
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


سید محمدجواد هاشمی

رامین منصوری

سمانه گلمغانی

سجاد شایان  زهره حیدری 

10ناظر و حل سواالت مبحث  سرپرست تیم تولید محتوا

9حل سواالت مبحث 
2800و استاندارد 

، 8، ۷، ۶حل سواالت مباحث 
و تحلیل12، 11

، 21، 5، 2حل سواالت 
قانون نظام و جوش

مهندسین همکار در پاسخگویی

















صحیح است2گزینه 5صفحه 2مبحث۴-5-2بند مطابق 



.پاسخ صحیح است۴مبحث دوم گزینه ۴-1-18طبق بند 







https://sbz.one/ce1/?utm_source=pdf-banner&utm_medium=banner&utm_campaign=pasokh-azmoon








































8-3-22وبند 3-3-3-22و بند 2-3-3-22و بند 1-3-3-22بر اساس بند 
.صحیح است3گزینه 



.صحیح است1گزینه 22مبحث 1-1-22بر اساس جدول 











https://sbz.one/moshavere-nm/?utm_source=pdf-banner&utm_medium=banner&utm_campaign=pasokh-azmoon




















4پاسخ صحیح گزینه 



























:35حل سوال 
.صحیح است۴گزینه 1-۴-10مطابق جدول 



:3۶حل سوال 
.صحیح است1گزینه ۶-۴-۴-10و 5-۴-۴-10مطابق بند



:3۷حل سوال 
.صحیح است2گزینه 2-3-3-10و 1-3-3-10مطابق بند



:38حل سوال 
.صحیح است1گزینه 





























29-5راهنمای جوش شکل 1۴9صفحه با توجه به 
.می باشد2پاسخ صحیح گزینه 





































1پاسخ گزینه 





3گزینه : پاسخ صحیح
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