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 ۰۰۱۰ -فراوانی سواالت از مباحث در آزمون های نظام مهندسی معماری

 شماره و ترتیب سواالت در آزمون

 (D )دفترچهاجرا-معماری

شماره و ترتیب سواالت در آزمون 

 (D)دفترچه نظارت -معماری

 منبع

 قانون نظام مهندسی ۷1-94 94

 9مبحث  ۷8-۷2 ۷2

 ۴مبحث  2-14-۷9 ۴0-01

 0مبحث  1-11-19-1۴-۷۴-۷0-۷۷-۷9 9-1-8-14-۷8

 ۷مبحث  10 19-1۴-1۷

 1مبحث  9 ۷1

 8مبحث   11-19-11

 2مبحث  1۷-19-11-00-0۷ 94-91-99

 14مبحث  18-12 9۴-90-0۷

 11مبحث  ۴-0 0۴-۷۷-۷9

 19 مبحث 94-91-99-9۴ 9۷-99-91

 1۴مبحث  ۷-9 9-۴-0-۴9

 10مبحث  1 ۷0

 1۷مبحث  90-99-91-98-09 10-18-98-92-۴4

 19مبحث  92-۴4-۴1-۴9-۴۴-۴0 ۴1-۴9-۴۴-۴۷

 11مبحث  8-۷4 ۴1-۴8

 18مبحث  ۴۷-۴9 

 12مبحث  ۴1-۴8-۴2 ۴2-04

 94مبحث  04-01 01-09

 91مبحث  09 ۷

 99مبحث  0۴ 00

 9844ششم آیین نامه پیوست  9۷-۷1 12-۷1

 عناصر و جزییات و بدون منبع  

 بانهو سازه نگ گودبرداری  

 راهنمای جوش 01-08-02 09-08-02-۷4

 بیمه و مالیات-قانون کار  2

 ۷۷نشریه   ۷9-۷۴

 کنترل پروژه و شرایط عمومی  1

 شرح و درس باتکمیزان پوشش  درصد 88سوال(   94سوال از  ۷۴) دصرد ۴8 (لاوس 49 زا لاوس 4۷)
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 :روآون تانتشارا یرامعم سرد وح رش باتک یفرعم

را برای پیدا کردن موضوع مرتبط با سؤال صرف کرده و در صورت یافتن موضوع مربوطه زمان  در اغلب موارد داوطلبان وقت زیادی

کنند. این کتاب با کنند و به خاطر کمبود وقت حدنصاب قبولی را کسب نمیو حل سؤال می زیادی را برای تحلیل ضابطه

مباحث مقررات ملی  .گرددسرعت عمل داوطلبان می مالحظهقابلتحلیلی باعث افزایش  سؤاالت ی مطالب و ارائه نمونهسازفشرده

رو قوانین مربوط به هر رشته  باشد از همینرشته معماری، عمران، برق و مکانیک می ۴جهت طراحی، نظارت و اجرای ساختمان در 

هایی از مقررات ملی به مطالعه بخش ک نشده است لذا برای آمادگی برای هر آزمون نیازدر حوزه طراحی، نظارت و اجرا از هم تفکی

شده است. این کتاب شامل کامل شرح داده طورهای مرتبط با آزمون نظارت و اجرای رشته معماری بهباشد. در این کتاب بخشمی

بوط باشد. فصل اول مرمباحث مقررات ملی یکسان می مارهها با شاستثنای فصل اول و ششم، شماره فصلباشد بهبیست دو فصل می

باشد و متن باشد. هر فصل شامل یک مبحث میمی ۰۰۲۲ نامهمهندسی و فصل ششم مربوط به پیوست ششم آیینبه قانون نظام

هایی از مقررات احث سازه ازجمله مبحث نهم و دهم بخشهای مربوط به مبشده است. در فصلگنجانده در آن کامل اغلب مباحث

های معماری مورد سؤال شده که در آزمونهای محاسبات سازه و مطالب مشابه حذفاستانداردها، فرمول ملی ازجمله شماره

شود کتاب راهنمای می توصیه و دشاب یمن دوجوم سرد و حرش دیدج شیاریو رد دایز مجح لیلد هب شوج یامنهار باتکباشد. نمی

باشد که این کتاب نزدیک می سؤال ۰۲دارای  معموالً مهندسیمهای نظاقرار گیرد. آزمون موردمطالعهبر این کتاب  عالوهجوش نیز 

سؤال خارج منابع  ۰تا  ۵جوش و حدود  سؤال از راهنمای ۳به ذکر است که حدود  الزمدهد. را پوشش می سؤاالتدرصد این  ۰۲به 

ه ضوابط موردتوجه قرار گیرد لذا جهت مطالعه و تسلط ب تمام نیازهای داوطلبدر این کتاب سعی شده  .گرددتألیف می شدهاعالم

همراه شده، بندهای مهم به  تیالیها واژگان کلیدیمقررات ملی بر روی متن کتاب اعمال گردیده، کلمات و  هاینامهغلطآخرین 

 الوهعارائه گردیده است.  نمونه سؤالو  شدهداده کنیلمباحث مقررات به همدیگر  مطالب مشابهتحلیل قرارگرفته،  مورد تصاویر

به ذکر است جهت تسلط هر چه بیشتر و افزایش سرعت  الزمشده است. ، در انتهای این کتاب نیز کلیدواژه ارائهکاربردی فهرستبر 

امید است که این اثر در راستای  .تألیفی حداقل دو بار پاسخ داده شود سؤاالتهای قبل و همچنین آزمون سؤاالتدر آزمون  عمل

 .لمی مهندسین مؤثر واقع گرددکمک به ارتقاء توان ع


