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(برای چاپ پنجم)مقدمه مولف 

ی در جهت کسب پروانه اشیتاال بیه کیار مهندسیآزمون های نظام مهندسی همان طور که مستحضرید 

، و ترافیکبرداریمکانیکی، شهرسازی، نقشهبرقی،معماری، عمران، تاسیساتگرایش های هفتگانه؛ 

ی مقیررات ملی». معمو  سا نه دو بار در کشور برگیزار می گیردداز سوی وزارت مسکن و شهرسازی

 هیای منیابع اصیلی آزمونمبحث به تفکیک محتیوای فنیی می باشید، بیه عنوان ۲۲که شامل« ساختمان

عه ی تمام ییا هر داوطلب بر حسب گرایش خود ملزم به مطالبدین ترتیب . گشته استنام برده معرفی

.برخی از این مباحث است

ث است بدین معنی که داوطلیب مجیاز بیه اسیتفاده از مباحی« جزوه باز»،هاآزمونروص برگزاری این 

ی امتحیان، در نگاه نخست به نظر می رسد این نوع سیستم برگزار. در جلسه ی آزمون است( کتاب ها)

دگان موجب سهولت پذیرص و کسب نمره حدنصاب خواهد گشیت لییکن سیطی رییزص شیرکت کنن

العه بیا در هر هفت رشته، سخن از سبک متفاوت برگزاری آزمون و اجبار به انطباق روص مطآزمون، 

.  داردروص طراحی سوا ت 

سیطور، سبک تالیف و ادبیات متفاوت مباحث، حجم با ی محتوا، لزوم مطالعیه عمییو و دقییو تمیامی

و و اشکال، جداول و پیوست ها که موجب عدم انسجام و تثبیت اطالعات در ذهین می شیود، از ییک سی

وینی از مفهومی تر شدن سوا ت هر دوره نسبت به دوره پیشین، از سویی دیگر لیزوم وجیود روص نی

گانیه ۲۲نمیودار درختیی مباحیث »از ایین رو مجموعیه حاضیر بیا عنیوان . مطالعه را روشین می سیازد

به عنوان ایده ای نو بیا عملکیردی وییده در روص مطالعیه و تسیت زدن بیرای آمیادگی در« (درختواره)

ه؛ آزمون های نظام مهندسی در هر هفت گرایش، پیشنهاد و توصییه می گیردد زییرا درختیییییییییییوار

ی نظییر روشی تصویری برای طبقه بندی و تجزیه جمالت و عبارت هیا بیه اجیزای کیوچکتر و راهکیار ب

ادآوری به خاطر سیپاری و یی. مطالعه در انطباق با سبک تالیف سوا ت آزمون های نظام مهندسی است

هیم، حجم زیادی از محتوای هر مبحث در یک نگاه، تسریع در روند بازبینی و میرور سیر فصیل های م

ز نمیودار اسیتفاده ا. تثبیت موقعیت تیترها در حافظیه نییز از دیگیر عملکردهیای ایین روص می باشید

در ابتیدا، درختی منحصر به مقطع زمانی خاص از دوره مطالعاتی نیست بنابراین هر داوطلب می توانید

.اواسط و حتی انتهای دوره آمادگی برای آزمون نیز، از آن بهره ببرد

با احترام
(معماری)فائزه اردشیری؛ مدرس و مشاور آزمون های نظام مهندسی 



راهنمای استفاده

:داوطلب گرامی

بیدین . شیدمجموعه ی پیش رو شامل نوعی فهرست نویسی عمیو از هر مبحث با توجه به تعداد فصول آن می با

نمیودار .تشیکیل دهنده آن، دارای نمیودار درختیی اسیت( یا پیوست)معنی که هر مبحث به ازای تعداد فصول 

رتبیا  برقیراری ا. درختی هم روشی برای مطالعه مباحث است و هم حین تست زدن به داوطلب کمک می کند

افیزایش صحیی با این مجموعه موجب می گردد موقعیت عناوین در ذهن تثبیت شده و بدین ترتییب موجیب

.سرعت تست زدن می گردد

چگونه نمودارها را به کتابم بچسبانم؟

۱۲فصیل و ۱۲برای مثال مبحث سیوم دارای . هر مبحث به تعداد فصولی که دارد، دارای نمودار درختی است

:بنابراین. نمودار درختی است

د و در برای استفاده از درختواره، می بایست نمودار مربو  به هر فصیل از ایین مبحیث را از کتیاب بیرص دهیی

و چیاپ شیده به سبب نیاز به چسبانیدن نمودارها در ابتدای هر فصل، مجموعیه بیه صیورت تیک ر)مبحث مورد نظر بچسبانید 

. تصویر زیر نحوه چسباندن درختواره در ابتدای فصل یازدهم از مبحث سوم، نشان می دهد(. است

درختواره چه کمکی به من می کند؟

به کمک درختواره در کسری از زمان متوجه می شوید

.مبحثی که در دست دارید دارای چند بخش و چه زیرمجموعه هایی است-۱

.متوجه گستردگی مطالب شده و میزان زمان  زم برای مطالعه را  تخمین می زنید-۲

.با مبحث آشنا می شوید و متوجه می شوید هر فصل در چه خصوص محتوا ارائه کرده است-۳

.در مرور مطالب بسیار پربازده است-4

.به جمع بندی کلی از محتوای هر مبحث کمک می کند-5

.عالوه بر اینکه روص مطالعه صحیی و دقیو است، در تست زدن نیز کمک شایانی می نماید-۶

...و 



راهنمای استفاده

چرا نمودار درختی فاقد درج شماره صفحات است؟

ه معتقد نمودار درختی، مکتوب نمودن شماره صفحه برای هر سرفصل، را به داوطلب واگذار کرده است چرا ک

میرور و ضمن. است این عمل خود به خود موجب درگیر نمودن هر چه بیشتر مطالعه کننده با کتاب خواهد شد

فته داوطلب مطالعه مکرر درختواره، محتوای مورد بحث هر کتاب در حافظه تثبیت می گردد تا جایی که رفته ر

از محتیوای بیرای مثیال برخیی)حتی قادر به تشخیص مشابهت های مباحث نسبت به یکدیگر نیز خواهید شید 

حث پینجم بیا مبحث دوم، شبیه به کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است و یا برخی قسمت های مب

(. مبحث نهم شباهت محتوایی دارند

آیا استفاده از درختواره  به عنوان روشی تضمینی مطرح است؟

لیف سیوا ت آزمون های نظام مهندسی ارتبا  مستقیم با مطالعه صحیی منابع دارد چرا که سبک تاپذیرص در

در این آزمون بر اساس شناختِ سرفصل ها و زیر مجموعه ها و اطیالع از موقعییت مکیانی آنهیا در هیر مبحیث 

است بدانید به این ترتیب داوطلب بجای حفظ کردن بندها و پاراگراف های گاها مشابه، کافی. صورت می گیرد

وال ها را در بیدین ترتییب می توانید پاسی  سی. ، در کدامیک از مباحث مکتوب شده اسیت(تیتر)کدام سرفصل 

شییوه یا درختواره، راهکاری آزموده شده برای انطباق روص مطالعیه بیا« نمودار درختی». کسری از زمان بیابد

.طراحی سوا ت آزمون نام برده می باشد

این کتاب به داوطلبان چه گرایش هایی از گرایش های هفتگانه نظام مهندسی کمک می کند؟

از آنجا که درختواره همه مباحث مقررات ملی را پوشش می دهد، مورد استفاده داوطلبیان هیر هفیت گیرایش

شی در از آن جهت که دو کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و راهنمای جوص و اتصا ت جواست و 

دار درختیی ساختمان های فو دی، بعنوان منبعی مشترک بین برخی از گرایش های هفتگانه مطرح اسیت، نمیو

.این دو کتاب نیز در انتهای مجموعه ترسیم شده است

ل منیابع به دلی.درختواره به زودی به روشی فراگیر برای آمادگی در آزمون های نظام مهندسی بدل خواهد شد

.  شودمشترک، استفاده از این روص به داوطلبین آزمون کارشناسی رسمی دادگستری نیز توصیه می
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راهنمای استفاده

.مایلم نظر استفاده کنندگان را در مورد این مجموعه بدانم

سالهایتستدورهششامسالمن.گذشتهشدنقبولشانسیونخوندنیدورهدیگهنظرمنبه
جلسدهرسدرفدت ندددهتسدتونخونددهکهقبلسالبهنسبتروتفاوتشکامالوبودمزدهروقبل

.فهمیدم
.زدماطمینانباتا35امسال .شانسیبقیهمیددمتا2۸زوربههرسالولینش قبولامسال شاید
وزندیتسدتهدایمهدارتاینکدهسومومیشهترضعیفوضعیفهرسالدارهکلیدواژهاینکهدوم

میشهتراهمیتباسالهردارهزمانمدیریت

دواژه واقعدا از کلید. در مورد درختواره ه  دستتون درد نکنه، خیلی کاربردی و عالیه تو حل تست ها
.ه  بیشتر کمک میکنه تو پیدا کردن جوابا

لف شدن به من قبال واسه پیدا کردن جوابا کلی باید کلیدواژه و مباحثا رو زیر و رو میکردم و با کلی ت
اال رو اما االن با کمک درختواره و لیبل تو زمان کمدی جدواب سدو. سختی جواب سواال رو پیدا میکردم

.پیدا می کن 

ک من توی درختواره صفحات مباحث رو چسبوندم لیبل رو ه  خریدم ولی هنوز نچسدبوندم چدون فد
.نیستمیکن  وقتی صفحه رو از رو درختواره نگاه کن  دیگه نیازی به چک کردن لیبل 

.شهباید بیشتر و بیشتر به داوطلبان معرفی ب. بهتون تبریک میگ  کتاب فوق العاده ایه

. نهواقعا درختواره سرعت و تمرکد رو خیلی زیاد می ک. خصوصا کتاب درختواره روش فوق العاده ایه
.از شما ممنون 

من رشدت  شهرسدازی هسدت و پارسدال درخدت واره رو تهیده کدردم متاسدفانه شدرایمی پدیش اومدد 
ن بخاطر نتونست  خوب درس بخون  ولی امسال قبول شدم و خیلی درد داره کمک  کرد خواست  ازتو

این ایده خیلی خوب تشکر کن 

.پیشنهاد ما به شما همزمانی استفاده از درختواره و لیبل در آزمون نظام مهندسی می باشد** 
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گانه22نمــودار درختــی مباحــث 

95ویرایش 13مبحث 

.دارای محتوایی کوتاه است و نمودار درختی برای آن تعریف نشده است6و 5پیوست * 
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ولتاژ

اژحفاظت در مقابل پایین بودن ولت-17
حفاظتتتتتت در برابتتتتتر تتتتتتداخل امتتتتتوا  -18

الکترومیناطیسی

PELVو SELVهادی مدارهای

PELVو SELVقسمتهای برقدار مدارهای

(SELVمدارهای)بدنه های هادی 

(SELVمدارهای)قسمتهای برقدار 

مستتتقیم در برابتتر تمتتاس عتتدم لتتزوم حفاظتتت 
(PELVمدارهای)

(PELVمدارهای)حفاظت در برابر تماس مستقیم

ق تاسیستات بتترحفاظتت در برابتر اضتافه ولتتاژ در 
فشار ضعیف

حفاظت در برابر اضافه ولتاژ در پست های برق

اعقهناشی از اثرات صحفاظت در برابر اضافه ولتاژ 

اظتیمحل قرارگیری وسیله حفاظتی و برقایر حف

کتتتتاهر اثتتتترات ناشتتتتی از تتتتتداخل امتتتتوا  
الکترومیناطیسی

حفاظت در برابتر قطتع هتادی نتول در شت که 19
توزیع برق شهری

حفاظت در برابر قطع انشعاب برق اصلی-20

حفاظت در برابر جرقه های شدید-21

کلیات-1طراحی-2
....ادامه 

(SELVمدارهای)مستقیمحفاظت در برابر تماس 

تمتتتتتتاس غیتتتتتتر حفاظتتتتتتت در برابتتتتتتر (FELV)منابع تیهیه -11
(FELVمدارهای)مستقیم

(FELVمدارهای)مستقیمحفاظت در برابر تماس 
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طراحی-2

اصو  -13-3
اساسی در 
تاسیسات برق

منابع تیهیه اضطراری-4

عوامل تعیین کنند  برای درخواست نیروی برق-3

شرایط محیط-5

انواع سیم کشی و طریقه های نصب آن-7

سطح مقطع هادی ها-6

تجهیزات حفاظتی-8

اسیستات پیشایری از تاثیر متقابل بین ت-11
برقی و غیر برقی

فرمان اضطراری-9

کلیات-1

شرایط انتااب و نصب-3

ویژگی ها-2 انتخووووا  -3
تجهیووووو ات 

الکتریکی

شدت جریان

ولتاژ

فرکانس

توان

....ادامه 

وسایل جداکنند -10

ریکیقابلیت دسترسی تجهیزات الکت-12

جلوگیری از اثرهای زیان آور-4

نصوووو  و -4
برپایی

آزمون های -5
اولیه و کنتر 

انواع جریان

انواع و تعداد هادی

مقادیر و حد گهشت ها

تدابیر حفاظتی

مقررات ماصوه

مشاصه های من ع یا منابع تیهیه-2
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کلیات-1

منابع-13-5
تامین نیروی

سرویس)برق 
(مشترک

اتاق ترانسفورماتور پست اختصاصی

انتااب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور

آنو خصوصیاتترانسفورماتوراجزای اتاق 

ابعاد اتاق ترانسفورماتور

اتصا  زمین-4
الکتتترود یتتا الکترودهتتای زمتتین پستتت 

ترانسفورماتور

نیروی بورق-5
برق )اضطراری 
(اضطراری

تاسیسووات -2
انشووعا  بوورق 
فشووار ضووعیف 

منشووووع  از )
شووهکه هووای 

(عمومی

انشعا  برق-3
فشووار متوسوو  

(اختصاصی)
و برق فشار متوسط و ضتعیفاجزای اتاق 

خصوصیات آنها

الکترود زمتین بترای انشتعاب بترق فشتار
ضعیف

نیروی بورق-6
ایمنی

سیستم های تامین ایمنی

روشنایی ایمنی

دون کلید و هادی حفاظتی دستاا  برق بت
وقفه

کلیات-1 برآورد -13-4
درخواست نیروی

تقاضا، )برق 
(دیماند

برآورد توان کل نص  شده-2

غیوور هم مووانی مصووارف و تخمووین -3
ضری  هم مانی
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کلیات-1

تابلوهای -13-6
توزیع نیرو، 

تجهی ات، وسایل
حفاظت و کنتر 

مشاصات اصلی الکتریکی تابلوها

ساختمان تابلوها

محل نصب تابلوها

فیوزها

کلیدهای خودکار مینیاتوری

د  کلیتد یتا وستیله حفتاظتی جریتان باقیمانتت
(RCD)

(اتوماتیک)خودکار کلیدهای 

(کنتاکتورها)کلیدهای میناطیسی 

کلیدهای مجزا کنند  زیر بار

تجهی ات، وسایل-2
حفاظت و کنتر 

کلیات-1
مدارها -13-7
یم س-کابل کشی)

(کشی

تابلوی برق ترانسفورماتور توزیع

یکابل و کابل کش-2

سیم کشی-3

کلیات-1

تجهی ات -13-8
کلیدها-2سیم کشی

پری ها-3
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کلیات-1

13-9-
تاسیسات 
جریان ضعیف

سیستم اعالم حریق-4

رسیستم صوتی و اعالم خط-5

سیستم تلفن-2

سیستم های احضار، در باز-3
-یارتهاط صوتی و یا صوت)کن 

و زنگ اخهار( تصویری

سیسووتم آنووتن مرکوو ی -6
تلوی یون و ماهواره

شهکه کامپیوتر-7

کلیات

ستتتتتاختار شتتتتت که 
کامپیوتر

کامپیوترش که پریز ماصوه 

کابتتل مستتی )کابتتل دنتتد زو  بهتتم تابیتتد  مستتی 
(ش که

رک فرعی ش که کامپیوتر

کابل پشتی ان ش که کامپیوتر

رک اصلی کامپیوتر

مرکز داد 

سیستم هتای جربتان 
ل ضعیف تحت پروتکت

اینترنت

IPسیستم تلفن تحت 

IPسیستم صوتی و اعالم خطر تحت 

IPحت ت( تلویزیون)مرکزیسیستم آنتن 

IPسیستم های امنیتی و حراستی تحت

د سیستم مدیریت هوشمن-8
(BMS)ساختمان 

ال امات سایر سیستم هوای-9
جریان ضعیف
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کلیات-1

محی  های -13-10
عادی و مرطو 

حمام ها و دوش ها در مناز ،هتل -4
ها و نظایر آن

استخر-5

محی )محی  های با شرای  عادی -2
(های خشک

محیطهووای -محیطهووای نمنوواک-3
مرطو 

سونای خشک-6

آپارتمتتتان هتتتا و منتتتازل 
مسکونی

قتعاریف و موقعیت مناط

الزامات ایمنی

سونای بخار-7

محیطهای گرم-8

محیطهای مخصوص دیگر-9
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کلیات-1

1پیوست
سیستم های 
نیروی برق

TNمشخصات اصلی سیستم -2
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مقاومت الکتریکی اتصال به زمین-1

خنثی-سطح مقطع هادی مشترک حفاظتی -2

رنتتع عتتایق هتتادی هتتای متتدار توزیتتع نیتترو و -3
مدارهای نهایی

رنع عایق سیم ها در مدارهای نهایی-4

ممنوع بودن وصل مجدد هادی های حفتاظتی -5
و خنثی پس از تفکیک

لتتزوم دقتتت در نصتتب هتتادی هتتای خنثتتی و -6
حفاظتی

TNانواع وسایل قابل استفاد  در سیستم های-7

هم ندی اصلی برای هم ولتاژ کردن-8

قطع خودکار مدار در اثر اتصال کوتا -9
سطح مقطع هادی خنثی-3

سووطح مقطووع هووادی خفوواظتی، -4
خنثی-حفاظتی

سطح مقطع هادی هم بندی اصلی-5

سطح مقطوع هوادی هوم بنودی -6
اضافی

هادی اتصا  زمین-7

ترمینا  یا شوینه اصولی اتصوا -8
زمین

الکترود زمین-10

الکترودهای صفحه ای-1

الکترودهای قائم-2

الکترودهای افقی-3

االکترودهای زمین و حداقل انداز  آنه-4

ا خوردگی الکترودها در اثر هم بنتدی بت-5
فلزات دیار

االکترودهای زمین و حداقل انداز  آنه-6

مالحظات عمومی-1

انواع الکترودهای زمین-2

انتتداز  گیتتری مقاومتتت الکتریکتتی -3
الکترود زمین

بترای هتر دو)الکترود زمین اساسی -4
نوع زمتین شتامل حفاظتت سیستتم و 

(ایمنی
فقتتط بتترای )الکتتترود زمتتین ستتاد  -5

(وصل به هادی خنثای فشار ضعیف
رود شرایط استفاد  از یک یا دو الکت-6

زمین برای حفاظت سیستم و ایمنی

مقررات اضافی مربوط به هادی هوای -9
حفاظتی، هم بندی ها و اتصا  زمین



کلیات-1

2پیوست
مهانی عمومی سیستم
روشنایی داخلی

نکووات عمووومی  ابوول توجووه در -4
طراحی سیستم روشنایی داخلی

جدو  شدت روشنایی امواکن بور -5
حس  لوکس

استاندارد روشنایی داخلی-2

نحوه استفاده-3
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کلیات-1

3پیوست 
از مهانی عمومی استفاده
ضری  هم مانی

اصو  و مهانی عمومی-2

حداکثر درخواست نیوروی بورق -3
تاسیسات بر ی( تقاضا،دیماند)

مدارهای توزیع-4

کلیات-1 4پیوست 
مهانی عمومی سیستم

ریقسیستم های مرته  با سیستم اعالم ح-2اعالم حریق

کلیات-1 8پیوست 
محتوای نقشه ها و 
مدارک فنی طرح 
تاسیسات بر ی

کلیات-1

7پیوست 
حریم شهکه های برق

حریم شهکه برق-2

(a)حریم زمینی -1

(b,c)حریم هوایی -2

(c)حریم افقی -3

(b)حریم عمودی -4

محتوای نقشه های طرح تاسیسات بر ی-2

یمحتوای مدارک فنی طرح تاسیسات بر -3

مدارهای نهایی-5
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