایه	و	تخصصی(غیر	فنیعمومی

 
صداقت

 
مسئولیت 

پذیری
دلسوزی

گذشت

اصول 
اخالقی

روح جمعی و مشارکت در کار

روابط سالم و انسانی در محل کار

پشتکار و جدیت در کار

دلبستگی و عالقه به کار

کار
ق 

خال
د ا

بعا
ا

تنها منافع خود را 
مرجع نمی داند.

به  حقوق دیگران 
احترام می گذارد

به دیگران حق 
تصمیم گیری می دهد

به قوانین اجتماعی 
احترام می گذارد

خوش قول و 
وقت شناس  است

در فعالیت های 
اجتماعی مشارکت 

می کند

به  نظر دیگران 
احترام می گذارد

برای ارزش های  
اجتماعی  احترام 

قائل است

ویژگی رفتار احترام آمیز



297

برخي از کلیدهاي زندگي شغلي و حرفه اي

	عبادت	ده	جزء	دارد	که	نه	جزء	آن	در	کسب	حالل	است. 1
	کسي	که	در	راه	کسب	روزي	حالل	براي	خانواده	اش	بکوشد،	مجاهد	در	راه	خداست. 2

	بهترین	درآمدها	سود	حاصل	از	معامله	نیکو	و	پاک	است. 3
	پاکیزه	ترین	مالي	که	انسان	صرف	مي	کند،	آن	است	که	از	دسترنج	خودش	باشد. 4

	امانت	داري،	بي	نیازي	مي	آورد	و	خیانت،	فقر	مي	آورد. 5
	بهره	آور	ساختن	مال	از	ایمان	است. 6

	هرکس	میانه	روي	و	قناعت	پیشه	کند	نعمتش	پایدار	شود. 7
	در	ترازوي	عمل	چیزي	سنگین	تر	از	ُخلق	نیکو	نیست. 8

	اشتغال	به	حرفه	اي	همراه	با	عفت	نفس،	از	ثروت	همراه	با	ناپاکي	بهتر	است. 9
10	کسي	که	مي	خواهد	کسبش	پاک	باشد،	در	داد	و	ستد	فریب	ندهد.

	هر	صنعتگري	براي	درآمد	زایي	نیازمند	سه	خصلت	است:	مهارت	و	تخصص	در	کار،	اداي	امانت	 11
در	کار	و	عالقمندي	به	صاحب	کار.

12	هر	کس	ریخت	و	پاش	و	اسراف	کند،	خداوند	او	را	فقیر	کند.
13	زماني	که	قومي	کم	فروشي	کنند،	خداوند	آنان	را	با	قحطي	و	کمبود	محصوالت	عذاب	مي	کند.
14	به	راستي	خداي	متعال	دوست	دارد	هر	یک	از	شما	هر	گاه	کاري	مي	کند	آن	را	محکم	و	استوار	کند.

15	تجارت	در	وطن	مایه	سعادتمندي	مرد	است.

ویژگی افرادی که در حرفه شان خیرخواه هستند

دلسوز  و رحیم هستند

رویکرد حمایتی دارند

به احساسات دیگران توجه می کنند

مشکالت دیگران را مشکل خود می دانند

در مصائب  و مشکالت دیگران شریک می شوند



298

منشور اخالقی نیروی کار ماهر 

در شغل و حرفه 

به	عنوان	عضوی	از	نیروی	کار	ماهر	کشور		در	پیشگاه	خداوند	متعال	که	دانای	آشکار	و	نهان	است؛	
متعهد	می	شوم	:

	مسئولیت	پذیری،	درست	کاری،	امانت	داری،	گذشت،	انصاف	و	بهره	وری	در	تمام	امور	شغلی	و	
حرفه	ای	را	سرلوحه	کارهای	خود	قرار	دهم.

	کار	خود	را	با	تفکر،	ایمان،	علم،	عمل	و	اخالق		در	عرصه	های	ارتباط	با	خود،	خدا،	خلق	و	خلقت	
به	صورت	شایسته	انجام	دهم.	

	در	تعالی	حرفه	ای،	یادگیری	مداوم	،	مهارت	افزایی	و	کسب	شایستگی	و	ارتقای	صالحیت	های	
حرفه	ای	خویش	کوشا	باشم.

	مصالح	افراد،	مشتریان	و	جامعه	را	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	بر	منافع	خود	مقدم	بدارم.
	با	همت	بلند	و	پشتکار	برای	کسب	روزی	حالل	و	تولید	ثروت	از	طریق	آن	تالش	نمایم.
	از	بطالت،	بیکاری،	اسراف،	ربا،	کم	فروشی،	گران	فروشی	و	زیاده	خواهی	پرهیز	کنم.	

	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	،	آنچه	برای	خود	می	پسندم،	برای	دیگران	هم	بپسندم	و	آنچه	
برای	خود	نمی	پسندم	برای	دیگران	نیز	نپسندم.

	از	کار،	تولید،	کاال،	سرمایه	و	خدمات	کشور	خود	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	حمایت	کنم.

	برای	مخلوقات	هستی،	محیط	زیست		و	منابع	طبیعی	کشورم	ارزش	قائل	شوم	و	در	حفظ	آن	بکوشم.
	از	حیا	و	عفت،	آراستگی	ظاهری	و	پوشیدن	لباس	مناسب	برخوردار	باشم.	

	همواره	در		حفظ	و	ارتقاء	سال	مت	و	بهداشت	خود	و	دیگران		در	محیط	کار	تالش	نمایم.
	در	انجام	وظایف	شغلی	و	حرفه	ای	در	تمامی	سطوح	،	حقوق	مالکیت	معنوی	و	مادی	اشخاص	،	

شرکت	ها	و	بنگاه	های	تولیدی	و	خدماتی	را	رعایت	کرده	و	بر	اساس	قانون	عمل	نمایم.

و	 راسخ	 را	 اراده	ام	 افزون،	 مرا	 بینش	 بزرگ،	 راه	 این	 پیمودن	 در	 می	خواهم	 متعال	 خداوند	 از	 و	
گام	هایم	را	استوار	گرداند.
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
آب،	خاک،	گیاه-	گروه	کشاورزی	و	غذا

خاک

خواص	شیمیایی	و	بهسازی	خاک

خواص	آب

منابع	آب

کشت	و	نگهداری	گیاهان

10
ارتباط	مؤثر-گروه	بهداشت	و	سالمت

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
ارتباط	مؤثر-گروه	خدمات

اهمیت،	اهداف	و	عناصر	ارتباط

ارتباط	مؤثر	با	خود	و	مهارت	های	ارتباطی

ارتباط	مؤثر	با	خدا،	خلقت	و	جامعه

ارتباط	مؤثر	در	کسب	و	کار

اهمیت	و	کار	کردن	زبان	بدن	و	فنون	مذاکره

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	گروه	برق	و	رایانه	

ترسیم	با	دست	آزاد

تجزیه	و	تحلیل	نما	و	حجم

ترسیم	سه	نما	و	حجم

ترسیم	با	رایانه

نقشه	کشی	رایانه	ای

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مکانیک

نقشه	خوانی	

ترسیم		نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه		

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-گروه	مواد	و	فراوری

نقشه	خوانی

ترسیم	نقشه

نقشه	برداری	از	روی	قطعه

کنترل	کیفیت	نقشه

ترسیم	پروژه	با	رایانه
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جدول عناوین دروس شایستگی های مشترک و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

10
نقشه	کشی	فنی	رایانه	ای-	معماری	و	ساختمان

ترسیم	فنی	و	هندسی

نقشه	های	ساختمانی

ترسیم	های	سه	بعدی

خروجی	دوبعدی	از	فضای	سه	بعدی

کنترل	کیفیت	نقشه	و	ارائۀ	پروژه

10
طراحی	و	زبان	بصری-	گروه	هنر

	خلق	هنری،		زبان	بصری	و	هنر	طراحی

طراحی	ابزار	دیدن	و	خلق	اثر	هنری

نقطه،	خط	و	طراحی	خطی	

سطح،	شکل	و	حجم،		به	کار	گیری	اصول	ترکیب	بندی	در	خلق	آثار	هنری

نور	و	سایه	در	هنرهای	بصری،	رنگ	و	کاربرد	آن	در	هنر

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

ریاضی	101

حل	مسائل	به	کمک	رابطه	بین	کمیت	های	متناسب

کاربرد	درصد	در	حل	مسائل	زندگی	روزمره

مدل	سازی	برخی	وضعیت	ها	به	کمک	معادله	درجه	دوم

تفسیر	توان	رسانی	به	توان	عددهای	گویا	به	کمک	ریشه	گیری

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	یک	زاویه

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

11
ریاضی	2

به	کارگیری	تابع	در	مدل	سازی	و	حل	مسائل

مدل	سازی	و	حل	مسائل	مرتبط	با	معادله	ها	و	نامعادله	ها

مدل	سازی	و	حل	مسائل	به	کمک	نسبت	های	مثلثاتی	زاویه	دلخواه

حل	مسائل	مرتبط	با	لگاریتم	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفاهیم	آماری
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ریاضی	123

به	کارگیری	برخی	تابع	ها	در	زندگی	روزمره

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	حد

مقایسه	حدهای	یک	طرفه	و	دو	طرفه	و	پیوستگی	تابع	ها

تحلیل	وضعیت	ها	به	کمک	مفهوم	مشتق

به	کارگیری	مشتق	در	تعیین	رفتار	تابع	ها

فیزیک10

به	کارگیری	مفاهیم،	کمیت	ها	و	ابزار	اندازه	گیری

تحلیل	انواع	حرکت	و	کاربرد	قوانین	نیرو	در	زندگی	روزمره

مقایسه	حالت	های	ماده	و	محاسبه	فشار	در	شاره	ها

تحلیل	تغییرات	دما	و	محاسبه	گرمای	مبادله	شده

تحلیل		جریان	الکتریکی	و	محاسبه	مقاومت	الکتریکی	در	مدارهای	الکتریکی	

11
شیمی

به	کارگیری	مفاهیم	پایه	شیمی	در	زندگی	

تحلیل	فرایند	های	شیمیایی	

مقایسه	محلول	ها	و	کلویید	ها

به	کارگیری	مفاهیم	الکتروشیمی	در	زندگی	

به	کارگیری	ترکیب	های	کربن	دار	در	زندگی	

جدول عناوین دروس شایستگی های پایه و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

زیست	شناسی10

تجزیه	و	تحلیل	انواع	ترکیبات	شیمیایی	موجودات	زنده

بررسی	ساختار	ویروس	ها،	باکتری	ها،	آغازیان	و	قارچ	ها

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	جانوران

معرفی	و	چگونگی	رده	بندی	گیاهان

تعیین	عوامل	مؤثر	بر	بهبود	کیفیت	محیط	زیست
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جدول عناوین دروس شایستگی های غیر فنی و پودمان های آنها

پودمان هادرسپایه

الزامات محیط كار10

تحلیل محیط  كار و برقراری ارتباطات انسانی   

تحلیل عملکرد فناوری در محیط كار

به كارگیری قوانین در محیط كار

به كارگیری ایمنی و بهداشت در محیط كار

مهارت كاریابی

كاربرد فناوری های نوین11

به كارگیری سواد فناورانه

تحلیل فناوری اطالعات و ارتباطات

 تجزیه و تحلیل فناوری های همگرا و به كارگیری مواد نوتركیب

به كارگیری انرژی های تجدید پذیر 

تجزیه و تحلیل فرایند ایده تا محصول

مدیریت تولید11

تولید و مدیریت تولید

مدیریت منابع تولید

توسعه محصول جدید

مدیریت كیفیت

مدیریت پروژه

كارگاه نوآوری و كارآفرینی11

حل خالقانه مسائل

نوآوری و تجاری سازی محصول

طراحی كسب و كار

بازاریابی و فروش

ایجاد كسب و كار نوآورانه

اخالق حرفه ای12

امانت داری

مسئولیت پذیری

درستکاری

رعایت انصاف

بهره وری
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فصل 6
شایستگی های پایه فنی
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                        مجموعه ها                                                 اتحاد ها

(x+y)2=x2+2xy+y2  

(x-y)2=x2-2xy+y2  

(x+a)(x+b)=x2 +(a+b)x+ab  

(x+y)3=x3 + 3x2y+3xy2 +y3  

(x-y)3=x3 - 3x2y+3xy2 -y3  

x2-y2=(x-y) (x+y)  

x3-y3=(x-y) (x2+xy+y2)  

x3+y3=(x+y) (x2-xy+y2)  

نمایش مجموعه به صورت بازه

نمایش مجموعهنمایش روی محورنمایش بازه

[a,b]a b{x∈ |a ≤ x ≤ b}

(a,b]a b{x∈ |a < x ≤ b}

[a,b)a b{x∈ |a ≤ x < b}

(a,b)a b{x∈ |a < x < b}

(a,+∞)a +{x∈ |a < x}

(-∞,b]b-{x∈ |x ≤ b}

A
A BB

A B

A B

A B

,A B B A⊆ ⊄

A B−

B A−

A B

A B

اشتراک دو مجموعه

تفاضل دو مجموعه

زیر مجموعه

اجتماع دو مجموعه

ریاضی
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   A=L2

e . L= 2

L        طول ضلع
e        قطر
A        مساحت

مربع

A=L.bb        ارتفاع
L        طول ضلع
A          مساحت

لوزی

e L b= +2 2

A=L.b

e       قطر
b       عرض
L        طول 
A        مساحت

مستطیل

A=L.bl        طول
b       عرض
A        مساحت

متوازی االضالع

m
L LL +

= 1 2

2

mA l .b=

L LA .b+
= 1 2

2

A        مساحت
L1    طول قاعده بزرگ
L2    طول قاعده کوچک
Lm طول متوسط
b        عرض 

ذوزنقه

L . bA =
2

A         مساحت
L        طول قاعده
b        ارتفاع  

مثلث

m
D dd +

=
2

A=π.dm.b

A (D d )π
= −2 2

4

A        مساحت
D    قطر خارجی    
d    قطر داخلی    
dm  قطر متوسط
b          عرض

حلقه دایره ای

U .(D d)π
= +

2

.D.dA π
=

4

A      مساحت 
D    قطر بزرگ       
d     قطر کوچک    
U       محیط 

بیضی
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AO=6L2

V=L3

AO      مساحت 
L        طول ضلع
V        حجم

مکعب

V=L.b.h
AO=2.(L.b + L.h + b.h)

b       عرض
h      ارتفاع
AO      مساحت 
L        طول قاعده
V        حجم

مکعب مستطیل

Au=π.d.h

.dV .hπ
=

2

2
.dA .d.h π

= π +
2

0 2
4

Am مساحت جانبی
h      ارتفاع
V        حجم
AO      مساحت 

استوانه

L.b.hV =
3

s
bL h= +

2
2

1 4

h      ارتفاع
hs     ارتفاع وجه 
b       عرض قاعده
L1     طول یال            
L       طول قاعده 
V        حجم

هرم منتظم

s
dh h= +

2
2

4

s
M

.d.hA π
=

2

.d hV .π
=

2

4 3

V        حجم
d        قطر
h      ارتفاع
hs     طول یال 
AM مساحت جانبی

مخروط

A0=π.d2

.dV π
=

3

6

AO      مساحت 
V        حجم
d         قطر کره

کره

s
Lh h= +

2
2

4
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نسبت و تناسب
 در حالت کلی، دو نسبت a به b و c به d مساوی اند، هرگاه برای یک عدد مانند k داشته باشیم:  1

 c=kd و  a=kb  یا    a c k
b d

= =         

ثابت 

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:

c kd    و   a kb    ای      a c k
b d
  

kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
 دو مقدار متناظر از همین کمیت باشند، داریم: dو  cثابت است و اگر 

kc
b


و      

kc
d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

1a a
b b
 

 
a cac
b b

 
 

 0a ca c
b cb
 

 
a a a
b b b


  

 

a b a b
c c c


 
 

a c ac
b d bd
 

 

a
adb

c bc
d



 

aتساوی  c
b d
  معادل است باa d b c   

 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1

b x a 

   
 
 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
 
 

مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 اگر a و b مقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار 2
است و اگر c و d دو مقدار متناظر دیگر از همین کمیت باشند، داریم:

ka
b

=  و  kc
d

= k = a ×b = c ×d  یا  

3 خواص عملیات

در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.

a a
b b

= ×
1a cac

b b
× =

a ca (c )
b cb

= ≠0

a a a
b b b

-
- = =

-
a b a b

c c c
+

= +

a c ac
b d bd

× =

a
adb

c bc
d

=

 a × d = b × c معادل است با  a c
b d

= تساوی 

درصد و کاربردهای آن 

 معادله درصد: رابطة بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می دهد. 1

مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2

مقداراولیه  ـ مقدار نهایي
مقدار اولیه 

100=
میزان تفاوت در مقدار

مقدار اولیه 
نسبت تغییر =100

 
100

را درصد تغییر آن کمیت می نامند.
درصد تغییر می تواند منفی هم باشد که به معنای کاهش است.
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معادله درجه دوم
ax2 + bx + c = 0

bx ,x
a

bb ac x ,x
a

 - ± ∆
∆ > ⇒ =


-

∆ = - ∆ = ⇒ =


∆ < ⇒



1 2

2
1 2

0
2

4 0
2

0 معادله ریشه ندارد

نامعادله درجه دوم
نامساوی هایی به صورت ax2+bx+c ≤0 یا ax2+bx+c ≥0 که در آن c ، b ، a اعداد داده حقیقی 
هستند (a   ≠0) را نامعادله درجه دوم می نامند. مقدارهایی از x که نامعادله را به یک نامساوی 

درست تبدیل می کنند، جواب های نامعادله می نامند.

توان و ریشه یابی

/n na a=1

nm/n m mna a ( a )= =

n n nna ( a ) a= =
n n na b ab=

m n mna a=

n
n

n
a a (b )

bb
= ≠0

am × an = am+n

m m
m n

n n n m
a aa (a )
a a a

-
-

= = ≠
1

0

m n mn(a ) a=
n n

n n n
n

a a(ab) a b , (b )
b b

 = = ≠ 
 

0

a (a )= ≠0 1 0

n
na (a )

a
- = ≠

1 0

مثلثات
 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد. 1

ABC داریم:  رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة  2
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3 نسبت های مثلثاتی یک زاویه تند: 

را در نظر بگیرید. بنا به تعریف داریم:  ABC زاویه تند  در مثلث قائم الزاویه

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

tan

sin

cos

α

α

α

α

=

=

=

BC

AC

BC

AB

AC

AB

 α طول ضلع روبه روي زاویه
α طول ضلع مجاور زاویه

α طول ضلع روبه روي زاویه
وتر

 α طول ضلع مجاور زاویه
وتر

4 روابط بین نسبت های مثلثاتی:

    tan α =  sin α 
  cos α )الف(                       ب

sin)π  -  θ) = sinθ cos)π  -  θ) = -cosθ  tan)π  -  θ) = -tanθ 

sin)π  +  θ) = -sinθ cos)π  +  θ) = -cosθ tan)π  +  θ) = tanθ

sin)-  θ) = -sinθ  cos)-  θ) = cosθ  tan)-  θ) = -tanθ

sin)2π  +  θ) = sinθ cos)2π  +  θ) = cosθ tan)2π  +  θ) = tanθ

sin)2π  -  θ) = -sinθ cos)2π  -  θ) = cosθ tan)2π  -  θ) = -tanθ

cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

∞010000

+2 3−2 3( )+
1 6 2
4( )−

1 6 2
4

π
2150

3
1 3
3

1 3
2

1
2

π
6300

11
1 2
2

1 2
2

π
4450

1 3
33

1
2

1 3
2

π
3600

−2 3+2 3( )−
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π5
12750

LR (رادیان(
r

=  

L D
r

π
=
180

(درجه( 

(درجه( D R=
180
π  

 π   = 3/14
L

r
R
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cot Atan Acos Asin A Angle A in

radians

 Angle A in

degrees

0∞01
π
2900

- ) -2 3 )- ) +2 3 )- ( )-
1 6 2
4

( )+
1 6 2
4

π7
121050

- 1 3
3- 3- 1

2

1 3
2

π2
31200

-1-1- 1 2
2

1 2
2

π3
41350

- 3- 1 3
3

- 1 3
2

1
2

π5
61500

( )- +2 3( )- -2 3- ( )+
1 6 2
4

( )-
1 6 2
4

π11
121650

∞0-10π1800

 لگاریتم و خواص آن:
 b  =  ac :به گونه ای باشند که c و b یک عدد حقیقی مثبت مخالف 1 باشد و اعداد حقیقی a اگر

آنگاه c را لگاریتم b در مبنای a می نامند و با logab نشان می دهند. به عبارت دیگر داریم:
logab = c

 فقط اعداد مثبت لگاریتم دارند، یعنی عبارت logab فقط برای b>0 تعریف می شود.
 براي b, c >0 داریم:                                                           

 log(bc) = logb + logc

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:                                 
log(a+b) ≠ loga + logb 

blog براي b, c >0 داریم:                                                           log b log c
c

= -
  

 در حالت کلي: براي هر a, b >0 داریم:
log(a-b) ≠ loga - logb  

logbx = xlogb براي b >0 و هر عدد حقیقی x داریم:      
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 براي a, b >0 و a  ≠1 داريم:               
a

log blog b
log a

=

 آمار توصیفی:
 نمودار پراكنش دو كمیت، مجموعه اي از نقاط در صفحه مختصات است كه طول و عرض هر 

نقطه، داده هاي مربوط به اندازه گیري های متناظر دو كمیت است.
 x و y دو كميت مرتبط هستند. اگر مقادير اين دو كميت براي برخي از xها در يك بازه، مشخص 
باشد، پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در اين بازه به كمك خط برازش را درون يابي و  

پيش بيني مقادير y به ازاي xهاي مشخص در خارج از اين بازه را برون يابي مي نامند.
 پس از مرتب كردن مقادير داده ها، عددی را كه تعداد داده های قبل از آن با تعداد داده های بعد 

از آن برابر است را میانه می نامند.
 نمودار جعبه اي

Q 1 Q 3M بیشترين داده

چارک اول چارک سوم

كمترين داده

میانه

y = ax3      (a  >0) y = ax4      (a  >0) y = bx       (b >1) y = b-x       (b >1)

x
by log=

y = a  sin (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a cos (bx + c)
(a >0 , c >0)

y = a  tan  x
(a >0)

y = mx + b

y2 = 4px      (p  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  >0)

x2 = 4py      (p  >0)

y = ax2 + bx + c     (a  <0) x2 + y2 = a2

x y
a b

+ =
2 2

2 2 1 y x
a b

+ =
2 2

2 2 1
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 نمودارها و منحنی ها

 حد تابع

x a x a
lim f (x) A lim g(x) B.

→ →
= = اگر ⇐   

x a x a x a
lim k k lim[k.f (x)] k. lim f (x) k.A.

→ → →
= = و=

 

x a x a x a
lim[f (x) g(x)] lim f (x) lim g(x) A B

→ → →
± = ± = ±

 

x a x a x a
lim[f (x).g(x)] [lim f (x)].[ lim g(x)] A.B

→ → →
= =

 

x a
x a

x a

lim f (x)f (x) Alim B
g(x) lim g(x) B

→

→
→

= = ≠0
 

x a
p(x) lim p(x) p(a).

→
⇒  چند جمله ای باشد=

 

k k k
x a x a
lim[f (x)] [lim f (x)] A

→ →
= =

 
 پیوستگی و ناپیوستگی تابع ها

تابع f و یک نقطۀ a از دامنۀ آن را درنظر بگیرید. گوییم تابع f در نقطۀ a پیوسته است، هرگاه 
حد f در a موجود باشد و

x a
lim f (x) f (a)

→
=
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در غیر این صورت گوییم تابع f در نقطة a ناپیوسته است. اگر تابعی در همه نقاط دامنة خود 
پیوسته باشد، آن را تابعی پیوسته می نامند.

 مشتق و شیب خط مماس بر نمودار تابع

فرض کنید تابع f در نقطة a از دامنة خود مشتق پذیر باشد. در این صورت، f  ′(a) نشان دهندۀ 

 است. a
M

f (a)
 

=  
 

شیب خط مماس بر نمودار این تابع در نقطة 

( )f a
M

a
θ

tan ( )f a′θ =

مشتق تابع

tan h

f (x h) f (x )
m lim

h→

+ -
= 1 1

0  

h

f (x h) f (x)f (x) lim
h→

+ -′ =
0  

f(x) =k                  f  ′(x) =0.  

f(x) =xn                  f  ′(x) =nxn-1  

f(x) =k.g(x)           f  ′(x) =k.g′)x)  

f(x) =u(x) ± v(x)    f  ′(x) =u′)x) ± v′)x).  

f(x) =u(x).v(x)     f  ′(x)=u(x).v′)x)+v(x).u′)x).  

f(x) =u(x)/v(x)     v(x).u (x) u(x).v (x)f (x) .
[v(x)]

′ ′-′ = 2  
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y=f [g(x)]            dy f [g(x)].g (x).
dx

′ ′=  

اندازه گیری و دستگاه بین المللی یکاها
کمیت های اصلی و یکای آنها

نماد یکانام یکاکمیت

mمترطول

kgکیلوگرمجرم

sثانیهزمان

Kکلویندما

molمولمقدار ماده

Aآمپرجریان الکتریکی

cdکندال (شمع)شدت روشنایی

یکای فرعی

یکای فرعییکای SIکمیت

m/sm/sتندی و سرعت

m/s2m/s2شتاب

kg.m/s2نیوتون (N)نیرو

kg/ms2پاسکال (Pa)فشار

kgm2/s2ژول (J)انرژی

مقادیر تقریبی برخی طول های اندازه گیری شده

m جسم                                                                       طولm جسم                                                          طول

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین کهکشان          1021×2/8 

فاصله منظومه شمسی تا نزدیک ترین ستاره               1016×4

یک سال نوری                                                   1015×9

شعاع مدار میانگین زمین به دور خورشید              1011×1/50

فاصله میانگین ماه از زمین                                 108×3/84

فاصله میانگین زمین                                        106×6/40

فاصله ماهواره های مخابراتی از زمین                       107×3/6

 طول زمین فوتبال                                         101×9
 طول بدن نوعی مگس                                   10-3×5
 اندازه ذرات کوچک گرد و خاک                         10-4×1
اندازه یاخته های بیشتر موجودات زنده                10-5×1
اندازه بیشتر میکروب ها                            10-6×0/2-2
قطر اتم هیدروژن                                    10-10×1/06

قطر هسته اتم هیدروژن (قطر پروتون)           10-15×1/75

فیزیک
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مقادیر تقریبی برخی جرم های اندازه گیری شده

)kg( جسم                                                        جرم)kg( جسم                                                         جرم

عالم قابل مشاهده                                     1052×1
7×1041                                                                   کهکشان راه شیری 
خورشید                                                1030×2
زمین                                                    1024×6
ماه                                                   1022×7/34
کوسه                                                      103×1

انسان                                                    101×7
قورباغه                                                  10-1×1
پشه                                                     10-5×1
1×10-15                                                                                           باکتری 
1/6×10-27                                                                       هیدروژن  اتم 
9/11×10-31                                                                                 الکترون 

مقادیر تقریبی برخی از بازه های اندازه گیری شده

بازۀ زمانی                                                    ثانیه

سن عالم                                               1017×5
1/43×1017                                                                             سن زمین 
2×109                                                            انسان  میانگین عمر یک 
یک سال                                            107×3/15
یک روز                                                104×8/6
8×10-1                                         قلب  عادی  ضربان  دو  بین  زمان 

واحدهای اندازه گیری انگلیسی

1 واحدهای اندازه گیری طول

(mm)میلی متر 25/4=(cm) سانتی متر2/54= (in) اینچ 1
(in) اینچ 12= (ft)فوت 1
≅ (in) اینچ 36=(ft) فوت 3= (yd) یارد 1 (cm) سانتی متر 90
(m) متر 1609/344= (in) اینچ 63360=(ft) فوت 5280= (mil) مایل خشکی 1
≅  مایل دریایی 1 ≅ فوت 6080  (m) متر 1853
≅  مایل دریایی 1 مایل خشکی 1/15
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ضریب تبدیل )با تقریب کمتر از 0/01(بهبرای تبدیل از
1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 
0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

 واحدهای اندازه گیری جرم 2

≅ (oz) اونس 1 (oz) اونس 0/035 = (g) گرم 1(g) گرم 28 
 (oz)  اونس 16 = (lb) پوند 1 ≅ 450 (g)1 کیلوگرم (kg) ≅ (oz) اونس 35/27 
≅ (T) تن 1  ≅ (lb) پوند 1(lb) پوند 2200 (kg) کیلوگرم 0/45 

 واحدهای اندازه گیری حجم 3

(ml) میلی لیتر 5 = (tsp) قاشق چایخوری 1
(ml) میلی لیتر 15 = (tbsp) قاشق سوپ خوری 1
(ml) میلی لیتر 240 = (c) فنجان 1

SI پیشوندهای مورد استفاده در دستگاه

نمادپیشوندضریبنمادپیشوندضریب

yیوکتو Y 10-24یوتا 1024 

zِزپتوZ10-21ِزتا1021

aاَتوE10-18اِگزا1018

fفِمتوP 10-15پِتا1015 

pپیکوT10-12تِرا1012

nنانوG10-9گیگا (جیگا)109

µمیکروM10-6ِمگا106

mمیلیk10-3کیلو103

cسانتیh10-2ِهکتو102

dِدسیda10-1ِدکا101



317

اهرم ها

مزیت مکانیکی

 = مزیت مکانیکی
بازوی محرک

__________
بازوی مقاوم

 = 
اندازه نیروی مقاوم

_____________
اندازه نیروی محرک

 

1 متر

1 دسی متر

1 سانتی متر

1 میلی متر

پیشوندهای کوچک کننده یکای متر

F2

F1

گشتاور نیروی ساعتگرد  = گشتاور نیروی پاد ساعتگرد
 d2×f2  = d1×f1

d2 d1
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

جریان مقاومت های موازی

ولتاژ مقاومت هاي موازي

   
مقاومت معادل مقاومت های موازی

فشار و ارتباط آن با نیروی عمودی و سطح تماس

اختالف فشار دو نقطه شاره ساکن

فشار یک نقطه شاره ساکن

اصل پاسکال

 
m
vρ چگالی=

چگالی نسبی

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس فارنهایت

رابطه دما در مقیاس سلسیوس و مقیاس کلوین 

رابطه دما در مقیاس فارنهایت و مقیاس کلوین

مقدار گرمای داده شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی
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فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

wgبازه زمانی w mgm= → نیروی وزن=

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

جابجایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

بیشینه نیروی اصطکاک 
ایستایی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

سرعت متوسط

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

نیروی اصطکاک جنبشی

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR شتاب متوسط 
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
0

1
2 

رابطه جابجایی 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

eqV V V V  1 2 ولتاژ مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

Fa
m

 
قانون دوم 

eqR نیوتن R R R  1 2 3 
مقاومت معادل 

مقاومتهای 
 متوالی)سری(

رابطۀ مکان زمان 
حرکت یکنواخت

 
 فرمول 

 فرمول   کاربرد )معادله، رابطه(
 کاربرد )معادله، رابطه(

f it t t   بازه زمانی wg w mg
m

   نیروی وزن 

f ix x x   جابجایی   ss maxf N  بیشینه نیروی
 اصطکاک ایستایی

f i

f i

x x xv
t t t
 

 
 

k سرعت متوسط  kf N  نیروی اصطکاک
 جنبشی

x vt x  0 
رابطه مکان 
زمان حرکت 

 یکنواخت

qI
t





 
شدت جریان 

 الکتریکی متوسط

va
t





VR متوسطشتاب  
I

 قانون اهم 

va a
t


 


 

شتاب لحظه 
ای حرکت با 
 شتاب ثابت

LR
A


 
مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای 

 ثابت

v v at 0 
رابطه سرعت 

زمان حرکت با 
 شتاب ثابت

U I Rt 2 
انرژی الکتریکی 

 مصرفی

f iv v
v


 2 

سرعت متوسط 
در حرکت با 
 شتاب ثابت

UP
t

  وP I R و  2

VP
R


2

Pو   VI 
 توان مصرفی

 f iv v a x x  2 2
02 

رابطه مستقل 
از زمان در 

حرکت با شتاب 
 ثابت

eqI I I I  1 2 جریان مقاوتهای  3
 متوالی )سری(

f ix x x at v t    2
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خطای صفر 
مثبت

خطای صفر 
منفی

بدون خطای 
صفر

19/62ml
19/70ml
19/82ml

خطای سیستماتیک

تکرار زیاد 
اندازه گیری و 

میانگین گیری کردن

استفاده از ابزار با 
قدرت تفکیک باالتر

بهبود روش انجام 
آزمایش

کالیبره کردن وسیله 
اندازه گیری

بهبود روش 
اندازه گیری

1ـ پایین بودن 
قدرت تفکیک وسیله
2ـ کم بودن تعداد 
نمونه ها /  اندازه گیری ها
3ـ نوسانات آماری 
در اندازه گیری های 

یک  شخص

1ـ کالیبره نبودن 
وسایل اندازه گیری

2ـ خطای صفر وسیله 
اندازه گیری

3ـ وسیله اندازه گیری 
نامناسب

4ـ روش اندازه گیری 
ناصحیح

غیر قابل پیش بینیدقت  اندازه گیری

خطاها در
 اندازه گیری

صحت اندازه گیریقابل پیش بینی

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

در نتیجه می توان آنها را 
کاهش داد توسط

خطای کاتوره ای

ناشی از هستندتأثیر می گذارد  بر تأثیر می گذارد  برهستند ناشی از
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انواع مقاومت ثابت

مقدار مقاومتدرصد خطا
وم

 س
وار

د ن
ک

وم
ر د

نوا
د 

ک

ول
ر ا

نوا
د 

ک

                (a    b)         ×                10c                 

نحوه خواندن مقاومت رنگی

کدهای رنگی مقاومت

درصد خطاکد رنگرنگ

-0سیاه

1 درصد1قهوه ای

2 درصد2قرمز

3 درصد3نارنجی

4 درصد4زرد

-5سبز

-6آبی

-7بنفش

-8خاکستری

-9سفید

5 درصد-طالیی

10 درصد-نقره ای

ضریب انبساط طولی برخی اجسام

ماده
k
1

 
مادهضریب انبساط طولی

k
1

 
ضریب انبساط طولی

6-10×17مس6-10×1/2الماس

6-10×19برنج6-10×3/2شیشه پیرکس

6-10×23آلومینیوم6-10×12-9شیشه معمولی

6-10×29سرب6-10×13-11فوالد

6-10×51یخ )در 0ᵒC(6-10×14-10بتون
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ضریب انبساط حجمی چند مایع در 
20ᵒ C دمای حدود

ماده
k
1

 
ضریب انبساط طولی

3-10 × 0/18جیوه

3-10 × 0/27آب

3-10 × 0/49گلیسیرین

3-10 × 0/70روغن زیتون

3-10 × 0/76پارافین

3-10 × 1/00بنزین

3-10 × 1/09اتانول

3-10 × 11/0استیک اسید

3-10 × 12/5بنزن

3-10 × 12/7کلروفرم

3-10 × 14/3استون

3-10 × 16/0اتر

3-10 × 24/5آمونیاک

گرمای ویژۀ برخی از مواد *

گرمای ویژه J/kg. Kماده

مد
جا

صر 
عنا

128سرب
134تنگستن
236نقره
386مس

900آلومینیوم

گر
 دی

ای
ده

جام

380برنج
450نوعی فوالد (آلیاژ آهن با 2% کربن)

490فوالد زنگ نزن
1356چوب
790گرانیت
800بتون
840شیشه
2220یخ

ت
یعا

ما

140جیوه
2430اتانول
3900آب دریا
4187آب

20ᵒC تمام نقاط غیر از یخ در دمای *
چگالی برخی مواد متداول

ρ(kg/m3)مادهρ(kg/m3)ماده

103 × 1/00آب103 × 0/917یخ

103 × 1/26گلیسیرین103 × 2/70آلومینیوم

103 × 0/806اتیل الکل103 × 7/86آهن

103 × 0/879بنزن103 × 8/92مس

103 × 13/6جیوه103 × 10/5نقره

1/29هوا103 × 11/3سرب

1-10 × 1/79هلیم103 × 19/1اورانیوم

1/43اکسیژن103 × 19/3طال

2-10 × 8/99هیدروژن103 × 21/4پالتین

داده های این جدول در دمای صفر درجه )0ᵒC( سلسیوس و فشار یک اتمسفر اندازه گیری و گزارش شده اند.
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شیمی                           
جدول تناوبی عنصرها
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)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکیک اسیدها
توجه: در شرایط یکسان (دما و غلظت) هر چه ثابت تفکیک اسید یا بازی بزرگ تر باشد، آن اسید 

یا باز قوی تر است.

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت تفکیک 
)Ka(

نام اسید
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک 

)Ka(

پرکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

فسفریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

کلرو استیک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدرویدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

سیتریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروکلریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

هیدروفلوئوریک اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نیتریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

نیترو اسیداسید قوی

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

تری کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بنزوئیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کرومیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

استیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

یدیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

کربنیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

اگزالیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیدروسولفوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

فسفرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

هیپوکلرو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

دی کلرواستیک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

بوریک اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

سولفورو اسید

 (bK( و بازها )aKثابت تفکیک اسیدها )
از قوی ب یا بازی بزرگتر باشد، آن اسید یا در شرایط یکسان )دما و غلظت( هر چه ثابت تفکیک اسیدتوجه: 

 تر است.
 
 (bKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام باز (aKثابت تفکیک ) فرمول شیمیایی نام اسید

 باز قوی KOH هیدروکسیدپتاسیم  اسید قوی 4HClO پرکلریک اسید
 باز قوی NaOH سدیم هیدروکسید اسید قوی 4SO2H یدسسولفوریک ا

 باز قوی 2Ba(OH) باریم هیدروکسید اسید قوی HI هیدرویدیک اسید

 باز قوی 2Ca(OH) کلسیم هیدروکسید اسید قوی HCl هیدروکلریک اسید

 NH2(3CH) 01-4 × 4/5 دی متیل آمین اسید قوی 3HNO نیتریک اسید
 2NH5H2C 01-4 × 5/4 اتیل آمین H2CO3CCl 01-0 × 2/2 تری کلرواستیک اسید

 2NH9H4C 01-4 × 4 بوتیل آمین 4CrO2H 01-0 × 8/0 کرومیک اسید
 N3(3CH) 01-5 × 3/6 تری متیل آمین 3HIO 01-0 × 7/0 یدیک اسید

 3NH 01-5 × 8/0 آمونیاک 4O2H2C 01-2 × 6/5 اگزالیک اسید
 N5H5C 01-9 × 7/0 پیریدین 3PO3H 01-2 × 5 اسیدفسفرو 

 2NH5H6C 01-01 × 4/7 آنیلین H2CO2CHCl 01-2 × 5/4 دی کلرواستیک اسید
  3SO2H 01-2 × 4/0 سولفورو اسید
 4PO3H 01-3 × 9/6 فسفریک اسید

 H2ClCO2CH 01-3 × 3/0 کلرو استیک اسید

 7O8H6C 01-4 × 4/7 سیتریک اسید

 HF 01-4 × 3/6 هیدروفلوئوریک اسید
 2HNO 01-4 × 6/5 نیترو اسید

 H2CO5H6C 01-5 × 2/6 بنزوئیک اسید

 H2CO3CH 01-5 × 7/0 استیک اسید

 3CO2H 01-7 × 5/4 کربنیک اسید

 S2H 01-8 × 9/8 هیدروسولفوریک اسید

 HClO 01-8 × 4 هیپوکلرو اسید
 3BO3H 01-01 × 4/5 بوریک اسید

 
  

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

 C4H9 NH2بوتیل آمینباز قویKOHپتاسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 3 N(CH3)تری متیل آمینباز قویNaOHسدیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 NH3آمونیاکباز قویBa(OH)2باریم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

C5H5N پیریدینباز قویCa(OH)2کلسیم هیدروکسید

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

   2 NH(CH3)دی متیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

   

 C6H5 NH2آنیلین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

 C2H5 NH2اتیل آمین

 

 فرمول شیمیایی نام اسید
 ثابت تفکیک

(aK) 
 فرمول شیمیایی نام اسید 

 ثابت تفکیک
(aK) 

/  فسفریک اسید   
 26 9 10 

     /
 31 3 10 

     /
 47 4 10 

     /
 46 3 10 

     /
 45 6 10 

/  تری کلرواستیک اسید
 12 2 10   /

 56 2 10 
  /

 11 8 /  استیک اسید 10
 51 7 10 

  /
 11 7 10   /

 74 5 10 
  /

 15 6 10   /
 88 9 10 

   25 10    84 10 
  /

 24 5 /  بوریک اسید 10
 105 4 10 

  /
 21 4 10     

 
 رمول شیمیاییف بازنام 

 ثابت تفکیک
(bK) 

 رمول شیمیاییف بازنام  
 ثابت تفکیک

(bK) 
  بوتیل آمین    44 10 
     /

 56 3 10 
     /

 51 8 10 
     /

 91 7 10 
/  دی متیل آمین

 45 4 /  آنیلین 10
 107 4 10 

  /
 44 5 10    

 

)kb()ka(
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خالصمخلوط

تركیب  يونی
پيوند يونی بين عناصر 

سازنده

نافلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به 
گرفتن الکترون دارند 

)تشکيل آنيون(

تركیب مولکولی
پيوند كوواالنسی بين 
عناصر سازنده مولکول

شبه فلز
در برخی خواص شبيه 
فلزها و در برخی شبيه 

نافلزها هستند.

فلز
در واكنش های 

شيميايی تمايل به از 
دست دادن الکترون 
دارند )تشکيل كاتيون(

ماده
جامد، مايع، گاز

آيا از يك نوع اتم 
ساخته شده است؟

آيا با روش های فيزيکی 
به اجزای سازنده جدا 

می شود؟

بله

بله

بله

خير

خير

خير

تركیب عنصر

طال                                ژرمانیوم                       گوگرد                              آب                                     نمک طعام

فلزهردو

پیوندفلزی پیوند يونی پیوند كوواالنسی

جامد فلزی جامد يونی جامد مولکولی جامد  كوواالنسی

اتم ها كاتيون و آنيون مولکول ها اتم ها

نافلز

اتم ها

نوع اتم در فرمول شيميايی

نوع پيوند شيميايی

نوع جامد

ذّرات تشکيل دهندۀ جامد
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نمونه هانام کلوییدحالت فیزیکینوع کلوییدفاز پخش کنندهفاز پخش شونده

گاز

ــــگاز 

کف صابونکفمایعگاز در مایعمایع

سنگ پا، یونالیتکف جامدجامدگاز در جامدجامد

مایع

آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
مه، افشانه ها 
(اسپری ها)

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

دود، غبارآیروسول جامدگاز جامد در گازگاز 

سولمایعجامد در مایعمایع
رنگ های روغنی، 

چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، لعل، 

فیروزه

شیمی سبزشیمی سبز

آروماتیک

آتنمتانبنزن و مشتقات آن آتینسیکلوهگزان

آلکان سیکلو آلکانسیر نشده

هیدروکربن زنجیریهیدروکربن  حلقوی

کربن

بازیافت پلی اتیلنحالل های جایگزین

آلکینآلکن
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مخلوط

تشکیل شده از

ویژگی های آن نسبت آنها در محلول
عبارت اند از:

سیر نشده

دما

اثرتیندال

پخش نور

سیر شده

فشار

قسمت در 
میلیون

حرکت      براونی

حرکت دائمی 
ذّرات

فراسیر شده

نوع گاز و حاّلل

پایداری

بار الکتریکی 
همنام ذّرات

فاز پخش کنندهفازپخش شوندهحل شوندهحاّلل

تشکیل شده از

خالص

ماده
جامد، مایع، گاز

آیا روش های 
فیزیکی به اجزای 
سازنده جدا می شود؟

دسته بندی بر اساس 
اندازه ذره های سازنده

همگن
محلول

 1mm <اندازه ذرات

دسته بندی بر اساس 
مقدار حل شونده در 

حالل

انحالل پذیری گرم 
ماّدۀ حل شونده در 
100 گرم حاّلل

عوامل مؤثر بر 
انحالل پذیری گازها

همگن نا
نسیون سپا سو

 100mm <اندازه ذرات

حد واسط
کلوئید

1mm >100<اندازه ذراتmm

خیربله

انواع غلظت

غلظت مولیدرصد جرمی

افزایش دما کاهش انحالل پذیری گاز
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معادلة 
نمادی

کندمعمولیسریعفرایندگرمادهفرایندگرماگیر

 اکسیژن+ منیزیم  منیزیم اکسید 
2MgO(s)+ O2(g)   2MgO(s)

مطالعۀ فرایندهای شیمیایی

معادلة واکنش با توجه 
به قانون پایستگی جرم

گرماشیمی  با توجه به 
قانون پایستگی انرژی

سرعت واکنش

معادلة 
نوشتاری

عوامل مؤثربرسرعت واکنش
افزایش تعداد برخوردهای مؤثر

کاتالیزگردماغلظت

ذوب یخ (گرماگیر)

سوختن شمع(گرماده)

نیازمند انرژی الکتریکی

غیر خود به خودی

تولید انرژی الکتریکی

خود به خودی

کاهشسلول الکترولیتی

الکترون می گیرد

اکسایشسلول ولتایی

الکترون می دهد

سری الکتروشیمیایی

واکنش های اکسایش  ـ کاهش

e



329

ته
اخ
ی

ت
باف

دام
ان

گاه
ست
د

ده
 زن
ود
وج

م

خونی   ماهیچه ای             عصبی 

     استخوانی         خونی          غضروف          عصبی      ماهیچه ای

    قلب        کلیه   استخوان         پوست             مغز 

       اسکلتی          تنفس          عصبی     انتقال مواد        گوارش 

سازمان بندی یاخته ها

ساختار سلولیدرشت مولکولواحد سازنده

بن
کر
ت 

درا
هی

نشاسته در کلروپالستنشاستهگلوکز

ک
لئی

وک
د ن

سی
ا

کروموزومدی ان اینوکلئوتید

ین
وتئ

پر

پروتئین انقباضیپلی پپتیدآمینواسید

ید
لیپ

سلول های چربیچربیاسید چرب

تصویر انواع درشت مولکول های شرکت کننده در ساختار یاخته ها

                           زیست شناسی
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تصویر گروه های اصلی جانوران

جدول فهرست منابع طبیعی

موضوعاتنوع منبع

جنگل ها و مراتع و کشاورزیمنابع گیاهی

حیات وحش و دامپروریمنابع جانوری

مجموعه قارچ ها و باکتری هامنابع میکروبی

مدت زمان دریافت نور، شدت نور خورشید، دما، شدت باد، رطوبت، ابرناکی و انواع بارشمنابع جوی

انواع آب: سفره های آب زیر زمینی، چشمه ها، روان آب ها، آبگیرها، دریاچه ها، دریاها و اقیانوس هامنابع آبی

انواع خاک و بستر سنگی ـ کوه، تپه، دره و دشتمنابع خاکی

فلزات و سنگ های قیمتیمنابع کانی

نفت، گاز و زغال سنگمنابع فسیلی

تمام افراد جامعهمنابع انسانی

کوهستان ها

مرتع ها

جنگل ها

بیابان ها

دریاها

رودخانه ها

انواع 
اکوسیستم

خشکی

آبی

خزندگاندوزیستانماهی هاخارتنانبند پایاننرم تنانکرم هااسفنج ها

حشراتهزارپایانعنکبوتیانسخت پوستان

پستاندارانپرندگان کیسه تنان

پهن

دوکفه ای ها

بی مهرگان

جانوران

مهره داران

شانه داران

لوله ای

شکم پایان

حلقوی

سر پایان
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زیست شناسی در مورد انسان

شکل باال  گردش خون را در بدن نشان می دهد. شماره3،2 و4 آغاز و پایان گردش ششی و 1، 5 و 6 
آغاز و پایان گردش عمومی خون را نشان می دهد.

مراکز قشر مخ

ناحیۀ حرکتی

پا
بازو

دست
لب ها

پا
بازو

دست
لب ها
زبان
دهان

ناحیۀ حسی

بخش آهیانه

بخش گیجگاهیبخش پس سری

بخش پیشانی

شبکه مویرگی قسمت باالی بدن

شبکه مویرگی شش راست
سرخرگ ششی

سرخرگ ششی

بزرگ سیاهرگ فوقانی)زبرین(

شبکه مویرگی شش چپ

سیاهرگ ششی

دهلیز راستدهلیز چپ
سیاهرگ ششی

دریچۀ سینی سرخرگ آئورت 

دریچۀ دو لختی 
دریچۀ سه لختی 

دریچۀ سینی سرخرگ ششی

آئورت
بطن راستبطن چپ

بزرگ سیاهرگ تحتانی)زیرین(شبکه مویرگی پایین بدن

آئورت
سرخرگ ششی

6
3 4

5
2

1
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تنوع استخوان ها و کاربرد آنها در ورزش

دندریت
دستگاه گلژی

میتوکندری
هستک

آکسون

غالف شوان

غالف میلین

گره رانویه

انتهای سیناپسی

هسته

ساختمان نرون

بازو

لگن
خاصره

باالتنه

پایین تنه

انگشتان

ساعد

دنده ها
جناغ سینه

انگشتان

 بازوی قوی در ورزش های قدرتی )وزنه برداری(

ساعد بلند در ورزش های پرتابی )بسکتبال(

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان منعطف در آبشار و دفاع والیبال

لگن بزرگ و قوی در ورزش های قدرتی

ران قوی در ورزش های رزمی

کشکک محکم در ورزش فوتبال

ساق بلند در ورزش شنا

مچ قوی مؤثر در تمام ورزش ها

انگشتان قوی در دو میدانی

مچ دست

ران

کشکک

ساق

مچ پا

خطوط نازک تر
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فهرست منابع و مآخذ

 دفتر برنامه ریزی و تألیف آموزش های فنی و حرفه ای و کاردانش. برنامه  1
درسی رشته معماری داخلی، 1393.

 آریانژاد، پرستو. طراحي معماري. تهران. شرکت چاپ و نشر کتاب هاي درسي  2
ایران، چاپ سوم، 1396.

انسانی و  ابعاد  پانرو، جولیوس. زلینگ، مارتین. ترجمه محمد احمدی نژاد.    3
فضاهای داخلی. کتاب مرجع استانداردهای طراحی. تهران. نشر خاک. چاپ دوم. 

پاییز 1386.
ایران:  اسالمی  معماری  آثار  فرهنگ  گنجنامه.  دیگران.  و  قاسمی  حاجی    4

خانه های کاشان. تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی. 1375.
ایران:  اسالمی  معماری  آثار  فرهنگ  گنجنامه،  دیگران.  و  قاسمی  حاجی    5
خانه های یزد. تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه. 1383.
 حاجی قاسمی و دیگران. گنجنامه. فرهنگ آثار معماری اسالمی ایران: خانه  6
ها (جلد1 و 2). تهران. انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و انتشارات روزنه. 1383.
 خان محمدي، محمد علي. مباني طراحي معماري. تهران. شرکت چاپ و نشر  7

کتاب هاي درسي ایران. 1386.
 دچیارا، جوزف، پانرو. جولیوس. زلنیک، مارتین. ترجمه میرحسین سیفی،استانداردهای  8
جامع معماری داخلی و طراحی فضا (تایم سیور Time-Saver )، تهران. نشر شهراب. 

چاپ اول 1391.
انقالب  بنیاد مسکن  تهران.  ایران.   سرتیپي پور، محسن. خانه هاي روستایي  9

اسالمي، 1388.
10 سید صدر، سید ابوالقاسم. معماری. رنگ و انسان. تهران. آثار اندیشه. بهار 

.1384
انتشارات  تهران.  مسکوني.  خانه  طراحي  معماري،  طرح  ناهید.  صادقی پی،    11

فاطمي. 1390.
12 طاقي، زهرا. ترسیم فني و نقشه کشي. تهران. شرکت چاپ و نشر کتاب هاي 

درسي ایران. 1395.
واحد  فضاهاي  طراحي  مالحظات  و  ابعادي  معیارهاي  مسعود.  قاسم زاده،   13

مسکوني شهري. تهران. مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازي. 1391.
14 کامبي، انریکو و به نه د تو. کریستینا و اشتاینر. جووانا بالتسانه تي. ترجمه 
حسین ماهوتي پور. تیپولوژي ساختمان هاي مسکوني حیاط دار تهران. نشر امین 

دژ. 1382.
15 مهندسین مشاور زیستا. راهنمای عمومی طراحی مسکن و محیط مسکونی. 
تهران. وزارت راه و شهرسازی. مرکز مطالعاتی و تحقیقاتی شهرسازی و معماری. 

.1390
اطالعات  ترشیزی.  مظفری  ترجمه حسین  پیتر.  نویفرت،  ارنست.  نویفرت،   16

معماری نویفرت. تهران. نشر آزاده. 1386.
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17 ونتلینگ،جیمز. ترجمه حبیب قاسمي. طراحي مسکن بر پایه سبک زندگي. 
مشهد. کتابکده کسري. 1392.

18 نیکخواه، عباس. متره و برآورد. تهران. شرکت چاپ و نشر کتاب های درسی 
ایران. 1396.

19 فهرست بها واحد پایه. رشتة ابنیه سال 1396. سازمان برنامه و بودجه .
20 استانداردهای سازمان ملی استاندارد.

21 موافقت نامه و شرایط عمومی و شرایط خصوصی و پیمان ها (نشریه شماره 
4311 سازمان برنامه و بودجه).

آزاده.  نشر  تهران.  پیمانکاری.  اصول  و  برآورد  و  متره  محمدعلی.  ارجمند،   22
.1395

23 حقایقی، نصرت اهلل. متره و برآورد و آنالیز بهاء. تهران. انتشارات دانشگاه علم 
و صنعت ایران. 1393.

نشر  و  چاپ  تهران.  معماری.  نقشه کشی  در  رایانه  کاربرد  محمد.  فرخ زاد،   24
کتاب های درسی. 1395.

نشر  و  چاپ  تهران.  ساختمانی.  نقشه های  و  اتوکد  شاهین.  تاج الدینی،   25
کتاب های درسی. 1395.

26 خان محمدی، محمدعلی، نقشه کشی معماری، آموزش و پرورش 1395.
پرورش  و  آموزش  ساختمان،  فنی  نقشه کشی  محمد علی،  خان محمدی،    27

1392
داخلی).  دکوراسیون  تا  معماری  (از  داخلی  طراحی  محمدمهدی.  فخیمی،   28

انتشارات پرهام نقش. 1392
معمار.  علم  انتشارات  فضا.  معماری  ابراهیمی.  سمیه  و  مهدی  علیرضایی،   29

.1394
داخلی.  طراحی  فنی  مشخصات  و  مرجع  می می الو.  و  گریس  گریملی،   30

انتشارات کتاب کده کسری. 1395.
31 سرمد نهری، امیر. اطالعات معماری نویفرت. انتشارات سیمای دانش. 1391.
32 استانداردهای نقشه کشی ساختمان. نشریه شماره 256 سازمان مدیریت و 

برنامه ریزی کشور.
33 دچیارو، جوزف و جونیول پاندو و مارتین زلینک. استانداردهای جامع سازی 

داخلی و طراحی فضا. انتشارات شهرآب. 1393.
34 کاتوس، دیتیریس. اطالعات ضروری برای معماران. انتشارات طحان. 1393.

35 مقررات ملی ساختمان مبحث 12. وزارت مسکن و شهرسازی

36 دی.کی.چینگ. فرهنگ بصری معماری. انتشارات یزدا. 1388.

معلوالن. برای  37 سورنسن،رابرت جیمز.ترجمه حبیب،فرح.فیاض،راما.معماری 
مرکز نشر دانشگاهی.1370.

38 Autodesk , Inc , AutoCAD 2017 Help , 2017 
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