
نمونه کلیدواژه آزمون نظام مهندسی 95
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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

- 8 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

- ارائه محصوالت با کیفیت و پشتیبانی کامل از محصوالت ارائه شده

http://icivil.ir/nezam
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 30/40/5931تاریخ تنظیم:  (icivil.ir/nezamمنابع مورد استفاده برای استخراج واژه های کلیدی آزمون نظام مهندسی )

 .دمطابقت داشته باشست که مطابق با منابع اعالم شده از سوی سایت رسمی آزمون اتوجه شود که منابع مورد استفاده شما باید با جدول زیر 

 لطفا به نکات زیر توجه بفرمایید

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 آورده شده استدر برخی از منابع مشخص شده در سایت آزمون نوبت چاپ هم  .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. شود که با هر بار چاپ نوبت چاپ تغییر می

داشته باشید منابعی که در جدول ذکر شده صرفاً منابع استخراج واژه های کلیدی هستند و شامل همه مواد آزمون نظام مهندسی  در نظر .3

ن برای ای توضیح داده شده است که کتاب خاصی و درسایت رسمی بصورت ستاره دار معرفی شده است ،نیست. زیرا برخی از مواد آزمون 

 .توان استخراج کرد کلیدواژه ای هم نمی به همین دلیل شود معرفی نمی مواد آزمونی

 مراجعه نمایید. http://inbr.ir/spage/uspage.aspx?id=273برای اطالع از لیست کامل مواد آزمون به لینک  .4

( و پیامک vaje.nezam@outlook.comبه ما اطالع دهید. تماس با ما: ایمیل ) لطفاً در صورت مشاهده مغایرت و یا اشتباه در جدول زیر

(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 119 1931 6م ساختمانیمصالح و فرآورده های  -(2931مبحث پنجم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 93 1931 3م طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی -(2931مبحث هشتم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 999 1931 3م 1طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه -(2931مبحث نهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 911 1931 11م 9طرح و اجرای ساختمان های فوالدی -(2931مبحث دهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 31 1931 11م ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا -(2931مبحث دوازدهم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 61 1931 11م پدافند غیر عامل -(2932مبحث بیست و یکم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 93 1931 11م مراقبت و نگهداری از ساختمان -(2931مبحث بیست و دوم )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 591 1931 رج 1(2931راهنمای جوش و اتصاالت جوشی )

 دفتر مقررات ملی ساختمان 195 1931 رق (2931راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه )

 نوآورنشر  165 1931 گ 5گودبرداری و سازه های نگهبان )ویژه آزمون نظام مهندسی(

 دفتر مقررات ملی ساختمان 195 1931 ق 6(2931قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان )

 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی 11 1931 انتظامی دستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامی )حرفه ای( پیمانکاران

 

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

 .اصالحیه اعمال شود مطابق منابع آزمون، ویرایش چهارم چاپ دوم به بعد مورد نظر است. - 2

 .اصالحیه اعمال شود - 3

 است.جلد زرد رنگ  - 4

صفحه و کلیدواژه کتاب گودبرداری و سازه های نگهبان/ ویرایش  272همچنین کلیدواژه ویرایش اول همین کتاب/ جلد سفید رنگ است. نویسنده: دکتر حمیدرضا اشرفی.  - 6

 زرد رنگ به صورت تکی آماده شده است که در صورت نیاز مورد استفاده قرار گیرد.-صفحه/ جلد نارنجی 365/ 1336

در کلیدواژه آورده شده است. اگر در پاسخ به سوال آزمون  "اق"اصالحیه های انتهای کتاب و اصالحیه سایت آزمون اعمال شود. واژه های مربوط به اصالحیه سایت با مخفف  - 5

 واژه مشترکی بین اصالحیه سایت و متن آیین نامه بود هر دو بررسی شود.
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