




 صفحه | 1

موضوع انحالل سازمان مورد  در صورت انحراف هر یک از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان ها از اهداف سازمان، -1
 نظر در کدام هیات مطرح می شود؟

 
 دادگستری و رئیس سازمان( هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر 1
 ( هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازی، رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان۲
 ( هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و وزیر دادگستری۳
 ( هیات مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و رئیس سازمان۴
 

 (۲8و  116صفحه )  ۲6و  1۲۲ماده             نظام مهندسی قانون                            ( 1گزینه صحیح: )
 

 ، 28وزیر دادگستری : ق ص،   116، 28انحراف از اهداف سازمان : ق ص،  116، ۲8انحالل سازمان استان : ق صکلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

  116، 28انحالل سازمان استان : ق ص،  28، 13، 22، 79دادگستری : ق ص
 

 

 
 
سانتی متر پائین تر از تراز  ۱۷۰در صورتی که کف سازی زیرزمین بدون عایق حرارتی انجام شده باشد و تراز کف زیرزمین - 2

 محوطه مجاور دیوار زیرزمین باشد ضریب انتقال حرارت خطی در محل اتصال دیوار به کف روی خاک چقدر است؟
 

 
 

 ( 142صفحه)  ۳۳جدول                        19مبحث                             ( 1گزینه صحیح: )
 

، 42، 35 ،9ص19کف روی خاک : م 142ص19ضریب انتقال حرارت خطی در محل اتصال دیوار به کف روی خاک : مکلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
  142ص19محوطه ساختمان : م،  143، 142، 141، 139، 64

 

  باشد. یم 80/0 حیصح نهیباشد که گز  یم -80/1و  -25/1 نیب -170عدد  19مبحث  142صفحه  33مطابق جدول 
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متر مربع که ملزم به صرفه جویی کم  ۱۹۲۰کل  برای محاسبه عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان مسکونی به مساحت -3
 در میزان مصرف انرژی است ، از چه روش و با روش هایی می توان استفاده کرد؟ 

 ( فقط تجویزی در صورتیکه فقط بخش محدودی با تصرف اداری را نیز شامل باشد. 1
 ( فقط کاربردی۲
 ( تجویزی و کار کردی۳
 ( فقط تجویزی۴
 

 (17صفحه ) 5-2-2-19بند                                    19مبحث                             ( 3گزینه صحیح: )
 

 141، 140، 139، 98، 97، 48، 47، 28، 26، 23، 21]طراحی[،  18، 15، 9، 7، 3، 2، 1ص19پوسته خارجی ساختمان : م کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
  43، 37، 33، 21، 19ص19،تجویزی : م 21، 19ص19،کارکردی : م 17ص19،گروه بندی ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی : م

 

  یز یو تجو یروش کارکرد 21باشد و مطابق پاراگراف دوم صفحه  یم 3 یساختمان گروه 17صفحه  5-2-2-19مطابق بند 
 .باشد. یقابل قبول م
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 کدام یک از گزینه ها در مورد ترتیب مقاومت حرارتی مصالح زیر از کم به زیاد صحیح است؟ -4
 1400kg/m3رزین پلی استر با وزن مخصوص  -الف 

 650kg/m3بتن ساخته شده با تراشه های چوب و سیمان با وزن مخصوص خشک  -ب
 700kg/m3بتن سبکدانه بدون ماسه و با عیار سیمان کم با وزن مخصوص خشک  -پ
 پ-الف  -( ب 1
 الف –ب  -( پ ۲
 ب -پ  -( الف ۳ 
 ب–الف  -( پ ۴

 (90،89،88،11صفحه )                                                     19مبحث                                 ( 4گزینه صحیح: )
 

 1۴۳، 1۳9، 8]هوا/مصالح[،  97، 57، ۴5، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۳9، ۳8، ۳7، ۳5، ۳۴، ۲9، 11، ۳ص19مقاومت حرارتی : مکلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 89ص19،بتن با خرده چوب : م 90ص19م،رزین پلی استر :  88ص19،بتن سبک دانه : م

 
  ضریب هدایت حرارتی نسبت معکوس با مقاومت حرارتی دارد. مطابق  11مطابق تعریف مقاومت حرارتی در صفحه

دارای ضریب  kg\m3 700بتن سبک دانه و بدون ماسه و با عیار کم سیمان با وزن مخصوص خشک  88جدول صفحه 
 90، مطابق  جدول صفحه 16/0بتن خرده چوب با تراشه های چوب و سیمان 89؛ مطابق جدول ۲5/0هدایت حرارت 
می باشد. اگر به ترتیب ضریب هدایت حرارتی کم به زیاد مرتب کنیم ابتدا بتن با تراشه چوب،  19/0رزین پلی استر  

. اما چون سوال بر حسب مقاومت حرارتی مطرح شده است با سپس رزین پلی استر و سپس بتن سبک دانه می باشد
 صحیح می باشد. ۴برعکس اقدام نمود. پس گزینه 

 
 

 کدام یک از گزینه های زیر درست است؟ -5
 
 سانتی متر است. 105( فاصله شیر چراغ روشنایی از کف 11
 سانتی متر است.  50( حداقل فاصله کنتور گاز از کنتور برق ۲
 متر است. ۴0/۲( حداکثر ارتفاع لوله جانشین کنتور تا زمین ۳
 ( محور شیر هیچ دستگاه گازسوزی مجاز نیست که عمود بر دیوار نصب شود.۴ 
 

 (31صفحه )  چ بند                        17مبحث                                 ( 2گزینه صحیح: )
 

،فاصله کنتور از سیم برق :  ۳۲ص17]شکل[ ،شیر چراغ روشنایی : م ۳0، ۳1، ۴۲ص17لوله جانشین کنتور : مگزینه ها  :کلید واژه های مورد استفاده در 
 ۳1ص17م
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مصرف انرژی که عایقکاری با روش  متر مربع و ملزم به صرفه جویی زیاد در ۶۰۰طبقه با زیربنای  3در یک ساختمان مسکونی  -۶
سانتی متر پائین تر از محوطه اطراف ساختمان و متشکل از یک  ۱۶۰صورتی که کف زیرزمین تجویزی محاسبه شده است، در 

الیه بتن سبک دانه و زیر آن یک الیه عایق حرارتی باشد. حداقل مقاومت حرارتی عایقکاری سراسری کف مجاور خاک فضاهای 
سانتی متر  ۱۰الیه بتن سبکدانه به ضخامت  مکنترل شده برای محاسبه با روش تجویزی چقدر تعیین شده و چند درصد آن سه

 است؟

 
 

 (38صفحه )  5  جدول                         19مبحث                                 ( 1گزینه صحیح: )
 

  ۴۳، ۳7، ۳۳، ۲1، 19ص19،تجویزی : م 88ص19،بتن سبک دانه : م 46، 44، 42، 40، 38ص19عایق کاری سراسری : م   کلید واژه های مورد استفاده

 
  می باشد. همچنین چون مطابق تعریف  7/0حداقل مقاومت حرارتی در عایق های سرارسی  ۳8مطابق جدول ه صفحه

 بتن سبک دانه جزء عایق حرارتی محسوب نمی شود؛ پس نقش آن صفر درصد می باشد. 8عایق حرارت صفحه 
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و  ۴بی رنگ به ضخامت های  ابعادی که در پالن و مقطع مشخص شده دارای شیشه دو جدارهدر صورتیکه بخش نورگذر به  -7
 میلی متر باشد شاخص خورشیدی این ساختمان چه عددی است؟ ۶

 
 (   67)   صفحه                                                                     19مبحث                          ( 2گزینه صحیح: )

 
، ۲6، ۲5، 6ص19م  :،شاخص خورشیدی 67ص19،شیشه دوجداره بی رنگ : م 67ص19روش محاسبه شاخص خورشیدی : م    کلید واژه های مورد استفاده

67 ،86  

 
  متر مربع  1۲مجموعا  یعنیمترمربع  ۴پنجره هرکدام به مساحت  ۳مطابق پالن و برش ارائه شده مساحت بخش نورگذر

 یمتر م ۴ نیانگیمتر و ارتفاع م ۳متر و ارتفاع قسمت جنوب  5باشد. با توجه ارتفاع ارتفاع قسمت شمال اتاق  یم
 باشد. پس: یمترمربع م 160 یعنیمترمربع  10*۴*۴باشد. پس  حجم فضا 

𝐼𝑠 =
12 ∗ 0.52 ∗ 1

160
= 0.39 

 

هوا برای این هود باید در نظر  ی خروج چند دهانهمتر باشد، حداقل  ۶اگر طول هود مورد نیاز یک دستگاه پخت و پز گازی  -8
 گرفت؟ 

 لیتر در ثانیه بر متر ۲۳5( یک دهانه ی خروج هوا با ظرفیت تخلیه ی 1
 دهانه ی خروج هوا ۳( حداقل ۲
 دهانه ی خروج هوا ۲( حداقل ۳
 لیتر در ثانیه بر متر 1۴0( یک دهانه ی خروج هوا با ظرفیت تخلیه ی ( 4
 

 (57صفحه )  7 بند                                  14مبحث                                 ( 3گزینه صحیح: )
 

  57ص14دهانه خروج هوا از هود : م   کلید واژه های مورد استفاده
 

 

 (  برای هر 7مطابق بند )صحیح می باشد. ۳متر طول هود یک دهانه خروج هوا مورد نیاز پس گزینه  ۳ 
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شرایطی که راهرو جلو آسانسور در  ( نسبت به عمق آسانسورها و میزان آن چقدر است؟ درXعرض راهرو در شکل ) حداقل -9
 مسیر دسترس خروج حریق باشد این اندازه حداقل به چه میزان باید باشد؟

 

1 
 (13صفحه )  ۴-1-۲-۲-15شکل                    15مبحث                                 ( 2گزینه صحیح: )

 
،جانمایی دو/ سه/ چهار/ شش  12ص15،راهرو مقابل ورودی آسانسور : م13ص15فضای انتظار در راهروی مقابل آسانسور : م  کلید واژه های مورد استفاده

  14و  13ص15آسانسور : م

  باشد یم حیصح ۲ نهیسه آسانسور( گز  یی)جانما ۴-1-۲-۲-15مطابق شکل. 
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 باسالم

 لطفا توجه فرماييد 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده 

 گردید است
 

http://icivil.ir/file/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/?utm_source=jeld&utm_medium=jeld-key&utm_campaign=jeld-key
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 شامل کدام حکم است؟ تاسیسات دامداری در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط توزیع و انتقال نیروی برقاحداث  -10
 
 کیلو ولت بالمانع می باشد.  6۳( در خط هوایی فشار قوی زیر 1

 ( با اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه ساختمان بالمانع است. ۲

 می باشد. ( با اجازه کتبی شرکت های برق منطقه ای بالمانع۳

 ( ممنوع است.۴

 (210صفحه )  5-2-7-پ بند                        13مبحث                                 ( 4گزینه صحیح: )
 

  211، 210[، 1-2-7]پ  209ص13م  :،حریم زمینی  210[، 2-2-7]پ  209ص13م  :،حریم هوایی  210ص13تأسیسات دامداری : م   کلید واژه های مورد استفاده

 

 در دودکش های با رانش مکانیکی در ساختمانهای ویالیی مستقل: -11
 خروج باشد.  میلی متر باالی سطح تمام شده محل ۳00( پائین دهانه خروجی دودکش باید حداکثر 1
 باشد. افرادمتر باالتر از سطح عبور  ۲( دهانه خروجی در محل عبور افراد پیاده باید دست کم ۲
 متری از یک کنتور گاز قرار گیرد. ( قرار گیری دهانه خروجی دودکش می تواند مستقیما در باال یا در فاصله افقی کمتر از یک۳ 
 باشد.  ( دهانه خروجی دودکش باید حداقل یک متر باالتر از دریچه ورودی مکش اجباری هوا۴
 

 (1۳9)صفحه  ۳بند                                           1۴مبحث                                 ( 4گزینه صحیح: )
 

 147، 139، 138ص14،رانش مکانیکی : م 139ص14،ساختمان ویالئی مستقل : م 142، 139، 138ص14دهانه خروجی دودکش : م   کلید واژه های مورد استفاده
  139ص14،کنتور گاز : م

 

و آیا چنانچه روی این لوله ها  جوشکاری به روش الکترو فیوژن در شبکه گازرسانی برای چه نوع لوله هایی استفاده میشود -12
 گازرسانی شبکه قابل استفاده خواهد بود؟ درصد ضخامت آن دیده شود هنوز به منظور ۸شیاری به عمق 

 
 خیر –( پلی اتیلن 1
 بلی –( پلی اتیلن ۲ 
 خیر –( فوالدی ۳ 
 ضخامت لوله است. 15حداکثر عمق مجاز شیار لوله طبق مقررات ملی % -( تمامی لوله ها۴ 
 

 (1۳5،1۳۳)صفحه  1-بخش الف و بخش پ                 17مبحث                                 ( 2گزینه صحیح: )
  135، 131، 126، 123، 116ص17،شیار : م 95، 2، 136، 135، 134، 133، 132، 109ص17الکتروفیوژن : م   کلید واژه های مورد استفاده

  170، 138تا  131، 115، 112، 111، 110، 108، 106، 96، 95، 93، 2ص17،پلی اتیلن : م

  135، 133، 131، 111، 108، 106، 102، 94، 93ص17،لوله پلی اتیلن : م

  10حداکثر عمق شیار  1۳5صفحه  1-لوله پلی اتیلن صحیح می باشد و مطابق بخش پ 1۳۳مطابق بخش الف صفحه 
 صحیح می باشد. ۲ی باشد. پس گزینه درصد ضخامت لوله م
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13- FRP جزء کدام دسته از مصالح محسوب می شود و چه کاربردهایی دارد؟ 
 
 ( جزء نانو مواد محسوب می شود و کاربرد سازهای غیر سازه ای و چسباننده دارد. 11
 ( جزء مواد پلیمری محسوب می شود و کاربرد سازه ای و تعمیر و تقویت دارد. ۲
 ( جزء پوشش های ساختمانی محسوب می شود و کاربرد رنگ خارجی دارد.۳
 رطوبتی دارد. ( جزء مواد عایق محسوب می شود و کاربرد عایق ۴ 
 

 (129صفحه )   1-17-5جدول                                            5مبحث                                       ( 2گزینه صحیح: )
 

، 133، 129، 128، 127ص5مFRP، 214، 212، 166، 165، 163، 134تا  127، 105، 92، 91، 87، 86، 85، 81، 76، 75، 66ص5پلیمر : م   کلید واژه های مورد استفاده
212 ،214 ،250 

 
 

مشخصه های زیر درست  در سقف های تخت ساختمانهای بنایی غیر مسلح از نوع پوشش با تیرهای چوبی کدام یک از -14
 است؟

 
میلی  600حداکثر سقف تا میزان  میلی متر باشد تیرهای اصلی 600( در صورتیکه حداکثر فاصله محور تا محور تیرهای اصلی 1

 متر به صورت طره ادامه یابند.
میلی متر به  800میزان حداکثر  میلی متر باشد می تواند تا ۴00( در صورتیکه حداکثر فاصله محور تا محور تیرهای اصلی ۲

 صورت طره ادامه یابند. 
 به صورت طره ادامه یابد. رمیلی مت ۴00( در پوشش های سقف تحت تیرهای چوبی اصلی حداکثر می توانند تا میزان ۳
میلی متر به  800میزان حداکثر  سانتی متر کنار هم قرار گیرند و تا 70تا  ۴0( تیرهای اصلی سقف باید با فاصله های بین ۴

 صورت طره اجرا شوند. 
 

 (74صفحه )  5و  3بخش                             8مبحث                                          ( 1گزینه صحیح: )
 

]بنایی غیر مسلح[ ،تیر چوبی سقف :  7۴ص8،تیر اصلی سقف : م 75، 7۴ص8حداکثر فاصله محور تا محور تیر چوبی : م   کلید واژه های مورد استفاده
 75، 7۴ص8م
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 کدام پاسخ در مورد پالن ساختمانهای بنایی غیرمسلح درست است؟ -15

 پیشامدگی تا یک پنجم بعد ساختمان مجاز است.( در ساختمان های سنگی و آجری 1
 متر بیشتر نباشد در این حالت قرینه بودن لزومی ندارد. ۲5( طول ساختمان از ۲
راستا از یک پنجم بعد ساختمان در  متر بیشتر نباشد و اندازه پیشامدگی در هر ۲5( طول ساختمان از دو برابر عرض آن با ۳

 همان راستا بیشتر نباشد. 
 بعد ساختمان مجاز است در ساختمان های خشتی پیشامدگی مجاز نیست ولی در ساختمان های سنگی تا یک پنجم( ۴
 

 (64صفحه )   1-5-6-8بند                          8مبحث            ( 3گزینه صحیح: )
 

،ساختمان سنگی :  66، 16، 72، 68، 64ص8،ساختمان خشتی : م 64ص8پیشامدگی پالن ساختمان بنایی غیر مسلح : م   کلید واژه های مورد استفاده
  6۴ص8،پالن ساختمان بنایی غیر مسلح : م 6۴ص8،طول ساختمان بنایی غیر مسلح : م 66، 16، 7۲، 69، 6۴ص8م

 
 چه مواد و مصالحی عایق حرارتی محسوب می شوند؟ -16
 
 وات بر متر کلوین باشد.  5/0( ضریب هدایت حرارتی آنها بیش از 11
وات بر متر کلوین  065 065/0متر مربع کلوین بر وات و ضریب هدایت حرارتی آنها کمتر از  5/0 ( مقاومت حرارتی آنها بیش از۲

 باشد
وات بر متر کلوین  08/0ی آنها کمتر از متر مربع کلوین بر وات و ضریب هدایت حرارت ۴ ۴/0( مقاومت حرارتی آنها بیش از ۳

 باشد.
 .وات بر متر کلوین باشد  65/0( ضریب حرارتی آنها بیش از ۴
 

 (8ه صفح)                                               19مبحث           ( 2گزینه صحیح: )
 

،عایق )عایق  1۴۳، 1۳9، 8]هوا/مصالح[،  97، 57، ۴5، ۴۴، ۴۳، ۴۲، ۳9، ۳8، ۳7، ۳5، ۳۴، ۲9، 11، ۳ص19مقاومت حرارتی : مب   کلید واژه های مورد استفاده
  11، 85]مصالح[،  87، 8ص19،ضریب هدایت حرارت : م 1۴، 8ص19حرارت( : م

  صحیح می باشد. ۲مطابق تعریف عایق )عایق حرارت( گزینه 

 

 
آموزشی، شامل فضاهای کالس  حداکثر تراز مجاز صدای میانگین ناخواسته محیطی در محله ای که ساختمانی با تصرف ک -17

 درس با درجه بندی یک آکوستیکی قرار دارد، چند دسیبل است؟
 

1) 55                      ۲ )۳5                            ۳ )65                           ۴ )۴0 
 (89صفحه )     1-5-جدول پ                                 18مبحث            ( 2نه صحیح: )گزی

 
، 3، 2ص18،دسی بل : م 89ص18،درجه آکوستیکی : م89، 46، 44، 42، 32، 29، 26، 23ص18م :حداکثر تراز نوفه زمینه معادل    کلید واژه های مورد استفاده

 89، 31، 29ص18،کالس درس نظری : م 89، 52، 47تا  40، 38تا  27 ،25، 23، 22، 21، 15تا  12، 10
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دیوار دیگری با همان ضخامت کل  اگر یک دیوار از دو الیه بتن مسلح به ضخامت یکسان و یک الیه عایق حرارتی میانی و -18
یکسان نباشند، با هم و با ضخامت الیه عایق حرارتی یکسان و مشخصات بتن یکسان ولی ضخامت الیه های بتن مسلح 

 گزینه های زیر درست است؟ مقایسه شوند: کدام یک از
 
 ( افت صوتی دیوار با الیه های با ضخامت متفاوت بیشتر است.1
 دو دیوار به یک میزان افت صوتی خواهند داشت. ( 2
 ( افت صوتی دیوار با الیه های با ضخامت یکسان بیشتر است.۳
 ( هیچکدام۴ 
 

 (69صفحه )                                                18مبحث            ( 1گزینه صحیح: )
 

 ۳پانل  چیبا ساندو وارید سهیبا مقاD یبتن مسلح مشخص م هیمتر و ضضخامت مختلف ال یسانت 15 یبا ضخامت کل 
 .باشد ی( م۴8از ) شتری( ب۴8با ضخامت متفاوت ) یها هیبا ال وارید یگردد افت صورت

 
 

 رعایت حداکثر برسنج نوفه ی ترجیحی در کدام یک از فضاهای داخلی زیر الزامی است؟ -19
 
 تصرف اداری، ت( کتابخانه در فرهنگسرا الف( سالن انتظار هتل، ب( اتاق های بخش بستری تصرف درمانی، پ( اتاق جلسات 1
 پ - ( الف1 
 ت  -( پ ۲
 ب -( الف ۳ 
 ت –پ  -( ب ۴
 

 (38،35صفحه )   1-7-۲-18و  1-6-۲-18جدول           18مبحث                                ( 2گزینه صحیح: )
 

،کتابخانه :  ۳7، ۳6، ۳5ص18،اتاق جلسات : م ۴6، ۴۴، ۴1، ۳7، ۳۴، ۳1، ۲8، ۲5، ۲۳ص18م  :برسنج نوفه ترجیحی   کلید واژه های مورد استفاده
  89، ۴1، ۴0، ۳8، ۳7ص18م

  کتابخانه مراکز فرهنگی نیز ستاره دار می  1-7-۲-18اتاق جالست ستاره دار است و مطابق جدول  1-6-۲-18مطابق جدول
 می باشد. ۲باشد. پس گزینه صحیح 
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 در آسانسورهای با قابلیت حمل تخت بیمار، حداقل ابعاد کابین برابر است با: -20
 
 میلی متر  1100×  1۴00( 1 1
 میلی متر  1100×  ۲100( ۲
 میلی متر 1۴00×  ۲۴00( ۳
  میلی متر 1۴00×  ۲100( ۴
 

 (11صفحه )     11-1-۲-15بند                                15مبحث                                ( 3گزینه صحیح: )
 

  57، 11ص15آسانسور با قابلیت حمل تخت بیمار : م   کلید واژه های مورد استفاده

 
 

 بنایی مسلح باید چقدر باشد؟ در مناطق زلزله خیز با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد، حداقل ابعاد ستون در ساختمانهای -21

 
 سانتی متر کمتر باشد. ۳0( ابعاد اسمی ستون بنایی نباید از 1
 سانتی متر کمتر باشد.  ۴0( ابعاد اسمی ستون بنایی نباید از ۲ 

 سانتی متر کمتر باشد.  ۲0( ابعاد واقعی ستون نباید از 3
 سانتی متر کمتر باشد.  ۳5( ابعاد واقعی ستون نباید از ۴
 

 (42صفحه )     ۲-5-۴-8بند           8مبحث            ( 1گزینه صحیح: )
 

  ۴۲ص8،ستون بنایی : م ۴۲ص8،ابعاد ستون ساختمان بنایی : م  ۴۲ص8حداقل ابعاد ستون : م   استفاده کلید واژه های مورد

 
 

 سانتی متر، چقدر است؟ ۴۰حداکثر ارتفاع مجاز یک دیوار سنگی باربر به ضخامت  -22
 
 سانتی متر ۲60( 11
 سانتی متر ۲80( ۲
 سانتی متر ۳00( ۳
 سانتی متر ۳۲0( ۴)
 

 (69صفحه )    6بند        8مبحث            ( 4گزینه صحیح: )
 

  69ص8،سنگ : م 69ص8،دیوار ساختمان سنگی : م66، 16، 7۲، 69، 6۴ص8ساختمان سنگی : م   کلید واژه های مورد استفاده

  متر. یسانت ۳۲0 یعنیباشد  یم 8*۴0 یعنی واریبرابر ضخامت د 8حداکثر  واریقسمت الف ارتفاع د -6مطابق بند 
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 کدام گزینه در مورد استفاده از لوله های پلی اتیلن در شبکه های گازرسانی صحیح است؟ -23

 ( در مجتمع های صنعتی به صورت رو کار مجاز می باشد. 11

 ( به صورت مدفون در شبکه های گاز رسانی محوطه مجتمع های مسکونی مجاز می باشد. ۲

 د. ( در مجتمع های مسکونی و صنعتی مجاز می باش۳

 ( فقط در ساختمانهای مسکونی به صورت رو کار مجاز می باشد. ۴

 (112صفحه )     1-6-1۲-17بند          17مبحث            ( 2گزینه صحیح: )

 
  170، 138تا  131، 115، 112، 111، 110، 108، 106، 96، 95، 93، 2ص17پلی اتیلن : م   کلید واژه های مورد استفاده

  باشد یم حیصح 1 نهیگز  1-6-1۲-17دوم بند مطابق پاراگراف. 

 
 کدام گزینه در مورد مدارهای تغذیه برق در محیطهای عادی و مخصوص صحیح است؟ -24

 وات تجاوز نکند. 1۲0 ( در هر مدار روشنایی می توان یک موتور کوچک را تغذیه کرد به شرط آنکه توان آنها از11

 ( مدارهای تغذیه کننده چراغ ها می توانند پریزهای برق را نیز تغذیه کنند.۲ 

 ( مدارهای تغذیه کننده چراغ ها نباید دستگاه دیگری را تغذیه کنند. ۳ 

  پریز را تغذیه کند 15( در مصارف عمومی )غیر شخصی( نباید هر مدار پریز برق بیش از ۴

 (119صفحه )  ۲-1-10-1۳بند         13مبحث            ( 3گزینه صحیح: )

  176، 119، 9۳]فاصله از کابل[،  ۲8ص1۳چراغ : م ، 119ص1۳مدار تغذیه چراغ : م   کلید واژه های مورد استفاده

 
 در نحوه انتخاب محل و نحوه استقرار ترانسفورماتور، فضای آزاد اطراف آن نباید: -25

 سانتی متر کمتر باشد.  1۲0( از 11

 یک متر کمتر باشد.( از ۲

 متر کمتر باشد. 8/0( از ۳ 

 سانتی متر کمتر باشد.  60( از ۴

 (55صفحه )     خط دوم         13مبحث            ( 3گزینه صحیح: )
 

 متر[  0/8]حداقل  55ص1۳،فضای آزاد در اطراف ترانسفورماتور : م 5۳ص1۳نحوه استقرار اتاق ترانسفورماتور : م کلید واژه های مورد استفاده
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 باسالم

 لطفا توجه فرماييد 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده 

 گردید است
 

http://icivil.ir/file/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/?utm_source=jeld&utm_medium=jeld-key&utm_campaign=jeld-key
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 مشخصات فوالد مصرفی در سازه های پانلی سه بعدی کدام است؟ -26

 ( فوالد مصرفی به سه دسته میلگرد، برشگیر و شبکه جوش شده، دسته بندی می شود. 11

 میلی متر است.  5مگاپاسگال و حداقل قطر آن  ۲۴0د شبکه مش ( تنش تسلیم فوال۲

 میلی متر است. ۲مگاپاسگال و حداقل قطر آن  ۲۲0( حداقل تنش تسلیم فوالد شبکه مش ۳

 .میلی متر است ۳مگاپاسگال و حداقل قطر آن  ۲۴0( تنش تسلیم فوالد شبکه مش حداکثر ۴

 (77صفحه )     ۲-۲-5-11بند          11مبحث             ( 1گزینه صحیح: )

 
  77ص11فوالد در سیستم پانلی سه بعدی : م   کلید واژه های مورد استفاده

 

 در سیستم دیوار سازهای بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار: -27

 میلی متر باشد.  10نباید کمتر از  ICF( حداقل ضخامت پوشش نما در سیستم ساختمانی 1 1

 ( دیوارهای باربر پس از اجرا، باید قابلیت جابجایی هم داشته باشد. ۲

 میلی متر باشد.  15( حداقل ضخامت پوشش نما با قالب های عایق ماندگار نباید کمتر از ۳

 فقط باید از باالی هر طبقه مهار شود.  ICF( دیوارهای ۴

 

 (69صفحه )  ۴-6-۴-11بند                    11مبحث             ( 3گزینه صحیح: )
 

[ )پیش 4-2-7-3-11]بند  53[ و 1-5-3-11]بند  51[ )قاب سبک(، 7-4-8-2-11]بند  38[ و 5-3-8-2-11]بند  36ص11دیوار باربر : م   کلید واژه های مورد استفاده
 69ص11: م ICF،پوشش نما در سیستم )قالب ماندگار(  69[ و 2-1-4-11]بند  64[ و 4-11]بند  63ساخته(، 

 

پنجره مجاور از تصرفهای مجزا، روی  منظور رعایت امنیت تصرفها و ساکنین، فاصله افقی بین نزدیک ترین نقاط دو بازشوی -28
 درجه، باید حداقل چند متر باشد؟ ۹۰دو دیوار عمود بر هم یا دارای زاویه کمتر از 

1) 5/1                 ۲ )۲                           ۳ )80/1               ۴ )50/۲ 

 

 (111صفحه )   1-10-1۲-9-۴بند                     4مبحث             ( 2گزینه صحیح: )
 

، ۳6، ۳5، 17، 16، 15، 8، ۳ص۴،پنجره : م 111ص۴،بازشو و پنجره مجاور : م 111ص۴،پنجره مجاور : م 111، 108، ۲ص۴امنیت : م   کلید واژه های مورد استفاده
۳8 ،۴5 ،50 ،5۲ ،5۳ ،55 ،58 ،60 ،6۳ ،77 ،79 ،81 ،8۲ ،90 ،10۴ ،108 ،109 ،111 ،11۲  
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 است؟درست  ۱-کدام یک از پاسخ های زیر در مورد تصرفهای گروه م -۲۹

 داشته باشد.  سانتی متر از چارچوب فاصله 1۲( نصب عالمت بر روی دیوار و مجاورت در، باید حداقل 1

 باشد.  سانتی متر از کف تمام شده فاصله داشته 15( عالئم تکمیلی در تراز پائین باید حداقل ۲

 داشته باشد. شده فاصله سانتی متر از کف تمام ۲0( عالئم تکمیلی و تابلوهای خروج عادی باید حداقل ۳

 ( در هتل ها عالوه بر تابلوهای خروج عادی، باید عالئم تکمیلی در تراز پائین نیز نصب شود. ۴

 (36صفحه )   ۳-۴-۲بند                        20مبحث             ( 4گزینه صحیح: )

 
  41، 36، 20، 19ص20: م 1-،م 36ص20،تراز پایین : م 36، 7ص20،عالئم مکمل : م  36ص20تابلو خروج عادی : م   کلید واژه های مورد استفاده

 

سوخت مایع و شومینه ها در چه  در ساختمان های موجود، تاسیسات مکانیکی مثل لوله کشی، ذخیره سازی و لوله کشی - 30
 بازه های زمانی باید بازرسی شوند؟ 

 ( ساالنه حداقل یک بار بازرسی شوند.1

 ( ساالنه حداقل دو بار بازرسی شوند.۲ 

 مایع یک بار در سال ( تاسیسات لوله کشی و شومینهها سالی دو بار و تاسیسات ذخیره سازی و لوله کشی سوخت۳ 

 ( شومینه ها و لوله کشی سوخت مایع دو بار در سال و تاسیسات لوله کشی یک بار در سال۴

 (42،41،38صفحه )      7-5-۲۲و  6-5-۲۲و  1-۴-5-۲۲بند   22مبحث                     ( 1گزینه صحیح: )

 
  ۴1ص۲۲،ذخیره سازی سوخت مایع : م ۴۳، ۴1ص۲۲،لوله کشی : م ۳8ص۲۲شومینه : م   کلید واژه های مورد استفاده
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شده است: آسانسور در یک نصب  نفره با این شرایط ۱3متر از تراز متوسط زمین، دو آسانسور  ۵۰در یک ساختمان با ارتفاع  -3۱
شفت محافظت شده قرار داشته، به تمام طبقات دسترسی داشته، به یک البی با حداقل یک ساعت مقاومت که در آن حداقل 

دقیقه مقاومت در برابر آتش دارد باز می شود. دارای کلید آتش نشان بوده، برق و تاسیسات آن به برق اضطراری متصل  ۴۵
لوکس روشنایی دارد.  ۱۱ارتفاع شفت حداقل  شبکه بارنده به فضای شفت آسانسور جلوگیری شده و تمامی می باشد. از نفوذ آب

 نام این آسانسورها چیست؟

 
 حرکتی -( آسانسور حمل ناتوان جسمی1
 ( آسانسور فرار در زمان حریق۲
 ( آسانسور دسترسی آتش نشانی۳
 VIP( آسانسور ۴
 

 (189صفحه )   6-10-۳بند                3مبحث            ( 3گزینه صحیح: )
 

،آسانسور  190، 189، 184، 180، 160، 9]راه خروج[،  68، 181ص3،شفت آسانسور : م 189...، 199، 116، 68، 5ص3آتش نشانی : م   کلید واژه های مورد استفاده
  189ص3،کلید آتش نشان : م 195، 194، 189، 187، 161، 153، 59[، 1-10-6-8-3]بند  160ص3[ ،البی آسانسور : م6-10-3]بند  189ص3دسترسی آتش نشانی : م

 
 

بنایی مسلح، حداکثر کرنش قابل استفاده در دورترین تار یکی از مفروضات در روش طراحی مقاومت نهایی ساختمانهای   -3۲
 فشار بنایی است که مقدار آن باید:

 فرض شود. 0۳0/0برای بنایی رسی برابر با  (1
 فرض شود. 0۲5/0برای بنایی بتنی برابر با  (۲
 شود.فرض  0۳5/0برای بنایی بتنی برابر با  (۳
 فرض شود. 00۳/0برای بنایی رسی برابر با  (۴

 
 (35صفحه )  ۴بند                    8مبحث             ( 4گزینه صحیح: )

 
  ۳5ص8،تار فشاری : م ۳5ص8دورترین تار فشاری : م   کلید واژه های مورد استفاده
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 باید به روش زیر عمل کرد؟در بسته بندی و نگهداری کدام یک از انواع عایق های حرارتی   -33
باید در محل کارگاه ساختمانی به دور از هرگونه مواد قابل اشتعال نگهداری شود و از احتمال ریزش و یا تماس براده های داغ یا 

صورت لزوم  متر مکعب خودداری و در ۶۰جرقه های ناشی از جوشکاری و ... پیشگیری شود. از انبار کردن با حجم بیش از 
و از  سانتی متر شود. در نزدیکی آن کپسول آتش نشانی باشد ۲۰متر مکعبی با فاصله حداقل  ۶۰به بخش های مجزای تبدیل 

 استعمال دخانیات جلوگیری شود.
 
  ( پرلیت منبسط1
 ( بسته های پشم سنگ۲
 ( ورمیکولیت ورقه ای۳
 ( بلوکهای فوم پلیمری۴

 (107صفحه )  7-6-1۳-5بند    5مبحث             ( 4گزینه صحیح: )
 

  107ص5،استعمال دخانیات ممنوع : م 107ص5،بلوک فوم پلیمری : م 107ص5،براده داغ : م 107ص5مواد قابل اشتعال : م   کلید واژه های مورد استفاده

 

زمین، در صورت تامین همه شرایط  متر از تراز ۲3طبقه و ارتفاع حداکثر  ۶در طراحی بناهای مسکونی آپارتمانی با حداکثر   -3۴
مربوط به اجرای یک پلکان خارجی خروج از جمله دسترسی واحدهای مسکونی به درهای حریق خود بسته شو با درجه حداقل 

مسکونی در هر طبقه مجاز  ساعت محافظت حریق و تجهیز مستقیم تخلیه دود مکانیکی و ...، احداث حداکثر چند واحد ۵/۱
 فا از یک پلکان خارجی خروج استفاده شود ؟خواهد بود تا صر

 
 واحد مسکونی در هر طبقه 2( حداکثر 1
 واحد مسکونی در هر طبقه ۴( حداکثر ۲ 
 واحد مسکونی در هر طبقه 6( حداکثر ۳ 
 ( از نظر تعداد واحد محدودیتی تعیین نشده است.۴ 
 

 (114صفحه )   5-۲-11-6-۳بند     3مبحث             ( 1گزینه صحیح: )
 

،ساختمان  11۴، 11۳[، ۲-9-6-۳]بند  107ص۳،در حریق خود بسته شو : م 11۴[، 11-۳-۳-6-۳]بند  76ص۳پلکان خارجی خروج : م   کلید واژه های مورد استفاده
  11۴، 11۳ص۳متر از تراز زمین : م ۲۳طبقه و ارتفاع حداکثر  6،آپارتمان با حداکثر  11۴، 78، 117ص۳مسکونی آپارتمانی : م
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 می رود؟  عالئم تصویری ایمنی در برابر حریق شامل چه رنگ هایی است و به چه منظوری به کار -3۵

 محل تجهیزات آتش نشانی رنگ سبز برای تابلوهای هدایت به خروج اضطراری و رنگ قرمز برای تابلوهای هدایت به (1
 اضطراری  هدایت به خروجرنگ سبز برای هدایت به پله های فرار و رنگ قرمز برای تابلوهای  (۲
 تجهیزات ایمنی رنگ قرمز برای تابلوهای هدایت به خروج اضطراری و رنگ آبی برای لزوم استفاده از  (3
 ایمنی رنگ آبی برای تابلوهای هدایت به خروج اضطراری و رنگ قرمز برای استفاده از تجهیزات (۴
 

 (8و7صفحه )                      20مبحث             ( 1گزینه صحیح: )
 

،عالئم تصویری مربوط به وجود تجهیزات آتش  7ص20،عالمت خروج اضطراری : م 72، 57، 54، 38، 30، 7، 3ص20سبز : م   کلید واژه های مورد استفاده
  72، 57، 52، 50، 31، 30، 23، 8، 4، 3ص20،قرمز : م 31، 30، 21، 8، 3ص20،تجهیزات آتش نشانی : م 8ص20نشانی : م

 

  صحیح می باشد. 1گزینه  8و عالم تجهیزات آتش نشانی صفحه  7بخش عالمت خروج اضطراری صفحه مطابق 

 

 
کوتاه مدت مسافرخانه ها و هتل  )اقامتی ۱-تابلوهای راهنمای واکنش اضطراری در ساختمانهای بلند مرتبه و تصرفهای م -3۶

 هستند؟  ها( در کجا نصب و شامل چه نشانه های تصویری و مطالبی
 

حداقل یک تابلو در هر طبقه نصب و شامل نقشه دسترس های خروج و مسیرهای خروج اضطراری و دسترسی به فضای   (1
 پناه است.

 حداقل یک تابلو در نزدیکی ورودی ساختمان نصب و شامل نقشه راهنمای تخلیه اضطراری و راهنمای نوشتاری است.  (۲

حداقل یک تابلو در هر طبقه نصب و شامل نقشه مسیرهای خروج اضطراری در طبقات و دسترسی به فضاهای تجمع  (۳
 امن است. 

حداقل یک تابلو در نزدیکی ورودی ساختمان نصب و شامل نقشه دسترسی به بازشوهای امدادرسانی و محل اتصال به  (۴
 شیر آتش نشانی است.

 
 42صفحه (2-5-20) بند    20مبحث             ( 2گزینه صحیح: )

 
 60، 59، 55، 54، 42، 41، 31ص20،اضطراری : م 55، 42، 41، 31، 20، 9ص20،واکنش اضطراری : م 41، 36، 20، 19ص20: م 1-م   کلید واژه های مورد استفاده

  44، 42، 41ص20،تابلو راهنمای واکنش اضطراری : م
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 توقفگاههای سرپوشیده در کدام یک از موارد زیر امکان پذیر است؟امکان گردش اتومبیل در  -3۷

 
 
 

 (69)صفحه ۲-۲-10-5-۴بند  4مبحث             ( 3گزینه صحیح: )
 

    72، 71، 70ص4توقفگاه سرپوشیده : م100، 87، 7۳، 7۲، 71، 69، 65، 6۴، 50، 1۳ص۴توقفگاه : م   کلید واژه های مورد استفاده

 

به منظور برگزاری کالس های مشاوره و راهنمایی در زمینه های اشتغال یا ترکاعتیاد و... برای افراد بزرگسال به بنایی که  -3۸
نفر استفاده میشود، جزء کدام یک از تصرف های مندرج در مباحث الزامات عمومی و حریق قرار می گیرد؟ ۵۰تعداد کمتر از   

 درمانی / مراقبتی (1

 حرفه ای / اداری (۲
 تجمعی  (۳
 وزشی / فرهنگیآم (۴

 
 (21,22)صفحه 2-2-2-3,4-2-2-3بند   3مبحث             ( 2گزینه صحیح: )

 
 کلید واژه های مورد استفاده تصرف حرفه ای/ اداری )ح( : م۳ص19، ۲۳ ]بند ۳-۲-۲-5[، ۳۳، ۲1 ]یادآوری[، ۲۲ ]بند ۳-۲-۲-۴[، 69 مرکز ترک اعتیاد : م۳ص۲1 
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برگزاری کالس های مشاوره و راهنمایی در زمینه های اشتغال یا ترکاعتیاد و... برای افراد بزرگسال به بنایی که به منظور  -۹3
نفر استفاده میشود، جزء کدام یک از تصرف های مندرج در مباحث الزامات عمومی و حریق قرار می گیرد؟ ۵۰تعداد کمتر از   

 ( یک درصد1
 ( دو درصد۲
 ( سه درصد۳
 ( چهار درصد۴

 
 (119)صفحه-2-8-2-10بند     10مبحث            ( 1گزینه صحیح: )

 
 129]خمشی[،  128]محوری[،  119]نسبت پهنا به ضخامت[،  115]کمانش موضعی[،  114ص10مقطع مختلط پرشده با بتن : م کلید واژه های مورد استفاده

  119ص10]برش طولی/ مقاومت طراحی[ مساحت مقطع فوالدی عضو مختلط : م 131]انتقال بار[،  130]برش[، 

 

 
 

 
 

از زیرزمین ساختمان را برای فضای اقامت یا اشتغال مجاز بداند، از چه  در مواردی که مرجع صدور پروانه ساختمان استفاده  -۴۰
 تدابیری برای تامین نور و تهویه این فضاها می توان بهره جست؟

  تعبیه فضای الحاق شده به اتاقها  (1
 تعبیه ایوان سر پوشیده، با نورگیری از سقف (۲

 ساختمان و یا نورگیری از سقفتعبیه مجرای خارجی نور و هوا و یا گودال باغچه در حیاط  (۳

 الحاق شده به اتاق ها یو فضا ریتعبيه محفظه آفتابگ (۴

 
 (54)صفحه  4-2-5-4بند    4مبحث             ( 3گزینه صحیح: )

 
 کلید واژه های مورد استفاده گودال باغچه : م۴ص1۴، 5۴، 66، 7۲، 87، 89 مجرای خارجی نور و هوا : م۴ص17، ۳9، 5۴، 67، 7۲ 
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حداقل پهنای معبر ورودی وشیبراه و حداقل ارتفاع آزاد در ورودی و خروجی خودرو در همه توقفگاههای بزرگ و توقفگاههای  -۴۱
 عمومی متوسط چند متر است؟

 متر ارتفاع آزاد در ورودی 10/۲متر پهنا و  5/۳ (1

   متر ارتفاع آزاد در ورودی 80/1متر پهنا و  5/۳ (2

 فاع آزاد در ورودیمتر ارت 10/۲متر پهنا و  6 (3

 متر ارتفاع آزاد در ورودی 10/۲متر پهنا و  5 (4

 
 (71)صفحه  51-3-10-5-4و -3-10-5-4بند   4مبحث             ( 4گزینه صحیح: )

 
کلید واژه های مورد استفاده معبر داخلی توقفگاه : م4ص71    ارتفاع آزاد در ورودی و خروجی خودرو : م4ص71   پهنای معبر ورودی و شیبراه : م4ص71 

  71ص4ورودی خودرو از معبر عمومی : م

 

 
( حداقل مساحت الزم فضای ورودی برابر است با:۲-در یک تصرف مسکونی گروه )م  - ۴۲  

تغییر شکل اضافی ایجاد شده در عضو بتنی تحت اثر نیروی فشاری در طول زمان.   
 مترمربع 3 (1
 متر مربع 5/1 (۲
 متر مربع ۲ (۳

 متر مربع 2/1 (۴
 

 (83)صفحه  1-1-1-7-4بند                         4مبحث             ( 3گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده ساختمان مسکونی در گروه )م-۲( : م۴ص8۳ مساحت فضای ورودی : م۴ص8۳ فضای ورودی : م۴ص۴5، 8۳، 88 
  8۳، ۲9، ۲0ص۴: م ۲-م 8۳ص۴( : م۲-گروه )م 

 

متر مربعی دو در متوالی در قسمت ورودی که در یک جهت بگردند، پیش بینی  ۸۵در صورتیکه در یک ساختمان مسکونی   -۴3
فاصله آنها باید چه مقدار باشد؟شده باشد. حداقل   

 
 متر 5/1( ۲        متر 2 (1

 متر 2/1( ۴       متر 3(   ۳     
 

 (84)صفحه خط اول                                               4مبحث            ( 1گزینه صحیح: )
 

  8۴ص۴دو در متوالی : م 8۴، 8۳ص۴در متوالی : م 8۴ص۴حداقل فاصله دو در متوالی : مکلید واژه های مورد استفاده 
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 باسالم

 لطفا توجه فرماييد 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده 

 گردید است
 

http://icivil.ir/file/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%D8%A2%D9%86%D9%84%D8%A7%DB%8C%D9%86-%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B0-%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87-%DA%A9%D9%84%DB%8C%D8%AF%DB%8C-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85/?utm_source=jeld&utm_medium=jeld-key&utm_campaign=jeld-key
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 کدام یک از مالت های زیر برای گرفتن، نیاز به دی اکسید کربن دارد؟  -۴۴
 ( مالت ماسه سیمان1
 أهک –( مالت پوزوالن ۲
 ( مالت ماسه آهک۳
 ( مالت گچ و پرلیت۴
 

 (33)صفحه  9-2-2-5-5بند    5مبحث             ( 3گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده دی اکسید کربن : م5ص15، 18، 19، 20، 26، 33، 38 مالت ماسه و آهک : م5ص33 

 

 
شیب مجاز راه های شیبدار در کارگاه های ساختمانی که عالوه بر افراد و تجهیزات برای چرخ دستی و گاری نیز مورد استفاده   -۴۵

 قرار می گیرد چقدر است؟
 درجه نسبت به سطح افق داشته باشد. 5/1۲تا  5/11( می تواند از 1

 درجه نسبت به سطح افق داشته باشد.  10( باید حداکثر زاویه ۲

 درصد را داشته باشد.  ۲۲( راهی است که نسبت به سطح افق زاویه ۳

 ه باشد.درجه نسبت به سطح افق داشت 5/15تا  5/11( می تواند از ۴

 
 (55)صفحه  5-5-7-12    12مبحث             ( 2گزینه صحیح: )

 
 کلید واژه های مورد استفاده راه شیبدار )رمپ( در گودبرداری : م1۲ص68، 55، 5۴ ]بند 5-7-1۲[ 

 
 

 
کدام یک از گزینه های زیر در مورد ساعات کاری در کارگاه ساختمانی صحیح است؟  - ۴۶  

 بامداد کار در شب انجام می گیرد. 6تا  ۲1( از ساعت 1
 مسبح کار در شب انجام می گیرد. 5تا  19( از ساعت ۲
 صبح کار در شب است. 6تا  ۲0( از ساعت ۳
 صبح کار در شب به حساب می آید.  6تا  ۲۲( کار از ساعت ۴
 

 (6)صفحه  27-3-1-12بند     12مبحث             ( 4گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده کار در شب : م12ص6، کار در ساعت غیر عادی : م12ص6، 9 
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در مناطق سردسیر آیا امکان انبساط پیش رونده خمیر سیمان سخت شده وجود دارد؟ و آیا مواد شیمیایی یخ زدا در این   -۴۷
 مناطق می توانند از تخریب بتن جلوگیری کنند؟

 بلی -خیر  (1

 خیر –بلی  (۲
  بلی -بلی  (۳
 خیر -خیر  (۴

 
 (44و43)صفحه  11-2-6-9و بند -1-1-6-9مطابق بند    9مبحث           ( 2گزینه صحیح: )

 
 کلید واژه های مورد استفاده انبساط پیش رونده : م9ص۴۳، مواد شیمیایی یخ زدا : م9ص51، ۴۴ 

 
 

 
 1حمله سولفات چه تاثیری می تواند بر شمع بتنی داشته باشد؟ ۴۸

  اضافی باعث افزایش اصطکاک در جداره شمع می شود با ایجاد پوسته (1
 به علت تماس مداوم با خاک اطراف حمله سولفات تاثیر بر شمع بتنی ندارد. (۲
 باعث ایجاد کاهش اصطکاک در جداره شمع می شود. (۳
 باشد بی تاثیر است. 5/0گر حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی  (۴

 
 (56)صفحه   مطابق متن زیر جدول  9مبحث             ( 3گزینه صحیح: )

 
 کلید واژه های مورد استفاده اصطکاک در جداره شمع : م9ص56 

 

به طور کلی چند نوع ماشین جوشکاری در جوشکاری دستی با الکترود روکشدار در دسترس می باشد؟ و آیا جوشکاری   -۴۹
 همزمان چند کاربر با استفاده از یک رکتیفایر امکان پذیر است؟

 بلی –نوع دو  (1
 بلی –سه نوع  (۲
 خير –سه نوع  (۳
 خیر –دو نوع  (۴

 
 (50و47)صفحه  2-6-2-2بند و6-۲بند  10مبحث             ( 2گزینه صحیح: )

 
، ماشین مورد استفاده در جوشکاری دستی با الکترود روکش دار : رج ۴7، 9رج ص  :جوشکاری دستی با الکترود روکش دار  کلید واژه های مورد استفاده

  ۴7ص
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در جوشکاری با جریان یکسو منظور از قطبیت معکوس چیست؟ و درصد افزایش طولی در فلز جوش حاصل از الکترود  - ۵۰
 روکش دار بیشتر است یا الکترود بدون روکش؟

شالکترود بدون روک -( الکترود منفی 1  

 الکترود روکش دار  -( الکترود منفی ۲

 الکترود بدون روکش -( الکترود مثبت ۳

 الکترود روکش دار -( الكترود مثبت ۴

 -                         (83)صفحه  5-4-3بند  کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی                 ( 4گزینه صحیح: )
 

کلید واژه های مورد استفاده قطبیت : رج ص6، ۴۴، 8۳، الکترود روکش دار : رج ص7 ]جریان/ آمپر/ طول قوس[، 8، 9، ۴7، 80، 81، 8۳، 95، الکترود بدون 
  8۳روکش : رج ص

 
 آیا خاکریزی که در پایداری ساختمان موثر است، عالوه بر نشست زمین طبیعی، ممکن است نشست داشته باشد؟  - ۵۱

 می است.بلی و تخمین نشست آن الزا   (1
 بلی و باید با خاکریز متشکل از خاک رس و ماسه ریز دانه آن را مهار کرد.  (۲
 بلی ولی در مقابل نشست زمین طبیعی ناچیز است و تخمین آن الزامی نیست.  (۳
 خیر (۴

 
 (16)صفحه   5-2-3-7بند    7مبحث             ( 1گزینه صحیح: )

 
 کلید واژه های مورد استفاده خاکریزی مهندسی : م7ص2، 15، 16 

 

 
 
 
باشد، درست  ۱۱کدام یک از گزینه های زیر در مورد پی هایی که نسبت عمق قرارگیری آنها به کوچکترین بعد افقی آنها  -۵۲ 

 است؟
 

 اجرای این گونه پیها در زمین های با مقاومت باال الزامی است.( 1

 ( معموال این گونه پیها صندوقهای نامیده می شوند. ۲

 ( می توانند از جنس چوب باشند.۳

 ( در این گونه پیها حركات جانبی زمین موجب اعمال بارهای جانبی بر آنها نمی شود.4
 

 (51)صفحه          7مبحث             ( 3گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده پی عمیق یا شمع : م7ص۲، 51 

http://icivil.ir/nezam
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تعبیه آسانسور خودروبر در یک مجتمع تجاری بزرگ، در چه صورت مجاز است؟  -۵3  

 ( در صورت وجود دو دسترس خروج دوربندی شده برای افراد پیاده 1

 ( در صورت وجود دسترس خروج برای افراد پیاده در زمان حریق۲

 خودرو با رامپ با ارتباط مستقیم به معابر عمومی( در صورت تعبیه یک مسیر خروج دیگر ۳

 ( ممنوع است.۴

 
 (33)صفحه  2-5-2-15بند     15مبحث            ( 3گزینه صحیح: )

 
 کلید واژه های مورد استفاده آسانسور خودروبر : م15ص15، 33 

 

 
 

 اخالقی است ؟کدام یک از موارد زیر در شمار مصادیق رفتار حرفه ای منطبق با اصول   -۵۴
 ( انجام هر گونه رفتاری که در عرف اخالقی جامعه نکوهیده محسوب شود.1

 ( خودداری از اعالم نظر تخصصی در زمانی که در زمینه موضوع اظهارنظر، دانش و اطالع کافی نداشته و ارزیابی دقیقی ندارند.۲

 ( انجام خدمات حرفه ای و اظهار نظر کارشناسی بدون قرارداد۳

 ( افشای اطالعاتی که در جریان ارائه خدمات مهندسی خود بدست آورده بدون موافقت قبلی کارفرما ۴

 
          -                                           آیین نامه اخالق حرفه ای            ( 2گزینه صحیح: )

 
 کلید واژه های مورد استفاده اعالم نظر تخصصی : اخالق ص۳ 
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ثانیه  ۱۲سانتیمتر حداکثر چه تعداد شیر دستشویی می توان در نظر گرفت و آیا زمان  ۱۷۰برای لگن دستشویی به طول  -۵۵
 برای بازماندن دستشویی خودکار در صورت استفاده معلول کافی است؟

 بلی -عدد  5( 1

 بلی –عدد  ۳( ۲

 خیر -عدد  ۴( ۳

 خیر –عدد  ۳( ۴

 
 (31( )صفحه 3مطابق خط اول بند ت و بند ج )                      16مبحث           ( 2گزینه صحیح: )

 
کلید واژه های مورد استفاده دستشویی : م16ص5، 9، 18، 26، 28 تا 31، 43، 45، 73، 82، 85، 86، 93، 115، 116، 145، 169، 187، 196، لگن سرتاسری : 

  36تا  31ص16، معلول : م31ص16، شیر آب دستشویی : م36، 31ص16م

 
صافی کفشوی آب باران باید حداقل شیب لوله های افقی آب باران در داخل ساختمان چند درصد است و سطوح باز شبکه  -۵۶

 دست کم چقدر باشد؟
 یک و نیم برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران -( یک درصد 1

 یک و نیم برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران -( دو و نیم درصد ۲

 دو برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران -( یک درصد ۳

 قائم آب باران دو برابر سطح دهانه لوله -( دو و نیم درصد ۴

 
 

 (125و124)صفحه  5-2-6-16بند     16مبحث             ( 1گزینه صحیح: )
 

 1۲5، 1۲۳، 9۳ص16، کفشوی آب باران : م1۲5ص16، حداقل شیب لوله افقی آب باران : م18۳، 1۲5ص16شیب لوله آب باران : م کلید واژه های مورد استفاده

 

  صحیح می باشد. 1گزینه  125صفحه  4-قسمت الف 5-2-6-16و  بند  124مطابق خط سوم صفحه. 
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جزئیات زیر مربوط به طراحی بخشی از بام ساختمانی که در منطقه معتدل و خشک قرار خواهد گرفت می باشد، با توجه به 
 پاسخ دهید. 59تا  57جزئیات مطرح شده به سواالت 

 
 

 آن نیز بزرگنمایی شده است کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟در تصویر جزئیات داده شده که بخش هایی از   -۵۷
 
 به درستی ترسیم شده اند. 18جزئیات اتصال لوله های پلیمری فاضالب )پوش فیت( در جزئیات ( 1

 ( و جزئیات اتصال آویز سقف کاذب به دال بتنی صحیح هستند.19( اتصال مشترک گچ برگها به آویز )جزئیات ۲

 مشترک گچ برگ های سقف کاذب و اتصال لوله های پلیمری فاضالب )پوش فیت( به درستی ترسیم شده اند.( اتصال ۳

 ( اتصال لوله های پلیمری فاضالب )پوش فیت( و جزئیات آویز سقف کاذب به درستی ترسیم شده اند.۴

 
                                   جزوه عناصر و جزئیات موسسه خانه عمران اشراق          ( 3گزینه صحیح: )
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در تصویر داده شده که بخش هایی از آن نیز بزرگنمایی شده است کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -۵۸  
 
 ادامه داد. 11باید بتن شیب بندی را تا مصالح پرکننده ارتجاعی شماره  1۳( در محل جزئیات 1
 و جزئیات مربوط به درز مراحل بتن ریزی سقف صحیح هستند.از جنس پلی استایرن  1۳( جزئیات ۲
( جزئیات اتصال آویز بست نگهدارنده لوله فاضالب به دال بتنی و جزئیات مربوط به درز مراحل بتن ریزی سقف صحیح ۳

 هستند.
 ند.از جنس پلی استایرن و اتصال آویز بست نگهدارنده لوله فاضالب به دال بتنی صحیح هست 1۳( جزئیات ۴
 

 -                                  جزوه عناصر و جزئیات موسسه خانه عمران اشراق          ( 4گزینه صحیح: )

 

 
 

در تصویر جزئیات داده شده که بخش هایی از آن نیز بزرگنمایی شده است کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ - ۵۹  
 
 وارونه اجرا شده صحیح است. ( اجرای بتن شیب بندی در قسمتی که بام1
 ( جزئیات عایق رطوبتی و الیه بخاربند در بخشی که بام به صورت وارونه اجرا شده است صحیح است.۲

( جزئیات عایق حرارتی و الیه بخاربند در بخشی از جزئیات که بام به صورت وارونه اجرا نشده است صحیح ۳
 است. 

 ( هر سه مورد صحیح می باشند.۴
 

 
      -                                   جزوه عناصر و جزئیات موسسه خانه عمران اشراق         ( 3صحیح: )گزینه 
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کدام یک از ترسیمات شیروانی های زیر در صورتی که شیب های صفحات شیروانی در تمامی جهات یکسان باشند و   - ۶۰
باشند، صحیح است.تمامی نقاط لبه ی بام در یک تراز قرار گرفته   

 

 
 _                                            جزوه عناصر و جزئیات موسسه خانه عمران اشراق         ( 1گزینه صحیح: )
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