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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 الرعایهه رر رراحهی، نرهارت و اجهرای مقررات ملی ساختمان جمموعهبه نام خدا... 
زهررر. قوولهی رر ایهز آزمهون عملیات ساختمانی است. آزمون نرام مهندسی ساختمان معموالً سالی  رو بهار برزهرار مهی

 های مرتوط با صنعت ساختمان است.یکی از شرایط رریافت پروانه اشتغال بکار برای رشته

با توجه به اینکه شرکت رر آزمون پس از زذشت سه سال از تاریخ فارغ التحهییلی امکهان پهذیر اسهت و  متناسه  بها 
زیرند، قوولی رر آن نیازمند صهر  وقهت و ملالعهه قابه  تغییر شرایط، مقررات ملی ساختمان نیر مورر بازنگری قرار می

باشد. آزمون کتاب باز است؛ پس شاید ایز تیور ایجار شور قوولی رر آن آسان است! رر حهالی کهه بربهه نه ان توجه می
شوند که یا پاسخ سواالت را حفظ هستند و یا  با اندکی ترریهد له  رقیهق راره، معموالً مهکارانی رر آزمون موفق می

رانند. رسیدن به ایز مقدار از تسلط نیاز به صر  وقت و ملالعه رقیق رارر. ما بر اساس بربه و پاسخ را رر منوع مورر نرر می
ای های کلیدی حلقۀ زم شده برای اتیال میان سواالت آزمون و منابع آن است. حلقهۀ زهم شهدهمنلق، عقیده راریم واژه

 شور.زان رر آزمون میکه نوور آن ناخورآزاه باعث ایجار خبش بررزی از نگرانی شرکت کننده

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

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

[/ مبحث سوم؛ حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق )1( ]م0931[/ مبحث دوم؛ نظامات اداري )0( ]م0931مبحث اول؛ تعاریف )

( 0931[/ مبحث چهاردهم؛ تأسيسات مکانيکیي )01( ]م0931[/ مبحث دوازدهم؛ ایمني و حفاظت كار در حين اجرا )9( ]م0931

[/  مبحث 01( ]م0931[/ مبحث شانزدهم؛ تأسيسات بهداشتي )01( ]م0931برقي )  [/ مبحث پانزدهم؛ آسانسورها و پلکان01]م

[/ مبحث بيسیت و 03( ]م0933جوئي در مصرف انرژي ) [/ مبحث نوزدهم؛ صرفه01( ]م0933كشي گاز طبيعي ) هفدهم؛ لوله

[/راهنماي مبیحیث 11( ]م0931از ساختمانها )  [/ مبحث بيست و دوم؛ مراقبت و نگهداري10( ]م0931یکم؛ پدافند غير عامل )

[/ 01( ]رم0930[/ راهنماي مبحث چهاردهم؛ تأسيسات مکانیيیکیي )9( ]رم0931سوم؛ حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق )

[/ راهنماي مبحث نوزدهم؛ صرفه جویي در مصیرف انیرژي )01( ]رم0931راهنماي مبحث شانزدهم؛ تأسيسات بهداشتي )

نظام نامه رفتار حرفه اي اخالقي در مهندسیي [/   10( ]رم0931[/ راهنماي مبحث بيست و یکم؛ پدافند غير عامل )03( ]رم0931

 ( ]اخالق[0931ساختمان )

 شامل



 80/21/6131تنظیم: 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 )

 ساختمان دفتر مقررات ملی 38 1931 11م ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا -(2931مبحث دوازدهم )

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

 دفتر مقررات ملی ساختمان 41 1931 16م آسانسورها و پلکان برقی -(2931مبحث پانزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 118 1935 15م تأسیسات بهداشتی -(2936مبحث شانزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 143 1933 14م لوله کشی گاز طبیعی -(2933)مبحث هفدهم 

 دفتر مقررات ملی ساختمان 168 1933 13م صرفه جویی در مصرف انرژی -(2933مبحث نوزدهم )

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

 دفتر مقررات ملی ساختمان 43 1931 11م و نگهداری از ساختمانمراقبت  -(2931مبحث بیست و دوم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 193 1931 9رم (2931راهنمای مبحث سوم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 916 1931 11رم (2931راهنمای مبحث چهاردهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 934 1931 15رم (2931راهنمای مبحث شانزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 918 1931 13رم (2931راهنمای مبحث نوزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 43 1931 11رم (2931راهنمای مبحث بیست و یکم )

جزوه ویژه کلیدواژه با -1(2931قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )

 اعمال اصالحیه ها در متن

 دفتر مقررات ملی ساختمان 158 1938 ق

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

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

مخفف صفحه( با  9) "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 - 2

 در کلیدواژه کار شده است. "اخالق"
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 فهرست
 صفحه حرف

 1 ا
 11 آ

 02 ب
 01 پ
 33 ت
 54 ث
 54 ج
 54 چ
 42 ح
 44 خ
 45 د
 14 ذ
 14 ر
 50 ز
 55 ژ

 55 س
 44 ش
 11 ص
 10 ض
 14 ط
 15 ظ
 14 ع
 121 غ
 121 ف
 124 ق
 111 ک
 115 گ
 101 ل
 101 م
 150 ن
 155 و
 142 ه

 140 ی
 140 فهرست حروف التین
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