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تغییرات اساسی ایجاد شده در پذیرش دانشجو در رشته ي مهندسی معماري در سال ۱۳۸۸ )پذیرش در مقطع کارشناسی معماري( امكان افزایش 
پذیرش دانشجو و تأسیس دانشكده هاي معماري زیادي را فراهم آورد. طبیعتاً جامعه معماري پذیراي موج زیادي از فارغ التحصیالن معماري شد که 
خواهان ورود به سازمان نظام مهندسی و شرکت در آزمون دریافت پروانه اشتغال به کار بودند. آزمونی که با توجه به شرایط خاص آن، از جمله جزوه 
باز بودن، به یكی از مشكل ترین و پردغدغه ترین آزمون هاي یک مهندس معمار تبدیل شده است. با توجه به اشتغال اکثر داوطلبان و کمبود زمان و 
بدلیل داشتن منابع بسیار و تعریف تعدادي از آنها توسط سازمان نظام مهندسی، هر شرکت کننده می بایست درکنار مطالعه منابع معرفی شده نظام 
مهندسی به منابع دیگری که در دوره های مختلف با سلقیه اساتید طراح سؤال متغیر می باشد مطالعه کرده و یا کلیه منابع جانبی را نیز همراه خود به 
جلسه آزمون ببرد. در کنار دیگر مباحث و حمل تعداد زیادي کتاب با مشكالت مختلفی روبرو بوده و به همین دلیل این آزمون مخاطره انگیز می شود. 
در این کتاب در ابتدا با بررسی و جمع بندی سؤاالت سالهای گذشته آزمون ها، نكاتی که در چند آزمون تكرار و یا حداقل یكبار مورد سؤال قرار 
گرفته ذکر شده است. در کنار این نكات کلیدی، کلیه بندها و مقرراتی را که می توانسته به عنوان سؤال مطرح شود را برای دوستان مطرح نموده ایم. 
در ادامه کلیه آزمون های دوره های مختلف به ترتیب سال امتحان جمع آوری شده تا داوطلبان در ابتدا خود پاسخگوی سؤاالت باشند و در انتهای 
هر آزمون پاسخ های تشریحی داده شده است. پاسخ ها سعی گردیده در ابتدا صحیح بوده و نیز کاملترین و جامع ترین پاسخ ممكن به سؤال باشد 
تا داوطلب نیازی به مراجعه کتاب منبع را نداشته باشد و بتواند در هر مكانی مطالعه الزم را داشته باشد. در انتهای هر پاسخ منبع دقیق سؤال 

وجواب نیز ارائه شده است. 
با امید به آنكه کتاب حاضر براي کلیه خوانندگان آن مفید واقع شود. 
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