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  پیش گفتار

 صنایع و کارخانجاتکارگاه و  روشهاي تولید ومجموعه حاضر با هدف مرور و جمع بندي مفاهیم مربوط به ماشین آالت، 

به  سواالت مربوطعالوه براین  .است شدهجهت آمادگی براي آزمون کارشناس رسمی قوه قضائیه و دادگستري تدوین 

استخراج شده و همراه با پاسخ  رسمی (قوه قضائیه و دادگستري) نیز از کل مجموعه آزمون هاي کارشناس این مضامین

. هر چند در گردآوري و تدوین کتاب حاضرکتاب تالش شده تا با گردیده استانتهاي کتاب اضافه هاي تشریحی به 

رعایت اختصار این مجموعه را براي آماده سازي داوطلبان آزمون هاي کارشناس رسمی بهینه کند. اما مطالعه آن به 

 عموم مهندسان توصیه می شود. چرا که آشنایی مختصر و چهارچوب دار با انواع ماشین آالت صنعتی، عمرانی و

جزء حداقل پیش نیاز ها براي تبدیل شدن به یک مهندس کشاورزي، صنایع مختلف و فرایند ها و روش هاي تولید 

  حرفه اي است.

  

  مقدمه

متاسفانه اغلب داوطلبان در زمان ثبت نام آزمون هاي کارشناسی رسمی دادگستري یا قوه قضائیه با سرفصل هاي و 

تند. آزمون هاي دادگستري و قوه قضائیه در زمینه تاسیسات ساختمان شامل چگونگی برگزاري این آزمون ها آشنا نیس

ترکیبی از مفاهیم تاسیسات مکانیکی و برقی ساختمان است. و داوطلبان آزمون مذکور (مهندسین برق و مکانیک) 

آماده شدن براي  بایستی به هر دو گروه سواالت پاسخ دهند. آگاهی از این موضوع پس از ثبت نام بار روانی مطالعه و

آزمون را افزایش می دهد به خصوص اینکه سال هاي زیادي از فارغ التحصیلی داوطلبان این آزمون می گذرد. و 

مشغولیت هاي روزمره و مسئولیت هاي کاري و خانوادگی آماده شدن براي آزمون را بسیار سخت می کند. حال با این 

ر مطالب تخصصی رشته خود، بایستی مبانی و نکات کاربردي مهندسی شرایط حتی تفکر این مسئله که عالوه بر مرو

دیگري را آموخت، بسیاري از داوطلبان را دلسرد و یا از میدان رقابت خارج می کند. بر اساس تجربه عینی نویسنده این 

از رقباي آنها از مرحله شروع مسیر موفقیت کسانی است که در قدم اول جا نمی زنند چرا که می دانند در عمل بسیاري 

تهیه منابعی که بتواند چکیده مطالب را به صورتی جامع و گویا در حین اختصار و میدان رقابت خارج می شوند. 

هماهنگ با نوع نیاز ما(جزئیات برگزاري آزمون) بیان کند، حتی در تخصص اصلی داوطلب نیز براي وي کاري دشوار 

اما انتخاب و نحوه برخورد با منابع و اصول مهندسی رشته دیگر(غیر از  بوده و نیازمند صرف وقت و دقت بسیار است

تخصص اصلی داوطلب) شامل دقایقی است که می تواند یکی از ابزار هاي موثر براي پیشی گرفتن از رقبا و موفقیت در 

 این آزمون باشد لذا:

منابع مناسب، نکات مطرح ي سواالت، در مرحله بعدي داشتن درك صحیحی از چگونگی برگزاري آزمون، جزئیات محتو

قطعا تاثیر بسزایی در تنظیم یک برنامه موثر جهت و موثر در نتیجه گیري و بازخورد روش ها و تجربیات مدون گذشته 

  هاي داوطلبان دارد.حصول نتیجه در کنار صرفه جویی در وقت، انرژي و هزینه 

  


