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 تعاریف .1

 مقررات ملی ساختمان: الف( 

 اتیعمل یاجرا و نظارت ،یطراح در هیاالرعا الزم یحقوق و ییاجرا ،یفن ضوابط از یا مجموعه ساختمان، یمل مقررات

 است؛ ساختمان از یبردار بهره و یکاربر رییتغ ،یاساس ینوساز و ریتعم بنا، ی توسعه ،ینوساز ب،یتخر از اعم یساختمان

 .شود یم وضع جامعه و فرد یاقتصاد ی صرفه و بهداشت ش،یآسا مناسب، یده بهره ،یمنیا نیتأم منظور به که

 ب( عمران: 

 شامل یمصنوع و یعیطب یها سازه ساخت و ینگهدار ،یطراح به که است، یمهندس یها شاخه از یکی عمران یمهندس

 .پردازد یم ها ساختمان و سدها ها، کانال ها، پل ها، جاده

 ج( نقشه برداری: 

 یکارشناس) یبردار نقشه یمهندس: یها عنوان تحت رانیا در که( Surveying: یسیانگل به) نگیسِروِ ای یبردار نقشه

 سیتدر( وستهیناپ) یبردار نقشه یتکنولوژ یمهندس و( وستهیپ یکارشناس) یبردار نقشه-عمران یمهندس ،(وستهیپ

 ق،یتلف ل،یتحل ت،یریمد پردازش، ،یساز رهیذخ ،یساز آماده ،یآور جمع به که است یمهندس علوم از یا شاخه. شود یم

 .پردازد یم مرجع مکان یها داده انتقال و یابیباز

 :د( معماری

 و ها ساختمان ساخت و یطراح ،یزیر برنامه ندیفرا محصول نیچن هم و ندیفرا( Architecture: یسیانگل به) یمعمار

 و یفرهنگ ینمادها عنوان به معموالً کنند، یم بروز ساختمان شکل به که یمعمار یکارها .باشد یم ها سازه گرید

 .شوند یم شناخته شانیدستاوردها و یمعمار یایبقا توسط معموالً یباستان یها تمدن. شوند یم شناخته یهنر یکارها



 
 

 

  

 

 ضوابط .2

معمارینقشه برداریعمرانآزاددانشجویی  ، ، و در سه گرایش  و _دانش آموزیمسابقه در دو سطح . 

  کنند.ثبت نام و گرایش   برگزار میشود و هر شخص فقط میتواند در یک سطح

 نسبت به ثبت نام خود اقدام 1/12/99 لغایت 20/11/99. داوطلبین عزیز باید در بازه ی زمانی 

 م قابل تمدید نمیباشد.زمان ثبت نا ،کنند

. ثبت نام فقط از طریق وبسایت انجمن علمی و پژوهشی مهندسی عمران دانشگاه پیام نور استان بوشهر 

 صورت میگیرد. www.bucpme.irبه نشانی 

بیست هزار ده هزار تومان و در سطح آزاد دانشجویی _. هزینه ی ثبت نام در سطح دانش آموزی

تومان  میباشد.

مجازی امانه ی جامع امتحانات دانشگاه پیام نور صورت میگیرد.و از طریق س . آزمون به صورت 

 .username  وpassword ود به سامانه ی جامع امتحانات دانشگاه پیام نور یک روز قبل از جهت ور

 به شماره ای که در زمان ثبت نام در سایت ثبت میکنید ارسال میشود. پیامکشروع امتحان از 
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. به سه نفر برتر هر گرایش در هر سطح جوایز نقدی و غیر نقدی از طرف دانشگاه پیام نور و سازمان 

 هندسی اهدا خواهد شد.نظام م

به نشانی  علمی عمران دانشگاه پیام نور استان بوشهر . تمام اطالع رسانی ها از طریق وبسایت انجمن

www.bucpme.ir  صورت میگیرد. و صفحه ی اینستاگرامی این انجمن به نشانی @bu.cpme

تماس  ام میتوانید با شماره ی . در صورت مشاهده ی هرگونه خطا در زمان ثبت ن 09024069954

 حاصل نمایید.
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 منابع آزمون .3

الزامات عمومی ) 4، مبحث (1334 -نظامات اداری) 2: مبحث .  منابع آزمون گرایش عمران

بارهای وارد بر ) 6، مبحث (1396 -مصالح و فرآورده های ساختمانی) 5، مبحث (1396 -ساختمان

طرح و ) 9، مبحث (1392 -طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی) 3، مبحث (1393 -ساختمان

 (1392 -ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا)12، مبحث (1399 -اجرای ساختمان های بتن آرمه

منابع آزمون گرایش نقشه برداری ، (1334 -یادار نظامات) 2 مبحث، (1392 -تعاریف) 1: مبحث . 

 (1395 -پدافند غیرعامل) 21، مبحث (1392 -اجرا نیح در کار حفاظت و یمنیا)12 مبحث 

معماری شیگرا آزمون منابع یعموم الزامات) 4 مبحث ،(1334 -یادار نظامات) 2 مبحث: . 

 بر وارد یبارها) 6 مبحث ،(1396 -یساختمان یها فرآورده و مصالح) 5 مبحث ،(1396 -ساختمان

 و طرح) 9 مبحث ،(1392 -ییبنا مصالح با ساختمان یاجرا و طرح) 3 مبحث ،(1393 -ساختمان

 (1392 -اجرا نیح در کار حفاظت و یمنیا)12 مبحث ،(1399 -آرمه بتن یها ساختمان یاجرا

 

 

 

 

 

 

 

 


