
 واژه دات آی آر کلید

 کاردانی ونظام مھندسی نظام ویژه آزمون

www.kelidvajeh.ir 

 کانال آزمون نظام مھندسی در تلگرام

https://telegram.me/kelidvajeh 

   kelidvaje@یا 

 ورود به حرفه مھندسان و نظام کاردانی آزمونی  ها واژه کلید تھیه

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

 وتاسیسات برقی و مکانیکی ، شھرسازی،نقشه برداری ،ترافیک

 جداگانه تورصهر مبحث ب برای اولین بار نمونه سواالت برای

 معماری وبرق و عمران های رشته برای مھندسی نظام آزمون آمادگی های جزوه ارائه

 امتحان جلسه در ها نقشه و پله برش سریع ترسیم برای معماری طراحی ویژه شابلون

 رشته ها همه برای مھندسی نظام ویژه رایگان آنالین آزمون

 

 سایتھا این از نسخه تھیه با و نماید تھیه زیر ھای سایت از یکی از را خود نیاز مورد واژه کلید اصلی نسخه میتوانید شما

 شد خواھد ارسال شما ایمیل به رایگان جدید واژه کلید آزمون زمان تا واژه کلید آپدیت صورت در
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 

  منبع:

 

 

 

 

 

 

دوستانی که تمایل به همکاری در طراحی کلید واژه پویاتر و بهتر و کمک به برگزاری آزمون آنالین در سایت دارند 

ارسال نمایند و در  sabri.jafar64@yahoo.comواژه ها و سواالت طراحی شده خود را به آدرس  میتوانند

 صورت امکان مشخصات خود را ضمیمه کرده تا در قسمت همکاران نام شما درج شود
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  تست زنی سریع 

= 
قبولی راحت در آزمون های نظام مهندسی، نظام کاردانی و 

 آزمونمعماران تجربی با  کلیدوا ژه 
 

 سوال: چرا کلید واژه؟    
 

سال اخیر را ابتدا خودتان و سپس با استفاده از کلید واژه پاسخ  چندپاسخ: کافیست یکبار آزمونهای 

دهید تا سرعت بیشتر پیدا کردن جواب دقیق و تست زنی را با کلید واژه تجربه کنید، و مهمترین 

مشکل داوطلبان نه سختی آزمون بلکه نداشتن وقت و دیر پیدا کردن جواب ها میباشد، با کلید واژه 

 این مشکل را حل کنید

: البته نه اینکه بدون خواندن انتظار معجزه داشته باشید،بعد از خواندن روزنامه وار مباحث نکته مهم

 و تست زنی سالهای قبل کلیدواژه بهترین کمک حال و همیار شما خواهد بود

 

در سایت کلید واژه امکان برگزاری آزمون آنالین رایگان نظام مهندسی آزمون  این برای

 شدهفراهم  بعضی مباحثدر با محدودیت زمانی لحاظ شده 

  

از پشتیبانی و آپدیت های جدید  تا  روز برگزاری آزمون    www.kelidvakej.irفقط در صورت خرید از سایت  

 بصورت رایگان بهرمند خواهید شد
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 کلید واژهنکاتی در مورد آزمون و استفاده از 

( هر ای معماران تجربی ، کاردانهای فنی ساختمان و تعیین صالحیت حرفه(۳ورود به حرفه مهندسان)پایه آزمون مقررات ملی ساختمان )

سال در یک یا دو نوبت برگزار میشود،که در چند سال اخیر به خاطر حجم زیاد متقاضیان به مراتب سخت تر و مفهومی تر از گذشته 

ر مواردی مثل آزمون نظارت عمران عالوه بر موارد فوق شاهد کاهش وقت آن هم بوده ایم به طوری که این آزمون در شده است و د

دقیقه کاهش یافته  152دقیقه و اکنون به  142مدت زمان پاسخ گویی  48دقیقه و در سال  012دارای مدت زمان پاسخگویی  48سال

م با کمی تالش و همچنین مدیریت زمان قبولی در آزمون امکان پذیر میباشد و مهمترین ،اما با توجه به جزوه باز بودن آزمون بازه

سوال آزمون را  08% داوطلبان حتی اگر برای آزمون وقت هم نگذاشته باشند به راحتی تا 02قسمت آزمون مدیریت زمان میباشد، باالی 

را نمیدهد،بالاستثنا همه رد شدگان آزمون از کمبود زمان گله  تست صحیح دیگر 8میتوانند جواب بدهند،ولی کمبود وقت اجازه زدن 

از قبولی در  84،80تست صحیح دیگر میباشد.خیلی از دوستان با نمره های  8مندند، پس مشکل اصلی بیشتر داوطلبان آزمون زدن 

داوطلبان یاد نداشتن یا نخواندن نیست آزمون باز میمانند و یک سال دیگر باید دوباره به خاطر یک تست باید وقت بگذارند،مشکل این 

بلکه دیر پیدا کردن جواب مسئله و کمبود وقت میباشد، اما از چه راهی میتوان سریعتر به جواب درست رسید و مستقیم بدون ورق زدن 

ین کمک حال شما یک یا چند کتاب به جواب رسید و سرعت تست زنی را باال برد و کمبود وقت نداشت؟ در این موارد کلید واژه بهتر

میباشد،چون شما با تشخیص کلمه کلیدی سریع از طریق کلید واژه در کمترین زمان ممکن به صفحه مورد نظر رفته و جواب صحیح را 

 پیدا میکنید و سرعت تست زنی شما باال رفته و به راحتی در آزمون قبول میشوید، 

آزمون می آید ، برای کسی که به تمام مباحث مسلط نیست طبق عرف ابتدا در ( در TSFبه عنوان مثال سوالی در مورد قالب تونلی )

راهنمای قالب بندی دنبال جواب و در صورت پیدا نکردن در مبحث نهم)ساختمان بتن آرمه( دنبال جواب میگردد و بعد از کلی اتالف 

و در آخر وقت کم آورده و از قبولی باز میماند، در وقت جواب را نمیابد و به سراغ سوال بعدی میرود و کلی از وقتش هم هدر رفته 

 میباشد، 0۳ص  11و یا مبحث  142 و ص 5صورتی که با داشتن کلید واژه سریع میفهمد که جواب در مبحث 

 اما کلید واژه آماده شده برای شما دوستان دارای ویژگی هایی زیر میباشد که بعضا در بعضی کلیدواژه های دیگر رعایت نشده، 

:از نوشتن کلمات بیهوده و سنگین شدن بیهوده کلید واژه پرهیز شده،بعضا مشاهده میشود حتی کلمات بیهوده که به هیچ عنوان 1

تنها  زیرشاحتمال آمدن از آن در آزمون نیست در کلید واژه دیده میشود، مثال در مبحثی تیتر داریم در مورد ویژگی فالن مصالح ،و در 

استاندارد باشد، خب این ارزش نوشتن در کلید واژه و زیاد کردن الکی واژه ها را ندارد،چون خود کلیدواژه سنگین  نوشته که باید مطابق

 هم سرعت پیدا کردن واژه مورد نظر را پایین آورده و در آزمون مهمترین چیز سرعت میباشد،

:در مورد واژه هایی که یک معنا را میدهند مثل، پله و پلکان،ضریب و ضرایب،دسته بندی و انواع، در کلید واژه سعی شده از هر دو 0

دسته اند، ولی در سوال آزمون می آید انواع کاشی ها کدامند؟ خب در بعضی  5نوشته کاشی ها  5استفاده شود،برفرض مثال در مبحث 

ن کتاب فقط دسته بندی آمده و شما نمیتوانید راحت جواب را پیدا کنید و در کلید واژه ها طبق مت

سر جلسه هم به خاطر استرس یادتان میرود شاید جواب  را در واژه دسته بندی هم دنبال بگردید.ولی در این کلید واژه هم دسته 

 بندی آورده شده هم انواع
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 بلکه کل متن هم خوانده شده و بیشتر کلیدواژه از داخل متون میباشد:فقط تیتر ها برای واژه های کلیدی انتخاب نشده ۳

بعضی از دوستان کل جمله رو به عنوان واژه  "حداکثر جذب آب آجر رسی":در مورد بعضی از جمالت و کلمات کلیدی مثل 8

کلیدی تشخیص رو به عنوان واژه "آجر رسی"و عده ای دیگر فقط  "جذب اب آجر رسی"کلیدی تشخص میدهند، و بعضی 

 مورد استفاده شود تا با هر تشخیصی زود به جواب برسید  ۳میدهند در این کلید واژه سعی شده از هر 

 چگونه بھتر و راحت تر از کلید واژه استفاده کنیم:

کرده تا چشم  سال گذشته را با استفاده از کلید واژه حل ۳-0برای بهتر استفاده کردن از کلیدواژه حتما قبل از آزمون تست های 

شما به آن آشنا شده و طریقه استفاده آز آن در جلسه برای شما راحت تر باشد، چون اگر اولین بار در سر جلسه آنرا باز کنید 

ممکن است به خاطر غریبه بودن خطوط چند لحظه را گیج و نا آشنا برایتان باشد و این امتحان هم مهمترین مسئله زمان و 

 لحظه هاست،

حتما حروف الفبا را روی کلید واژه بصورت زبانه گذاری بچسبانید تا در وقت شما در جلسه صرفجویی شود و از :1: ممه توصیه

بهتر است در محل تغییر  "م"روی فهرست دنبال حروف نباشید،همچنین در حروفی که تعداد زیادی واژه در خود جا داده مثل 

هستید بعد از پیدا کردن حرف م از روی زبانه "مبرد"کنید تا مثال اگر دنبال کلمه کلمه دوم واژه هم از ماژیک فسفری استفاده 

و همچنین فصول و قسمت های مهم کتابهای آزمون راهم زبانه گذاری  شروع میشود بروید"مب"مستقیم سراغ کلمه هایی که با 

 سه کمبود وقت میباشد.حریف شما در جلنمایید تا در پیدا کردن جواب وقت کمتری صرف شود که مهمترین 

:در جلسه امتحان ممکن است واژه های مشابه و هم معنی در متن سوال بکار برده شود ،مثل رواداری= انحراف مجاز ،فواصل= 0

در  فاصله ها ،بازرسی = ارزایابی ، ابعاد= اندازه ، کمینه = حداقل و.... واژه هایی از این قبیل پس از دیدن این واژه ها اگر خود آن را

 کلید واژه پیدا نکردید سریع دنبال واژه هم معنی و مشابه آن باشید

 رادتمند شماا                                                                    

 جعفر صبری                                                                                                                   

 

  :telegram tell    sabri.jafar64@yahoo.comEMAIL &09151361344 :: پشتیبانی

بت به سلطفا در صورت وجود هرگونه مقایرت و یا مشکل در کلید واژه مراتب را فورا به آدرس های باال گذارش کرده تا ن

 اقدام گردد. در نظر داشته باشید کتابها باید جدید و مطابق با اطالعیه دفتر مقررات ملی باشدرفع آن 

 

 

 

این فایل نمونه چند صفحه ابتدایى فایل اصلى مى باشد براى خرید فایل اصلى به سایت  wwww.kelidvajeh.ir مراجعه کنید

mailto:sabri.jafar64@yahoo.com


7 
جعفر صبری نده:گرداور -59شهریور  ویژه آزمون برداریرشته نقشه آزمون نظام مهندسی کلید واژه   

 میباشد www.kelidvajeh.irفروش سایت  عو حقوق گردآورنده خواھشمندیم از کپی غیر قانونی پرھیز کنید تنھا مرج خودمھندس عزیز با احترام به 
 

 صفحه                                                 فھرست                   حرف                           

 8      ا
 21      آ
 21       ب
 21       پ
 21      ت
 -      ث
 28       ج
 21       چ
 21       ح
 12       خ
 12      د
 11      ذ
 11       ر
 11       ز
 11       ژ
 11        س
 11       ش
 12       ص
 12      ض
 12      ط
 18      ظ
 18      ع
 11       غ
 11       ف
 12        ق
 12        ک
 12       گ
 11       ل
 11       م
 12       ن
 18       و
 11       ه
 11        ی
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این جزوه فقط برای فقط برای استفاده یک 
نفر به عنوان خریدار میباشد و ھرگونه 
کپی و نشر غیر مجاز شرعا حرام بوده و 

رت قبولی عواید آن دارای مشکل ودر ص
میباشد، تنھا مرجع خرید این نوع کلید 

 میباشد   www.kelidvajeh.ir واژه 

اگر به هر دلیلی فایل یا کپی این جزوه 

بدست شما رسید برای رضایت گرداورنده 

به شماره  تومان0444کافیست مبلغ

 0041010488140116 )ملت( کارت

 به نام جعفر صبری واریز نمایید

 ها:راهنمای استفاده از کلید واژه 

 ا                               

 41:قانون صابطال انتخابات)هیات مدیره(

ابطال پروانه اشتغال به کار کاردانها و دیپلمه 
 50ص 0ها و معماران تجربی:م

 55ابطال پروانه اشتغال:قانون ص

 1۳2ص 0ابطال قرارداد اشخاص حقوقی:م

 85،52ص 0ابطال قرارداد ناظر:م

اندازه دریچه مقاوم برای محافظت  ابعاد
 01ورودی راههای فرار و خروجی اضطراری:م

 05ص

 18ص 01ابعاد پله در فضای باز:م

 0شناسنامه فنی و ملکی ساختمان:م ابعاد
 45ص

 0ص 0ابعاد و اندازه تابلو مشخصات پروژه :م

شهرکهای مسکونی و  اضطراری ورودیابعاد 
 18ص 01:م۳صنعتی گروه 

 180ص 0ابالغها:م

 08ص 01اتاقک هوابند:م

}دستگاه 14ص 10:ماتصال زمین موثر
 جوشکاری{

  80ص 10:ماتصال زمین

به سیستم  ژنراتور اضطراری سیار اتصال
 8۳ص 01)پناهگاه(:مالکتریکی

 00ص 1:ماتصال ساده

اتصال شبکه آتش نشانی ساختمان به شبکه 
 85ص 01:مآب شهری

 88،85ص 01اتصال قابل انعطاف:م

 00ص 1:مداراتصال گیر

 00ص 1:ماتصال نمیه گیردار

 00ص 1:ماتصال

 81ص 01اتصاالت انعطاف پذیر:م

اشخاص حقیقی  اتمام مدت اعتبار پروانه
 01ص 0:مشاغل در دفاتر حقوقی

 04ص 01:ماثرات روانی

اثرات موج انفجار ناشی از بمباران 
 1۳ص 01هوایی:م

اجازه سواستفاده از نام یا نشان  خود یا 
متبوع خود به شخص حقوقی 

 12شخصی:اصالحیه قانون ص

اجرا و نظارت بر طرحهای عمرانی:قانون 
 115ص

اجرا،کنترل و نظارت:اصالحیه قانون 
 0کارت پایان خدمت:اصالحیه قانون ص0ص

اجرای پروژه نیاز به زمانی بیش از زمان 
 1۳0ص 0اعالم شده داشته باشد:م

 120اجرای رای قطعی:قانون ص

 85ص 0قه و بیشتر:مطب 0اجرای ساختمان 

اجرای ساختمان یا مجتمع ساختمانی جدید 
 50ص 0توسط انبوه ساز:م

)با 150ص 0:م(قرارداد)اجرای ساختمان
)پیمان 182)دستمزدی(، 158مصالح(، 
 مدیریت(

 ۳5،1۳8ص 0اجرای ساختمان:م

 5۳ص 10اجرای سازه بتنی:م

 51ص 10اجرای سازه های فوالدی:م

 82،88ص 0:متوسط مجری اجرای کار دیگر

اجرای کار دیگر)جدید( توسط مجری 
 88ص 0حقوقی:م

 85ص 0اجرای مجموعه ساختمانی:م

 0اجرای همزمان بیش از یک ساختمان:م
 82ص

 10ص 01اجزاء غیر باربر جداکننده:م

 5۳ص 10:مقالبای زاج

 0ص 10احتمال وقوع حادثه:م

احراز شرایط داوطلبان عضویت در هیات 
 50،188مدیره:قانون ص 

احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام 
 0مهندسی:اصالحیه قانون ص

 00ص 0:مطراحان حقوقی احراز صالحیت

 88ص 0احراز صالحیت مجریان حقوقی:م

احراز هریک از عوامل بررسی صالحیت و 
 52ص 0تعیین پایه:م

 5احکام صادره:اصالحیه قانون ص

احکام محرومیت استفاده از پروانه 
 10قانون صاشتغال:اصالحیه 

اختالف ارتفاع نقطه باالیی سازه در حال 
 80ص 10تخریب با محل استقرار کارگران:م

 184ص 0اختالف بین مجری و صاحب کار:م

 5۳ص 0اختالف بین ناظر و مجری:م

 184ص 0اختالف در قرارداد:م

 81،84ص 0اختالف ناظر و مجری:م

اختالفات بین ارکان داخلی سازمان استان یا 
های استان با یکدیگر:قانون  بین سازمان

 05،112ص

 01اختیارات بازرس:قانون ص

اختیارات شورای مرکزی:قانون 
)اصالحیه( ،اصالحیه قانون 05،120،185ص
 5ص

 0اختیارات صاحب کار)مدیریت پیمان(:م
 180ص

 1۳0ص 0اختیارات صاحب کار:م

 181ص 0اختیارات مجری:م

 5۳:قانون صاختیارات مجمع عمومی استان

ات مجمع عمومی سازمان نظام اختیار
 1۳0کاردانی:قانون ص
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 15،5۳اختیارات مجمع عمومی:قانون ص

 05ص 0اختیارات مسئول دفتر طراحی:م

اختیارات و وظایف هیات مدیره سازمان نظام 
 1۳4کاردانی:قانون ص

 08،125اختیارات هیات عمومی:قانون ص

اختیارات هیات مدیره:قانون 
 )تفویض(40،185،02،45ص

 55ص 0:مروانه اشتغال در چند رشتهاخذ پ

 ۳2اخذ پروانه کسب و پیشه:قانون ص

اخذ موافقت و تایید کتبی صاحب کار و 
 ۳8ص 0ناظران:م

اخطار نابجا به صاحبکار :اصالحیه قانون 
 11ص

اخالل در کار اجرایی به دلیل عدم حضور 
 5۳ص 0:مناظر

ادارات کل اطالعات و دادگستری و نیروی 
 188قانون صانتظامی و.... :

 ۳اداره مجمع عمومی:اصالحیه قانون ص

 0ارایه برنامه زمان بندی کلی و تفصیلی:م
 ۳8ص

ارایه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی 
که مسئولیت بررسی و یا تایید نقشه و یا 
امور کنترل مربوط به همان ساختمان را 

 80ص 0دارند:م

ارایه کار جدید به ناظر حقوقی که عملیات 
 80ص 0ساختمانی آن به تاخیر افتاده:م

ارایه کار جدید به ناظر حقیقی که عملیات 
 85ص 0ساختمانی آن به تاخیر افتاده:م

ارایه مدارک تقلب آمیز یا سابقه یا صالحیت 
حرفه ای با تقلب در آزمون:اصالحیه قانون 

 11ص

ارائه خدمات کارشناسی فنی :قانون 
 01،48ص

پناهگاها)سلول های ارتباط فضاهای 
 08ص 01مجاور(:م

 08ص 01ارتباط فضاهای پناهگاهی:م

 88ص 01ارتعاشات:م

 50ص 10ارتفاع انباشت آجر و سفال:م

 ۳8ص 10:مارتفاع پاخور

 58ص 10ارتفاع پله موقت:م

 08ص 01ارتفاع پله ورودی پناهگاه:م

 18ص 01ارتفاع پله:م

 15ص 01ارتفاع توده ساختمان:م

 ۳8ص 10:می موقتارتفاع حصار حفاظت

 01اضطراری)پناهگاه(:م یخروج ارتفاع
 05ص

 ۳8ص 10:مارتفاع راهروی سرپوشیده موقت

 10:مارتفاع سقوط برای نصب نرده حفاظتی
 ۳۳ص

 10ارتفاع سیم کشی برای استفاده موقت:م
 58ص

 00ص 1:مارتفاع طبقه و بنا

 01اضطراری)پناهگاه(:م یخروجکف  ارتفاع
 05ص

/عمودی خروجی ارتفاع کف مسیر افقی
 )پناهگاه(04ص 01اضطراری:م

 05ص 01:مارتفاع کف ورودی پناهگاه

 05ص 01ارتفاع مفید پناهگاه:م

 ۳۳ص 10:مارتفاع نرده حفاظتی موقت

 05ص 01:مارتفاع ورودی پناهگاه

 )کاردانی(52،50ارتقاء پایه:قانون ص

ارتقای پایه هر یک از طراحان حقیقی شاغل 
 ۳1ص 0در حقوقی:م

 01،08،۳1ص 0پروانه:مارتقای 

ارتقای سطح مهارت کارگران ماهر:قانون 
 08،112ص

 04،108ارجاع امور کارشناسی:قانون ص

 51ص 0ارجاع کار نظارت به ناظران:م

ارجاع مناسب کار به افراد صالحیت دار:قانون 
 155ص

 0ارجاع مناسب کار به افراد صالحیت دار:م
 5ص

 1ص 01ارزانترین روش دفاع:م

 51ص 0ارزیاب:م

ارزیابی عملکرد مجریان انبوه ساز به روش 
ص  0(:مQFDگسترش عملکرد کیفیت )

5۳ 

 8۳:قانون صارسال شکایت

 1۳2ارکان سازمان نظام کاردانی:قانون ص

 15،85ارکان سازمان:قانون ص

 52:قانون صارکان نظام مهندسی استان

 0استعفای هریک از شرکای دفتر مهندسی:م
 04ص

انتخابات از ادارات کل استعالم هیات اجرایی 
اطالعات و دادگستری و نیروی انتظامی برای 

 188داوطلبان هیات مدیره:قانون ص

 55استعالمات مراجع ذیصالح:قانون ص

 10استفاده از بشکه بعنوان جایگاه کار:م
 15ص

استفاده از پروانه اشتغال خارج از محدوده 
استانی که در نظام مهندسی آن عضو 

 58است:قانون ص

تفاده از پروانه اشتغال در دوران اس
 10محرومیت:اصالحیه قانون ص

استقرار وسایل،تجهیزات وماشین آالت 
 ۳0ص 10:مساختمانی در معابر عمومی

استنکاف از امضای نقشه هایی که انفرادا یا 
 11بصورت گروهی:اصالحیه قانون ص

استنکاف هیات مدیره از تشکیل جلسه 
 185:قانون صمجمع عمومی

 ۳1ص 01استهالک انرژی:م

اشتغال اشخاص حقوقی در خارج از حدود 
 1۳0ص 0صالحیت و ظرفیت:م

اشتغال به امور فنی خارج از حدود 
 02ص 0صالحیت:م

 8اشتغال به امور فنی:اصالحیه قانون ص

اشتغال در بخش نظارت بر اجرای 
 81ص 0:مساختمان

 ۳ص 0اشخاص حقوقی اجرا:م

 0ص 0ساختمان:ماشخاص حقوقی طراحی 
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اشخاص حقوقی موظفند قبل از اتمام اعتبار 
 01ص 0:مپروانه شخص حقیقی

اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی اجرا:قانون 
 }...{151ص

اشخاص حقوقی و دفاتر مهندسی 
 }...{152طراحی:قانون ص

 105ص 0اشخاص حقوقی:م

 0اشخاص حقیقی دارای پروانه اشتغال:م
 0ص

ایرانی:قانون اشخاص حقیقی و حقوقی غیر 
 15ص

اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمانها و 
:قانون ....دستگاههای دولتی و غیردولتی

 8۳ص

 55،15اشخاص غیر ایرانی:قانون ص

)بررسی 150اشکال در نقشه ها:قانون ص
 توسط مجری(

 8ص 0اشکال در نقشه ها:م

 44ص 0اصالح نقشه های دارای ایراد:م

 0۳ص 1:ماصالعات ژئوتکنیکی

 1،0ق حرفه ای:اصالحیه قانون صاصول اخال

اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسائل 
 150زیست محیطی:قانون ص

 ۳ص 0اصول ایمنی و حفاظت کارگاه:م

 0۳ص 1:ماضافه جریان

 02ص 10اطفاء حریق:م

 85،12ص 01اطفاء حریق:م

نظارت و -اطالعات اشخاص مسئول طراحی
 120ص 0اجرای ساختمان:م

 5ص 10اطالعات ایمنی مواد: م

 128ص 0اطالعات ساختمان:م

 5ص 0اطالعات فنی و ملکی ساختمان :م

اطالعات مربوط به عملیات اجرایی تاسیات 
 118ص 0مکانیکی:م

 0اطالعات مربوط به عملیات اجرایی سازه:م
 110ص

اطالعات معماری و مشخصات دیوار ها و 
 11ص 0نازک کاری و نما:م

اطالعات و مشخصات تجهیزات و تاسیسات 
 118ص 0مکانیکی:م

 0اعتبار پروانه اشتغال دفتر طراحی:م
 ۳0)اتمام مدت اعتبار(،04ص

 )مدت(58اعتبار پروانه اشتغال:قانون ص

اشخاص حقیقی شاغل در دفاتر  اعتبار پروانه
 )اتمام مدت اعتبار(01ص 0:محقوقی

 102اعتبار پروانه مهارت فنی:قانون ص

 180ص 0اعتبار شرایط عمومی:م

 00رای صادره:قانون صاعتراض به آ

اعتراض متقاضی پروانه اشتغال مجری انبوه 
 51ص 0ساز:م

 0۳ص 1:ماعضاء باربر

 0۳ص 1:ماعضاء مختلط

 0۳ص 1:ماعضاء مرکب

اعضای ارکان سازمان استان مرتکب 
 10تخلف:اصالحیه قانون ص

اعضای اصلی و علی البدل هیات مدیره:قانون 
 )فوت وتعلیق اعضا(188، 10،58ص

 0:مقیقی و حقوقی سازمان استاناعضای ح
 )عقد قرارداد(10ص

اعضای دارای جهات رد اعضای شورای 
 1۳انتظامی:اصالحیه قانون ص

:قانون اعضای شورای انتظامی استان
 8،اصالحیه قانون ص52،00،00ص

اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی:قانون 
 122ص

اعضای شورای انتظامی نظام مهندسی:قانون 
 05ص

رای انتظامی) رسیدگی به پرونده اعضای شو
 1۳انتظامی( :اصالحیه قانون ص

اعضای شورای مرکزی:قانون 
 )استان(08،125ص

 50،5۳ص 0اعضای کمیته داوری:م

اعضای گروه عمران/تاسیسات/معماری هیات 
 {18۳،}اصالحیه  58مدیره:قانون ص

اعضای هیات اجرایی انتخابات:قانون 
 اصالحیه{ 188،}10،55ص

 01ص 0هیات پنج نفره:ماعضای 

اعضای هیات رئیسه شورای مرکزی:قانون 
 05،110ص

اعضای هیات رئیسه گروه های 
 5تخصصی:اصالحیه قانون ص

اعضای هیات رئیسه)هیات مدیره(:قانون 
 )تعلیق ، فوت ،حجر...(185ص

اعضای هیات مدیره)اصلی/علی البدل(:قانون 
 58،181،180،180،18۳،185،188ص

 0مدیره،مدیرعامل،شرکا:ماعضای هیات 
)دخالت دادن پروانه حقیقی خود در 1۳1ص

 درجه بندی(

اعضای هیت مدیره شرکت یا مدیران واحد 
 00،88ص 0فنی:م

اعضای هیت مدیره و مدیر عامل شرکت یا 
 80ص 0مسئول فنی ناظر حقوقی:م

 )نظام کاردانی(82:قانون صاعالم نتایج

 اعالم نکردن یا کتمان محکومیت انتظامی
 10خود:اصالحیه قانون ص

اعمال مجازات تبعی در مورد آرای 
محکومیتی که متضمن لغو اعتبارنامه ها و یا 

احکام صادره توسط وزارت شهرسازی یا 
 10رییس جمهور است:اصالحیه قانون ص

افراد فاقد صالحیت حرفه ای:قانون 
)جلوگیری از مداخله در امور حرفه 155ص
 ای(

سازمان استان:قانون افراد مورد نیاز تشکیل 
 15ص

افراد واجد شرایط عضویت در شورای 
 08مرکزی:قانون ص

:قانون افرادی که صالحیت آنها رد شده
 )نامزد هیات مدیره(50ص

 0۳ص 1:مافزایش بنا

 ۳2افزایش سریع نرخ کرنش ص
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