
بادبند = مهاربند/ کالف عمود بر تیر = کالف میانی/ ضریب گذر خورشیدی = ضریب انتقال خورشیدی/ تخلیه هوا = خررج  هروا/ 

جضعیت جوشکراری = مروقرعریرت /  اندازه الکترجد = قطر الکترجد/  نرخ = سرعت/  رسوب = ترسیب  مدل = حالت/کاهش = تقلیل/ 

جاسنجری /  اندازه گیر = گیج/  جظایف = مسئولیت ها/  پیش انحنا = پیش خیز/  تار خنثی = محور خنثی/  قسمت = ناحیه/  جوشکاری

/ محل = مکان/ بیشینه = حداکثر/ کمینه = حداقل = دسرت تراز مایع = سطح مایع/  تخلیه = خرج /  دامنه = حدجد/  = کالیبراسیون

کم/ سامانه = سیستم/ ناشاغولی = ناریسمانی/ ظرفیت فشاری = مقاجمت فشاری/ مد = مود/ برش دجطرفه = پانچ/ عرض =  پرهرنرا/ 

سطح مقطع = مساحت/ آرماتور = میلگرد/ خاموت =   / کالس بندی = درجه بندیمسیر = راه/ دسته بندی = طبقه بندی = انواع = 

تنگ = میلگرد )آرماتور( عرضی/ پی = شالوده = فونداسیون/ آزمون = آزمایش = تست/ جان پناه = دست انداز بام/ صلب = گریرردار 

= خمشی/ بنا = ساختمان/ توالت = مستراح = دستشویی = سرجیس بهداشتی/ نمونه آزمایشی = آزمونه/ بست مورب تک = بسرت 

چپ ج راست/ تغییر شکل رج به باال = پیش خیز/ تغییر شکل رج به پایین = افتادگی/ خرج  از مرکزیت = بررجن مررکرزی/ ارزش 

جوش = مقاجمت جوش/ پله = پلکان/ اصابت = برخورد/ پارکینگ = توقفگاه خودرج/ نامی = اسمی/ سازه دسترسی به بنا = داربست/ 

راه شیبدار = رمپ/ برق زدگی = برق گرفتگی/ مستقل = انفرادی/ استاد = جادار/ سلسیوس = سانتی گراد/ حریق= آتش/ الرکرتررجد 

رجکش دار = الکترجد رجپوش دار = الکترجد پوشش دار/ تیر یکسره = تیر پیوسته/ لوازم = جسایل/ دامنه کاربرد = حردجد کراربررد/ 

شلنگ = شیلنگ/ گنجایش = حجم = ظرفیت/ مخزن انبساط = تانک انبساط/ قطر لوله = سایز لوله/ لوچه = شره = سرریز = سرر 

رفتگی )در جوش(/ ذرات = پودر = گرد/ عرض دیوار = ضخامت دیوار/ بست موازی = تسمه افقی/ ستون = عضو فشاری/ تیر = عضو 

مقاجمت اسمی جوش/ ژنراتور = مولد برق/ دیزل ژنراتور سیار = ژنراتور اضطراری سریرار/ مرعررض = ~ خمشی/ تنش اسمی جوش

مجاجرت/ درز انقطاع = درز زلزله/ تأسیسات = تجهیزات/ برگشت جوش گوشه = قالب جوش/ المان مرزی = اجزای مررزی/ جررم 

مخصوص = جرم جاحد حجم/ جزن مخصوص = جزن جاحد حجم/ ناحیه بحرانی = قسمت بحرانی/ المان مرزی = اجرزای مررزی = 

(/ ارترعراش = لررزش 090ص01(/ پوشش خارجری = نرمرا )م081ص01(/ زج  نیرج = جفت نیرج )م333ص9عضو مرزی )م

(/ سرترون 108ص01(/ سخت کننده = جرق پیوستگی )م103ص01(/ تیر با جان سوراخ دار متوالی = النه زنبوری )م091ص01)م

(/ جرق تکی جان = جرق 109ص01(/ جرق پوششی اتصال = جرق رجسری ج زیرسری )م108ص01جعبه ای = ستون قوطی شکل )م

(/ 122ج  121ص01(/ آچارمدر  = آچرارمرترر )م112ص01(/ جوش گوشه با نفوذ کامل = جوش نفوذی )م111ص01جان )م

(/ 91ص09(/ الی = سریرلرت )م21ص09(/ سرسرا = البی )م31ص09(/ سایه بان = سایبان )م1ص09بازسازی = دجباره سازی )م

(/ مونومر = 011ص1(/ پلیمر = بسپار )م93ص09(/ اسفنج شیشه = شیشه متخلخل )م93ص09سنگ طبیعی متخلخل = گدازه )م

(/ کلکتور = مانیفولد/ اسپرینکلر = شبکه بارنده/ المان تصویر = پیکسل/ اثرر 32ص03(/ تخلیه هوا = خرج  هوا )م011ص1تکپار )م

 (31ص3دلتا/ بازرسی = ارزیابی/ پاخور = کف پله )م-ثانویه = اثر پی

 icivil.ir/nezam مقررات ملی ساختمان، مسیری همواررت ربای قبولی رد آزمون نظام مهندسی واژه اهی کلیدی 

http://www.icivil.ir/nezam
http://www.icivil.ir/nezam


 باسالم

 لطفا توجه فرماييد 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده 

 گردید است
 

http://icivil.ir/file/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/?utm_source=jeld&utm_medium=jeld-key&utm_campaign=jeld-key

