
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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  :1آمادکی آزمون نظارت معماري  جزوه

مباحث مقررات ملی و منابع آزمون  ايفهرست کلیدي و کلید واژه

  نظارت معماري

  

  

  تهیه شده:خانه عمران اشراق

  مؤلف: جوادرحمانی، انسیه قربان نژاد

  
www.shop-eng.ir  

 
Tell:09126418417 

 
  

 
 

  1395دوره دوم سب براي آزمون متنا
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  صفحه  سال  فهرست

  3    ها براي تشخیص منبع سؤاالت آزمونکلید واژه

  6  1384  : نظامات اداري2مبحث 

  11  1392 ها در مقابل حریق: حفاظت ساختمان3مبحث 

 15  1392 : الزامات عمومی ساختمان4مبحث 

 24  1392 هاي ساختمانی: مصالح و فرآورده5مبحث 

  39  1392  : پی و پی سازي7 مبحث

 41  1392 هاي با مصالح بنایی: طرح و اجراي ساختمان8مبحث 

 49  1392 هاي بتن آرمه: طرح و اجراي ساختمان9مبحث 

  64  1392  هاي فوالدي: طرح و اجراي ساختمان10مبحث 

  71  1392  ها: طرح و اجراي صنعتی ساختمان11مبحث 

 76  1392 ر حین اجرا: ایمنی و حفاظت کار د12مبحث 

 82  1382 ها: طرح و اجراي تأسیسات برقی ساختمان13مبحث 

 88  1391 : تأسیسات مکانیکی14مبحث 

 95  1392 : آسانسورها و پلکان برقی15مبحث 

 97  1391 : تأسیسات بهداشتی16مبحث 

 103  1389 : لوله کشی گاز طبیعی17مبحث 

 112  1390 : عایق بندي و تنظیم صدا18مبحث 

 117  1389 : صرفه جویی در مصرف انرژي19مبحث 

 123  1392  19راهنماي مبحث 

 129  1384 : عالئم و تابلوها20مبحث 

 134  1391 : پدافند غیر عامل21مبحث 

  139  1392  : تعمیر و نگهداري ساختمان22مبحث 

 146  1390 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 156  1380 هاي نگهبانسازه اصول و مبانی گودبرداري و

  163  1390  راهنماي جوش و اتصاالت جوشی
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  ها براي تشخیص منبع سؤاالت آزمونکلید واژه

  

  

  اي مباحثکلید واژه ه  منابع

  2مبحث 

سنامه فنی و ملکی اشن -ناظران حقوقی -ناظران حقیقی -طراح -انواع مجري -دفاتر مهندسی ساختمان

 -طراحان حقوقی -احراز صالحیت -تعاریف ناظر و مجري -اختماندفترچه اطالعات س -ساختمان

  قرارداد -وزارت مسکن و شهرسازي –شهرداري  -پروانه ساختمان -ظرفیت اشتغال و حدود صالحیت

 3مبحث 
راهرو  -فرار -(ضوابط خروج) انواع تصرف -خطر(از نوع آتش) -خروج -انواع پله -اطفاء حریق -حریق

  دودبند -دود-انواع پارکینگ -واحد سطح تصرف -سیستم بارنده -آتریوم -فضاي امن -و بن بست

 4مبحث 

ل گودا (داخلی،پاسیو و حیاطانواع  -(اقامت،آشپزخانه و ...)انواع فضا  -انواع ساختمان -تعاریف تصرف

ارکینگ پ توقفگاه وسایل نقلیه و -الزامات پیش آمدگی -ارتفاع بنا -الزامات زمین -امدادرسانی-..)باغچه و.

وابط ض -تهویه و تعویض هواي طبیعی -ینور طبیع -ابعاد و ارتفاع فضاها –الزامات و استانداردها راه پله 

 -سرایداري -جان پناه -سقف کاذب -بام مسطح و شیبدار -دفع زباله -ارزش هاي ایرانی اسالمی -نما

ن الزامات زمی -ارتفاع ساختمان طبقه و –ی مربوط به میراث فرهنگ یافت آثار -نکات اجرایی ساختمان

 حیوانات -صندوق پستی -استخر و سونا -ساختمان

 5مبحث 

 -بچو -فلز -مالت -گچ -آهک -بلوك -بتن -سیمان -سنگدانه -سنگ -کاشی -هاي سفالیبلوك -آجر

پلی  -پالستیک -انواع پشم -پلیمر -عایق حرارتی -عایق رطوبتی -رنگ و پوشش -شیشه -قیر و قطران

 -تکستایل -ژئوگرید -FRPعناصر  -عایق سلولزي -اسفنج -الیاف -پرلیت -رس منبسط -یارناست

 -انواع سقف -دیوار غیر باربر -انواع قاب -هاانواع سازه -هاي ساختمانیسیستم -نانو مواد -االستومر

 مصالح جوشکاري (الکترود) -مدوالر -کامپوزیت

  7مبحث 
-حالت حدي سازه نگهبان -نشست -خطر گود -حفاري -انهگم -ژئوتکنیکی -خاکریزي -انواع پی

  مهاربند -خاك نباتی -زهکش -زمین -شمع ها -مهاربندي سازه نگهبان

 8مبحث 

-دوغاب -حفره -پیوند -بند -بستر -بست دیوار -ساختمان سنگی -ساختمان خشتی -ساختمان بنایی

دیوار  -دیوار جداگر -دیوار باربر -کرسی چینی -جان پناه -نعل درگاه -کالف -ضخامت و طول مؤثر

سنگدانه، سیمان، آهک، گچ، خاك رس، ( مصالح -سقف تیرچه بلوك -طاق ضربی -دیوار نسبی -چینی

 پیشامدگی -درز انتطاع -)آب، آجر، بلوك، سنگ، خشت، فوالد، اتصال دهنده، مالت، بتن سیمانی، چوب

انواع پوشش سقف (فلزي، سفالی،  -ار چوبیسقف شیبد -دیوارجان پناه -اجراي نما -سقف کاذب -سقف

 جرز -یربادگ -اجرایی عایقکاري رطوبتی لمسائ -غوره گل، سقف قوسی، سقف استوانه اي، سقف گنبدي)
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 9مبحث 

واتر نمونه ت -(سیمان،سنگدانه، ماسه، شن، آب) مصالح بتن به صورت تخصصی -بتن(نه فرآورده هاي بتنی)

 -میگرد و آرماتور -(پوزوالن، سیلیس، خاکستر بادي) مواد افزودنی -برداري و نگهداري مصالح بتن

 -بتن ریزي-تواتر نمونه برداري بتن -پوشش بتن -شرایط محیطی بتن -آسیب دیدگی بتن -اختالط بتن

(برشی،  دیوار بتنی -شالوده -دال -خاموت -پایه اطمینان -درز بتن -قالب بندي -آرماتور بندي -انتقال بتن

 عشم -حائل)

  10مبحث 

فوالدي و  -پیچ ها و سوراخ ها -مقاطع و اعضاي فوالدي -انواع قاب ها -حالت حدي -ساختمان فوالدي

 -اییاتصاالت اتک -اتصاالت اصطکاکی -اتصاالت فوالدي -گل میخ -برشگیر -رنگ آمیزي -لرزه -زلزله

  روادراي قطعات فوالدي -الکترود -جوش

  11مبحث 

 -پیچ -جوشکاري (خیلی کم) -خم کاري -ري و سوراخ کاري قطعه فوالديمته کا -ساختمان فوالدي

فوالدي  -LSFفوالدي سبک  -انواع رواداري و انحراف مجاز در قطعات فوالدي و شالوده -منگنه کردن

سازه بتن  -ICFقالب عایق ماندگار -بتن پیش ساخته -الوك(عنصر افقی سازه اي) -CFSنورد سرد

  قالب تونلی -3Dکپانل سه بعدي سب -مسلح

 12مبحث 

-ماشین آالت ساختمانی و باالبر-موقت-حفاظت-حفاظت فردي-ایمنی در کارگاه-کارگاه ساختمانی

 -حفاري چاه و مجاري آب و فاضالب -گودبرداري(از لحاظ ایمنی و حفاظت) -تخریب -نردبان-داربست

 -دهسرپوشی -کارگر -کار -لتپخت قیر و آسفا -اجرا و نصب سازه هاي فوالدي و بتنی(بطور مختصر)

 نقاشی و پوشش سطوح -کار بر روي بام -نصب قطعات پیش ساخته بتنی -بشکه

 13مبحث 

-ماتورترانسفور -انواع کلید -جریان برق -تابلو برق -هادي -الکتریکی -بحث مربوط به برق ساختمان

سانی، تلفن، پیام ر گ اخبار،سیستم اعالم حریق، زن -پریز -سیم کشی -کابل -مدار -فیوز -اتصال زمین

 -عالئم نقشه کشی برقی -(مصنوعی، لوکس) شدت روشنایی داخلی -الکترود زمین -آنتن مرکزي و...)

 TNسیستم 

 14مبحث 

گاه دست-کولر -بحث هاي هوا و دما -تبرید -سرمایش و گرمایش -تهویه مطبوع -خنک کننده -گرم کننده

 -شدمپر آت-(مربوط به این مسائل) کانل کشی -هود -تخلیه هوا -اتعویض هو -هاي با سوخت مایع یا گاز

 -(مربوط به این مسائل) لوله کشی -تامین هواي احتراق -شومینه -بخاري -مخزن آب گرم -دیگ

 تبرید و مبرد -مخزن سوخت -دودکش

 پیاده رو متحرك -آسانسور -پله برقی 15مبحث 

 16مبحث 

واکش ه -لوله کشی فاضالب -آب گرم مصرفی -شی آب مصرفیو لوله ک عتوزی -تاسیسات بهداشتی

بست -لوله کشی آب باران -سینک و...) (دستشویی، توالت، دوش، وان، لوازم بهداشتی -سیفون -فاضالب

 DFU- SFU -(مربوط به این مسائل) عالئم نقشه کشی -(مربوط به این مسائل) و تکیه گاه

 17مبحث 
 هواي احتراق -ز (چراغ روشنایی، شومینه، پلوپز)سایل و لوازم گازسوهر بحث مربوط به و- گاز طبیعی

 نبود) 14(اگر در مبحث 
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 18مبحث 
شاخص کاهش صداي وزن  -آکوستیک -زمان واخنش -تراگسیل -نوفه -بحث مربوط به صدا و صدا بندي

 موانع صوتی -جداکننده -الیه -یافته

 19مبحث 
-روش تجویزي-کارکردي روش-انرژي-عایق حرارت-رتیحرا-مفهوم کاهش مصرف-مفهوم صرفه جویی

 پل حرارتی -مقاومت حرارتی –استفاده از ساختمان -جرم مؤثر-بام-پوسته-بانسای-خورشیدي

 عالئم صوتی -چراغ -عالئم -انواع تابلوها-تابلو و عالئم تصویري -عالئم ایمنی 20مبحث 

 21مبحث 
(هر مبحثی که در مبحث  -يخروجی اظطرار -فضاي امن -پناهگاه -انفجار -تهدیدات -پدافند غیرعامل

 سه و چهار و سیزده و چهارده و پانزده و شانزده نبود)

  22مبحث 

ابالغیه و  -ناامن -عمر ساختمان -استعالم -حفاظ و نرده -مستأجر -مالک -بازرس -نگهداري از ساختمان

 -اشتبهد -بازرسی، تعویض، کنترل بازدید، -امنیت ساختمان -تغییر کاربري -اخطاریه -تخلف -حکم

دوره  -هجوم آفات -مکان زباله -حصار -امنیت و قفل ساختمان -پالك ساختمان -حفاظت ساختمان

  حفاظت در برابر حریق -آزمون-تناوب بازرسی

قانون نظام 

 مهندسی

 تخلف و شکایت و-هیئت مدیره-شوراي انتظامی -شوراي مرکزي-هیئت عمومی-سازمان نظام مهندسی

پروانه -حدود صالحیت-ظرفیت اشتغال-هیئت اجراي انتخابات-پروانه اشتغال-جریمه و مجازات

جهات رد  -الزحمهحق -رأي گیري -صالحیت بیش از یک رشته -ارجاع کار -گروه تخصصی -ساختمان

 مهندس

راهنماي 

 جوش

 فوالديمسائل اجرایی -معایب جوش-بازرسی جوش-درز جوش-الکترود(جوشکاري)-جوشکاري-جوش

-ون)نصب ست برشکاري، مونتاژ، رنگ، تمیزکاري،سوراخکاري، تسمه سازي، مونتاژ، ساخت انواع ستون، (

 بازرسی جوش -انواع آزمایش -اتصاالت فوالدي

 گودبرداري

مهارسازي (مهارسازي، آنکراژ، دوخت به پشت،  -سازه نگهبان -گودبرداري و خاکبرداري مسائل مرتبط با

 -تانقطع و ریشه درخ -شیب پایدار -می، مهار متقابل، اجراي شمع، سپر کوبی، خرپایی)نیلینگ، دیافراگ

مجازات  -سکو و پاگرد کارگران -جک و باالبر -وظایف پیمانکار، پرکزدن کامیون -ساختمان مجاور

خسارت مادي و  -قانون مسئولیت مدنی -تصرف معبر عمومی -تقصیر -جنایت -دیه -قتل -اسالمی

 کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار -وظایف کارفرمایان -رفرمایان مشمول قانون کارکا -معنوي

راهنماي 

  19مبحث 

ار انواع دیو -انواع سیستم دریافت-سیستم فعال و غیرفعال خورشیدي-انرژي تجدید پذیر و ناپذیر

-ولتائیکفتو -خورشیدي -نماي دوپوسته -کلکتور -گلخانه -(ترومب، آبی، بارا، کنستانتینی، حرارتی)

مبدل  -بزدیوار س-بام سبز-هوشمند-سیستم نوین تهویه-گلخانه-سیستم بازیافت انرژي-توربین بادي

انواع  -پانل -لوله نوري -يطاقچه نور -سیستم بازیافت -اکونومایزر -رکوپراتور -هیت پایپ -حرارتی

  المپ
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  نظامات اداري: مبحث دوم

  اي مباحثکلید واژه ه  منابع

  2مبحث 

سنامه فنی و ملکی اشن -ناظران حقوقی -ناظران حقیقی -طراح -انواع مجري -دفاتر مهندسی ساختمان

 -طراحان حقوقی -احراز صالحیت -تعاریف ناظر و مجري -دفترچه اطالعات ساختمان -ساختمان

  قرارداد -وزارت مسکن و شهرسازي –شهرداري  -پروانه ساختمان -ظرفیت اشتغال و حدود صالحیت

  2حث مب

 4-2باشد و اگر جواب در آن فصول نبود بند اولویت اول هنگام دادن سؤال از بحث ناظر و مجري فصل سوم و چهارم می 

  خواهد بود. 3و اگر آنجا هم نبود در ماده  5-2و 

 

  هصفح  عنوان  بند

  1  )15-125(عاریفت  2-1

  1  ساختمان ملی مقررات  2-2

  ساختمان یطراح ندسیهم دفاتر و حقوقی اشخاص  2-3

 انجام طراحی 

 تعیین فعالیت اشخاص حقیقی 

 تشکیل دفتر و شرایط دفاتر طراحی 

 دستورالعمل دفاتر طراحی 

 اه هپذیرش نقش 

 نظارت بر اشخاص حقوقی و دفاتر طراحی   

2  

  ساختمان اجراي ندسیهم دفاتر و حقوقی شخاصا  2-4

 دفاتر اجرا و مجرياجرا ، 

 عملیات اجرایی 

 جرياجرا و تعریف م هنحو 

 نام و مشخصات مجري 

 9-36-47-139( وظایف مجري( 

 بررسی عملکرد مجري 

 19-60( صالحیت طرح و ساخت( 

3  

  ناظر  2-5

 136( وظایف ناظر(  

 گزارش کار  

 مراحل کار 

5  

  ساختمان هپروان صدور مراجع سایر و هاشهرداري  2-6

 رداريهش  
6  
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 145(پایان کار(  

 تخلف ساختمان 

  7 )19(ساختمان سیندهم نظام سازمانوظایف   2-7

  )18(رسازيهش و مسکن وزارت  2-8

 ناظر عالی ساخت و ساز  
7  

  )87(ساختمان ملکی و فنی هشناسنام  2-9

 اطالعات فنی و ملکی ساختمان  
7  

  8 مقررات ملی ترویج  2-10

  همتفرق  2-11

 داراي ارزش تاریخی هايبنا  

 وظایف مجري و تابلو مشخصات  

 اهدستورالعمل 

9  

4138 هما شتهاردیب مصوب هنام هشیو همجموع - پیوست  

اول : کلیات فصل  

  13  پیشگفتار  

  15 تعاریف  1 هماد

  18 2مبحث  دافها  2 هماد

  ساختمان نظارت اجرا، طراحی، خدمات  3 هماد

 7(وظایف سازمان استان(  

 7-18-21-125(رسازيهوزارت مسکن و ش هنام هشیو(  

 کارشناسی ساختمان  

 قیقی و حقوقیندسی اعضا حهاعالم خدمات م  

 ثبت فعالیت اعضا توسط سازمان استان  

 )60صالحیت طرح و ساخت(  

 ندسی طراحیهشرکاي دفتر م  

 پراکندگی اشتغال در چند محل کار  

 صالحیت هاشتغال در دو رشت  

 ندسیهمبانی قیمت گذاري خدمات م  

 امور فنی خارج از حدود صالحیت هاشتغال ب  

 28(هاعتبار پروان(  

 ندسیهخدمات م هارائ  

 هنام هغییر در شیوت  

 هو پنج نفر هیأت سه  

 ندسی در مناطق روستاییهخدمات م  

18  

ساختمان طراحی: دوم فصل  

  23  ساختمان طراحی  4 هماد
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 وظایف دفاتر طراحی  

 و مدارك فنی هکنترل نقش  

 رساز و ترافیکهندسان شهاز م هاستفاد 

  ساختمان طراحی ندسیهم دفاتر  5 هماد

  

 

  25  شرایط دفتر فنی 5-1

  25  حدود صالحیت 5-2

  26  ظرفیت اشتغال 5-3

  27  انتخاب مسؤول دفتر هنحو 5-4

  مسؤول دفتر اختیاراتوظایف و  5-5

 انجام امور اداري  

 اههمور نمودن نقشهامضا و م  

27  

  عمومی دفاتر وظایف 5-6

 خروج از دفتر  

 درج حدود صالحیت دفاتر  

 21(اشتغال هاتمام مدت اعتبار پروان(  

 اي مجاز دفاترامض  

 اشتغال دفاتر در خارج از حدود صالحیت  

 تابلوي دفاتر  

 استعفا و درخواست انفصال شرکا  

28  

  29 شرایط احراز صالحیت 1-6 ساختمان حقوقی طراحان  6 هماد

  30  حدود صالحیت 6-2

  30  ظرفیت اشتغال 6-3

  مقررات عمومی 6-4

 تغییرات و انصراف در اعضاي طراحان حقوقی  

 ج صالحیت طراحان حقوقی و پایان مدت در

  اعتبار

 امضاي مجاز  

 تابلوي دفاتر  

32  

ساختمان سوم: اجراي فصل  

 ساختمان  اجراي   7 هماد

  3-9-47-139(مجري هايوظایف و مسؤولیت(  

 و مجري هبیم 

35  

  38 اعطاي صالحیت و تشکیل و شرایط دفتر 1-8 ساختمان اجراي ندسیهم دفاتر  8 هماد

  دفاتر و حدود صالحیتشرایط  8-3

 پاسخگویی شرکاي دفتر  
39  

  ظرفیت اشتغال 8-4

 46(اجراي کار دیگر(  

  مزمان بیش از یک ساختمانهمسئولیت اجراي  

 طراحی یا نظارت هکار در زمین  

 عدول و تخلف از حدود وظایف و مسئولیت  

39  
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 نظارت بر کار مجري  

  41  ندسی اجراي تأسیساتهدفاتر م 8-5

  44 شرایط احراز صالحیت 1-9 ساختمان حقوقی نمجریا  9 هماد

  44  حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال 9-2

  46  ظرفیت اشتغال 9-3

  47  )3-9-35-139(یوظایف و قوانین مجري و مجري حقوق 9-4

  49  ساز و وظایف آن هانبو مجریان  10 هماد

  53 ساز هانبو 3 و 2 و 1 هشمار هاي کاربرگ

  57 تجربی معماران و فنی هاي هدیپلم فنی، هايکاردان اشتغال ظرفیت و حیتصال حدود  11 هماد

  60 )19(ساختمان اجراي ندسیهم دفاتر حقوقی یا مجریان توسط ساختمان ساخت و طرح  12 هماد

  ساختمان ارم: نظارتهچ فصل

  ساختمان نظارت  13 هماد

 مقررات عمومی ناظر  

  5-65(هنگ کنندهماهناظر(  

 یگزارش ساختمان 

61  

  63 ندسی نظارتهخدمات م 1-14  ساختمان حقیقی ناظران  14 هماد

  64 حدود صالحیت 14-2

  64 ظرفیت اشتغال 14-3

  مقررات عمومی 14-4

 اشتغال ناظران در طراحی  

 شرایط نظارت 

65  

  66 شرایط احراز صالحیت 1-15 ساختمان حقوقی ناظران  15 هماد

  67 حدود صالحیت 15-2

  67 ظرفیت اشتغال 15-3

  68 یمقررات عموم 15-4

  حقوقی و ناظران حقیقی هب ساختمان نظارت کار ارجاع هنحو  16 هماد

  رداريهش و صاحب کاران هناظران ب گردش کار معرفی

  نظارت الزحمهحقو و پرداخت  دریافت هنحو

 رفع اختالف نظر بین ناظر و مجري

71  

71  

72  

72  

  74 نظارت ساختمان و اجرا طراحی، اشتغال هپروان صدور براي نیاز مورد مدارك  

اجرایی هنام نییآ 12 هماد هب عمل هنحو و ندسیهم خدمات قیمت هايفهرستپنجم:  فصل  

ه نظارت موضوع ماد و طراحی بخش در ندسی ساختمانهم خدمات الزحمهحق همحاسب هنحو  17 هماد

  اجرایی هآیین نام هفده
75  
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  آن هاي هو تبصر اجرایی هنام نییآ 12 هماد هب عمل هنحو  18 هماد

 تقسیم بندي نوع ساختمان  

 بندي ساختمان هطبق  

 ساختمان هتعیین گرو  

 ندسی ساختمانهتعیین فعالیت م  

 تعداد ناکافی طراحان، ناظر و مجري  

  رسازهبردار و ش هندسان تأسیسات، نقشهصالحیت محدود 

78  

مانساخت ملکی و فنی هششم : شناسنام فصل  

  87  )7(ساختمان اطالعات هدفترچو ساختمان  ملکی و فنی هشناسنام  19 هماد

ا و هو شرکت حقوقی اشتغال اشخاص ظرفیت و صالحیت حدود تعیین هنام هفتم: شیوهفصل 

هنام نیآئ 11 هماد 4 هتبصر موضوع ندسین مشاورهم  
125  

 هنام هشیو هب مربوط شتم: پیوستهل فص

 عمومی شرایطشامل  ساختمان مجریان

 شرایط خصوصی ساختمان، مجریان قرارداد

 هايقرارداد  و ساختمان مجریان قرارداد

ساختمان مجریان مسانه  

یز و هو تج هتعاریف قرارداد، اجراي ساختمان، کارگا

 برچیدن آن، مدت و مبلغ قرارداد
135  

  138 دات صاحب کار و کارفرماهوظایف و تع

  139 )36(اختیارات صاحب کار

  139 )3-9-36-47(وظایف مجري

  141 اختیارات مجري

، هزینهقرارداد، صورت  تعهداتتضمین انجام 

 ا و تعلیق کارهپرداخت
143  

ان پایحساب و  ه، تسویهتحویل کار، برچیدن کارگا

 )6(کار
145  

و  تأخیردات و هفسخ قرارداد، خسارات عدم انجام تع

 تعلیق کار و حل اختالف
146  

و سرعت  سهولت، هو ابالغی هري، اقامتگاهق حوادث

 کار، اعتبار شرایط عمومی قرارداد
149  
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  ها در مقابل حریق: حفاظت ساختمانمبحث سوم

  اي مباحثکلید واژه ه  منابع

 3مبحث 
 -فرار -ج) (ضوابط خرو انواع تصرف -ش) از نوع آتر (خط -خروج -انواع پله -اطفاء حریق -حریق

  ودبندد -دود-انواع پارکینگ -واحد سطح تصرف -سیستم بارنده -آتریوم -فضاي امن -راهرو و بن بست

  3مبحث 

  3تا  2-1-3 يهابخشعمومی بود به  سؤالو اگر  میکنیماگر در سؤال نوع تصرف مشخص باشد به بخش مربوطه مراجعه-

 49و سپس بخش خانه هاي یک یا دو خانواري  44و اگر در آنجا نبود ابتدا به بخش بناهاي آپارتمانی  میکنیممراجعه  1-9

  .میکنیممراجعه 

  هصفح  عنوان  بند

خروج از بنا و فرار از حریق راه هاي 3-1  

  تعاریف  3-1-1

 84(آتریوم(  

 آزمایش حریق  

 ارتفاع طبقه و بنا  

 اعضاي باربر  

 بازارچه  

 باالبر  

 بناي موجود  

 پناهگاه امن  

 انواع پارکینگ  

 پالکان باز و متحرك  

 یق و چشمیپنجره حر  

 23(تخلیه خروج(  

 انواع تصرف  

 حریق بند  

 حیاط  

 خانه  

 خروج  

 انواع خطرات  

 خود بسته شو، خودکار و خودکار بسته شو  

 دوام در برابر حریق  

 دودبند  

 انواع دیوار  

1  
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 انواع ساختار  

 سرسره فرار  

 شفت  

 شیبراه  

 انواع طبقه و طبقه زیرزمین  

 ظرفیت و عرض راه خروج  

 انواع فضا  

 مانع حریق  

 ریقمنطقه ح  

 میان طبقه  

  مقررات کلی  3-1-2

 جرح و تعدیل بنا یا ساختمان  

 طرح و بکار گیري تجهیزات، اقدامات و شرایط  

 شرایط خروج  

  در مسیر خروج کنندهاستفاده از قفل یا وسیله سد  

 سیستم هشدار دهنده، اعالم حریق  

 راه خروج دیگر یا مجزا  

 دوربندي راه خروج  

 حی و ساخت و اجرا ساختماناطر  

 در داخل ساختمانق جلوگیري از گسترش حری  

 81(دسترسی نیروهاي آتش نشانی(  

  عمودي یافضاي پنهان افقی  

 بیش از یک تصرف هايساختمان  

14  

  18 )39(تعریف و ضوابط راه خروج 1-3-1-3 راه خروج گانهسه هايبخش  3-1-3

  دسترس خروج 3-1-3-2

 حداکثر طول دسترس خروج  

 حداکثر مسیر پیمایش  

 داکثر طول بن بستح  

 حداکثر مسیر مشترك  

19  

 3-1-3-3 خروج  

 انواع خروج  

 ساختار خروج  

 پلکان طرح قیچی  

 روزنه نفوذي  

 16(دوربندهاي خروج(  

 39(عالمت طبقه تخلیه خروج(  

 پلکان خروج  

 پلکان خارجی  

 گذرگاه خروج  

 پلکان باز و غیر دوربند  

20  
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 55ص  4مبحث * خروجی ایوان و بالکن 

  51و

  23  )3(تخلیه خروج 3-1-3-4

، کشویی افقی هايدر – هاي گردانر(د اهدر 2-4-1-3 خروج هرا هندهاجزاي تشکیل د  3-1-4

 هاي قائم) ها و شبکه هرکرک
24  

  28  خروجی افقی 3-1-4-3

   و پلکان هپل هرا 3-1-4-4

 پلکان مارپیچ  
29  

  32  پلکان فرار ۴-۵-١-٣

  33  اه هشیبرا 3-1-4-7

  35  فرار هسرسر 3-1-4-8

  خروج راه هايظرفیت   3-1-5

 واحد سطح تصرف  

 حداقل عرض پلکان 

35  

  39 )18(خروج الزامی راه هايحداقل تعداد   3-1-6

  39  )22(خروج راه هايچگونگی استقرار   3-1-7

  40  خروج راه هايروشنایی   3-1-8

  41 خروج راه هاي گذاريعالمت  3-1-9

هاضوابط اختصاصی تصرف  

ضوابط اختصاصی راه هاي خروج در   3-1-10

  مسکونی هايتصرف

  43  و خوابگاه ها هاهتل

  بناهاي آپارتمانی

 واحدهاي مسکونی  
44  

  47   پذیر مسافراقامتگاه ها و بناهاي 

  49  خانه هاي یک یا دو خانواري

  نگیهآموزشی / فر هايتصرفضوابط اختصاصی راه هاي خروج در   3-1-11

  و دبستانپیش دبستان 
51  

  درمانی / مراقبتی هايتصرفضوابط اختصاصی راه هاي خروج در   3-1-12

 مراقبت تندرستی  

 بیمارستان  

 مراکز نگهداري سالمندان  

 (تحت نظري) مراقبت بازداشتی 

54  

  تجمعی هايتصرفضوابط اختصاصی راه هاي خروج در   3-1-13

 سینما  

 تئاتر  

61  

  68  اي هاداري / حرف هايتصرفدر  ضوابط اختصاصی راه هاي خروج  3-1-14

  71  کسبی / تجاري هايتصرفضوابط اختصاصی راه هاي خروج در   3-1-15
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 فروشگاه  

  74  صنعتی هايتصرفضوابط اختصاصی راه هاي خروج در   3-1-16

  76  انباري هايتصرفضوابط اختصاصی راه هاي خروج در   3-1-17

  78  بلند هايساختمانضوابط اختصاصی   3-1-18

  81  )18(استقرار خودروهاي آتش نشانی ضوابط اختصاصی  3-1-19

  82  فضاي امن ضوابط اختصاصی  3-1-20

  83  فضاي ارتباطی ضوابط اختصاصی  3-1-21

  84  )1(هاآتریوم ضوابط اختصاصی  3-1-22

  85  هاپارکینگ ضوابط اختصاصی  3-1-23

  87  آسانسورها ضوابط اختصاصی  3-1-24

هاتفاعات و مساحتساختارها، ار 2-3  

  91 ساختارها  3-2-1

  92 حداکثر طبقات و ارتفاع مجاز  3-2-2

  92  مجاز هايمساحت  3-2-3

  94  مقاومت حریق تعیین شده  جدول

  95  ساعت مقاومت حریق  جدول

  96  حداکثر محتویات مجاز کاالهاي خطرناك  جدول

  103  پیوست واژه نامه
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  ان: الزامات عمومی ساختممبحث چهارم

  اي مباحثکلید واژه ه  منابع

 4مبحث 

دال گو اسیو و، پ(داخلی حیاطانواع  -شپزخانه و ...)، آ(اقامتانواع فضا  -انواع ساختمان -تعاریف تصرف

 توقفگاه وسایل نقلیه و پارکینگ -یآمدگشیپالزامات  -ارتفاع بنا -الزامات زمین -امدادرسانی-..)باغچه و.

وابط ض -تهویه و تعویض هواي طبیعی -ینور طبیع -ابعاد و ارتفاع فضاها –ه پله الزامات و استانداردها را

 -سرایداري -جان پناه -سقف کاذب -بام مسطح و شیبدار -دفع زباله -ایرانی اسالمی يهاارزش -نما

ن الزامات زمی -طبقه و ارتفاع ساختمان –ی مربوط به میراث فرهنگ یافت آثار -نکات اجرایی ساختمان

 حیوانات -صندوق پستی -استخر و سونا -تمانساخ

  4مبحث 

  صفحه  عنوان  بند

کلیات 4-1  

  1   اهداف  4-1-1

  1  دامنه کاربرد  4-1-2

  3  استانداردها و ضوابط  4-1-3

  و نگهداري رسانیبهره  4-1-4

 هاي مجازتصرف جدید، کاربري  

 40(تعمیرات و تغییرات در ساختمان(  

3  

  مدارك فنی  4-1-5

 نهاخذ پروا  

 هاي ساختماننقشه  

4  

  الزامات اجرایی  4-1-6

 هاي ساختمانیمصالح و روش  

 مکانیابی ساختمان و کارگاه  

 مقامات قانونی ندسترسی مأمورا  

 تابلوي مشخصات ساختمان  

 نخاله هاي ساختمان  

 درخت و قطع درختان  

  به میراث فرهنگی مربوط آثاریافت  

5  

تعاریف 4-2  

  7  تصرف  4-2-1

  7  رفواحد تص  4-2-2
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  7  بار تصرف  4-2-3

  فضا   4-2-4

 فضاي اقامت  

 فضاي اشتغال  

 فضاي جمعی  

 فضاي انبار و محل اشتغال  

 (مستقل، باز، دیواري، خانگی، تجاري یا عمومی، صنعتی) فضاي آشپزخانه  

 فضاي آبدارخانه  

 فضاي بهداشتی  

 فضاي ارتباط و دسترس  

 فضاي تأسیسات  

 (کوچک، متوسط، بزرگ) توقفگاه  

 حیاط(حیاط بیرونی، حیاط خلوت، حیاط داخلی، پاسیو، گودال باغچه،  فضاهاي باز 

  )گیرآفتابمرکزي، فضاهاي نیمه باز، بالکن، مهتابی، تراس، ایوان، محفظه 

8  

  13  اتاق  4-2-5

  13  فضاهاي مشاع  4-2-6

  13  )38-108(جایگاه امداد رسانی  4-2-7

  منفصل هايساختمان  4-2-8

 کوشک  
13  

  13   متصل هايساختمان  4-2-9

  13  جمی بنات) حبسته(پاک  4-2-10

  14  گذر نورسطح یا جدار   4-2-11

  14  بازشو  4-2-12

  14  گشودگی  4-2-13

  14  مصالح غیر ریزنده  4-2-14

  14  )40(نماي ساختمان  4-2-15

  14  )41-57-61(نماي شیشه اي  4-2-16

  15  )53(شیبراه  4-2-17

  15  میله دستگرد  4-2-18

  15  اي خارجی نور و هوامجر  4-2-19

  15  سطح الزامی  4-2-20

  15  سطوح نورگیري و تعویض هواي الزامی  4-2-21

  16  )37(میان طبقه  4-2-22
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هاساختماندسته بندي  4-3  

دسته بندي و تعریف   4-3-1

  هاتصرف

 هاي گروه

  ساختمانی

 انواع تصرف  

  17  هاي مسکونی (م)تصرف

  18  هاي آموزشی (آ)تصرف

  19  ف درمانی/مراقبتی (د)تصر

  20  هاي تجمعی (ت)تصرف

  21  اي/ اداري (ح)هاي حرفهتصرف

  22  هاي کسبی/ تجاري (ك)تصرف

  23  هاي صنعتی (ص)تصرف

  24  (ن)هاي انباري تصرف

  24  (خ) هاي مخاطره آمیزتصرف

  25  (ف) هاي متفرقهتصرف

  )38(تعداد طبقات و نحوه قرارگیري بر زمین از نظر هاساختماندسته بندي   4-3-2

 8و  7و  9و  5و  4و  3و  2و  1هاي ساختمانی گروه  
29  

مقررات کلی 4-4  

  اهداف و انتظارات عملکردي  4-4-1

 کارکرد مناسب و پایدار  

 و سالمت داشتهب  

 ساکنان یا استفاده کنندگان ایمنی  

  ایرانی - اسالمی هايارزشحفاظت از  

31  

  هاساختمانفاع و مساحت مجاز ارت  4-4-2

 محاسبه ارتفاع ساختمان مبناي  

 ارتفاع مجاز ساختمان حداکثر  

 افزایش مجاز ارتفاع و مساحت  

 16(مساحت میان طبقه(  

 مساحت طبقات زیرزمین  

35  

  )29(الزامات کلی ساخت و قرار گیري ساختمان  4-4-3

 ضوابط زمین و استقرار در زمین  

 13-108(حریق دسترسی امداد رسانی و اطفاي(  

 رعایت حریم  

 مصوب توسعه و عمران هايطرح  

 مشخصات بر و کف  

38  

  و فضاها هاتصرف هاساختمانالزامات همجواري   4-4-4

 هاي مسکونیهاي دیگر به تصرفاشراف و دید از تصرف  

 نحوه قرارگیري فضاهاي مختلف  

 3(تغییر یک فضا یا واحد مسکونی(  

39  

  )14(ماي ساختمانجم و ن، حامات شکلالز  4-4-5

 نحوه طراحی و اجراي ساختمان  
40  
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 14(استفاده از شیشه بازتابی(  

 الزامات نماهاي شیشه اي  

 14-57-61(سطوح شیشه اي(  

 مصالح نما  

 آمدگیپیشالزامات   4-4-6

  هاي ساختمان

  

  )55(در معابر عمومی آمدگیپیش 4-4-6-1

 طبقات آمدگیپیش  

 سایبان یا باران گیر آمدگیپیش  

 و پل هوائی ساباط  

 تابلو و سایر عناصر الحاقی  

  درگاهی، لبه کف پنجره، نیم ستون، قرنیز، لوله آب باران، پله و

  شبیراه

 درهاي بازشو به سمت بیرون  

42  

  مالکیت محدودهدر داخل  آمدگیپیش 4-4-6-2

 طبقات آمدگیپیش  

 سایبان یا باران گیر آمدگیپیش  

43  

  زیرزمین آمدگیپیش 4-4-6-3

 بیه مجراهاي خارجی نور و هواتع  
43  

  هاآمادگیمحدودیت پیش  4-4-6-4

 در معابر آمدگیپیش  

 لوله کشی و کانال کشی تأسیساتی  

 در حیاط کوچک محصور (پاسیو) آمدگیپیش  

44  

هاساختمانالزامات عمومی فضاهاي  4-5  

، فضاهاي ورود  4-5-1

رتباط و ، اروجخ

  دسترس

  

  الزامات کلی 4-5-1-1

 و دسترس ساختمان ارتباط مسیر  
47  

  47  راه هاي دسترس و خروج قابل قبول 4-5-1-2

  48  فضاهاي ورودي ساختمان 4-5-1-3

  48  )89(راهروها 4-5-1-4

  درهاي ورودي اصلی 4-5-1-5

 درهاي واقع در مسیر دسترس و خروج  

 کف یا پاگردها در اطراف در اصلی  

 یمنینصب و استفاده از کلون یا زنجیر ا  

49  

  51  )55-57-66(واقع در مسیر ورود و خروج سکوهاي و هابالکن، هاایوان 4-5-1-6

  52  راه پله ها 4-5-1-7

  53  )15(شیب را هاي عبور پیاده 4-5-1-8

  53  هاي برقی پله وآسانسورها  4-5-1-9

  نورگیري و تهویه 4-5-1-10

 راهرو و فضاهاي عمومی مستقیم  

 پلهبیعی راهتأمین نور ط  

 پلهتعویض هواي طبیعی راه  

53  
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 ارتباط پلکان و توقفگاه و موتورخانه  

  54  )104(هاي دستگرد میله و، نرده ها اندازهادست 4-5-1-11

  هاپوششکف سازي، نازك کاري و  4-5-1-12

  و پاگرد پله کفلبه و  

 شعاع گردي کف پله  

55  

  55  ها آمدگیپیش 4-5-1-13

  شرایط بیرونی 4-5-1-14

  بالکن و ایوان و پله و سطوح شیبدار واقع در مسیر دسترس

  )51-57(خروج

 سطوح در معرض نزوالت جوي  

55  

  الزامات کلی 1-2-5-4  فضاهاي اقامت  4-5-2

 هاي سطح کف و ابعاد فضاهامعیار اندازه  

 دسترسی موجود به اتاق  

56  

  56  )35(فضاهاي اقامت اندازه و ارتفاع 4-5-2-2

  تهویه نورگیري و 4-5-2-3

 14-40-61(سطح الزامی شیشه(  

 51-55-66(شرایط ایوان(  

57  

  الزامات فضاهاي اقامتی واقع در زیرزمین 4-5-2-4

 تعبیه گودال باغچه در داخل حیاط  
58  

  58  اقامت فضاهاي و هااتاقشده به  و منضم فضاهاي الحاق 4-5-2-5

  59  با نورگیري از سقفالزامات فضاهاي اقامت  4-5-2-6

  59  آفتاب گیر محفظه ازالزامات فضاهاي اقامت با نورگیري  4-5-2-7

  در و پنجره 4-5-2-8

 حداکثر عمق نورگیري  
59  

  و فضاهاي اقامتی چند منظوره هااتاق  4-5-3

 فضاي همزمان اقامت و صرف غذا  

 فضاي همزمان اقامت و صرف غذا و پخت پز  

60  

  الزامات کلی 1-4-5-4  تغالفضاهاي اش  4-5-4

 هاي سطح کف و ابعاد فضاهامعیار اندازه  

  به فضاي اشتغالدسترسی  

60  

  61  الزامی اندازه ها و ارتفاع 4-5-4-2

  تهویه ونورگیري  4-5-4-3

 حداقل سطوح شیشه  
61  

  61  الزامات فضاهاي اشتغال واقع در زیرزمین 4-5-4-4

  62  و فضاهاي اشتغال هااتاقشده به  و منضم فضاهاي الحاق 4-5-4-5

  62  الزامات فضاهاي اشتغال با نورگیري از سقف 4-5-4-6

فضاهاي پخت و   4-5-5

  آشپزخانه ها

  الزامات کلی 4-5-5-1

 هاي سطح کف و ابعاد فضاهامعیار اندازه  

 دسترسی به فضاي اشتغال  

62  
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 دسترسی به آشپزخانه  

  63  اندازه هاي الزامی 4-5-5-2

  63  تهویه ونورگیري  4-5-5-3

  64  دیوار پوشش وکفسازي  4-5-5-4

  الزامات کلی 1-6-5-4  فضاهاي بهداشتی  4-5-6

 دسترسی به فضاي بهداشتی  
64  

  اندازه هاي فضاهاي بهداشتی 4-5-6-2

 حداقل اندازه  

 ارتفاع چراغ سقفی  

65  

  تهویه ونورگیري  4-5-6-3

 تخلیه هوا  
66  

  66  مات فضاهاي بهداشتی با نورگیري از سقفالزا 4-5-6-4

  66  کفسازي و پوشش دیوار 4-5-6-5

  الزامات کلی 1-7-5-4  فضاهاي نیمه باز  4-5-7

 جمع آوري و تخلیه آب سطحی  

 تعبیه جان پناه  

 51-55-57(تبدیل ایوان و بالکن به محفظه آفتابگیر(  

66  

  67  بالکن 4-5-7-2

  67  بالکن کم عرض 4-5-7-3

  67  ایوان 4-5-7-4

  الزامات کلی 1-8-5-4  فضاهاي باز  4-5-8

  75(هاي سطحیدفع آب و بنديشیب(  

 جدا شدن فضاي باز از معبر عمومی  

68  

  68  هاحیاط 4-5-8-2

  پاسیوها وخلوت  هايحیاط 4-5-8-3

 دسترسی به حیاط خلوت  

 مسقف شدن پاسیو  

 ادامه یافتن حیاط خلوت و پاسیو تا توقفگاه  

 پاسیوها وخلوت  هايحیاطبعاد و ضوابط ا  

68  

  70  گودال باغچه ها 4-5-8-4

فضاها و عناصر   4-5-9

واسط نورگیري و 

  تهویه

  70  الزامات کلی 4-5-9-1

  71  مجراهاي خارجی نور و هوا 4-5-9-2

  محفظه هاي آفتابگیر 4-5-9-3
71  

  الزامات کلی 1-10-5-4  خودرو هايتوقفگاه  4-5-10

 و خروج ورود  

 پیش بینی دو خودرو پشت سر هم  

 تعمیر یا تعویض قطعات خودرو  

  و گذرگاه عابران پیادهاز  سوارهتفکیک عبور  

72  
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  1نظام مهندسی  معماري آزمون آزمایش نظارت  نام و نام خانوادگی:

 گزینه د گزینه ج گزینه ب گزینه الف سوال  شماره

1 

رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره 

که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد جزو وظایف ... 

 است.

 شوراي انتظامی استان شوراي مرکزي مجمع عمومی  هیات مدیره

2 
در انتخابات اعضاي هیات مدیره در صورتی که راي هنده اسامی افرادي 

 غیر از داوطلبان اعالم شده را بنویسد ....
 دوباره رأي گیري می شود تمامی اسامی حذف می شود فقط آن اسامی حذف می شود برگ رأي حذف خواهد شد

3 
مناطق ساحلی خلیج فارس حداقل ضخامت پوشش بتن تیرچه ها در 

  چقدر می باشد؟
  میلیمتر55  میلیمتر60  میلیمتر 70  میلیمتر 80

4 
عناصر ساختمان به جز .... که داراي اینرسی حرارتی یا ظرفیت حرارتی 

 .رادارندزیاد هستند توانایی ذخیره حرارت 
 باز شوها کف سقف دیوار

5 
.... درصد و بام هاي مسطح باید داراي شیب بندي مناسب حداقل  

 کفشوي متصل به شبکه فاضالب مستقل از شبکه اصلی ساختمان باشند.
2 5/1 5/2 3 

6 
در نصب قطعات فوالدي طول پیچ باید به اندازه اي باشد که پس  از 

 محکم کردن آن حداقل ..... کامل پیچ از مهره بیرون بماند.
 چهار دندانه یک دندانه سه دندانه دو دندانه

7 
هایی که در لوله کشی فوالدي گالوانیزه براي توزیع آب سرد و گرم فلنج 

 مصرفی در داخل ساختمان به کار می روند باید .... باشند
 آب بندي از جنس آلومینیومی از جنس فوالدي از جنس چدنی

  پریز فیوز کنتور کلیدهاي خودکار تعمیر و تعویض و ترمیم المان فشنگ ..... ممنوع است 8

9 
روشنایی عالیم خروج چه از بیرون و چه از داخل نورپردازي شدت 

 میشوند نباید کمتر از .... لوکس باشد.
40 54  62 48  
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 پل حرارتی توان حرارتی هدایت حرارتی مقاومت حرارتی مقدار حرارتی که در واحد زمان منتقل میشود را ... مینامند. 10

11 

ابتدا سطح را با یک حالل قوي براي رنگ آمیزي ...... قسمت هاي فوالدي 

کامال چربی زدایی کرده و سپس یک الیه واش پرایمر بر روي سطوح 

 اعمال می نمایند.

 سطوح خورده شده سطوح آلومینیومی سطوح ناصاف سطوح زنگ ده

12 
الیاف آزبستی .... در ساخت فرآورده هاي عایق کاري حرارتی استفاده 

 شود.
 نباید مجاز است

استاندارد بودن مجاز در صورت 

 است
 در صورت ضرورت

 ضد جرقه محوري- لوله متر 20/2در ارتفاع حداقل  عایق برق  در فضاهایی مانند چوب بري و نجاري هواکش باید.... انتخاب شود 13

 مصارف غیر شرب سبزآبیاري فضاي  شستشوي سینک شستشوي کف سرویس عمده استفاده از آب غیر مصرفی در مصارفی همچون ..... است. 14

15 
ناظر حقیقی زمانی می تواند مسوولیت نظارت پروژه دیگري را تقبل نماید 

 که گزارش پایان آن کار به ....... رسیده باشد.
  سازمان استان و شهرداري

مرجع صدور پروانه و سازمان 

  مسکن و شهرسازي

سازمان استان و سازمان مسکن 

 و شهرسازي

سازمان مرجع صدور پروانه و 

  استان

16 

در صورتی  نوفه محیطی در نقاطی بیش از ..... دسی بل باشدبا ایجاد 

فاصله مناسب و یا سدهاي صوتی تراز نوفه را می توان تا حد الزم کاهش 

 داد.

55  60 65 70 

 هیچکدام برق ساختمان برق سه فاز مولد برق اضطراري برق آسانسور  اضطراري باید از طریق .... تامین شود. 17

18 
در مواردي که زنگ زدگی فوالد محتمل است، مانند لوله هاي فاضالب و 

 آب رسانی از ... استفاده میشود.
 مس چدن قلع روي

 پرتلند نوع چهار پرتلند نوع سه پورتلند نوع دو پرتلند نوع پنج مناسبترین نوع سیمان در شرایط محیط هاي دریایی .... می باشد. 19

  هیچکدام بازرس حقیقی و حقوقی بازرس حقوقی بازرس حقیقی ساختمان آتش نشانی ..... می باشد.بازرس  20

21 
مایعات ضد یخ، نمک ها یا سایر مواد مشابه .... در مالت یا مالت دوغابی 

 بکار روند.
 مجاز نیست در هر صورت مجاز است درصد مجاز 5/1حداکثر  درصد مجاز است2حداکثر 

22 
هاي افقی آب باران تا حد امکان یکنواخت باشد و اگر تغییر شیب لوله 

 شیب الزم بود .....
 لوله ها خم شود

در نقاط مناسب قطعات انبساط 

 پیش بینی شود

لوله ها به موازات سطوح دیوار 

 و کف نصب شود.

در محل تغییر شیب دریچه 

 بازدید نصب شود

  800 900 750 850داخلی و جان پناه پشت بام ارتفاع دست انداز نرده در پله هاي خارجی و  23
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  تهیه شده:خانه عمران اشراق

  مؤلف: جوادرحمانی، انسیه قربان نژاد
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  2 مهندسینظام معماري آزمون آزمایش نظارت  نام و نام خانوادگی:

 گزینه د گزینه ج گزینه ب گزینه الف سؤال  شماره

1 

همه افرادي که مستقیما در انجام عملیات خاکبرداري 

... متري دایره عملکرد ....نیستند، باید حداقل در فاصله 

 دستگاه قرار گیرند.

4  5 3 6 

2 

حداکثر تراز نوفه  بارترهها و میادین میوه و ینالترمدر 

تواند صبح چه میزان می 7شب تا  10محیطی از ساعت 

  باشد؟

55 60 45 75 

3 

اند با اعالم رسمی چه کسانی در مورد هاموظفشهرداري

وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت نسبت به اصالح تخلف 

  ي کار ساختمانی اقدام نمایند؟و جلوگیري از ادامه

مهندسی، ناظران، شوراي نظام

  مرکزي سازمان

کانون مهندسان ساختمان، 

  مهندسی، ناظراننظام

هاي ناظران، همسایه

ان، سازمان ساختم

  مهندسینظام

وزارت مسکن و شهرسازي، 

مهندسی، سازمان نظام

  ناظران

4 
 15تواند با اخطار کتبی یک از موارد زیر مجري میدر کدام

 روزه قرارداد خود را فسخ نماید؟

کار در تحویل محل تأخیرصاحب

کار یا مجوزهاي قانونی الزم بیش 

 ماه 2از 

کار در پرداخت تأخیرصاحب

الزحمه و مطالبات مجري حق

با توجه به مدت قرارداد بیش 

 روز 30از 

کار در تحویل تأخیرصاحب

محل کار یا مجوزهاي قانونی 

 ماه 2الزم بیش از 

کار اجراي کهصاحبدرصورتی

پروژه را بدون قصور مجري 

 10به هر دلیل بیش از 

درصد مدت قرارداد به تأخیر 

 بیندازد.

5 
حرارت گازهاي داغ حاصل از احتراق هاي حرارتی که مبدل

  کنند چه نام دارند؟را به جریان هواي سرد منتقل می
  بویلر  رکوپراتور  کلکتور حرارتی  اکونومایزر

 شهرداري -در صدپنج سازمان استان -در هزارپنج سازمان استان -در صدپنج شهرداري -در هزارپنجي تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان الزحمهحق 6
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وساز است و به کدام حساب واریز یساختچند درصد هزینه

 شود؟می

7 

جزء  1ظرفیت اشتغال دیپلمهفنی و معمار تجربی پایه 

شرکاي شاغل دفتر مهندسی اجراي ساختمان چند مترمربع 

 تواند باشد؟در هر مقطع زمانی می

400 500 300 200 

8 
ها باید با ....... یا هاي بتنی پیش ساخته بولتدر ساختمان

  مکانیکی ...... شوند.
  گالوانیزه –شعله تمیز کننده   گالوانیزه –گرماي کاهنده   آب کاري –شعله تمیز کننده   کاريآب –گرماي کاهنده 

9 
مساحت پناهگاه امن چند مترمربع براي هر نفر در ساختمان 

 گردد؟منظور می
20/0 40/0  25/0 28/0  

10 

که توسط یک بال متصل نبشی درصورتیهاي تک در نیمرخ

ي اتصال در هر ردیف در وسیله 4شده باشند و حداقل 

امتداد تأثیر نیرو موجود باشد، ضریب تأخیر برش چه میزان 

 باشد؟می

8/0 36/0 6/0 7/0 

11 
هاي آموزشی/ فرهنگی یک از فضاهاي زیر در تصرفکدام

 الزم نیست به روشنایی اضطراري مجهز باشند؟
 فضاهاي اداري ها و راهروهاي داخلیپلکان

انعطاف و تمام فضاهاي قابل

 مرتبط

هاي دور بسته و تمام بخش

 بدون پنجره

12 
هاي انبار کیف و البسه و کفش جزء کدام دسته از تصرف

 شوند؟ساختمانی محسوب می
 خطرانباري کم انباري میان خطر آمیزهایمخاطرهتصرف انباري پرخطر

13 
درصد سیلیس آزاد جزء کدام  60ها با حداقل سنگماسه

  شوند؟بندیمیهاي ساختمانی طبقهگروه از سنگ
 سنگ لوح کوارتز تراورتن مرمریت

14 

هاي باالبر باید ي خودکار دستگاهسیستم قطع کننده

ي وینچ قرار متري قرقرهي چند میلیحداکثر در فاصله

  گیرد؟

150  200  250  300  

15 
کدام نوع از قیرها از حل کردن قیر خالص در موادي در 

 شود؟هاي مشابه استفاده میمانند نفت سفید و حالل
  قیر دمیده قیر امولسیون  MCقیرهاي کند گیر  RCقیرهاي زود گیر












