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سخنی با هنرجویان عزیز

هنرجوی گرامی کتاب همراه هنرجو از جمله اجزای بستۀ آموزشی است که در نظام 
جدید آموزشی برای شما طراحی و تألیف و در جهت تقویت اعتمادبه نفس و ایجاد 
انگیزه در نظر گرفته شده است. این کتاب شامل محتواهای مرتبط و استخراج شده از 
دروس دیگر رشتۀ تحصیلی شما می باشد تا به جای حفظ کردن آنها، با مراجعه به این 
کتاب از آن مطالب برای انجام فعالیت های کارگاهی و حل مسائل استفاده نمایید. در 
این صورت دیگر نیازی به مراجعه به کتاب های درسی متعدد حین انجام کار نیست و 

وابستگی شما به کتاب درسی کم می شود.
با توجه به اینکه کتاب همراه هنرجو برای کل رشته تدوین می شود، موجب پیوند 
خوردن دروس و مطالب در ذهن شما در پایه های مختلف تحصیلی می گردد. کتاب 
همراه هنرجو دارای کاربرد واقعی در دنیای کار است و بر اساس نیازهای بازار کار 

)فعلی و آتی( و ارتقاء توان کارآفرینی در آموزش فنی و حرفه ای تألیف شده است.
نظر و عمل، کاهش حجم  پیوند  برای  ایجاد فرصت  ـ  یادگیری،  یاددهی  بهبود زمان 
کتاب های درسی، کاهش اضطراب در ارزشیابی، استانداردسازی و ایجاد زبان مشترک 
و کمک به تحقق شایستگی های مادام العمر فنی و حرفه ای از ویژگی های دیگر کتاب 

همراه هنرجو است.
قطع کتاب به گونه ای در نظر گرفته شده است تا امکان جابه جایی آسان برای شما 
فراهم باشد و بتوانی در محیط های مختلف آموزشی و حتی محیط کار از آن استفاده 

نمایید.
از محتوای این کتاب ارزشیابی صورت نمی گیرد، بلکه می توانید از اطالعات مندرج در 

کتاب برای حل مسائل و انجام فعالیت های تعیین شده استفاده نمایید.

دفتر تألیف کتاب های درسی فنی و حرفه ای و کاردانش
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فصل 1

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

حرفه ای 

اهداف دوره و شاخه 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 تاکید اسناد باالدستی دیگر که بر توان خلق آثار هنری، قدردانی از آثار و ارزش های هنری 
تالیف  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 رشته تحصیلی معماری داخلی )تزیینات 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، جانواران 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 ارتقاء 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، رشته تزیینات 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:
1ـ 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  2ـ 
 صدیق و واقع بین باشم و به هیچ اقدامی که به انسان و انسانیت آسیب رساند مبادرت نورزم. 

3ـ 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 بیافزایم.

4ـ 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.

5ـ در طول زندگی حرفه ای خود تالش کنم تا نقش مؤثری در توسعه پایدار کشورم داشته باشم.
6ـ 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. 
7ـ 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  حفظ  عمل  سرعت  عدالت،   نظم،  دقت،  صداقت،  خود  حرفه ای  فعالیت های  تمام  در  8ـ 
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، دلسوز و متعهد باشم 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.
9ـ 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.
10ـ در تمام فعالیت های حرفه ای خود استانداردهای حرفه ای را مراعات کنم و کار را تنها 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.
11ـ در انجام وظایف محوله، فردی متعهد، مسؤلیت پذیر، مشارکت پذیر و رازدار باشم.
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12ـ 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.
13ـ 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.
همکاران  صادقانه  نظر  اظهار  و  نقد  پذیرای  و  جویا  خود  حرفه ای  فعالیت های  تمامی  در  14ـ 
باشم، خطاهای خود را اصالح کنم و برای همکاری گروهی و نقش دیگران ارزش قایل باشم و از 
لطمه زدن به حیثیت، شهرت، دارایی یا اشتغال دیگران پرهیز و از اقدامات بدخواهانه برای آنان 

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

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

17ـ کمر همت می بندم تا مؤثرترین خدمت بی ریا را با عشق ورزی بی چشمداشت 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 )تزیینات داخلی(

 عالقه به تحصیل در رشته تزیینات 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 اشیاء 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 )تزیینات داخلی(

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

3ـ ارتباط مؤثر
4ـ کار تیمی

5ـ اخالق حرفه ای
6ـ مستند سازی
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7ـ مدیریت منابع
8ـ مدیریت کار و کیفیت

9ـ مسؤلیت پذیری و تعهد کاری
10ـ جمع آوری اطالعات
11ـ یادگیری مادام العمر

12ـ مذاکره
13ـ درستکاری

14ـ احترام گذاشتن به ارزش های دیگران

صالحیت های حرفه ای هنرآموزان رشته معماری داخلی )تزیینات داخلی(

مدرک تحصیلی 
 هنرآموز باید حداقل دارای مدرک کارشناسی مرتبط با رشته تزیینات 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
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مسیرهای هدایت تحصیلی در رشته و گرایش در دوره کاردانی

معماري داخلي   
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تزیینات  دوره کاردانی



7

مسیر توسعه حرفه ای رشته معماری داخلی )تزیینات داخلی( 
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برخی از مشاغل قابل احراز در گروه و رشته معماری داخلی )تزیینات داخلی(

  حرفه تزیینات کار داخلی سطح یک         تزیینات کار داخلی سطح دو ) کمک تکنسین( 
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

نقشه کش اجرایی فضاهای داخلی 6
مبلمان ساز پلیمری6مسکونی

نقشه کش فاز 1 معماری داخلی با 7
مبلمان ساز پارچه ای7کامپیوتر

مشاور انتخاب مصالح طرح داخلی 8
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

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

دکوراتور کف تزیینی سنگی، 13
نقشه کش اجرایی فضاهای داخلی تجاری13سرامیکی و آجری

دکوراتور پارتیشن سنگی و 14
کمک طراح فضاهای داخلی تجاری14دیوارپوش های سنگی

برنامه ریزی طرح داخلی فضاهای 15نصاب لوازم بهداشتی15
تجاری
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L2 نقشه آموزش معماری داخلی سطح دوم صالحیت حرفه ای ملی

L1 نقشه آموزش معماری داخلی سطح اول صالحیت حرفه ای ملی

نصاب كاغذ ديواري و موكت
1003-1210-0905 ‐ L1‐  60 

نقاش
1203-1008 ‐ L1‐  60 

معماري داخلي 1كش فاز  نقشه
0501‐ L1‐  90 

مجري ديوار پوش سلولزي
1013‐ L1‐  30 

برداشت گر فضاهاي 
داخلي

0509‐ L1‐  60 

مشاور انتخاب مصالح طرح 
داخلي مسكوني
0106‐ L2‐  30 

معماري داخلي با  1نقشه كش فاز 
كامپيوتر

0505‐ L2‐  60 

دكوراتور تزئينات پليمري 
كف و ديوار
1007-0907 ‐ L2‐  60 

دكوراتور پارتيشن و ستون 
پليمري
1104-0709 ‐ L2‐  60 

دكوراتور كف تزئيني سنگي، 
سراميكي و آجري

1012-0904-0901 ‐ L2‐ 
60 

دكوراتور پارتيشن سنگي و ديوارپوش 
هاي سنگي، سراميكي و آجري

1006-1106-1001-1011-1012 ‐ 
L2‐  60  

طراح فضاي داخلي مسكوني
0104-0103 ‐ L2‐  90 

نقشه كش اجرايي فضاي 
داخلي مسكوني
0105‐ L2‐  60 

نصاب لوازم بهداشتي
0908‐ L2‐  30 

برنامه ريزي طرح داخلي 
مسكوني
0102-0101 ‐ L2‐  60 

 

 

10درس اول سال 
)تزئينات سلولزي، رنگ، موكت و فضاهاي داخلي(

) ساعت 300( 

 

 

 

 

11درس اول سال 
) تزئينات سنگي، سراميكي و پليمري فضاهاي داخلي( 

) ساعت 300( 

11درس دوم سال 
) معماري داخلي فضاهاي مسكوني( 

) ساعت 300( 

ساز چوبي مبلمان
0805‐ L2‐  60 

چوبي جداكنندهدكوراتور 
 -1102  L2‐  60 

مبلمان ساز پارچه اي
0802‐ L2‐  60 

دكوراتور ديوار پوش 
چوبي

1002‐ L2‐  60 

دكوراتور كف چوبي
0902‐ L2‐  60 

وپارتيشنگچ بر ستون 
1103-0708 ‐ L2‐  90 

دكوراتور تزئينات پارچه اي
1004-1209 ‐ L2‐  60 

مبلمان ساز پليمري
0801‐ L2‐  30 

گچ بر سقف و ديوار
1005-1201 ‐ L2‐  60 

دكوراتور سقف كاذب 
گچي

1205‐ L2‐  60 

برنامه ريز طرح داخلي 
تجاري

0201-0202‐ L2‐ 60 

ماكت ساز
0508‐ L2‐  60 

طراح فضاهاي داخلي 
تجاري

0204-0203 ‐ L2‐  90 

مشاور انتخاب مصالح طرح 
داخلي تجاري

0206‐ L2‐  30 

فضاهاي  نقشه كش اجرايي
داخلي تجاري

0205‐ L2‐  60 

 

 
12درس اول سال 

) تزئينات چوبي و پارچه اي( 
) ساعت 300( 

 

 

 

 

12درس دوم سال 
) تزئينات گچي و مبلمان پارچه اي پليمري( 

) ساعت 300( 

12درس سوم سال 
) معماري داخلي فضاهاي تجاري( 

) ساعت 300( 
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اخالق حرفه ای:
 موقعی که یک صفت در شخص، به صورتی پایدار شده باشد که بدون تفکر و به سهولت آنها 
را انجام دهد در واقع برای او »ملکه« شده است. در غیر این صورت آن صفت را »حال« می گویند. 
 خلق در لغت به معنی صفت پایدار و راسخ یعنی همان ملکه است و اخالق به مجموعه این 
صفات گفته می شود. معنی لغوی اخالق شامل صفات نیکو و همچنین صفات زشت و ناپسند 
نیز می شود. با اینکه اخالق هر دو صفت )نیکویی و ناپسندی( را شامل می شود معموالًً به صفات 

پسندیده اخالقی و اعمال ناپسند را غیر اخالقی می گویند. 
غیر  و  رسمی  آموزش های  جغرافیایی،  محیط  قومی،  فرهنگی،  مذهبی،  باورهای  از  اخالق   
رسمی و شاخص های دیگری تأثیر می پذیرد. در رابطه با اهمیت اخالق می توان به آیاتی از قرآن 
کریم، فرمایشات پیامبر و ائمه اطهار و سخنان بزرگان و شاعران اشاره کرده. خداوند در سوره 

انعام آیه 160 می فرمایند:
یَِّئِة َفاَل یُْجَزی إاِلَّ ِمْثلََها َوُهْم الَ یُْظلَُموَن )160(   َمن َجاء بِالَْحَسَنِة َفلَُه َعْشُر أَْمَثالَِها َوَمن َجاء بِالسَّ
هرکس کار نیکی بیاورد ده برابر آن ]پاداش[ خواهد داشت و هرکس کار بدی بیاورد جز مانند آن 

جزا نیابد و بر آنان ستم نرود )160(
انسان در  نهایی  با مطالعه منابع معتبر دینی و فرهنگی می توان گفت که هدف و مطلوب   
نزدیک شدن هر چه بیشتر به سرچشمه هستی و کمال یعنی قرب الهی است. شناخت کارهایی 
که انسان را به قرب الهی می رساند چراغ روشنی برای او در مسیر تکاملش خواهد بود. قرب الهی 
با اطاعت کامل و محض از خداوند متعال امکان پذیر خواهد بود، به عبارتی انجام دادن کارهایی 
که مورد رضایت و محبت اوست. انجام دقیق و صحیح مسؤلیت های اجتماعی و شغلی از نمودهای 

اطاعت و تسلیم بودن در مقابل خداوند است.

پیامدهای رعایت اخالق در شغل )اخالق حرفه ای(

صداقت در کار                           

تعهد و مسؤلیت پذیری            

همکاری و تعامل با دیگران        

امانتداری و درستکاری             

اعتماد متقابل                           

....................
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 دیپلم معماری داخلی
 فوق دیپلم← معماری داخلی
 کارشناسی← معماری داخلی

 کارشناسی ارشد← معماری داخلی

گواهی نامه های شغلی 
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فصل 2

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

اجرای کار خواهد شد.

واژگان موافقت نامه برای درج در قرار داد 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

نگه داری دفتر مخصوص و انجام مراقبت های 
الزم

نیروی انسانی مصالح و تدارکات

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 مسؤلیت ها اختیاراتشرایط مسؤلیت 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 شیوه 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 ازاء 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 اجرا 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 نمی باشد 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 امضاء 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 امضاء و مبادله گردید. 
ماده یک موضوع قرارداد 

عبارتست 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 مدیریت و برنامه ریزی کشور )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 بهاء. 
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 
پیمان  متمم  در  ردیف ها  و مطابق سایر  تعیین  توافق  براساس  آن  قیمت  اجراء گردد،  پیمانکار 
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 تراضی 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 مسؤلیتی 

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. 
9ـ5ـ 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  مشخصات  براساس  را  قرارداد  موضوع  کارهای  اجرای  حسن  کامل  مسؤلیت  پیمانکار  9ـ8ـ 
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 مسؤلیت 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 مسؤلیتی در این رابطه نخواهد داشت و پیمانکار مسؤل 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 
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زدن زباله احتراز گردد. 
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  مبادرت  با وسایل مختلف  یا  و  رنگ کاری می کند  10ـ5ـ شخصی که در فضای سرپوشیده 
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  گچ  موج های  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 کمسیون 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 امضاء طرفین رسید. 

پیمانکار                      کارفرما     
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دستمزد طراحی
از سوی مراجع ذیصالح هر ساله قیمت حق الزحمه 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 تزیینات 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 دستمزد ثابت
مدت فازهای 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 دستمزد امانی
کاری، گچکاری 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

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

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 

یروژه  های معماری داخلی استفاده می شود:
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مسؤلیت  هامشاور

برای ضوابط متخصص آکوستیک اجرا  تعیین شیوه  ارائه جزئیات و  طراحی، 
آکوستیکی

پیشنهاد و تعیین طرح رنگمشاور هنری

پیشنهاد و تعیین طرح رنگمتخصص رنگ

بازبینی طراحی بر طبق الگوی فنگ شوییمشاور فنگ شویی

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 مشاور مبلمان
و تجهیزات

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

شکافعمودیاثرات گرما

پارتیشنترک 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 تار عنکبوتسوراخ ها و ترک ها
)عنکبوتیان(

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

اعضای )چوب خواران(
چوبی

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

رطوبت ناشی از عدم تهویه 
و نگه داری

لکه ها، بودار شدن، فرسایش 
بیو شیمیایی

ارگانیسم ها 
اعضای )قارچ ها(

ساخته شده 
از مصالح 
متخلخل

رطوبت ناشی از عدم تهویه 
لکه شدگیو نگه داری

ارگانیسم ها 
)گلسنگ ها و 

خزه ها(



25

نوععیبتوضیحعلل احتمالی

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

رطوبت نزدیک 
پل های گرمایی

باال رفتن آب های زیرزمینی 
از دیوارها

لکه های رطوبتی، شوره 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(

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

انواع مختلف شکافواکنش به نیروهای خارجی

شکاف ها
انواع مختلف شکاف عمودی اثرات گرمایی

و افقی
نمای 

ساختمان

انواع شکاف در نازک کاریمصالح معیوب

فرسایش فیزیکیبادکردنباران، رطوبت، آلودگی 

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

فرسایش 
شیمیایی

اکسید شدن اکسیداسیوننبود الیه محافظ
عناصر فلزی

خوردگی عناصر صدمه به مصالحاکسیداسیون
فلزی
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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  امکان آن فعالیت است.  از اصول مهم در فضاهای کاری فراهم کردن  یکی 
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 نزدیکی )شعاع مؤثر( کارگاه ساختمانی 

عبور و مرور، فعالیت یا زندگی می کنند.
یا مجاورت  نظایر آن در داخل  تأسیسات، تجهیزات و  ابنیه، خودروها،  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 فیزیکی 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.

ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا

ایمنی
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ایمنی  تأمین  و  به منظور حفظ  اقدامات الزم  است  کارگاه ساختمانی سازنده موظف  در هر   
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 محکم 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 اسکلت، 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  اینکه به صورت محدود در ظرف های کمتر  نگه داری شوند، مگر 

مخازن حفاظت شده نگه داری شود.

مسؤلیت ایمنی و بهداشت کار و حفاظت از محیط زیست
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 ظروف محتوی مایعات سریع االشتعال باید از جنس نسوز و نشکن و دارای درب کاماًل محکم 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 امکان 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 آنکه 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.

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 صفحة 

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 عرض کف پله
معموالً 30 سانتی متر است.

3)g( عرض پله
عرض پله بسته به عملکرد و تعداد استفاده کنندگان از آن، 
از 60 سانتی متر تا چند سانتی متر تغییر می کند. عرض پلة 
تا  سانتی متر   100 مسکونی  ساختمان های  برای  متعارف 

150 سانتی متر می باشد.

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

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

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

زاویه پله )α( و 7
شیب پله

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

‰ULF²Ý« œ—«u�V¹dIð UÐ tKÄ ÈÅt¹Ë«“ tKÄ d¼ n� U¹ ‰uÞb = tKÄ d¼ ŸUHð—«h =
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‰ULF²Ý« œ—«u�V¹dIð UÐ tKÄ ÈÅt¹Ë«“ tKÄ d¼ n� U¹ ‰uÞb = tKÄ d¼ ŸUHð—«h =
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عالئم و ترسیم کف سازی 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 کفپوش 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



32

 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 2
یا برچسب های چاپی آماده(

مشخصات کف سازی فضا در جدول نازک کاری فضاها3

در موارد پیچیده و خاص یک پالن مستقل شامل طرح و جزئیات کف سازی با 4
عنوان پالن کف سازی.

سقف کاذب
سقف کاذب سقف سبکی است که در زیر سقف اصلی ساخته می شود و از آن برای پوشاندن تیرها، 
خرپاها، لوله ها و کانال ها و عناصر نازیبای ساختمان و نیز به 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(.
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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.

آجريآجري آجري

آجري سنگالشه

سنگالشه

نمايسیمانيچوبسنگالشهسنگالشه

سنگالشه

سنگپالک

سنگپالکسنگپالک

آجري



34

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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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.

مشخص کردن شیب 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.
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180cmارتفاعسرگیرمسیرشیبراهه

شیبراههبرايحرکتصندليچرخدار:
میزانشیِبشیبراههبرايحرکتمعلولینحداکثر
8%است.مشخصاتعموميشیبراههرادرشکل

مشاهدهميکنید.درصورتيکهدرپاییندستاندازاز
المانهايعموديبافاصلةحدود15cmاستفادهشود

عرضزیرسازيشیبراههميتواندبهجاي150cmبرابر
100cmدرنظرگرفتهشود.
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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، کل نقشه ها را در یک صفحه تیپ بندی و مشخص و از آن برای ترسیم یکنواخت 

و هماهنگ نقشه استفاده می کنیم. 

شیب بندی فضاها و ترسیم کفشور
فضاهای سرویس مانند حمام، توالت، آشپزخانه و نیز فضاهای دیگری از قبیل موتورخانه، گلخانه، 
تا سه درصد  با شیب یک  باید  حوض خانه و پارکینگ که در معرض ریزش آب قرار می گیرند 
شیب بندی شوند. موقعیت کفشور نیز باید با توجه به نقشه های شبکه فاضالب و نحوه شیب بندی 

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

می کند.(

»¬ dOýv�bÇ —uýÅn�
—«eÐ« uKÐUð

—U� eO�
V

Oý

bL� 

0.1È—U� „“U� ◊uDš
0.2U¼ÅÁd−MÄ Ë U¼—œ
0.6‘dÐ ◊uDš
0.2sOÇÅjš
0.1È—«cÖÅÁ“«b�« ◊uDš
1.2‘dÐ jš XNł

U¼ÅÈ—«cÖÅÁ“«b�«ÅÈÅtOK�0.3

U¼Åf�¬ÅsOÐ È—«cÖÅÁ“«b�«0.5

U¼ÅÊu²Ý ÈbMÐÅéOð0.6
UL�Åjš0.3

UN²�« —œ ‘dÐ jš
s?OÐ ‘dÐ jš
q�«u�ÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅÅ

Ád−MÄ Ë —œ éOð

‘d‡‡‡‡Ð

tK³�

U¼UC� È—«cÖÅÁ—ULý
»

œ    œ
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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.
 

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
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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
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±∞∞Ë œ—«œ Êb?ý“UÐ ÊUJ�« •

V?ÝU?M?�U?� v?D?O?×� j¹«dý —œ
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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�
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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�«
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نیوو گذاری )تراز نویسی(
ساختمان  مختلف  کف های  تراز  کردن  مشخص 
و  خواندن  برای  مبنا،  سطح  و  یکدیگر  به  نسبت 
زیادی  اهمیت  ساختمانی  پروژه  هر  درست  اجرای 
دارد. به همین جهت در نقشه های ساختمانی، یک 
عنوان  به  طبقة همکف  نزدیکی  در  را  اصلی  سطح 
معادل   را  آن  ارتفاع  و  مبنا مشخص می کند  سطح 
 قرار می دهند. سطوح باالتر از این سطح را 
از آن را باعالمت -  با عالمت + و سطوح پایین تر 

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

عنوان فضاها معموالًً در اندازه اي بزرگ تر از نوشته هاي معمولی یا مستقیماً در داخل هر کدام از 
فضاها نوشته می شود و با فضاها شماره گذاري می گردند و عنوان و مشخصات فضا در جدولی 
در کنار نقشه ارائه می شود. عنوان فضاها را هم می توان به صورت کامل و هم به صورت مختصر 
از مهارت دست می توان  از شابلن و هم  این کار هم  براي  از حروف بزرگ نوشت و  با استفاده 

نمود.  استفاده 

Living RoomL.Rاتاق پذیرایی

Family Room.F.Rاتاق نشیمن

KitchenKآشپزخانه

Dining RoomD.Rاتاق غذاخوري

EntranceEورودي

ParkingPپارگینگ

معرفي عنوان فضاها

نرده یا دست انداز پله ها و بالکن ها
از نرده یا دست انداز در کنار پله برای ایمنی بیشتر و کمک به حرکت بهتر اجزا استفاده می شود. 
با مصالح  و  نرده ها در طرح های متنوع  cm 85 می باشد.  پله  لبه ی  از  نرده  قائم  ارتفاع  حداقل 
مختلف ساخته می شوند. نرده ها و دست اندازها 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 لبة بالکن ها و بام ها نیز استفاده می شود.
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کمدها 
کمدها فضاها ی طبقه بندی شده برای نگهداری لوازم و وسایل مختلف می باشند. کمد ها  را با خط 

نازک مطابق شکل نمایش می دهند. 

مبلمان و لوازم خانگی و بهداشتی 
هر فضایی، مثاًل یک خانه، دارای لوازم مخصوص به خود می باشد. در مورد یک خانه، در پالن 
فاز یک محل مبل ها و قفسه ها را مشخص می کنند و نیز جای استقرار وسایل آشپزخانه، مانند 
لوازم بهداشتی مانند وان  ... را نشان می دهند. جای  یخچال، ماشین لباس شویی، اجاق گاز و 

حمام، دست شویی و توالت نیز در پالن فاز یک معلوم می گردد.

انواع نرده یا دست انداز پله ها و بالکن ها

چند نمونه از مبلمان و تجهیزات آشپزخانه و سرویس های بهداشتی
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همان طور که می دانید بسیاری از اشتباهاتی که درحین اجرای ساختمان پیش می آید، ناشی از 
اندازه هاست که خود  اشتباه  قرائت  از  ناشی  بویژه  نادرست نقشه های معماری،  قرائت  یا  ترسیم 
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 
ابعاد و مشخصات ساختمان را  اندازه های ساختمان مشخص میشوند تا مجریان، حق تغییر در 
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
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∑MÐ `�UB� UÐ U¼—«u¹œ v�¹u�ÅÁ“«b�« —œ ‡‡ÒœËb�« È«—«œ t� v¹U
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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 آن 
با هم برابرند و همه ویژگی های متوازی االضالع 
و  عمودند  هم  بر  قطرها  لوزی  هر  در  دارد.  را 
دو  دارای  لوزی  هستند.  داخلی  زاویة  نیمساز 

محور تقارن و مرکز تقارن است. 

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

برابرند و یک مرکز تقارن دارد.   هم 

a

a

a a

aa

b

a

H D

A B

C

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

را دارد.  لوزی  متوازی االضالع، مستطیل و 

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

آن را به دو شکل مساوی تقسیم می کنند.
عمودند.  هم  بر  که  دارد  تقارن  محور  دو  مستطیل 
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. 
ذوزنقه  آن  به  باشند  ذوزنقه مساوی  دو ساق  اگر  ذوزنقه ساق می گویند.  موازی  غیر  به دو ضلع 
الزاویه می گویند. قائم  به آن ذوزنقه  باشد  قائمه  زاویه آن  اگر یک  و  الساقین می گویند  متساوی 

A B

C
H

D

چهار ضلعی ها
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 احجام افالطونی احجام منتظمی هستند که همة اضالع و زوایای آنها با هم برابر است. یا از 
تعدادی وجه تشکیل یافته اند که همة آنها با هم برابرند.

منتظم  وجهی های  چند  است،  بی شمار  آنها  تعداد  که  منتظم  ضلعی های  چند  خالف  بر   
محدودهستند.

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

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

است.  شده  تشکیل  منتظم  ضلعی  سه 

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

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

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

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

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 × قطر به توان 2

حجم: قطر به توان 3 × 5236

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 تقریبا 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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عالئم مصالح در نقشه های ساختمانی

عالئم برخی مصالح در نقشه های ساختمانی

بتن مسلحدال کف سازی

بتن غیر مسلحبرش چوب

اجرای بتن پیش آرماتور طولی
ساخته

شیشهعایق رطوبتی
            

عایق حرارتی

سنگ مصنوعی

سنگ طبیعی
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برای متمایز کردن سطوح برش خورده از بقیة 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. 

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

می شود.  استفاده 

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

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  فاصلة  کوچک تر  قطعات 

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

مواد و مصالح مبنا در تزیینات داخلی به دیدگاه مجری فضای داخلی جهت داده و بر کلیه مراحل 
کار تأثیر گذار می باشد. 

 مجری تزیینات داخلی برای اخذ تصمیم های درست باید از 
ویژگی های ذاتی مصالح، از عملکردی صرف تا زیبایی شناسانه 

آگاهی کامل داشته باشد.
 توانایی یک مجری تزیینات داخلی در انتخاب بهترین مصالح 
حال  در  و  مستمر  فرایندی  در  باید  داخلی،  فضای  یک  برای 

پیشرفت باشد. 
 برای به روز بودن و همراهی با آخرین پیشرفت ها در عرصه 
نمونه  از  و مصالح، گردآوری یک مجموعه  طراحی محصوالت 
مصالح و منابع مکتوب و شرکت های سازنده و نمایندگی های 

آن، بسیار مهم است. 

پوشش رنگ
رنگ ها از چهار جزء اساسی تشکیل شده اند:

اهمیت مواد ومصالح در تزیینات داخلی

 

تأثير جنس 
مصالح

رنگ

نور

بافت

نقش

  

  

  

  

رنگدانه
Pigment

چسب
Binder

خشک کن
Drier

حالل
Solvent
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رنگ  مخلوط  در  مقدار حالل  براساس  پوشانندگی،  میزان   
تعریف می شود که مقدار کمتر حالل، میزان پوشانندگی را باال 

می برد و سطح دیوار را بهتر پنهان می کند. 
 برای افزایش دوام محصول می توان از برخی از افزودنی ها 

به رنگ کمک گرفت.

توضیحنوع رنگ آمیزی

رنگ آمیزی آستر

Primer

افزودن چند قطره رنگ به آستر، به پوشانندگی بهتر آن کمک 
می کند. در صورت تغییر رنگ به رنگ دیگر استفاده از آستری 
می رود:  به کار  زیر  موارد  در  آستری  رنگ های  است.  ضروری 
کلیه سطوح بدون پوشش، کاغذ دیواری، محل تعمیر و وصله، 
موجود که  رنگ  روی  بر  کار  لکه ها،  بروز  پیش ساخته، محل 

برپایه روغنی است و تعمیر ناگهانی رنگ.

رنگ آمیزی التکسی

Latex

آب  در  وینیل مصنوعی حالل  پلی  مواد  از  رنگ های التکسی 
ساخته می شوند و به سادگی تمیز می شوند. سریع تر از رنگ 
کمتری  گاز  شدن  خشک  حین  در  و  می شود  خشک  روغنی 
خاصیت  دارای  می باشد.  سریع  کار  فرایند  می کند.  متصاعد 
ارتجاعی بیشتر بوده و آنها را در برابر ترک های سطحی مقاوم 

می نماید.

رنگ آمیزی آلکاییدی

Alkyd

دوام و مقاومت باالیی در برابر فرسودگی و ترک دارند و بسیار 
آهسته تر از رنگ های التکسی خشک می شوند. پس از پرداخت 

نهایی سطح هموارتری دارند.

رنگ آمیزی لعابی

Enamel

پس از خشک شدن به الیه ای سخت و مقاوم تبدیل می شوند 
که با افزودن ورنی و دیگر سخت کننده ها به پایه رنگ به دست 
می آید. رنگ لعابی بر روی دیوارها، عالئم و عملکردهایی به کار 

می رود که به پوشش ضد آب نیاز دارند.

رنگ آمیزی جال و ورنی

Stain & Varnishes

)غالباً  مصالح  درون  که  هستند  رنگ آمیزی  از  گونه ای  جالها 
چوب(، نفوذ کرده و جذب می شوند. جالها با درجه متنوعی از 
شفافیت، میزان پدیدار ماندن زیر الیه را تنظیم می کنند. جال 
به تنهایی برای پرداخت نهایی کافی نبوده و برای ایجاد دوام 
با درخشندگی  الیه ای شفاف  ورنی ها  ورنی شوند.  باید  کافی، 

متفاوت هستند.
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درخشش رنگ
سطح رنگ شده، بسته به میزان درخشش و صیقلی بودن 

آن پس از خشک شدن مورد توجه قرار می گیرند. 

 

تأثير جالي 
رنگ

ميزان 
كارايي

دوام

نظافت

نگهداري

 

تابلوي نمونه 
مصالح

براي آرشيو و 
آلبوم مجري كارفرما

تابلوی نمونه مصالح
تابلوی نمونه مصالح، نمایانگر یک پالت از انواع مصالح به کار رفته در یک پروژه داخلی هستند. 
تابلو  این  داده شود.  نشان  تابلو  هر  در  بنا،  در  کاربرد  میزان  با  متناسب  باید  مصالح  نمونه های 
فضای  عناصر  از  هریک  پوشش  به  مصالح  نمونه  تابلوی  می باشد.  پروژه  نهایی  پوشش  نمایانگر 

داخلی اختصاص دارد. 

مصالحعنصر

سرامیک، کاشی، چوب، سنگ، آجر، موکت، پلیمر و ....کف سازی

رنگ، گچ و ....سقف داخلی

کاغذ دیواری، پارچه، سنگ، آجر، پلیمر،  رنگ و ....دیوارهای داخلی

پارچه ای، پلیمری و ....مبلمان

پلیمری، چوبی، آجری و ....ستون ها

 مجری تزیینات داخلی در هنگام سفارش اجناس برای تابلوی نمونه مصالح، باید از هر جنس 
مصالحی که در طرح پیشنهاد می کند، سه کپی تهیه نماید.
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شیوه نمایش تابلوی نمونه مصالح
روش های مختلف نمایش با توجه به حرفه ای بودن مجری آن متفاوت می باشد، با بررسی مجالت، 
 کتاب ها و دیگر نشریات بازاری و دیدن نحوۀ نمایش محصوالت کارخانه ها، شیوه های مناسبی را برای 

نگه داری و ارائه 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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فصل 3

ابزار و تجهیزات
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مواد، ابزار و تجهیزات ترسیمی

انواع مداد، پاک کن، مداد تراش و ...1

مداد اتود2

انواع راپید سرنمدی3

مداد رنگی4

ماژیک5

تخته شاسی6
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انواع کاغذ )سفید معمولی، پوستی وکالک(7

 ابزار و تجهیزات نقشه کشی

میز و صندلی نقشه کشی1

2T  انواع گونیا،نقاله و خط کش

اشل3

انواع شابلن4
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انواع چسب نواری5

تخته رسم6

برس7

پرگار8

پیستوله9

قلم های راپید و گراف10



مواد، ابزار و تجهیزات ماکت سازی

میز مخصوص برش کاغذ، فوم، مقوا و...1

کاتر و تیغ جراحی2

انواع چسب )چسب فوم، چسب چوب و ...(3

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.
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ابزار و وسایل اندازه گیری فضا

متر دستی1

متر دیجیتال2

زاویه سنج3

شاقول4

تراز5

ماشین حساب6
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دوربین7

مهم ترین ابزار و تجهیزات اجرا

بیل1

استانبولی2

فرغون3

الک4

کمچه5
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ریسمان کار6

تیشه فلزی7

چکش الستیکی8

چکش فلزی9

شمشه10

قلم مو11
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غلتک12

سینی غلتک13

ماله14

کاردک15

تیغه دو لبه16

لیسه بنایی17
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کاردک کاغذ دیواری18

تیغ موکت بری19

میز برش کاغذ دیواری20

جعبه ابزار21

انواع سطل و پیمانه22

شابلن گچ کاری23
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ابزار گچ کاری24

انواع سنباده25

انواع میخ، پیچ، مهره، و بست فلزی26

قالب27

دریل28

فرز29
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پرچ زن30

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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وسایل و تجهیزات حفاظت فردی

کاله ایمنی: در کارگاه هایی که امکان 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  امکان  که 
وجود  و....(  جوشکاری  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 تهویة فضاهای 
در معرض گردوغبار، گازها و بخارهای شیمیایی زیان آور 
با نوع کار  باید متناسب  از نظر فنی امکان 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 الکتریسیته تهیه شده و در 

اختیارشان قرار گیرد.

حفاظت  منظور  به  نیم چکمه الستیکی:  و  چکمه 
پای کارگران در مقابل بتن، رطوبت،آب و گل، متناسب 
با نوع کار باید چکمه و نیم چکمه الستیکی 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  دستکش  باید  دارند  کار  سرو  پوست 

تهیه شده و در اختیار آنها قرار گیرد.
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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.

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  یکسان  دارای ضخامت  باشد.  لغزنده  و  مواد چسبنده  از 
استفاده کنار یکدیگر نلغزند. فاصله تکیه گاه های تخته ها برای کارهای 

سنگین حداکثر 1/8 متر و برای کارهای سبک 2/3 متر باشد.
 پایداری، استحکام 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.

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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 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 یکنواخت 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 استحکام 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 امکان هیچ گونه لغزشی برای آن وجود 
نداشته باشد. در صورت امکان لغزش، از کفشک الستیکی 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 امکان 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 بشکه 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.

 استقرار نردبان قابل حمل یک طرفه باید به گونه ای باشد که زاویة 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 تکیه گاه فوقانی بر روی سازۀ مبنا باشد. در صورت اجبار در زاویه بین 75 تا 90 درجه که تکیه 
گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد می نماید باید نردبان به وسیله اتصاالتی با سازه یا دیوار به صورت ایمن 

بسته و محکم شود.
مصالح و ضایعات

 مصالح ساختمانی و ضایعات نباید به صورت سقوط آزاد به خارج پرتاب شوند، مگر اینکه 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 دستکش، 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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فصل 4

اصطالحات پایه و تخصصی
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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

اصطالحات پایه و تخصصی
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Building Codeآیین نامه ساختمان

CسقفCeiling

Cementسیمان

Center of visionمرکز دید

Ceramicسرامیک

Ceramic Tileکاشی

Chimneyدودکش

Chinaچینی

Colorرنگ

Color schemeطرح رنگ

Color Wheelچرخة رنگ

Columnستون

Complementary colorرنگ مکمل

Compositionکمپوزیسون، ترکیب بندی

conceptمفهوم

concreteبتن

Cone of visionمخروط دید

Constructionساخت و ساز

Construction managementمدیر اجرا

نقشه های اجرایی
 Construction Drawing,

working,contract
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Contentمحتوا

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
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Door frameچهارچوب در

Dotted lineنقطه چین

Draftنقشه اولیه

Drawingترسیم

Dropped Ceilingسقف کاذب

EاقتصادEconomy

Elevationنما

Elevatorآسانسور

Emphasisتاکید

Engineeringمهندس

Energy Codeآیین نامه انرژی

Equilibriumتعادل

ارگونومی
Ergonomic (Human engi-

neering)

FساختنFabricate

Facadeنما

Facing Brickآجر نما

TrackـFastاجرای همزمان با طراحی

Finishingپرداخت

Fireplaceشومینه

Fireproofingمصالح ضد آتش
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First Floorطبقه اول

Floorطبقه

Floatتخته ماله

Formفرم، قالب

Form workقالبندی

Freehand Drawingترسیم دستی

GهندسیGeometric

Glass doorدر شیشه ای

Glazeلعاب

Grayخاکستری

Ground lineخط زمین

Ground planeصفحه زمین

HهاشورزنیHatching

Hollow Tileبلوک توخالی

Horizon lineخط افق

IایدهIdea

Imageتصویر

Interior Designطراحی داخلی

Insuranceبیمه

Longitudinal sectionمقطع طولی
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J

KکورهKiln

LشبکهLattice

Licensedصالحیت دار

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
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Orientationجهت گیری

Organizationسازمان بندی

Ornamentآذین

Ownerصاحب کار

PروشنPale

Paraline Drawingنقشه های موازی

Partiاتود

Patioپاسیو

Patternنقش

Performance Specificationمشخصات فنی و اجرایی

Perspectiveپرسپکتیو

Prefabricateپیش ساخته

Phaseمرحله کاری، فاز

Planپالن

Portland Cementسیمان پرتلند

Portland Cement Mortarمالت سیمان پرتلند

Primary Colorرنگ اصلی

Processفرایند

Profileمقطع

Programبرنامه
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Projectپروژه

Proposalپیشنهاد

Proportionتناسبات، نسبت بندی

Q

RنسبتRatio

Reflected Planپالن معکوس

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
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Simulateشبیه سازی

Sliding doorدر کشویی

Spanدهانه

Second Floorطبقه دوم

Shapeشکل

Sketchاسکیس

Spaceفضا

Space Planningبرنامه ریزی فضا

Specificationsمشخصات فنی

Storyطبقه

Suctionمکش

Superstructureروساخت، روبنا

Substructureزیرسازه

Symbolنماد

Symmetryتقارن

Station Pointموضع، دیدگاه

Systemسیستم

TفناوریTechnology

Terraceتراس

Technicفن
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Testآزمون

Textureبافت

Thresholdآستانه

Toneرنگ مایه

Trowelماله

Typeتیپ، نوع

U

VVanishing point

Varietyتنوع

Viewدید

WگرمWarm

Water Cement Ratioنسبت آب به سیمان

X

YحیاطYard

ZمنطقهZone
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برای  مناسب،  رابطة  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 نقطة معیار یا  با مقداری معین که معموالً  اندازه، دامنه، یا درجة 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 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 تهیة 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 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 مسؤل: مقام دارای صالحیت قانونی و مسؤل، سازمان، دفتر یا فردی است که 
مسؤلیت تصویب مصالح، تأسیسات، تجهیزات یا روش ها را به عهده گیرد. 

مرجع رسمی ساختمان: مرجع رسمی ساختمان مرجعی است که طبق قانون، مسؤل 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 صحیحی عملیات ساختمانی 

در حیطة مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت می نماید.

سازنده )مجری(: شخصی است حقیقی یا حقوقی که در زمینة 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 مسؤلیت 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 زمینه 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 حرفة 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. 

صالحیت دار: دارای تأییدیه قانونی از طرف حکومت یا سایر مقامات ذیربط برای 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:  برنامة 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. 

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

را  معرف همه چیز نیست و آرایش و روابط بین اجزای یک کل  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:  تهیة 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  اجرای  نازک کاری شامل کلیه عملیات  قرار می گیرد.  کف، دیوار و سقف 
پنجره  و  در  نصب  تأسیسات،  برق کاری،  نقاشی،  کاشی کاری،  سنگ کاری،  شامل:  و  می باشد 

می باشد.

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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فصل 5
علوم پایه
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نسبت و تناسب

 مســاوی اند، هــرگاه بــرای یــک عــدد ماننــد 
 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.
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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
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درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

 بــه 
 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 
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b d
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 های آندرصد و کاربرد
 دهد.بین مقدار اولیه، درصدی از مقدار اولیه و مقدار نهایی را نشان می رابطة( معادله درصد: 1
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 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 
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 ( درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار 2
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صورت 
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اعشاری 
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مقدار 
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 بــه 
 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
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 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.
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مقدار 
 اولیه

درصد به 
صورت 

عدد 
اعشاری 

 کسری

مقدار 
 نهایی

1 در حالــت کلــی، دو نســبت
ــته باشیم:  داش

 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 
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 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

 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 
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d
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 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.
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 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

  و 

 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 
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  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

   یا  

 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      
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d


kیا        a b c d    

 ( خواص عملیات:3
 در عبارت های زیر، فرض بر آن است که مخرج ها مخالف صفر هستند.
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 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 
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درصد به 
صورت 
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اعشاری 
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مقدار 
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  مقادیــر متناظــر دو کمیــت باشــند کــه بــا هــم رابطــه معکــوس دارنــد، مقــدار
 نسبت و تناسب

داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1
 باشیم:
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kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
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2 اگــر
 دو مقــدار متناظــر دیگــر از همیــن کمیــت باشــند، داریم:

 نسبت و تناسب
داشته   kمساوی اند، هر گاه برای یک عدد مانند dبه  cو  bبه  a( در حالت کلی، دو نسبت 1

 باشیم:
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kمقادیر متناظر دو کمیت باشند که با هم رابطه معکوس دارند، مقدار  bو  a( اگر 2 a b  
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تساوی 

درصد و کاربردهای آن 
ــی را  ــدار نهای ــه و مق ــدار اولی ــدی از مق ــه، درص ــدار اولی ــن مق ــة بی ــد: رابط ــه درص 1 معادل

نشــان می دهــد.
مقدار اولیه

درصد به صورت عدد 
اعشاري / کسري  

مقدار نهایي

2 درصد تغییر: برای هر کمیتی مقدار

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.

روابط رياضي  
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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

ضریب تبدیلبهبرای تبدیل از
 )با تقریب کمتر از 0/01(

1/61کیلومترمایل
2/54سانتی متراینچ
0/31مترفوت
0/91متریارد 

0/62مایلکیلومتر
0/39اینچسانتی متر

3/28فوتمتر
1/09یاردمتر

2 واحدهای اندازه گیری جرم

≅ )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 

3 واحدهای اندازه گیری حجم

)ml( میلی لیتر 5 = )tsp( قاشق چایخوری 1
)ml( میلی لیتر 15 = )tbsp( قاشق سوپ خوری 1
)ml( میلی لیتر 240 = )c( فنجان 1
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توان رسانی و ریشه گیری 
1 قوانین مربوط به توان رسانی

2 اتحادهاي جبري 

   اتحاد مربع دو جمله ای                                  
   اتحاد مزدوج                                                                  

   اتحاد جمله مشترک                                  

3 معادله درجه دوم                                                   

معادله ریشه ندارد 
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مثلثات
1 یکی از حاالت تشابه دو مثلث، تساوی زاویه های آن دو مثلث می باشد.

ABC داریم: 2 رابطه فیثاغورس: در مثلث قائم الزاویة 

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

و600 و900 : و450 4 جدول نسبت های مثلثاتی زاویه های 0 و300

زاویه
 نسبت مثلثاتی

1

1

∞1

1∞
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5 روابط بین نسبت های مثلثاتی:

الف(                       ب(   

6 محیط و مساحت دایره:

  مساحت دایره

P r

S r

=

=

2

2

π

π P محیط دایره                  )r شعاع(  r

S r

=

=

2

2

π

π

)r شعاع( 

ABC  داریم: 7 در مثلث متساوی ا لساقین 

     

نمودار تابع خاص   

1 نمودار تابع خطی: 

2 نمودار تابع ثابت: 

A1=A2         ⇒         است A نیمساز زاویه AH  
H1=H2=90˚  ⇒        عمود است BC بر AH
BH=HC           ⇒        است BC  منصف ضلع AH }} AH عمود منصف BC است

  tan α =  sin α 
  cos α 

⇒



97

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(

رابطة 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
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(

شدت جریان الکتریکی 
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(

شتاب 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(

قانون اهم

 
 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(

شتاب لحظه ای 
حرکت با شتاب 

ثابت

 
 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(

مقاومت رساناهای 
فلزی در دمای ثابت

 
 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(

رابطه سرعت 
زمان حرکت با 

شتاب ثابت

 
 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(

انرژی الکتریکی 
مصرفی

 
 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 
در حرکت با 
شتاب ثابت

 
 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(

توان مصرفی

 
 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(

رابطه مستقل از 
زمان در حرکت 

با شتاب ثابت

 
 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(

جریان مقاومت های  
متوالی )سری(

 
 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(

رابطه جابه جایی 
در حرکت با 
شتاب ثابت

 
 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(

ولتاژ مقاوت های 
متوالی )سری(

 
 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(

قانون دوم نیوتن

 
 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(

مقاومت معادل 
مقاومت های متوالی 

)سری(

روابط فيزيك   
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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 داه شده به یک جسم

تعادل گرمایی

گرمای منتقل شده از طریق رسانش

انبساط خطی

انبساط سطحی

انبساط حجمی

فرمول 

)معادله، رابطه(
کاربرد
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                            جدول تناوبی عنصر ها



)Kb( و بازها )Ka( ثابت تفکيك اسيدها                       
توجــه: در شــرایط یکســان )دمــا و غلظــت( هــر چــه ثابــت تفکیــک اســید یــا بــازی بزرگ تــر 

باشــد، آن اســید یــا بــاز قوی تــر اســت.

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

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

 
  

نام باز
فرمول 
شیمیایی

نام بازثابت تفکیک
فرمول 
شیمیایی

ثابت 
تفکیک

بوتیل آمینباز قویپتاسیم هیدروکسید

تری متیل آمینباز قویسدیم هیدروکسید

Ba(OH)2إباریم هیدروکسید
آمونیاکباز قوی

پیریدینباز قویکلسیم هیدروکسید

آنیلیندی متیل آمین

اتیل آمین

)kb(

KOH

NaOH

(CH3)2 NH 

C2H5 NH2 

)kb(

C4H9 NH2 

(CH3)3 N 

NH3 

 C5H5N

C6H5 NH2 

Ca(OH)2إ
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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

مه، افشانه ها آیروسول مایعگاز مایع در گازگاز 
)اسپری ها(

شیر، کره، مایونزامولسیونمایعمایع در مایعمایع

ژله، ژل موی سرژلجامدمایع در جامدجامد

جامد

آیروسول گاز جامد در گازگاز 
دود، غبارجامد

رنگ های روغنی، سولمایعجامد در مایعمایع
چسب مایع

سول جامدجامدجامد در جامدجامد
سرامیک، شیشة 
رنگی، یاقوت، 

لعل، فیروزه
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مقاومت قطعات در بارگذاری های مختلف

حداكثر جابجایی در قطعه تنش در فطعه شكل بارگذاری نوع 
بارگذاری

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

كششی

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

فشاری

---

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

برشی

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

خمشی

                                            

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

 مختلف یها یمقاومت قطعات در بارگذار

 ینوع بارگذار یشكل بارگذار تنش در فطعه در قطعه ییحداكثر جابجا

جابجایی در بارگذاری كششی

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری كششی

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یكشش

جابجایی در بارگذاری فشاری

=  
× طول نیرو

سطح مقطع × سفتی جنس
 

 تنش  كششی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یفشار

--- 
 تنش  برشی در بارگذاری فشاری

=  
نیروی كششی

سطح مقطع
 

 

 یبرش

 = حداكثر جابجایی در خمش

ضریب × 
3طول  × نیرو

× ممان اینرسی سفتی جنس
 

حداكثر تنش قطعه بارگذاری خمش   = 

ضریب  ×   
× نیرو طول
  ممان اینرسی

 

 یخمش

 = جابجایی زوایه در پیچش

ضریب ×  
گشتاور پیچشی × طول 

× ممان  اینرسی قطبی  سفتی  برشی جنس 
 

حداكثر تنش قطعه  هنگام پیچش = 

ضریب  ×
گشتاور پپیچشی 

   ممان  اینرسی قطبی
 

 چشیپ

 یمعمول مواد مختلف یاستحكام و سفتسه یمقا استحكام آلومنیوممس < استحكام  <استحكام فوالد  سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی آلومنیوم

 رود كه: یباال م یقطعه زمان یسفت

 شتر باشد.یجنس قطعه ب یسفت -1

در  ییكسان جابجای یرویدر برابر ن -2
 قطعه كمتر باشد .

 رود كه: یباال م یزمانقطعه استحكام 

 .شتر باشدیاستحكام جنس قطعه ب -1

كسان تنش در قطعه ی یرویدر برابر ن -2
 كمتر باشد.

 رود: یباال مقطعه  مقاومت  یشرطبه چه 

 شتر است.یشكل الف از همه ب ،بیبه ترت یسطح مقطع حول محور افق ینرسیممان ا

 
 

 

پیچش

سفتی فوالد <سفتی مس < سفتی 
آلومنیوم

استحكام فوالد < استحكام مس < 
استحكام آلومنیوم

مقایسه استحكام و سفتی مواد مختلف 
معمولی

سفتی قطعه زمانی باال می رود كه:
سفتی جنس قطعه بیشتر باشد.

در برابر نیروی یكسان جابجایی در 
قطعه كمتر باشد .

استحكام قطعه زمانی باال می 
رود كه:

استحكام جنس قطعه بیشتر باشد.
در برابر نیروی یكسان تنش در 

قطعه كمتر باشد.

به چه شرطی مقاومت  قطعه باال می رود:

     

مقطــع  ســطح  اینرســی  ممــان 
ــب،  ــه ترتی ــی ب ــور افق ــول مح ح
شــكل الــف از همــه بیشــتر اســت.
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ایمنی، بهداشت و ارگونومی
فصل 6
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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

مثال های کاربردی
عالئم ایست، 

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 کمریند 
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 فقل شود 

باید از گوشي 
محافظ استفاده 

شود 
باید از پل 

استفاده شود 
قبل از شروع به 
کار قطع کنید

باید عینک 
حفاظتي 
بپوشید

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 
کمک های اولیه برانكارددوش اضطراریشستشوی چشم

اطالعات مسیرکمک های 
اولیه، مسیرهای فرار و 
خروجی های اضطراری

پنجره  اضطراري خروج خروجی اضطراری/ مسیر فرار
تلفن اضطرارينردبان فرار 
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عالئم ایمنی حریق و عالئم اضافی 

کپسول 
آتش نشانی

قرقره شلنگ
آتش نشانی

نردبان اضطراری 
حریق 

کلید هشدار کاله آتش نشانی 
حریق 

تلفن اضطراری 
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 
ظرفشویی 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

عدم دسترسي 
براي افراد با 
قطعات فلزي 
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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

4-    حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های 
4- ممكن است تحت شرایط عادی منفجر 4-  قابلیت اشتعال باال تنفسی

شود

3-    حفاظت کامل و استفاده از دستگاه های 
شک 3- تحت شرایط معمولی مشتعل می گردد تنفسی و  حرارت  اثر  در  است  ممكن   -3

منفجر شود

کامل  ماسک  همراه  تنفسی  دستگاه  از    -2
2-  با حرارت مالیم مشتعل می گرددصورت استفاده گردد

تغییرات شیمیایی شدید می دهد ولی   -2
منفجر نمی شود

استفاده  تنفسی  دستگاه  از  1-  بایستی 
گردد

1- وقتی حرارت ببیند و گرم شود مشتعل 
می گردد

ناپایدار  حرارت  از  استفاده  اثر  در   -1
می 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 شک 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



108

روش های متفاوت اطفای حريق

طبقه بندی آتش سوزی هامواد خاموش کننده توصیه شده
خاموش کننده های نوع آبی پودری چند 

منظور 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

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(

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
گازهای قابل اشتعال

 CO2 خاموش کننده های
خاموش کننده های هالون

کلید و پریز برق، تلفن، رایانه، 
تجهیزات برقیترانسفورماتورها

فلزات قابل اشتعالمنیزیم، سدیم، پتاسیم، آلومینیومخاموش کننده های پودر خشک

 میزان شدت نور در محیط های کار )لوکس(

لوکسفعالیت کاریردیف
50ـ20فضاهای عمومی با محیط تاریک1

100ـ50گذرگاه ها و راهروهای کارهای موقت2

200ـ100فضاهای کاری برای کارهایی که گاهاً انجام می شود3

500ـ200کارهایی که معموالً با کنتراست باال یا بر  روی قطعه بزرگ انجام می شود4

1000ـ500کارهایی که معموالً با کنتراست متوسط یا بر   روی قطعه کوچک انجام می شود5

2000ـ1000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعه کوچک انجام می شود6

5000ـ2000کارهایی که معموالً با کنتراست پایین یا بر  روی قطعات ریز و یا تكرار زیاد انجام می شود7

10000ـ5000انجام کارهای ممتد و طوالنی با دقت باال8

20000ـ10000انجام کارهای خیلی خاص با کنتراست بسیار پایین9

A دسته

B دسته

C دسته

D دسته

E دسته
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 ارگونومی

حدود مجاز توصیه شده در خصوص نیروی کشیدن و هل دادن بار در راستای افقی

نیروهایــی کــه نبایــد  از آن تجاوز شرایط
مثال هایی از نوع کارکــرد )بــر حســب کیلوگرم(

الف( وضعیت ایستاده
1ـ تمام بدن در کار دخالت 

دارد
حمل بار با فرغون23 کیلوگرم نیرو

2ـ عضالت اصلی دست و شانه 
خم شدن بر روی یک مانع برای حرکت  یک شيء 11 کیلوگرم نیرودست ها کاماًل کشیده شده اند

یا هل دادن یک شيء در ارتفاع باالتر از شانه

19 کیلوگرم نیروب( زائل زین

برداشتن یا جابه جا کردن یک قطعه از دستگاه 
هنگام تعمیر نگهداری 

جابه جا  کردن اشیا در محیط های کاری 
سربسته نظیر تونل ها یا کانال های بزرگ

13 کیلوگرم نیروج( در حالت نشسته

کارکردن با یک فرم عمودی نظیر 
دستگیره های 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

نیروهایــی کــه نبایــد  از آن تجــاوز شرایط
کــرد )بــر حســب کیلوگرم(

مثال هایی از نوع کار

کشیدن اجسام به سمت پایین 
در ارتفاع باالی سر

55 کیلوگرم نیرو
60 کیلوگرم نیروی

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 
به کار انداختن کنترل، گرفتن قالب22 کیلوگرم نیروارتفاع شانه

 25 cm کشیدن به سمت باال
)in 10 ( 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 
بسته بندی کردن باربندی، مهر و موم کردن بسته ها29 کیلوگرم نیروارتفاع آرنج

فشار دادن به سمت باال تا 
20کیلوگرم نیروارتفاع شانه

بلند کردن یک گوشه یا انتهای شيء نظیر یک 
لوله یا تیر آهن، بلند کردن یک شيء تا قسمت 

باالی تخته
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پشتی صندلی باید کاماًل به کمر بچسبد و پایین 
آن قوس طبیعی کمر را پوشش دهد.

شانه ها  باشد.  واقعی  درجه   90 برابر  آرنج  زاویه 
نیز در وضعیت راحت قرار داشته  باشند.

ران به صورت افقي بوده و زاویۀ آن با مفصل زانو 
بین 90 تا 110 درجه باشد.

اگر  گیرد  قرار  زمین  روی  کاماًل  باید  پاها  کف 
ارتفاع مناسب نیست از زیرپایی استفاده شود.

مچ دست در حالت طبیعی مستقیم روی صفحه 
کلید قرار می گیرد.

                           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

خاموش کننده آب و گاز تحت فشار و یا حاوی 1
5ترکیبات ضد یخ

2FFFP یا AFFF 5خاموش کننده حاوی

5خاموش کننده پودری یا سیلندر فوالدی3

5خاموش کننده کربن دی اکسید4

5خاموش کننده حاوی پودر تر شیمیایی5

خاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی 6
12با سیلندرهای آلومینیم و یا برنجی

خاموش کننده های حاوی پودر خشک شیمیایی 7
12با سیلندرهای فوالدی ریخته گری و مواد هالوژنه

بالن 8 دارای  و  پودر  حاوی  خاموش کننده های 
12)کارتریج( یا سیلندرهای فوالدی ریخته گری شده
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توضیحاتکد 

شیشه رنگی )معموالً سبز( کدهای 
70تا 79 مربوط به انواع شیشه های 

است

کاغذ یا مقوای ممزوج با پالستیک 
یا آلومینیم

آلومینیم

چوب

چوب پنبه

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
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                     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 پلی اتیلن تری فتاالت
باال

پلی اتیلن با چگالی پلی وینیل کلراید
پایین

پلی استایرنپلی پروپیلن

 سایر پالستیک ها   که 

عمدتاً شامل 
اکریلیک ها،     فایبرگالس، 
پلی آمید و مالمین )اوره 

فرمالدئید(

به  مربوط  ترتیب  به   14 تا   8 کدهای   
نیكل  قلیاتی،  اسیدی،  ـ  سرب  باتری های 
لیتیوم،  هیدرید،  متال  نیكل  کادمیوم، 
)باتری های  کربن  زینک  و  نقره،  اکسید 

قلمی معمولی( است.

مقوا
کاغذهای ممزوج 

با سایر مواد، کاغذ 
روزنامه، پاکت نامه 

و غیره
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کدها عبارت اند از: 

PETE -1 پالستیک کد 1: پلی اتیلن ترفتاالت، قابل بازیافت ترین و معمول ترین پالستیک است 
که به عنوان بطری های آب، نوشانه و ظرف های یک بار مصرف و غیره استفاده می شود. 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 است. 
معموالً در نخ های شیرینی، بسته بندی، قوطی های فشاری، کاورهای خشكشویی به کار می رود. بعد 

از بازیافت به عنوان بسته های حمل نامه، سطل های زباله، سیم بند و غیره استفاده می شود.
است.  مقاوم  فوق العاده  برابر حرارت  در  و  پایین  غلظت  با  پلی پروپیلن   :5 پالستیک کد   pp-5
راهنمایی و  بازیافت شده در چراغ   PP استفاده می شود.  و قوطی  بطری  نی، درهای  به عنوان 

دارد. کاربرد  کشویی  قفسه های  و  دوچرخه  پارک  جای  پارو،  رانندگی، 
PS -6  پالستیک کد 6: پلی استایرن که فوم معروف است، در ظروف یک بار مصرف دردار و غیره 
بكار می رود. فوق العاده سبک ولی حجیم است. PS به دلیل آنكه گرما را زیاد منتقل نمی کند، 
کاربرد زیادی دارد. با آنكه این ماده جزو برنامه های بازیافت شهرداری ها نیست، اما می تواند به 

عایق های حرارتی، شانه های تخم مرغ، خط کش و ظروف پالستیكی تبدیل شود.
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 

سفارشی هستند.
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فصل 7

منابع یادگیری
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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

منابع یادگیری

کتاب نمونه ها مجموعه ای از تصاویر مصالح مختلف با رنگ و ابعاد و ویژگی های خاص آن ها می باشد.



117

سامانه اخذ گواهینامه تایید 
صالحیت ایمنی پیمانکاران سراسر 

کشور
http://www.svcc.ir/ 11

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

انجمنن 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 حفاظت از محیط زیست http://www.doe.ir/Portal/home/ 24

بنیاد توسعه پایدار ایران http://www.isdf.ir/ 25
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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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1ـ خان محمدی، محمدعلی، نقشه کشی معماری، آموزش و پرورش 1395.

2ـ خان محمدی، محمد علی، نقشه کشی فنی ساختمان، آموزش و پرورش 1392

3ـ محمدمهدی، فخیمی. طراحی داخلی )از معماری تا دکوراسیون داخلی(. انتشارات 
پرهام نقش. 1392

4ـ علیرضایی، مهدی و سمیه ابراهیمی. معماری فضا. انتشارات علم معمار. 1394.

انتشارات  داخلی.  طراحی  فنی  مشخصات  و  مرجع  می می الو.  و  گریس  گریملی،  5 ـ 
.1395 کسری.  کتاب کده 

6 ـ سرمد نهری، امیر. اطالعات معماری نویفرت. انتشارات سیمای دانش. 1391.

7ـ استانداردهای نقشه کشی ساختمان. نشریه شماره 256 سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
کشور.

8 ـ دچیارو، جوزف و جونیول پاندو و مارتین زلینک. استانداردهای جامع سازی داخلی و 
طراحی فضا. انتشارات شهرآب. 1393.

9ـ کاتوس، دیتیریس. اطالعات ضروری برای معماران. انتشارات طعان. 1393.

10ـ مقررات ملی ساختمان مبحث 12. وزارت مسکن و شهرسازی

11ـ دی.کی.چینگ. فرهنگ بصری معماری. انتشارات یزدا. 1388.

فهرست منابع مورد استفاده و قابل مراجعه
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