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 بنام آنكه جان را فكرت آموخت
 

فراهم كند چه آن بنا ديوارهاي  آرامش و آسايش را براي ساكنان آنتواند  تنها يك بناي استاندارد مي
باشد چه آسمانخراشي در مركز شهر، و اين هرگز اتفاق  گلي يك اطاقك با سقف خيزران بوده

تراكم جمعيت تابع فرهنگ خاص هر  افتد مگر با رعايت اصول منطبق و سازگار با اقليم و نمي
 منطقه.

وزارت مسكن و شهرسازي جهت يكپارچه نمودن ضوابط اجرايي ساختمانها در ايران تالش 
ر و د ي را در قالب مقررات ملي ساختمانبسياري نموده تا حد زيادي دانش دانشگاهي و اصول اجراي

مبنا ياز به تشريح و تفسير دارد. بر همين ، اما اين مباحث نيز خود نمباحث تفكيك شده با هم بياميزد
ي با مشورت اساتيد گرايوبا استفاده از روش پازل و تصوير، كتاب پيش ربراي اولين بار در اين حوزه

 .زمون نظام مهندسي نگاشته شده استهاي برتر آ معماري و رتبه
ايسه با كتب خورد خالصه و مفيد بودن مطالب است كه در مق آنچه در اين كتاب به چشم مي
جوئي در وقت مفيد واقع شده و ذهن مخاطب آمادگي بيشتر در  قطور موجود در بازار، در نيل به صرفه

 فراگيري و به خاطر سپردن مطالب دارد.
ردن مشكالت ترسيمي در زمان ، خاطر نشان كن كتاب حل آزمونهاي سالهاي گذشتهدر اي

مهم ضوابط و منابع معتبر ان و ارائه مطالب مفيد و ، پرسش و پاسخ به سواالت متداول داوطلب آزمون
 .به خوبي مورد بحث قرار گرفته استسازي از جمله قوانين آتش نشاني و ...  ساختمان

هاي برتر آزمون بوده، زمينه هاي عملي و  ن عالوه بر اينكه كه خود از رتبهمولفين اين آزمو
دتر شدن مطالب اين كتاب شده راستا موجب ارزشمن اند كه در اين اين ضوابط را تجربه نموده، اجرايي

 .است
يري ضوابط علمي و اجرايي گاني از شما براي مطالعه اين كتاب، اميد است تا با فراضمن قدرد

، و فراموش نكنيم در قرن حاضر يك ساختمان ديگر در عمل نيز به آنها پايبند باشيمسازي  ساختمان
، محيط و نظام طبيعت باشد چرا كه اكنون يي از محيطيك سقف باالي سر نيست بلكه بايد جز

 زيست به شدت نياز به توجه دارد.
براي بهبود مطالب در چاپهاي بعدي نياز به بيان است را با ما در ميان  لطفا آنچه از نظر شما

اقري و عود بها و با همكاري آقايان مس جهت تهيه شابلونن زمينه از مساعدت در اي بگذاريد،
 محمدامين كاظمي سپاسگزاريم.
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