
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


 53ص 2-1-بند پ  18 م-2گزینه -1

 61و  60ص 16-5-5- 8بند  8م-1گزینه -2

 58ص پ -11-5-5-8بند  8م – 3گزینه -3

 57ص 6-ج  – 2-7-4-2-10بند -10م  – 1گزینه -4

 40ص 2-3-4-13بند  – 13م  – 2گزینه -5

 211ص 10-2-7-بند پ  -13م  – 4گزینه-6

 47ص 3-2-3-11بند  – 11م – 1گزینه-7

 46ص 2-1-2-3-11بند -11م -1گزینه -8

 23ص 4-2-3-20بند  -20م  2گزینه -9

 38ص 3 – 3- 5-22بند – 22م-3گزینه -10

 60و  59ص  5-5-3بند 3م  – 1گزینه  -11

 170تا  147صفحات  8-3بند -3م  4گزینه  – 12

 14و  13ص  1-3-1-3بند  -3م  1گزینه  -13

 81ص -6-4جدول  -4م  2گزینه  -14

 92ص 1-2-7- 21بند  -21م– 1گزینه  -15

 59ص 27 هشکل شمار -20م– 4گزینه -16

 102ص  1-5-9-4بند  -4م  1گزینه -17

 97ص 2-8-4بند  -4م  -2گزینه  -18

 124ص  2-پ-3-3-8-2-10بند  -10م  4گزینه  -19

 103ص  1-7-9-4و6-4-5-4بندهای -4م  1گزینه -20

 84ص 2-1-1-7-4بند  4م – 2گزینه  -21

 131ص  6-1-5جوش و اتصاالت جوشی بند  -2گزینه -22

 15ص  2-1-1-3-5بند – 5م  -1گزینه  -23



 6ص 1-2-2-2-5بند -5م  4گزینه -24

 هم هست( 5)پاسخ در مبحث  17ص  8و5-3-3-3-9بند  -9م – 2گزینه -25

 23ص 1-1-3-8بند -8م – 1گزینه -26

 58ب ص-11-5-5-8بند  -8م  -3گزینه -27

 30ص  4-8جدول –جوش و اتصاالت جوش  -4گزینه  -28

 518ص  5-9-11بند –جوش و اتصاالت جوشی 1گزینه-29

 68ص 5-10-6-7بند  7مبحث -3گزینه  -30

 60و 59ص  9و1-2-5-3-16بند  -16مبحث  1 گزینه-31

 38ص  1-4-5- 7بند  7مبحث  1گزینه  -32

 36-32صفحات  8-5-2-16و ت -5-5-2-16ج و  2-5-2-16بند  16مبحث  4گزینه  -33

 155ص 4-20-5بند  – 5مبحث  2گزینه  -34

 25ص  1تبصره  1-1-3-19بند -19مبحث  4گزینه-35

 52ص -ز-1-4-19بند -19مبحث  1گزینه -36

 109جداول ص  – 9ست یوپ -19مبحث  – 2گزینه  -37

 53ص 1-1-2-4-19بند  19مبحث  – 3گزینه-38

 112ص 1-6-12-17و 127ص7-1-14-17بند -17مبحث  2گزینه -39

 11تبصره  53ماده  –مالیات   قانون 1گزینه -40

 39ص 1-7-2-18شکل  -18مبحث  2گزینه -41

 35ص 8-4-6-2-15بند -15مبحث  2گزینه-42

 113ص 2-3-9-14و  111ص 5-1-9-14بند  -14مبحث  3گزینه  -43

 18ص  3- 1- 2-2-21بند -21بحث م 4گزینه  -44

 61تا  59ص   2پیوست  -18مبحث  1گزینه -45

 1قالب بندی گزینه -46



 28ص 2-8-2-2-15بند  15مبحث  3گزینه  -47

 142و  141ص  2-5-11-14بند  14مبحث  2گزینه -48

 83و82ص  5و3-2-7- 14بند  -14مبحث  4گزینه -49

 113ص  4- 2-11-6-3بند  – 3مبحث  – 4گزینه -50

 9ص  5-5-1-12بند– 3مبحث  3گزینه -51

  35ص 3-6-5-12بند -12بند  -12مبحث  2گزینه -52

 13ص  5-2-2-12بند  -12مبحث  4گزینه  -53

 1تبصره  13ماده  –قانون کار – 4گزینه -54

 135ص   1-26گودبرداری و سازه نگهبان اشرفی بند  3 گزینه -55

 3قانون بیمه ماده -2گزینه -56

 180ص  52( ماده 1) قانون نظام مهندسی  اصالحیه تبصره 4گزینه  -57

 185ص  82( ماده 1قانون نظام مهندسی  اصالحیه تبصره ) -4گزینه -58

 توری مرغی است. مطابق کتاب جزئیات اجراییفاقد ازاره ها  پشت 4گزینه  -59

 مطابق کتاب جزوات جزئیات اجرایی -2گزینه  -60
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 : مشاوره رایگان62032763600        2کرج، میدان والفجر، بلوار عالمه جعفری، نبش شهدای –مجتمع مهندسین البرز 
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