
 

 

 فهرست

 1    العمل كاربرديدستور

 33    كلیات

 74    تخریب عملیات         1فصل  

 94    مقدمه
+  هادرخت جایی جابه و مناسب خاک با ریشه محل کردن پر کردن، کن ریشه بریدن،: اول بخش

 25کنی    بوته
 16    دیوار یا سقف کردن سوراخ: دوم بخش
 16    لوله عبور منظور به سطوح در شیار ایجاد :سوم بخش
 16    ساختمان کلی تخریب: چهارم بخش
 17    ساختمان تفکیکی و جزئی تخریب: پنجم بخش
 61    آسفالت تخریب: ششم بخش

 33    دست با خاكي عملیات         2فصل  

 49    مقدمه

 33    ماشین با خاكي عملیات         3فصل  

 611    مقدمه

 173سنگ     با بنایي عملیات        7فصل  

 699مقدمه    
 691    درناژ -بلوکاژ :اول بخش



 621    قلوه و الشه هایسنگ با نماسازی و بنایی: دوم بخش
 626    ماسه و شن با هاپرکننده: سوم بخش

 161    غیرفوالدي بنديقالب         5فصل  

 615    عمومی الزامات

 164    فوالدي بنديقالب         6فصل  

 616عمومی     الزامات

 205میلگرد     با فوالدي كارهاي        4فصل  

 511مقدمه    

 233    درجا بتن          8فصل  

 579  مقدمه  

 263    سنگین فوالدي كارهاي        3فصل  

 519مقدمه    

 303    بتني سقف       10فصل  

 761مقدمه    

 321    ریزيشفته و آجركاري       11فصل  

 755مقدمه    
 752    آجر با چیتی دیوار: اول بخش



 374    چیني بلوك و ساختهپیش بتن       12فصل  

 796مقدمه    

 343    رطوبتي كاريعایق       13فصل  

 719عمومی     الزامات

 385    آتش برابر در مقاوم هايپوشش و حرارتي كاريعایق       17فصل  

 761عمومی     الزامات

 333    سیمان آزبست كارهاي       15فصل  

 701    سبك فوالدي كارهاي       16فصل  

 915مقدمه    
 911    فلزی چهارچوب: اول بخش
 916    فلزی در :دوم بخش
 914    باننرده و نرده حفاظ،: سوم بخش

 771    آلومینیومي كارهاي       14فصل  

 995مقدمه    
 999    آلومینیومی پنجره و در: یک
 994    آلومینیومی نرده :دو
 921    آلومینیومی ورق با سقف و دیوار پوشش :سه

 753    بندكشي و اندودكاري       18فصل  

 911مقدمه    
 941مقدمه    



 917    گل کاه اندود :یک
 912دو: اندود گچ و خاک    

 911    سیمان ماسه اندود :سه
 917    تگرگی و ای ماله تخته اندود :چهار
 912    نماسازی :پنج

 916    کاذب سقف :شش
 967    بندکشی :هفت
 969    الیافی و سلولوزی هایپوشش :هشت

 783    چوبي كارهاي       13فصل  

 941    مقدمه

 521    سرامیکي هايكاشي با كاريكاشي       20فصل  

 255الزامات عمومی    

 573    بتني كفپوش و موزاییك فرش       21فصل  

 299    مقدمه
 299    عمومی الزامات

 555    پالك سنگ با سنگي كارهاي       22فصل  

 221    مقدمه

 583    پلیمري و پالستیکي كارهاي       23فصل  

 269    مقدمه

 625    شیشه نصب و برش       27فصل  

 151    مقدمه



 673    آمیزيرنگ         25فصل  

 199الزامات عمومی    
 126    زنگ ضد رنگ اجرای و زداییزنگ. 6
 127    فلزی کارهای روی رنگ. دو
 116    هاسقف و دیوارها گچی اندود روی رنگ. سه

 119    چوبی کارهای روی رنگ. چهار
 111    ترافیکی هایرنگ. پنج

 641    اساس و زیراساس         26فصل  

 115    مقدمه

 643    آسفالت         24فصل  

 119   مقدمه

 685    نقل و حمل         28فصل  

 161   مقدمه
 149    سیمان: اول بخش
 117    سنگی مصالح: دوم بخش
 116    (آالت آهن) مصرفی فوالد: سوم بخش
 بتنی هایکفپوش و پرسی ساخته پیش بتنی هایجدول و سبک بتنی و سفالی بلوک و آجر: چهارم بخش
 169    ساخته پیش

 161    آب: پنجم بخش
 166    دریایی حمل: ششم بخش
 164    آسفالت: هفتم بخش

 423    دستمزدي كارهاي         23فصل  

 159مقدمه    



 424    كار پاي مصالح          1پیوست  

 433    طبقات ضریب          2پیوست  

 474    باالسري هايهزینه اقالم شرح          3پیوست  

 454    كارگاه برچیدن و تجهیز دستورالعمل          7پیوست  

 483    جدید كارهاي          5پیوست  

 433منابع و مراجع    

 

 


