
 

 

 

(2+6هایآزمايشیبنذیآزمون)بودجه
نامدرس:رياضيات

 

 سرفصل
 هرحلة آزهوى

 های هباحث هر آزهوى سرفصل

 ( اول 52% آزهوى اول )
 ٔطتك، ٔختػات لغث٣ ٚ اػذاد ٔختّظػ٣ٕٔٛ: تاتغ، حذ ٚ پ٥ٛست٣ٍ ٚ ٔجا٘ة، ٔطتك ٚ وارتزدٞا٢  ر٤اض٣

 
 د٤فزا٘س٥ُ، ٔؼادالت ٔزتثٝ اَٚا٢ تز ٔؼادالت  ٔؼادالت د٤فزا٘س٥ُ: ٔمذٔٝ

 ( دوم 52% ) آزهوى دوم

 ٞا٢ ٘اسزٜ، د٘ثاِٝ ٚ سز٢ ا٘تٍزاَر٤اض٣ ػ٣ٕٔٛ: ا٘تٍزاَ ٘أؼ٥ٗ، ا٘تٍزاَ ٔؼ٥ٗ ٚ وارتزدٞا٢ آٖ، 
 

 ٔؼادالت د٤فزا٘س٥ُ: ٔؼادالت ٔزتثٝ دْٚ ٚ ٔزاتة تاالتز ٚ تحث جٛاب خػٛغ٣

 درغذ اَٚ ٚ دْٚ( 52در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ )و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ  ( اول 25% آزهوى سوم )

 ( سوم 52% )آزهوى چهارم 

 ٞا، اپزاتٛر تزدار٢ ٘اتال، تٛاتغ چٙذ ٔتغ٥زٜ، ٔفْٟٛ ٌزاد٤اٖ ٚ ٞا ٚ خٓ ر٤اض٣ ػ٣ٕٔٛ: ٞٙذسٝ تح٣ّ٥ّ ٚ ٔاتز٤س، تٛاتغ تزدار٢، ر٤ٚٝ
 وارتزدٞا٢ آٖ، وارتزد ٔطتك در تٛاتغ چٙذ ٔتغ٥زٜ

 
 الپالس ٚ حُ دستٍاٜ ٔؼادالت ٔؼادالت د٤فزا٘س٥ُ: تثذ٤ُ

 ( چهارم 52% )آزهوى پنجن 

 

 ٞا٢ دٌٚا٘ٝ، سٝ ٌا٘ٝ، خٓ ٚ سغح ر٤اض٣ ػ٣ٕٔٛ: ا٘تٍزاَ
 

 ٞا ٔؼادالت د٤فزا٘س٥ُ: حُ ٔؼادالت د٤فزا٘س٥ُ تٛسظ رٚش سز٢

 درغذ سْٛ ٚ چٟارْ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ ) ( دوم 25% )آزهوى ششن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ (  جاهع اول ) آزهوى هفتن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ( جاهع دوم )  آزهوى هشتن

 



 

 

 
 
 
 

(2+6هایآزمايشیبنذیآزمون)بودجه
نامدرس:زبانعمومیوتخصصی

 

 سرفصل
 هرحلة آزهوى

 های هباحث هر آزهوى سرفصل

 هباحث زباى تخصصی  هباحث زباى عووهی 

 ساسٜ ِغت ٚ ٌزأز )ضٕا٤ز ٔٛغ٣ِٛ( ( اول 52%آزهوى اول ) 

 سِشِٝ ِغت ٚ ٌزأز )فؼُ ٚ سٔاٖ( ( دوم 52%)  آزهوى دوم

 (اول  25آزهوى سوم ) %
 و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ

 درغذ اَٚ ٚ دْٚ( 52)
 و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ

 درغذ اَٚ ٚ دْٚ( 52)

 صئٛتى٥ٙه + ٔذ٤ز٤ت ساخت ِغت ٚ ٌزأز )غفت ٚ ل٥ذ( ( سوم 52%) آزهوى چهارم 

 آب ٚ ٥ٞذر٥ِٚه + راٜ ٚ تزاتز٢ ِغت ٚ ٌزأز )حزٚف اضافٝ( ( چهارم 52%) آزهوى پنجن 

 ( دوم 25%) آزهوى ششن  
 و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ 

 درغذ سْٛ ٚ چٟارْ( 52)
 و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ 

 درغذ سْٛ ٚ چٟارْ( 52)

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ (  جاهع اول)  آزهوى هفتن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ( جاهع دوم)   آزهوى هشتن

 
 
 
 
 



 

 

 


 

(2+6هایآزمايشیبنذیآزمون)بودجه
نامدرس:مقاومتمصالح

 

 سرفصل

 هرحلة آزهوى
 های هباحث هر آزهوى سرفصل

 ( اول 52%آزهوى اول ) 
 ٞا٢ ساسٌار٢، سخت٣ ٚ تطاتٝ ت٥ز، ٞا٢ ٔحٛر٢ )تحت تارٌذار٢ خارج٣، حزارت ٚ خغا٢ ساخت(، رٚش ساسٜ

 

 تؼذ٢، وز٘ص ٔسغح، دا٤زٜ ٔٛٞز دٚ تٙص ٔسغح، وٕا٘ص ٣تار تحزا٘ٞا٢ غ٥ز ٔٙطٛر٢،  ٥ّٔٝ

 ( دوم 52%)  آزهوى دوم

 ٞا٢ سغح٣ ٚ حج٣ٕ، چٍا٣ِ ا٘زص٢ وز٘ط٣، پ٥چص در ٔماعغ ٔذٚر )ٍٕٞٗ ٚ غ٥زٍٕٞٗ(، تٙص سٝ ٔحٛرٜ، وز٘ص

 پ٥چص در ٔماعغ غ٥ز ٔذٚر ٔستغ٣ّ٥، پ٥چص در ٔماعغ جذار ٘اسن تاس ٚ تستٝ، 

 ٞا٢ ٔؼ٥ٗ ٚ ٘أؼ٥ٗ تحت تارٌذار٢ پ٥چط٣ تح٥ُّ ساسٜ

 درغذ اَٚ ٚ دْٚ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ ) (اول  25آزهوى سوم ) %

 ( سوم 52%) آزهوى چهارم 
 ٞا٢ خٕط٣، ا٘حٙاء ٚ ضؼاع ا٘حٙاء، ٕٔاٖ ا٤ٙزس٣، تار خٙث٣، ٔماعغ غ٥زٍٕٞٗ، خٕص خاِع، وز٘ص

 

 خٕص دٚ ٔحٛرٜ، خٕص ٔزوة )خٕص ٚ ٥٘ز٢ٚ ٔحٛر٢(

 ( چهارم 52%) آزهوى پنجن 
 ٞا٢ تحت تارٌذار٢ ػزض٣، تزش در ٔماعغ جذار ٘اسن ٚ غ٥ز جذار ٘اسن، ٔزوش تزش، ٔماعغ غ٥ز ٍٕٞٗ، ساسٜ

 

 ٞا٢ حاغُ اس تارٌذار٢ ٔزوة ضأُ اثزات خٕص، تزش، پ٥چص ٚ ٥٘ز٢ٚ ٔحٛر٢ ٚسا٤ُ اتػاَ تزض٣، تٙص

 سْٛ ٚ چٟارْ(درغذ  52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ ) ( دوم 25%) آزهوى ششن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ (  جاهع اول)  آزهوى هفتن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ( جاهع دوم)   آزهوى هشتن

 



 

 

 
 
 
 
 

(2+6هایآزمايشیبنذیآزمون)بودجه
هانامدرس:تحليلسازه

 

 سرفصل

 هرحلة آزهوى
 های هباحث هر آزهوى سرفصل

 ( اول 52%آزهوى اول ) 

 

، استات٥ه خزپا )رٚش ٔفػُ ٚ لاب  ٚ ٞا، استات٥ه ت٥ز ، پا٤ذار٢ ساسٜ) ساسٜ ٞا٢ ٔسغحٝ ٚ فضا٣٤ ( ٘أؼ٣ٙ٥درجٝ 

 ) ت٥ز ، لاب ٚ خزپا ( ٞا٢ ٔؼ٥ٗ ، خظ تأث٥ز ساسٜٔمغغ(

 ( دوم 52%)  آزهوى دوم

 

  ، ت٥ز ٚ لاب  خزپا در ، وار ٔجاس٢) ت٥ز ، لاب ٚ خزپا (  ٞا٢ ٘أؼ٥ٗ خظ تأث٥ز ساسٜ

 ، حزارت ، خغا ٚ...( اثز تارٌذار٢ خارج٣ ، ٘طست) 

 (اول  25آزهوى سوم ) %
 

 درغذ اَٚ ٚ دْٚ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ )

 ( سوم 52%) آزهوى چهارم 

 

تغ٥٥ز ضىُ ساسٜ ٞا٢ ٔؼ٥ٗ ٚ تح٥ُّ ساسٜ ٞا٢ ٘أؼ٥ٗ تا استفادٜ اس رٚاتظ حفظ٣، ، ) لاٖ٘ٛ اَٚ ٚ دْٚ (سغح ٍِٙز

 رٚضٟا٢ سخت٣ ٚ رٚاتظ ساسٌار٢

 ( چهارم 52%) آزهوى پنجن 
 

 ساسٜ ٞا٢ ٔتمارٖ تا تارٌذار٢ ٔتمارٖ ٔستم٥ٓ ٚ ٔتمارٖ ٔؼىٛسٔشدٚج، ز٥تا٘زص٢، لضا٤ا٢ واست٥ٍّ٥ا٘ٛ، تت٣ ٔاوسَٛ، 

 ( دوم 25%) آزهوى ششن  
 

 درغذ سْٛ ٚ چٟارْ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ )

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ (  جاهع اول)  آزهوى هفتن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ( جاهع دوم)   آزهوى هشتن

 



 

 

 

(2+6هایآزمايشیبنذیآزمون)بودجه
نامدرس:مکانيکخاکوپیسازی

 

 سرفصل

 هرحلة آزهوى
 های هباحث هر آزهوى سرفصل

 ( اول 52%آزهوى اول ) 

 ٞا ٚ رٚاتظ ٚس٣٘ ٚ حج٣ٕ آٟ٘ا،  پ٥ذا٤ص خان

ٞا، تزاٚش آب در  ٞا در س٥ستٓ ٔتحذ ٚ ...(، تزاوٓ خان تٙذ٢ خان تٙذ٢، حذٚد اتزتزي، عثمٝ ٞا )دا٘ٝ ٌذار٢ خان ضٙاخت ٚ ٘اْ

 خان )ٌزاد٤اٖ ٥ٞذر٥ِٚى٣ ٚ لاٖ٘ٛ دارس٣، تزاٚش ٤ه تؼذ٢ ٚ دٚ تؼذ٢ در خان ٚ ...(

 ( دوم 52%)  آزهوى دوم

 ٞا در تزاتز جٛضص ٚ تاالسد٣ٌ ٚ ...(، تٙص ٔؤثز )اغُ تٙص ٔؤثز، فطار تزاٚش، پا٤ذار٢ خان

 (، ٘طست خان ٚ تحى٥ٓ 1تٝ  5تٛس٤غ تٙص در خان )رٚاتظ تٛس٥ٙسه ٚ تمز٤ث٣  

 )ٔفْٟٛ تحى٥ٓ، ٔحاسثات تحى٥ٓ، درجٝ تحى٥ٓ ٚ ...(

 درغذ اَٚ ٚ دْٚ( 52لث٣ّ )و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ  (اول  25آزهوى سوم ) %

 ( سوم 52%) آزهوى چهارم 
 ٞا٢ ٔماٚٔت تزض٣(، ٔماٚٔت تزض٣ خان )ٔفا٥ٞٓ ٔماٚٔت تزض٣ ٚ آسٔا٤ص

 ٞا٢ غحزا٣٤( ٞا٢ حفار٢ ٚ آسٔا٤ص ٞا٢ س٤زس٣ٙ٥ٔ )رٚش ٞا٢ خاو٣، فطار جا٘ث٣ خان ٚ د٤ٛارٞا٢ حائُ، واٚش پا٤ذار٢ ض٥زٚا٣٘ 

 ( چهارم 52%) آزهوى پنجن 

 ا٢ سغح٣ٞ پ٣

ٞا٢ ػ٥ٕك )تحث ظزف٥ت  ٞا٢ سغح٣(، پ٣ ٞا، تزرس٣ ٚ ٔحاسث١ ٘طست ٚ فطار س٤ز پ٣ ٚ تحث عزاح٣ پ٣ )تحث ظزف٥ت تارتز٢ پ٣ 

 ٞا، پذ٤ذٜ اغغىان ٔٙف٣ ٚ ٌزٜٚ ضٕغ( تارتز٢ ٚ ٔماٚٔت جا٘ث٣ ٚ اتىا٣٤ ضٕغ

 ( دوم 25%) آزهوى ششن  
 

 سْٛ ٚ چٟارْ( درغذ 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ )

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ (  جاهع اول)  آزهوى هفتن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ( جاهع دوم)   آزهوى هشتن
 
 
 





 

 

 

 

 (2+6هایآزمايشیبنذیآزمون)بودجه

نامدرس:مکانيکسياالتوهيذروليک
 

 سرفصل
 هرحلة آزهوى

 های هباحث هر آزهوى سرفصل

 ( اول 52%آزهوى اول ) 

ٔثا٣٘ ٔىا٥٘ه س٥االت )تؼز٤ف س٥اَ، ٔفْٟٛ ِشجت ٚ لاٖ٘ٛ ِشجت ٥٘ٛتٗ، تحث وطص سغح٣ ٚ ٔٛئ٣ٍٙ٥ ٚ ...(، فطار ٚ ٥٘ز٢ٚ 

٥ٌز٢ آٖ، ٥٘ز٢ٚ ٚارد تز سغٛح تخت، ٔٙح٣ٙ ٚ تستٝ ٚ لٛا٥٘ٗ ضٙاٚر٢(، تحث تؼادَ  ٞا٢ ا٘ذاسٜ ٥ٞذرٚاستات٥ه )ٔفْٟٛ فطار ٚ رٚش
 تت ٚ حزوت دٚرا٣٘(٘سث٣ )س٥اَ تحت ضتاب خغ٣ ثا

 ( دوم 52%)  آزهوى دوم
ٞا، ٔؼادِٝ خظ ٔس٥ز ٚ خظ جز٤اٖ، ٔفْٟٛ دت٣، پ٥ٛست٣ٍ، حجٓ وٙتزَ ٚ ...(، ٔؼاد١ِ  تٙذ٢ ا٘ٛاع جز٤اٖ س٥ٕٙات٥ه س٥االت )عثمٝ

 ساس٢ ٔذَحزوت ٚ جت آساد ٔا٤غ، آ٘ا٥ِش اتؼاد٢ ٚ لٛا٥٘ٗ تطاتٝ در  ٞا٢ ٥ٞذر٥ِٚى٣، ٔؼاد١ِ ا٘ذاسٜ  تز٣ِٛ٘ ٚ ٔاض٥ٗ

 درغذ اَٚ ٚ دْٚ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ ) (اول  25آزهوى سوم ) %

 ( سوم 52%) آزهوى چهارم 

ٞا، س٥ستٓ  ٞا، ٔحاسث١ تٙص تزض٣ در ِِٛٝ ٞا، جز٤اٖ آراْ در ِِٛٝ ٞا )ٔحاسث١ افت ا٘زص٢ در ِِٛٝ ٞا٢ ِشج ٚ ٥ٞذر٥ِٚه ِِٛٝ جز٤اٖ
ٞا، ٔؼادالت اساس٣ حاوٓ  ٞا٢ تاس، تٛس٤غ فطار در وا٘اَ ...(، ٔثا٣٘ ٥ٞذر٥ِٚه )اغَٛ ٚ ٔفا٥ٞٓ ا٥ِٚٝ در وا٘اَ ٞا٢ سز٢ ٚ ٔٛاس٢ ٚ ِِٛٝ

ٞا٢ تاس )ٔفْٟٛ ا٘زص٢ ٔخػٛظ، ٔحاسثات ػٕك  ٞا ٚ تزرس٣ أٛاج سغح٣(، وارتزد اغُ ا٘زص٢ در وا٘اَ تز جز٤اٖ س٥اَ در وا٘اَ
 ؼ٣ در وا٘اَ ٚ ...(تحزا٣٘، تزرس٣ جز٤اٖ در غٛرت تغ٥٥زات ٔٛض

 ( چهارم 52%) آزهوى پنجن 

ٞا٢ ٤ىٙٛاخت )رٚاتظ  ٞا٢ تاس )ٔفْٟٛ ٥٘ز٢ٚ ٔخػٛظ ٚ تزرس٣ پذ٤ذ٠ پزش ٥ٞذر٥ِٚى٣(، جز٤اٖ وارتزد اغُ ا٘ذاس٠ حزوت در وا٘اَ

ٞا، ٘ح٠ٛ  ا٘ٛاع پزٚف٥ٌُذار٢  ٞا٢ ٔتغ٥ز تذر٤ج٣ )٘اْ ضش٢ ٚ ٔا٥ً٘ٙ، ٔحاسث١ تٙص تزض٣ ٚ تزرس٣ تٟتز٤ٗ ٔمغغ ٥ٞذر٥ِٚى٣(، جز٤اٖ
 تزس٥ٓ آٟ٘ا ٚ ...(

 درغذ سْٛ ٚ چٟارْ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ ) ( دوم 25%) آزهوى ششن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ (  جاهع اول)  آزهوى هفتن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ( جاهع دوم)   آزهوى هشتن
 

 



 

 

 
 
 

(2+6آزمايشیهایبنذیآزمون)بودجه
هایفوالدینامدرس:سازه

 

 سرفصل
 های هباحث هر آزهوى سرفصل هرحلة آزهوى

 ( اول 52%آزهوى اول ) 
 عزاح٣ ٚ ...( رٚش ٞا٢ٔؼزف٣ ٔفا٥ٞٓ ٔزتثظ تا فٛالد )ٕ٘ٛدار تٙص وز٘ص، 

 عزاح٣ اػضا٢ وطط٣ 
 ٌس٥خت٣ٍ لاِث٣ ٚ ...( ،دار  )عزاح٣ در عَٛ ػضٛ ٚ در ٔحُ اتػاَ، ضز٤ة تأخ٥ز تزض٣، غفحات سٛراخ

 ( دوم 52%)  آزهوى دوم
 ٞا٢ فٛالد٢  عزاح٣ ستٖٛ

)ٔفا٥ٞٓ وٕا٘ص ٚ تار تحزا٣٘، ضز٤ة عَٛ ٔؤثز، وٕا٘ص االست٥ه ٚ غ٥ز االست٥ه ستٖٛ، رٚاتظ عزاح٣ ٚ ظزف٥ت فطار٢ در 
 ٞا٢ ٔزوة، تست ٚ ا٘ٛاع آٟ٘ا ٚ ...( ستٖٛٞا،  ستٖٛ

 درغذ اَٚ ٚ دْٚ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ ) (اول  25آزهوى سوم ) %

 ( سوم 52%) آزهوى چهارم 
تزش،  چص،٥ٔختّف ٔا٘ٙذ پ ٢ٞا ٢آٟ٘ا تحت تارٌذار ت٥ٚ ظزف ٞا ٣خت٥ٍ)ا٘ٛاع ٌس ٣چ٥ٚ اتػاالت پ ٣ا٘ٛاع اتػاالت جٛض ٣عزاح

 تزش ٚ خٕص ٚ ...(تزو٥ة  چص،٥تزش ٚ پ ة٥خٕص، تزو٥٘ز٢ٚ ٔحٛر٢ ، 

 ( چهارم 52%) آزهوى پنجن 
 عزاح٣ ت٥زٞا٢ فٛالد٢ 

 )ٍِٙز پالست٥ه، وٕا٘ص ٔٛضؼ٣، وٕا٘ص پ٥چط٣ جا٘ث٣، ظزف٥ت خٕط٣، وٙتزَ خ٥ش، ظزف٥ت تزض٣ ٚ ...(، 
 وأپٛس٤ت(س٘ثٛر٢،  ت٥ز ستٖٛ )فطار٢ ٚ وطط٣(، ت٥زٞا٢ خاظ )ت٥ز ٚرق، ال٘ٝ

 درغذ سْٛ ٚ چٟارْ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ ) ( دوم 25%) آزهوى ششن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ (  جاهع اول)  آزهوى هفتن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ( جاهع دوم)   آزهوى هشتن

 

 



 

 

 

 

 

(2+6هایآزمايشیبنذیآزمون)بودجه
بتنیهاینامدرس:سازه

 

 سرفصل
 های هباحث هر آزهوى سرفصل هرحلة آزهوى

 ( اول 52%آزهوى اول ) 
 ضذ٣ٌ تتٗ، خشش ٚ ...( وز٘ص تتٗ، جٕغ -ٔؼزف٣ ٔفا٥ٞٓ ٔزتثظ تا تتٗ )ٕ٘ٛدار تٙص 

 آرٔٝ تحت خٕص  ٔماعغ ٔختّف تتٗ
 (ِت ٔتٛاسٖ، ٔمغغ تا فٛالد فطار٢ )تزرس٣ حاالت االست٥ه، االستٛپالست٥ه ٚ پالست٥ه، حا

 ( دوم 52%)  آزهوى دوم
 آرٔاتٛر ٞا٢ ػزض٣، ٚ تتٗ آرٔٝ )ا٘ٛاع تزن در ت٥ز، ظزف٥ت تزض٣  ٞا٢ تتٗ ضىُ ٚ ...(، تزش در ساسٜ Tدار ) خٕص در ٔماعغ تاَ

 آرٔٝ  ٞا٢ تتٗ پ٥چص در ساسٜٞا ( ،  فاغّٝ خأٛت
 ع٣ِٛ پ٥چط٣، اثز تٛأْ تزش ٚ پ٥چص(دٞٙذ٣ٌ، ظزف٥ت پ٥چط٣ ، آرٔاتٛر  ) ٍِٙز پ٥چط٣ تزن

 درغذ اَٚ ٚ دْٚ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ ) (اول  25آزهوى سوم ) %

 ( سوم 52%) آزهوى چهارم 
)تحت ٥٘ز٢ٚ ٔحٛر٢ خاِع، ٔزوش پالست٥ه، ٥٘ز٢ٚ ٔحٛر٢ ٚ خٕص ته ٔحٛرٜ، ٥٘ز٢ٚ ٔحٛر٢ ٚ  آرٔٝ ٞا٢ تتٗ عزاح٣ ستٖٛ

ع تًٙ ٔٛاس٢ ٚ دٚر پ٥چ (  خٕص دٚ ٔحٛرٜ، ٕ٘ٛدار ا٘ذروٙص ٚ آرٔاتٛر ٞا٢ ػزض٣ اس ٛ٘

 ( چهارم 52%) آزهوى پنجن 
ٞا٢  ٥ش دراس ٔذت در ساسٜپ٥ٛست٣ٍ ٟٔار٢، چسثٙذ٣ٌ خٕط٣، تزن ٚ ػٛأُ ٔؤثز تز ػزؼ تزن خٕط٣، خ٥ش آ٣٘ ٚ خ

 ٞا ٞا ٚ پ٣ آرٔٝ، اغَٛ عزاح٣ داَ تتٗ
 )وٙتزَ تزش ٤ه عزفٝ ٚ دٚ عزفٝ، آرٔاتٛرٞا٢ افت ٚ حزارت ٚ ...( 

 درغذ سْٛ ٚ چٟارْ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ ) ( دوم 25%) آزهوى ششن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ (  جاهع اول)  آزهوى هفتن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ( جاهع دوم)   آزهوى هشتن


 



 

 

 

 

(2+6هایآزمايشیبنذیآزمون)بودجه
نامدرس:راهسازیوروسازی

 

 سرفصل
 هرحلة آزهوى

 های هباحث هر آزهوى سرفصل

 ( اول 52%آزهوى اول ) 
 ا٢ سادٜ، ٔزوة ٚ ٔؼىٛس و٥ّات ٚ ٔفا٥ٞٓ راٞساس٢، لٛس افم٣ دا٤زٜ راٞساس٢:

 

 ٞا٢ رٚساس٢ )اساس، س٤زاساس ٚ خان تستز(، تثث٥ت ٔػاِح رٚساس٢ و٥ّات ٚ ٔفا٥ٞٓ ا٥ِٚٝ رٚساس٢، ال٤ٝ رٚساس٢:

 ( دوم 52%)  آزهوى دوم
 لٛس لائٓ، ٔسافت د٤ذ ٚ تزاف٥ه راٞساس٢:

 

 ٞا٢ آسفاِت٣ ػّٕىزد ل٥ز در رٚساس٢، ٔخّٛط رٚساس٢:

 درغذ اَٚ ٚ دْٚ( 52دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ )و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در  (اول  25آزهوى سوم ) %

 ( سوم 52%) آزهوى چهارم 
 ض٥ة ػزض٣، ٔٙح٣ٙ وّٛتٛئ٥ذ راٞساس٢:

 

 ػٛأُ ج٢ٛ ٚ ٤خثٙذاٖ در رٚساس٢، تارٌذار٢ رٚساس٢ رٚساس٢:

 ( چهارم 52%) آزهوى پنجن 
 ٔحاسثٝ حجٓ ػ٥ّٕات خاو٣ ٚ ٔٙح٣ٙ تزٚوٙز راٞساس٢:

 

 عزاح٣ رٚساس٢، ا٘ٛاع خزات٣ رٚساس٢ رٚساس٢:

 درغذ سْٛ ٚ چٟارْ( 52و٥ّٝ ٔثاحث ٔغزح ضذٜ در دٚ آسٖٔٛ لث٣ّ ) ( دوم 25%) آزهوى ششن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ( جاهع اول)  آزهوى هفتن  

 ساس٢ وٙىٛر سزاسز٢ ضث٥ٝ ( جاهع دوم)   آزهوى هشتن

 


