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- اولین ایده پرداز روش کلیدواژه ها در آذر سال 1392

- بازنگري  مستمر و بهبود کلیدواژه با استفاده از تیم مجرب از تمام گرایش ها

- پشتیبانی سریع و دقیق تیم پشتیبانی سایت آي سیویل و کلیدواژه

- ثبت شده در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  و داراي مجوز هاي قانونی

- ارائه محصوالت با کیفیت و پشتیبانی کامل از محصوالت ارائه شده

-10 سال سابقه خدمات مهندسی در اینترنت و وب فارسی  

- داراي نماد اعتماد الکترونیک وزارت صنعت براي تضمین امنیت خرید آنالین شما

- معتبر ترین سایت مهندسی عمران بر اساس آمارهاي  گوگل و الکسا

نمونه کلیدواژه آزمون نظام مهندسی 97

http://icivil.ir/nezam


ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی الزم الرعایه در طراحی، نظارت و اجرای عملیات مقررات ملی ساختمان جمموعهبه نام خدا... 
گردد. قبولی در این آزموون ییوی از اورایط ساختمانی است. آزمون نظام مهندسی ساختمان معموالً سالی  دو بار برگزار می

 های مرتبط با صنعت ساختمان است.دریافت پروانه ااتغال بیار برای راته

با توجه به اینیه ارکت در آزمون پس از گذات سه سال از تاریخ فارغ التحصیلی امیان پذیر است و  متناسو  بوا تغییور 
-گیرند، قبولی در آن نیازمند صرف وقت و مطالعوه قابوت توجوه مویارایط، مقررات ملی ساختمان نیز مورد بازنگری قرار می

بااد. آزمون کتاب باز است؛ پس ااید این تصور ایجاد اود قبولی در آن آسان است! در حالی کوه رربوه نو ان دادم، معمووالً 
اوند که یا پاسخ سواالت را حفظ هستند و یا  با اندکی تردید حموت دقیوق پاسوخ را در منبو  مهیارانی در آزمون موفق می

دانند. رسیدن به این مقدار از تسلط نیاز به صرف وقت و مطالعه دقیق دارد. ما بور اسواجت رربوه و منطوق، عقیودم مورد نظر می
ای کوه نبوود آن های کلیدی حلقۀ گم ادم برای اتصال میان سوواالت آزموون و منواب  آن اسوت. حلقوۀ گوم اودمداریم واژم

 اود.گان در آزمون میناخودآگام باعث ایجاد خبش بزرگی از نگرانی ارکت کنندم

 ، مسیری همواررت ربای قبولی رد آزمون نظام مهندسی ساختمانواژه اهی کلیدی

مبحث اول؛ تعاعاریع  ) ]ق[/ -فایل ویژه كليدواژه با اعمال اصالحيه ها در متن-(0931نامه اجرائي آن ) قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و آئين

[/ مبحث چهارم؛ الزامات ععمعومعي 9( ]م0931[/ مبحث سوم؛ حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )1( ]م0931[/ مبحث دوم؛ نظامات اداري )0( ]م0931

[/ معبعحعث 6( ]م0931[/ مبحث ششم؛ بارهاي وارد بر ساختمان )1( ]م0931[/ مبحث پنجم؛ مصالح و فرآورده هاي ساختماني )1( ]م0931ساختمان )

[/ مبحث نهم؛ طرح و اجراي ساختمانهاي بعتعن 3( ]م0931[/ مبحث هشتم؛ طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنایي )7( ]م0931هفتم؛ پي و پي سازي )

( 0931[/ مبحث یازدهم؛ طرح و اجراي صناتي ساختمانها )01( ]م0931[/ مبحث دهم؛ طرح و اجراي ساختمانهاي فوالدي )3چاپ دوم( ]م-0931آرمه )

[/ 09( ]م0931[/ مبحث سيزدهم؛ طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمانعهعا )01( ]م0931[/ مبحث دوازدهم؛ ایمني و حفاظت كار در حين اجرا )00]م

( 0933كشي گاز طبياعي ) [/ مبحث هفدهم؛ لوله06( ]م0936[/ مبحث شانزدهم؛ تأسيسات بهداشتي )01( ]م0936مبحث چهاردهم؛ تأسيسات مکانيکي )

[/ مبحث بيستم؛ عالئعم و 03( ]م0933جوئي در مصرف انرژي ) [/ مبحث نوزدهم؛ صرفه03( ]م0936[/ مبحث هجدهم؛ عایق بندي و تنظيم صدا )07]م

[/ 11( ]م0931از ساختمعانعهعا )  [/ مبحث بيست و دوم؛ مراقبت و نگهداري10( ]م0931[/مبحث بيست و یکم؛ پدافند غير عامل )11( ]م0936تابلوها )

( ]دگ[/ آیين نامه طراحي ساختمانها در بعرابعر 0930( ]رج[/ دستورالامل گودبرداري )0931راهنماي جوش و اتصاالت جوشي در ساختمانهاي فوالدي )

پيمان[/ دستورالامل نحوه رسيدگي به تخلفعات انعتعظعامعي [قراردادها و شرایط عمومي و خصوصي آنها ( ویرایش چهارم ]ز[/ 1311زلزله )استاندارد 

/ دستورالامل بيمه پروژه ها در قراردادهاي پيمانکاري ]بعيعمعه[/ )حرفه اي( پيمانکاران ]انتظامي[/ قانون مالياتهاي مستقيم ]ماليات[/ قانون كار ]ق كار[

 ( ]اخالق[/ قانون مدني ]مدني[0931نظام نامه رفتار حرفه اي اخالقي در مهندسي ساختمان )

 شامل



 62/11/2131تنظیم: تاریخ  (icivil.ir/nezamمنابع مورد استفاده برای استخراج واژه های کلیدی آزمون نظام مهندسی )

 .دمطابقت داشته باشکه مطابق با منابع اعالم شده از سوی سایت رسمی آزمون است توجه شود که منابع مورد استفاده شما باید با جدول زیر 

 :فرماییدبه نکات زیر توجه 

سال ویرایش کتاب با سال چاپ آن ممکن است یکی نباشد. اصل در اینجا سال ویرایش کتاب است که روی جلد سبز رنگ مقررات ملی  .1

 .ساختمان پایین سمت چپ نوشته شده است

و در غیر این صورت نوبت  چاپ دوم( مانند مبحث نهم) از منابع مشخص شده در سایت آزمون نوبت چاپ هم آورده شده است در برخی .2

ممکن است از یک ویرایش کتاب ده ها بار چاپ  باشد که در باال توضیح داده شد. چاپ مهم نیست و اصل سال ویرایش کتاب میسال 

 کند اما ویرایش کتاب تغییری ندارد. می شود که با هر بار چاپ نوبت چاپ تغییر

 یدر نظر داشته باشید منابعی که در جدول ذکر شده صرفاً منابع استخراج واژه های کلیدی هستند و شامل همه مواد آزمون نظام مهندس .3

ن برای ای توضیح داده شده است که کتاب خاصی و سایت رسمی بصورت ستاره دار معرفی شده است در ،نیست. زیرا برخی از مواد آزمون

 .توان استخراج کرد کلیدواژه ای هم نمی به همین دلیلشود  معرفی نمی مواد آزمونی

 .مراجعه نمایید http://inbr.ir/?page_id=82آزمون به لینک برای اطالع از لیست کامل مواد  .4

( و پیامک vaje.nezam@outlook.comورت مشاهده مغایرت و یا اشتباه در جدول زیر به ما اطالع دهید. تماس با ما: ایمیل )لطفاً در ص

(60002030005) 

 

 ویرایش مخفف نام منبع

تعداد 

 صفحات

 

 

 تهیه کننده

 دفتر مقررات ملی ساختمان 65 1931 1م تعاریف -(2931مبحث اول )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 151 1931 1م 2نظامات اداری -(2931مبحث دوم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 111 1936 9م حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق -(2935مبحث سوم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 111 1931 1م الزامات عمومی ساختمان -(2931مبحث چهارم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 119 1931 6م مصالح و فرآورده های ساختمانی -(2931مبحث پنجم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 113 1931 5م 1بارهای وارد بر ساختمان -(2931مبحث ششم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 53 1931 7م پی و پی سازی -(2931مبحث هفتم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 73 1931 3م اجرای ساختمان با مصالح بناییطرح و  -(2931مبحث هشتم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 979 1931 3م 9طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه -(2931مبحث نهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 911 1931 11م 1طرح و اجرای ساختمان های فوالدی -(2931مبحث دهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 111 1931 11م طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها -(2931)مبحث یازدهم 

 دفتر مقررات ملی ساختمان 31 1931 11م ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا -(2931مبحث دوازدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 116 1936 19م 5طرح و اجرای تأسیسات برقی -(3529مبحث سیزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 111 1935 11م تأسیسات مکانیکی -(2936چهاردهم )مبحث 

 دفتر مقررات ملی ساختمان 111 1935 15م تأسیسات بهداشتی -(2936مبحث شانزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 173 1933 17م لوله کشی گاز طبیعی -(2933مبحث هفدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 33 1935 13م تنظیم صداعایق بندی و  -(2936مبحث هجدهم )

                                                           
 ولی بقیه چاپ ها )دوازدهم، چهاردهم و...( تغییری گزارش نشده. م این ویرایش دارای تغییراتی است،احتماالً چاپ سیزده - 1

 .به بعد استفاده شود. اصالحیه اعمال شود ماز چاپ پنج - 2

 .اعمال شودجدید )دوم( اصالحیه  آزمون، ویرایش چهارم چاپ دوم به بعد مورد نظر است. در سایت منابعمطابق  - 3

 .اصالحیه اعمال شود - 4

 اصالحیه اعمال شود. - 6
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 دفتر مقررات ملی ساختمان 161 1933 13م صرفه جویی در مصرف انرژی -(2933مبحث نوزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 71 1935 11م عالئم و تابلوها -(2936مبحث بیستم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 111 1936 11م پدافند غیر عامل -(2935مبحث بیست و یکم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 73 1931 11م مراقبت و نگهداری از ساختمان -(2931مبحث بیست و دوم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 571 1931 رج 6(2931راهنمای جوش و اتصاالت جوشی )

 دکتر حمیدرضا اشرفی 165 1931 گ 7گودبرداری و سازه های نگهبان

 کمیته دائمی آیین نامه زلزله 111 1939 ز 3ویرایش چهارم -(1311زلزله )آیین نامه 

جزوه ویژه کلیدواژه با -3(2931قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )

 اعمال اصالحیه ها در متن

 دفتر مقررات ملی ساختمان 151 1931 ق

 معاونت نظارت راهبردی 75مجموع:  - یمانپ (1922موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان )نشریه 

 دفتر مقررات ملی ساختمان 7 1931 دگ (2932دستورالعمل گود برداری )

 معاونت نظارت راهبردی 11 1931 انتظامی دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی )حرفه ای( پیمانکاران

  53  ق کار قانون کار جمهوری اسالمی ایران

  55  مالیات (92/11/2931با آخرین اصالحات )مصوب  مستقیمقانون مالیاتهای 

  11 1939 بیمه دستورالعمل بیمه پروژه ها در قراردادهای پیمانکاری

  69  مدنی 21قانون مدنی

 وزارت راه و شهرسازی 3 1936 اخالق نظام نامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان

 

                                                           
 جلد زرد رنگ است. - 5

نیازی به تهیه کتاب احساس نمی بررسی سواالت چند آزمون اخیر نشان می دهد که منبع اکثر سواالت مربوط به گودبرداری، مبحث هفتم است. با توجه به این موضوع  - 7

 272 شامل همین کتاب( 1332)همچنین کلیدواژه ویرایش اول  .ارائه شده است به صورت تکیدارند به تهیه همکارانی که تمایل  برایواژه های این کتاب کلیددر هر حال  شود.

آماده شده است که در صورت نیاز مورد استفاده به صورت تکی زرد رنگ -جلد نارنجی با صفحه 365 شامل 1336ویرایش  تاب گودبرداری و سازه های نگهبانصفحه و کلیدواژه ک

 توجه کنید.و کلیدواژه با مشخصات باال قبل از تهیه کتاب حتماً به منطبق بودن آن  قرار گیرد.

 اصالحیه اعمال شود.بهتر است از چاپ چهارم به بعد استفاده شود.  - 3

مخفف صفحه( با  3) "نظامنامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان"جزوه . است دجزوه مربوط به اعمال اصالحیه ها در متن اصلی همراه با فایل کلیدواژه قابل دانلو - 3

 در کلیدواژه کار شده است. "اخالق"

 .می شودهمراه کلیدواژه ارائه  هایی از این قانون. فایل مربوطهشامل بخش  - 10



 فهرست
 صفحه حرف

 1 ا
 03 آ

 03 ب
 11 پ
 30 ت
 38 ث
 38 ج
 49 چ
 43 ح
 138 خ
 111 د
 118 ذ
 113 ر
 101 ز
 103 ژ

 103 س
 114 ش
 133 ص
 181 ض
 183 ط
 131 ظ
 131 ع
 138 غ
 133 ف
 144 ق
 139 ک
 113 گ
 111 ل
 118 م
 131 ن
 181 و
 183 ه

 131 ی
 131 فهرست حروف التین
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