
چارتهاى آزمون نظام مهندسى
همراه با تغییرات کلی-ویرایش جدید  

و استفاده از هرگونه کتاب و جززوه در آ  بممزانا اسز      هستند آزمونهای نظام مهندسی جزوه باز ⃝
نقزش اساسزی در رایتزی کزار دزما در       ،پس مطالعه دقیق و مرور کلیه مطالب و نحوه عمم  گذاری آنها

 روز آزمو  خواهد داد .

و وق  گیر خواهزد بزود   یار ددوار کاری بس هامسلماً یفظ کرد  یجم عظیمی از مطالب و متو  کتاب ⃝
و استفاده از سیستم چارت بندی میتواند تا ید زیزادی   صحیح عمم  گذاری و خمصه نویسیدر نتیجه 

 موجب جلوگیری از اتمف وق  در روز آزمو  دود

این جزوات دامل خمصه ای از قسزم  هزای مهزم و پزر ت زرار منزابا آزمزو  همانطور که میدانید ⃝
  یتمال طرح سوال از آنها بسیار باالس .هستند که ا

دما در زما  باقیمانده تا روز آزمو  میتوانید با مرور منابا و عممز  گزذاری قسزمتهای مهزم آنهزا       ⃝
نیمی از راه قبولی در آزمو  نظام مهندسی را طی کنید. نیمه بعزدی راه در روز آزمزو  رقزم میدزورد ،     

وال بمفاصله موضوع و منبا سوال را تشزدی  داده و چزارت   جایی که دما باید بعد از خواند  متن س
مربوط به هما  مبحث را بردارید و در عرض چند ثانیه صفحه مربوط به پاسخ صحیح را پیدا کنیزد. بزه   

 همین رایتی!

تجربه استفاده از این جزوات در دوره های قبلی آزمزو  نشزا  داد کزه اسزتفاده از ایزن سیسزتم        ⃝
ید زیادی در قبولی داوطلبا  آزمو  نقش دادته و اسزتقبال و رضزای  چشزمییری    ابداعی و جدید تا 

 را در پی دادته اس .

دما مهندس گرامی میتوانید این جزوات را بصورت آنمین خریداری کرده و مطالعه و عمم  گزذاری را  
 از همین امروز دروع کنید.

روی سرع  عمل و دق  باالی دماس . فراموش ن نید آزمو  های نظام مهندسی در واقا رقاب  بر 

سازما  نظام مهندسی سزاختما  اسزتا  گزیم  آرزوی     3پایه نویسنده این اثر مهندس پرندوش عضو 
 موفقی  در این آزمو  و تمامی مرایل زندگی را برای دما عزیزا  دارد.

برای ورود به صفحه چارتها اینجا کلیک کنید

http://icivil.ir/file/?p=10001
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9تا  1نظامات اداری ص

مقررات ملی.اشووصواص ققووی ف درواتر    موضوووتوات م    

م ندسووی اراقی سووان.ااخ.اشووصووواص ققووی ف دراتر    

م ندسی اجرای سان.ااخ.ناظر.ش رداری ا ف ساز مراجع صدفر 

پرفانه سان.ااخ.سازماخ نظام م ندسی سان.ااخ.فزارت مسکن 

 ف ش رسازی.شناسنامه رنی ف ملکی سان.ااخ

بیمه نامه تضمین کیفیت : مجری 4

تهیه نقشه های چون ساخت : مجری 4

 سازمان نظام مهندسی ساختمان 7

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 7

شهرداری و سایر مراجع صدور پروانه 3

 شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان 6

صالحیت طرح و ساخت : مسکن و شهرسازی 5

مهندس مجری 3

 وزارت مسکن و شهرسازی 7

 وظایف سازمان نظام مهندسی 1

وظیفه سازمان میراث فرهنگی 9

وظیفه مجری قبل از شروع عملیات اجرایی 9

 22تا  15رول افل  کلیات ص
موضوووتوات م    تیوارید.ا.وداا.ندمات اراقی اجرا ف    

 نظارت سان.ااخ

افراد حقوقی برای تمدید پروانه اشتغال چه باید انجام دهند؟ 21

و ناظر هماهنگ کنندهتعریف نظارت  17

دارندگان پروانه اشتغال چگونه میتوانند از ظرفیت خود بهره  22

ببرند؟

نفره چه کسانی هستند؟5در استان تهران هیئت  21

در مناطق روستایی خدمات طراحی،اجرا،نظارت چگونه  22

انجام می شود؟

رشته 2ظرفیت اشتغال مهندسان و کاردانهای فنی در  22

 33تا  23دفم  اراقی سان.ااخ صرول 
اراقی سووان.ااخ.دراتر م ندسووی اراقی  موضوووتات م   

 سان.ااخ.اراقاخ ققووی سان.ااخ

استعفا یا درخواست انفصال هریک از شرکای ساختمانی در  22

چه صورت پذیرفته می شود؟

امتیاز دفاتر طراحی ساختمان متعلق به کیست؟ 25

 ساختمان امضای مجاز طراحان حقوقی 33

آیا نظارت ساختمان بر دفاتر طراحی تاثیری برا فعالیت آنها  23

دارد؟

نفره در چه صورت  41تشکیل دفاتر مهندسی طراحی  27

مشمول افزایش ظرفیت اشتغال است؟

چنانچه تعداد شاغالن شرکت فنی بیش از یک نفر در آن  32

 رشته باشد صالحیت چگونه تعیین ؟

نفر41ساختمان چند نفراست؟حداکثر شرکای  25

حدود صالحیت دفاتر مهندسی طراحی چگونه تعیین می  25

شود ؟

حدود صالحیت طراحان حقوقی ساختمان 32

در صورت تغییر در ترکیب شرکای ساختمان چه باید کرد؟ 22

در محل هایی که طراح به اندازه کافی موجود نباشد 24

را کاهش یا افزایش می  در هر استان چگوه ظرفیت اشتغال 27

دهند؟

درصد افزایش ظرفیت اشتفال طراحان حقوقی ساختمان 31

دفاتر طراحی ساختمان در تابلو خود چه چیزی را باید قید  22

کنند؟

شرایط احراز صالحیت طراحان حقوقی 29

شهرداریهای موظند در ساختمانهای گروه د از خدمات چه  24

ازمهندسینی بهره ببرند؟ شهرس

طراح ساختمان پاسخگوی چه مسائلی به مراجع می شود؟ 23

طراحی ساختمانهای ویژه یا مجموعه ساختمان چگونه  32

 توسط طراحان حقوقی انجام می شود؟

ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحی ساختمان 26

ظرفیت اشتغال شرکای دفتر مهندسی طراحی تحت چه  27

ازایش می یابد؟ %51شرایطی تا 

ظرفیت اشتغال طراح حقیقی شاغل در طراحی تحت چه  32

افزایش می یابد؟ %51شرایطی تا 

ظرفیت اشتغال طراحان حقوقی در استان تحت چه شرایطی  31

تغییر می کند؟

وظیفه طراح هماهنگ کننده چیست؟ 27

ویژگیهای دفتر مهندسی طراحی و ضوابط نقل و انتقال آن 25
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 62تا  35سان.ااخ ص رول سوم  اجرای 
اجرای سووان.ااخ.دراتر م ندسووی اجرای   موضوووتات م   

سوان.ااخ.مرریاخ ققووی سان.ااخ.مرریاخ انوو  ساز.قدفد  

صالقیت ف ظرریت اش.غال کاردان ای رنی دیپلاه .ای رنی ف 

میااراخ ترربی.ارح ف سووانت سووان.ااخ توسووا مرریاخ   

 ققووی یا دراتر م ندسی سان.ااخ

قرارداد مجری قبل از پایان پروژهاتمام  42

اجرای همزمان بیش از یک ساختمان توسط مجری : مسئول  42

اجرای کارگاه

امتیاز یک مجتمع یا مجموعه ساختمانی 52

بیمه کیفیت اجرای ساختمان 37

 :ترتیب نظارت بر مجریان ساختمان 41

 سازمان:مجری و ناظر 

وزارت مسکن:نظارت عالیه

دفتر مهندسی اجرای ساختمانتشکیل  32

چه کسی در دفاتر اجرای ساختمان مسئول فنی و اجرایی  32

است؟ مهندس عمران و معماری

متر مربع 511حداکثر زیر بنای مجریان حقوقی : مسکونی  45

حداکثر زیر بنای هریک از کارهای اجرای مجریان  39

مترمربع 5111ساختمان دفتر مهندسی چقدراست؟ مسکونی 

حدود صالحیت مجریان حقوقی 45

 ؟ انجام میشودحل اختالف نظر بین مجری و ناظران چگونه  41

دفاتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان 41

دفتر مهندسی اجرای ساختمان توسط چه کسی تاسیس می  32

شود؟مهندس عمران و معماری و شرکا

شرایط احراز صالحیت مجریان حقوقی  44

و حدود صالحیت دفتر اجرای ساختمانشرایط  39

صاحب کار در اجرای کار تاخیر داشته باشد 42

ظرفیت اشتغالدفاتر مهندسی اجرای ساختمان 39

مجری حقوقی چه زمانی میتواند کار اجرایی دیگری را  46

تقبل نماید؟

مجری در چه صورت میتواند کار دیگری را شروع  42

%55کند؟

نماینده فنی صاحب کارمجری ساختمان :  35

مجری مادر 45

مجریان حقوقی در اجرای مجموعه ساختمانی و ساختمان  47

 طبقه وبیشتر چه باید بکنند؟3

مجریان حقوقی در پایه ارشد چگونه میتوانند ظرفیت خود  46

مترمربع.مسکن و شهرسازی211را افزایش دهند؟ 

چه مجریان حقوقی در صورت تغییر اشخاص حقیقی  42

وظایفی دارد؟

مقدمات تغییر پروانه مجری ساختمان به نظارت ی طراحی 41

مهندس عمران و معمار مشارکتنامه را کجا ثبت می کند؟  32

دفتر اسناد رسمی

وظایف و مسئولیت های مجری ساختمان 36

همکاری مهندسان رشته های دیگر در دفتر در ظرفیت  42

افزایش %01تا%45اشتغال دفتر چه تاثیری دارد؟ 

برای ارتباط مستقیم با نویسنده جزوات چارت بندی و 
با  49خالصه نویسی شده منابع آزمون نظام مهندسی مرداد

 ایمیل زیر مکاتبه کنید:
info@parandoush.com 
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 74تا  61رول چ ارم  نظارت سان.ااخ ص 
نظووارت سوووان.اوواخ.نوواظراخ ققیقی  مووضوووتوات مو      

سووان.ااخ.ناظراخ ققووی سووان.ااخ.ناو  ارجار کار نظارت 

سووان.اواخ به ناظراخ ققیقی ف ققووی ف شردا کار میرری  

نواظراخ بوه صوواقوا کواراخ ف شوو رداری.ناو  دریارت ف      

پردانوت ق  ازحقاوه نظوارت.ق  ازحقاوه ت یه ف صوودفر     

صدفر  نیاز برایشناسنامه رنی ف ملکی سان.ااخ.مدارک مورد 

پرفانه اش.غال اراقی اجرا ف نظارت سان.ااخ

ارائه خدمات نظارت توسط ناظران حقوقی در چه صورت  69

 خالف است؟

اگر نظارت بیش از مدت مقرر باشد وظیفه ناظر چیست؟ 65

انجام خدمات طراحی و نظارت و اجرای ساختمانهای گروه  22

 د و ویژه

شروع عملیات ساختمانیپروانه ساختمان و  65

تاخیر صاحب کار 69

تاخیر صاحب کار 65

 چه زمانی ناظر میتواند کار بعدی را شروع کند 64

حق الزحمه بازبینی طرحها.نقشه ها و مدارک فنی ساختمان 77

حق الزحمه تهیه و صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 77

بصورت پیمان حق الزحمه مجری در ازای اجرای ساختمان 77

درصد مجموع حق الزحمه خدمات مهندسی 77

دالیل توقیف کار ناظر حقیقی 65

رفع اختالف بین ناظر و مجری 72

شناسنامه فنی و ملکی ساختمان 27

ضرایب تکرار مربوط به مجموعه های ساختمانی 72

ظرفیت اشتغال ناظر حقوقی 67

تحت چه شرایطی ظرفیت اشتغال ناظر حقیقی در استان  64

افزایش یا کاهش می یابد؟

 ظرفیت اشتغال نظارت اشخاص حقیقی  64

 قطع همکاری ناظر حقوقی 72

قیمت خدمات مهندسی ساختمان 75

گروه بندی ساختمان براساس متراژ و طبقه 79

ناظر هماهنگ کننده 62

ناظران حقوقی که تمایل به انجام کار نظارت در مناطق  62

دارندمحروم 

ناظری که بخواهد طراح هم باشد 63

 صفحه به مهندسی نظام آزمونهای رویدادهای از اطالع برای
 شوید: عضو و بروید سایت در "پیامکی خبرنامه"

www.parandoush.com/eng 


