
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

شما میتوانید با خرید کلید واژه از سایت کلید واژه دات ای آر از آپدیت ھای بعدی آن برای آزمونی کھ خرید کردید 

رایگان استفاده نمایید و نیاز بھ خرید مجدد نیست

 www.kelidvajeh.ir

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

برای ورودkelidvajeh@  رو در داخل صفحھ تلگرام خود تایپ کرده و سپس 
روی آن کلیک کنید و گزینھjoine to channel  روبزنید

نکتھ مھم: برای وارد شدن بھ کانال حتما باید از آخرین نسخھ تلگرام استفاده نمایید

در صورت بروز مشکل میتواندی بھ تلگرام شماره 09151361344 پیام ارسال کرده تا 
شمارا در وردو بھ کانال راھنماییم کنیم

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh
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  (ی)نظامات ادار 0نامه مبحث  وهیش

 :شیوه نامه مطالعه

 ی، اجرا ، نظارت ساختمان ، دفاتر مهندس یموارد مرتبت بر طراح هینامه ها کل وهیساختمان در مجموعه ش یدر مبحث دوم مقررات مل

مورد  یملک و یمربوط به شناسنامه فن اتیشده است.جزئ نییتع یو حقوق یقیاشتغال اشخاص حق تیو ظرف تیحدود صالح تییبا تع

چار در آزمون د نکهیا یتکرار شده است. برا یدر کتاب قانون نظام مهندس نایمطالب ع یکسریبحث قرار گرفته است. در مبحث دوم 

 گریکار شما د نی. با ادیسیدر کتاب قانون تکرار شده رو کنار بند مبحث دوم بنو شماره صفحه آن مطلب را که دینشو یسردرگم

کتاب  دو نی.هر کدام از ا دیو هم کتاب مبحث دوم رانگاه کن  قانونهم کتاب  ستین یازیاست و ن یکیراحت است که مطالب  التانیخ

 انیب تانیابر لیمشترک در کتاب قانون و مبحث دوم را در ذ ی. بندهادیو به جواب برس دیاستفاده کن دیتوانیکه در دسترستون بود م

 یکتاب قانون نظام مهندس 049مبحث دوم در صفحه  0صفحه  فیتعار 0-0بند  خواهم کرد.

 یکتاب قانون نظام مهندس 042مبحث دوم در صفحه  0ساختمان صفحه  یمقررات مل 0-0 بند

 یکتاب قانون نظام مهندس 022مبحث دوم در صفحه  0ان صفحه ساختم یطراح یو دفاتر مهندس یاشخاص حقوق 5-0 بند

 یکتاب قانون نظام مهندس 020مبحث دوم در صفحه  5ساختمان صفحه  یاجرا یو دفاتر مهندس یاشخاص حقوق 4-0 بند

 یکتاب قانون نظام مهندس 027مبحث دوم در صفحه  7صفحه  یسازمان نظام مهندس 7-0 بند

 یکتاب قانون نظام مهندس 027مبحث دوم در صفحه  7صفحه  یسازوزارت مسکن و شهر 9-0 بند

 یکتاب قانون نظام مهندس 029مبحث دوم در صفحه  7صفحه  یو ملک یشناسنامه فن 2-0 بند

 یکتاب قانون نظام مهندس 022مبحث دوم در صفحه  9صفحه  جیترو 02-0 بند

           یکتاب قانون نظام مهندس 2مبحث دوم در صفحه  2متفرقه صفحه  00-0 بند

گذشته  یبند جزء سواالت پرتکرار در آزمونها نیا دیبا دقت مطالعه کن 0تا  0ساختمان را صفحه  یمربوط به بند مقررات مل مطالب

 کتاب نیهم 59تا  50در صفحات  فیوظا نیادامه ا که میشو یمواجه م یمهم مجر فیبا وظا میرس یم 5به صفحه  یبوده است. وقت

بندها را با دقت مطالعه  یرا تمام 4باشد. صفحه  یگذشته م یمهم و جزء سواالت آزمونها یبند هم از بندها نیذکر شده است. ا

 یمبحث با آنها مواجه م نیدر ا ادیکه ز یو کلمات فیتعار یکسریکتاب جزو صفحات مهم هست. درفصل اول کتاب  7. صفحه دییفرما

صفحه را با  نیاشتغال و تعداد کار مجاز در هر دورشته پرداخته شده است.ا تیظرف حاتیبه توض 02شده است. در صفحه  انیب دیشو

. دیبا دقت بخون 00پنج نفره را در صفحه  اتیه یگذشته بوده است.اعضا یصفحه جزء سواالت آزمون سالها نی.  ادییدقت مطالعه فرما

را با دقت  04صفحه  7-4شده است. بند  انیب یحاتیتوض یساختمان و طراحان حقوق یطراح یفصل دوم در مورد دفاتر مهندس

ند ب نیکه از ا یزمان نصورتیدر ا رایز دیسیبند بنو نییو پا دیکتاب استخراج کن 92گروه) د( را از صفحه  یو ساختمان ها دیبخون

اسم  یشما به راحت نیبا توجه به ا کندفقط گروه )د ( را  ذکر  سدیساختمان را ننو یشود ممکن است طراح  نام کاربر یسوال طرح م

 نیاز ا دیکه برو 92صفحه  دیکنار بند ارجاع ده ای. دیبه جواب برس دیتوان یو م دیکه مربوط به گروه) د( هستند را دار یها یکاربر
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ت اشتغال  آنها یآنها ، ظرف تی، حدود صالح یطراح یدر مورد دفاتر مهندس 2. ماده دیراحت هستکه  ی. هر روش دیصفحه نگاه کن

عالمت  یاشتغال را به خوب تیگذشته بوده است. اعداد ظرف یجزء سواالت آزمونها دیکن یرا عالمت گذار 00باشد. جدول صفحه  یم

در  0. ماده دیشرکا دفتر را عالمت بزن رییو مدت اعالم تغ دیرا با دقت بخون یطراح یدفاتر مهندس فیوظا 09. صفحه دیکن یگذار

صفحه  5داده شده است. در جدول شماره  حیآنها توض یاشتغال ، مقررات عموم تیآنها ، ظرف تیو حدود صالح یمورد طراحان حقوق

که اگر  دیسیشماره صفحه را کنار جدول بنو ای دیکناستخراج  92و  72الف تا د را از صفحه  یساختمان ینام گروه ها دیتوان یم 52

را با دقت  0-4-0را بند  50. صفحه دیارجاع به جواب برس نیبا ا یبه راحت دیرا بلد نبود یساختمان یطرح شد و نام گروه ها یسوال

،دفاتر  یمجر یها تیساختمان ، مسول یگذشته بوده است. فصل سوم در مورد اجرا یسالها یجزء سواالت آزمونها دییمطالعه فرما

ت صفحا نیاز مهمتر یکیارائه شده است .  یحاتیتوض کاردانها تیانبوه ساز و حدود صالح انی، مجر یحقوق یساختمان و مجر یاجرا

ز ا  9-4-2و  2-4-2و  4-4-2و  5-0-2و  0-0-2و  7-4-9و  4-4-9 یباشد. بندها یم یمجر فیوظا 57و  50فصل صفحه  نیدر ا

را با دقت  42 فحهدر ص 2گذشته بوده است .  جدول شماره  یسالها یشوند و جزء سواالت آزمونها یبندها محسوب م نیمهمتر

اشتغال کاردانها و  تیو ظرف تیفصل حدود صالح نیگذشته بوده است. در آخر ا یسالها یجزء سواالت آزمونها دیکن یعالمت گذلر

 00و ماده  7-00و  0-00 ی. بندهادیکن یرا عالمت گذار یساختمان یشده است . گروها انیب یو معماران تجرب یفن یها پلمهید

 تی، حدود صالح یاشتغال ، مقررات عموم تی، ظرف  یو حقوق یقیچهارم در مورد نظارت ساختمان ، ناظران حق لمهم هستند.  فص

داده شده که جزء پر  یحاتیساختمانها از گروه الف تا د توضمربوط به  یفصل در مورد گزارش ها نیا 05آنها پرداخته است. در ماده 

ن تا موقع آزمو دیسیگزارش ها را بصورت عدد در کنار بند ها بنو نیباشد. تعداد ا یمگذشته  یسالها یسواالت آزمونها نیتکرارتر

آنها با هم  نیرچند که عناو(  ه72)صفحه  02-4- 02( و 02)صفحه 4 -4-04 ی. بندهادیمجبور به شمارش تعداد گزارشات نباش

 یقیاشتغال ناظران حق تی. ظرفدینشو یسردرگم دچارتا  دیمشترکات را عالمت بزن نیهستند ا کسانی طیشرا یدارا یفرق دارند ول

 یگردد و جزء سواالت  آزمونها یمهم محسوب م یاز بندها 2-4-02هستند . بند  کسانیبا هم  09و  04در صفحات  یو حقوق

 یسالهاباشد و جزء سواالت  یمهم م یناظر و مجر نیرفع اختالف نظر ب 4-00فصل بند  نیگذشته بوده است. در آخر ا یسالها

باشد. حق الزحمه مربوط به هر خدمات  یم یخدمات مهندس یها متیگذشته بوده است.فصل پنجم کتاب در مورد حق الزحمه و ق

گذشته  یفصل جزء صفحات مهم و سواالت آزمون سالها نیا 4-0-09بند  92حه و صف0-09بند   72. صفحه دیینما یرا عالمت گذار

. دییرو مطالعه فرما 90تا  90گذشته بوده است. جداول صفحات  ی. جزء سواالت سوالهادیکن یگذار تبوده است. با دقت مطالعه و عالم

ختمان سا یو ملک یل ششم در مورد شناسنامه فن. فصدیجداول سوال طرح شده است.نگران نباش نیمجموعه از ا یفیتال یدر تستها

 تیو ظرف تیحدود صالح نیی. فصل هفتم کتاب در مورد تعدباش یفصل مهم م نیداده شده است که کل ا حیبه طور کامل توض

مهم  050، 002گذشته بوده است صفحات  یفصل که جزء سواالت آزمونها نیباشد. از صفحات مهم ا یم یاشتغال اشخاص حقوق

ساختمان  انیهمسان مربوط به مجر یقرارداد و قراردادها یخصوص طیقرارداد، شرا یعموم طیهستند. فصل هشتم  در مورد شرا

 یجر، مصاحبکار  اراتیتعهدات و اخت لیفصل از قب نیا ی. تمام ماده هادییفصل را با دقت مطالعه فرما نیارائه شده است. ا یمطالب

 02،  09، 07،  04، 05، 00، 02،  02گذشته بوده است عبارتند از : ماده  یکه جزء سواالت آزمونها گریمهم د یمهم هستند. ماده ها

سه نوع قرارداد که  نیمهم در ا یاست که ماده ها دهی. در آخر کتاب سه نوع قرارداد لحاظ گرددییها را با دقت مطالعه فرما دهما نی. ا

قراردادها  یماده ها نیا ی. تمام9، ماده 7، ماده  0، ماده  5گذشته بوده است عبارتند از ماده  یسالها یجزء سواالت پرتکرار در آزمونها

است.  مطرح شده یادیگذشته سواالت ز یسالها یتا بحال در آزمونها 000تا صفحه  002. از صفحه دیینما یگذار المترا مطالعه و ع

خواهم کرد. با  انیشما ب یمبحث را برا نیمهم ا یدیواژگان کل ری.در زدیکن یو عالمت گذار مطالعه ادیصفحات را با دقت ز نیا
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که ذکر کردم را در صورت  یموارد نیکند. البته همه ا یسواالت کمک م صیدر تشخ مابه ش یدیواژگان کل نیو مرور،  ا یریادگی

 .دیبرس تیبه موفق دیتوانیگذشته حتما م یسالها یمجموعه و آزمون ها یفیتال یکل کتاب و حل کردن تستها قیمطالعه دق

 :ساختمان یمقررات مل 2مبحث  مهم کلمات کلیدی

 

 

 

 

 

 :29تا 20مبحث دوم  از سال  یسواالت آزمون نظارت معمار یبودجه بند

 

 

 :29تا  20مبحث دوم از سال  یسواالت آزمون اجرا معمار یبودجه بند

 

 از این منبعآوای نظام مهندسی مولفان تهیه این مجموعه نتیجه تالش چندین ماه کار میباشد. در صورتیکه بدون پرداخت وجه 

استفاده میکنید و یا این کتاب را تکثیر و یا به امانت به دیگری بسپارید موجبات عدم رضایت مولفین را فراهم آوردید. ازینکه ما را 

حرام است و  عرفاو شرعا وجه نویسندگان همراهی میکنید سپاسگذاریم. ] هر گونه استفاده و تکثیر این کتاب بدون پرداخت 

 دارد.[ نیپیگیرد قانو

 

 

 

 ناظر حقیقی و حقوقی  ، ناظر هماهنگ کننده ، وظایف ناظر

 حدود صالحیت  و ظرفیت اشتغال مهندسان و دفاتر مهندسی 

 مجری حقیقی و حقوقی ،  مجریان انبوه ساز

 ی ساختمانو اجرا یطراح یدفاتر مهندس

 یو برق یکیمکان ساتیمهندسان تاس

 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان ، کاردانها و معماران تجربی

 صاحب کار ، انواع قراردادها 
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  بگیرید. تماس 22220905090و 22002420042رای ارتباط با آوای نظام مهندسی و دریافت مشاوره و پشتیبانی ما با شماره های ب

 نمونه سواالت تالیفی طبقه بندی شده:

 گردد؟ یصادر م یساختمان کدام است و ظرف چه مدت یملک یمرجع صادر کننده شناسنامه فن  -0

 روز     02اداره صدور پروانه ساختمان ،  -0

 روز 02ساختمان ،  یسازمان نظام مهندس یانتظام یشورا  -0

 روز   02استان ،  یسازمان نظام مهندس -5

 روز 2،  یوزارت مسکن و شهرساز -4

ساختمان ها اعم از  یو نگهدار ی، محاسبه ، اجرا بهره بردار یصحت طراح صیو اصل حاکم در تشخ ی................... تنها مرجع فن  -0

 آن است.  ریو نظا ی، بهداشت ی، آموزش ی، عموم ی، تجار ی، ادارا یمسکون

 استان  یسازمان نظام مهندس  -0               یوزارت مسکن و شهرساز  -0

 ساختمان یمقررات مل -4         ها               یشهردار نیقوان  -5  

 ردد؟گمیدر شناسنامه فنی و ملکی که حاوی اطالعات فنی و ملکی ساختمان می باشد چگونگی رعایت کدامیک از موارد زیر قید  -5

 قوانین شهرداری ها    -0                    مقررات ملی ساختمان   -0

      5و0گزینه  -4            ضوابط و مقررات شهرسازی     -5 

 رفع اختالف نظر بین ناظر و مجری ، دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار ، نظارت و میزان حق الزحمه بر عهده کیست؟-4

 سازمان استان      -0     وزارت مسکن و شهرسازی استان    -0

 سازمان نظام مهندسی -4                            هرداری         ش -5

 مسولیت استفاده از مصالح استاندارد و همچنین تضمین کیفیت اجرای ساختمانی بر عهده کیست؟  -2 

 صاحب کار  -4                  ناظر              -5         مجری )سازنده(     -0           مالک و ناظر       -0

مکلف است پس از پایان کار نسبت به تهیه نقشه های چون ساخت اقدام نموده و پس از امضاء و اخذ تائید ........... یک  ..............  -0

 نسخه از آنها را تحویل مالک و یک نسخه را به شهرداری مربوط تحویل نماید. 

 مجری ، مالک  -4            مالک ، مجری    -5                مجری ، ناظر  -0        طراح ،  مجری      -0

 نظارت برحسن انجام خدمات دفاتر طراحی ساختمان و طراحان حقوقی ساختمان بر عهده کدامیک از مراجع زیر است؟   -7

 سازمان نظام مهندسی  -0          دفتر مقررات ملی ساختمان   -0

 وزارت مسکن و شهرسازی -4                        سازمان استان    -5

 پایه کدامیک از اشخاص زیر باید همتراز یا باالتر از پایه طراح حقیقی تهیه کننده طرح باشد؟  -9

 0و0گزینه  -4          طراح           -5         شخص کنترل کننده طرح   -0           طراح حقوقی    -0
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  بگیرید. تماس 22220905090و 22002420042رای ارتباط با آوای نظام مهندسی و دریافت مشاوره و پشتیبانی ما با شماره های ب

 رعایت کدامیک از ضوابط در تهیه طرح ها بر عهده دفاتر مهندسی طراحی و طراحان حقوقی ساختمان می باشد؟  -2

 ضوابط آتش نشانی   -0          ضوابط و مقررات شهرسازی     -0

 5و0گزینه  -4                  مقررات ملی ساختمان   -5 

طراحی به منظور ایجاد هماهنگی با ساختمان مجاور و رعایت مسائل شهرسازی در  استفاده از خدمات مهندسان شهرساز در امور -02

   کدامیک از گروه های ساختمانی زیر توصیه می شود؟

 گروه ج  -4گروه د و مجتمع های مسکونی           -   5گروه الف      -0          گروه ب       -0
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 04، صفحه 0، مبحث  0نهیگز 37   7،  صفحه 0، مبحث  5 نهیگز 1

 02،  صفحه 0، مبحث  0نهیگز 38 0، صفحه 0، مبحث  4 نهیگز 2

 02،  صفحه 0، مبحث   4نهیگز 39 7،  صفحه 0، مبحث  4 نهیگز 3

 02، صفحه  0، مبحث  0نهیگز 40 0،  صفحه 0، مبحث 0 نهیگز 4

 02و  09، صفحات 0، مبحث  5نهیگز 41 4، صفحه 0، مبحث 0نهیگز 5

 72،  صفحه 0، مبحث  5نهیگز 42 4، صفحه 0، مبحث 0نهیگز 6

 70، صفحه 0، مبحث  0نهیگز 43 05، صفحه 0، مبحث 5نهیگز 7

 75،  صفحه 0، مبحث   0 نهیگز 44 04، صفحه 0، مبحث 0 نهیگز 8

 75، صفحه 0، مبحث  5نهیگز 45 05، صفحه 0، مبحث 4 نهیگز 9

 77،  صفحه 0، مبحث  5نهیگز 46 04،  صفحه 0، مبحث 5 نهیگز 10

 79، جدول صفحه 0، مبحث  4نهیگز 47 02،  صفحه 0، مبحث 5 نهیگز 11

 72، صفحه  09،  ماده 0، مبحث  0نهیگز 48 07، صفحه 0، مبحث 4 نهیگز 12

 79، صفحه  09،  ماده 0، مبحث  4نهیگز 49 09،  صفحه 0، مبحث 0 نهیگز 13

 92،  صفحه 0، مبحث  5نهیگز 50 02صفحه  -0، مبحث 0 نهیگز 14

 92،  صفحه 0، مبحث  0نهیگز 51 02، صفحه  0، مبحث  5 نهیگز 15

 04، جدول شماره  90،   صفحه 0، مبحث  4نهیگز 52 50،  صفحه 0، مبحث 4 نهیگز 16

 02، جدول شماره  94،   صفحه 0، مبحث  0نهیگز 53 50،  صفحه 0، مبحث 5 نهیگز 17

 07، جدول شماره  90،  صفحه 0مبحث ،  5نهیگز 54 50،  صفحه 0، مبحث 0 نهیگز 18

 99،  صفحه0، مبحث  0نهیگز 55 52،  صفحه 0، مبحث 0 نهیگز 19

 92،  صفحه0، مبحث 5نهیگز 56 52، صفحه 7، ماده 0، مبحث 0 نهیگز 20

 92، جدول صفحه0، مبحث  0نهیگز 57 57،  صفحه 0، مبحث 5 نهیگز 21

 020،   جدول صفحه 0، مبحث  0نهیگز 58 42،  صفحه 0، مبحث 0 نهیگز 22

 99، صفحه 0، مبحث  5نهیگز 59 42،  صفحه 0، مبحث 5 نهیگز 23

 002صفحه  0،  ماده 0، مبحث 0نهیگز 60 40،  صفحه 0، مبحث 4 نهیگز 24

 002،صفحه  0،   ماده 0، مبحث 5نهیگز 61 47،  صفحه 0، مبحث 0نهیگز 25

 050،  صفحه 0، مبحث  0نهیگز 62 47،  صفحه 0، مبحث 0نهیگز 26

 050، صفحه 09، ماده  0، مبحث  0نهیگز 63 49،  صفحه 0، مبحث 0نهیگز 27

 050، صفحه 4، ماده 0، مبحث  4نهیگز 64 49، صفحه 0، مبحث 5نهیگز 28

 059، صفحه 00،   ماده 0، مبحث  0نهیگز 65 49،صفحه 0، مبحث 0نهیگز 29

      040،  صفحه 0، مبحث  5نهیگز 66 20،صفحه 0، مبحث 4نهیگز 30

 045،صفحه02، ماده0، مبحث  0نهیگز 67 20،  صفحه 0، مبحث 0نهیگز 31

 044، صفحه02، ماده0، مبحث  0نهیگز 68 27،  صفحه 0،مبحث 4نهیگز 32

 042، صفحه00، ماده0، مبحث  4نهیگز 69 22،  صفحه 0، مبحث  0نهیگز 33

 042، صفحه 00،  ماده 0، مبحث  0نهیگز 70 22صفحه  -0، مبحث  5نهیگز 34

 040،  صفحه0، مبحث  4نهیگز 71 02،صفحه 00،  ماده 0، مبحث 4نهیگز 35

 040، صفحه04،  ماده 0، مبحث  5نهیگز 72 00، صفحه 0، مبحث  5نهیگز 36
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