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

 های مرتبط با صنعت ساختمان است.این آزمون یکی از شرایط دریافت پروانه اشتغال بکار برای رشته

با توجه به اینکه شرکت در آزمون پس از گذشت سه ساال از تااریف فاارل التلا یلی امکاان پاذیر اسات و  
گیرند، قبولی در آن نیازمناد صار  متناسب با تغییر شرایط، مقررات ملی ساختمان نیز مورد بازنگری قرار می

باشد. آزمون کتاب باز است؛ پس شاید این ت ور ایجاد شود قبولی در آن آسان است! وقت و مطالعه قابل توجه می
شوند که یا پاسف سواالت را حفظ هستند در حالی که جتربه نشان داده، معموالً مهکارانی در آزمون موفق می

دانند. رسیدن به این مقدار از تسلط نیاز باه صار  و یا  با اندکی تردید حمل دقیق پاسف را در منبع مورد نظر می
های کلیدی حلقۀ گم شده بارای اتا ال وقت و مطالعه دقیق دارد. ما بر اساس جتربه و منطق، عقیده داریم واژه

ای که نبود آن ناخودآگااه باعاا ایجااد بار بزرگای از میان سواالت آزمون و منابع آن است. حلقۀ گم شده
 شود.گان در آزمون مینگرانی شرکت کننده

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

[/ مبحث هفتم؛ پی و پیی سیا ی )6( ]م2931مبحث ششم؛ بارهای وارد بر ساختمان )

[/ 8( ]م2931[/ مبحث هشتم؛ طرح و اجرای ساختمانهای با مصالح بیایا یی )7( ]م2931

[/ مبحث دهیم؛ 3چاپ دوم( ]م-2931مبحث نهم؛ طرح و اجرای ساختمانهای بتن آرمه )

[/ مبحث  ا دهم؛ طرح و اجرای صایتیتیی 21( ]م2931طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی )

( 1811[/ آ ین نامه طراحی ساختمانها در برابر  لزله )اسیتیانیدارد22( ]م2931ساختمانها )

 و را ش چهارم ] [

 شامل



 40/21/6231تنظیم: 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 218 2931 6م 2ساختمانبارهای وارد بر  -(2931مبحث ششم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 63 2931 7م پی و پی سازی -(2931مبحث هفتم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 73 2931 8م طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی -(2931مبحث هشتم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 979 2931 3م 1طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه -(2931مبحث نهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 911 2931 21م 9طرح و اجرای ساختمان های فوالدی -(2931مبحث دهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 212 2931 22م طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها -(2931مبحث یازدهم )

 حمیدرضا اشرفیدکتر  156 2931 گ 4گودبرداری و سازه های نگهبان

 کمیته دائمی آیین نامه زلزله 121 2939 ز 5ویرایش چهارم -(1022آیین نامه زلزله )

 

                                                           
 .به بعد استفاده شود. اصالحیه اعمال شود ماز چاپ پنج - 1

 .اعمال شودجدید )دوم( اصالحیه  آزمون، ویرایش چهارم چاپ دوم به بعد مورد نظر است. در سایت مطابق منابع - 2

 .اصالحیه اعمال شود - 3

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  - 4

 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 کی به صورت تزرد رنگ -جلد نارنجی با صفحه 365 شامل 1336ویرایش  تاب گودبرداری و سازه های نگهبانصفحه و کلیدواژه ک

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

 اصالحیه اعمال شود.بهتر است از چاپ چهارم به بعد استفاده شود.  - 6
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 فهرست
 صفحه حرف

 1 ا
 7 آ

 11 ب
 11 پ
 11 ت
 11 ث
 11 ج
 11 چ
 11 ح
 11 خ
 17 د
 12 ذ
 12 ر
 11 ز
 11 ژ

 11 س
 11 ش
 17 ص
 13 ض
 11 ط
 11 ظ
 11 ع
 11 غ
 11 ف
 14 ق
 11 ک
 12 گ
 12 ل
 41 م
 42 ن
 11 و
 11 ه

 11 ی
 11 فهرست حروف التین
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