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ـان شـهداي ژانـدارمري                خياب نوآور، تهران، خيابان انقالب، خيابان فخـر رازي،
 6، طبقـه دوم، واحـد       58نرسيده به خيابان دانشگاه ساختمان ايرانيان، پـالك         
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كليه حقوق چاپ و نشر اين كتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق مؤلفـان و                   
محفوظ و منحصراً متعلق به نشر         1348مصنفان مصوب سال      براي ناشر

از ( لذا هرگونه استفاده از كـل يـا قـسمتي از ايـن كتـاب             .باشد  نوآور مي
ي، نشر الكترونيكـي، هـر   بردار قبيل هر نوع چاپ، فتوكپي، اسكن، عكس     

صـوتي يـا    وي دي، دي نوع انتشار به صورت اينترنتي، سي    دي، فيلم فايل
بدون اجازه كتبي از نـشر نـوآور ممنـوع بـوده و شـرعاً       ) تصويري و غيره  

  .گيرند حرام است و متخلفين تحت پيگرد قانوني قرار مي



  
  
  
  
  

رسـاند    هاي اين انتشارات، به استحضارتان مـي        به كتاب نهادن به اعتماد شما       نشر نوآور ضمن قدرداني و ارج
سازي و نشر كتاب، تمامي  هاي مختلف آماده كه همكاران اين انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و كارگروه

انـد و تـالش       كـار بـسته     سعي و همت خود را براي ارائة كتابي درخور و شايستة شما فرهيختـة گرامـي بـه                 
هاي استاندارد يك كتاب خوب، هم از نظـر محتـوايي و غنـاي     را ارائه نمايند كه از حداقلاند كه اثري     كرده

  .علمي و فرهنگي و هم از نظر كيفيت شكلي و ساختاري آن، برخوردار باشد
هاي اين انتشارات براي ارائة اثري با كمترين اشكال، باز هم احتمال بـروز                رغم تمامي تالش    وجود، علي   بااين

ديگـر،    ازسـوي .نقص و اشكال دانست     توان الزاماً مبرّا از       اشكال در كار وجود دارد و هيچ اثري را نمي         ايراد و   
اي و اخالقي خود و نيز بنابه اعتقـاد راسـخ بـه حقـوق مـسلّم خواننـدگان                    اين انتشارت بنابه تعهدات حرفه    

دگان گرامـي، ازهرگونـه اشـكال       ويژه از طريق فراخوان بـه خواننـ         گرامي، سعي دارد از هر طريق ممكن، به       
  .ها رفع نمايد هاي بعدي آن ها و ويرايش ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن احتمالي كتاب

كه حين مطالعة كتاب با اشكاالت، نواقص و          راستا، از شما فرهيختة گرامي تقاضا داريم درصورتي         لذا در اين    
ايد پس  ورد نموديد، اگر اصالحات را بر روي خود كتاب انجام داده        يا ايرادهاي شكلي يا محتوايي در آن برخ       

شدة خود را با هزينة انتشارات نوآور، پس از هماهنگي بـا انتـشارات، ارسـال                  از اتمام مطالعه، كتاب ويرايش    
ايد، لطـف كـرده عكـس يـا      اي يادداشت نموده    نماييد، و نيز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگة جداگانه          

ن برگة مزبور را با ذكر نام و شمارة تلفن تماس خود به ايميل انتشارات نـوآور ارسـال نماييـد، تـا ايـن                اسك
هاي بعدي كتاب اعمـال و اصـالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه             ها و ويرايش    موارد بررسي شده و در چاپ     

  .پربارترشدن محتوايي كتاب و ارتقاء سطح كيفي، شكلي و ساختاري آن گردد
منظـور    نوآور، ضمن ابراز امتنان از اين عمل متعهدانه و مسئوالنة شما خوانندة فرهيخته و گرانقدر، بـه                نشر  

كـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،             تقدير و تشكر از اين همدلي و همكاري علمي و فرهنگي، درصـورتي            
ن كتـاب و يـا چـاپ        رسم ادب و تشكّر و قدرشناسي، نسخة ديگـري از همـا             متناسب با ميزان اصالحات، به    

عنـوان هديـه، بـه انتخـاب خودتـان، برايتـان ارسـال                شدة آن و نيز از ساير كتب منتشرة خود را بـه             اصالح
كه اصالحات تأثيرگذار باشند در مقدمة چاپ بعدي كتاب نيزاز زحمـات شـما تقـدير                  نمايد، و درصورتي    مي
  .شود مي

كارهـاي شـما عزيـزان در     ادها، نظـرات، انتقـادات و راه  آورندگان كتاب، از پيشنه همچنين نشر نوآور و پديد   
راستاي هرگونه بهبود كتاب، و هرچه بهتر شدن سطح كيفـي و علمـي آن صـميمانه و مـشتاقانه اسـتقبال          

  .نمايند مي
  نشر نوآور

  02166484191-2 :تلفن
www.noavarpub.com  
info@noavarpub.com  
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مصنّفان و هنرمندان مصوب سال    1348كليه حقوق چاپ و نشر اين كتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و
 لـذا هـر گونـه       .، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نـشر نـوآور اسـت             1350نامة اجرايي آن مصوب       و آيين 

كل يا قسمتي از مطالب، اشكال، نمودارها، جـداول و تـصاوير ايـن كتـاب، در ديگـر كتـب، مجـالت،        استفاده از  
برداري از مطالب اين كتاب تحت هر عنواني از قبيـل چـاپ،               ها و موارد ديگر، و نيز هر گونه بهره          نشريات، سايت 

صـورت   چنين هر نوع انتشار به برداري از كتاب، و هم فتوكپي، اسكن، تايپ از آن، تهيه فايل پي دي اف و عكس       
 وي دي، فيلم، فايل صوتي يا تصويري و غيره بــدون اجـازه كتبـي از نـشر           اينترنتي، الكترونيكي، سي دي، دي    

 .گيرند  حرام است، و متخلّفين تحت پيگرد قانوني و قضايي قرار مي  شرعاً نيزنوآور ممنوع و غيرقانوني بوده و
چنين، توسط اين  صورت فايل ورد يا پي دي اف و موارد اين از كتب نشر نوآور به با توجه به اينكه هيچ كتابي 

كه هر سايتي اقدام به تايپ، اسكن و يا موارد  انتشارات در هيچ سايت اينترنتي ارائه نشده است، لذا درصورتي
ام به فروش آن نمايد، مشابه نمايد و كل يا قسمتي از متن كتب نشر نوآور را در سايت خود قرار داده و يا اقد

توسط كارشناسان امور اينترنتي اين انتشارات، كه مسئوليت ادارة سايت را به عهده دارند و به طور روزانه به 
شدن هرگونه تخلّف، ضمن اينكه اين كار از  پردازند، بررسي و در صورت مشخّص ها مي بررسي محتواي سايت

باشد، وكيل قانوني انتشارات از طريق وزارت فرهنگ و  حرام مينظر قانوني غير مجاز و از نظر شرعي نيز 
و نيز ساير مراجع قانوني، اقدام ) اي و اينترنتي پليس رسيدگي به جرايم رايانه(ارشاد اسالمي، پليس فتا 

، و طي انجام مراحل قانوني و اقدامات قضايي، خاطيان را مورد پيگرد قانوني و قضايي عمل آورده  مقتضي به
  .ار داده و كلّية خسارات وارده به اين انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شدقر

فست ها كه هر يك از كتابفروشي همچنين در صورتي  ، اقدام به تهية كپي، جزوه، چاپ ديجيتال، چاپ ريسو، اُ
ت كتابفروشي مزبور به رساني تخلّفا از كتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمايند، ضمن اطّالع

وزعين محترم، از طريق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اتّحادية ناشران، و انجمن ناشران  ساير همكاران و م
  .نمايد دانشگاهي و نيز مراجع قانوني و قضايي اقدام به استيفاي حقوق خود از متخلّف مي

  صلِ كتاب،خريد، فروش، تهيه، استفاده و مطالعه از روي نسخة غيرا
  .از نظر قانوني غيرمجاز و شرعاً نيز حرام است

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامي خود درخواست دارد كه در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبيل موارد فـوق، 
يق  و يا از طر09123076748 و 021 66484191 - 2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره مراتب را يا از طـريق تلفـن

و يا از طريق منوي تماس با ما در سايت  info@noavarpub.com ايميل انتشارات به آدرس
www.noavarpub.com  به اين انتشارات ابالغ نمايند، تا از تضييع حقوق ناشر، پديدآورنده و نيز خود

  ر و قدرداني، از كتب عنوان تشكّ  عمل آيد، و در راستاي انجام اين امر مهم، به  خوانندگان محترم جلوگيري به
  .انتشارات نوآور نيز هديه دريافت نمايند   



  
  آزمون ورود به حرفه مهندسان

  3 پايه رشته شهرسازي
 1391اه ـم ورـشهري 30

سازمان-1 حقوقي، و حقيقي دستگاهاشخاص و وها ضـوابط اجـراي در تخلفـي با كه مورد هر در غيردولتي و دولتي هاي
  وند، بايد شكايت خود را به كدام نهاد تسليم نمايند؟مقررات ملي مواجه ش

    هاسازمان نظام مهندسي استان) 1
  هاي ساختماني مربوطمراجع صدور پروانه) 2
  شوراي حل اختالف سازمان نظام مهندسي كشور) 3
  در تهران وزارت راه و شهرسازي و در استان به سازمان راه و شهرسازي) 4

ها و  كليه اشخاص حقيقي و حقوقي و سازمان :اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان نامه نيي آ36مادهمطابق 
 در هر مورد كه با تخلف مواجـه شـده يـا احتمـال تخلـف از ضـوابط و مقـررات شهرسـازي و          توانند ي دولتي و غير دولتي م     يها  دستگاه

مسكن و شهرسازي در تهران و سـازمان مـسكن و شهرسـازي در        ا اطالعات خود را به وزارت       ي ايتدهند، شك   مقررات ملي ساختمان مي   
  .استان ارسال يا تسليم نمايند

  
 و ساير مراجع صدور پروانه و كنترل و نظارت بـر اجـراي سـاختمان و امـور                ها ي شهردار ، قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان      34مادهطبق   -1

هـاي مهندسـي سـاختمان و شهرسـازي و مالكـان و كارفرمايـان در        مي، صاحبان حرفـه ها و تأسيسات دولتي و عمو    شهرسازي، مجريان ساختمان  
 مقررات ملي ساختمان و ضوابط و مقـررات شهرسـازي مكلفنـد مقـررات ملـي                 مولها و ساير نقاط واقع در حوزه ش         ها و شهرستان    شهرها، شهرك 

   .شود يت شهرسازي تخلف از قانون محسوب م و ضوابط و مقرراشده  ادي عدم رعايت مقررات .ساختمان را رعايت نمايند
 مسئوليت نظارت عاليه بـر اجـراي ضـوابط و مقـررات شهرسـازي و مقـررات ملـي                    ، قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان      35ماده طبق   - 2

 در مـورد آنهـا      مقـررات مزبـور    هاي شهرسازي و عمراني شهري كه اجراي ضـوابط و           ها و طرح    ساختمان در طراحي و اجراي تمامي ساختمان      
 قـانون نظـام   34شـده در مـاده     نظارت مراجع و اشخاص يـاد ين به منظور اعمال ا   . بر عهده وزارت مسكن و شهرسازي خواهد بود        .الزامي است 

هـاي فنـي الزم را در اختيـار وزارت مـسكن و      موظفند در صـورت درخواسـت حـسب مـورد اطالعـات و نقـشه      ، مهندسي و كنترل ساختمان 
 با ذكر داليل و مستندات دستور اصـالح يـا جلـوگيري از ادامـه      .شده به تخلفي برخورد نمايد       ر دهند و در صورتي كه وزارت ياد       شهرسازي قرا 

   .گيري است  موضوع قابل پي، به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختماني ذيربط ابالغ نمايد و تا رفع تخلفراكار 
 وزارت مسكن و شهرسازي يا سازمان مسكن و شهرسـازي       ،يي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان       اجرا نامه  نيي آ 37ماده طبق   -3

اي، سرزده و موردي يـا پـس از دريافـت شـكايت مـورد رسـيدگي و بازرسـي قـرار                       ها را راساً به صورت كنترل نمونه        استان، ساختمان 
 بـا ذكـر داليـل و        ،قـانون نظـام مهندسـي و كنتـرل سـاختمان           35 و   34 در صورت احراز تخلف از مقررات مـذكور در مـواد             دهد، يم

و مهندس مسئول نظارت ذيـربط        و مراجع صدور پروانه ساختماني     ها يمستندات، دستور اصالح يا جلوگيري از ادامه كار را به شهردار          
  .نمايد ابالغ مي

م. استحيصح 4 گزينه مسئوليت با مرتبط انتظامي و حقوقي ضوابط و قوانين نظـاميهـاآزمـونژهيو،يجركتاب
  55، صفحه 1395آقداش، نشر نوآور، چاپ نوزدهم   يمي محمد عظفي تأل،يمهندس 

  
  هاي تعيين شده در قانون نظام مهندسي ساختمان، چند سال است؟ ميزان اعتبار پروانه اشتغال در رشته و تخصص-2
  پنج) 4  چهار) 3  سه) 2  يك) 1



 هاي نظام مهندسي شهرسازي االت آزمونتشريح كامل و تفصيلي سؤ   8   

 سال در سراسر 3پروانه اشتغال براي مدت  : اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختماننامه نيي آ 22ماده اساس   بر
 وزارت مسكن و شهرسازي مكلف است در صورت درخواسـت متقاضـي و دارا بـودن               .كشور، در رشته و تخصص تعيين شده معتبر است        

 اشتغال اقدام، و در صورت رد تقاضا يا وجود نواقص مراتب را به طـور كتبـي             وانهرشرايط الزم ظرف يك ماه نسبت به تجديد يا تمديد پ          
 در . تاريخ تجديد يا تمديد پروانه اشتغال بايد در محل مخصوصي از متن پروانه اشـتغال درج شـود             .با ذكر داليل به متقاضي اعالم نمايد      

 سـال   3 تمديد پروانه اشتغال محدود به مـدت معينـي كمتـر از              يا  كه اعتبار يك يا بعضي از مدارك الزم جهت صدور يا تجديد             يصورت
  .هاي زماني مدارك مذكور تعيين و درج خواهد شد باشد، در اين صورت مدت اعتبار پروانه اشتغال با توجه به محدوديت

  
ايرانـي جهـت انجـام      غيـر  اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، كليه اشخاص حقيقي و حقـوقي نامه  نيي آ 18طبق ماده  -1

خدمات موضوع قانون، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات مربوط به احراز كليه شرايط مقرر در مورد اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني         
 در پروانه اشتغال موقت مدت اعتبار، صالحيت متقاضـي و سـاير             .بايد پروانه اشتغال موقت از وزارت مسكن و شهرسازي دريافت دارند          

  .رايط حسب مورد بايد درج شودش
ساختمان، در مـوارد زيـر پروانـه اشـتغال حـسب مـورد فاقـد اعتبـار             نامه  نيي آ 23طبق ماده  -2  اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل

  :شناخته شده و يا اعتبار آن معلق يا اساساً ابطال خواهد شد
  . فوت دارنده پروانه اشتغال-الف
  .باشد ل تا زماني كه رفع حجر نشده حجر دارنده پروانه اشتغا-ب
  . عدم تمديد يا تجديد يا عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر ظرف مدت يك ماه از تاريخ انقضاي مهلت-ج
 محكوميت قطعي دارنده پروانه اشتغال به مجازاتي كـه كيفـر تبعـي آن محروميـت از حقـوق اجتمـاعي باشـد، تـا انقـضاي مـدت                            -د

  .محروميت از حقوق اجتماعي
كه دارنده پروانه اشتغال به موجب رأي قطعي شوراي انتظامي استان يا شواري انتظـامي نظـام مهندسـي محكـوم بـه                           ي در صورت  -هـ

  .محروميت از كار شود، در مدت محروميت از كار
  .زيهاي قانوني وزارت مسكن و شهرسا ها و اطالعيه  تصميم وزير مسكن و شهرسازي در صورت عدم توجه به ابالغيه-و
  . قطع عضويت از نظام مهندسي استان يا اخراج از آن-ز
  . انحالل يا فقدان شرايط الزم در خصوص اشخاص حقوقي-ح
 3 اجرايي قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان، مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار كارداني يا كار تجربـي                    نامه  نيي آ 30طبق ماده  -3

  .رت وجود شرايط الزم قابل تمديد استسال است و در انقضاي مدت، در صو
است، حق استفاده از پروانه اشتغال را جـز بـراي             دارنده پروانه اشتغال در مدتي كه پروانه اشتغال او فاقد اعتبار شده يا اعتبار آن معلق شده                 -4

  .نخواهد داشت)  و رفع تخلفات موجودهم مشروط به رعايت مقررات آن ( هايي كه قبل از آن به عهده گرفته است ادامه كارها و مسئوليت
 يهـا    آزمـون  ژهيـ  و ،يكتاب قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجر            . صحيح است2 گزينه

  52 و 51، صفحه 1395آقداش، نشر نوآور، چاپ نوزدهم   يمي محمد عظفي تأل،يمهندس نظام 
  

 مواردي كه بررسي گروه ساختمان      . مشخص شده است   »د« و   »ج«،  »ب«،  »الف«ها در چهار دسته     ان گروه كاربري ساختم   -3
  ميسر نباشد، با استعالم از كدام ارگان حيطه عملكردي كاربري مورد نظر، تعيين خواهد شد؟

  سازمان نظام مهندسي كشور) 2    هاشهرداري) 1
  ستان مربوطسازمان نظام مهندسي ا) 4    وزارت راه و شهرسازي) 3

 طـه ي ح،ي اسـتعالم از وزارت مـسكن و شهرسـاز     قيـ  نباشـد از طر    سريـ  ساختمان م  ي كاربر   گروه ي كه بررس  يدر موارد 
  . خواهد شدنيي مورد نظر تعي كاربريعملكرد

  .شود ي مدهيج سنيربرتعداد طبقات و نوع كا  ربنا،يها با سه عامل سطح ز و حجم كار در ساختمانيدگيچي پنييثر در تعؤ ميعوامل اصل -1
  : باشد ي مري ساختمان به شرح زي مهندسيها تي فعالنيي و حجم كار در تعيدگيچيثر در پؤ ميعوامل سه گانه اصل -2

 و از )ب(  مترمربـع در گـروه  2000 تـا  601 و از )الف(  مترمربع در گروه600 تا كي از  بي به ترت  ربنايها از نظر سطح ز     ساختمان -الف
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  .اند  شدهيبند  طبقه)د(  مترمربع در گروه5000 از شتري و ب)ج(  مترمربع در گروه5000 تا 2001
 6ب، از   شالوده در گـروه    ي طبقه از رو   5 و   4،  3الف، از     شالوده در گروه   ي طبقه از رو   2 و   1 بيها از نظر طبقات به ترت      ساختمان -ب
   .اند  شدهيبند ميد تقس روه طبقه در گ10 از شتريج و ب  شالوده در گروهي طبقه رو10 تيلغا
طراحيكاربرنوعدخالتيدگيچيپ -ج خصوصساختمانيدر حيياجرااتيو براساس تقـسهايكاربرعملكردطهيآن قالب ماتيدر
 عامـل  . سـاختمان دارد كـار  ي دگيـ چي پيبنـد   طبقـه ي بـرا ي مناسبتي قابلي كاربرارياست و مع  شدهيبند  طبقهي خدمات شهر عيتوز
 ه،يـ ، ناح )بـرزن ( محله :شامل) ها ي قانون شهردار  100 مشمول ماده  يها  ساختمان(ي شهر ماتيقس ت شنهاداتي براساس پ   عمدتاً يربركا

 هم ي و در مواردها ي شهر مورد عمل شهرداريلي و تفضي جامع، هاد  يها   منعكس در طرح   يها ي كاربر عي و توز  باشد يمنطقه و شهر م   
   آمـوزش ي با كـاربر يها  درباره ساختمانمدارس زي و توسعه و تجه ي مانند سازمان نوساز   ي كاربر ي متول يها  مصوبات سازمان  قياز طر 
  . استي و موارد مشابه قابل بررسي درمان-ي بهداشتي با كاربريها  ساختماني براربطي ذيها  سازماناي و يعموم

 مختلـف  يهـا  هيـ  در پايقي توسط مهندسان حقيت مهندس خدما هي ارا ي گروه ساختمان را برا    يي به تنها  ،گانه  از عوامل سه   كيهر   -3
 سـاختمان   ي دو عامل طبقـه و كـاربر       ي ساختمان توسط اشخاص حقوق    ي خدمات مهندس  هي در خصوص ارا   .دينما ي م نييساختمان تع 

 يقـوق  اشـتغال اشـخاص ح     تي ساختمان در ظرف   يربناي خواهد بود و عامل ز     ي خدمات مهندس  هي ارا ي گروه ساختمان برا   نييمالك تع 
   .باشد يثر مؤم

 يهـا    آزمـون  ژهيـ  و ،يكتاب قوانين و ضوابط حقوقي و انتظامي مرتبط با مسئوليت مجر            . صحيح است3 گزينه
  5 بند 154، صفحه 1395آقداش، نشر نوآور، چاپ نوزدهم   يمي محمد عظفي تأل،يمهندس نظام 

 
هاي قـديمي و فرسـوده در       هاي نوسازي، بازسازي و بهسازي بافت      قادر به تهيه طرح    اي مهندسان شهرساز، با چه پايه     -4

   هزار نفر جمعيت خواهند بود؟200شهرهاي تا 
  هر سه پايه) 4  پايه سه) 3  پايه دو) 2  پايه يك) 1

  
   هاي شهرسازي دود صالحيت مهندسان شهرساز در تهيه طرح ح-1جدول شماره 

شهرسازي

يف
رد

 

 شهرسازي ارشد1پايه 2پايه3هپاي ها تهيه انواع طرح
ريزي  برنامه

 شهري
طراحي 
 شهري

  * * + - - -طرح كالبدي ملي 1

2 
ــرح كالبـــــدي  طـــ

 اي منطقه
  * * + + - -  با هر مقياس

  * * + + + +  هزار جمعيت400تا 
ــك   ــا ي ــون  ت ــر ميلي   نف
تان شهرســـ و  جمعيـــت 

 فراگير شهر مركز استان 
- + + + * *  3 

ــه   ــامع ناحي ــرح ج ط
يــــك يــــا چنــــد (

 )شهرستان
بيشتر از يك ميليون نفر     

  * * + + - - جمعيت

4 
طــــرح ســــاماندهي 

  * * + + + + با هر مقياس مجموعه روستايي

5 
هاي راهبـردي و      طرح
  * * + + + - با هر مقياس يابي مكان

6 
طرح جامع مجموعـه    

 * * * + + - - با هر مقياس شهري

 هزار نفر و    200جمعيت تا    مع شهرطرح جا 7
 * * * + + + + شهرهاي مركز استان



 هاي نظام مهندسي شهرسازي االت آزمونتشريح كامل و تفصيلي سؤ   10   

شهرسازي

يف
رد

 

 شهرسازي ارشد1پايه 2پايه3هپاي ها تهيه انواع طرح
ريزي  برنامه

 شهري
طراحي 
 شهري

ميليـون    جمعيت تا يـك   
 * * * + + + - نفر

ــك   ــيش از ي ــت ب جمعي
 * * * + + - - ميليون نفر

 نفـــــر 000/100تـــــا 
 * * * + + + + جمعيت

 نفـــــر 000/200تـــــا 
 جمعيت

- + + + * * * 8 
ــامع ــرح جــــ  طــــ

 )شهر جديد(
ــيش از   نفــر 000/200ب
 جمعيت

- - + + * * * 

9 
 هـادي شـهر يـا      طرح
 روستا

 * * * + + + + با هر مقياس

ــا   هــزار 200جمعيــت ت
 نفر

+ + + + * * * 

جمعيت تا يك ميليـون      
طرح تفصيلي شـهرها    10 * * * + + + - نفر

 )موجود و جديد(
ــك   ــيش از ي ــت ب جمعي

 * * * + + - - ميليون نفر

11 
ني،مسكو(طرح شهرك    

 * * * + + + +  با هر مقياس )...صنعتي، توريستي و

ــا  ــهرهاي تـ  200در شـ
 * * * + + + + هزار نفر جمعيت

در شــهرهاي تــا يـــك   
12 * * * + + + - ميليون نفر جمعيت

هــاي نوســازي،  طــرح
ــسازي  ــازي و به بازس

قــديمي و  بافــت هــاي
در شهرهاي بيش از يك      فرسوده

 * * * + + - - ميليون نفر جمعيت 

 * * * + + + +  هكتار50تا مساحت 
13 * * * + + + - هكتار150تا مساحت 

ــاده  ــرح آم ــازي  ط س
ــعه ــد   توس ــاي جدي ه
 * * * + + - -  هكتار150بيش از  شهري

ريــزي انطبــاق  برنامــه14
 * * * + + + - با هر مقياسكاربري اراضي شهري

طـــــرح جزييـــــات 15
 شهرسازي

 * * + + + + با هر مقياس

 *  * + + + + تا مساحت يك هكتار
طرح تفكيك اراضـي    16 *  * + + + - تا مساحت پنج هكتار

مـساحت بيـيش از پــنج    شهري
* *++-- هكتار

هـا   هاي شهرسازي بايد زير نظر و با مسئوليت مهندسان شهرساز و واجد صالحيت تهيه شود و در صـورتي كـه ايـن طـرح            كليه طرح  -1
ط اشخاص حقوقي تهيه گردند بايستي حداقل يكي از مهندسان شهرسازي با توجه به حدود صالحيت خود در تهيه طرح مشاركت                      توس
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داشته و طرح به تأييد وي برسد   .عملي
تعيين شده است مـشاركت عملـي هـر دو      ) 14 تا   6رديف  ( ريزي و طراحي شهري     هاي مشترك براي برنامه    در مواردي كه صالحيت    -2

  .ش و تأييد طرح توسط آنها الزامي استگراي
 ،ي نوسـاز يهـا  طـرح   و ارشد مجاز به فعاليت در تهيه3، 2، 1هاي جدول فوق، تمام مهندسان شهرساز در پايه12طبق رديف    :توضيح
  .است صحيح 4باشند بنابراين گزينه   ميتي هزار نفر جمع200 تا ير شهرها، د و فرسودهيمي قديها  بافتي و بهسازيبازساز

 سـاختمان،   ي، دفتر امور مقـررات ملـ      )اداري نظامات  ( ساختمان يمبحث دوم مقررات مل     . صحيح است4 گزينه
صفحه 1384سالشيرايو شماره82، جدول ،14

  
  :هاي اصلي عبوري شهرها شريانها وهاي مجاور بزرگراهاي ساختمان، در نماهاي شيشه)Reflex( هاي بازتابياستفاده از شيشه -5
  .منوط به كسب مجوز است) 4  .بال مانع است) 3  .شودتوصيه نمي) 2  .باشدمجاز نمي) 1

هـاي اصـلي عبـوري شـهر،          ها و شريان    هاي همجوار بزرگراه    اي ساختمان   هاي بازتابي در نماهاي شيشه      استفاده از شيشه  
  . مزاحمت بصري يا درخشندگي مزاحم براي رانندگان استمشروط به عدم مغايرت با مفاد مقررات ملي و عدم

  
  25/09/1387مصوب  -ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي سيما و منظر شهري مطابق

قابل مـشاهده  ) ....ها و الحاقات آنها، مبلمان شهري، پوشش گياهي و ساختمان( منظور از منظر شهري كليه عناصر طبيعي و مصنوع       -1
   .هاي عمومي است ها و پهنه  ميادين، گرهها، ابانيشهر شامل خهاي عمومي  از عرصه

ها كه از داخل معابر قابل مـشاهده اسـت            هاي واقع در محدوده و حريم شهرها و شهرك          منظور از نما كليه سطوح نمايان ساختمان       -2
   .باشد اعم از نماي اصلي يا نماهاي جانبي مي

هايي است كه هيچ ساختماني به صورت بالفـصل بـه آن ملحـق نيـست نظيـر       اي محوطهمنظور از جداره، سطوح مربوط به ديواره      -3
آن    .ديوار باغات و نظاير

باشد و هر تصرف تنها مجاز به استفاده از يك تابلو در نما يا جداره هـر    تعدد تابلوهاي معرف كاربري در يك منظر شهري مجاز نمي  -4
   .آن قرار دارد، استيك از معابر شهري كه تصرف مذكور در حاشيه 

 .بينـي نماينـد    طراحان موظفند در طراحي ابنيه، فضاي مورد نياز جهت انباري و محل خشك نمودن البسه را در درون ابنيه پـيش       -5
   .شود كل مساحت زيربنا جزء مساحت مفيد محاسبه نمي) ده درصد( %10مساحت اين فضاها تا سقف 

مساحت زيربناي هر يك از واحدهاي مسكوني به فضاهاي نيمه بـاز و پـيش               )  درصد پانزده( %15 از تاريخ ابالغ اين مصوبه تا سقف         -6
شود و مسدود نمودن و الحاق نمودن آنها به فضاهاي محدود   داشت اين بخش جزء زيربنا محسوب نمي       فضاي ورودي اختصاص خواهد   

  .باشد ها به هر نحو ممنوع مي ساختمان

 ي دفتـر مقـررات ملـ      ،) سـاختمان  عمومي الزامات  ( ساختمان يم مقررات مل  مبحث چهار   . استحيصح 4 گزينه
   41، چاپ اول، صفحه 1392 شيراي وران،يساختمان، نشر توسعه ا

  
  اي پيوسته، چيست؟ منظور از نماي شيشه-6
  .اي با مصالح ديگر در ميان نباشدا كننده مترمربع و بيشتر، جد20نمايي از شيشه به ترتيبي كه، در تقسيم آن به ) 1
  . مترمربعي امكان به كار گرفتن مصالح ديگر موجود نباشد10نمايي از شيشه به طوري كه، در تقسيم آن به قطعات ) 2
  .هايي با مصالح ديگر موجود باشد مترمربعي آن، جدا كننده30نمايي از شيشه به طوري كه، در تقسيمات ) 3
  . درصد از سطح آن از شيشه باشد60ني كه، نماي ساختما) 4

 20 از شيشه باشد، به طوري كـه در تقـسيم آن بـه    يگردد كه داراي سطوح اي پيوسته به نمايي اطالق مي   نماي شيشه 
  .اي با مصالح ديگر در بين نباشد كننده مترمربع و بيشتر، جدا

  
اي   نمـاي شيـشه  اي ناميـده و بـه دو دسـته    يشه باشد نماي شيشه درصد از ش60در صورتي كه نماي ساختمان داراي پوشش حداقل         

  .شود تقسيم ميپيوسته و ناپيوسته 
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چهارم مقررات مل      . صحيح است1 گزينه  ي، دفتـر مقـررات ملـ      ) سـاختمان  عمومي الزامات  ( ساختمان يمبحث
چاپ اول، صفحه 1392 شيراي وران،يساختمان، نشر توسعه ا ،14   

  
  . است......هاي مسكوني  اي پيوسته، در ساختمان مطابق مقررات ملي ساختمان، استفاده از نماهاي شيشه-7
  ممنوع) 2    مجاز) 1
  . درصد سطح كل ساختمان است80مشروط به پوشش حداكثر ) 4   درصد سطح اصلي است80مشروط به پوشش ) 3

  .ي مشرف به معابر ممنوع است مسكونيها مان در ساختوسته،ي پاي شهي شياستفاده از نماها

 
  25/09/1387 مصوب -ضوابط و مقررات ارتقاء كيفي سيما و منظر شهريطبق

   .هاي شيبدار، در شهرهايي كه استفاده از آن در سنت معماري محل نباشد، ممنوع خواهد بود  استفاده از پوشش-1
باشد رعايـت ايـن    در طراحي و احداث بناها، به تشخيص كميته ممنوع مي     ) ...ها و     هنظير كشتي، ميو  ( هاي نامتعارف    استفاده از فرم   -2

   .هاي دولتي در اولويت قرار دارد ها، نهادها و سازمان مصوبه براي دستگاه
 قابل مشاهده   هاي بيروني و    در جداره ) ...اي و     هاي جيوه   اي، كامپوزيت، شيشه    نماهاي آلومينيمي، شيشه  (اي  استفاده از نماهاي پرده    -3

هاي عمومي، ضمن رعايت مبحث چهارم مقررات ملي ساختمان، براي كليه بناهاي دولتي و عمومي ممنوع بوده و اسـتفاده از                       از عرصه 
  . درون بناها مجاز استفاًاين مصالح صر

 بايد با ساتيممنوع است و تأس   صورت نمايان در منظر شهري      ه  ب) ...نظير چيلر، كولر و     (ساتي در طراحي و اجراي ابنيه احداث تأس       -4
  .تمهيدات مناسب از معرض ديد عمومي حذف شوند

ـ              ) ...لبه، پله، سكو و     ( ايجاد هرگونه اختالف سطح    -5 وسـيله  ه در مسير عبور در معابر پياده ممنوع است و تغييرات سـطوح بايـستي ب
   .شيبراهه و رمپ انجام شود

ها بايد به      كانال .سازي مشخص شود    بايد به وسيله كف   ) ها  راه  روها و پياده    پياده(در معابر  موجود   ساتيي تأس يها   كليه مسيرها و كانال    -6
   .اي احداث شوند كه دسترسي به آنها براي تعمير به سهولت فراهم آيد گونه

 ي، دفتـر مقـررات ملـ      ) سـاختمان  عمومي الزامات  ( ساختمان يمبحث چهارم مقررات مل     . استحيصح 2 گزينه
  41، چاپ اول، صفحه 1392 شيراي وران،يشر توسعه اساختمان، ن

  
   دو ورودي خودرو، مجاز است؟هاي تفكيكي، كه در مجاورت معبر عمومي باشند، تعبيه براي كدام طول از زمين-8
   متر30بيش از ) 4   متر و بيشتر20) 3   متر و بيشتر35) 2   متر25بيش از ) 1

  . متر به معبر عمومي، تعبيه دو ورودي خودرو مجاز است25ر بيش از هاي داراي ب در زمين
 ي، دفتـر مقـررات ملـ      ) سـاختمان  عمومي الزامات  ( ساختمان يمبحث چهارم مقررات مل     . استحيصح 1 گزينه

   74، چاپ اول، صفحه 1392 شيراي وران،يساختمان، نشر توسعه ا
  

  اي دارد؟ مدوالر طراحي در و پنجره، چه اندازهول پايه جهت شبكه مد-9
1 (mm 100  2 (mm 150  3 (cm 100  4 (cm 150  

گـذاري   گذاري در هماهنگي مدوالر، مقدار عددي مدول پايه در نظام اندازه  مدول پايه عبارت است از واحد بنيادين اندازه       
  .شود مي نمايش داده ) M( ست و با حرفا برابر يكصد ميليمتر انتخاب شده) ISO( جهاني

 
رها برابر با   گذاري د   براي اندازه اي    ، مدول پايه  )راستاندارد د ( سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران     ؤم 748 طبق استاندارد شماره     -1

  . ميليمتر است100
ها  گذاري پنجره براي اندازهاي  ، مدول پايه)ارد پنجرهاستاند( سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران  ؤم 756 طبق استاندارد شماره     -2

  . ميليمتر است100برابر با 
 400×400، ابعـاد حـداقل بـراي پنجـره     )استاندارد پنجره( سسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايرانؤم 756 طبق استاندارد شماره    -3

  .است  ميليمتر تعيين شده400×2400ميليمتر و ابعاد حداكثر 
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 مـدوالر در  ي سـاختمان و مـسكن، اصـول همـاهنگ        قـات ي مركـز تحق   204 شماره هينشر  . استحيصح 1 گزينه
   11، صفحه 1373 وريساختمان، چاپ اول شهر

  
   فاصله افقي و عمودي، تابلوها و سازه عالئم از خطوط انتقال برق فشار قوي، حداقل بايد چند متر باشد؟-10
  50/1 و 60/3) 4  2 و 5/3) 3  60/3 و 80/1) 2  5/3 و 2) 1

 متـر فاصـله   60/3 متر فاصله افقـي و  80/1آنها بايد حداقل دهنده  هاي انتشار محل نصب تابلوها و سازه عالئم و دستگاه     
  .باشد  عمودي از خطوط انتقال برق فشار قوي داشته

 
ساختمانبر-1 نقطه سازهباالترين و بلندترها نوريم20ازهاي عالمت يك حداقل بايد چشمك(تر شود) زنچراغ نصب رنگ .قرمز
 حريق به علت جمع شـدن دود ناشـي از حريـق    يهاي خروج و محل وسايل اطفا كننده راه ها تابلوهاي مشخص     داخل ساختمان  در -2

 متر بـاالتر از  5/2ها تا حداكثر  بلوهاي روي درب متر و تا2  تا7/1 ديوار در ارتفاع    ي رو يتابلوها(تر از سقف    در باال، بايد در ارتفاع پايين     
 ي نـصب تابلوهـا  ،يهاي با احتمال خطر يا وجود مواد قابل اشتعال زيـاد، عـالوه بـر عالئـم و تابلوهـاي الزامـ          نصب گردد در محل   ) كف

  .شود كوچك ديواري در ارتفاع نزديك كف و حتي عالئم روي كف توصيه مي
 في ولت مورد استفاده باشد را دستگاه فشار ضع        400 برابر   ايدر شبكه به طور نرمال و با ولتاژ كمتر           كه   ي و هاد  زيهر دستگاه، تجه   -3

  .نامند ي مي ولت باشد را دستگاه فشار قو400 از شي كه در شبكه به طور نرمال و با ولتاژ بي و هادزي تجه،و هر دستگاه
 ايـ  يي خطوط هـوا - فشار متوسطيها  به طور اخص شبكهولت لوي ك33 و 20، 11 ي با ولتاژها يني زم اي يي هوا يها  خطوط و پست   -4
 بـا  يها  و پستيني زم اي يي خطوط هوا  -عي فوق توز  يها   به طور اخص شبكه    ولت لوي ك 132 و   66،   63ي   با ولتاژها  يها   و پست  ينيزم

  .شوند ي مدهي انتقال ناميها  به طور اخص شبكهولت لوي ك400 و 230 يولتاژها
 آقـداش،  يمـ ي محمـد عظ   في تأل ،ي شهرساز ي نظام مهندس  يها  كتاب شرح و درس آزمون      . استحيصح 2 گزينه

  133، صفحه 1395انتشارات نوآور، چاپ اول 
  

  و هشداردهنده، به ترتيب كدام است؟كننده   رنگ تابلوها و عالئم الزام-11
  زرد كهربايي، قرمز) 4  اييآبي، زرد كهرب) 3  آبي، قرمز) 2  قرمز، آبي) 1

  
  ر عالئم تصويري، نوراني و نوري ايمنيهاي خاص د  ـ مفاهيم رنگ2جدول شماره 

  دستورالعمل  معنا و مفهوم  رنگ  رديف
   تخليه- توقف اضطراري- ايست-كار خطرناك  )اعالم خطر(بازدارنده  قرمز  1
  ائيد بيازم- احتياط كنيد-مواظب باشيد  دهنده هشدار  زرد كهربائي  2
كننده  آبي  3   كار يا اقدام خاص مثل استفاده از وسايل حفاظت فردي  الزام

ــاه  سبز  4 ــصويري آگ ــه   ت ــسبت ب ــده ن كنن
  شرايط ايمني

هـاي     امكانات و وسايل و كمـك      -هاي فرار    راه -ها   خروجي -درها
   برگشت به حالت عادي-اوليه

ي عالئـم و تابلوهـا     آن، بـراي     3ز رنـگ زردكهربـائي و مطـابق رديـف           دهنـده ا    جدول فوق براي عالئم و تابلوهاي هشدار       2طبق رديف   
  . صحيح است3شود بنابراين گزينه  كننده از رنگ آبي استفاده مي الزام

 سـاختمان، نـشر توسـعه       ي دفتر مقررات ملـ    ،)فتعاري  (  ساختمان يمبحث اول مقررات مل     . استحيصح 3 گزينه
  37صفحه ، 1392، چاپ سوم، سال 1392 شيراي وران،يا

  
هاي تفـصيلي، احتيـاج بـه تـصويب         طرح هاي جامع، به ويژه تغييرات الزامي در مرحله تهيه         كدام نوع تغيير در طرح     -12

  عالي شهرسازي دارد؟ شوراي) مجدد(
  هاي فرهنگي و بهداشت درمانيتغييرات در كاربري) 2    هاي مكانيابياساس طرح) 1
  .هاي اساسي محسوب شوندتغييراتي كه از مغايرت) 4  هاي طرح تفصيلي با طرح مكانيابي رتمغاي) 3

اي و ملي و مقررات       اي، منطقه   هاي توسعه و عمران محلي، ناحيه       نامه نحوه بررسي و تصويب طرح        آيين 44مطابق ماده 
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و معماري كشور     آنها صرفاً در داخل محدوده طرح جامع مصوب شهر هاي تفصيلي و تغييرات بعدي آنها كه حوزه عمل  طرح :شهرسازي
طوري تهيه و        مي تصويب شوند كه با اهداف اصلي و عمده و اساس ضوابط مقرر در طرح جامع تناقـضي نداشـته باشـند و در                         باشد، بايد

شده است، تناقض داشـته   تعيين  يعال ي رهنمودهاي عمده طرح جامع كه در مصوبات شورا         هاي مذكور با اهداف و      صورتي كه مفاد طرح   
  . اعتبار خواهد داشت يعال يباشد پس از تصويب شوراي استان و تأييد شورا

  
 تيـر مـاه     16 مـصوب    - قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي و تعيين وظايف آن                1 ماده 2طبق بند    -1

هـاي   بنـدي مربـوط بـه حـوزه         ر آن نحـوه اسـتفاده از اراضـي و منطقـه            طرح جامع شهر عبارت از طرح بلند مدتي است كه د           -1353
هـاي عمـومي شـهري، خطـوط          و تجهيزات و تسهيالت شهري و نيازمندي       ساتيمسكوني، صنعتي، بازرگاني، اداري و كشاورزي و تأس       

 و تجهيـزات و تـسهيالت       ساتيـ سها و بنادر و سـطح الزم بـراي ايجـاد تأ            و فرودگاه ) ترمينال( كلي ارتباطي و محل مراكز انتهاي خط      
 و مقررات مربوط بـه كليـه مـوارد فـوق و همچنـين               طشود و ضواب   بهسازي و اولويت مربوط به آنها تعيين مي       ،  عمومي مناطق نوسازي  

   .گردد ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي، تهيه و تنظيم مي
 مطابقـت كامـل     ي و هـاد   يلي جامع و تفص   يها   كامالً با طرح   يستي با يساز   آماده يها  طرح هي كل ي تا اطالع بعد   2/5/1368 خياز تار  -2

 اريـ  آن در اختبي محـسوب شـده و تـصو   ي اساسـ رتي و محدوده مصوب توسعه، مغاها ي نسبت به كاربررتيداشته باشد و هرگونه مغا   
  . استي و معماري شهرسازيعال يشورا

 ،هاي شهرسازي ايران از سطح ملي تـا محلـي   ها و برنامه   كي انواع طرح  كتاب اطالعات تكني    . استحيصح 4 گزينه
    44 ماده120، صفحه 1395 سوم چاپ ،نوآور آقداش، تهران نشر يمي محمد عظفيهاي نظام مهندسي، تأل ويژة آزمون

  
  است؟ كيل كدام نهاد اين جريان شروع شده را آغاز نهادينه شدن شهرسازي كشور بدانيم، با تش1343 اگر سال -13
  وزارت آباداني و مسكن) 2    كميسيون ماده پنج) 1
  قانون تغيير نام وزارت مسكن و شهرسازي به راه و شهرسازي) 4  عالي شهرسازي و معماري شوراي) 3

 ايران به شـرح     ر د هاي شهرسازي و معماري      به طور كلي فرآيند نهادينه شدن فعاليت       ،بر اساس قوانين و مقررات    
  :باشد زير مي

 وزارت 22/12/1342هاي آباداني در تاريخ  سازي و طرح هاي شهرسازي، ده  به منظور ايجاد تمركز و هماهنگي در تهيه و اجراي طرح           -1
  :سيس گرديدأآباداني و مسكن براي انجام وظايف اساسي زير ت

  هاي ايجاد مسكن ها و برنامه  تهيه و اجراي طرح-الف
  ها و مؤسسات دولتي هاي ساختماني وزارتخانه يه و اجراي طرح ته-ب
  هاي آباداني شهرها ها به منظور تهيه و اجراي طرح  اشتراك مساعي با شهرداري-ج
   نظارت بر توسعه شهرها و اشتراك مساعي در تهيه نقشه شهر-د
  سازي اي دهه هاي مربوطه در تهيه و اجراي برنامه  اشتراك مساعي با مراجع و سازمان-هـ
  هاي دولتي سازي و ساختمان هاي تهيه مسكن و امور شهرسازي و ده  تنظيم موازين و مشخصات فني براي طرح-و
  .هاي ساختماني كه براي آنها سازمان مجهز دولتي وجود ندارد  تهيه و اجراي طرح-ز
 3اسـاس مـاده     بر .وزارت مسكن و شهرسازي ناميده شد      قانون تغيير نام، وزارت آباداني و مسكن،         2 به موجب ماده   1353در تير ماه     -2

قانون مذكور وزارت مسكن و شهرسازي عالوه بر اجراي آن قسمت از وظايف و اعمال اختياراتي كه موجب قانون تأسيس وزارت مـسكن    
معيت، ايجاد تعادل مطلوب هاي جامع و هماهنگ براي تعيين مراكز ج        ها، تنظيم برنامه    به عهده داشت، به منظور اتخاذ و اعمال سياست        

هـا و   بين جمعيت و وسعت شهرها در كشور، تأمين مسكن و توسعه، بهبـود اسـتانداردهاي كمـي و كيفـي مـسكن بـا توجـه بـه هـدف             
هـاي دولتـي، ايـن     ها و ساختمان مقتضيات توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور، همچنين ايجاد هماهنگي و تمركز در تهيه و اجراي طرح     

  .به وزارتخانه محول شدوظايف نيز 
هايي از قانون تغيير نام        و همچنين قسمت   1351 شهرسازي و معماري ايران به موجب قانون تأسيس مصوب اسفند ماه             يعال يشورا -3

هـاي شهرسـازي و معمـاري،         نامـه   وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن و شهرسازي، عالوه بر وظيفه اظهار نظر درباره لوايح و آيـين                  
  .اي و طرح جامع سرزمين و همچنين ضوابط و مقررات شهرسازي است  شهري و منطقهعهاي جام دار تصويب طرح هدهع

 وزارت هـا تنهـا تـشكيل       مربوط باشد كه در بـين گزينـه        1343با توجه به متن سؤال، تشكيل نهاد مد نظر بايد به قبل از سال                :توضيح
  . استتر  صحيح2ين گزينه  چنين شرايطي را دارد بنابراآباداني و مسكن


