
کلید واژه  
آزمون نظام مھندسی ونظام کاردانی

www.kelidvajeh.ir
تھیھ کلید واژه ھای آزمون ورود بھ حرفھ مھندسان و کاردانان

عمران (محاسبات ،نظارت ،اجرا)
معماری (طراحی، نظارت ،اجرا)

و تاسیات برقی ومکانیکی،شھرسازی،ترافیک،نقشھ برداری

ارائھ جزوه ھای آمادگی آزمون نظام مھندسی برای رشتھ ھای عمران ، معماری ،برق و...

نمونھ سواالت آزمون نظام مھندسی ھر مبحث بصورت جداگانھ
 شابلون ویژه طراحی معماری برای ترسیم سریع برشھ پلھ و نقشھ ھا در جلسھ امتحان   

آزمون آنالین رایگان ویژه نظام مھندسی برای ھمھ رشتھ ھا

تست زنی سریع = قبولی راحت در آزمون ھای نظام مھندسی با کلید واژه آزمون

سایتھا این از نسخه هتھی با و نمایدتھیه  زیر ھای سایت از یکی از را دخو نیاز مورد واژه کلید اصلی نسخه میتوانید شما

 شد خواھد ارسال شما ایمیل هب رایگان جدید واژه کلید آزمون زمان تا واژه کلید آپدیت صورت در

www.kelidvajeh.ir

www.civilfa.com

www.yarazmoon.com

http://www.civilfa.com/
http://www.civilfa.com/


@kelidvajeh 

 مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

 (جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان)  

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh  

مخاطبین رو در داخل صفحه تلگرام خود برای یکی از  kelidvajeh@برای ورود 

 روبزنید joine to channelو گزینه  ارسال کرده و سپس روی آن کلیک کنید خود

: برای وارد شدن به کانال باید حتما تلگرام شما آپدیت باشدنکته مهم

پیام ارسال کنید تا راهنمایی  09151361344در صورتی بروز مشکل از به تلگرام شماره 

شوید

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh
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 آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستري ايپکیج مکاتبه

  راه و ساختمانرشته 

  چهارمجزوه 

  شهرسازيو  معماريمسائل 

ساختمان عمومی الزامات  

ساختمان بر اقلیم تأثیر و 19 مبحث 

شهرسازي با مرتبط مباحث 

تهیهشده: خانه عمران اشراق 

www.kelivajeh.ir 

Tell:09126418417 

1396متناسب براي آزمون دوره 
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12 ........................................................................................................................... باز يفضاها

13 ................................................................................................................ منفصل يهاساختمان

13 ................................................................................................................. متصل يهاساختمان
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14 .................................................................................................................... ستهویپ ياشهیش ينما
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  الزامات عمومی ساختمان

  تعاریف

 

  بر

  .گذر باشد بهمشرفحدي از قطعه زمین (ملک) که 

  بر اصالحی

 باشد.می نشینیعقبگذر بوده، داراي عرض اصالحی و مستلزم  بهمشرفحدي از قطعه زمین (ملک) که 

  شود.میپیلوت: محلی که براي پارکینگ یا فضاي بازي کودکان در طبقه همکف احداث 

  پخ

دو ضلع از دو گذر متقاطع در محل تقاطع باشد و طول این قاعده  الیهمنتهی آن ايساقهکه  الساقینیمتساويقاعده مثلث 

  .یا بشود شدهمشخصتوسط شهرداري 

  تراکم ساختمانی

 .کل مساحت زمین همان پالك برتقسیمان (سطح ناخالص طبقات) هر پالك، نسبت سطح زیربناي ساختم

  .ایمنی ساختمان ضروري باشد ازنظرتغییرات اساسی: هر نوع تغییر در سازه (پی، ستون، سقف یا سیستم مقاوم جانبی) که 

  غیراساسیتغییرات 

یست و صرفا به دلیل نوع استفاده انجام ایمنی ضروري ن ازلحاظ کهآنهر نوع تغییر در وضع داخلی یا خارجی ساختم

  شود.می

  خیابان

  .باشد متر 12بیش از  هاآنگذرهایی که عرض 
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  حریم

، قرارگرفتهامنیتی یا ایمنی و غیره تحت حفاظت  هايمناسبتاز اراضی که در اطراف عملکردهاي خاص، به  ايمحدوده

  .منوط به رعایت ضوابط حریم مربوطه استاز اراضی مذبور  برداريبهره، کاربري و وسازساخت هرگونه

  طبقه

  است که بین دو کف متوالی واقع شود. از ساختمانبخشی 

  تصرف

این  در معین است و اياستفادهکار یا  منظوربه از ساختمانساختمان یا بخشی  اختیار گرفتن به مفهوم در در لغتتصرف 

 در دستاست که با مقصودي معلوم  از آناز بنا یا بخشی  گیريبهره يشیوهنوع و  "تصرف "مقررات، مقصود از 

  واقع شود. مورداستفادهمقصود  آنبوده یا قرار است براي  برداريبهره

  واحد تصرف

دیوارها  يوسیلهبهمشخص، که  برداريبهرهبنا، داراي متصرف یا متصرفاتی با مالکیت یا مجوز  از یکمستقل  ايمحدوده

  احدهاي تصرف و فضاي عمومی مجزا گردیده است.و سقف و کف از سایر و

  و واحدهاي اداري مستقل. هامغازه، واحدهاي کسبی مستقل، مانند واحدهاي مسکونی

  بار تصرف

تعداد  آن، که راه دسترس یا خروج براي زمانهم طوربهفضا، واحد تصرف یا ساختمان  از یک کنندهاستفادهتعداد افراد 

  .شودمیطراحی 

  مفید (سطح خالص)زیربناي 

زیربناي مفید ساختمان عبارت است از سطحی که به عملکرد اصلی ساختمان اختصاص یافته باشد،بعالوه مساحت دیوار 

  مشاعات و نصف مساحت دیوارهاي اشتراکی و بالکن هاي پیوسته به واحدهاي ساختمان.

  زیرزمین
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  )CDSشهري ( يتوسعهطرح استراتژي 

 صورتبه) در سه شهر کشور (بندر انزلی، شاهرود و قزوین) با همکاري بانک جهانی CDSشهري ( يتوسعهطرح استراتژي 

  است. شدهتهیهآزمایشی 

  راهبردي –هاي ساختاري طرح

 1954که در سال » تئوري سیستم«بعد از جنگ دوم جهانی در اروپا، اعتراض معماران جوان گروه ده و از سوي دیگر 

، شوندمینامیده » طرح توسعه و عمران«هاي جامع که تدوین گردید، باعث گردید تا طرح» برنالنفی«میالدي توسط 

 گردد. آنهاي ساختاري جایگزین منسوخ شده و مدل طرح

به کشورهاي دیگر نیز تعمیم یافت (در  کمکمدر انگلستان شروع گردید و  1960راهبردي از دهه  –هاي ساختاري طرح

 شروع گردید.) 1970آمریکا از دهه 

به  1970در وزارت مسکن دنبال شد. این الگو ابتدا در انگلستان و از سال  1377راهبردي، از سال  –الگوي ساختاري 

  به بعد آغاز شد. 1980ا، بعد و سپس در آمریک

  موضعی هايطرح

 هايبافتموجود شهر (مانند  هايبافتی هستند که جهت نوسازي، بهسازي و بازسازي هایطرحموضعی  هايطرح

  .شوندمیجدید شهر براي مناطق، نواحی و محالت شهرها تهیه  يهاتوسعه سازيآمادهو غیره) و یا  ياهیحاشتاریخی، 

  موضوعی هايطرح

، مثل طرح شوندمیی هستند که براي موضوعات خاص مربوط به توسعه و عمران شهر تهیه هایطرحموضوعی  هايطرح

شهري، طرح منظر شهري، طرح  يهادره، طرح جامع ترافیک و عبور و مرور، طرح سواحل شهري، طرح هاراه يشبکه

، طرح مرکز يسازراه يادهیپطرح مرکز شهر، طرح  شهري، يهامحوطهطرح فضاها و محورها و  هاحگاهیتفرو  هاپارك

  شود.طرح ساختاري شهر تهیه میو محورهاي تاریخی و مانند آنکه اختصاصاً و در چارچوب 

  موضعی -موضوعی هايطرح

موضوعی خاص،  يلفافهی هستند که یک یا چند مکان مشخص را در هایپروژهو  هابرنامهموضعی  -موضوعی هايطرح

  .ردیفراگتاریخی را  باارزش فتمثالً با
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  ي شهريهامحدوده

  محدوده شهر

 ديهاطرح در مذکور طرح تهیه تا و جامع طرح دوره در آتی توسعه و شهر موجود کالبدي حد از است عبارت شهر محدوده

  .باشدمی االجراالزم آن در شهرسازي مقررات و ضوابط که شهر

 زیربنایی تأسیسات و شهري خدمات تأمین و معابر توسعه و احداث ازجمله عمرانی هايطرح اجراي بر عالوه هايشهردار

 توسعه به مربوط اقدامات سایر و تأسیسات و ساختمان هرگونه احداث بر نظارت و خودکنترل قانونیف وظای چارچوب در

 .دارندعهده بر نیز را شهر محدوده داخل در عمران و

 محدوده قانونی شهر

محدوده توسعه  اضافهبه، شامل محدوده خدماتی شدهتهیه هاآنمحدوده قانونی در شهرهایی که طرح جامع یا هادي براي 

 آناز  ترعیوسآینده شهر که در طرح جامع یا هادي منظور گردیده است، خواهد بود، مگر اینکه حدود حوزه شهرداري، 

و در مورد سایر شهرها، محدوده قانونی،  شودمی، محدوده اخیرالذکر، محدوده قانونی شناخته این صورتباشد که در 

 همان حوزه شهرداري است.

عمران شهري، حدودي  يهابرنامهو فضاهاي شهري و انجام  هاساختمانبراي ارائه خدمات شهري، احداث  معموالً

 گویند.محدوده را محدوده قانونی می ، اینیابدمیتوسعه  آنکه شهر در گستره  شودمیمشخص 

 يکشورقانون تقسیمات  4ماده  1تبصره  بر اساساي است که محدوده قانونی یا محدوده طرح توسعه و عمران: محدوده

و بعد از تصویب به شهرداري  شدهتعیینبه پیشنهاد شوراي شهر و تصویب وزارت مسکن و شهرسازي و وزارت کشور 

و در شهرداري به نام محدوده خدماتی  باشدمیجامع  هايطرحاده از اصطالح محدوده قانونی در گردد. استفابالغ می

 .شودمیخوانده 

 .شودمیسال مشخص  25محدوده قانونی شهر براي مدت 

  هاي کشور و مسکن برسد.محدوده قانونی شهر، پس از تصویب شوراي شهر و سایر مقامات محلی باید به تائید وزارتخانه

  یم شهرحر
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 ضرورت آن در شهرداري کنترل و نظارت که شهر محدوده پیرامون بالفصل اراضی از قسمتی از است عبارت شهر حریم

  .ننماید تجاوز مربوط بخش و شهرستان کشوري تقسیمات مرز از و دارد

  انواع راه و معابر

  :شوندمی يبندطبقهشهري به سه گروه کلی و متمایز از یکدیگر  يهاراهتعیین مشخصات هندسی،  ينحوه ازنظر

  ؛1شریانی درجه  يهاراه. 1

  ؛2شریانی درجه  يهاراه. 2

  محلی. يهاابانیخ. 3

  راه شریانی

. براي دهندیمموتوري برتري  يهینقل، به نیازهاي وسایل آناز  برداريبهرهراه شریانی راهی است که در طراحی و 

  .شودمیاز عرض راه کنترل و تنظیم  هاادهیپرعایت این برتري، عبور 

  آزادراه

بدون وقفه  آنفیزیکی از یکدیگر جداست و جریان ترافیک در  طوربهترافیک دو طرف  آنراهی است که در تمام طول 

چنین  تأمین. براي شوندمیه توقف ن، ناچار ببندهاراهو  هاتصادفموتوري، جز در  يهینقل(آزاد) است؛ یعنی، وسایل 

  .شودمیصحیح ورود و خروج وسایل نقلیه طراحی  ينحوهو  شودمیاجازه داده ن سطحهموضعیتی، تقاطع 

  بزرگراه

 توانمی آناز  يامالحظهقابل يهاطولفیزیکی از یکدیگر جداست و در  طوربه آناهی است که ترافیک دو طرف ر

صحیح ورود و خروج وسایل نقلیه طراحی  ينحوهچنین وضعیتی،  تأمینفرض کرد. براي  جریان ترافیک را پیوسته

از  بیشاز یکدیگر زیاد ( هاتقاطع يفاصلهکه  یبه شرطداشته باشد  سطحهممعدودي تقاطع  تواندمی. بزرگراه شودمی

  کیلومتر) باشد. 5/2ود حد

  اسم مترادف  معبر  دسترسی
حداکثر شیب طولی 

  (درصد)

  يامحله يادهیپ
  10  فرعی يپیاده  کوچه

  10  اصلی يپیاده  گذر
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  ايمحلهدسترسی 
  ايمحلهدرون  يسواره

  خیابان فرعی مسکونی

  خیابان محلی
10  

  8  ايمحله يکنندهپخشجمع و   ايمحلهدور  يسواره

دسترسی درون 

  شهري
  2 يدرجهشریانی 

  دور برزن يسواره
  شریانی فرعی

  اصلی يکنندهپخشجمع و 
6  

  6  شریانی اصلی  دور ناحیه يسواره

دسترسی برون 

  شهري
  1 يدرجهشریانی 

  راه عبوري

  خیابان اصلی عبوري

  ايمنطقهخیابان دور 

  راهشاه

5  

  5  تند راه  بزرگراه

  آزادراه
  يشهرنیببزرگراه 

  اتوبان
4  

  

  اتصال (کلوتوئید) يهاقوس

1ثابت و خمیدگی Rو خمیدگی صفر وارد یک قوس با شعاع  ∞=Rاز مسیر مستقیمی با شعاع  ياهینقلاگر وسیله 
�

شده و  

1طوري حرکت نماید که گردش فرمان اتومبیل مطابق با این خمیدگی باشد، این قوس قوسی است از صفر تا
�
که انحناء  

  ه و فرم هندسی کلوتوئید دارد.با تغییر تدریجی صورت گرفت

تا تغییر شعاع تدریجی باشد.  گذارندیمصال (قوس کلوتوئید) قوسی است که بین دایره و امتداد مستقیم قوس ات درواقع

. با گذاشتن قوس اتصال یابدمیکاهش  جیتدربهاست و  تینهایبتماس با امتداد مستقیم  ينقطهشعاع قوس اتصال در 

. قوس اتصال به گیردمیتدریجی صورت  طوربهر انحناء بین دایره و امتداد مستقیم تغیی يفاصله(قوس کلوتوئید)، در 

باریک به روانی حرکت وسایل نقلیه کمک  يهاجادهدر  آناست و وجود  ترکینزدمسیر طبیعی حرکت وسایل نقلیه 

  ).2( کندمی

  تونل

ل عرض مفید معبر و حداق باشدمیارتفاع  مترسانتی 180عرض و  مترسانتی 180 هاتونلمقطع  قبولقابلحداقل ابعاد 

  است. مترسانتی 100براي گذر افراد و تجهیزات 

  نوار ویژه ترافیک دوچرخه
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در مناطقی که حجم ترافیک وسایط نقلیه زیاد  خصوصبهموتوري از ترافیک دوچرخه،  يهینقلجداسازي ترافیک وسایط 

  شود.رو مشخص میسوارهسفیدرنگ در کنار  يدهیبرممتد یا  یکشخطدوچرخه، با  يژهیوخط . باشد، ضروري است

  و راه پیاده روادهیپ

متر  5/1نباید از  پرتراکمو راه پیاده در مناطق مسکونی  روادهیپآمده، عرض مفید  هاراه ينامهنییآآنچه در  بر اساس

) کمتر باشد. در مترسانتی 125متر ( 25/1) و در مناطق مسکونی کم تراکم و یا با تراکم متوسط نباید از مترسانتی 150(

  .متر کمتر باشد 2مناطق تجاري این عرض نباید از 

  هاراهحریم 

  متر است. 17از هر طرف  آهنراهحریم  

  45یک شهر حداقل تا عرض  يدرجهاصلی  يهاراهمسکونی در اراضی اطراف  هايساختمانبایستی از احداث 

  متر از هر طرف خودداري گردد.

  متر؛ 76متر از طرفین محور یا وسط راه و جمعاً  38حریم شاهراه  

  متر؛ 45متر از محور راه و جمعاً  5/22یک،  يدرجهحریم راه  

  متر؛ 35متر از محور راه و جمعاً  5/17دو،  يدرجهحریم راه  

  متر؛ 25متر از محور راه و جمعاً  5/27دو،  يدرجهحریم راه  

  متر. 15متر از محور راه و جمعاً  5/7چهار،  يدرجهحریم راه  

  300متر از طرفین راه و جمعاً  150 يفاصلهبه  يشهرنیب يهاراهاستحفاظی و حریم شهرها حریم  يمحدودهدر 

 و تأسیسات در این حریم ممنوع است.متر بوده و احداث هرگونه ساختمان 

 در واقع کمربندي يهاجاده طرفین در راه حریم بر زا متر، 150 عمق تا تأسیسات و ساختمان هرگونه ایجاد

 .است ممنوع مذکور يهاجاده به سطحهم دسترسی را نوع هر ایجاد نیچنهم و استحفاظی يهامیحر

 حریم و استحفاظی محدوده در واقع يشهرنیب هايراه کلیه طرفین در تأسیسات و ساختمان هرگونه احداث

 اصلی جاده به سطحهم دسترسی هايراه ایجاد نیچنهم و راه قانونی حریم بر از متر 150 عمق به شهرها

 .است ممنوع

 شهر اطراف از دیگري نقاط یا و روستاها به شهر از که نیز را دیگري ارتباطی يهاجاده توانندمی لزوم صورت در

  .است لیتقلقابل متر 50 تا هاآن حفاظتی حریم صورت این در که بنمایند مقررات این مشمول شوندمی یمنته

  يواحدچند خانواري و تک ضوابط و مقررات مجتمع آپارتمانی،
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در جهت حفظ حقوق  يواحدتکخانواري و  چند ضوابط و مقررات منطقه بندي مسکونی شهرها به مجتمع آپارتمانی،

 باشد:به شرح زیر می و عدم اشراف) آفتاب نور،تأمین مسکونی (به لحاظ  يواحدهاهمسایگی در 

 چند آپارتمانی، مجتمع يهاصورت از یکی به تفصیلی و جامع هادي، هايطرح در باید شهرها مسکونی سطوح

  .شود مشخص يواحدتک یا خانواري

 و بوده محصور اختصاصی حیاط داراي واحدها است، يواحدتک ساخت به مربوط شهر هر در که سطوحی در

 .شودمی طراحی زیرزمین با طبقه یک براي اصوالً

 و مسکونی مستقل واحد که است مجاز یبه شرط واحديتک سطوح در اضافی طبقه یک از استفاده :1تبصره 

) اشراف عدم و آفتاب نور، تأمین لحاظ به( همسایگان حقوق آن طراحی در و نیاید به وجود ساختمان در آن غیر

 .شودمی پذیرفته مذکور حقوق از دفاع و محفوظ

 به باید مقدار این از کمتر است، مترمربع 120 واحديتک مناطق در تفکیکی مساحت حداقل :2تبصره 

 .برسد ربطيذ مراجع تصویب

 آن مسکونی واحدهاي کلیه به مشاع صورتبه و نبوده اختصاصی ساختمان محوطه خانواري چند سطوح در 

 المقدوریحت هاآن طراحی و بوده طبقه 4 تا 2 بین منطقه این در هاساختمان طبقات تعداد .دارد تعلق ساختمان

 مترمربع  اراضی گونهاین تفکیک حداقل .شد خواهد انجام مصوبه این موضوع همسایگان حقوق رعایت با

  .است

 تهران شهر در بیشتر و طبقه) ( هايساختمان احداث ضوابط

 هايساختمان احداث ضوابط 5/11/77 تاریخ در قبلی، جلسات مباحث پیرو ایران معماري و شهرسازي شورایعالی 

 :زیر موارد نمودن لحاظ با را تهران شهر در بیشتر و طبقه) 6(

 مشرفیت یا جوارهم ساختمان دو فاصله 

 آفتاب تابش و نور 

 اشغال سطح و باز ايضف 

 هایدسترس و معابرض عر 

 شهري منظر و زیباییظ حف 
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 ستیزطیمح و شهري تأسیسات ،يسوزآتش زلزله، مانند دیگر دکنندهیدهت و مکانی محدودکننده عوامل 

 جمعیتیف سق رعایت ویژهبه تهران جامع طرح مصوب يهاچارچوب و کلیات رعایت بر تأکید نیچنهم و

 اعالم الزامی تهران شهرداري توسط را آن دقیق رعایت و تصویب زیر شرح به ،آن در شدهبینیپیش

 .نمایدمی

 احداث در .پذیرد صورت باالتر و متر 12ض عر با معابر جوار در تواندمی تنها مذکور هايساختمان احداث

 :شود رعایت دیبایم) زیر شرح بهشهري ( و همسایگی حقوق مصوبه این موضوع بناهاي

 بود خواهد زمین حد از بنا هر ارتفاعف نص رببرا حداقل که ساختمان، دو مناسب فاصله رعایت. 

 بود خواهد) طرفین از( پیوسته هايساختمان وسیلهبه زمستانی اشعه قطع عدم اصل رعایت. 

 بود خواهد یالزام هايساختمان براي) غرب و شرق( طرفین از فاصله رعایت. 

 فرسوده يهابافت شناسایی يهاشاخص

  ریزدانگی :1شاخص 

 .دارند مترمربع 200 از کمتر مساحت هاآن هايپالك درصد 50 از بیش که هاییبلوك

  ناپایداري :2 شاخص

 .است سازه سیستم فاقد و ناپایدار آن بناهاي درصد 50 از بیش که هاییبلوك

  يرینفوذناپذ :3 شاخص

 .دارند متر 6 از کمترض عر آن معابر درصد 50 از بیش که هاییبلوك

 ییهابافت برسد، معماري ي عالی شهرسازي وشورا تصویب به و انجام دبیرخانه بررسی که زمانی تاتبصره: 

  .باشند دارا را شاخص 3 هر که گیرندمی قرار تأیید و یموردبررس

 )5(کمیسیون ماده  ایران معماري و شهرسازي شورایعالی تأسیس 5 ماده



  معماري و شهرسازيمسائل  – ساختمان)(راه و  آمادگی آزمون کارشناس رسمی دادگستري چهارمجزوه 
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استاندار  ریاست به کمیسیونی لهیوسبه استان هر در هاآن تغییرات و شهري تفصیلی هايطرح تصویب و بررسی

 وزارت شهرسازي، و مسکن وزارت نمایندگان و شهردار ویتضع با و) استانداري عمرانی معاون وي غیاب در و(

 شهر اسالمی شورايس یئر نیچنهم و یدستعیصنا و گردشگري و فرهنگی میراث سازمان و کشاورزي جهاد

 .شودمی انجام يأر حق بدون) شهرسازي یا معماري تخصص بااستان ( یمهندسنظام سازمان نماینده و ربطيذ

 نمایندگان از متشکل کمیسیون فنی) کمیته( کارگروه عهده بر کمیسیون این فنی يهایبررس: 1 تبصره

 .باشدمی شهر تفصیلی طرح مشاور و کمیسیون

 .باشدمی استان شهرسازي و مسکن سازمان در کمیسیون دبیرخانه: 2 تبصره 

 معاونین و کشاورزي جهاد نیرو، ،کشور مسکن و شهرسازي، اوزر ربطيذ معاونین شهر تهران مورد در :3 تبصره

س یئرتهران ( شهرداري و یدستعیو صنا گردشگري فرهنگی، میراث و زیستمحیط حفاظت يهاسازمان روساي

 .باشندمی کمیسیون اعضا ي،أر حق بدون تهران شهر اسالمی شورايس یئر نینچهم و) کمیسیون

 رسمیت اضاع ریتثاک ورضح با کمیسیون جلسات .بود خواهد تهران شهرداري در کمیسیون این دبیرخانه محل

   .است معتبر يأر چهار با حداقل کمیسیون تصمیمات و یافته

  




