
 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
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 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
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باشد کهه داطلهاهبهان ای در ارتباط با شهری خاص میدر بعضی از سواالت آزمون نظام مهندسی نیاز به داده

برای یافتن این داده باید ضمن تشخیص منبع، صفحه موردنظر را نیز بیابند. در این جزطه برای سرعت بیهشهتهر 

ای کهه بهه شهرهای موجود در مقررات مای ساختمان به ترتیب حرطف الفبا گردآطری شده ط منبع ط صفحه

های کلیدیی قدردت ا  واژههای  شهر مورد نظر اشاره دارد آطرده شده است. این جزطه یکی از مکمل

شود در تکمیل ط تصحیه  است ط از شما همکاران گرامی درخواست می قلی ساختمدا 

 آن ما را یاری کنید.

(/ ز: آیین نامهه 2933: مبحث نوزدهم )23(/ م2932: مبحث چهاردهم )21(/م2931: مبحث ششم )6م شاقل:

 طیرایش چهارم( ط ص: صفحۀ -1322لراحی ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد 

 : تقسیم بندی شهرهای کشور از نظر بار برف02ط  13ص6م

 : سرعت ط فشار مبنای باد برای شهرهای ایران221ط  229ص 6م

 درجه ساالنه برای تعدادی از شهرهای ایران-: رطز272ص21م

 : گونه بندی نیاز ساالنۀ انرژی شهرهای ایران73الی  63ص 23م

 : زطایای مناسب برای سایبان پنجره ها برای شهرهای ایران297الی  210ص23م

 : درجه بندی خطر نسبی زلزله شهرهای ایران271الی  213زص

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

icivil.ir/nezam 

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
































...O)13~

0;1,45' .:,~I" ";,...; .:...0\1)' vo-" J.o)I,'!. " J...:.J.obl';' Ja= lb ejl,45' o.l.:b, "'1;1~I ..:...,;l.."'! to;. ..>!j...,s, .;;') ~ 4

~I.o,} I'IJjI.:r.$T .:.»~ ejl,45' -,r. J.1O~ .;;I..>!);.i '),joO.' ''J

~.....,,1~lJb ().'i'~'JOo.? 151.)-:'oJI9~.!IS@
~).f.:'.>' 1.0.:,l::..., • ..s,.. jl.s ..s'\1';..slb ..:......1';')' "'!""!'y 4 I.ol,y' eJ...:.~ 0I"o<-~) ..sl.)!J.A> 1.....,192);T), lb .;1,45'

..slb 0,joO})' ..,..,;. )~ ..slb),;.,;4, JO¥ ),_;- jl...,..; J ..:......1eJ...:.~ 0¥} ~ "'! lb~) 1'10;,;;'.r.0yS'1 .:...0,/ .:.>;ro lb

...:......1oJ...:."'1)1U""~ I'll;.; ~~ 0)Ojl.J...:. r:l1:.1t!l;..c ~ J1lbc 0yS'1,r.,;..slb 0.>3'

.:r.1, ~~ ~b I" .:,,joO}... 1.1..s1..>!,;1.,)'J,joO;>".cJ0¥} 01;~ U..I,!~,,ySr' 0,..})' I".:..r.l.. ~.l.:!~ to;. :;>",.cJ":"'..,)!.I..o-3

.J.ob..l,!I" 1;71J .:.»ll;.; ~ .:,,joO},. ~ f"" " '="'" f"" .J..:..!<~ ),..,.. lb ~) ,;1...;...>!.sl..>!lo..:. 05 ..us:.,.. .~ ~ .?, .J!....c
f"" .:r.1.,yS l"~ I.>01j,,;. <.;11,1,!,.:,¥} .:,\!~Ij J.o)I,., Ij ..I,!p JI,... 0,}'I..I.o; ..s'.r. ..s;}1 Jr' , r:-- "!' r->.>. '1;; .l.:!1.,).:.",I..>!l.:.!

!!lb _jl,45' .;;lb • .l.:!1>,;1~

~ I',),T ~ ~ ':"'oJ \1 r'~ ":""")' I" JI,.. " I; ~ ,/1 05 I"<~ ,I;j .:,,..} ;1 JJ.; I) .:.»~ .:r.1: JI,.. ~",b~ .b.U-4

JJ.; Jl.. .;;I.)!" ..u'y. oJ...:.>,......49 .,.0,; ~...k3Jl.. ,,;ns:..., e,,; Jo.o/I1:;:!W1':l1:.1jl JJ.;.s'y. '_':-'3' ~ cJ""; ~!p~ J".,.

J..;.:...)I¥ lb .;1,45' 0Y-J.c I)0~';'.)~ ,..u,y' .,}' ..,_s 74 .~ .jl,45' jl 0,l,;;,..,14

~j'tI.!'~'t,.().·i.~.I~09DJ1 J~ lJboJI9~.!IS~t,. ~~ Oo.? ~ @
I"!;s:"..o)~I.:,T jl.;;'->',joO",!.s ~I¥ ......~ I'll;.;.:,,joO}~ r' .:.>~~ 0 .;;I.)!......l..1J> 01)lb ojl,45'

...,..;.J.o.-<..>!~~ "'! .:,I.oj,jIJ-"Uy ) • .l.:!4to;..s ..:......I.J...:...rl_,b..sl cJ~ 1.01..:......1j4 0Jr. .:,,..}.s ..:......1..:......).:.:,I.oj":"'..,)!.I..o-1

)IS' .;,<105 J.b. ~~ ?'.r. , J.;$ 1..1.0;I".).c .:.>I""A.c..s~l:S' )' JI,... );.i ,),.. ....; .. ..ul,., .?-<r' 05 ..:......1..rS .:,T,;I ~,..

..:......Ilbojl,45' ~I

......... ~ J...:.4~I, ~,...,.. ..:......1~ ..!..._,.c ~ \1 " )' ~ 05 .:-...0 cJ~1 .:.>')'1,...jl .,?.)!: .:,)Ojl e.u... ~..,)!.lA-2
;1,'; ~ ,),.. 9 V!;7~", 5 ..!_ )• ..:......1~ 05 .? ,)¥), .)1,... ~ I;12,10.•..._,.c I;......~ I'll;.; .:,_";li, .;;},I.:.>I.oll;.;

)",;,1), I) lb .jl,45' .,r. ,/1 1.01¥.~I;~~ Ij ,yS r~ JI,... ~..s'.r. ~~.;,<I J' .I> )' .l.:!4to;. .;,<I.)!l.:.!..3 J...:.4...;,/

I) <\olS' t,iJ1 "';'r &..b b"; ..I,!4to;. .:,~ ..:......1&" rl..>S ,;1JI,... .:r.105 J.ob..l,!un,;~;1.....,1? .-.!; .;;jl.,) ~4 ~I,

.)1<. ~ .:r.1..J...:.0'.>3Tto;. .;;'.r. oJ...:.0.l,;;,..,1.:.»~ I; <\olS' .:,T,;1~~ rio; )' 05 o.s!lb....),T rio; <\olS' .:,T.;;~ J ,ySI..I.o;
!!~c:J~1

.ro jl f""' 0 ':'>.>r. .:.>~I,...;,<IJ...>;. 50 jl ~ ~~.s ',' ...3..>!3.>........ JI,... 60 ~ to;. • \S""~ I'll;.; j4 ."r. .:,,joO}.>'
j>1, 05 _;WS' .;;3.>jl J.o)I,., JI,.. .:,..ul';' jl...,..; ..I,!~.:.>~I,....;,<1"'! t:--~..sl..>!to;. . ..:......1oJ...:.uk.:,T .;;lbl.,;.,ol)3";1S' 22 ~~

..:......1JI,.. ~I 0'>,joO.:,~..:......1 ..,.,,; .; J.li?'.r. .:.>}.~ I;<\olS' .;,<1J.ob' IJ"!;' .. 1"..:......1JI,...:,~.s .;;1.jIJ.:,T ,;, ... JI,..

..,..l:S' )' <\olS' .;,<105.;;1"", ... ,-",),T.,~ ,.;-; '71) .:,WI,....;;45' ojl3 t,iJ1 JJ;'" ..sJ) jl.3r..;,<1 "'! ~I .....4 . oJ...:.J..;S'u.:,T.r.,

.:,T ..... ~ J...:.4.J...:.~ ..!_ ~ jl ....... ~ .>' I;3 ........ ~ jl ..r:;. )' ..sl ojl3 ,/1 . J.o.-<)..... t:--~"'! 3 "';\1 I" ,->', ':17,
..:......1.J...:...r-' '-"'),T.:.>6.A...

http://icivil.ir/nezam

	jeld1-shahr kelidi-sh95
	Binder1
	shahrhaye kilidi-w_Page_01
	shahrhaye kilidi-w_Page_02
	shahrhaye kilidi-w_Page_03
	shahrhaye kilidi-w_Page_04
	shahrhaye kilidi-w_Page_05
	shahrhaye kilidi-w_Page_06
	shahrhaye kilidi-w_Page_07
	shahrhaye kilidi-w_Page_08
	shahrhaye kilidi-w_Page_09
	shahrhaye kilidi-w_Page_10
	shahrhaye kilidi-w_Page_11
	shahrhaye kilidi-w_Page_12
	shahrhaye kilidi-w_Page_13
	shahrhaye kilidi-w_Page_14
	shahrhaye kilidi-w_Page_15


