آزمون كارشناسي عمومي ماده  72رشته شهرسازي
دوره پنجم8931/87/81 -
سؤاالت نظام مهندسي ساختمان كشور

سؤاالت تخصصي

دفتر چه سئواالت اختصاصي

آزمون كارشناسي عمومي ماده 27

رشته شهرسازي
دوره پنجم1393/12/11 -

نام و نام خانوادگي…………………… :

مدت آزمون 122 :دقيقه (اختصاصي)

شماره داوطلب…………………… :

تعداد سؤاالت 02 :سؤال

استان…………………… :

تذكرات :
 )1سئواالت تستي بصورت چهارگزينه اي است .لطفاً فقط يك جواب را بعنووان ااسوص صوحير در ب گوه ااسو نامه در
رديفي ك ه به ت تيب شماره به ااسص سئوال م بوطه اختصاص داده شده درج ف ماييد.
 )2فقط خانه م بوط به گزينه انت ابي خود را با مداد مشكي كامالً ا كنيد و از درج ه گونه عالمت اضوافي بو روي
ب گ ااس نامه اجتناب ف ماييد.
 )3به ااسص هايي كه در ب گه ااس نامه درج نشده باشد ت تيب اث داده ن واهد شد.
 )4به ااسص هاي اشتباه و يا بيش از يك انت اب يك سوم نم ه منفي تعلق مي گي د.
 )5استفاده از كتاب و مدارك و ماشين حساب در زمان آزمون آزاد است ولي مبادله آنها بوا ديرو داوطلبوان م واز
نمي باشد.
 )6چنانچه دفت چه سئواالت تحويلي به شما داراي اشكاالت چااي يا افتادگي است  ،لطفاً فوراً بوه مسوئولين ب گوزاري
آزمون اطالع دهيد.
 )7لطفاً اس از خاتمه مدت آزمون  ،ب گه ااس نامه تستي را كه م بوط به سئواالت عمومي و اختصاصي است هم اه
با كارت ورود به جلسه تحويل مسئولين حوزه بنماييد.

موفق باشيد
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 -1براي مالك تشخيص بافت هاي فرسوده شهر ،طبق تعاريف موضوو موووب  58/2/11شوورايعاي شهرسوا ي
معماري ايران  ،كداميك ا موارد ير نادرست است ؟

 -1دسترسي ها كمتر از  6متر  ،ريزدانگي قطعات ،بيش از %05بافت فرسوده و بي دوام
 -2دسترسي ها كمتر از  4متر  ،قطعات كمتر از  205متر مربع  ،بيش از  %65بافت فرسوده و بيدوام
 -3دسترسي ها كمتر از  6متر  ،ريز دانگي و بافت متراكم  ،كمبود خدمات عمومي و  %0بافت فرسوده و بيدوام
 -4دسترسي ها كمتر از  4متر  ،بافت ارگانيك و قديمي  ،ريزدانگي و مساحت بيش از  2هكتار
 -2احدي ا شهر ندان يك شهر درخواست صد ر پر ان ساخت بر ر ي ملك خود را ا شهرداري مربوط م نمايود ،
مان طرح جامع مووب پايان يافت

طرح جديد در دست تهي م باشد  ،شهرداري در مورد كاربري ملك موکكور

ضوابط مقررات شهرسا ي حاكم بر آن ملك بر چ مبناي بايد عمل نمايد ؟

 -1بايد تا تصويب طرح جديد تأمل نمايد.
 -2بايد از مشاور استعالم و بر اساس نظر مشاور طرح جديد اقدام نمايد.
 -3تا قبل از تصويب طرح جديد بايد بر مبناي طرح قبل عمل نمايد.
 -4براساس تصميم كميسيون ماده  0عمل نمايد.
 -3بر اساس آئين نام مربوط ب نحوه استفاده ا اراض  ،احداث بناء تأسيسات در خارج ا محد ده قانون
شهرها چند درصد ا كل مين پيشنهادي جهت احداث شهرك بايد ب كواربري معوابر فاواي سوب
تاسيسات عموم

اجتماع

حوريم
ميوادين

تجهي ات شهري ك غير قابل تملك خووص باشند اختواص يابد ؟

 -1حداكثر 35درصد
 -2حداقل 35درصد
 -3حداكثر  05درصد
 -4حداقل  05درصد
 -4شهرداريها مراجع صد ر پر ان شهرك سا ي تنها نقش هاي را خواهندپکيرفت ك توسط ...

 -1اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صالحيت مربوطه امضا شده باشد.
 -2اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صالحيت و ظرفيت مربوطه امضا شده باشد.
 -3اشخاص حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود صالحيت مربوطه امضا شده باشد.
 -4اشخاص حقيقي و حقوقي دارنده پروانه اشتغال به كار و در حدود ظرفيت مربوطه امضا شده باشد.
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 -8طبق قانون نحوه تقويم ابني امالك اراض مورد نيا شهرداريها  ،اراض مورد نيا ي ك قانوناً شهرداريها مجا ب
تملك آنها م باشند بر اساس  ------تقويم پرداخت م گردد:

 -1قيمت منطقهاي
 -2ارزش معامالتي
 -3ارزش روز
 -4قيمت كارشناسي
 -6يك قطع

مين ب مساحت  855متر مربع در داخل محد ده طرح جامع مووب ( در سال  )1358در مسير خيابوان

 48متري قرار گرفت شده است  ،مايك درخواست تعيين تکليف ملك خود را ا شهرداري م نمايد  ،شهرداري بور
مبناي كدام ماده قانون بايد عمل نمايد :

 -1بر مبناي قانون شهرداريها و اصالحات بعدي آن  ،تا پايان افق طرح مي تواند خسارتي را پرداخت نكند و طرح خود
را اجرا نمايد.
 -2بر مبناي قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح هاي دولت ي و ش هرداريها بع د از اتم ام دوره ط رح مص و
خسارت مالك را پرداخت مي نمايد.
 -3بر مبناي قانون تعيين وضعيت امالک واقع در طرح هاي دولتي و شهرداريها عمل مي نمايد و حداكثر ظرف م دت
هيجده ماه نسبت به انجام معامله قطعي و انتقال سند رسمي و پرداخت بها يا ع و

آن طب ق ق وانين مربوط ه اق دام

مينمايند.
 -4بر مبناي قانون شهرداريها عمل نموده و ضمن اجراي طرح تا پنج سال بعداز اجراي طرح بهاء معامالتي يا مع و
زمين مورد نظر را خواهند داد.
 -7در اشکال ير با فرض شرايط برابر براي قطعات بج ابعاد نحوه قرارگيري  ،ار ش يك مترمربع كدام قطعو بوا
كاربري تجاري بيشتر است؟

 -1قطعه شماره 1
 -2قطعه شماره 2
 -3قطعه شماره 3
 -4قطعه شماره 4
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 -5اگکاري خطوط انشعاب آب  ،برق  ،گا

تلفن نظاير آن ب ساختمانها در قبال ارائ كوداميك ا مودارك يور

م باشد.

 -1پروانه ساختماني يا گواهي پايان كار معتبر
 -2پروانه معتبر ساختماني
 -3گواهي پايان كار معتبر
 -4گواهي مبني بر داشتن كاربري مجاز در طرح مصو
 -9حق پاي مايك مين در يك طرح شهري ك كاربري آن مسکون تراكم ياد تعيين شده چ م باشد؟

 -1مسكوني تراكم كم
 -2مسكوني تراكم متوسط
 -3مسكوني تراكم زياد
 -4هيچكدام
 -15در بيان اهداف شرح خدمات طراح تفکيك اراض كداميك ا موارد ا ير نادرست است .

 -1پيروي از شكل مطلو طبيعي زمين و تامين دسترسي به قطعات برحسب نوع فعاليت
 -2پيروي از بافت كالبدي مقياس محله و ناحيه و شهر و انطباق با طرح هاي تفصيلي باالدست
 -3برداشت موقعيت و اطالعات مربوط به ارزش زمين و تهيه نقشه هاي مالكيت و ثبتي
 -4رعايت كليه ضوابط و مقررات مالک عمل و مقررات ملي ساختمان و دستورالعملهاي مربوطه
 -11در يك قطع

مين ك داراي كاربري آمو ش است اداره آمو ش پر رش قود احداث يك مدرس راهنمواي

 15كالس در مين مورد نظر را دارد  ،تعداد احد پاركينگ ال م بر مبناي احد سواري مين بوس ك بايد متول
هم سطح خيابان قبل ا ر دي قرارداشت باشد ب تفکيك محل سووار پيواده شودن  ،پاركينوگ كوتواهمودت
پاركينگ بلند مدت چند احد خواهد بود:

 -1محل سوار و پياده شدن  7واحد پاركينگ ،پاركينگ كوتاه مدت  6سواري و  6مينيب وس  ،پاركين گ دراز م دت  3واح د
پاركينگ
 -2محل سوار و پياده شدن  6واحد پاركينگ  ،پاركينگ كوتاه مدت  1واحد پاركينگ  ،پاركينگ دار مدت  1واحد پاركينگ
 -3محل سوار و پياده شدن  11واحد پاركينگ  ،پاركينگ كوتاه مدت  3سواري و  3ميني بوس  ،پاركينگ دراز مدت  4واحد
پاركينگ
 -4محل سوار و پياده شدن  6واحد پاركينگ  ،پاركينگ كوتاه مدت  4واحدپاركينگ  ،پاركينگ دراز مدت  4واحد پاركينگ
 -12حداكثر مهلت ال م براي حفظ يك قطع
تفايل ( پس ا اعالم رسم

مين جلوگيري ا ساخت

جود طرح ) ،تا چ

مان است؟

11-1ماه
 0 -2سال
 3 -3سال
 15 -4سال
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 -13كدام عبارت در مورد حق انتفا صحيح تر است ؟

 -1حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موجب آن شخصي مي تواند از مالي كه عين آن ملك ديگري است يا مال ك
خاصي ندارد استفادهكند.
 -2حق انتفاع عبارت از حقي است كه به موج ب آن ش خم م ي توان د از م الي ك ه ع ين آن مل ك خ ودش اس ت
استفادهكند.
 -3حق انتفاع فقط در مورد امالک مجهول المالك صدق مي كند.
 -4تمام موارد فوق.
 -14در شکل ير در اقليم گرم مرطوب ار ش قطع

مين شماره  1نسبت ب شماره  2ب چ دييل بيشتر است؟

 -1بهره مندي از نور بهتر
 -2امكان تهويه مناسب تر
 –3سايه اندازي ساختمان مقابل
 -4محصور بودن اطراف حياط

 -18حق پاي مايك مين در يك طرح شهري ك كاربري آن تجاري تعيين شده چ م باشد؟

 -1مسكوني تراكم كم
 -2مسكوني تراكم متوسط
 -3مسكوني تراكم زياد
 -4تجاري
 -16در شکل ي ر با فرض يکسان بودن بقي شرايط ب ج موقعيت مين  ،ار ش كدام قطع بيشتر است؟

 -1قطعه شماره 1
 -2قطعه شماره 2
 -3قطعه شماره 3
 -4قطعه شماره 4
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 -17در شرايط برابر در يك ساختمان  15طبق

داراي آسانسور كدام مورد ير صحيح تر است؟

 -1واحد طبقه همكف داراي ارزش بيشتري است.
 -2واحد طبقه آخر داراي ارزش بيشتري است.
 -3واحد طبقه دوم داراي ارزش بيشتري است.
 -4تفاوتي ندارند.
 -15در صورت ك در مسير احداث يا توسع خيابان گکر ميدان ملک باشد ك مايك يا مايکين آن مشخص نباشد
عمران شهرداري متوقف م گردد يا خير؟

يا ب ثبت نرسيده باشد  ،آيا عمليات اجراي

 -1متوقف مي گردد تا زمان مشخم شدن مالك
 -2ادامه مي يابد بدون هيچ گونه تشريفات قانوني
 -3ادامه مي يابد و شهرداري قبل از هر اقدام مشخصات كامل ملك مزبور را راسا صورتمجلس نموده و در ص ورت
پيدا شدن مالك اين صورت مجلس مالک پرداخت غرامت به مالك خواهد بود.
 -4بر مبناي تبصره  0ماده  66قانون شهرداريها عمل خواهد نمود.
 -19مرجع تعيين محد ده حريم شهر در طرح هاي جامع هادي شهري كدام يك ا مراجع ير است؟

 -1مراجع قانوني تصويب كننده طرح هاي مذكور
 -2ماده  66قانون شهرداريها
 -3شوراي برنامهريزي و توسعه استان
 -4شورايعالي شهرسازي و معماري ايران
 -25عدم رعايت مقررات مل ساختمان

ضوابط مقررات شهرسا ي ..................محسوب م گردد.

 -1تخلف
 -2جرم
 -3مغايريت اساسي
 -4مغايريت غير اساسي
 -21مايک  ،بد ن اخک پر ان ساختمان اقدام ب احداث بناي تجاري نموده است  ،پر نده ايون تخلوف در كميسويون
ماده صد قانون شهرداريها مطرح با توج ب رعايت اصول فن  ،بهداشت

شهرسا ي كميسيون راي ب جريمو

م دهد  ،مي ان اين جريم چقدر م باشد ؟

 2 -1تا  4برابر ارزش سرقفلي
 1/0 -2ارزش سرقفلي
 -3بازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز  3برابر ارزش منطقه بندي
 -4بازاء هر متر مربع بناي بدون مجوز يك دهم ارزش معامالتي ساختمان يا يك پنجم ارزش سر قفلي ساختمان
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 -22حد د صالحيت مهندسان شهرسا ي براي طراح تفکيك اراض شهري چيست؟

 -1مهندسان شهرساز پايه  1تا  ، 3يك هكتار تا  0هكتار
 -2مهندسان شهرساز پايه يك و ارشد بيش از  0هكتار
 -3مهندسان شهرساز پايه  1تا  3و ارشد در هر مقياس
 -4مهندسان شهرساز ارشد و پايه  1تا  0هكتار
 -23در انجام خدمات طراح تفکيك اراض شهري جمع آ ري اطالعات پاي كداميك ا موارد ير نادرست است ؟

 -1برداشت كليه اطالعات و تهيه نقشه وضع موجود زمين در صورتيكه زمين بيش از  3555متر مربع باشد.
 -2برداشت كليه اطالعات و تهيه نقشه وضع موجود زمين درصورتيكه زمين شيب آن بيش از  %15باشد.
 -3برداشت كليه اطالعات و تهيه نقشه وضع موجود با هماهنگي مهندس نقشه بردار
 -4برداشت كليه اطالعات و تهيه نقشه وضع موجود با مقياس 1/055
 -24طبق مووب مورخ  55/1/31شورايعاي شهرسا ي معماري ايران ،مجموع شهري…

 -1محدوده ايست كه به صورت يك واحد سرزميني بهم پيوسته كه از مرز شهرستان آن فراتر نرود .
 -2محدوده ايست كه طبق آخرين سرشماري عمومي كشور حداقل  155ه زار نف ر جمعي ت و ش عاع عملك رد آن 20
كيلومتر باشد .
 -3محدوده ايست كه با استفاده از شاخصهاي  1گانه  ،چنانچه محدوده مصو آن از مرز تقسيمات كشوري فرات ر رود
مراحل تغيير و اصالح آن از سوي وزارت راه و شهرسازي انجام خواهد شد .
 -4محدوده جغرافيايي كه از يك شهر مركزي و حداقل  2شهر پيراموني و نواحي روستايي مابين آنها تش كيل و تح ت
مديريت يكپارچه باشد.
 -28تراكم پاي دربافت فرسوده هم شهرهاي ك بافت فرسوده مووب دارند چند درصد است؟

 125 -1درصد
 65 -2درصد
 155 -3درصد
 115 -4درصد
 -26كدام عبارت در مورد حق رقب صحيح تر است :

-1حق انتفاعي است كه به موجب عقدي از طرف مالك براي شخم به مدت عمر خود يا عمر منتفع و يا عمر شخم
ثالثي برقرار شدهباشد
 -2حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت نامعيني برقرار مي گردد
 -3حق انتفاعي است كه از طرف مالك براي مدت معيني برقرار مي گردد
 -4گزينه  1و 2
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آزمون كارشناسي عمومي ماده  72رشته شهرسازي
دوره پنجم8931/87/81 -
سؤاالت نظام مهندسي ساختمان كشور

سؤاالت تخصصي

 -27در شکل ير با توج ب عرض خي ابانها با فرض يکسان بودن بقي شورايط ار ش يوك مترمربوع كودام قطعو
تجاري بيشتر است.

 -1قطعه شماره 1

2

1

 -2قطعه شماره 2
 -3قطعه شماره 3
3

 -4قطعه شماره 4

4

 -25بر اساس قانون ر ابط موجر مستاجر  ،آيا مستاجر يك محل تجاري م تواند مورد اجاره را بو شخوو ديگور
اجاره دهد ؟

 -1در صورتي كه مستاجر محل كسب يا پيشه يا تجارت به موجب اجاره نامه  ،حق انتقال به غير را داشته باشد ميتواند
براي همان شغل يا مشابه آن منافع مورد اجاره را با سند رسمي به ديگري انتقال دهد.
 -2هر گاه در اجاره نامه حق انتقال به غير سلب شده يا اجاره نامه اي در بين نبوده و مالك راضي به انتق ال ب ه غي ر
نباشد بايد در مقابل تخليه مورد اجاره  ،حق كسب يا پيشه يا تجارت مستاجر را بپردازد.
 -3اجازه اجاره ملك مورد اجاره به غير را ندارد.
 -4گزينه  1و .2
 -29مرجع صد ر پر ان ساختمان در خارج ا محد ده قانون

حريم شهرها كدام است؟

 -1مرجعي كه استانداري تعيين مي نمايد.
 –2بخشداري محل
 -3اداره كل مسكن وشهرسازي
 -4بنياد مسكن انقال اسالمي
 -35منظور ا توسع شهري ب صورت منفول چيست؟

 -1ايجاد مجتمع هاي مسكوني  ،شهرک هاي مسكوني و شهرهاي جديد در اطراف شهر
 -2مكان يابي جهت تأمين اراضي مورد نياز در قالب طرح هاي توسعه شهري
 -3توسعه روستاهاي مستعد واقع در حريم شهرها و عدم تخريب اراضي كشاورزي
 -4ايجاد شرايط مناسب براي توسعه خطي حاشيه جاده ها و محورهاي منتهي به شهر ها
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آزمون كارشناسي عمومي ماده  72رشته شهرسازي
دوره پنجم8931/87/81 -
سؤاالت نظام مهندسي ساختمان كشور

سؤاالت تخصصي

 -31اهداف شرح خدمات شهرسا ي در دستورايعمل بررس انطباق كاربري شهري عبارتند ا :

 -1انطباق كاربريها  ،فعاليتها و تراكمها با ساختار محله و ناحيه در تامين خدمات شهري
 -2حفظ منافع عمومي در تامين فضاهاي شهري و استفاده بهينه از اراضي
 -3سازگاري فعاليتها با يكديگر و ارتقاء كيفي محيط شهري و حريم شهرها
 -4كنترل سنخيت كاربريها با شكل طبيعي زمين و مالكيت ها بمنظور جلوگيري از بورس بازي
 -32در شرح خدمات مهندسان شهرسا  ،براي صد ر نقش ساختمان كنترل هماهنگ بوا كوداميك ا مووارد يور
مطرح نشده است ؟

 -1ويژگيهاي بافت شهري و سبك معماري  ،حفظ هويت و اين هماني
 -2ابنيه همجوار و سيماي عمومي  ،بدنه خيابانها و فضاهاي شهري ( خط آسمان )
 -3عملكرد و فعاليتهاي شهري  ،فضاهاي باز  ،نيمه باز و محوطه خصوصي خصوصي همجوار
 -4با وضع موجود معابر  ،دسترسي ها و تاسيسات زيربنائي از قبيل خطوط برق رساني  ،آبرساني  ،گازرساني و مخابرات
 -33اندا ه گيري سطح يربناي ساختمان براي حياط خلوت  ،نورگير پاسيو ب چ نحوه انجام ميگردد .

 -1حداكثر تا  6متر مربع كه سه طرف آن محصور باشد جزء زيربنا محسو ميشود
 -2بيش از  6متر مربع  ،يك دوم آن جزء زيربنا محسو ميشود
 -3بدون سقف جزء سطوح زيربناي ساختمان محسو نميشود
 -4حداكثر تا  6متر مربع كه سه طرف آن محصور باشد يك سوم جزء زيربنا محسو ميشود
 -34تفا ت ميان محتوي طرح تفايل

يژه ( ك بر اساس طرحهاي راهبردي -ساختاري تهي م شوود ) بوا طورح

تفايل موسوم ب تيپ  12در چ عوامل عمده است؟

 -1ميزان تدقيق كاربري ها
 -2سلسله مراتب شبكه راهها
 -3اولويت بندي طرحها و برنامه ها
 -4تدقيق ضوابط و مقررات اجرائي
 -38ساختمانها ب يحاظ كاربردي ب چ گر هاي تقسيم بندي ميگردند؟

 -1گروه 4 – 3 – 2 -1
 -2گروه 3 – 2 -1
 -3محله -ناحيه -منطقه
 -4مسكوني -آموزشي عمومي -بهداشتي و درماني
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سؤاالت تخصصي

 -36ارتباط بين شاخص مساحت قطع

مين با سطح اشتغال تراكم ساختمان چگون است؟

 -1مساحت بيشتر  ،تراكم كمتر  ،سطح اشغال كمتر
 -2مساحت بيشتر  ،تراكم بيشتر  ،سطح اشغال بيشتر
 -3مساحت بيشتر  ،تراكم بيشتر  ،سطح اشغال كمتر
 -4مساحت بيشتر ،تراكم كمتر  ،سطح اشغال بيشتر
 -37براساس قانون اصالح موادي ا قانون تعاريف ضوابط تقسيمات كشوري مووب 1362

-1
-2
-3
-4

روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي شهر شناخته ميشوند.
روستاهاي مركز بخش با هر جمعيتي و روستاهاي واجد شرايط با  3055نفر جمعيت شهر شناخته ميشوند.
روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي  3055نفر جمعيت باشند شهر شناخته ميشوند.
روستاهاي واجد شرايط چنانچه داراي  150555نفر جمعيت باشند شهر شناخته ميشوند.

 -35هدف ا تشکيل شوراي مسکن استان…

-1
-2
-3
-4

تصويب طرحهاي مسكن مهر در چارچو سياستها و برنامههاي مصو .
هماهنگي و تصميمگيري در امور برنامهريزي مسكن و توسعه و عمران استانها.
نظارت بر اجراي طرحهاي مسكن و هدايت و تصويب آنها.
هماهنگي و پيگيري تأمين نهادههاي مورد نياز توليد و عرضه مسكن.

 -39براساس اصالحي مورخ  1355/2/2قانون تأسيس شورايعاي شهرسا ي معماري ايران كداميك ا اعااي ير
ا عاويت در كميسيون ماده پنج حکف گرديد؟

 -1مديركل دفتر فني استانداري
 -2رئيس شوراي اسالمي شهر.
 -3نماينده مشاور.
 -4نماينده سازمان نظام مهندسي ساختمان
 -45منظور ا ترا في يک

ماي طرحهاي جامع هادي چيست؟

 -1تهيه فهرست پروژهها و برآورد منابع مالي و اجراي طرحها.
 -2پيشبيني جزئيات اجراي طرحها.
 -3بررسي و تصويب ضوابط و مقررات اجرايي طرحها.
 -4بررسي هزينههاي مالي و برنامههاي فيزيكي طرحها.
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