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   .1391، دايره دانش :تهران  :      مشخصات نشر
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    )عالي(ها  ها و تمرين آزمون  --سازي  ساختمان  :   موضوع

  -1363 اكبري، محمد،   :   شناسه افزوده


	� ����  :                  رده بندي كنگره	/���LB 


�   :  رده بندي ديويي               
�/���   

��       :  شماره كتابشناسي ملي    �
�
  



  

  گفتارپيش

هايي ديگر در حمد و سپاس خداي عزوجل را كه به ما توان و فرصت تاليف اين مجموعه و فعاليت

  . اين زمينه را عطا فرمود

اسالمي و توسط مجلس شوراي  1374 باتصويب قانون نظام مهندسي وكنترل ساختمان درسال

به وسيله هيأت محترم دولت، سازمان نظام مهندسي  1375نامه اجرايي آن در سال تصويب آيين

سازمان نظام مهندسي . ها به منظور نظم و انتظام بخشيدن به امور ساخت و ساز تشكيل گرديداستان

معتبر  هاي قانونيساختمان براساس قانون مصوب كشور تأسيس شده و داراي پشتوانه و ظرفيت

ميباشد و در زمينه رعايت مقررات ملي ساختمان و حسن اجراي عمليات ساختماني داراي وظايف 

گيرد، در برگرفته از وظايفي آنچه در سازمان نظام مهندسي ساختمان انجام مي .قانوني زير است

اين  33 است، بر اساس قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان و همينطور شيوه نامه اجرايي ماده

  .قانون كه توسط وزارت مسكن تهيه و به تصويب هيأت وزيران رسيده است

- برداري ميگانه سازمان نظام مهندسي ساختمان، رشته مهندسي نقشههاي هفتيكي از رشته

 15هاي شهرسازي مطابق جدول شماره بردار در تهيه طرحباشد كه حدود صالحيت مهندسان نقشه

سازي مطابق بردار در امور ساختمانمان و حدود صالحيت مهندسان نقشهمقرارت ملي ساخت 2مبحث 

- خوشبختانه در سال. مقرارت ملي ساختمان مصوب و ارائه گرديده است 2مبحث  17جدول شماره 

برداري در امور ساختماني گرديده است و اين باعث هاي اخير توجه خاصي به رشته مهندسي نقشه

  . ها شده استهاي نظام مهندسي ساختمان استاندر سازمان برداريفعال شدن حوزه نقشه

هاي سازمان نظام مهندسي ساختمان از يك بردار به حضور در فعاليتتمايل مهندسين نقشه

هاي پروانه اشتغال نظام مهندسي از طرف طرف و نبود منابع مفيدي به منظور شركت در آزمون

برداري براي هاي رشته مهندسي نقشهليه سواالت آزمونديگر، ما را بر آن داشت تا ضمن گردآوري ك

اي مفيد براي ها و كارشناسان اين رشته، به حل تشريحي سواالت پرداختيم و مجموعهكاردان

برداري اميد آن كه اين مختصر، مورد استفاده دانشجويان و مهندسين نقشه. مندان تهيه نموديمعالقه

يچ تأليف و تحقيقي عاري از عيب و نقص نبوده، بر نگارندگان منت قرار گرفته و با توجه به اينكه ه

  .هاي بعدي تصحيح گرددگذاشته اشكاالت و پيشنهادات خود را به اطالع مؤلفين برسانند تا در چاپ

  

  مولفين - با تشكر

  محمد اكبري
Akbari.m86@gmail.com  

  عبدالرحمان مصطفايي

Amostafaie@gmail.com   
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