
) [ق]/ مبحـث اول؛ 1390نامه اجرائی آن ( قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئینشامل: 
]/ مبحث سوم؛ حفاظت ساختـمـانـهـا 2) [م1384]/ مبحث دوم؛ نظامات اداری (1) [م1392تعاریف (

]/ 12) [م1392]/ مبحث دوازدهم؛ ایمنی و حفاظت کار در حـیـن اجـرا (3) [م1392در مقابل حریق (
]/ مـبـحـث پـانـزدهـم؛ 13) [م1382مبحث سیزدهم؛ طرح و اجرای تاسیسات برقی ساختمانها (

) 1389جوئی در مصـرف انـرژی ( ]/ مبحث نوزدهم؛ صرفه15) [م1392برقی (  آسانسورها و پلکان
]/ مبـحـث بـیـسـت و دوم؛ مـراقـبـت و 21) [م1391]/ مبحث بیست و یکم؛ پدافند غیر عامل (19[م

]/  راهنمای مبحث سوم؛  حفاظت ساختمانـهـا در مـقـابـل 22) [م1392از ساختمانها (  نگهداری
]/  راهنمای مبحث سیزدهم؛ طرح و اجرای تاسیسات بـرقـی سـاخـتـمـانـهـا (3) [رم1392حریق (

]/ راهـنـمـای 19) [رم1392]/ راهنمای مبحث نوزدهم؛ صرفه جویی در مصرف انرژی (13) [رم1382
 ]21) [رم1392مبحث بیست و یکم؛ پدافند غیر عامل (

ای از ضوابط فنی، اجرایی و حقوقی الزم الرعایه در طراحی، نظـارت و مقررات ملی ساختمان جمموعهبه نام خدا... 
گردد. قبولـی در اجرای عملیات ساختمانی است. آزمون نظام مهندسی ساختمان معموالً سالی  دو بار برگزار می

 های مرتبط با صنعت ساختمان است.این آزمون یکی از شرایط دریافت پروانه اشتغال بکار برای رشته

با توجه به اینکه شرکت در آزمون پس از گذشت سه سال از تاریخ فارغ التحصیلی امکان پـذیر اسـت و هـم 
گیرند، قبولی در آن نیازمند اینکه متناسب با تغییر شرایط، مقررات ملی ساختمان نیز مورد بازنگری قرار می

باشد. آزمون کتاب باز است؛ شاید این تصور ایجاد شود قبولـی در آن بـه ایـن صرف وقت و مطالعه قابل توجه می
باشد آسان است! در حالی که جتربه نشان داده، معموالً مهکـارانی در آزمـون موفـق دلیل که منابع مهراه می

‐شوند که یا پاسخ سواالت را حفظ هستند و یا  با اندکی تردید حمل دقیق پاسخ را در منبع مورد نظـر مـیمی
دانند. رسیدن به این مقدار از تسلط نیاز به صرف وقت و مطالعه دقیق دارد. ما بر اسـاس جتربـه و منطـق، عقیـده 

ای کـه های کلیدی حلقۀ گم شده برای اتصال میان سواالت آزمون و منابع آن است. حلقۀ گم شـدهداریم واژه
 شود.گان در آزمون مینبود آن ناخودآگاه باعث ایجاد خبش بزرگی از نگرانی شرکت کننده

یدی  ی ک یواژه  ند ظام  ون  ی  آز و ای  وار  ری ھ مان،  ی سا  رات م
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-شامل واژههاي كليدي مقررات ملي ساختمان واژه
ها، اصطالحات و عبارات مهمي هستند كه از متن 

هاي مربوط استخراج و به ترتيب نامهمباحث و آيين
 اند.  حروف الفبا گردآوري شده

هاي كليدي با مطالعه سواالت آزمون و استخراج واژه
مربوط به آن كه به اصطالح جان سوال را تشكيل 

توان به  هاي كليدي مي دهد و يافتن آن در ليست واژه مي
منبع و صفحه سوال دسترسي يافته و با مراجعه به آن، 

 سوال را پاسخ داد.
ها و مواردي كه  در ادامه برخي از نكات مهم و محدوديت

هاي كليدي است بيان  حاصل تجربه استفاده از واژه
 شود: مي

با توجه به تجربيات قبلي بيشتر سواالتي كه در ذهن 
هاي كليدي بوجود  داوطلبان عزيز در مورد جزوه واژه

آيد در ادامه توضيح داده شده است، لذا از شما تقاضا  مي
 شود متن پيش رو را بطور كامل مطالعه نماييد. مي

ها به سال ويرايش منبع، تعداد  در استفاده از واژه
صفحات و... توجه نماييد كه با منبع شما هماهنگ باشد. 

هاي كليدي با منابع شما تناقض دارند، منابع اگر واژه
كنترل نماييد؛ و توجه داشته  inbr.irآزمون را از سايت 

باشيد ويرايش مباحث كه روي جلد كتاب نوشته شده 
ممكن است با سال چاپ كتاب يكي نباشد. مهم در اينجا 

 سال ويرايش كتاب است.
 هاي كليدي جايگزين مطالعه دقيق مباحث نيست.  واژه

شود در صورت نياز هر يك از همكاران با  پيشنهاد مي
هاي مناسب را اضافه  توجه به نوع مطالعه خود واژه

 نمايند. 
تواند كمك  ها مي تجربه نشان داده مطالعه و مرور واژه

هاي كليدي را مرور  كننده باشد، در واقع وقتي واژه
كنيد با اصطالحات و عباراتي روبرو خواهيد شد كه  مي

تعداد زيادي از آنها براي شما تازگي دارند و باعث به 
شوند. پاسخ به اين  وجود آمدن سواالتي در ذهن مي

سواالت در هنگام مطالعه باعث هدفمند شدن مطالعه و 
 تسلط و ماندگاري مطالب در ذهن خواهد شد. 

توجه كنيد بعضي از سواالت چند واژه كليدي دارند و در 
هاي پاسخ  هاي كليدي بايد از گزينهبعضي ديگر واژه

 سوال استخراج شود. 
آزمون -واژه هاي كليدي به دو صورت تكي و پكيج رشته

تهيه و ارائه مي شود. در نوع تكي صرفاً واژه هاي مبحثي 
خاص ارائه مي شود؛ مثال مبحث اول، دوم و... و در نوع 

آزموني واژه هاي تكي مربوط به مواد آزمون آن -رشته
رشته با هم تركيب شده و كل واژه هاي آن رشته به 
ترتيب حروف الفبا ارائه مي شود. به اين نكته نيز توجه 
نماييد در بعضي از رشته ها براي برخي از مواد آزمون 
كليدواژه استخراج نشده و دليل اصلي آن عدم معرفي 
منبعي خاص براي آن ماده در ليست منابع آزمون در 

 است. inbr.irسايت 
ها براي هر رشته نيازي  يك سوال؛ آيا با وجود پكيج واژه

هاي مباحث بصورت تكي نيز هست؟  به همراه داشتن واژه
شود كه همكاران گرامي را در اين باره  مواردي مطرح مي

 راهنمايي خواهد كرد:
اين موضوع را در نظر داشته باشيد اصل در اينجا پكيج 

ها  آزمون است و هم اينكه در پكيج-هاي هر رشته واژه
هاي موجود در مباحث بصورت تكي مربوط به  همه واژه

اي كم يا زياد نشده آن رشته گنجانده شده و هيچ واژه
 است.

هاي قبلي را با استفاده از  نوع مطالعه شما؛ سواالت آزمون
هاي كليدي حل نماييد. يكي از فوايد اينكار اينست واژه

كه شما متوجه خواهيد شد كه با كدام شيوه راحت تر 
ها بصورت پكيج  هستيد، پاسخگويي بر اساس جزوه واژه

 يا تكي؟
هاي قبل اين احتمال نيز وجود دارد كه  با تمرين آزمون

ترجيح دهيد برخي از سواالت را كه مربوط به مباحث 
هاي تكي پاسخ دهيد.  خاصي هستند با استفاده از جزوه

اي نيست كه براي بيشتر اگر تسلط شما به اندازه
سواالت، مبحث مورد نظر سوال را تشخيص دهيد پر 

 ها ضروري است.  واضح است كه همراه داشتن پكيج واژه
گاهي اوقات خطاي ديد ناشي از فشارهاي ذهني و 

شود موضوعي را كه  همچنين جو آزمون باعث مي
ايد، هر  اطمينان داشتيد در جايي از مبحث خاصي ديده

توانيد آن را بيابيد! اين  كنيد نمي چه قدر جستجو مي
ها نيز با توجه به تعداد  موضوع در استفاده از جزوه واژه

ها بعيد نيست. در اين حالت همراه داشتن هر  زياد واژه
تواند كمك كننده باشد. البته در صورت  دو نوع جزوه مي

 افتد. تمركز كافي اين موضوع به ندرت اتفاق مي
ها هنگامي كه عدم يافتن واژه مورد نظر در جزوه واژه
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هاي كليدي است، اگر  مربوط به عدم كامل بودن واژه
زمان كافي وجود داشته باشد (پس از يك دور مطالعه 
كامل سواالت) معموالً همكاران با تشخيص مبحث مورد 

كنند  نظر سوال، با مطالعه فهرست آن مبحث تالش مي
محل احتمالي مربوط به پاسخ را بيابند، در اين حالت 

هاي مربوط به آن مبحث  شود از فهرست واژه توصيه مي
هاي كليدي  خاص نيز استفاده شود، چراكه جزوه واژه

ضمن داشتن فهرست كليه مطالب هر مبحث، شامل 
هاي مهم موجود در متن نيز  ها و بسياري از واژهزيرفصل

 باشد. مي
اين تصور كه در جلسه آزمون براي همه سواالت ابتدا به 

هاي كليدي مراجعه كرده و پس از پيدا كردن جزوه واژه
محلي از منابع كه سوال از آنجا استخراج شده بتوانيم به 

 پاسخ سوال آزمون برسيم؛ تصور مطلوبي نيست.
سه حالت مختلف براي روشن تر شدن موضوع در ادامه 

بيان كه منجر به رسيدن به پاسخ سوال مي شود 
 شده است:

 بهترين روش اين است كه با مطالعه سوال بدون نگاه
كردن به هيچ منبعي از مواد آزمون بتوان سوال را در 
زمان كوتاهي پاسخ داد. شايد بسياري از دوستان 
تصور كنند اين روش دست نيافتني و غير ممكن 
است ولي بايد گفت در واقع اينطور نيست. اگر زمان 
كافي براي مطالعه و همچنين انگيزه باال همراه با 
تمرين زياد باشد به ميزاني از تسلط خواهيد رسيد كه 
مي توانيد تعدادي از سواالت آزمون كه نياز به 
استخراج پارامتر خاصي ندارند را با همين روش حل 
كنيد. نبايد به اين خاطر كه آزمون كتاب باز است 
فكر كنيد كه ديگر نيازي به حفظ كردن هيچ چيزي 
نيست و براي هر مطلب ريز و درشتي به كتاب 
مراجعه كنيد. با تكرار و تمرين، بسياري از رابطه ها و 

 مطالب پر كاربرد را مي توانيد حفظ كنيد. 
 روش دوم اين است كه داوطلب با مطالعه سوال به

سرعت محلي از مباحث كه سوال از آن طرح شده 
است مي يابد و با توجه به تمرين كافي كه قبالً 
داشته سوال را در زمان قابل قبولي پاسخ مي دهد. 
توجه كنيد در اينجا نيازي به مراجعه به واژه هاي 

 كليدي نيست.

تواند در در روش سوم داوطلب با مطالعه سوال نمي
زمان قابل قبولي محل استخراج سوال را از مبحث 
مورد نظر بيابد. در اينجا مراجعه به واژه هاي كليدي 
بهترين گزينه است. پس از آن و با يافتن محل 

 استخراج سوال قادر خواهيد بود سوال را حل كنيد.
طبيعي است كه هر داوطلب براي هر يك از سواالت 
آزمون يكي از سه روش باال را انجام خواهد داد و انتخاب 
روش بستگي به تسلط فرد دارد. داوطلبي كه سواالت 
بيشتري را با روش اول و دوم پاسخ دهد زمان بيشتري را 
نسبت به داوطلبي كه براي بيشتر سواالت از روش سوم 
استفاده مي كند صرفه جويي خواهد كرد. مسلما رسيدن 

درصد از  50به حدي از تسلط كه قادر باشيم حداقل 
سواالت (حد قبولي در آزمون) را با روش اول و دوم پاسخ 
دهيم زمانبر است و نياز به مطالعه دقيق دارد. به همين 
دليل استفاده از روش سوم گزينه ايده آلي براي بسياري 

 از داوطلبان بخصوص در آزمون نظارت و اجرا است.
هاي جواب در دفترچه شما با  ها و گزينه ترتيب سوال

 23داوطلبان اطراف شما متفاوت است. مثالً سوال 
پاسخ آن است  ممكن است  2دفترچه شما كه گزينه 

جواب  4دفترچه داوطلب ديگر باشد كه گزينه  14سوال 
 صحيح است.

آزمون است، لبه -ها كه مربوط به رشته در پكيج واژه
شوند را برچسب  صفحاتي كه حروف در آنها شروع مي

قرار دهيد تا با سرعت بيشتري حرف مورد نظر را پيدا 
شود  باعث صرفه جويي در وقت ميبرچسب گذاري كنيد. 

شود  زيرا در حالتي كه از فهرست معمولي استفاده مي
بايد ابتدا حرف و صفحه مورد نظر را در فهرست يافت 
سپس با برگ زدن به آن صفحه مراجعه كرد ولي در 
حالت استفاده از برچسب به محض يافتن حرف به صفحه 

شويد. براي اينكار دو نمونه حروف  مورد نظر هدايت مي
چيني آماده شده كه همراه فايل اصلي است. همچنين 

توانيد با استفاده از چسب كاغذي به جاي چسب  مي
 نواري حروف مورد نظر را بر روي آن يادداشت كنيد. 

هاي كليدي، نمودارهاي كاربردي و... ابزار دست شما  واژه
براي آزمون هستند. با توجه به نكات بيان شده و تمرين 
كافي استفاده از اين ابزارها را فرا بگيريد تا هرچه بهتر از 

 آنها در جلسه آزمون استفاده كنيد.
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حتماً در آزمون نظارت سواالت حل كردني را مد نظر 
داشته باشيد. بعضي از دوستان به محض اينكه سوالي را 
مي بينند كه نياز به حل مسئله دارد به راحتي از آن رد 

شوند. اين اشتباه بزرگي است. تعداد قابل توجهي از  مي
اين سواالت با يك رابطه ساده و يا با كمك نمودارهاي 

هاي كليدي) به پاسخ  هاي واژه كاربردي (يكي از مكمل
 رسند. مي
هاي كليدي براي آزمون محاسبات نيز كاربردي  واژه

است. اين ديدگاه كه سواالت آزمون محاسبات همه حل 
هاي طوالني هستند درست نيست.  كردني با راه حل

شايد بتوان سواالت آزمون محاسبات را به سه دسته كلي 
تقسيم كرد، اول سواالتي در حد آزمون نظارت كه حل 

توان به پاسخ  كردني نيستند و با يافتن محل سوال مي
رسيد، دوم سواالت حل كردني كه داراي حل كوتاه 
هستند در اين مورد هم با يافتن محل سوال و رابطه 

توان مسئله را حل كرد. مورد نظر تقريباً به سادگي مي
در برخي از اين سواالت نمودارهاي كاربردي خيلي 

هاي حل كردني  كمك كننده هستند. دسته سوم مسئله
هاي نسبتاً طوالني و زمان  دشوارتر كه نياز به راه حل

بيشتري دارند. در صورتي كه سواالت دسته اول و دوم را 
هاي كليدي و نمودارهاي كاربردي در زمان  با كمك واژه

توانيد با آرامش و وقت بيشتري  كمتري پاسخ دهيد مي
هاي دشوارتر برويد. مسلماً اين مطلوب  به سراغ مسئله

تر نيست كه شما وقت زيادي را به سواالت سخت
اختصاص دهيد ولي سواالتي كه پاسخ آنها فقط نياز به 
پيدا كردن محل آن در مباحث است جواب ندهيد يا در 
انتهاي آزمون زمان كافي براي اينكار نداشته باشيد. نكته 
بسيار مهم ديگر اين است كه يافتن محل استخراج 
بسياري از سواالت وقت گير و دشوار آزمون محاسبات با 

 كمك واژه هاي كليدي امكانپذير است. 
اگر از دوستاني هستيد كه قصد داريد سواالت تحليل 

شود حداقل در حد  سازه را كنار بگذاريد، پيشنهاد مي
محاسبه عكس العمل تكيه گاه و رسم نمودارهاي برش و 

 خمش را ياد بگيريد.
ها تمرين كنيد.  هاي قبل را با جزوه واژه سواالت آزمون

اين بسيار مهم است. حتماً در نظر داشته باشيد موقع 
تمرين زمان را تنظيم نماييد. با اين كار اجازه ندهيد 

استرس كمبود زمان را اولين بار در جلسه آزمون تجربه 
 كنيد.
هاي صفحات از چپ و راست يكسان هستند.  حاشيه

جزوات را پشت و رو پرينت بگيريد و ضمن برچسب 
 گذاري براي حروف از صحافي فنري استفاده كنيد.

هاي جزوه اشتباهات نگارشي كه توسط نويسندگان واژه
كليدي تهيه شده است را از سايت دريافت و استفاده 

 نماييد.
وقتي مطلبي را مطالعه كرديد براي اينكه بهتر در ذهن 
شما باقي بماند يك بار آن را براي خودتان به زبان ساده 

 توضيح دهيد.
يك نكته مهم اينست كه اولويت اول شما قبولي در 
آزمون باشد، نه اينكه فقط به قبولي فكر كنيد ولي در 
عمل بيشترين زمان را به اولويت هاي ديگرتان بپردازيد. 
اين موضوع براي داوطلباني كه شغل مناسب با درآمد 
كافي ندارند بسيار مهمتر است. مطلوب نيست كه اين 
دوستان در آزمون ثبت نام كنند ولي تازه هفته آخر و با 
سراسيمگي به فكر تهيه منابع آزمون و معجزه اي براي 
قبولي باشند. قبولي در آزمون وقتي حاصل مي شود كه 
فكر و عمل ما در زمان كافي در يك راستا و جهت 

 درست قرار گيرد.
چند بار مطالعه يك كتاب بهتر است از يك بار مطالعه 

 چند كتاب است.
حل تمرين هاي متنوع قدرت و مهارت حل مسئله را 

 افزايش مي دهد.
درصد از كتاب با دقت كافي بهتر است از  70مطالعه 
 درصد كتاب با دقت كم است. 100خواندن 

در آزمون هاي تشريحي مانند آزمون هاي دانشگاه، 
دانستن راه حل تشريحي مسئله اهميت دارد ولي در 
آزمون هاي تستي فقط پاسخ نهايي مهم است. پس با 
يادگيري راه حل هاي تستي و كوتاه از اين ظرفيت در 

 آزمون نظام مهندسي استفاده كنيد.
 آمادگي براي آزمون تدريجي و گام به گام است.

در آزمون (بخصوص محاسبات) بايد مسئله حل كرد. 
دانستن مسائل كلي و جسته گريخته از منابع آزمون ما 
را به حل مسئله نمي رساند. مسئله را بايد با تمام 
جزئيات فهميد كه چه داده هايي در اختيار گذاشته و 
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چه مي خواهد بعد به دنبال راه حل و پردازش داده ها 
رفت و بند يا فرمول مربوط به سوال را يافت. پارامترهاي 
مربوط به فرمول را به درستي شناخت. به واحدها دقت 
كرد و جايگذاري نمود. با دقت و بدون خطا از ماشين 
حساب استفاده كرد و پاسخ صحيح يا نزديكترين عدد 

 به آن را عالمت زد.
نكات ضروري روز قبل از آزمون و روز در ادامه به بيان 

كته الزم است كه  آزمون مي پردازيم. ذكر اين ن
ها و اصل و اساس آمادگي شما در روز آزمون به ماه

هاي قبل از آن و ميزان مطالعه و تمرين شما بر هفته
مي گردد و بيان نكاتي در رابطه با روز قبل و روز آزمون 

افزايد ولي حداقل به شما كمك به اطالعات شما نمي
مي كند از معلومات و اطالعاتتان كه از قبل كسب كرده 

 ايد بيشترين بهره را ببريد.
 روز قبل از آزمون:

الف) حداقل يك روز قبل از آزمون وسايل مورد نياز را 
جمع آوري كنيد. براي اينكار حتماً ليستي از وسايل را 
يادداشت كنيد. براي نوشتن اين ليست زمان كافي 

 بگذاريد كه چيزي از قلم نافتد.  
ب) كمي شكالت و همچنين اگر دارويي مورد نياز است 
كه قبل يا حين آزمون استفاده كنيد در ليست وسايل 

 مورد نياز قرار بديد. 
پ) شب قبل از آزمون استراحت كافي داشته باشيد. 
بخصوص اگر آزمون شما نوبت صبح است و محل 
برگزاري آن شهر خودتان نيست و قصد داريد صبح به 

 آنجا مسافرت كنيد.
 شروع و حين آزمون:

الف) حداقل نيم ساعت قبل از شروع فرآيند آزمون در 
حوزه امتحاني حضور داشته باشيد. صندلي خود را پيدا 
كنيد و بررسي كنيد كه كتابها و وسايل آزمون را چطور 

استفاده  93بچينيد كه راحت تر باشيد. در آزمون آبان 
از سرويس بهداشتي در حين آزمون ممنوع بود اگه نياز 
بود، قبل از آزمون از سرويس بهداشتي استفاده كنيد. 
شروع آزمون نيم ساعت پس از شروع فرآيند آزمون 

است و  8:30است، مثال فرآيند آزمون نوبت صبح ساعت 
 شروع مي شود. 9آزمون راس ساعت 

ب) اگه نفرات كناري از شما خواستند كه به آنها در 
آزمون كمك كنيد (تقلب!)، محترمانه، قاطعانه و خالصه 

بگوييد كه اين را انجام نخواهيد داد و از ايشون خواهش 
 كنيد كه حين آزمون با شما صحبت نكنند.

پ) در ابتداي آزمون به هيچ وجه دفترچه سواالت را 
 براي كنجكاوي برگ نزنيد. از سوال اول شروع كنيد.

ج) توقف بي جا ممنوع. بيش از حد روي يك سوال 
توقف نكنيد. هدف اصلي اينست كه به هيچ عنوان در 
انتهاي آزمون سوالي نمانده باشد كه شما حداقل زمان 
را براي مطالعه آن و پاسخ گويي نداشته باشيد. چه 
احساس بدي است كه بعد از آزمون متوجه بشويد به 
دليل كمبود وقت سواالتي را از دست داديد كه در زمان 

 كوتاهي مي توانستيد پاسخ دهيد! 
ت) از روش عالمت گذاري استفاده كنيد. سواالتي كه 

ايد را با ايد و در پاسخ نامه عالمت زدهپاسخ آنها را يافته
و (×)  عالمت (+) و سواالتي كه پاسخ آنها را نمي دانيد 

سواالتي را كه پاسخ آنها را در دور اول مطالعه سواالت 
نتوانستيد بدست آوريد ولي فكر مي كنيد در صورت 

) مشخص كنيد. -زمان بيشتر مي توانيد پاسخ دهيد با (
پر واضح است پس از دور اول مطالعه سواالت بايد به 

) برويد. در صورتي كه موفق -سراغ سواالت با عالمت (
 به پاسخ شديد عالمت سوال را به (+) تغيير دهيد. 

ث) اگر چند سوال را پشت سر هم نتوانستيد پاسخ 
 دهيد دچار استرس نشويد به سراغ سوال بعدي برويد. 

 دقيقه انتهاي آزمون: 15
ايد الف) بررسي كنيد همه سواالتي كه پاسخ آنها را يافته

 در پاسخ نامه عالمت زده باشيد.
سوال يكي را چك كنيد كه شماره  5ب) حداقل از هر 

سوال و گزينه جواب در پاسخ نامه و دفترچه سواالت 
يكي باشد. چراكه گاهي پيش آمده داوطلبي چند سوال 

را به درستي مي دانسته ولي  16تا  11مثالً از شماره 
كه  11اشتباهي در پاسخ نامه به جاي گزينه ب از سوال 

را پر كرده و  12گزينه صحيح است گزينه ب از سوال 
، سوال 12به همين ترتيب به جاي گزينه صحيح سوال 

را و... اين اشتباهي مرگبار(!) در راه قبولي آزمون  13
 است. 

ايد پ) تعداد سوالي كه در پاسخ نامه عالمت زده
كمتر باشد. اكيداً توصيه مي شود  30بشماريد. نبايد از 

سوال را پاسخ دهيد. تجربه نشان داده  34حداقل 
اند و مطمئن بوده سوال پاسخ داده 30همكاراني كه به 
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تا درست بوده بعد از آزمون بسيار پيش  30اند كه هر 
اند. البته اين دور آمده كه چند سوال را اشتباه پاسخ داده

از ذهن نيست زيرا دوستاني كه در زمان آزمون فقط 
سوال پاسخ دهند از  35تا  30اند به حدود توانسته

اند و امكان اشتباه در پاسخ آمادگي بااليي برخوردار نبوده
 هاي آنها وجود دارد. 

 ج) از تمام وقت آزمون استفاده كنيد.
در اينجا مجدداً تأكيد مي شود براي افزايش تسلط، 
آزمون ها قبلي را با در در نظر گرفتن زمانبندي و روش 

 عالمت گذاري تمرين كنيد.
با ما در ارتباط باشيد؛ حتي با ارسال يك پيامك بدون 

 ).50002030006متن به سامانه پيامكي ما (
مرور منابع و استخراج واژه ها به طور مداوم ادامه دارد و 
براي هر آزمون جزوه هاي جديد و بروز شده ارائه مي 
شود. در صورت تغيير ويرايش مباحث و يا تغيير مواد 

هاي  آزمون بيشترين تالش مي شود اين موارد در جزوه
 جديد اعمال شود و تاكنون انجام شده.

هاي كليدي معموالً يا  هاي واژه همكاران نويسنده جزوه
هستند يا سابقه  94شركت كننده در آزمون مرداد ماه 

هاي قبل را دارند. به طور خالصه، در  شركت در آزمون
هاي كليدي  كه براي اولين بار واژه 92آزمون آذر ماه 

ها دو بار مكمل و  تهيه شد براي نسخه اوليه واژه
ها و  همچنين نمودارهاي كاربردي ارائه شد. مكمل

نمودارها به صورت رايگان در اختيار خريداران نسخه 
نيز با  93اوليه قرار گرفت. همچنين در آزمون خرداد ماه 

توجه به ارائه ويرايش جديد مبحث هشتم و تغييرات 
مبحث نهم اين دو مبحث مجدداً كار و به روز رساني شد 
و بصورت رايگان در اختيار خريداران نسخه اوليه ويژه 

قرار گرفت. همچنين در آزمون  93آزمون خرداد ماه 
نيز با توجه به افزايش منابع آزمون برخي از  93آبان ماه 

رشته ها پس از ارائه اولين ليست از مواد آزمون اين 
تغييرات اعمال و واژه ها مجدداً در اختيار خريداران فايل 

 قرار گرفت. 93مربوط به آزمون آبان ماه 
در اينجا قصد نداريم اين قول را بدهيم كه براي اين  

جزوه نيز حتماً فايل مكمل تهيه خواهد شد، اما اين 
) 93موضوع با توجه به زمان باقيمانده (اكنون اسفندماه 
شود  تا آزمون بعيد نمي باشد. در اين شرايط توصيه مي

 به موارد زير توجه نماييد:

تهيه نماييد و ايميل  icivi.irالف) جزوه را از سايت 
معتبري را وارد كنيد. همچنين الزم است صفحه مربوط 

هاي كليدي در سايت را دنبال نماييد و در صورت  به واژه
نياز با ايميل پشتيباني موجود در اين صفحه مكاتبه 

 نماييد.
ب) با توجه به اينكه برخي از مكمل ها به صورت رايگان 
در سايت قرار خواهند گرفت، لطفاً براي دريافت آنها به 

icivil.ir .مراجعه نماييد 
بهتر است جزوه  94حداقل تا اواسط ارديبهشت ج) 

زيرا احتمال دارد منابع از سوي دفتر  ،پرينت گرفته نشود
ترويج مقررات ملي ساختمان تغييراتي داشته باشد. 
همواره مي توانيد از لينك دانلود موجود در ايميل آخرين 
جزوه را دانلود كنيد و اگر مشكلي در اين رابطه وجود داشت 

 .با پشتيباني مطرح شود

ها و موسسات كه  هاي قبل برخي از سايت د) در آزمون
هاي انساني، شرعي و قانوني پايبند  متأسفانه به ارزش

نيستند و هيچ همكاري نيز با گروه نويسندگان نداشتند 
هاي  هاي (گاهي ناقص) واژه اقدام به ارائه غير مجاز فايل

ها و موسسات پا  كليدي نمودند. حتي برخي از اين سايت
هاي كاملتر  را از اين فراتر گذاشته و با ادعاي داشتن فايل

اقدام به فريب برخي از همكاران كردند. البته با پيگيري 
هاي انجام شده با اين سايت ها به طور قانوني برخورد 

ترين نسخه و آخرين فايل صرفاً در اختيار كاملشد. 
 قرار دارد. icivil.irسايت 

مهدي رادمرد شود از آقاي مهندس  تشكر ويژه مي
مديريت محترم سايت آي سيويل كه اگر همكاري و 

هاي ايشان نبود اين اثر به سرمنزل مقصود  تالش
 نميرسد.

همچنين  از دوستان و همكاران گرامي، آقايان مهندس، 
رضا حميديان، هادي شاهرخي فرد، محمد خاكپور، 
مصطفي موذني، ميثم فردوسي پور، مهدي صيادي، آرش 
معتمد، احمدرضا معتقد، مجتبي سلطاني، غالمرضا 
سروري، حسين ليراوي، سيد اميررضا مرتضوي، ميثم 
شكيب، سيد پوريا پورصالحان، مهدي چوپان، محمد 
حسن زاده زردخوني، اميررضا بهره بر، حسين آذر پيوند، 
محمد زعيمي، حامد بصيري و عادل حسيني تشكر و 

 شود. قدرداني مي
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 صفحه حرف

 1 ا
 6 آ

 8 ب
 10 پ

 فهرست

 13 ت
 17 ث
 17 ج
 20 چ
 20 ح
 23 خ
 24 د
 27 ذ
 27 ر
 29 ز
 29 ژ

 30 س
 34 ش
 36 ص
 36 ض
 38 ط
 39 ظ
 39 ع
 41 غ
 41 ف
 42 ق
 43 ك
 45 گ
 46 ل
 47 م
 53 ن
 55 و
 57 ه
 58 ي
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