
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 تاسیسات مکانیکیاجرایی آیین نامهریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور اقدام به تهیه نظام فنی اجرایی معاونت برنامهدفتر 

ات تاسیس مشخصات فنی عمومی»لد با نام ج ششنشریه که در  . رعایت کامل کلیه مفاد اینه استنمود 821تحت عنوان نشریه  ،ساختمان
دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور، پیمانکاران و عوامل دیگر در طرح های عمرانی الزم  ایانتشار یافته است بر« ساختمان مکانیکی
 :رداخته استبه موارد ذیل پ بوده که ی و طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانینکات اجرا شامل منبع غنیاین  .باشداالجرا می

 نینهمچ و مطبوع تهویه، هوا تعویض، گرمایی تاسیسات کلیات  : شامل: تاسیسات گرمایی، تعویض هوا و تهویه مطبوع8-821نشریه 
 باشد.می  مطبوع تهویه و هوا تعویض، گرمایی تاسیسات کشی لوله

 کشی لوله ،بهداشتی تاسیسات مصرفی گرم آب و سرد آب کشی لوله، بهداشتی تاسیسات : کلیاتتاسیسات بهداشتی: 2-821نشریه 
 . دهدمی پوشش را بهداشتی تاسیسات باران آب کشی لوله و بهداشتی تاسیسات هواکش و فاضالب

 .گیردمی قرار بررسی مورد مطبوع تهویه و هوا تعویض، گرمایی تاسیسات کشی : کانالکشی: کانال3-821نشریه 
 .پردازدمی مطبوع تهویه و هوا تعویض، گرمایی تاسیسات اریک : به عایقکاریعایق : 4-821نشریه 
 است. پرداخته ترموپالست هایلوله به خاص صورت : بهلوله های ترموپالستیک : 5-821نشریه 
 شود.می شامل را تاسیسات به مربوط کشی نقشه عالئم و اجرایی جزئیات : تمامیهای جزییات: نقشه6-821نشریه 
به عنوان یکی از منابع مهم  821تغییرات گسترده ایجاد شده در آزمون نظام مهندسی تاسیسات مکانیکی، نشریه و در پی  55از سال 

ها به سواالت و تخصصی به هر دو صالحیت نظارت و طراحی آزمون مربوطه اضافه شده است. با بررسی سواالت ادوار مختلف این آزمون
 ه بر اهمیت بسیار زیاد آن داللت دارد.خوریم کمتعدد مطرح شده از این منبع بر می

باشد که در شش جلد تهیه و های مختلف مییک منبع بسیار ارزشمند و کاربردی در بخش 821گونه که ذکر گردید نشریه همان
اجرایی  دهد. از طرف دیگر بسیاری از مطالب این نشریات کاربردی وصفحه را تشکیل می 0002تنظیم گردیده و روی هم رفته بیش از 

باشد. تفکیک مطالب این نشریات )از دیدگاه آزمونی( برای داوطلبان بسیار سخت و بوده و مدنظر طراحان برای آزمون نظام مهندسی نمی
سازی کوتاه برای آزمون و فرصت کم داوطلبان جهت مطالعه، خواندن تمامی مطالب نشریه پیچیده بوده و از طرفی با توجه زمان آماده

 تر شدنباشد. همچنین متن گنگ و پراکنده این نشریات باعث پیچیدهای نمیت شرکت در آزمون نظام مهندسی امر عاقالنهمذکور جه
 شود.موضوع می

ماست. روی شروزی انتشارات حرفه کتاب پیشهای شبانههمه این موارد انگیزه تهیه و تالیف کتاب حاضر را فراهم نموده و نتیجه تالش
گیری از دانش و تخصص خود در ابتدا تمامی مطالب مورد نیاز داوطلبان برای آزمون را گردآوری نموده و با بیان روان و بهرهمولف کتاب با 

ساده و نیز استفاده از اشکال مختلف به شرح مطالب گنگ و نامفهوم پرداخته است، به نحوی که این کتاب تمامی مطالب مورد نیاز آزمون 
بطور جداگانه آورده شده و برای  پنجمتا  جلد اول نشریاتمطالب الزم از دهد. در کتاب حاضر را پوشش می 218از هر شش جلد نشریه 
نیز  مهم آزمونی هایهمچنین نکتهاند. قرار گرفتهموضوع در متن های مرتبط با در بخش جلد ششمهای نشریه نقشه ،فهم و یادگیری بهتر

های نظام مهندسی مطرح است. ویژگی دیگر این کتاب تشریح کامل سواالت ادوار گذشته آزمونها متمایز و مشخص شده از سایر قسمت
 باشد، به طوری که برای درک کامل داوطلبین گرامی، پس از شرح مطالب هر قسمت،بندی شده میبه صورت طبقه 821شده از نشریه 

 آوری و پاسخ داده شده است.جمعسواالت مطرح شده در آزمون نظام مهندسی و متناظر با این مطالب 
های جزییات اجرایی تاسیسات مکانیکی و مورد نیاز آزمون به تفکیک ارایه ترین  نقشههمچنین در پیوست این کتاب بخشی از مهم

 گردیده است. 
رح به عنوان احتمال طبندی شده به تفکیک هر جلد از نشریه و با ویژگی دیگر این کتاب تشریح سواالت تالیفی متعدد به صورت طبقه

توان آشنایی نسبی از نحوه طرح سوال و سلیقه طراحان آزمون بدست باشد که با بررسی این سواالت میهای بعد میسوال آزمونی در دوره
 آورد.

ه و یکلید واژه مختص این کتاب ته ،سواالت آزمون دهی بهپاسخ جویی در زمانو صرفه همچنین به جهت یافتن سریع مطالب کتاب
 تنظیم شده است.

در خاتمه امیدواریم که تالش انتشارت حرفه مورد توجه و قبول مهندسین گرامی قرار گیرد. با وجود دقت و وسواس به خرج داده شده 
 ریغ نکرده وهیچ اثری خالی از ایراد نیست لذا از تمامی دوستان و همراهان گرامی تقاضا داریم پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از ما د

 منظور دستیابی به کیفیت باالتر ما را یاری نمایند.به
 ای شویدبا ما حرفه
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