
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


97دوره دومویژه آزمون -طراحی معماري نظام مهندسیآزمونپکیج جزوات مشخصات و معرفی 

جزوه مجزا به صورت چاپی و پستی ارسال می شود)7(پکیج جزوات شامل -خانه عمران اشراق

جزوهقیمت توضیحات صفحه سرفصل عنوان جزوه شماره

هزار تومان50

این جزوه شامل آخرین ویرایش ضوابط و مقررات 
مبحث 96(ویرایش سال آزمون طراحی معماري

می باشد.)97چهارم ویژه آزمون دوره دوم 
داوطلب با مطالعه این جزوه دیگر نیازي به مطالعه 
مباحث و منابع مختلف و متفرقه ندارد و تسلط به این 

جزوه براي داوطلبین کافی است. 102

 :طراحیآزمونمعرفیبخش اول
فیتعار: دومبخش
ساختمانمجازارتفاعويبندگروه: سومبخش
ساختمانیعمومویفیتوصضوابط: چهارمخشب
ساختمانيهايورودضوابط: پنجمخشب
ساختمانمشاعيفضاها: ششمبخش
فضاهاانواعیاختصاصضوابط: هفتمبخش
آزموندرتیرعاجهتیمیترسنکات: هشتمبخش
یطراحستیلچک: نهمبخش
یمیترسستیلچک: دهمبخش
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هزار تومان50

پاسخنامه و جواب آزمون طراحی در این جزوه،
و 1392و آذر 1391، اسفند 1391شهریور معماري 
، 1394، بهمن 94، مرداد 93، آبان 1393خرداد 

و 1396، مهر 1395و اسفند1395شهریور 
به طور کامل بیان گردیده است و 1397اردیبهشت 

کلیه نقشه ها و خواسته هایی که در صورت سواالت 
آزمون طراحی معماري نظام مهندسی مطرح گردیده 

صورت کامل و جامع ارائه شده است.است به 

98

1391سالشهریورآزمون: اولبخش
1391سالاسفندآزمون: دومبخش
1392سالآذرآزمون: سومبخش
1393سالخردادآزمون: چهارمبخش
1393سالآبانآزمون: پنجمبخش
1394سالمردادآزمون: ششمبخش
1394سالبهمنآزمون: هفتمبخش
1395سالشهریورآزمون: هشتمبخش
1395ماهاسفندآزمون: نهمبخش
 1396بخش دهم: آزمون مهر ماه
 1397بخش یازدهم: آزمون اردیبهشت ي 
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هزار تومان42

نمونه نقشه و آزمون آزمایشی با پاسخ 5در این جزوه، 
هاي تشریحی در زمین هاي مختلف (غیر شیبدار) 

طراحی و تهیه 1397دوره دوممتناسب با آزمون 
گردیده است.

32

آزمون اول در زمین صاف
آزمون دوم در زمین صاف
آزمون سوم در زمین صاف
آزمون چهارم در زمین صاف
 زمین صافآزمون پنجم در نج
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هزار تومان42

نمونه نقشه و آزمون آزمایشی با پاسخ 5در این جزوه، 
متناسبارهاي تشریحی در زمین هاي مختلف شیبد

طراحی و تهیه گردیده 1397دوره دومبا آزمون 
.است

32

 شیبدارآزمون اول در زمین
 شیبدارآزمون دوم در زمین
 شیبدارآزمون سوم در زمین
 شیبدارآزمون چهارم در زمین
 شیبدارآزمون پنجم در زمین ونه 
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هزار تومان42

نمونه نقشه و آزمون آزمایشی با پاسخ 5در این جزوه، 
هاي تشریحی در زمین هاي مختلف جنوبی و شمالی 
و صاف و شیبدار به صورت پارکینگ ترکیبی و یا با 

1397دوره دومسقف شیبدار متناسب با آزمون 
.طراحی و تهیه گردیده است

36

آزمون اول با پارکینگ ترکیبی در زمین جنوبی
 دوم با پارکینگ ترکیبی در زمین شمالیآزمون
آزمون سوم با پارکینگ ترکیبی در زمین جنوبی شیبدار
 آزمون چهارم با پارکینگ ترکیبی در زمین دوکله با سقف

شیبدار و تخت
آزمون پنجم با ساختمان منفصل و سقف شیبدار
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هزار تومان37
در این جزوه ده نمونه پالن سقف شیبدار مورد سوال 
قرار گرفته است. این نوع سوال موضوع اول آزمون 

.بوده است95و اسفند 95هاي شهریور 
30

 درجه با شیب مساوي45ده نمونه سقف شیبدار با زوایاي
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هزار تومان65
در این جزوه مجموعه دیتایل ها و جزئیاتی که ممکن 
است در آزمون طراحی معماري مورد سوال قرار گیرد 

به صورت شکلی و توضیحی آمده است.
100

 جزئیات معماري شمال: دیوار، سقف، کفسازي، جان پناه، نعل
درگاه، سقف کاذب، پله، در و پنجره، نماي مرکب

 جزئیات سازه اي شامل: دال ها، سقف تیرچه بلوك، سقف
کرومیت، سقف مرکب (کامپوزیت)، دال عرشه فوالدي، سقف 

کوبیاکس، سقف روفیکس، سقف وافل  ت 
زئیا
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هزار  تومان225 430 تخفیف ویژهحتساب وات طراحی معماري نظام مهندسی بااپکیج کل جز

برای خرید این جزوه بھ سایت www.kelidvajeh.ir مراجعھ نمایید



97دوره دومویژه آزمون طراحی معماري نظام مهندسیآزمونپکیج فیلم مشخصات و معرفی 

به صورت پستی ارسال می شود)4DVD(پکیج فیلم شامل -خانه عمران اشراق

توضیحات سرفصل شماره 
DVD

کلیه ضوابط و مقرراتی که داوطلب جهت DVDدر این حلقه 
معماري نیاز دارد به صورت کامل و قبولی در آزمون طراحی 

جامعه و به صورت تصویري و صوتی آمده است.
عمال داوطلب با تهیه و استفاده از این بخش به کلیه ضوابط و 
الزامات آزمون مسلط شده و از هر گونه کالس و پکیج هاي 

دیگر بی نیاز خواهد شد.
ضوابط و مقررات آزمون طراحی نیز در سه بخش قابل تقسیم 

بندي می باشند:
ضوابطی که به طور مشخص در مباحث آمده است.-1
ضوابط و مقرراتی که گاهاً در منابع آزمون مورد تناقض -2

قرار می گیرد.
ضوابط و مقرراتی که اصال در منابع و مباحث به آن ها -3

اشاره نشده ولی در آزمون از داوطلب انتظار می رود.

به طور صریح و مشخص آموزش در این بخش همه این ضوابط 
داده می شود تا داوطلب را جهت موفقیت در آزمون هدایت 

نماید.

طراحیآزمونبخش اول: معرفی
معرفی کلی پکیج
هاگروه بندي ساختمان و ارتفاع
درز انقطاع
ورودي و درب سواره
انواع پارکینگ و ابعاد و ارتفاع آن
 پارکینگرمپ سواره و انواع آن و نحوه ورود به
ورودي پارکینگ از زمین شیبدار
ها کنار همپله و آسانسور و نحوه قرار گیري آن
(.. انباري، استخر، سرایداري و) مشاعات
الزامات پیش آمدگی ساختمان
ورودي پیاده و موارد مرتبط با زیرزمین در آن
داکت و ضوابط مربوطه
انواع فضاها و ارتفاع آن
نما و ضوابط آن
 و نورگیريروشنایی
الزامات فضاهاي داخلی ساختمان
شیب بندي بام و قواعد آن
نکات طراحی سقف شیبدار
دسترسی به حیاط
جایگاه امداد رسانی
ضوابط معلولین
اي و ستون گذاري مباحث سازه
نحوه پاسخگویی به سوال امتحان و تحلیل طرح
معیارهاي تاثیرگذار در آزمون طراحی
 ترسیمی و توضیحات آنچک لیست طراحی و
موارد نقشه کشی
 درجه45نحوه پاسخگویی به سوال سقف شیبدار
دیتیل و جزئیات

ره 
شما

1

پاسخنامه آزمون هاي مشخص شده DVDحلقه سه در این 
به طور کامل و جامع شرح داده می شود.

مراحل و اینکهمچنین نحوه یافتن جواب این آزمون هاه
دستیابی به پاسخ صحیح به چه گونه می باشد، آمده است.

با توضیحات شفاهی96پاسخنامه و شرح آزمون مهر
 با توضیحات شفاهی95و شرح آزمون اسفند پاسخنامه
 با توضیحات شفاهی95و شرح آزمون شهریور پاسخنامه
 با توضیحات شفاهی94و شرح آزمون بهمن پاسخنامه
 با توضیحات شفاهی94شرح آزمون مرداد و پاسخنامه
 با توضیحات شفاهی93آبان و شرح آزمون پاسخنامه
با توضیحات شفاهی93و شرح آزمون خرداد پاسخنامه
 با توضیحات شفاهی92و شرح آزمون آذر پاسخنامه

ره  
شما

4و 3و 2

معماري نظام مهندسی با تخفیف ویژهفیلم آمادگی آزمون طراحی پکیج 
هزار تومان148فقط 

هزار تومان328: (یک سري)نسخه تک کاربرهژهویمل جزوات + فیلم با احتساب تخفیفپکیج کا
هزار تومان488: سري)دو(کاربرهدونسخه 

برای خرید این جزوه بھ سایت www.kelidvajeh.ir مراجعھ نمایید
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  :سوم جزوه

  نمونه نقشه و آزمون آزمایشی متناسب با پنجه مجموع

  1397  دومدوره نظام مهندسی  طراحی معماري آزمون

  

  اشراق عمران خانه شده: تهیه

  

  ی، انسیه قربان نژادجواد رحمان

  

www.shop-eng.ir 

 تلگرام:

@tarahinezam  

 

Tell:09126418417 

 )     دییفرماتماس حاصل  Ur.j.rahmani@gmail.comیا ایمیل  09126418417(جهت دریافت کل جزوه با شماره تلفن  
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  فهرست

 
  4  .....................................................................................................................................................  اول آزمون

  5  ................................................................................................................................................................................  )اول آزمون( تیموقع پالن

  6  ..............................................................................................................................  )اول آزمون( -2 نیرزمیز طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  7  ..............................................................................................................................  )اول آزمون( -1 نیرزمیز طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  8  ......................................................................................................................................)اول آزمون( همکف طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  9  ...........................................................................................................................................  )اول آزمون( اول طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  10  .........................................................................................................................................  )اول آزمون( دوم طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  11  ...................................................................................................................................................  دوم آزمون

  12  ..............................................................................................................................................................................  )دوم آزمون( تیموقع پالن

  13  ..................................................................................................................................  )دوم آزمون( نیرزمیز طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  14  ...................................................................................................................................  )دوم آزمون( همکف طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  15  .........................................................................................................................................  )دوم آزمون( اول طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  16  .........................................................................................................................................  )دوم آزمون( دوم طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  17  ..................................................................................................................................................  سوم آزمون

  18  .............................................................................................................................................................................  )سوم آزمون( تیموقع پالن

  19  .................................................................................................................................  )سوم آزمون( نیرزمیز طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  20  ..................................................................................................................................  )سوم آزمون( همکف طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  21  ..............................................................................................................................  )سوم آزمون( دوم و اول طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  22  ...............................................................................................................................................  چهارم آزمون

  23  ..........................................................................................................................................................................  )چهارم آزمون( تیموقع پالن

  24  ..............................................................................................................................  )چهارم آزمون( نیرزمیز طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  25  ...............................................................................................................................  )چهارم آزمون( همکف طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

برای خرید این جزوه بھ سایت www.kelidvajeh.ir مراجعھ نمایید
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  26  ...........................................................................................................................  )چهارم زمونآ( دوم و اول طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  27  .................................................................................................................................................  پنجم آزمون

  28  ............................................................................................................................................................................  )پنجم آزمون( تیموقع پالن

  29  ................................................................................................................................  )پنجم آزمون( نیرزمیز طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  30  .................................................................................................................................  )پنجم آزمون( همکف طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن

  31  .............................................................................................................................  )پنجم آزمون( دوم و اول طبقه مبلمان و يگذار اندازه پالن
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  اولآزمون 

 و سطح اشغال پالن موقعیتدر زمینی با ، همکف، اول و دوم، -1، زیرزمین  -2 در نظر است یک ساختمان شامل طبقات زیرزمین

  باشد.براي این منظور مد نظر می شده احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان (هاشور زده شده در پالن موقعیت) مشخص

  نیاز:مشخصات مورد 

 اتاق تاسیسات - واحد انباري پنج-واحد پارکینگ  سه: -2 طبقه زیرزمین -

  دو واحد پارکینگ: -1طبقه زیرزمین  -

مترمربع و یک واحد مسکونی  20+ و شامل: البی مسکونی به مساحت تقریبی حدود 20/1با تراز حداکثر طبقه همکف: -

  مترمربع 75تک خوابه به مساحت تقریبی 

  متر مربع 83هاي تقریبی مساحتبه  (یک خوابه)دو واحد مسکونی ي اول:طبقه -

 خوابه حداقل سهواحد مسکونی  یک: ي دومطبقه -

  

  تذکرات:

  در طرح فوق، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن موارد زیر الزامی است.

 تعبیه آسانسور الزامی است. -

 تعبیه دسترسی معلولین به ساختمان الزامی است. -

 طبقه رعایت محدوده ترسیم و حداکثر سطح اشغال الزامی است. هردر  -

  

  ترسیم هاي مورد نیاز:

 با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذاري. 100/1در مقیاس -2ترسیم پالن معماري زیرزمین  -1

 اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذاري.با نمایش محل توقف  100/1در مقیاس -1 ترسیم پالن معماري زیرزمین -2

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1ترسیم پالن معماري همکف در مقیاس -3

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1ي اول در مقیاسترسیم پالن طبقه -4

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1مقیاسي دوم در ترسیم پالن طبقه -5
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 )اول(آزمون  پالن موقعیت
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  دومآزمون 

(هاشور زده  مشخص و سطح اشغال در زمینی با پالن موقعیت همکف، اول و دوم،، یک ساختمان شامل طبقات زیرزمیندر نظر است 

  باشد.براي این منظور مد نظر می شده احداث گردد. طراحی فاز یک این ساختمان شده در پالن موقعیت)

  مشخصات مورد نیاز:

  متر مربع) 5( مساحت هر کدام حداقل  واحد انباري دو - دو واحد پارکینگ طبقه زیرزمین: -

مترمربع و دو واحد پارکینگ  30+ و شامل: البی مسکونی به مساحت تقریبی حدود 20/1با تراز حداکثر  طبقه همکف: -

  متر مربع) 6(هر کدام حداقل  و دو واحد انباري

  متر مربع 87 هاي تقریبی یکسان(دو خوابه) به مساحتدو واحد مسکونی ي اول:طبقه -

 مترمربع 175به مساحت تقریبی  خوابه : یک واحد مسکونی حداقل سهي دومطبقه -

  

  تذکرات:

  در طرح فوق، رعایت مقررات ملی ساختمان و در نظر گرفتن موارد زیر الزامی است.

 تعبیه آسانسور الزامی است. -

 تعبیه دسترسی معلولین به ساختمان الزامی است. -

 محدوده ترسیم و حداکثر سطح اشغال الزامی است.طبقه رعایت  در هر -

  

  ترسیم هاي مورد نیاز:

 ي.با نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها، محل ستونها و اندازه گذار 100/1ترسیم پالن معماري زیرزمین در مقیاس -1

 ي.محل ستونها و اندازه گذاربا نمایش محل توقف اتوموبیل ها، محورها،  100/1در مقیاس همکفترسیم پالن معماري  -2

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1ي اول در مقیاسترسیم پالن طبقه -3

 با نمایش، محورها، محل ستونها، اندازه گذاري و مبلمان. 100/1ي دوم در مقیاسترسیم پالن طبقه -4
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 )دوم(آزمون  پالن موقعیت
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  )دوماول (آزمون اندازه گذاري و مبلمان طبقه پالن 
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  )پنجماول و دوم (آزمون اندازه گذاري و مبلمان طبقه پالن 
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