
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

 

  آزمون نظام  مرور آخر

  تاسیسات برقی مهندسی

 

  

  مولف

  مهندس محمدکریمی

  مبتکر طرح تضمین قبولی در آزمون نظام مهندسی برق

  
   



تاسیسات برقی مرور آخر آزمون نظام مهندسی :نام کتاب 

محمد کریمی :تالیف  

مؤسسه فرهنگی انتشاراتی یاوریان :ناشر  

1400 سوم :نوبت چاپ  

رحلی :قطع  

1100 :تیراژ  

9-15-6836-622-978 :شابک  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  را ندارد قانونی و مادي و معنوي براي ناشر محفوظ است هیچ شخص حقیقی یا حقوقی حق تکثیر تمام یا قسمتی از این مجموعه کلیه حقوق

  گیرند.در صورت مشاهده تحت پیگرد قانونی قرار می 

  

  

  :مرکز پخش

 3)، طبقه یمشک (ساختمان 27، پالك  انیبهزاد(کاوه سابق)، نبش بن بست فراز ابانیخ يابتدا ،يآزاد انیایخ يانقالب، ابتدا دانیتهران، م

  - 13137831812251424: یکدپست -9واحد 

 66404186 - 021  

www. mohammad-karimi.ir  
  

 

 

  - 1362 محمد ،  ،  یمیکر سرشناسه  :  

مولف محمد  /یبرق ساتیتاس یو نام پدیدآور  :  مرور آخر آزمون نظام مهندس عنوان

 یمیکر

 . 1398  ان،یاوری:  لینشر  :  اردب مشخصات

 م.س 29×22ص. : مصور، جدول، نمودار. ؛ 80 :    يظاهر مشخصات

 : 9-15-6836-622-978:     شابک

 مختصر يپای:  ف  یسیفهرست نو تیوضع

  5875943:      یمل یکتابشناس شماره

 

 انتشارات یاوریان
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 فهرست مطالب

 

 





 

  کسب و کار مهندس محمد کریمیآکادمی 
https://www. mohammad-karimi.ir  

  تقدمي مي کند 

  بسته هاي آموزشی آمادگی آزمون

  نظام مهندسی تاسیسات برقی
  شامل:

  فیلم آموزشی         

  چند جلد کتاب        

  آزمون آزمایشی آنالین        

  رفع اشکال تلگرامی         
 

  �شيد...� ما در ارتباط 

  مشاهده آخرین محصوالت به فروشگاه اینترنتی         

.ir/shopkarimi-mohammad https://www. 

  سایت آکادمی کسب و کار برقی         

karimi.ir-www.mohammad 

  کانال تلگرامی:        

https://telegram.me/tasisat_barghi 

  پیج اینستاگرامی:     

instagram.com/tasisat_barghi  
 

 



  

در سراسر کشور؛ تجربه  نیو آنال يحضور يو کالس ها یآموزش لمیجلد کتاب، ساعتها ف نینگارش چند

نکات آزمون نظام  نیمهمتر یسیمطمئن به منظور خالصه نو يالگو کیبه  دنیرس يرا برا ییگرانبها

برق در  یبه نام مرور آخر آزمون نظام مهندس یآموزش رو مجموعه نیرا به من داده است. از هم برق یمهندس

که  یداوطلبان يبرا رینظ یمجموعه ب نیبه آزمون آماده کردم. ا یمنته يروزها يرا برا لمیقالب کتاب و ف

 يجمع بند يداشته و برا یکه مطالعه کم یآخر دارند، داوطلبان يبه مرور روزها ازیمطالعه کامل داشته و ن

خواهند  یکه مطالعه نداشته و نم یداوطلبان تینها رمنبع جامع و خالصه شده دارند و د کیبه  ازیآزمون ن

 نیخواهد بود. ا يو کاربرد دیاست کامًال مف ادیز اریرا از دست دهند، اما حجم منابع بس ماندهیفرصت باق

  :کتاب با چند هدف آماده شده است

 هنام نییتعداد سواالت طرح شده از هر آ نیشتریمنابع آزمون بر اساس ب یتمام يساز خالصه  

 شده در سنوات گذشته آزمون هیته ينکات و فرمول ها نیمهمتر يآور جمع  

 جداول در کل منابع نیتر يو کاربرد نیمهمتر يساز آماده  

 منابع و مباحث یاعداد مهم در تمام يساز فهرست 

 

 

 مقدمه

 

 


