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 فصل اول
 NFPA 13  استاندارد یمعرف •
 ست؟ یچ NFPA 13 استاندارد یهاورژندر  راتی تغ لیدل •
 NFPA 13R و  NFPA 13D  استاندارد یمعرف •
 ست؟یاستاندارد چ یهاپاراگراف  از یوجود عالمت ستاره در برخ  علت •
 استاندارد کد و  نیتفاوت ب یمعرف •
 NFPA 13 اهداف استاندارد یمعرف •
 NFPA 13 R/D اهداف استاندارد یمعرف •
 NFPA 13 استاندارد یمحدوده کار  یمعرف •
 NFPA 13  استاندارددر  کاررفتهبه اصطالحات  یمعرف •
 Approved اصطالح یمعرف •
 Authority Having Jurisdiction (AHJ) اصطالح یمعرف •
 Listed اصطالح یمعرف •
 Should و Shall اصطالح یعرفم •
 نکلر یاسپر هایسیستمدر مورد  یتصورات اشتباه  یمعرف •
 Old-Style/conventional Sprinkler یمعرف •
 از لحاظ جهت  نکلرهایاسپر میتقس  یمعرف •
 (Upright) باالزن  نکلریاسپر یمعرف •
 ( Pendent) زننی پا نکلریاسپر یمعرف •
 ( sidewall sprinkler) زنبغل   نکلریاسپر یمعرف •
   نکلریاسپر یاجزا یمعرف •
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 ( Quick response) عیواکنش سر  ایاسپرینکلره یمعرف •
 ( Standard response) واکنش استاندارد  اسپرینکلرهای یمعرف •
 واکنش استاندارد  اسپرینکلرهای  و عی واکنش سر اسپرینکلرهایتفاوت   حیتشر •
 نکلرها یسپردر خصوص نحوه نصب ا ینکات حیتشر •
 نکلر یاسپر ییمبحث شناسا حیتشر •
 نکلر یدر اسپر K فاکتور یمعرف •
 و دتکتورها  نکلرها یاسپر یاشتباهات در نصب و نگهدار  حیتشر •
 Metal Deck هایسقف  ریز  نکلریفاصله مناسب جهت نصب اسپر یمعرف •
 م؟ یدوباره آن را نصب کن میتوانی م ستم،یاز س  نکلریبعد از باز کردن اسپر ایآ •
 نکلر یاسپر ضی گانه جهت تعو  6 طیشرا یمعرف •
 نکلر یاسپر یحفاظت  یهادرپوش در خصوص  استانداردالزامات  یمعرف •
 Glass Bulbs اسپرینکلرهای ییرنج دما یمعرف •
 Fusible Links  اسپرینکلرهای ییرنج دما یمعرف •
 رزرو  اسپرینکلرهایتعداد  یمعرف •
 نکلر یدر خصوص گارد اسپر استانداردالزامات  یمعرف •
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   صل دومف
 Aboveground نشانیآتش  هایلولهدر خصوص  استانداردالزامات  یمعرف •
 نشانی آتش  هایلولهدر بخش  CPVC هایلولهاستفاده از  طیشرا یمعرف •
 Welded pipe and fittings استاندارد در خصوص الزامات •
 Return Bends استاندارد در خصوص الزامات •
 Fire Department Connection (FDC) استاندارد در خصوص الزامات •
 دهد می را  FDC  اجازه حذف استانداردکه  یموارد یمعرف •
 ی کنترل  یرهایدر خصوص ش  یالزامات استاندارد یمعرف •
 Inspector Test Connection در خصوص یالزامات استاندارد یمعرف •
 Backflow Preventer  در خصوص یالزامات استاندارد یمعرف •
 Floor Control Valve Assemblies  در خصوص یالزامات استاندارد یمعرف •
 و کاالها  هامکان  یخطر برا بندیطبقه  حیتشر •
 خطر  بندیطبقه  نیدر تع مؤثرعوامل  یمعرف •
 خطر  بندیطبقه نینحوه تع یمعرف •
 ق یاز نظر خطر حر هامکان بندیطبقه یمعرف •
 (LH)  خطرکم  طیمح  یمعرف •
 OH2 و  OH1 گروه یخطر معمول طیمح  یمعرف •
 EH2 و  EH1  پرخطر طیمح  یمعرف •
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 صل سومف
 نکلر یاسپر ستمیس یمعرف •
 نکلر یاسپر ستمیس زاتیتجه  یمعرف •
 System Riser یمعرف •
 Riser ستمیس زاتیتجه  یمعرف •
 نکلر یاسپر هایسیستمانواع  یمعرف •
 Wet Pipe Sprinkler System یمعرف •
 Waterflow Detection Devices یالزامات استاندارد یمعرف •
 Relief Valves یالزامات استاندارد یمعرف •
 Air Venting یالزامات استاندارد یمعرف •
 Dry Pipe Sprinkler System یمعرف •
 Dry Pipe Sprinkler ستمیملزومات س حیتشر •
 قیحر یاطفا ستمی در س یخوردگ  حیتشر •
 Dry Pipe Sprinkler  ستمیاندازه س یمعرف •
 ستمی برد اندازه سکار  موارد •
 test Connection یمعرف •
 Quick-Opening devices یمعرف •
 ی مسکون یدر واحدها  Dry Pipe Sprinkler  ستمیاندازه س یمعرف •
 Dwelling Unit یمعرف •
 Dry ستمیهوا در س نیتأم ستمیس یالزامات استاندارد یمعرف •
 در آن فشارسنج نصب شود دیکه با  Dry ستمیدر س ییهامکان  یمعرف •
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 Dry ستمیمجاز به استفاده در س ینکلرهایانواع اسپر یمعرف •
 Dry ستمیس یاستاندارد یهات یمحدود از  یبرخ  یمعرف •
 Preaction  ستمیس یمعرف •
 Preaction ستمیانواع مختلف س یمعرف •
 Single interlock ستمیس یمعرف •
 non interlock  ستمیس یمعرف •
 double interlock ستمیس یمعرف •
 Preaction  ستمیاندازه س یمعرف •
 Preaction ستمیمجاز به استفاده در س ینکلرهایانواع اسپر یمعرف •
 Deluge ستمیس یمعرف •
 Deluge  ستمیاجزاء س یمعرف •
 Deluge ستم یالزامات س حیتشر •
 Antifreeze ستمیس یمعرف •
 Exposure Protection اصطالح یمعرف •
 NFPA 170 در  یها Legend یمعرف •
 Maximum Protection Area of Coverage یمعرف •
 نکلر یاسپر یدهپوشش نحوه محاسبه مساحت  یمعرف •
 نکلر ی هر اسپر یحداقل فاصله برا یمعرف •
 هاBaffle کاربرد یمعرف •
 ی معمول  یوارهایاز د نکلر یحداکثر فاصله اسپر یمعرف •
 Small Room قانون یمعرف •
 Shadow Area قانون یمعرف •
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 Beam قانون یفمعر •
 Three time قانون یمعرف •
 wide Obstruction قانون یمعرف •
 12به   2از  شتریب  بیبا ش  هاییسقفدر  نکلرینصب اسپر یالزامات استاندارد یمعرف •
 12به   4از  شتریب  بیبا ش  هاییسقفدر  نکلرینصب اسپر یالزامات استاندارد یمعرف •
 Ceiling Pockets در خصوص یالزامات استاندارد یمعرف •
 Heat collectors مفهوم حیتشر •
 Skylights ای  یاشه یش هایسقفدر  نکلرینصب اسپر یالزامات استاندارد یمعرف •
 Open-Grid Ceilings در نکلرینصب اسپر یالزامات استاندارد یمعرف •
 Cloud Ceilings در نکلرینصب اسپر یالزامات استاندارد یمعرف •
 و سقف کاذب یسقف اصل  نی ب یدر فضا نکلرینصب اسپر یالزامات استاندارد یمعرف •
 Limited-Combustible  مفهوم یمعرف •
 Stairways در نکلرینصب اسپر یالزامات استاندارد یمعرف •
 Vertical Openings در نکلرینصب اسپر یالزامات استاندارد یمعرف •
 Large Openings در نکلرینصب اسپر یالزامات استاندارد یمعرف •
 Electrical Room یدر فضا نکلرینصب اسپر یالزامات استاندارد یمعرف •
 کشی لولهمختلف شبکه  یهابخش  یمعرف •
 Branch Line  یمعرف •
 Riser Nipple  یمعرف •
 Cross Mains یمعرف •
 Feed Mains یمعرف •
 Riser  یمعرف •
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 نکلر یاسپر ستمیس ی کربندی انواع پ حیتشر •
 ی درخت هایسیستم  یمعرف •
 Looped Sprinkler هایسیستم  یمعرف •
 Gridded Sprinkler هایسیستم  یمعرف •
 نکلر یاسپر یطراح هایروش انواع  حیتشر •
 Pip Schedule Method روش  حیتشر •
 Residual Pressure  مفهوم •
 Hydraulically designed System  حیتشر •
 ( Hydraulic Calculation در مبحث)  Density/Area روش  حیتشر •
 Density/Area روشدر  ستمی س موردنیازمحاسبه مقدار کل آب  حیتشر •
 شودی م  یدر مساحت طراح ری که منجر به تغ یط یشرا یمعرف •
 Quick-Response  نکلریبا استفاده از اسپر یکاهش مساحت طراح طیشرا  حیتشر •
 ی دما باال در کاهش مساحت طرح ینکلرهایاستفاده از اسپر ری تأث یمعرف •
 ( Hydraulic Calculation در مبحث)  در مبحث Room Design روش  حیتشر •
 Room Design در روش ستمی س موردنیازمحاسبه مقدار کل آب  حیتشر •
 مجاور  یدر فضاها نکلریاسپر نشیاستاندارد جهت چ  یراهکارها  حیتشر •
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 صل چهارمف
 NFPA 13 مطابق با استاندارد نکلریاسپر سیستم الزامات مبحث ساپورت در  حیتشر •
 Hanger Rods  الزامات یمعرف •
 Powder-Driven Studs  الزامات یمعرف •
 خودکار  چیالزامات استفاده از پ یمعرف •
  نکلریاسپر تمسیس یساپورت وزن  عنوانبه  خی اجازه استفاده از م NFPA 13 استاندارد ایآ •

 ؟ دهدمی را 
 Toggle hangers الزام استفاده از  یمعرف •
 Flexible Sprinkler Hose Fittings الزام استفاده از  یمعرف •
 هاساپورت  نیالزام استاندارد در خصوص حداکثر فاصله ب یمعرف •
 الزامات طول مهار نشده لوله یمعرف •
 Sprigs  الزامات یمعرف •
 Risers الزامات ساپورت یمعرف •
 Pipe Stands الزامات ساپورت یمعرف •
 از زلزله  ی ناش بیدر مقابل آس کشیلوله  ستمیالزامات محافظت از س حیتشر •
 نکلر یاسپر ستمیدر س  Flexible Coupling الزامات استفاده از یمعرف •
 ( Seismic Separation Assembly) زلزله یالزامات مجموع جداساز  یمعرف •
 ( Lateral Sway Bracing)لوله  یحرکت عرض مهار کننده ساپورت الزامات  •
 ( Longitudinal Sway Bracing)لوله   یحرکت طول  هار کنندهم ساپورت الزامات  •
 نکلر ی سپرا ستمیس یآب برا هینکات مهم در خصوص منبع تغذ حیتشر •
 نکلر یدر اسپر هیآب تغذ ستمی در خصوص س یالزامات استاندارد حیتشر •
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 هیآب تغذ ستمیس  تیالزام استاندارد در خصوص ظرف  یمعرف •
 آب هیتغذ ستمیس  زیالزامات استاندارد در خصوص سا یمعرف •
 ستمیآب س ه یمنبع تغذ عنوانبهساختمان  یاز منبع آب شرب مصرف  توانی م ایآ •

 استفاده کرد؟ نکلریاسپر
 water supply treatment  در خصوص یالزامات استاندارد یمعرف •
  استاندارد دیتأکه مورد  نکلریاسپر ستمیس  هیمنبع آب تغذ گانههفت  یهای ژگ یو  حیتشر •

NFPA 13  باشد ی م 
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 صل پنجم ف
 کند  تی رعا دیبا نکلر یاسپر ستمیو تست س یابیارز قبل از مانکاریکه پ یط یشرا یمعرف •
 Hydrostatic Tests  استاندارد در خصوص نحوه انجامالزامات  حیتشر •
 یعملکرد  یهاتست  یالزامات استاندارد حیتشر •
 Hydraulic Data Nameplate  در خصوص یالزامات استاندارد حیتشر •
 در انبارها  نکلریاسپر هایسیستم یالزامات کل  یمعرف •
 کاالها  یخطر برا بندیطبقه یمعرف •
 ( Idle  Wood Pallets) راکد یچوب  هایپالت  یمعرف •
 ( Idle  Plastic Pallets) راکد یک یپالست هایپالت  یمعرف •
 (Solid Piled) صلب یهاتوده انبارش  یمعرف •
 ( Palletized) پالت یانبارش رو یمعرف •
 ( Bin Box) انبارش درون جعبه یمعرف •
 (Shelf Storage) انبارش درون قفسه یمعرف •
 (Back-to-Back Shelf Storage) پشتبهپشت  یهاقفسه یمعرف •
 ( Rack Storage) انبار رک یمعرف •
  هارک  یبندم یتقس  یمعرف •
 ( Open Rack) رک باز یمعرف •
 ( Solid Rack) رک بسته یمعرف •
 ( Single Row Rack)  فهیرک تک رد یمعرف •
 ( Double Row Rack) فهی رک دو رد یمعرف •
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و  ( Portable Racks) حملقابل  هایرک ، ( Fixed Racks)  ثابت هایرک  یمعرف •
 ( Movable Racks) متحرک هایرک 

 ( Multiple Row Rack) فهیچند رد هایرک  یمعرف •
 ( Rubber Tire Storage) نیماش کی انبار الست یمعرف •
 (Roll Paper Storage)  انبار رول کاغذ یمعرف •
 کاغذها یبند دستهانواع  یمعرف •
 ( Encapsulation)  یساز کپسول یمعرف •
 ( Closed Array) بسته هیآرا یمعرف •
 ( Open Array)  باز هیآرا یمعرف •
 هاتودهمبحث استحکام  حیتشر •
 ی و عرض  یدود رو طول یفضا یمعرف •
 الزامات استاندارد در خصوص ارتفاع انبارش  یمعرف •
 ( Commodity Classes  ایدر مبحث کالس کاالها )  کیکالس  یمعرف •
 (Commodity Classes ای در مبحث کالس کاالها )  الس دوک یمعرف •
 ( Commodity Classes  ایدر مبحث کالس کاالها )  کالس سه یمعرف •
 ( Commodity Classes  ایدر مبحث کالس کاالها )  کالس چهار یمعرف •
 ( Free Flowing Plastics) آزاد انیجر هایپالستیک  یمعرف •
 A (Plastics Group A) گروه هایپالستیک  یمعرف •
 B (Plastics Group B) گروه هایپالستیک  یمعرف •
 C (Plastics Group C) گروه هایپالستیک  یمعرف •
 ه یکل ناح بندیطبقه هایروش   حیتشر •
 ( Miscellaneous) متفرقه یمبحث انبارها  حیتشر •
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 در انبار  مورداستفاده ینکلرهایانواع اسپر یمعرف •
 CMDA  ینکلرهایاسپر یمعرف •
 CMSA  ینکلرهایاسپر یمعرف •
 ESFR  ینکلرهایاسپر یمعرف •
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 صل ششم ف
 ساختمان   یکل  یبنا  ریو ارتفاع و ز  یتصرفات بر اساس کاربر  یبندگروه  یمعرف •
 گانه سهتصرفات  قیحر  یاطفا هایسیستمحداقل الزامات   یمعرف •
تهران و   99 مطابق با ضوابط سال  قیحر  یاطفا یهاسامانه اگرامینقشه فلو د حیتشر •

 NFPA 13 آن با استاندارد سهیمقا
 ی پمپ جوک فیمشخصات و وظا یمعرف •
 ق یحر یاطفا  ستمیتهران در خصوص س 99 ذکر شده در ضوابط سال  یتذکرات کل  •
 ی مطابق با ضوابط داخل نکلریاسپر هایسیستمانواع  یمعرف •
 لوله تر   نکلریاسپر ستمیس  حیتشر •
 لوله خشک   نکلریاسپر ستمیس  حیتشر •
 عملگر   شیپ  نکلریاسپر ستمیس یمعرف •
 ی الب یس  نکلریاسپر ستمیس یمعرف •
 ی مطابق با ضوابط داخل هیالزامات لوله تخل حیتشر •
مشترک   زریو را نکلریمستقل اسپر زری در خصوص را یالزامات ضوابط داخل حیتشر •

از   شیب  یبنا  ریمتر و ز 23از   شیبا ارتفاع ب  ییهاساختمان در  ستادهیو لوله ا  نکلریاسپر
 متر  4830

 نانیاطم ری فلسفه استفاده از ش حیتشر •
 دک ی نکلریدر خصوص تعداد اسپر   یضوابط داخل یمعرف •
 ی طبق ضوابط داخل نکلریرنگ اسپر بندیطبقه دما و  یبندکالسالزامات مربوط به  •
 NFPA 14 طبق استاندارد ستادهیلوله ا ستمیس یبندکالس  یمعرف •
 NFPA 14 طبق استاندارد ستادهیلوله ا ستمی س کیکالس  حیتشر •
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 NFPA 14 طبق استاندارد ستادهیلوله ا ستمیکالس دو س حیتشر •
 NFPA 14 طبق استاندارد ستادهیلوله ا ستمی کالس سه س حیتشر •
 NFPA 14 ستانداردطبق ا ستادهیلوله ا ستمیس یهاپ یتا یمعرف •
 Automatic Wet Standpipe System پیتا  حیتشر •
 Semiautomatic Dry Standpipe System  پیتا  حیتشر •
 Manual Wet Standpipe System  پیتا  حیتشر •
 Manual Dry Standpipe System  پیتا  حیتشر •
 نشانی آتش الزامات اتصال مخصوص  یمعرف •
 نشانی آتش آب  تأمینالزامات پمپ  یمعرف •
 نشانی آتش آب  تأمین یهاپمپ انواع  یمعرف •
 نشانی آتش آب  تأمینالزامات پمپ  یمعرف •
 نشانی آتش آب  رهیمخزن ذخ  یمعرف •


