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                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 آزمون نظارت : 3131سال  2سوال 

 

با تاسیس دفاتر مهندسی صحیح است ؟کدام یک از موارد زیر در ارتباط   

(امتیاز دفاتر مهندسی قابل واگذاری می باشد1  

(اشخاص حقیقی نمی توانند به صورت شخصی اقدام به تاسیس دفتر مهندسی کنند2  

است(دفاتر مهندسی قائم به شخص یا اشخاص دارای پروانه اشتغال به کار 3  

واست (دفاتر مهندسی می توانند با توجه به حدود صالحیت اعضا دفتر از شهرداری های کشور درخ4

 صالحیت بنمایند

 

 

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 3گزینه  38صفحه  1384مبحث دوم سال  2-1-8طبق بند   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون نظارت : 3131سال  1سوال   

 

اجرای ساختمان صحیح نمی باشد ؟ کدام یک از جمالت زیر در مورد دفتر مهندسی  

(امتیاز دفتر مهندسی اجرای ساختمان قابل واگذاری نمی باشد1  

نمایند (هر یک از مهندسان موضوع قانون می توانند نسبت به تاسیس دفتر مهندسی اجرای ساختمان اقدام2  

دسی فتر مهن(مجوز دفتر مهندسی اجرای ساختمان قائم به شخصی می باشد که شخص مذکور مسئول د3

 اجرای ساختمان نیز خواهد بود

وط بر آنکه (معماران تجربی می توانند به عنوان شریک در دفتر مهندسی اجرای ساختمان فعالیت نمایند مشر4

 دارای مشارکت نامه رسمی ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی کشور باشند

 

 

 

 

ته رای ساختمان توسط یک نفر از مهندسان رش، دفتر مهندسی اج 38صفحه  1384مبحث دوم سال  1-1-8طبق بند

، گزینه  2ه گزینهای معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال و صالحیت اجرای ساختمان تشکیل می شود بنا براین 

 صحیح می باشد.



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 

:آزمون نظارت  3131سال  2سوال   

 

 شناسنامه فنی و ملکی ساختمان توسط چه مرجعی صادر می گردد ؟

مسکن و شهر سازی (وزارت1  

(سازمان مسکن و شهر سازی استان2  

(سازمان نظام مهندسی ساختمان استان3  

( شهرداری محل یا مرجع صدور پروانه4  

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 3گزینه  7صفحه  1384مبحث دوم سال  1-9-2طبق بند   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون نظارت : 3131سال  2سوال   

 

ساختمان کدام یک از موارد صحیح می باشد ؟در خصوص طراح ، ناظر و مجری یک   

(طراح نمی تواند مجری ساختمان طراحی شده توسط خود باشد1  

(ناظر نمی تواند مجری ساختمان تحت نظارت خود باشد2  

(مجری و ناظر یک ساختمان می تواند یک نفر باشد3  

(طراح ، ناظر و مجری یک ساختمان می تواند یک نفر باشد4  

 

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 2گزینه  6صفحه  1384مبحث دوم سال  5-5-2بندطبق   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون نظارت خرداد : 3131سال  1سوال   

 

ستقر در اگر اختالف نظر بین ناظر هماهنگ کننده و مجری باشد ، مجری می تواند با مراجعه به کمیته داوری م

ولین می نماید. کمیته داوری از کدام افراد یا مسئ سازمان استان ، شکایت خود را مطرح و در خواست رسیدگی

 باشد ؟

(ناظر هماهنگ کننده ، رئیس گروه تخصصی و رئیس سازمان استان یا نماینده وی1  

ان یا (رئیس سازمان استان یا نماینده وی ، شهردار یا نماینده وی و رئیس سازمان مسکن و شهر سازی است2

 نماینده وی

س گروه نماینده وی ، رئیس سازمان مسکن و شهر سازی استان یا نماینده وی و رئی (رئیس سازمان استان یا3

 تخصصی

هماهنگ  (رئیس سازمان استان یا نماینده وی ، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان یا نماینده وی و ناظر4

 کننده

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 3گزینه  72صفحه  1384مبحث دوم سال  2-4-16و  1-4-16طبق بند   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون نظارت خرداد : 3131سال  1سوال   

 

حیح را در مورد درصد مجموع حق الزحمه مهندسی نسبت به هزینه های مقطوع هر متر مربع زیر بنا ، گزینه ص

 انتخاب کنید.

(همیشه با افزایش طبقه کاهش می یابد1  

طبقه کاهش می یابدطبقه افزایش یافته سپس با افزایش  12(تا 2  

(همیشه با افزایش طبقه افزایش می یابد3  

(با افزایش طبقه ارتباطی ندارد و به سطح وابسته است4  

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 2گزینه  77صفحه  1384مبحث دوم سال 11طبق جدول شماره   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 آزمون نظارت اسفند : 3131سال  1سوال 

 

بدون قصور ناظر حقیقی به تاخیر افتاده است ، ناظر تا تعیین تکلیف کار حداقل چند درصد مدت پروژه ای که 

 ، می تواند با تایید سازمان استان نسبت به ارایه خدمات مهندسی پروژه دیگری اقدام نماید ؟

 درصد 11(1

 درصد 15(2

 درصد 21(3

 درصد 31(4

 

 

 

 

 

صحیح می باشد.، گزینه  2گزینه  65صفحه  1384مبحث دوم سال  5-4-14طبق بند   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون نظارت : 3111سال  1سوال   

 

 ناظر هماهنگ کننده از کدام یک از رشته ها ، چگونه و توسط کدام مرجع معرفی می گردد ؟

(ناظر هماهنگ کننده ناظر رشته معماری همان کار خواهد بود که توسط مجری به مالک معرفی می شود1  

ی می رشته های اصلی همان کار خواهد بود که توسط سازمان استان معرف(ناظر هماهنگ کننده یکی از ناظران 2

 گردد

(ناظر هماهنگ کننده ناظر رشته عمران همان کار خواهد بود که توسط مالک معرفی می شود3  

(ناظر هماهنگ کننده یکی از ناظران رشته های معماری یا عمران کار خواهد بود که توسط سازمان استان 4

می گردد تعیین و معرفی  

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 4گزینه  62صفحه  1384مبحث دوم سال  7-13طبق بند   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون نظارت شهریور : 3113سال  1سوال   

 

 مسئولیت تهیه نقشه های چون ساخت ، با کدام است ؟

(مجری1  

(ناظر2  

(مالک3  

(طراح4  

 

 

 

 

 

 

صحیح می باشد.، گزینه  1گزینه  4صفحه  1384مبحث دوم سال  9-4-2طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون نظارت شهریور :3113سال  1سوال   

 

 مرجع صادر کننده شناسنامه ی فنی و ملکی ساختمان کدام است ؟

(وزارت راه و شهر سازی 1  

(اداره صدور پروانه ساختمان2  

(سازمان نظام مهندسی ساختمان استان3  

(شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان4  

  

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 3گزینه  7صفحه 1384مبحث دوم سال  1-9-2طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون نظارت اسفند : 3113سال  91سوال   

 

 یکی از مهندسان ناظر در یک پروژه ساختمانی از ثبت اطالعات در دفترچه اطالعات ساختمان خود داری

 نموده است. در این خصوص کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟

(خودداری از ثبت اطالعات تخلف محسوب و توسط سازمان استان قابل پیگرد است1  

(خودداری از ثبت اطالعات تخلف محسوب و توسط مرجع صدور پروانه قابل پیگرد است2  

عات (در صورت خودداری ناظر از ثبت اطالعات مرجع صدور پروانه مکلف است راسا نسبت به ثبت اطال3

 اقدام نماید

مایدخودداری ناظر از ثبت اطالعات سازمان استان مکلف راسا نسبت به ثبت اطالعات اقدام ن (در صورت4  

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 1گزینه  89صفحه  1384مبحث دوم سال  15-1-19طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 

آزمون نظارت : 3112سال  1سوال   

 

است؟ انجام کار نظارت تعیین می شود،کداممدت زمانی که در قرار داد بین ناظر و سازمان و صاحب کار برای   

(اگر مطابق با تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی باشد ، دوره نظارت نام دارد1  

(مدت زمان اجرای ساختمان2  

(دوره نظارت ساختمان3  

(مدت زمان نظارت4  

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 4گزینه  18صفحه  1384مبحث دوم سال  34-1طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 

آزمون اجرا : 3112سال  3سوال   

 

 مسئولیت استفاده از مصالح استاندارد در عملیات ساختمانی به عهده کیست ؟

(ناظر1  

(مالک)صاحب کار(2  

(سازنده)مجری(3  

(مالک و ناظر4  

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 3گزینه  4صفحه  1384مبحث دوم سال  8-4-2طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 

آزمون اجرا : 3112سال  2سوال   

 

روزه  15کدام یک از موارد زیر در حوزه شمول فسخ قرار داد اجرای ساختمان توسط صاحب کار با اخطار 

 نمی باشد ؟

(صاحب کار به دلیل مشکالت تخصصی نتواند ادامه کار دهد1  

وجه (سازنده )مجری( بیش از یک دهم مدت قرار داد تاخیر غیر موجه داشته باشد ، بدون آنکه قصوری مت2

کار یا ناظر باشدصاحب   

سازنده )مجری( از طریق عقد قرار داد ثانویه ، قرار داد را به غیر واگذار نماید(3  

درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق صاحب کار و سازنده )مجری( در مورد  21(حذف یا افزایش بیش از 4

 ادامه کار

 

 

صحیح می باشد.، گزینه  4گزینه  1384مبحث دوم سال   147و  146طبق صفحات   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 

 

آزمون اجرا : 3112سال  1سوال   

 

ت و تایید چنانچه سازنده ساختمان تغییراتی در نقشه ها یا مشخصات فنی کار را ضروری بداند ، باید موافق

 کتبی چه اشخاصی را اخذ نماید ؟

(فقط صاحب کار1  

(صاحب کار ، مهندس طراح و مسئول دفتر طراحی2  

(فقط مهندس طراح3  

مهندس ناظر(فقط 4  

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 2گزینه  4صفحه  1384مبحث دوم سال  6-4-2طبق بند و تبصره   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 

 

آزمون اجرا : 3112سال  1سوال   

 

دسی تکمیل دفترچه اطالعات ساختمان در کارگاه و اخذ تاییدیه های ضروری و ارایه آن به سازمان نظام مهن

فنی و ملکی ساختمان بر عهده کیست ؟ساختمان استان جهت صدور شناسنامه   

(ناظر هماهنگ کننده ساختمان1  

(سازنده)مجری( ساختمان2  

(کارفرمای ساختمان3  

(طراح ساختمان4  

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 2گزینه  7صفحه  1384مبحث دوم سال  1-9-2تبصره بندطبق   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 

 آزمون نظارت خرداد : 3111سال  93سوال 

 

طبقه با اسکلت فلزی که به علت سلب صالحیت ناظر حقوقی ادامه کار غیر ممکن شده  13در یک ساختمان 

 است ، کدام یک از موارد زیر صحیح است ؟

 (ناظر در قبول مسئولیت جدید در پروژه های دیگر محدود شده و با مسئولیت خود کار را ادامه می دهد1

 سبت به معرفی ناظر جدید اقدام می نماید(با مسئولیت مجری ، کار ادامه پیدا کرده و شهرداری ن2

(عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منط به وجود ناظر جدید خواهد بود و شهرداری موظف 3

 است از ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری به عمل آورد

، توسط مجری ساختمان  (مالک می تواند با سپردن تعهد کتبی عملیات ساختمانی را تا معرفی ناظر جدید4

 ادامه دهد

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 3گزینه  71صفحه  1384مبحث دوم سال  11-4-15طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون نظارت خرداد : 3111سال  91سوال   

 

 کدام یک از موارد زیر در مورد مجریان ساختمان صحیح نمی باشد ؟

ندسی حرفه ای، خارج از حوزه دفتر مه فعالیت(شرکای دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان مجاز به 1

 خود نیستند

طبقه از خدمت مهندسان نقشه بردار استفاده نمایند 11(مجریان حقوقی مکلفند در اجرای ساختمان 2  

همزمان  (در صورت تغییر محل دفتر مهندسی اجرای ساختمان ، مسئول دفتر موظف است مراتب را به طور3

سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اطالع دهدحداکثر ظرف مدت یکماه به   

قیقی مجری (متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان باید دارای پروانه اشتغال شخص ح4

 تاسیسات باشند

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 3گزینه  39صفحه  1384مبحث دوم سال  5-1-8طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 اجرا خرداد :آزمون  3111سال  13سوال 

 

در تعیین فعالیت های مهندسی بر اساس پیچیدگی عوامل و حجم کار ، در مواردی که بررسی گروه کاربری 

 ساختمان میسر نباشد ، چگونه عمل خواهد شد ؟

 (از طریق کارفرما و بر مبنای نیاز بهره بردار حیطه عملکردی کاربری تعیین خواهد شد1

 و مراجع صدور پروانه ، حیطه عملکردی کاربری مورد نظر تعیین خواهد شد (از طریق استعالم از شهرداری2

 (با هماهنگی سازمان استان و مراجع صدور پروانه ، حیطه عملکردی کاربری تعیین خواهد شد3

 (از طریق استعالم از وزارت راه و شهرسازی ، حیطه عملکردی کاربری مورد نظر تعیین خواهد شد4

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 4گزینه  81صفحه  1384مبحث دوم سال  1-3-1-18طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون اجرا خرداد : 3111سال  93سوال   

 

امه قی آن از ادامتیاز بندی ظرفیت اشتغال و پایه بندی صالحیت طراحان حقوقی که یکی از مهندسان طراح حقی

شرایطی پذیرفته می شود ؟ کار انصراف داده باشد ، در چه  

پذیرفته خواهد شد که ظرفیت اشتغال طراح حقیقی کامل شده باشد (زمانی1  

(زمانی پذیرفته خواهد شد که مشخص شود طراح حقیقی امکان ادامه انجام کار را ندارد2  

(در صورت موافقت مرجع صدور پروانه ، پذیرفته خواهد شد3  

راح به پایان رسیده و یا ط (زمانی پذیرفته خواهد شد که تعهدات طراح حقوقی مربوط به طراح حقیقی4

واجد شرایط دیگری به عنوان جایگزین معرفی شده باشدحیقیقی   

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 4گزینه  32صفحه  1384مبحث دوم سال  1-6-4طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون اجرا خرداد : 3111سال  91سوال   

 

متر مربع باشد ، به چه مقدار در  12، در قرار داد اجرای ساختمان به صورت دستمزدی ، چنانچه سطح خلوتی 

 محاسبه زیر بنای ساختمان برای محاسبات قرار دادی مالک می باشد ؟

متر مربع 3(1  

متر مربع 4(2  

متر مربع 6(3  

متر مربع 12(4  

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد 2گزینه 158صفحه  1384مبحث دوم سال   8ماده  طبق  

1متر مربع بیشتر است ، بنا براین  6چون مقدار متراژ حیاط خلوت از 
3
سطح حیاط خلوت جزو زیر بنا محسوب می  

𝑚2 = 4 1                     .                                            شود
3
 : مساحت زیر بنا ی حیاط خلوت *12 

 



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 آزمون نظارت آبان : 3111سال  3سوال 

 

خصوص ارائه خدمات مهندسی ساختمان توسط اشخاص حقوقی ، در مالک تعیین گروه ساختمان برای  در

 ارائه خدمات مهندسی و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی ، کدام گزینه صحیح است ؟

(دو عامل طبقه و کاربری ساختمان مالک تعیین گروه ساختمان بوده و عامل زیر بنای ساختمان در ظرفیت 1

 شخاص حقوقی موثر است.اشتغال ا

 (در ارائه خدمات مهندسی با نظر اداره کل راه و شهرسازی و مرجع صدور پروانه اقدام خواهد شد2

(پیچیدگی کاربری و خصوصیات اجرایی و حیطه عملکردی مالک تعیین گروه در ارائه خدمات این اشخاص 3

 است

 ات شهری صورت می گیرد(گروه های ساختمانی در قالب تقسیمات کشوری و توزیع خدم4

  

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 1گزینه  81صفحه  1384مبحث دوم سال  4-1-18طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون نظارت آبان : 3111سال  1سوال   

 

 بررسی نقشه های ساختمانی از نظر وجود نداشتن اشکال ، به عهده چه کسی است ؟

(صاحب کار)مالک(1  

(طراح معماری2  

(مهندس ناظر3  

(سازنده )مجری(4  

 

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 4گزینه  4صفحه  1384مبحث دوم سال  6-4-2طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 

آزمون اجرا آبان : 3111سال  91سوال   

 

ها و عقد قرار در پیمان مدیریت ، مسئولیت تمامی عملیات ساختمانی ، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمت

 داد با آنها به عهده . . . 

(ناظر است 1  

(مالک )صاحب کار( است2  

(مدیر پیمان است 3  

(مشترکا با مالک )صاحب کار( و مدیر پیمان است4  

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 3گزینه  161صفحه  1384مبحث دوم سال  3-4طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون اجرا آبان : 3111سال  99سوال   

 

د بار کنترل ساختمان ، کارفرمای پروژه )صاحب کار( چندر ساخت و ساز های موضوع قانون نظام مهندسی و 

 و حداکثر چند ماه می تواند قرار داد اجرای ساختمان را تعلیق کند ؟

حداکثر یک ماه  –(یک بار 1  

حداکثر سه ماه  –(یک بار 2  

حداکثر دو ماه  –(دوبار 3  

حداکثر سه ماه –(دوبار 4  

 

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 2گزینه  143صفحه  1384)تعلیق( مبحث دوم سال  21طبق ماده   



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

آزمون اجرا آبان : 3111سال  91سوال   

 

وسط بر اساس شیوه نامه مجریان ساختمان مقرر نظامات اداری ، حداکثر مهلت تحویل محل اجرای ساختمان ت

 صاحب کار به مجری کدام است ؟

روز 15و حداکثر (تاریخ اعالم آمادگی مجری 1  

روز از تاریخ امضا قرار داد 15مندرج در قرار داد و حداکثر (تاریخ 2  

روز از تاریخ امضا قرار داد  31(تاریخ مندرج در قرار داد و حداکثر 3  

روز پس از تاریخ امضا قرار داد 31(حداکثر 4  

 

  

 

 

 

 

، گزینه صحیح می باشد. 3گزینه  138صفحه  1384مبحث دوم سال   1-13طبق بند  



                                                                                                     سیامک حسین زاده

      گروه آموزشی پوالد سازه                           

 

بندی سواالت مبحث دوم جدول بودجه  
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