
کلید واژه  
آزمون نظام مھندسی ونظام کاردانی

www.kelidvajeh.ir
تھیھ کلید واژه ھای آزمون ورود بھ حرفھ مھندسان و کاردانان

عمران (محاسبات ،نظارت ،اجرا)
معماری (طراحی، نظارت ،اجرا)

و تاسیات برقی ومکانیکی،شھرسازی،ترافیک،نقشھ برداری

ارائھ جزوه ھای آمادگی آزمون نظام مھندسی برای رشتھ ھای عمران ، معماری ،برق و...

نمونھ سواالت آزمون نظام مھندسی ھر مبحث بصورت جداگانھ
 شابلون ویژه طراحی معماری برای ترسیم سریع برشھ پلھ و نقشھ ھا در جلسھ امتحان   

آزمون آنالین رایگان ویژه نظام مھندسی برای ھمھ رشتھ ھا

تست زنی سریع = قبولی راحت در آزمون ھای نظام مھندسی با کلید واژه آزمون

سایتھا این از نسخه هتھی با و نمایدتھیه  زیر ھای سایت از یکی از را دخو نیاز مورد واژه کلید اصلی نسخه میتوانید شما

 شد خواھد ارسال شما ایمیل هب رایگان جدید واژه کلید آزمون زمان تا واژه کلید آپدیت صورت در

www.kelidvajeh.ir
www.civilfa.com

www.yarazmoon.com

http://www.civilfa.com/
http://www.civilfa.com/


@kelidvajeh 

 مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

 (جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان)  

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh  

مخاطبین رو در داخل صفحه تلگرام خود برای یکی از  kelidvajeh@برای ورود 
 روبزنید joine to channelو گزینه  ارسال کرده و سپس روی آن کلیک کنید خود

: برای وارد شدن به کانال باید حتما تلگرام شما آپدیت باشدنکته مهم

پیام ارسال کنید تا راهنمایی  09151361344در صورتی بروز مشکل از به تلگرام شماره 
شوید

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 4پاسخ: گزینه 

 

 

 
با آرزوی موفقیت برای همه مهندسین گرامی، به استحضار می رساند این نسخه در زمان کوتاه و بر 

تصویری با کیفیت پایین از سواالت تهیه گردیده است، لذا امکان خطا وجود دارد در صورت  اساس

"با تشکر"مشاهده اشکال و یا ایراد نظرات خود را به آدرس های زیر ارسال نمایید. 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
لذا ممکن وده، بتصویر گویا ن، تراز قرار گیری سقف کاذب بهتر است پایین تر از نبشی اتصال باشد البته 2پاسخ: گزینه 

 است اشکاالت دیگری هم به تصویر وارد باشد.

 
 ، البته تصویر گویا نیست ولی با توجه به اطالعات تصویر تمام گزینه ها صحیح می باشند4پاسخ: گزینه 

 
 انتشارات نوآور کتاب مسئولیتهای مجری، 21چاپ  68قانون نظام مهندسی، صفحه  91، بند ب، ردیف 19، بر اساس ماده 4پاسخ: گزینه 

 

 

 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
کتاب  21چاپ  68آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، صفحه  2، قسمت ب بند 19بر اساس ماده  2پاسخ: گزینه 

 مسئولیتهای مجری، انتشارات نوآور

می باشند موارد  استثناء فوق معاف از مالیات  قانون مالیاتهای مستقیم موارد 19ماده  7ردیف  ، بر اساس9پاسخ: گزینه  

مسکن واگذاری در محل کارگاه و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از کارگاه برای استفاده کارگران می شامل 

 کلیهخانه های سازمانی(  )احداثقانون کار  941آیین نامه اجرایی ماده  91بر اساس ماده  باشد. الزم به ذکر است

 مورد حسب نمایندمی هزینه کارگران واحد مسکونی ساخت جهت در نامهآیین این اجرای در کارفرمایان که مبالغی

 .بود خواهد مستقیم قانون مالیاتهای (916) ماده "ب" بند مشمول

 کتاب قانون بیمه مالیات، انتشارات نوآور 91چاپ  991صفحه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 کتاب شرح و درس معماری 127بر اساس صفحه  2پاسخ: گزینه 

 
برابر حق  91تا  2قانون کار درصورت خودداری کارفرما از بیمه نمودن کارگزان  961، بر اساس ماده 4گزینه پاسخ: 

 کتاب قانون کار انتشارات نوآور 91چاپ  67بیمه جریمه خواهند شد. صفحه 

 
کتاب مسئولیتهای  21چاپ  89آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، صفحه  89ماده  1تبصره ، بر اساس 2پاسخ: گزینه 

 مجری انتشارات نوآور

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 96مبحث  27و  28بر اساس صفحه  4پاسخ: گزینه 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 188و  181همچنین بر اساس صفحه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 98مبحث  88بر اساس صفحه  1پاسخ: گزینه 

 

 
 98مبحث  64، بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس انتشارات نوآور 194همچنین صفحه  21مبحث  98و  98بر اساس صفحه  1گزینه  پاسخ:

 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری، انتشارات نوآور 11، همچنین بر اساس صفحه 4مبحث  17، بر اساس صفحه 9پاسخ: گزینه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 27همچنین بر اساس صفحه  4مبحث  81، بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نو آور 12و  116همچنین بر اساس صفحه  4مبحث  94و  6، بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 اری انتشارات نوآورکتاب شرح و درس معم 988و صفحه  1مبحث  87بر اساس صفحه  9پاسخ: گزینه 

 

 
 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 981همچنین صفحه  1مبحث  44، بر اساس صفحه 4پاسخ: گزینه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 کتاب شرح و درس معماری 976همچنین جدول صفحه  1مبحث  981، بر اساس جدول صفحه 9پاسخ: گزینه 

 

 
همچنین جدول  دوازدهم کتاب اتصاالت جوشی انتشارات نوآورچاپ  947و  948بر اساس جدول صفحه  1پاسخ: گزینه 

 کتاب شرح و درس معماری 221صفحه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 61راهنمای جوش سال  287، بر اساس صفحه 1پاسخ: گزینه 

 

 
 کتاب شرح و درس معماری، انتشارات نوآور 241همچنین صفحه  99مبحث  99بر اساس صفحه  2پاسخ: گزینه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 292و صفحه  99مبحث  1اساس صفحه بر  9پاسخ: گزینه 

 

 
  7مبحث  1و  2، بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
کتاب شرح و  11همچنین بر اساس، صفحه  7مبحث  6و  7بر اساس صفحه  می تواند صحیح باشد، 9پاسخ: گزینه 

 درس معماری

 

 
 کتاب شرح و درس معماری 119همچنین صفحه  98مبحث  98صفحه ، بر اساس 1پاسخ: گزینه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 91مبحث  928و  922بر اساس صفحه  4پاسخ: گزینه 

 

 97مبحث   79، 19،18، بر اساس صفحه 9گزینه  پاسخ:

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 272همچنین صفحه  6مبحث  88بر اساس صفحه  2پاسخ: گزینه 

 

 
 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 926، همچنین صفحه  8مبحث  987، بر اساس صفحه 1پاسخ: گزینه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 998، همچنین بر اساس صفحه 8مبحث  18، بر اساس صفحه 9پاسخ: گزینه 

 

 
 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآو 117و صفحه  92مبحث  81و  41، بر اساس صفحه 4پاسخ: گزینه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری 68مبحث سوم، همچنین بر اساس صفحه  961، بر اساس صفحه 4پاسخ: گزینه 

 

 

 

 

 

 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس 64صفحه  ، همچنین بر اساس1مبحث  967، بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

 
 91مبحث  991بر اساس صفحه  1پاسخ: گزینه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
استفاده از این نوع  11، الزم به ذکر است که بر اساس جدول صفحه 91مبحث  11 بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

نیز می  4با توجه به اینکه به نوع لوله کشی اشاره نشده گزینه  استفاده شودبصورت توکار  ممنوع شده مگر آنکه لوله

 تواند صحیح باشد.

 

 
 91مبحث  987صفحه  2-1-9-، بر اساس بند پ9پاسخ: گزینه 

 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

91مبحث  26و  989بر اساس صفحه  4پاسخ: گزینه 

 

 

 

 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 91مبحث  71و  72بر اساس صفحه  9پاسخ: گزینه 

 

 
 مقررات ملی 94مبحث  928و  924، بر اساس صفحه 1پاسخ: گزینه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 94مبحث  912و  18، بر اساس صفحه 4پاسخ: گزینه 

 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 94مبحث  41، بر اساس صفحه 1پاسخ: گزینه 

918=8/9×11 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 94مبحث  79بر اساس صفحه   4پاسخ: گزینه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
سوم تمام گزینه های غلط می باشد مگر آنکه در مورد گزینه یک فرض شود منظور مولف  بر اساس بند های مورد اشاره مبحث

 می تواند صحیح باشد. 9که در اینصورت گزینه  "متر باشد 2راهرو پس از نصب آخوری عرض مفید "محترم سوال این بوده که 

 

 معماری، انتشارات نوآور ویرایش سوم کتاب شرح و درس 84همچنین بر اساس صفحه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری 48و صفحه  1مبحث  89و  81، بر اساس صفحه 1پاسخ: گزینه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری 187همچنین بر اساس صفحه  91مبحث  97، بر اساس صفحه 4گزینه پاسخ: 

 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 121همچنین صفحه 22مبحث  14، بر اساس صفحه 9گزینه پاسخ: 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 کتاب شرح و درس معماری  266صفحه ، همچنین بر اساس 99مبحث  69بر اساس صفحه  2پاسخ: گزینه 

 

 

 91مبحث  992بر اساس صفحه  4پاسخ: گزینه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
  91مبحث  928بر اساس صفحه  1پاسخ: گزینه 

 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری  186، همچنین بر اساس صفحه 91مبحث  26بر اساس صفحه  9پاسخ: گزینه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 1مبحث  29بر اساس صفحه  2پاسخ: گزینه 

 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری 21همچنین جدول صفحه  4مبحث  68، بر اساس جدول صفحه 1پاسخ: گزینه 

 21/8×21/1=84/98÷6=16/2سطح نورگذر                               

 21/8×21/1=84/98÷98=14/9بازشو تهویه                                
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری، انتشارات نوآور 96، همچنین صفحه 4مبحث  42بر اساس صفحه  ،9پاسخ: گزینه 

متر باشد میزان پیش آمدگی صفر خواهد بود که  92درصورتی که عرض گذر کمتر از  باید به عرض گذر اشاره می شد زیرا البته

 در گزینه ها وجود ندارد.
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 28، همچنین صفحه 4مبحث  19صفحه بر اساس  4پاسخ: گزینه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 47، همچنین صفحه 1مبحث  71، بر اساس صفحه 1گزینه  پاسخ:

 4×8/2=91برابر عرض کریدور می تواند باشد:         8/2طول بن بست تا 

 

 )شرح تفضیلی بر مبحث سوم( 1راهنمای مبحث  912مشابه مثال صفحه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 
 ، 92مبحث  84، براساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس 111همچنین بر اساس صفحه 

 

 
 1مبحث  88، بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 
 نوآورکتاب شرح و درس معماری، انتشارات  981همچنین بر اساس صفحه 

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 6مبحث  11، بر اساس صفحه 9پاسخ: گزینه 

 

 کتاب شرح و درس معماری 288همچنین بر اساس صفحه 

 

 

با آرزوی موفقیت برای همه مهندسین گرامی، به استحضار می رساند این نسخه در زمان کوتاه و بر 

تصویری با کیفیت پایین از سواالت تهیه گردیده است، لذا امکان خطا وجود دارد در صورت  اساس

"با تشکر"مشاهده اشکال و یا ایراد نظرات خود را به آدرس های زیر ارسال نمایید. 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

 

 29مبحث  11، بر اساس صفحه 4پاسخ: گزینه گزینه 

 

 رس معماریویرایش سوم کتاب شرح و د 166همچنین بر اساس صفحه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم

  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79اردیبهشت معماری) اجرارشته 

17اردیبهشت معماری  اجراتحلیل سواالت آزمون   

 منبع شماره سوال تعداد میانگین سنوات قبل

2تا  1  3 4-5-6  قانون نظام مهندسی 

2تا  1  مالیات 7 1 

2تا  1  قانون کار 9 1 

2تا  1  مدیریت پروژه 8 1 

2تا  1 2مبحث  - 0   

3تا  2  5 33-34-44-45-56 3مبحث    

3تا  2  6 14-15-16-53-54-55 4مبحث    

2تا  1  2 30-31 5مبحث    

3تا  2  2 24-25 7مبحث    

3تا  2  2 29-59 8مبحث    

3تا  2  5 17-18-19-52-58 9مبحث    

2تا  1  2 20-27 10مبحث    

2تا  1  3 22-23-48 11مبحث    

4تا  3  2 32-57 12مبحث    

2تا  1  5 35-36-37-38-39 13مبحث    

2تا  1  4 40-41-42-43 14مبحث    

3تا  2 15مبحث  26 1   

3تا  2  2 11-12 16مبحث    

3تا  2 17مبحث  28 1   

3تا  2 18مبحث  10 1   

4تا  3  4 46-49-50-51 19مبحث    

2تا  1 20مبحث  20 1   

2تا  1 21مبحث  60 1   

2تا  1 22مبحث  47 1   

8تا  5  3 1-2-3  عناصر و جزییات 

2-3  جوش  21 1 

35تا  30  33 8-13-14-15-16-17-18-19-20-22-23-25-26-29-30-
31-32-33-34-44-45-46-47-48-51-53-54-55-56-

57-58-59-60  

تعداد سواالت از کتاب 
شرح و درس معماری 

 )منبع دوم(

 

https://sapp.ir/mehdibayat01
https://sapp.ir/mehdibayat01



