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 چکیده
 آزمون نظام مهندسیبعد از نگارش و انتشار سه جلد کتاب ویژه 

بندی شده های طبقهدرسنامه و پرسش»تاسیسات برقی با عناوین 

و « برق پالستاسیسات »، «آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

، بنا به درخواست های مکرری از «تاسیسات برق گان کاربردیواژ»

سوی داوطلبان عزیز برای تشریح آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی 

کتاب »آماده شده است. از این رو، در سنوات اخیر، کتاب پیش رو 

، «تشریح پرسش های آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی

، شهریور 94، بهمن 94، مرداد 93، آبان 93پاسخ آزمون های خرداد 

به صورت کامال تشریحی  97و اردیبهشت  96، مهر 95، اسفند 95

ل تدوین و آماده شده است. در تشریح مسائل سعی شده به صورت کام

توضیح اختصاصی برای هر پرسش ارائه شود اما قطعا استفاده از 

مباحث مقررات ملی ساختمان و بویژه سه کتاب قبلی مهندس 

اسیسات ت  فیلم آموزش آمادگی آزمون نظام مهندسیمحمدکریمی و 

 ایشان الزامی به نظر می رسد. برقی

 

 

 

 

 

 

 

http://akhbarmohandesi.ir/shop/
http://akhbarmohandesi.ir/shop/
https://www.akhbarmohandesi.ir/product/textbook-and-questions-classified-electric-installations/
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https://www.akhbarmohandesi.ir/product/e-plus-wiring/
https://www.akhbarmohandesi.ir/product/keywords-book-wiring-test-engineering-council/
https://www.akhbarmohandesi.ir/product/videos-of-engineering-exam-preparation/
https://www.akhbarmohandesi.ir/product/videos-of-engineering-exam-preparation/


 

 
 

 ( مشخصات کلی1
 نوع محصول: کتاب

 157تعداد صفحات: 
 نحوه ارسال: پستی
 قطع: رحلی )بزرگ(

 NB23کد محصول: 

 هزار تومان  32قیمت: 
 

 ( مشخصات داخلی2
  93تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی خرداد پاسخ 

 93نظام مهندسی تاسیسات برقی آبان تشریحی آزمون پاسخ 

 94تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی مرداد پاسخ 

 94تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی بهمن پاسخ 

 95تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی شهریور پاسخ 

طراحی اسفند  -تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیپاسخ 

95 

نظارت اسفند -یحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیتشرپاسخ 

95 

 96طراحی مهر  -تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیپاسخ 

 96نظارت مهر -تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیپاسخ 



طراحی  -تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیپاسخ 

 97اردیبهشت 

نظارت -تشریحی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیپاسخ 

 97اردیبهشت 

 

 

 ( لینک های دسترسی3
 ( لینک کتاب در سایت کتابخانه ملی3-1

prod/bibliographic/4435285-http://opac.nlai.ir/opac 

 

 

 ( مشاهده فهرست مطالب 2-3
https://mohandesinnews.ir/wp-

content/uploads/2017/11/NB23.-list.pdf 

 

 ( مشاهده بخشی از کتاب3-3

https://mohandesinnews.ir/wp-

content/uploads/2017/11/NB23.-sample.pdf 

 

 ( لینک خرید کتاب3-4

https://www.mohandesinNEWS.ir/?p=2081 

 

 ( پیش زمینه نگارش کتاب4
 ( تکرار سواالت4-1

https://mohandesinnews.ir/?p=36942
https://mohandesinnews.ir/?p=36942
https://mohandesinnews.ir/?p=36215
https://mohandesinnews.ir/?p=36215
http://opac.nlai.ir/opac-prod/bibliographic/4435285
https://mohandesinnews.ir/wp-content/uploads/2017/11/NB23.-list.pdf
https://mohandesinnews.ir/wp-content/uploads/2017/11/NB23.-list.pdf
https://mohandesinnews.ir/wp-content/uploads/2017/11/NB23.-sample.pdf
https://mohandesinnews.ir/wp-content/uploads/2017/11/NB23.-sample.pdf
https://www.akhbarmohandesi.ir/?p=2081


 

(، در برای مشاهده جزئیات کلیک کنیدبا توجه به تحقیق انجام شده )

آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، تعداد قابل توجهی از پرسش ها 

از سنوات قبل می باشد. از این رو، تسلط به این سواالت تاثیر قابل 

توجهی در افزایش احتمال قبولی داوطلبان دارد. همچنین، بنا به 

تجربه سنوات قبل، پرسش های آزمون معموال بیشتر از آزمون های 

هی به آن مطرح می شود، بنابراین در این کتاب، پاسخ به سه سال منت

 به بعد مورد توجه قرار گرفته است.  93پرسش های سال 

 

 ( نیاز به جمع بندی4-2

از آنجائیکه مفاهیم آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی فرار بوده و 

کتاب تشریح نیاز به مرور مرور آن قبل از آزمون بسیار مهم است، 

با هدف مرور  آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیپرسش های 

آخر و جمع بندی مطالب یاد گرفته شده از سایر منابع آموزشی 

 مهندس کریمی آماده شده است. 

 

 ( ویژگی های برجسته5
 ( پاسخ کامال تشریحی5-1

در این کتاب، تمامی پرسش ها به صورت کامال تشریحی و با جزئیات 

 کامل پاسخ داده شده است. 

 

 ( متفاوت از سایر محصوالت5-2

https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/practical-information-test-engineering-council/data-of-tests-of-construction-engineering/data-of-test-electrical-installations/
https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/practical-information-test-engineering-council/data-of-tests-of-construction-engineering/data-of-test-electrical-installations/


در پاسخ های ارائه شده در این کتاب، نهایت تالش شده که متفاوت 

از پاسخ های ارائه شده در کتابهای و فیلم آموزشی مهندس کریمی 

 باشد تا پرسش ها از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گیرند. 

 

 ( تفکیک پرسش ها5-3
پرسش ها به سه دسته طراحی، نظارت و در این کتاب، برای اولین تمامی 

مشترک دسته بندی شده تا داوطلبان دو طالحیت طراحی و نظات به راحتی 
 براساس نوع سواالت مطالعه کنند.

 
 

 ( به روزرسانی5-4
این چهارمین چاپ و سومین ویرایش از کتاب بوده و در واقع در هر نوبت 

ه است. همچنین، با توجه چاپ، کتاب براساس آخرین آزمون به روزرسانی شد
، تغییرات جدید به این نسخه از 21و  13، 3به چاپ ویرایش جدید مباحث 

 کتاب اعمال گردید.

 

 ( پرسش و پاسخ6

 

به بعد را پاسخ  93( چرا این کتاب تنها پرسش های سال 6-1

 می دهد و نه قبل از آن را؟

برای )پاسخ( اوال طبق توضیحات داده شده در ویدیوهای تحلیلی 

اری از آزمون های (، غالب پرسش های تکرمشاهده جزئیات کلیک کنید
سنوات اخیر بوده، هر چند پرسش های سال های قبل نیز سهم قابل قبولی 

https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/practical-information-test-engineering-council/data-of-tests-of-construction-engineering/data-of-test-electrical-installations/
https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/practical-information-test-engineering-council/data-of-tests-of-construction-engineering/data-of-test-electrical-installations/
https://www.akhbarmohandesi.ir/category/test-engineering-council/practical-information-test-engineering-council/data-of-tests-of-construction-engineering/data-of-test-electrical-installations/


 

دارند اما قطعا به اندازه سه سال اخیر نیست. در ثانی، یکی از اهداف نگارش 
این کتاب، جمع بندی مفاهیم یادگرفته شده است که آزمون سنوات اخیر 

 بهترین حالت ممکن است. 
 

رسش ها، از سایر محصوالت آموزشی نیز ( در پاسخ به پ6-2

 کمک گرفته شده و به آنها ارجاع داده شده است؟
شده که نوع پاسخ های این کتاب به صورت اختصاصی پاسخ( خیر، اوال سعی 

برای آن بوده و مستقل از سایر محصوالت آموزشی باشد تا داوطلبان از زوایای 
که این کتاب ذاتا مستقل  مختلف به پاسخ پرسش برسند، در ثانی سعی شده

 باشد و داوطلب برای مطالعه آن نیاز به تهیه سایر محصوالت نشود.
 

آیا برای قبولی در آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی، ( 6-3

 مطالعه این کتاب به تنهائی کافی است؟
پاسخ( تالش بسیار زیادی شده است که این محصول آموزشی، در حد بضاعت 

داوطلبان پاسخ دهد اما برای داشتن کاملترین مجموعه خود به نیازهای 
، «مینی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیتض-بسته طالئی»ممکن، 

بسته برنزی آزمون »، «بسته نقره ای آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی»
گنجینه کتاب های آزمون نظام مهندسی »و « نظام مهندسی تاسیسات برقی

 می شود.  پیشنهاد« تاسیسات برقی

 

نیز در این کتاب در  21و  13 ،3( آیا ویرایش جدید مباحث6-4

 نظر گرفته شده است؟
پاسخ( بله، تمامی پرسش ها و نکاتی که مرتبط با متن این مباحث جدید 

 است در این کتاب اصالح و به روزرسانی شده است. 
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( آیا این کتاب متناسب با هر کدام از صالحیتهای طراحی 6-5

 یا نظارت است؟
نظارت، طراحی و مشترک دسته بندی شده  پاسخ( بله، سواالت به سه دسته

 تا برای هر صالحیت کامال مجزا و مشخص باشد.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 درباره نویسنده ( 7
من محمدکریمی هستم، کارشناس ارشد 

بیش از   مهندسی برق قدرت که تا بحال

عنوان مقاله علمی در معتبرترین  50

ژورنالها و کنفرانس های داخلی و خارجی 

عنوان کتاب تالیف  13از من منتشر شده، 

کرده ام، چند بار به عنوان پژوهشگر و 

معلم نمونه انتخاب شده ام. در زمینه نظام 

تحلیلی -مهندسی هم، عالوه بر مدیرمسئولی اولین و تنها پایگاه خبری

//:http تصاصی نظام مهندسی ایران )اخ

.irmohandesinnews/ ،فیلم  چندین(، هفت عنوان کتاب

آموزشی، ده ها جزوه آموزشی و یادداشت و نقد تحلیلی نوشته و ده 

ها دوره آمادگی آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقی در نقاط مختلف 

کرده ام. برای مشاهده جزئیات و اسناد سوابق علمی و کشور برگزار 

http://mohammad-کاری من لطفا به سایت شخصی )

karimi.ir  .مراجعه فرمائید ) 
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 راه های ارتباطی( 8

 

 مشاهده آخرین محصوالت به فروشگاه اینترنتی         
https://www.mohandesinNEWS.ir/shop 

 

 سایت شخصی مولف و مدرس دوره         
http://mohammad-karimi.ir 
 

 کانال تلگرامی با آموزش روزانه و ارائه تخفیف ویژه اعضا:        
https://telegram.me/tasisat_barghi 

 

 

 تماس مستقیم با مولف کتاب و مدرس دوره ها:

         https://telegram.me/allo_mohandes 

      02166404186 

      info@mohandesinNEWS.ir 

 

 

https://www.akhbarmohandesi.ir/shop/
http://mohammad-karimi.ir/

