
 

 لی باالبا آمار قبو-آموزشگاه پردیس برگزار کننده کالس های آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری در قزوین
 02833241169تماس : 

 1399معماری   نظارت و اجراآزمون معماری نظام مهندسی معرفی 
 

 شرایط شرکت در آزمون-1
 مدرك تحصيلی مرتبط -

نفر از مهندسان عضو 2سال )با تأیيد 1سال و دکتری 2کارشناسی ارشد سال، 3التحصيلی، دارندگان مدرك ليسانس تحصيلی بعد از فارغ سابقه کار مرتبط با رشته -
 سازمان نظام(

  عضویت در سازمان نظام مهندسی استان-

 در صد کل نمره آزمون( 50قبولی در آزمون نظام مهندسی ) -

  تعداد سواالت-2
 دقيقه 150زمان پاسخگویی -تست 60تعداد سواالت آزمون نظارت معماری : -

 دقيقه 150زمان پاسخگویی -تست 60سواالت آزمون اجرا معماری : تعداد -

 منابع آزمون نظارت معماری-3
 مورد در وزیران هيات 5/12/94 مورخ ه 52660ت/1602۷۷ شماره نامه تصویب و (1390) آن اجرائی هاینامهآئين و ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون

  ساختمان مهندسی در اخالقی ای حرفه رفتار نظامنامه و قانون اجرایی نامهآئين از موادی اصالح
 1384مبحث دوم)نظامات اداری(-1
 1395مبحث سوم)حفاظت ساختمان در مقابل حریق(-2
 1396مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان-3
 1396مبحث پنجم)مصالح و فرآورده های ساختمانی(-4
 1392مبحث هفتم)پی و پی سازی(-5
 مبحث هشتم)طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی(-6
 به همراه غلطنامه مربوطه 1392مبحث نهم)طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه(ویرایش چهارم چاپ دوم به بعد -۷
 به همراه غلطنامه 1392مبحث دهم)طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی(-8
 1392اجرای صنعتی ساختمانها(مبحث یازدهم)-9

 1392مبحث دوازدهم)ایمنی و حفاظت کار در حين اجرا(-10
 1395مبحث سيزدهم)طرح و اجرای تاسيسات برقی ساختمان(-11
 1396مبحث چهاردهم)تاسيسات مکانيکی(-12
 1392مبحث پانزدهم)آسانسور و پله برقی فقط ضوابط مربوط به طراحی(-13
 1396ت بهداشتی(مبحث شانزدهم) تاسيسا-14
 1389مبحث هفدهم )لوله کشی گاز طبيعی(-15
 1396مبحث هجدهم)عایق بندی و تنظيم صدا(-16
 1389مبحث نوزدهم)صرفه جویی در مصرف انرژی(-1۷
 1396مبحث بيستم)عالئم و تابلوها(-18
 1395مبحث بيست و یکم)پدافندغيرعامل(-19
 1392انها(مبحث بيست و دوم)مراقبت و نگهداری از ساختم-20
 1392راهنمای صرفه جویی در مصرف انرژی -21
 1390راهنمای جوش و اتصاالت جوشی در ساختمانهای فوالدی)بخش های نظارت و اجرا(-22
 *گودبرداری و سازه های نگهبان-23
 *روش ها و مسائل اجرایی-24
 *مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها-25
 1396راهنمای مبحث شانزدهم)تاسيسات بهداشتی(-26
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 لی باالبا آمار قبو-آموزشگاه پردیس برگزار کننده کالس های آمادگی آزمون نظارت و اجرا معماری در قزوین
 02833241169تماس : 

 منابع آزمون اجرا معماری-4
 مورد در وزیران هيات 5/12/94 مورخ ه 52660ت/1602۷۷ شماره نامه تصویب و (1390) آن اجرائی هاینامهآئين و ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون

  ساختمان مهندسی در اخالقی ای حرفه رفتار نظامنامه و قانون اجرایی نامهآئين از ادیمو اصالح
 1384مبحث دوم)نظامات اداری(-1
 1395مبحث سوم)حفاظت ساختمان در مقابل حریق(-2
 1396مبحث چهارم الزامات عمومی ساختمان-3
 1396مبحث پنجم)مصالح و فرآورده های ساختمانی(-4
 1392پی سازی(مبحث هفتم)پی و -5
 مبحث هشتم)طرح و اجرای ساختمان با مصالح بنایی(-6
 به همراه غلطنامه مربوطه 1392مبحث نهم)طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه(ویرایش چهارم چاپ دوم به بعد -۷
 به همراه غلطنامه 1392مبحث دهم)طرح و اجرای ساختمانهای فوالدی(-8
 1392انها(مبحث یازدهم)اجرای صنعتی ساختم-9

 1392مبحث دوازدهم)ایمنی و حفاظت کار در حين اجرا(-10
 1395مبحث سيزدهم)طرح و اجرای تاسيسات برقی ساختمان(-11
 1396مبحث چهاردهم)تاسيسات مکانيکی(-12
 1392مبحث پانزدهم)آسانسور و پله برقی فقط ضوابط مربوط به طراحی(-13
 1396مبحث شانزدهم) تاسيسات بهداشتی(-14
 1389مبحث هفدهم )لوله کشی گاز طبيعی(-15
 1396مبحث هجدهم)عایق بندی و تنظيم صدا(-16
 1389مبحث نوزدهم)صرفه جویی در مصرف انرژی(-1۷
 1396مبحث بيستم)عالئم و تابلوها(-18
 1395مبحث بيست و یکم)پدافندغيرعامل(-19
 1392مبحث بيست و دوم)مراقبت و نگهداری از ساختمانها(-20
 1392هنمای صرفه جویی در مصرف انرژی را-21
 1390راهنمای جوش و اتصاالت جوشی در ساختمانهای فوالدی)بخش های نظارت و اجرا(-22
 *گودبرداری و سازه های نگهبان-23
 *روش ها و مسائل اجرایی-24
 *مقررات، قوانين و ضوابط حقوقی و انتظامی مرتبط با ساخت و سازها-25
 *ماليات قوانين صنعت بيمه و-26
 نظام فنی و اجرایی کشور-2۷
 *مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه-28
 *قانون کار-29
 *ماشين آالت ساختمانی-30
 قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی آنها-31
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