
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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 ، 81مبحث  77بر اساس صفحه  2پاسخ: گزینه 

 
 نوآور انتشارات معماری ودرسویرایش سوم کتاب شرح  168همچنین بر اساس صفحه 

 
 

 
 درس کتاب شرح و 163صفحه  8همچنین سوال  81آزمون مجازی مبحث  1مشابه سوال 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

www.kelidvajeh.ir 

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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 
81 مبحث 13، بر اساس نمودار صفحه 3پاسخ: گزینه 

 
 انتشارات نوآور معمارییش سوم کتاب شرح ودرس ویرا 153همچنین بر اساس نمودار صفحه 

 

 
 

 2آزمون جامع  1همچنین سوال   81 آزمونک مجازی مبحث 5مشابه سوال

www.kelidvajeh.ir 

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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 81مبحث  25و توضیحات پاورقی صفحه  25، بر اساس جدول صفحه 8پاسخ: گزینه 

 
 انتشارات نوآور معماریویرایش سوم کتاب شرح ودرس  155همچنین بر اساس جدول صفحه 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری 163صفحه  1مشابه سوال 

www.kelidvajeh.ir 

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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 86مبحث  811و  817، بر اساس صفحه 1پاسخ: گزینه 

 
 

 

 

 

 

www.kelidvajeh.ir 

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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 86مبحث  73بر اساس صفحه  8پاسخ: گزینه 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.kelidvajeh.ir 

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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 

 86مبحث  826، بر اساس صفحه 1پاسخ: گزینه 
 

 
 22مبحث  23، بر اساس صفحه 3پاسخ: گزینه 

 
 انتشارات نوآور معماری ویرایش سوم کتاب شرح و درس 183همچنین بر اساس صفحه 

 
 فصل دهم کتاب شرح و درس معماری 83و  81مشابه سوال 
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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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 22مبحث  7تا  3بر اساس توضیحات صفحه  2پاسخ: گزینه 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس انتشارات نوآور 182صفحه همچنین بر اساس جدول 

 
 آزمون های کالسی 1و  5سوال مشابه 

www.kelidvajeh.ir 

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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 3مبحث  61، بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 27همچنین 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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 3مبحث  72و  23،61، بر اساس صفحه 1خ: گزینه پاس

 

 معماری انتشارات نوآورویرایش سوم کتاب شرح و درس  26و  87همچنین 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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 3مبحث  32و  87بر اساس صفحه  8پاسخ: گزینه 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 83همچنین بر اساس صفحه 

 

 

 83آزمون مجازی مبحث  86مشابه سوال 

 

 

 

 

www.kelidvajeh.ir 
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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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 3 مبحث 32، بر اساس صفحه 8پاسخ: گزینه 

 

 شرح و درس معماری انتشارات نوآورکتاب  872همچنین بر اساس صفحه 

 

 فصل پنجم کتاب شرح و درس معماری 83مشابه سوال 

www.kelidvajeh.ir 

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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 3مبحث  871، بر اساس صفحه 3پاسخ: گزینه 

 

 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 818همچنین 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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 کتاب شرح و درس انتشارات نوآور 237، بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

 

 ویرایش سوم کتاب جوش و اتصاالت جوشی انتشارات نوآور 32، بر اساس جدول صفحه 1پاسخ: گزینه 

 

 ، آزمونهای کالسی86 مشابه سوال

www.kelidvajeh.ir 

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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 16راهنمای جوش سال  261بر اساس صفحه  3پاسخ: گزینه 

 
 88مبحث  81و  87، بر اساس صفحه 3پاسخ: گزینه 

 
 و درس انتشارات نوآور کتاب شرح 223و  221همچنین 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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 ، بر اساس بند 2پاسخ: گزینه 

 

 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 36همچنین بر اساس صفحه 

 

 آزمون کالسی 8سوال  تکرار
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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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 

 7مبحث  83و  81، بر اساس صفحه 1پاسخ: گزینه 

 

 کتاب شرح و درس انتشارات نوآور 37همچنین 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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 7مبحث  51، بر اساس صفحه 3پاسخ: گزینه 

 

 کتاب شرح و درس انتشارات نوآور 882همچنین بر اساس صفحه 

 

 7آزمون مجازی مبحث  82مشابه سوال 
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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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 85مبحث  81بر اساس صفحه  8پاسخ: گزینه 

 

 

کتاب شرح و درس انتشارات نوآور 115همچنین 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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 85مبحث  32صفحه ، بر اساس 3پاسخ: گزینه 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 131همچنین بر اساس صفحه 

 

 

 

 آزمون کالسی 22مشابه سوال 

 

 

www.kelidvajeh.ir 

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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 82مبحث  225بر اساس صفحه  1پاسخ: گزینه 

 

 کتاب و شرح و درس انتشارات نوآور 283همچنین بر اساس صفحه 

 

 آزمون کالسی 82مشاب سوال 
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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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 87مبحث  31و  38بر اساس صفحه 8پاسخ: گزینه 

 

 

 

 

 

 

 1آزمون جامع  87آزمون مجازی و سوال  2مشابه سوال 
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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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 1مبحث  5، بر اساس صفحه 2گزینه پاسخ: 

 
 کتاب شرح و درس انتشارات نوآور 328هچنین بر اساس صفحه 

 
 1آزمون مجازی مبحث  7مشابه سوال 

 
 87مبحث  66بر اساس صفحه  3پاسخ: گزینه 

 
 1آزمون جامع  86مشابه سوال 
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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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
  1مبحث  23بر اساس صفحه  2پاسخ: گزینه 

 
 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 262همچنین بر اساس صفحه 

 
 1آزمون مجازی مبحث  7مشابه سوال 

 
 3مبحث  83بر اساس صفحه  3پاسخ: گزینه 

 
 کتاب شرح و درس انتشارات نوآور 852همچنین بر اساس صفحه 

 
 فصل چهارم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 26و  25مشابه سوال 
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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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 5، بر اساس بند مورد اشاره مبحث 1پاسخ: گزینه 

 

 کتاب شرح و درس معماری 833همچنین 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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 82مبحث  51بر اساس صفحه  8پاسخ: گزینه 

 

 کتاب شرح و درس معماری 32 همچنین بر اساس صفحه

 

 آزمون کالسی 3مشابه سوال 
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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

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 1مبحث  71بر اساس جدول صفحه  2گزینه پاسخ: 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 52همچنین بر اساس جدول صفحه 

 

 

 1آزمون مجازی مبحث  88مشابه سوال 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 86مبحث  822بر اساس صفحه  3پاسخ: گزینه 

 

 آزمون کالسی 81مشابه سوال 

 

 86، بر اساس صفحه مبحث 8پاسخ: گزینه 

 
 86آزمون مجازی مبحث  6تکرار سوال 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 86مبحث  36و  31بر اساس جدول صفحه  1پاسخ: گزینه 

 86آزمون مجازی مبحث  1مشابه سوال 

 

 2-1-8-بند پ81مبحث  868بر اساس صفحه  2گزینه « پاسخ

 

 1-2-7-83بند  83مبحث  11اساس صفحه بر  3پاسخ: گزینه 

 2آزمون جامع  86مشابه سوال 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 86مبحث  23بر اساس جدول صفحه  8پاسخ: گزینه 

 86آزمون مجازی مبحث  3شابه سوال م

 
 86مبحث  63و جدول صفحه  61بر اساس سطر اول صفحه  1پاسخ: گزینه 

 1آزمون جامع  83مشابه سوال 

 
 81مبحث 812و  871جدول صفحه ساس ، بر ا3پاسخ: گزینه 

 1آزمون جامع  85مشابه سوال 

www.kelidvajeh.ir 

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


   

 

ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 81مبحث   73بر اساس صفحه  3پاسخ: گزینه 

  3آزمون جامع 52مشابه سوال 

 

 83مبحث  832و  838بر اساس صفحه  1پاسخ: گزینه 

 

 انتشارات نوآورویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری  13همچنین صفحه  1مبحث  2بر اساس صفحه  8پاسخ: گزینه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 83مبحث  11و صفحه  12، بر اساس صفحه 3پاسخ: 

 

 

 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 15مبحث سوم همچنین صفحه  813، بر اساس 8پاسخ: گزینه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 62همچنین صفحه  1 مبحث 821بر اساس صفحه  8پاسخ: گزینه 

 
هم به این موضوع اشاره  بلند ساختمانهای در پلکاندر مورد  8-5-81-3مبحث سوم بند  811صفحه در به ذکر است که  : الزمتکمیلی نکته

 ایدب می باشد و خروج های راه عمومی الزامات به مربوط قانونی نظر ازلذا  نشده ساختمان نوع به ای اشاره سوال در اینکه به توجه با است و شده
 این که دباش نشده اشاره آن به سوال صورت در خطا به که باشد بوده بلند ساختمانهای سوال مولف منظوراینکه  مگر. کرد استناد 813 صفحه به

 صحیح خواهد بود. 4صورت گزینه 

 

 درس ویرایش سوم فصل دوم کتاب شرح و 83مشابه سوال 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 83مبحث  38، بر اساس جدول صفحه 8پاسخ: گزینه 

58=8222÷58222 =1622×2×8/7 

 

 3آزمون جامع  33مشابه سوال 

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

ده است، لذا امکان خطا وجود دارد در صورت ساس تصویری با کیفیت پایین از سواالت تهیه گردیا

"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
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

  83مبحث  78و  21، براساس صفحه 3پاسخ: گزینه 

 

 163و  166همچنین بر اساس صفحه 

 

 آزمون مجازی 81و سوال  3آزمون جامع  85مشابه سوال 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 22مبحث  12، بر اساس صفحه 8پاسخ: گزینه 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 123همچنین بر اساس صفحه 

 

 3آزمون جامع  81مشابه سوال 
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 88مبحث  828و  822، براساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

 کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 231همچنین بر اساس صفحه 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 83مبحث  7، بر اساس پیوست 3پاسخ: گزینه 

 

 3آزمون جامع  87مشابه سوال 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 83مبحث  13و  12، بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

 انتشارات نوآورویرایش سوم کتاب شرح و درس  161همچنین بر اساس صفحه 
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

  1پاسخ: گزینه 

 

 جزوه عناصر و جزئیات  17مشابه سوال صفحه 
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 

جزوه عناصر و  73، بر اساس نمونه سقفهای ارائه شده در کتاب طراحی معماری انتشارات نوآور و و صفحه 1پاسخ: گزینه 

 جزئیات
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 ، انتشارات نوآور کتاب شرح و درس معماری 823بر اساس صفحه  3و  8پاسخ: گزینه 

 

 

 جزوه عناصر و جزئیات 886و  25مشابه سوال صفحه 
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 

 28مبحث  56، بر اساس صفحه 2پاسخ: گزینه 

 

 ویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات نوآور 132همچنین بر اساس صفحه 

 

 فصل پانزدهم ویرایش سوم کتاب شرح ودرس معماری 82تکرار سوال 

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

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

"با تشکر"مشاهده اشکال و یا ایراد نظرات خود را به آدرس های زیر ارسال نمایید. 
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 .ر جهت عمود بر تیر اصلی ناودانی های تیرهای فرعی نشان داده نشده است همچنین شبکه میلگرد در میانه دال نمی باشددر اجرای دال د ؟،پاسخ: گزینه 

 جزوه عناصر و جرئیات 88مشابه سوال صفحه 

 
  83مبحث  56بر اساس صفحه  1 پاسخ: گزینه

 
 نوآورویرایش سوم کتاب شرح و درس معماری انتشارات  176همچنین بر اساس صفجه 
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  Tell: 0912 187 96 04      https://t.me/Bayat_Academy      https://sapp.ir/mehdibayat01     http://instagram.com/mehdibayat01   مدرس: مهندس مهدی بیات

( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

 
 کتاب مسئوولیت مجری، انتشارات نوآو 21، چاپ 12آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، صفحه  5تبصره ، 32، بر اساس ماده 8پاسخ: گزینه 

 
 2ماده شهرسازی،  و راه وزارت پیشنهاد به 33 اسفند 2 جلسه در وزیران هیأتاصالحیه قانون نظام مهندسی مصوب  ، بر اساس1پاسخ: گزینه 

 

 
 کتاب مسئوولیت مجری، انتشارات نوآو 21، چاپ 11آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، صفحه  1قسمت الف، بند  38، بر اساس ماده 3پاسخ: گزینه

 آزمون کالسی 82و  8مشابه سوال 
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ادگی آزمون ورود به حرفه مهندساندوره های آم
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( 79رشته نظارت معماری)اردیبهشت 

37اردیبهشت تحلیل سواالت آزمون نظارت معماری   

 منبع شماره سوال تعداد پیش بینی تعداد سوال

2تا  8  3 51-55-01  قانون نظام مهندسی 

2تا  8 2مبحث  - 1   

3تا  2  4 38-42-44-45 3مبحث    

3تا  2  2 81-88 4مبحث    

2تا  8 5مبحث  25 8   

3تا  2  3 81-85-21 7مبحث    

3تا  2  2 25-27 1مبحث    

3تا  2  3 82-83-21 5مبحث    

2تا  8 81مبحث  23 8   

2تا  8  2 87-45 88مبحث    

4تا  3 82مبحث  31 8   

2تا  8  3 35-35-41 83مبحث    

2تا  8  4 30-48-43-40 84مبحث    

3تا  2  2 22-28 85مبحث    

3تا  2  1 4-5-0-32-33-34-37-31 80مبحث    

3تا  2  2 24-20 87مبحث    

3تا  2  3 8-2-3 81مبحث    

4تا  3  4 47-51-58-57 85مبحث    

2تا  8  2 7-1 21مبحث    

2تا  8 28مبحث  55 8   

2تا  8 22مبحث  41 8   

1تا  5  3 52-53-50  عناصر و جزییات 

2تا  8  گودبرداری 54 8 

2تا  8  3 84-85-80  راهنمای جوش 

35تا  31  43  8-2-3-7-1-5-81-88-82-83-84-87-81-85-21-28-
22-23-25-27-21-31-38-42-44-45-47-41-45-58-

54-55-57  

 کتاب سواالت ازتعداد 
معماری  شرح و درس

 )منبع دوم(

31تا  25  73  8-2-3-5-7-1-88-82-85-81-21-22-23-24-25-20-
27-21-31-38-32-33-34-30-37-31-35-41-45-40-

47-51-52-53-54-55-05-01  

تعداد سواالت تکراری یا 
سواالت کامال مشابه 
 دوره
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