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با  یساختمان ها یساختمان با عنوان طرح و اجرا ی مقررات مل 8مبحث  
رشته  یآزمون ها  در گانه است که22از مباحث  ی ک ی یی مصابح بنا

 .است تیحائز اهم اریو عمران بس یمعمار 

مهندس  شما .پرداخت میمبحث مهم خواه  نیا ی مقاله به بررس نیا در
 .دییفرما  ی ما را تا انتها همراه  نهیزم نی کسب اطالعات در ا یبرا زین ی گرام 

 

 ساختمان  یبا مقررات مل ییآشنا 1#

سالمت، بهداشت و   ،ی من یبه ا ی ابی جهان با هدف دست یکشورها شتریب در
را  ی و مقررات  نیمجموعه قوان یاجراو  هیته فرد و جامعه، یصرفه اقتصاد
در دستور کار دولت ها قرار  ی ساختمان یها تیمختلف فعال یدر بخش ها

 ی را نم یبتوان ادعا نمود كشور  دیامروز شا  یایكه در دن یطور  به .داده اند
 یها تی فعال ،یاختصاص ای یعموم  نیقوان نیتدو با كه افتیتوان 

 .باشد اوردهیرا تحت نظر در ن ی ساختمان 

و  ی میاقل ط یتوجه به شرا كردی با رو یوزارت راه و شهرساز  زین رانیا در
قانون نظام   33ماده   یمردم در اجرا ی شت ی و مع یكشور و اقتصاد یی اجرا

گانه مقررات    22مباحث  شی رایو و  نیو كنترل ساختمان، تدو   ی مهندس
 .ر داده استساختمان را در دستور كار خود قرا ی مل  

و   نیانجام شده بر تدو  یها ی ز یتاكنون، طبق برنامه ر 1387سال  از
دست   ی و هماهنگ یی ساختمان با هدف آشنا ی مباحث مقررات مل   شیرا یو
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  شی و با هدف افزا ایروز دن ی و مهندس ی اندر كاران ساخت و ساز با علوم فن
 .شده است یا ژهیساخت و سازها توجه و  تیفیك

 

 

  یمقررات مل 8مبحث  شی رایو نی آخر  2#
 ساختمان

رغم آن که  ی عل مطلع باشند که ی نظام مهندس یآزمون ها  داوطلبان
شده  نی و تدو میتنظ  98در سال   8مبحث  شی رایو ن ی و آخر نیدتر یجد

که در سال  8مبحث   نیش یپ شی را یساختمان و ی مقررات مل دفتر است،
خود اعالم   تیدر وب سا ی انجام شده را جزو منابع آزمون نظام مهندس 92
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شرکت   ی در آزمون نظام مهندس دیاگر شما قصد دار نیا بنابر .کرده است
اگر   اما د؛ییو مطالعه نما هیرا ته 92 شی رایو  8است مبحث  الزم د،یینما

در  یی استفاده از مصالح بنا نهیاطالعات خود در زم ی بر به روز رسان میتصم
و چاپ آخر آن را مورد  شیرا یو دیتوان ی م  د،یساختمان ها را دار یاجرا

 .دیمطالعه قرار ده

 

 ساختمان یمقررات مل 8با مبحث  ییآشنا 3#

متدوال  رانیساختمان ها در ا یاجرادر  یی مصالح بنا ی ر یبه کار گ ربازید از
الخصوص در  ی موجود در کشور، عل یساختمان ها اغلب .بوده است

فرسوده و   یکوچک، بخش ها، روستا ها و به عالوه در بافت ها یشهرها
  تهیکم نینخست .باشند ی م  یی کالن شهرها از جنس مصالح بنا ی میقد

 یساختمان، با عنوان "ساختمان ها ی مقررات مل  8مبحث   ی تخصص
کار، با  لیاوا همان .خود را آغاز نمود تیفعال 1376" در سال یی مصالح بنا

  نوع ساختمان ها در کشور که  نیا ی سنت یتوجه به مرسوم بودن اجرا
  مقاوم در برابر زلزله هستند، یساختمان ها ی با ضوابط فن ریمغا معموال
  ات یتجرب اریمبحث را بر مع نیا شد کهبر آن  ی تخصص  تهیکم نی ا میتصم
چند فصل شامل   در کند و یساز  ی و امکانات موجود در کشور بوم  ی بوم 

مبحث   نیو کالف دار، ا  رمسلحیغ ، یو خشت ی سنگ ،یآجر  یساختمان ها
به چاپ   1384و در سال  نیتدو   ی آن زمان جامعه مهندس  ازیرا بر طبق ن

 .دیرسان
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سهولت امکان استفاده   زیو ن یصنعت ساختمان ساز  ری چشمگ شرفتیپ با
دوم مبحث، مباحث   شیرا یو  در در تمام نقاط کشور، دیاز مصالح جد
و کم رنگ  ع یتجم  رمسلحیغ یو آجر  ی سنگ ،یخشت  ی سنت  یساختمان ها

مسلح به صورت   یی جامعه مهندسان، مبحث بنا یی آشنا جهت تر شد و
 .دیردار گردبرخو یشتر یب تیو محدود از اهم  ی مقدمات 

 

 ساختمان یمقررات مل 8مبحث   یمحتوا 4#

  ی مرجع اصل رانیا ی مل  یساختمان، استانداردها ی مقررات مل 8مبحث   در
 یشده ا فی تعر   ی مسائل استاندارد مل ی اگر در برخ  اما شده اند؛ ی معرف 

 .دیقرار ده اریرا مع ی الملل نیب  یاستاندارها دیتوان ی م  وجود نداشت،
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  خورند که ی به چشم م ری مانند موارد ز ی مهم  یها دواژهیمبحث کل نیا در
را به دست  ی اطالعات خوب  دیتوان   ی هر کدام با رجوع به کتاب م درباره
 :دیآور

 ییبنا مصالح •
 یته  انیم وارید •
 بستر  لگردیم •
 چند جداره  وارید •
 جداگر  وارید •
 باربر  وارید •
 ینسب وارید •
 ی الغر  نسبت •
 مسلح  ریباربر مسلح و غ وارید •
 درگاه  نعل •
 یگاه قائم و جانب هیتک •
 بازشو  لگردیم •
 لگردیخم م قطر •
 محصور شده با کالف ساختمان •
 کننده بازشو  تی تقو •
 و قالب  یبند کالف  •
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 باشد و ی ، مهم و پر سوال م8مبحث   ،یمعمار  یآزمون نظارت و اجرا در
آن را با دقت   یاآزمون تمام فصل ه نیدر ا تی موفق یبرا  میکن ی م  هیتوص

 .دییمطالعه نما 

 

 نی ا دیجد شی رای اعمال شده در و راتییتغ 5#
 کتاب 

از   ی که عموما ناش ریاخ یلرزه ها نیساختمان ها در زم یر یپذ بیآس
در به روز  ی مهم و اصل لیدل باشد، ی م  ی ضوابط فن حی نکردن صح تیرعا
 .باشد ی ساختمان م  یمقررات مل  8مبحث  شی رای و و ی رسان

آن   یمباحث و هماهنگ ساز  ی هرچه بهتر به روز رسان  یبرا ریمس نیا در
روز  ازین نیچن هم و ی الملل نیمعتبر ب یی اجرا ینامه ها نیی آ نیها با آخر

  یموضوع طرح و اجرا ۱۳۹۸سال  د یجد شیرا یصنعت ساخت و ساز، در و
نسبت به قبل ارائه شده   یبه صورت کامل تر  یی تمان با مصالح بناساخ
 .است

 ی مقررات مل   8مبحث  دیجد شی را یاعمال شده در و رات ی از تغ ی برخ
 :است ریساختمان شامل موارد ز

از  ی قبل شیرا یدر فصل اول نسبت به و ازیمورد ن  هیاول فی تعار •
 .برخوردار شده است یشتر یب ی گستردگ 
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ها و مشخصات  ی ژگ یدر مورد و یشتر یاطالعات ب زیفصل دوم ن در •
 .شود ی به خواننده داده م  92 شی رایبا و سهیمصالح در مقا 

  یشتر یب یکه در فصل سوم قرار دارند مورد بازنگر  ی عموم ضوابط •
 .یسازه ا ریغ  یدر مورد اعضا ژهیقرار گرفته اند؛ به و

ساختمان در  یموضوع مسلح ساز  تیفصل چهارم با توجه به اهم در •
ضوابط  لیمانند زلزله شاهد گسترش و تکم  ی عیطب یایبرابر بال
 یمجموعه ا یی با افزودن روش مقاومت نها  تی نها در و میهست

مهندسان  اریمسلح در اخت ی ساختمان ها  ی و طراح لیکامل از تحل
 .قرار گرفته است

با کالف به طور کل  یی بنا یپنجم با موضوع ساختمان ها فصل •
است بتواند  دیام شده که یادیبن شیرا یو و  ریدست خوش تغ

 .برطرف سازد نهیزم نیاز ابهامات را در ا یار یبس
 یموارد مانند اجرا ی حذف شده و برخ ی قبل ش ی رایششم و فصل •

 .انتقال داده شده استانواع سقف ها به فصل پنجم 

 

نظام  یسواالت آزمون ها یبودجه بند 6#
 از مبحث هشتم یمهندس

 یساختمان، برا ی مقررات مل 8مبحث  یطبق آن چه در بودجه بند بر
و کنترل ساختمان  ی دفتر مقررات مل  تی در سا ی نظام مهندس یآزمون ها
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  ریز یها شیمبحث در رشته و گرا  نی ا از شده است،  انیوزارت مسکن ب
 :سوال مطرح خواهد شد

 عمران )محاسبات(  رشته •
 عمران )نظارت( رشته •
 عمران )اجرا(  رشته •
 )نظارت(  یمعمار  رشته •
 )اجرا(  یمعمار  رشته •

 

  یمقررات مل 8فهرست مطالب مبحث  7#
 ساختمان

 ی مقررات مل  8با مبحث  ی شما دوستان و مرور اجمالآشنا شدن  یبرا
قرار  تانیمبحث را در انتها برا نیمهم ا یساختمان فهرست سر فصل ها

 :می داده ا

 ات یاول: کل فصل •
 ت یفیدوم: مشخصات مصالح و کنترل ک فصل •
 یسوم: ضوابط عموم  فصل •
 مسلح  یی بنا یچهام: ساختمان ها فصل •
 کالفبا  یی بنا یپنجم: ساختمان ها فصل •
 8مرتبط با مبحث  رانیا ی مل  یاستانداردها: ۱شماره  وستیپ •
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 به روش تنش مجاز  ی طراح: ۲شماره  وستیپ •
 واژه نامه : ۳شماره  وستیپ •


