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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، اجراییی   ققوییی مزم اعرعاییه طر حراقیی، ن یارت   اجیرای مقررات ملی ساختمان جمموعهبه نام خدا... 
گرطط. یبوعی طر این آزمیون یییی عملیات ساختمانی است. آزمون ن ام مهندسی ساختمان معمومً ساعی  ط  بار برگزار می

 های مرتبط با صنعت ساختمان است.از شرایط طریافت پر انه اشتغال بیار برای رشته

با توجه به اینیه شرکت طر آزمون پس از گذشت سه سال از تاریخ فارغ اعتحصیلی امیان پذیر است    متناسب بیا تغیییر 
-گیرند، یبوعی طر آن نیازمند صرف  یت   مطاععه یابل توجیه مییشرایط، مقررات ملی ساختمان نیز مورط بازنگری یرار می

باشد. آزمون کتاب باز است؛ پس شاید این تصور ایجاط شوط یبوعی طر آن آسان است! طر قاعی که جتربه نیاان طاط،، معمیومً 
شوند که یا پاسخ سوامت را قفظ هستند   یا  با اندکی ترطید حمل طییق پاسیخ را طر منبی  مهیارانی طر آزمون موفق می

طانند. رسیدن به این مقدار از تسلط نیاز به صرف  یت   مطاععه طییق طارط. ما بر اساس جتربیه   منطیق، عقیید، مورط ن ر می
ای کیه نبیوط آن های کلیدی قلقۀ گم شد، برای اتصال میان سوامت آزمون   منیاب  آن اسیت. قلقیۀ گیم شید،طاریم  اژ،

 شوط.گان طر آزمون میناخوطآگا، باعث ایجاط خبش بزرگی از نگرانی شرکت کنند،

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

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

[/ مبحث پنجم؛ مصالح و فرآورده هااي 1( ]م0931[/ مبحث چهارم؛ الزامات عمومي ساختمان )9( ]م0931[/ مبحث سوم؛ حفاظت ساختمانها در مقابل حریق )2]م

[/ مبحث ناهام؛ طارح و 3( ]م0932[/ مبحث هشتم؛ طرح و اجراي ساختمانهاي با مصالح بنایي )7( ]م0932[/ مبحث هفتم؛ پي و پي سازي )1( ]م0931ساختماني )

[/ مبحث یازدهم؛ طرح و اجاراي صانا اتاي 01( ]م0932[/ مبحث دهم؛ طرح و اجراي ساختمانهاي فوالدي )3چاپ دوم( ]م-0932اجراي ساختمانهاي بتن آرمه )

( 0931[/ مبحث سيزدهم؛ طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختامااناهاا )02( ]م0932[/مبحث دوازدهم؛ ایمني و حفاظت كار در حين اجرا )00( ]م0932ساختمانها )

[/ مبحث شانزدهم؛ تأسيساات باهاداشاتاي )01( ]م0932برقي )  [/ مبحث پانزدهم؛ آسانسورها و پلکان01( ]م0931[/ مبحث چهاردهم؛ تأسيسات مکانيکي )09]م

جاوئاي در  [/ مبحث نوزدهم؛ صارفاه03( ]م0931[/ مبحث هجدهم؛ عایق بندي و تنظيم صدا )07( ]م0933كشي گاز طبي ي ) [/ مبحث هفدهم؛ لوله01( ]م0931

[/ مبحث بيست و دوم؛ مراقبت و 20( ]م0931[/ مبحث بيست و یکم؛ پدافند غير عامل )21( ]م0931[/ مبحث بيستم؛ عالئم و تابلوها )03( ]م0933مصرف انرژي )

( ]رج[/ راهنماي مبحث شانزدهم؛ تأسيسات باهاداشاتاي )0931[/ راهنماي جوش و اتصاالت جوشي در ساختمانهاي فوالدي )22( ]م0932از ساختمانها )  نگهداري

دستورال مل نحوه رسيادگاي ( ]دگ[/ 0931[/ دستورال مل گودبرداري )03( ]رم0932[/ راهنماي مبحث نوزدهم؛ صرفه جویي در مصرف انرژي )01( ]رم0932

پاياماان[/ [قراردادها و شرایط عمومي و خصوصي آنهاا به تخلفات انتظامي )حرفه اي( پيمانکاران ]انتظامي[/ قانون مالياتهاي مستقيم ]ماليات[/ قانون كار ]ق كار[/ 

( ]اخالق[/ قااناون مادناي ]مادناي[/ 0931دستورال مل بيمه پروژه ها در قراردادهاي پيمانکاري ]بيمه[/ نظام نامه رفتار حرفه اي اخالقي در مهندسي ساختمان )

 گودبرداري ]گ[

 شامل



 62/11/2131تاریخ تنظیم:  (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 461 4831 2م 4نظامات اداری -(4831مبحث دوم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 241 4815 8م حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق -(4815مبحث سوم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 441 4816 1م الزامات عمومی ساختمان -(4816مبحث چهارم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 236 4816 5م مصالح و فرآورده های ساختمانی -(4816مبحث پنجم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 61 4812 7م پی و پی سازی -(4811مبحث هفتم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 71 4812 3م طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی -(4811مبحث هشتم )

 ملی ساختماندفتر مقررات  878 4812 1م 1طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه -(4811مبحث نهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 811 4812 41م 8طرح و اجرای ساختمان های فوالدی -(4811مبحث دهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 414 4812 44م طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها -(4811مبحث یازدهم )

 مقررات ملی ساختماندفتر  31 4812 42م ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا -(4811مبحث دوازدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 225 4815 48م 1طرح و اجرای تأسیسات برقی -(1548مبحث سیزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 222 4816 41م تأسیسات مکانیکی -(4816مبحث چهاردهم )

 ساختماندفتر مقررات ملی  71 4812 45م آسانسورها و پلکان برقی -(4811مبحث پانزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 221 4816 46م تأسیسات بهداشتی -(4816مبحث شانزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 471 4831 47م لوله کشی گاز طبیعی -(4831مبحث هفدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 11 4816 43م عایق بندی و تنظیم صدا -(4816مبحث هجدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 451 4831 41م صرفه جویی در مصرف انرژی -(4831)مبحث نوزدهم 

 دفتر مقررات ملی ساختمان 71 4816 21م عالئم و تابلوها -(4816مبحث بیستم )

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

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

 .اصالحیه اعمال شود - 3

 اصالحیه اعمال شود. - 4
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 دفتر مقررات ملی ساختمان 441 4815 24م پدافند غیر عامل -(4815مبحث بیست و یکم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 73 4812 22م نگهداری از ساختمانمراقبت و  -(4811مبحث بیست و دوم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 837 4812 46رم (4811راهنمای مبحث شانزدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 811 4812 41رم (4811راهنمای مبحث نوزدهم )

 ساختماندفتر مقررات ملی  672 4811 رج 5(4811راهنمای جوش و اتصاالت جوشی )

جزوه ویژه کلیدواژه با -6(4811قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )

 اعمال اصالحیه ها در متن

 دفتر مقررات ملی ساختمان 461 4811 ق

 معاونت نظارت راهبردی 76مجموع:  - یمانپ (1844موافقتنامه، شرایط عمومی و شرایط خصوصی پیمان )نشریه 

 دفتر مقررات ملی ساختمان 7 4814 دگ (4814دستورالعمل گود برداری )

 معاونت نظارت راهبردی 41 4812 انتظامی دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی )حرفه ای( پیمانکاران

  61  ق کار قانون کار جمهوری اسالمی ایران

  66  مالیات (84/11/4811با آخرین اصالحات )مصوب  مستقیمقانون مالیاتهای 

  12 4838 بیمه دستورالعمل بیمه پروژه ها در قراردادهای پیمانکاری

  58  مدنی 7قانون مدنی

 وزارت راه و شهرسازی 1 4815 اخالق نظام نامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان

 ساختمان تهران نظام مهندسی 86 4818 گ گودبرداری

 

                                                           
 جلد زرد رنگ است. - 6

صفحه( با مخفف  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 - 5

 در کلیدواژه کار شده است. "اخالق"

 .می شودهمراه کلیدواژه ارائه  قانون. فایل مربوطههایی از این شامل بخش  - 7



 فهرست
 صفحه حرف

 1 ا
 33 آ
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 213 ط
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 213 ف
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 238 ک
 281 گ
 281 ل
 213 م
 311 ن
 321 و
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 333 ی
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 های کلیدی مقررات ملی ساختمان چیست؟واژه

ها، اصطالحات و های کلیدی مقررات ملی ساختمان شامل واژهواژه

های مربوطه نامهعبارات مهمی هستند که از متن مباحث و آیین

اند. با مطالعه  استخراج و به ترتیب حروف الفبا گردآوری شده

مربوط به آن، که به اصطالح  واژه کلیدیسواالت آزمون و استخراج 

شکیل می جان سوال ست واژه را ت های  دهد، و یافتن آن در لی

توان به منبع و صفحه سوال دسترسی یافت و با مراجعه  کلیدی می

بعضی از سواالت چند واژه به آن، سوال را پاسخ داد. توجه کنید 

گر واژه های کلیدی باید از  کلیدی دارند و در بعضی دی

 های پاسخ سوال استخراج شود.  گزینه

ها و مواردی که حاصل  در ادامه برخی از نکات مهم و محدودیت

های کلیدی  تجربه شرکت در آزمون نظام مهندسی و استفاده از واژه

شود ضمن اینکه با توجه به تجربیات قبلی، بیشتر  است بیان می

های کلیدی  سواالتی که در ذهن داوطلبان عزیز در مورد جزوه واژه

آید در ادامه توضیح داده شده است، لذا از شما تقاضا  به وجود می

 .متن پیش رو را بطور کامل مطالعه نماییدشود  می

 منابع واژه های کلیدی

ها به سال ویرایش منبع، تعداد صفحات و... توجه  در استفاده از واژه

نمایید که با منبع شما هماهنگ باشد. اگر واژه های کلیدی با منابع 

کنترل نمایید؛  inbr.irشما تناقض دارند، مواد آزمون را از سایت 

توجه داشته باشید ویرایش مباحث که روی جلد کتاب نوشته شده 

ممکن است با سال چاپ کتاب یکی نباشد. مهم در اینجا سال 

ویرایش کتاب است. در بعضی از مباحث نوبت چاپ دارای اهمیت 

است که توسط دفتر مقررات ملی ساختمان اعالم می شود. برای 

استخراج واژه های کلیدی از اصل کتاب مباحث استفاده شده است، 

 از فایل های دانلودی مباحث استفاده نکنید.

های  های کلیدی جایگزین مطالعه دقیق مباحث نیست. واژه واژه

کلیدی و مکمل های آن )نمودارهای کاربردی و...( ابزار دست شما 

برای آزمون هستند. با توجه به نکاتی که بیان می شود و تمرین 

کافی استفاده از این ابزارها را فرا بگیرید تا هرچه بهتر از آنها در 

 جلسه آزمون استفاده کنید. 

در بعضی از رشته ها برای برخی از مواد آزمون کلیدواژه استخراج 

نشده و دلیل آن عدم معرفی منبعی خاص برای آن ماده در لیست 

 است. inbr.irمنابع آزمون در سایت 

   روش های مختلف رسیدن به پاسخ سوال

-این تصور که در جلسه آزمون برای همه سواالت ابتدا به جزوه واژه

های کلیدی مراجعه کرده و پس از پیدا کردن محلی از منابع که 

سوال از آنجا استخراج شده بتوانیم به پاسخ سوال آزمون برسیم؛ 

 تصور مطلوبی نیست.

سه حالت مختلف که منجر به برای روشن تر شدن موضوع در ادامه 

 بیان می شود: رسیدن به پاسخ سوال می گردد

  بهترین روش این است که با مطالعه سوال بدون نگاه کردن به

هیچ منبعی از مواد آزمون بتوان سوال را در زمان کوتاهی پاسخ 

داد. شاید بسیاری از دوستان تصور کنند این روش دست 

نیافتنی و غیر ممکن است، ولی در واقع اینطور نیست. اگر زمان 

کافی برای مطالعه و همچنین انگیزه باال همراه با تمرین کافی 

باشد به میزانی از تسلط خواهید رسید که می توانید تعدادی از 

سواالت آزمون که نیاز به استخراج پارامتر خاصی ندارند با 

همین روش حل کنید. نباید به این خاطر که آزمون کتاب باز 

است فکر کنید که دیگر نیازی به حفظ کردن هیچ چیزی 

نیست و برای هر مطلب ریز و درشتی به کتاب مراجعه کنید. با 

تکرار و تمرین، بسیاری از رابطه ها و مطالب پر کاربرد را می 

 توانید به خاطر بسپارید. 

  روش دوم این است که داوطلب با مطالعه سوال به سرعت

محلی از منابع آزمون که سوال از آن طرح شده است را 

تشخیص می دهد و با توجه به تمرین کافی که قبالً داشته 

سوال را در زمان قابل قبولی پاسخ می دهد. توجه کنید در این 

 روش نیز نیازی به مراجعه به واژه های کلیدی نیست.

 تواند در زمان قابل در روش سوم داوطلب با مطالعه سوال نمی

قبولی محل استخراج سوال را از مبحث مورد نظر بیابد. در اینجا 

مراجعه به واژه های کلیدی بهترین گزینه است. پس از آن و با 

 یافتن محل استخراج سوال قادر خواهد بود سوال را حل کند.

طبیعی است که هر داوطلب برای هر یک از سواالت آزمون یکی از 

سه روش باال را طی خواهد کرد و انتخاب روش بستگی به تسلط 

فرد دارد. داوطلبی که سواالت بیشتری را با روش اول و دوم پاسخ 

دهد زمان بیشتری را نسبت به داوطلبی که برای بیشتر سواالت از 

روش سوم استفاده می کند صرفه جویی خواهد کرد. مسلماً رسیدن 

درصد از سواالت )حد  05به حدی از تسلط که قادر باشیم حداقل 



قبولی در آزمون( را با روش اول و دوم پاسخ دهیم زمان بر است و 

نیاز به مطالعه دقیق دارد. به همین دلیل استفاده از روش سوم 

انتخاب ایده آلی برای بسیاری از داوطلبان بخصوص در آزمون 

نظارت و اجرا است. البته تجربه نشان داده داوطلبی که تسلط 

بیشتری بر مباحث و منابع آزمون داشته و تمرین کافی با روش 

کلیدواژه انجام داده است بسیار بهتر می تواند از این جزوه  در 

 جلسه آزمون استفاده کند.

 دفترچه شما با داوطلبان اطراف شما متفاوت است

های جواب در دفترچه شما با داوطلبان  ها و گزینه ترتیب سوال

 3دفترچه شما که گزینه  32اطراف شما متفاوت است. مثالً سوال 

دفترچه داوطلب دیگر باشد  41پاسخ آن است  ممکن است سوال 

 جواب صحیح است. 1که گزینه 

   زبانه گذاری برای حروف

آزمون است، لبه صفحاتی که -ها که مربوط به رشته در پکیج واژه

شوند را برچسب به صورت زبانه قرار  حروف در آنها شروع می

دهید تا با سرعت بیشتری حرف مورد نظر را پیدا کنید. زبانه 

شود زیرا در  گذاری برای حروف باعث صرفه جویی در وقت می

شود باید ابتدا حرف و  حالتی که از فهرست معمولی استفاده می

صفحه مورد نظر را در فهرست یافت سپس با برگ زدن به آن 

صفحه مراجعه کرد ولی در حالت استفاده از زبانه گذاری به محض 

شوید. برای اینکار دو  یافتن حرف به صفحه مورد نظر هدایت می

نمونه حروف چینی آماده شده که همراه فایل اصلی است. 

توانید با استفاده از چسب کاغذی به جای چسب  همچنین می

 نواری حروف مورد نظر را بر روی چسب یادداشت کنید. 

 سواالت حل کردنی آزمون نظارت و اجرا

سواالت حل کردنی آزمون نظارت و اجرا را مد نظر داشته باشید. 

بعضی از دوستان به محض اینکه سوالی را می بینند که نیاز به 

شوند. این اشتباه  فرمول و حل مسئله دارد به راحتی از آن رد می

بزرگی است! تعداد قابل توجهی از این سواالت با یک رابطه ساده 

 رسند. و کمی دقت به پاسخ می

 های کلیدی برای آزمون محاسبات واژه

قبولی در آزمون محاسبات نیاز به مطالعه و تمرین ویژه و آمادگی 

های کلیدی برای آزمون  علمی مطلوب دارد با این وجود واژه

محاسبات نیز می تواند کاربردی باشد. این دیدگاه که سواالت 

های طوالنی هستند  آزمون محاسبات همه حل کردنی با راه حل

دیدگاه دقیقی نیست. شاید بتوان سواالت آزمون محاسبات را به 

سه دسته کلی تقسیم کرد؛ اول سواالتی در حد آزمون نظارت که 

توان به پاسخ رسید،  حل کردنی نیستند و با یافتن محل سوال می

دوم سواالت حل کردنی که دارای حل کوتاه هستند در این مورد 

هم با یافتن محل سوال و رابطه مورد نظر تقریباً به سادگی می 

توان مسئله را پاسخ داد. دسته سوم که البته بیشتر سواالت از این 

های حل کردنی دشوارتر هستند که نیاز به راه  دسته است مسئله

های طوالنی تر و زمان بیشتری دارند. در صورتی که سواالت  حل

های کلیدی در زمان کمتری  دسته اول و دوم را با کمک واژه

توانید با آرامش و وقت بیشتری به سراغ  پاسخ دهید می

های دشوارتر بروید. قابل قبول نیست که  وقت زیادی را به  مسئله

تر اختصاص دهید و سواالتی که پاسخ آنها فقط سواالت سخت

نیاز به پیدا کردن محل آن در مباحث است جواب ندهید یا در 

انتهای آزمون زمان کافی برای اینکار نداشته باشید. نکته قابل 

توجه دیگر این است که یافتن محل استخراج بسیاری از سواالت 

وقت گیر و دشوار آزمون محاسبات با کمک واژه های کلیدی 

 امکانپذیر است. 

اگر از دوستانی هستید که قصد دارید سواالت تحلیل سازه را کنار 

شود تا حدی محاسبه عکس العمل تکیه گاه  بگذارید، پیشنهاد می

 و رسم نمودارهای برش و خمش را یاد بگیرید.

های قبل را با واژه های کلیدی تمرین  سواالت آزمون

 کنید.

حتماً در نظر داشته باشید موقع تمرین زمان را تنظیم نمایید. با 

این کار اجازه ندهید استرس کمبود زمان را برای اولین بار در 

جلسه آزمون تجربه کنید. به داوطلبان بخصوص آزمون های 

نظارت و اجرا در رشته عمران و معماری پیشنهاد می شود اگر 

فرصت کافی دارید سواالت مباحث مشترک با دو رشته را از 

 آزمون چند دوره اخیر مطالعه نمایید.

 اولویت اول شما قبولی در آزمون باشد

یک نکته مهم اینست که در برنامه ریزی فرصت باقیمانده تا 

آزمون اولویت اول شما قبولی در آزمون باشد. مطلوب نیست که 

این دوستان در آزمون ثبت نام کنند ولی تازه هفته آخر و با 

سراسیمگی به فکر تهیه منابع آزمون و معجزه ای برای قبولی 

باشند. قبولی در آزمون وقتی حاصل می شود که فکر و عمل ما 

 در زمان کافی و در راستا و جهت درست قرار گیرد.



 چند نکته...

وقتی مطلبی را مطالعه می کنید برای اینکه بهتر در ذهن شما 

باقی بماند یک بار آن را برای خودتان به زبان ساده توضیح دهید و 

در نظر داشته باشید چند بار مطالعه یک کتاب بهتر از یک بار 

درصد از کتاب با دقت مناسب  05مطالعه چند کتاب است. مطالعه 

بهتر از خواندن کامل کتاب با دقت کم است. آمادگی برای آزمون 

تدریجی و گام به گام است و حل تمرین های متنوع قدرت و 

 مهارت حل مسئله را افزایش می دهد.

در آزمون های تشریحی مانند آزمون های دانشگاه، دانستن راه 

حل تشریحی مسئله اهمیت دارد ولی در آزمون های تستی فقط 

و کوتاه از  فراگیری روش های تستیپاسخ نهایی مهم است. پس با 

 این ظرفیت در آزمون نظام مهندسی استفاده کنید.

توجه داشته باشید در سواالت مسئله ای و حل کردنی آزمون 

دانستن مسائل کلی و جسته گریخته از منابع آزمون ما را به پاسخ 

مسئله نمی رساند. مسئله را باید با تمام جزئیات فهمید )چه داده 

هایی در اختیار است و مورد سوال چیست؟( بعد به دنبال راه حل 

و پردازش داده ها رفت و بند یا فرمول مربوط به سوال را یافت. 

پارامترها و تبصره های مربوط به فرمول را به درستی شناخت. به 

واحدها دقت کرد و جایگذاری نمود. با دقت و بدون خطا از ماشین 

حساب استفاده کرد و پاسخ صحیح یا نزدیک ترین عدد به آن را 

 عالمت زد.

 اگر همزمان در بیش از یک آزمون شرکت می کنید

اگر داوطلب رشته عمران هستید که همزمان با آزمون محاسبات 

در آزمون نظارت یا اجرا یا هر دو شرکت می کنید و از نظر پایه 

درسی نیز چندان قوی نیستید به نکته ای که در ادامه بیان می 

شود توجه نمایید )همچنین مورد مشابه برای رشته معماری، برق 

 و مکانیک(:

معموالً وقتی بیش از دو ماه به آزمون مانده است این داوطلبان با 

تصور اینکه آزمون نظارت و اجرا آسان است تصمیم می گیرند 

مطالعه را از آزمون محاسبات شروع کنند. طبق تجربه به دست 

آمده بسیاری از داوطلبان در آخر هیچ یک از سه آزمون را قبول 

نمی شوند و یا با درصد کمی فقط یکی از آزمون های نظارت یا 

اجرا را موفق هستند. دلیل این موضوع را اینطور می توان توضیح 

داد که این دوستان با شروع مطالعه آزمون محاسبات با توجه به 

اینکه از نظر پایه درسی ضعیف هستند بسیار به کندی پیش می 

روند. عادت به مطالعه طوالنی ندارند و زود خسته می شوند و 

معموالً بازده مطالعه آنها در کمترین سطح است. پس از گذشت 

چند هفته یا ماه با مطالعه ضعیف و بدون پیشرفت ناامید می شوند 

و چون زمان زیادی را از دست داده اند و برای هیچ کدام از آزمون 

ها آمادگی کافی پیدا نکرده اند دچار استرس خواهند شد. زمانی 

)که معموالً دیر هم شده( شروع به مطالعه برای آزمون نظارت می 

کنند که استرس و کمبود وقت و عدم آمادگی برای مطالعه 

طوالنی در طول روز باعث می شود که برای این آزمون نیز آمادگی 

کافی پیدا نکنند و در نهایت نتایج آزمون چندان امیدوارکننده 

 نیست.

ابتدا مطالعه را برای آزمون نظارت در این شرایط پیشنهاد می شود 

کر کنید تا به سطح شروع کنید آزمون ف . فقط و فقط به این 

آمادگی مناسبی برسید به طوری که حل سواالت آزمون دوره های 

قبل با کمک کلیدواژه و... را با تسلط کافی انجام دهید. این روش 

کلی برای مطالعه چند مزیت دارد؛ اول اینکه مطالعه برای آزمون 

نظارت راحت تر از آزمون محاسبات است و داوطلبان راحت تر 

شروع به مطالعه می کنند و دیرتر خسته می شوند. دوم اینکه اکثر 

داوطلبان با فاصله زیادی که از درس و دانشگاه گرفته اند از نظر 

پایه درسی آمادگی مناسبی برای شروع مطالعه بخصوص برای 

آزمون محاسبات ندارند و در این شرایط مطالعه برای آزمون 

نظارت برای بهبود وضعیت پایه درسی داوطلبان کمک کننده 

است. سوم اینکه به طور کلی ریسک قبولی در آزمون محاسبات 

بیشتر از نظارت و اجرا است. اگر شما طوری برنامه ریزی کنید که 

ابتدا برای محاسبات مطالعه کنید و چند هفته آخر را به نظارت و 

اجرا اختصاص بدید وقتی به هفته های آخر نزدیک می شوید حتی 

اگه مطالعه نسبتاً خوبی هم برای آزمون محاسبات داشته اید رها 

کردن این آزمون و شروع به مطالعه برای آزمون نظارت و اجرا 

بسیار دشوار و پراسترس و همراه با ریسک باال است. زیرا حجم 

مطالب و گستردگی سواالت آزمون محاسبات به قدری زیاد است 

که عدم تکرار و تمرین کافی در هفته ها و روزهای منتهی به 

آزمون باعث از دست رفتن بخش مهمی از آمادگی بدست آمده 

 برای این آزمون می شود. 

 شرط قبولی

کنکور و آزمون نظام مهندسی هر دو تستی هستند و به پاسخ های 

اشتباه نمره منفی تعلق می گیرد. ولی یک فرق اساسی بین این دو 



وجود دارد؛ اینکه برای قبولی در آزمون نظام مهندسی حتماً باید 

سوال صحیح( را کسب کنیم. بعضی از  25درصد نمره )حداقل 05

دوستان بعد از آزمون وقتی از آنها پرسیده میشود امتحان چطور 

سوال زدم، ولی درست! متأسفانه تعداد  30بود؟ مثالً می گویند: 

این داوطلبان انگشت شمار هم نیست! نکته ای که می توان بیان 

کرد اینست که اگر خاطرتان باشد در امتحان کنکور همیشه 

توصیه مهم و درست این بود که به هیچ عنوان شانسی نزنید چون 

نمره منفی دارد. این جمله همچنان آویز گوش بسیاری از 

داوطلبان است. در این شرایط متأسفانه بعضی از دوستان به 

سوال صحیح و بدون پاسخ اشتباه(  25درصد )حداقل  05موضوع 

به عنوان شرط قبولی توجه نمی کنند. مهندسان گرامی، دقت 

سوال را توانستید پاسخ دهید، سواالتی که  25نمایید اگر کمتر از 

هستید )یعنی بین دو گزینه شک دارید( را بزنید و اگر باز  05-05

سوال نرسیدید به سراغ سواالتی بروید که بین سه  25هم به 

نرسیدید شانسی  25گزینه شک دارید. در این صورت هم اگر به 

بزنید! هرچند که با شانسی زدن احتمال قبولی بسیار کاهش می 

احتمال قبولی بسیار پایین بهتر از احتمال  یابد ولی به هر حال

 قبولی صفر است!

سوال می توانند پاسخ  32یا  32بعضی از داوطلبان هم هستند که 

یا شانسی نزدید تا به  05-05دهند و در جواب اینکه چرا سواالت 

سوال برسید؟ می گویند احتمال دارد یک یا دو سوال حذف  25

شود و شرایطی پیش بیاد که ما هم قبول شویم. در این مورد، 

موضوع اما و اگرهای زیاد و مفصلی پیدا می کند. تا زمانی که 

سوالی حذف نشود شما مردود هستید. ممکن است سوالی که شما 

فکر کردید درست پاسخ دادید حذف شود که باز مردود هستید. 

شرایط پیچیده تری هم ممکن است پیش بیاید که توضیح آن در 

این مطلب نمی گنجد. البته در همه شرایط تصمیم نهایی به 

 داوطلب واگذار می شود.

 کلیدواژه شما را چند گام به جلو می برد ولی...

نویسندگان این متن با تجربه چندین ساله در زمینه آزمون نظام 

مهندسی و با بررسی صدها سوال از رشته های مختلف این نکته 

شانس قبولی در آزمون نظام را به شما یادآور می شود که 

مهندسی صرفاً با تکیه بر کلیدواژه )بدون مطالعه مباحث و بدون 

آزمون های مختلف -البته با توجه به رشته تمرین کافی( کم است.

و سطح دشواری سواالت این احتمال متفاوت است ولی به طور 

کلی صادق است. در هر سطحی از آمادگی آزمون که باشید 

کلیدواژه شما را چند گام به جلو می برد ولی قبولی در آزمون 

تضمین شدنی نیست. تجربه نشان داده داوطلبی که آمادگی 

بیشتری برای آزمون داشته و تمرین کافی در ارتباط با حل 

سواالت آزمون های قبل با کمک واژه های کلیدی داشته است 

نتیجه بسیار بهتری کسب نموده نسبت به کسی که فقط جزوه 

کلیدواژه را پرینت گرفته و بدون تمرین با خود به جلسه آورده 

کلیدواژه برای آزمون نظام مهندسی مانند یک ابزار است. است. 

برای استفادۀ حداکثری از این ابزار باید نحوۀ کار با آن را 

فرا بگیرید، محدودیت هایش را بشناسید و تمرین کافی 

 انجام دهید.

 امیدوار باشیم ولی خودمان را گول نزنیم!

نکته بعد که بیان آن الزم است اینست که داوطلبان آزمون نظام 

مهندسی این عبارات و جمالت را به کرّات شنیده اند و عالقه 

آزمون ”زیادی هم به شنیدنش دارند!؛ مثالً راجع به رشته عمران: 

نظارت که با دو هفته خوندن قبولیم! اجرا هم که کاری نداره!! 

فالنی صبح ”یا اینکه: “  فقط واسه محاسبات یه کم باید بخونیم!!

رفت سر جلسه چند تا از مباحث رو هم نداشت فقط با کمک 

این جمالت و صحبت های مشابه خریداران “  کلیدواژه قبول شد!

زیادی دارند و از عباراتی هستند که ما داوطلبان دوست داریم 

 بشنویم و به جمالت مخالف چندان توجه نمی کنیم. 

اگر کمی جستجو کنید بسیاری از داوطلبان را مشاهده می کنید 

که حتی به قول خودشان با مطالعه بسیار بیشتر از دو هفته هم 

نتوانستند در آزمون نتیجه بگیرند )البته اینکه چطور مطالعه 

در هر سطحی از آمادگی کردند هم جای بحث دارد(. در هر حال، 

که هستید و در هر مدت زمانی که تا آزمون باقی مانده 

است، امیدوار باشیم ولی خودمان را گول نزنیم! تالش 

 نماییم و هرگز موفقیت را به شانس واگذار نکنیم...

   چقدر بخونیم تا قبول شویم؟

در پاسخ باید گفت که این موضوع به عوامل مختلفی بستگی دارد. 

اینکه چه رشته ای هستید؟ چه آزمونی شرکت می کنید؟ چند 

آزمون را با هم ثبت نام کرده اید؟ از نظر پایه درسی چقدر 

آمادگی دارید؟ از نظر آمادگی ذهنی چطور؟ شاغل هستید یا خیر 

و چند ساعت در روز را می توانید به مطالعه اختصاص دهید؟ قبالً 

 در آزمون شرکت کرده اید یا خیر؟ و...



با این وجود اگر بخواهیم جمعیت حداکثری داوطلبان را در نظر 

بگیریم اعداد بسیار تقریبی زیر را می توان برای مطالعه پیشنهاد 

 ساعت مطالعه در روز(: 0نمود )با 

ماه. برای آزمون نظارت اگر در  1برای آزمون محاسبات حداقل 

شرایطی هستید که نمی توانید حتی مبحث مورد نظر بسیاری از 

ماه و اگر آمادگی نسبی دارید  2سواالت را تشخیص دهید حداقل 

ماه مطالعه. برای آزمون اجرا اگر همزمان با آزمون  3حداقل 

هفته  2نظارت امتحان می دهید برای منابع غیر مشترک حداقل 

 به زمان مطالعه نظارت اضافه کنید.

این اعداد بسیار تقریبی هستند و صرفاً برای اینکه یک دید کلی 

داشته باشید بیان شده است. بقیه رشته ها نیز می توانند این 

الگوی تقریبی رو در نظر بگیرند. قابل توجه دوستانی که در 

ذهنشان احتماالً این مقدار مطالعه بیان شده را زیاد می دانند و 

هفته مطالعه نظارت و  3کسانی رو مثال می زنند که با کمتر از 

اجرا را قبول شدند و مواردی از این دست... عرض می شود ما نیز 

هفته مطالعه و شاید کمتر،  2داوطلبی را می شناسیم که با حدود 

آزمون محاسبات را قبول شدند. ایشان دانشجوی کارشناسی ارشد 

مهندسی عمران در یکی از دانشگاه های خوب کشور بودند. 

همچنین دوست دیگری که با همین مقدار مطالعه و شاید کمتر، 

در هر سه آزمون رشته عمران قبول شدند که ایشان دکتری سازه 

در رشته عمران داشتند. شاید شما هم نمونه هایی را بشناسید ولی 

واقعاً تعداد این دسته از افراد بسیار کمتر از آن است که بخواهیم 

 مقدار مطالعه آنها را با اکثریت داوطلبان بسنجیم.

 چطور مطالعه کنیم؟

پاسخ به این سوال نیز با توجه به سطح آمادگی هر داوطلب و زمان 

باقیمانده تا آزمون متفاوت است. برای هر آزمونی مطالعه یک 

مبحث بدون تمرین سواالت مربوطه از آزمون دوره های قبل یعنی 

روش منطقی آمادگی برای آزمون مطالعه مطالعه با کمترین بهره. 

دقیق و چندباره مباحث و منابع آزمون است. بعد از آن تمرین 

آزمون های قبل برای بررسی و افزایش میزان آمادگی و همچنین 

باال بردن سرعت و دقت تست زنی دارای اهمیت است. در صورتی 

که میزان آمادگی شما در مبحث یا بخشی از مبحثی قابل قبول 

مطالعه را از مباحثی شروع  نبود مراحل گفته شده تکرار شود.

کنید که مهمتر هستند و تعداد سوال بیشتری از آنها در آزمون 

طرح می شود. با شروع مبحث جدید برای مطالعه در نظر داشته 

باشید از مبحث قبلی که مطالعه کردید زیاد فاصله نگیرید چون 

سریع فراموش می کنید. برای اینکار پیشنهاد می شود مجدداً 

نمونه سواالت مبحث قبلی را همزمان با مطالعه مبحث جدید مرور 

کنید. در هنگام مطالعه مبحث اگر بخش هایی از کتاب برای شما 

نامفهوم بود و حس کردید زمان زیادی در حال تلف شدن است آن 

قسمت را عالمت بزنید که بعداً به سراغش بروید. ولی اگه در حل 

یک تست از آزمون های اخیر دچار مشکل شدید به راحتی از آن 

نگذرید. نمونه سواالت چند دوره اخیر را حتماً با دقت و با 

 یادگیری همه جوانب و نکات فرا بگیرید. 

بعضی از داوطلبان بعد از تهیه کلیدواژه فکر میکنند خوب هست 

آن را تکمیل تر کنند. البته اضافه کردن واژه های متناسب با 

مطالعه شما توصیه می شود، ولی اینکه مثالً از دو ماه مانده به 

آزمون وقت زیادی به صورت روزانه فقط برای اضافه کردن 

کلیدواژه اختصاص داده شود به هیچ عنوان مناسب نیست. در واقع 

وقتی هدف از مطالعه استخراج کلیدواژه باشد نمی توان متن مورد 

نظر را به خوبی یاد گرفت. بعضی از داوطلبان که حوصله مطالعه 

دقیق و حل نمونه سوال را ندارند مطالعه یک مبحث را با قصد 

استخراج کلیدواژه شروع می کنند و تصور می کنند با این کار از 

وقت خود به خوبی استفاده کرده اند! هفته های پایانی را به 

مطالعه دقیق مباحث و حل نمونه سوال اختصاص دهید و در این 

 حین اگر فکر کردید واژه ای باید اضافه شود اینکار را انجام دهید.

یکی از دالیلی که تأکید می شود سواالت آزمون های قبل مطالعه 

شود این است که به نظر می رسد وقتی سوالی در آزمون های 

گذشته جزو سواالت سخت بوده است، تکرار این سوال یا مشابه آن 

در آزمون بعد باعث می شود از نظر طراحان، جزو سواالت آسان 

 آزمون قرار گیرد.

اینکه در هر آزمون سواالت جدید طرح می شود که قبالً مشابه 

آنها در آزمون های قبل تکرار نشده موضوعی حتمی است. اینکه 

برای آمادگی آزمون نظام مهندسی باید سواالت آزمون قبل تمرین 

و تکرار شود نیز قابل کتمان نیست. احتمال اینکه سواالت مشابه 

آزمون قبل در آزمون جدید تکرار شود وجود دارد و در این مورد 

اگر قبالً سواالت مشابه را حل کرده باشیم احتمال حل سوال  

 افزایش می یابد. پس دو مورد مهم را در نظر داشته باشید:

 ًآزمون سواالتی طرح می شود که جدددیددد  حتما در 

هستند و مشابه آن قبالً تکرار نشده است. سواالت جددیدد 



اگدر  می تواند شامل سواالت ساده، متوسط و دشوار باشد. 

ترتیب سواالت شما طوری بود که سواالت جدید و دشدوار 

  در ابتدا قرار گرفته بود، مضطرب و ناامید نشود.

 شابدده  ممکن است آزمون سواالتی بیاید که قبالً م در 

 آن طرح شده است.

 محاسبه نمره آزمون

   نمره آزمون برابر است با حاصل رابطه زیر:

 

T                                  تعداد سواالت صحیح :Fتعداد سواالت غلط : 

 حذف اشتباهات ساده:

بسیار پیش آمده که داوطلبان با اشتباهات ساده  سوالی را از دست 

 داده اند. چند نمونه از این اشتباهات در ادامه بیان می شود:

  عدم دقت در فعل پایانی سوال. مانند: صحیح است/ صحیح

 نیست یا می شود/ نمی شود و...

  عدم دقت در محاسباتی که با ذهن انجام می شود. مداندندد

 اشتباه در یک ضرب یا تقسیم ساده و...

  عدم توجه به مطالعه همه گزینه های سوال. توجه داشدتده

باشید در آزمون کاملترین گزینه، پاسخ درست است، پدس 

 باید همه گزینه ها بررسی شود.

  عدم تسلط کافی در استفاده از ماشیدن حسداب. گداهدی

داوطلبان ماشین حسابی را با خود به جلسه آزمدون مدی 

آورند که استفاده از آن را به دلیل عدم تمرین کدافدی بده 

طور صحیح مطلع نیستند. مثال بعضی از ماشین حساب ها 

جواب نهایی را به صورت کسری نمایش می دهند و بدرای 

Sنمایش اعشاری الزم است دکمه  D .فشرده شود 

  .عدم مشاهده و توجه کافی به بعضی از کلمات مهم سدوال

بدر ” یدا “  ام34طبق مبحث ” مثال در سوال ذکر می شود 

)که مبحث ندوزدهدم “  اساس صرفه جویی در مصرف انرژی

 است(. یعنی خود سوال مبحث مورد نظر را بیان می کند.

 .عدم توجه به زمان باقیمانده آزمون 

 !پاسخ به سوال از روی پاسخ نامه داوطلب کناری 

بهترین راه حذف اشتباهات ساده تمرین کافی و حل نمونه سواالت 

 زیاد است.

 چند نکته...

  گاهی اوقات برای حل یک سوال نیاز به محاسدبه طوالندی یدا

برای فهم بهتر سوال نیاز به رسم شکل داریدد، در ایدن مدوارد 

بهتر است چند برگ سفید همراه داشته باشید. دقت کنید قبل 

از شروع به نوشتن در برگه سفید، شدماره سدوال را بداالی آن 

 یادداشت نمایید.

  عنوان و شماره مباحث مقررات ملی که مورد نیاز آزمون شدما

 هست را حفظ باشید.

  با تمرین آزمون های قبلی سعی کنیدد حدداقل بده حددی از

تسلط برسید که بتوانید به اصطالح جنس سدوال را تدشخیص 

دهید. مثالً جنس سوال مربدوط بده قدانون نظدام مهندسدی و 

یا مربوط به مباحدث  2یا  0است یا مربوط به مبحث  3مبحث 

 و... 41یا  41تأسیساتی 

  ًفقط جمع کننده اطالعات نباشید. بعدضی از داوطلبدان صدرفا

فایل ها و مطالب را دانلود و ذخیره  میکنند. مطالب ضروری را 

 جمع آوری، مطالعه و یاد بگیرید.

  این یک واقعیت است که در آزمون گاهی سوال اشتباه یا شدبه

دار وجود دارد. اگر به همچین سواالتی برخوردید وقت خدود را 

 تلف نکنید.

  .به محفوظات و حدس های ذهنی خود چندان اعتمداد نکنیدد

ممکن است در کارگاه سداختمانی موضدوعی را کده در سدوال 

آمده مشاهده کرده ایدد و االن قدصد داریدد بدا اتکدا بده ایدن 

مشاهدات سوال را پاسخ دهید. این ریسک است. منبدع سدوال 

مباحث مقررات ملی ساختمان است و نده کارگداه سداختمانی 

شما. همچنین این موضوع در مورد کتابها و جزوات داندشگاهی 

شما نیز صادق است. )البته محفوظات ذهنی و مشاهدات قبلدی 

شما زمانی در آزمون می تواند به کار آید که در دقدایق پایاندی 

 25آزمون قرار دارید و تعداد سدوالی کده پاسدخ داده ایدد بده 

نرسیده است؛ فقط در این زمان است که می توانید با اسدتفاده 

 از موارد گفته شده سواالت را پاسخ دهید(

  وقت را در آزمون مدیریت کنید. به خداطر داشدته باشدید کده

هیچ کس وظیفه ندارد به شما دقایق پایدانی آزمدون را اعدالم 

 نماید! 

 !آزمون نظام مهندسی یعنی آزمون سرعت عمل 

  قبل یا بعد بندهای مباحث مقدررات ملدی سداختمان همیدشه



ممکن است تبصره ای داشته باشند... توضیحات زیر جدول هدا 

  فراموش نشود.

 دو هفته قبل از آزمون

اگر کمتر از دو هفته تا آزمون مانده اولویت با حل سوال و تمرین 

آزمون های قبل با کمک کلیدواژه است. در اینجا ذکر این نکته 

الزم است که حداقل دو هفته قبل از آزمون بررسی کنید که همه 

کتابها و منابع مورد نیاز آزمون را تهیه کرده باشید. در روزهای 

پایانی پیدا کردن برخی از کتابها و منابع آزمون کاری دشوار است. 

های صفحات از چپ و راست  در فایل واژه های کلیدی حاشیه

یکسان هستند. جزوات را پشت و رو پرینت بگیرید و ضمن زبانه 

گذاری برای حروف از صحافی فنری استفاده کنید. حتماً اصالحیه 

های مربوط به مباحث مختلف که توسط سایت آزمون اعالم می 

شود را بررسی و اعمال نمایید. جزوه اشتباهات نگارشی مباحث که 

های کلیدی تهیه شده است را از سایت توسط نویسندگان واژه

 دریافت و استفاده نمایید.

 نکات ضروری روز قبل از آزمون و روز آزمون

ذکر این نکته الزم است که اصل و اساس آمادگی شما در جلسه 

آزمون به ماه ها و هفته های قبل از آن و میزان مطالعه و تمرین 

شما بر می گردد و بیان نکاتی در رابطه با روز قبل و روز آزمون به 

افزاید ولی به شما کمک می کند از معلومات و اطالعات شما نمی

 اطالعاتتان که از قبل کسب کرده اید بهره بیشتری ببرید.

 روز قبل از آزمون:

الف( حداقل یک روز قبل از آزمون وسایل مورد نیاز را جمع آوری 

کنید. برای اینکار لیستی از وسایل را از قبل یادداشت کنید. برای 

 نوشتن این لیست زمان کافی بگذارید که چیزی از قلم نافتد.

و همچنین اگر دارویی مورد کمی شکالت و مغز تنقالت مفید ب( 

نیاز است که قبل یا حین آزمون مصرف کنید در لیست وسایل 

 مورد نیاز قرار دهید. 

پ( شب قبل از آزمون استراحت کافی داشته باشید. بخصوص اگر 

آزمون شما نوبت صبح است و محل برگزاری آن شهر خودتان 

 نیست و قصد دارید صبح آزمون به آنجا سفر کنید.

 شروع و حین آزمون:

الف( حداقل نیم ساعت قبل از شروع فرآیند آزمون در حوزه 

امتحانی حضور داشته باشید. صندلی خود را پیدا کنید و بررسی 

کنید  کتابها و وسایل آزمون را چطور بچینید که راحت تر باشید. 

در چند آزمون اخیر استفاده از سرویس بهداشتی در حین آزمون 

ممنوع شد اگه نیاز بود، قبل از آزمون استفاده کنید. شروع آزمون 

نیم ساعت پس از شروع فرآیند آزمون است، مثال فرآیند آزمون 

شروع خواهد  2است و آزمون راس ساعت  2:25نوبت صبح ساعت 

 شد.

ب( اگه نفرات کناری از شما خواستند که به آنها در آزمون کمک 

 کنید )تقلب!( به درخواست آنها پاسخی ندهید.

پ( در ابتدای آزمون دفترچه سواالت را برای کنجکاوی برگ نزنید. 

 از سوال اول شروع کنید.

بیش از حد روی یک سوال توقف نکنید.  توقف بی جا ممنوع!ج( 

هدف اصلی اینست که به هیچ عنوان در انتهای آزمون سوالی 

نمانده باشد که شما حداقل زمان را برای مطالعه آن و پاسخ گویی 

نداشته باشید. چه احساس بدی است که بعد از آزمون متوجه 

شوید به دلیل کمبود وقت سواالتی را از دست دادید که در زمان 

 کوتاهی می توانستید پاسخ دهید! 

استفاده کنید. سواالتی که پاسخ آنها را  روش عالمت گذاریت( از 

اید را با عالمت )+( و سواالتی اید و در پاسخ نامه عالمت زدهیافته

و سواالتی که پاسخ آنها را در دور )×(  که پاسخ آنها را نمی دانید 

اول مطالعه سواالت نتوانستید بدست آورید ولی فکر می کنید در 

( مشخص -صورت دقت و زمان بیشتر می توانید پاسخ دهید با )

. اگر در همین زمان به نتایجی برای حل سوال رسیدید در کنید

پر واضح است پس از دور اول مطالعه کنار آن یادداشت کنید. 

( بروید. در صورتی که -سواالت، باید به سراغ سواالت با عالمت )

 موفق به پاسخ شدید عالمت سوال را به )+( تغییر دهید. 

آرامش ث( اگر چند سوال را پشت سر هم نتوانستید پاسخ دهید 

د. خود را حفظ کنید غ سوال بعدی بروی  و به سرا

ج( اگر در حین آزمون حس کردید بی انگیزه شدید و کُند پیش 

. با دیدن آنها که با به داوطلبان اطرافتان نگاهی بیاندازیدمی روید 

دقت و سرعت در حال پاسخ دادن هستند شما نیز انگیزه پیدا می 

کنید. البته خیلی هم تیز و دقیق نگاه نکنید که منجر به تذکر 

 مراقبان عزیز شود!

 دقیقه انتهای آزمون: 51

اید در پاسخ الف( بررسی کنید همه سواالتی که پاسخ آنها را یافته

 نامه عالمت زده باشید.

سوال یکی را چک کنید که شماره سوال و  0ب( حداقل از هر 



گزینه جواب در پاسخ نامه و دفترچه سواالت یکی باشد. چراکه 

را  41تا  44گاهی پیش آمده داوطلبی چند سوال مثالً از شماره 

به درستی می دانسته ولی به اشتباه در پاسخ نامه به جای گزینه 

را پر  43که گزینه صحیح است گزینه دو از سوال  44دو از سوال 

، سوال 43کرده و به همین ترتیب به جای گزینه صحیح سوال 

 را و... این اشتباهی تلخ در راه قبولی آزمون است.  42

نباید  اید بشمارید.تعداد سوالی که در پاسخ نامه عالمت زدهپ( 

سوال را پاسخ  21کمتر باشد. اکیداً توصیه می شود حداقل  25از 

سوال پاسخ داده اند  25دهید. تجربه نشان داده همکارانی که به 

تا درست بوده بعد از آزمون بسیار  25و مطمئن بوده اند که هر 

اند. البته این دور از پیش آمده که چند سوال را اشتباه پاسخ داده

اند به ذهن نیست زیرا دوستانی که در زمان آزمون فقط توانسته

اند و سوال پاسخ دهند از آمادگی باالیی برخوردار نبوده 25حدود 

 امکان اشتباه در پاسخ های آنها وجود دارد. 

 ث( از تمام وقت آزمون استفاده کنید.

 اما بعد از آزمون...

 داوطلبان را می توان به سه دسته تقسیم کرد:

داوطلبانی که آزمون را به خوبی گذرانده اند. بعد از  دسته اول:

آزمون بعضی از این دوستان لطف دارند و پیام ارسال می کنند به 

خاطر تهیه کلیدواژه تشکر می کنند و موفقیت خود را مدیون 

استفاده از کلیدواژه هستند. پاسخی که برای این دسته از 

داوطلبان داریم اینست که ضمن تبریک به خاطر نتیجه خوب 

آزمون باید گفت این موفقیت صرفاً به خاطر تالش ها و زحمات و 

برنامه ریزی صحیح شما و استفاده درست از ابزارهای موجود برای 

 موفقیت در آزمون است که کلیدواژه یکی از این ابزارهاست. 

داوطلبانی هستند که از نتیجه آزمون خود راضی  دسته دوم:

نیستند و مطمئن اند که قبول نخواهند شد. معموالً این دوستان 

در صحبت شان به سرعت دنبال مقصر هستند و دَمِ دست ترین 

مقصر هم سخت بودن سواالت و ناکارآمدی کلیدواژه است! ما بنا 

را بر این قرار می دهیم که هر دو دلیل این دسته از داوطلبان 

برای عدم قبولی آنها کامالً درست است. چون در همه آزمون ها 

معموالً چند سوال دشوار وجود دارد و در برخی از دوره ها 

سواالت دشوار ظاهراً بیشتر از حد معمول هست و هم اینکه 

همیشه گفته ایم کلیدواژه قطعاً نواقصی دارد که هر دوره تالش بر 

 کاهش آنها است. 

ولی با تجربه ای که در این زمینه وجود دارد پیشنهادی برای این 

دسته از دوستان داریم و آن اینکه تا زمانی که مقصر اصلی را 

تا زمانی که کم کاری و خودتان ندانید وضع به همین منوال است. 

تان در نظر نبود برنامه ریزی صحیح را عامل عدم موفقیت

تان را افزایش نمی دهید و عدم قبولی شما در نگیرید تالش

 آزمون های متوالی تبدیل به یک حالت فرسایشی می شود.

داوطلبانی هستند که روی مرز قبولی هستند و نمی  دسته سوم:

دانند که قطعاً قبول می شوند یا نه؟ این داوطلبان بعد از اعالم 

نتایج آزمون با توجه به قبولی یا عدم قبولی در یکی از شرایط 

 داوطلبان دسته اول یا دوم قرار می گیرند.

برای افزایش تسلط، آزمون ها در اینجا مجدداً تأکید می شود 

قبلی را با در نظر گرفتن زمانبندی و روش عالمت گذاری و 

 با کمک کلیدواژه تمرین کنید.

این مقدمه حاصل تجربیات چند ساله گروه نویسندگان واژه های 

کلیدی است. در ارائه پیشنهادات و روش ها تالش شد دالیل 

منطقی بیان شود تا داوطلبان عزیز بتوانند با ذهن باز مسیر 

موفقیت در آزمون را انتخاب و طی کنند. بدون شک تصمیم 

نهایی برای روش و زمان مطالعه و به طور کلی آمادگی برای 

آزمون و نحوه و ترتیب پاسخگویی به سواالت آزمون طبق نظر 

خود داوطلبان عزیز می باشد. بیش از همیشه خود را محتاج 

استفاده از نظرات، پیشنهادات و تجربیات شما در مورد آزمون 

نظام مهندسی می دانیم؛ خواهشمندیم ما را از این موارد محروم 

 ننمایید.

در زمینه آمادگی آزمون نظام فیلم آموزشی کوتاه مدت چند 

مهندسی و استفاده از کلیدواژه تهیه شده است که می توانید با 

 مراجعه به  سایت مشاهده نمایید.

ک به سامانه  با ما در ارتباط باشید؛ ک پیام با ارسال ی

 (.05553525551پیامکی ما )

با عضویت در کانال تلگرامی کلیدواژه آی سیویل می توانید اخبار 

و اطالعات آزمون و اصالحیه های کلیدواژه و مباحث مقررات ملی 

 iciviLkey@ساختمان و مکمل ها را دریافت نمایید: 

ایده واژه های کلیدی برای آزمون نظام مهندسی ساختمان از 

شکل گرفته و گروه نویسندگان این جزو تهیه  4223آزمون سال 

آن را بر عهده دارند. انتشار این مجموعه توسط پرتال جامع 

صورت می گیرد. مرور منابع  icivil.irمهندسی عمران به آدرس 



و استخراج واژه ها به طور مداوم ادامه دارد و برای هر آزمون جزوه 

های جدید و به روز شده ارائه می شود. در صورت تغییر ویرایش 

مباحث و یا تغییر مواد آزمون تالش می شود این موارد در 

 های جدید اعمال شود و تاکنون نیز انجام شده است. جزوه

در مورد تهیه جزوه و پشتیبانی لطفاً به موارد زیر توجه 

 نمایید:

تهیه نمایید و ایمیل معتبری  icivi.irالف( فایل جزوه را از سایت 

های کلیدی  را وارد کنید. همچنین الزم است صفحه مربوط به واژه

در سایت را دنبال نمایید و در صورت نیاز با ایمیل پشتیبانی 

 موجود در این صفحه مکاتبه نمایید.

ب( مکمل های واژه های کلیدی شامل نمودارهای کاربردی، واژه 

های مترادف، اشکاالت نگارشی و... می باشد که در صورت وجود 

زمان کافی پس از ارائه واژه های کلیدی به روز شده و در سایت 

 قرار خواهند گرفت.

ج( حداقل تا دو ماه قبل از آزمون بهتر است جزوه پرینت گرفته 

نشود، زیرا احتمال دارد منابع از سوی دفتر ترویج مقررات ملی 

 .ساختمان تغییراتی داشته باشد

ها و موسسات که متأسفانه به  های قبل برخی از سایت د( در آزمون

های انسانی، شرعی و قانونی پایبند نیستند و هیچ همکاری  ارزش

های  نیز با گروه نویسندگان نداشتند اقدام به ارائه غیر مجاز فایل

ها  های کلیدی نمودند. حتی برخی از این سایت )گاهی ناقص( واژه

های  و موسسات پا را از این فراتر گذاشته و با ادعای داشتن فایل

کامل تر اقدام به فریب برخی از همکاران کردند. البته با پیگیری 

ترین کاملهای انجام شده با این موارد به طور قانونی برخورد شد. 

 قرار دارد. icivil.irنسخه و آخرین فایل صرفاً در اختیار سایت 

ه( تهیه کنندگان این جزوه هیچ گونه رضایتی نسبت به کپی 

برداری یا قرار دادن فایل جزوه در شبکه های اجتماعی مانند 

( و... یا ارسال این فایل از طریق ایمیل ندارند. Telegramتلگرام )

همچنین حق برخورد قضایی طبق قانون حمایت از حقوق مولفان 

در مجلس شورای اسالمی محفوظ است.  4222مرداد  24مصوب 

 «نه! به دانلود غیر قانونی کتاب...»بیایید همه پایبند باشیم به 

 سپاسگزاری

مدیریت محترم  مهدی رادمردشود از آقای مهندس  تشکر ویژه می

های ایشان نبود این اثر  سایت آی سیویل که اگر همکاری و تالش

 به سرمنزل مقصود نمیرسد.

همچنین  از دوستان و همکاران گرامی، آقای دکتر محمدرضا 

حسین زاده )دکترای تخصصی مهندسی سازه( و مهندسین: رضا 

حمیدیان )کارشناس ارشد عمران(، هادی شاهرخی فرد )کارشناس 

ارشد عمران(، محمد خاکپور )کارشناس ارشد عمران(، مصطفی 

موذنی )کارشناس ارشد عمران(، سید امیررضا مرتضوی )کارشناس 

ارشد عمران(، سید رضا مرتضوی )کارشناس ارشد عمران(، عارف 

عارف پور )کارشناس معماری(، مهدی آوردی )کارشناس ارشد 

عمران(، جمشید عزیزی )کارشناس عمران(، مهدی صیادی 

)کارشناس ارشد عمران(، آرش معتمد )کارشناس ارشد عمران(، 

مصطفی معتقد )کارشناس معماری(، حسین لیراوی )کارشناس 

عمران(، میثم شکیب )کارشناس ارشد عمران(، سید پوریا 

پورصالحان )کارشناس ارشد برق(، سعید مددی )کارشناس ارشد 

عمران(، محمد زعیمی )دانشجو دکترای عمران(، حامد بصیری 

)کارشناس ارشد عمران(، شکوفه شرافت )کارشناس ارشد عمران(، 

فرزانه برجسته )کارشناس برق( و ملیسا مختاری )کارشناس 

 شود. معماری( تشکر و قدردانی می
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