








1 فصل اولدفرت مرته و برآورد

فصل اول
 »آشنايي با متره و برآورد و روند انجام يك پروژه ي ساختماني«

& پرسش هاي فصل اول 

1ـ متره و برآورد را تعريف كنيد.

@پاسخ:   

2ـ مهارت و دانش مترور در چه زمينه هايي است؟ 

@پاسخ:  

3ـ نحوه پركردن جداول ريز متره و خالصه متره و برگه هاي مالي توسط مترور را توضيح دهيد.

@پاسخ:  

4ـ رئيس كارگاه و ناظر مقيم چه كساني اند؟ 

@پاسخ:  

5ـ دوران تضمين را توضيح دهيد.

@پاسخ:  
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& سواالت امتحانات نهایی 

1ـ »پيمانكار« كيست؟  )امتحانات نهایی ـ خرداد 94(

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ خرداد 94( 2ـ صحيح يا غلط بودن عبارات زير را مشخص كنيد.  

الف( سرپرستي اجراي عمليات موضوع پيمان در كارگاه به عهده رئيس كارگاه مي باشد. 

ب( پس از تحويل موقت كارفرما بايد تا زماني كه در پيمان به عنوان دوران تضمين قيد شده حسن 

انجام عمليات را ضمانت كند.

3ـ دو مورد از جداول مورد استفاده در متره و برآورد را نام ببريد.       )امتحانات نهایی ـ خرداد 94(

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ دی 93( 4ـ وظايف مشاور را بنويسيد. )ذكر دو مورد( 

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ دی 93( 5ـ هر يك از اشخاص نامبرده توسط چه كسي انتخاب مي شوند؟  

        الف( رئيس كارگاه                       ب( دستگاه نظارت

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ دی 93( 6ـ »تحويل قطعي« را تعريف كنيد. 

@پاسخ:
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)امتحانات نهایی ـ شهریور 93( 7ـ مهندس ناظر كيست؟ 

@پاسخ:

)امتحانات نهاییـ  شهریور 93( ـ هر يك از وظايف نامبرده به عهده كداميك از شخصيت هاي ساختماني مي باشد؟   8

الف( كسب اطمينان از حسن اجراي كار 

ب( اجراي عمليات موضوع پيمان

9ـ در صورت وضعيت قطعي به غير از نقشه هاي اجرايي به چه چيزهايي بايد توجه نمود؟ )ذكر دو مورد(

@پاسخ:                        )امتحانات نهایی ـ شهریور 93(

)امتحانات نهایی ـ خرداد 93( 10ـ منظور از »متره« در رشته معماري چيست؟ 

@پاسخ:

11ـ هر يك از مسئوليت هاي ذكر شده به عهده ي كداميك از شخصيت هاي ساختماني مي باشد؟ 

)امتحانات نهایی ـ خرداد 93(

مشاور  الف( سرپرستي اجراي عمليات موضوع پيمان    

رئيس كارگاه ب( مطالعات اوليه و تهيه نقشه هاي اجرايي    

دستگاه نظارت                                                                                       
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)امتحانات نهایی ـ خرداد 93( 12ـ به سؤاالت زير پاسخ دهيد. 

الف( مسئوليت مشكالت و معايب ايجاد شده در اجراي ساختمان در دوران تضمين به عهده ي كيست؟ 

ب( كداميك از انواع صورت وضعيت براساس پيشرفت مراحل كار تا پايان اجراي پروژه تهيه مي گردد؟

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ دی 92(  13ـ مشاور را تعريف كنيد. 

@پاسخ:

 

)امتحانات نهایی ـ دی 92(   14ـ در عبارت هاي زير جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد: 

الف( مرحله ي بعد از طراحي كامل نقشه ها، متره و برآورد مقدماتي است. به كساني كه انجام اين 

بخش را به عهده مي گيرند ...................... مي گويند. 

ب( صورت وضعيت قطعي )متره و برآورد قطعي( توسط ....................... تهيه مي شود.

)امتحانات نهایی ـ دی 92( 15ـ به سؤاالت زير به صورت كوتاه پاسخ دهيد: 

الف( مسئوليت مشكالت و معايبي كه در دوران تضمين ايجاد مي شود با چه كسي است؟

ب( نظارت مستمر در كارگاه در كليه ي مقاطع اجراي كار به عهده چه كسي است؟

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ خرداد 92( 16ـ مشاور كيست؟ از جانب چه كسي تعيين مي گردد؟ 

@پاسخ:
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)امتحانات نهایی ـ خرداد 92( 17ـ در عبارت هاي زير جاي خالي را با كلمات مناسب پر كنيد: 

الف( كسي كه تخصص و تجربه ي كار اجرايي در سرپرستي كارگاه را داشته باشد ............. مي گويند.

................ قيد شده است،  ب(پس از تحويل موقت، پيمانكار بايد تا زماني كه در پيمان به عنوان 

حسن انجام عمليات را ضمانت كند.

)امتحانات نهایی ـ خرداد 92( 18ـ متره و برآورد قطعي توسط چه كسي تهيه مي شود؟ 

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ خرداد 91( 19ـ جدول برنامه زمان بندي توسط چه كسي تنظيم و ارائه مي شود؟ 

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ خرداد 91( 20ـ وظايف دستگاه نظارت را بنويسيد. 

@پاسخ:

معرفي  كسي  چه  طرف  از  و  مي شود؟  گفته  كسي  چه  به  كارگاه  رئيس  ساختماني  عمليات  در  21ـ 

)امتحانات نهایی ـ خرداد 91( مي شود؟ 

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ خرداد 91( 22ـ كارفرما براساس چه مواردي پيمانكار واجد شرايط را انتخاب مي كند؟ 

@پاسخ:
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)امتحانات نهایی ـ خرداد 90( 23ـ رئيس كارگاه را تعريف كنيد. 

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ خرداد 90( 24ـ صورت وضعيت موقت توسط چه كساني تهيه و تأييد مي شود؟ 

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ خرداد 90( 25ـ كارفرما براساس چه مواردي پيمانكار را انتخاب مي نمايد؟ )دو مورد( 

@پاسخ:

)امتحانات نهایی ـ خرداد 89( 26ـ در كارهاي ساختماني مشاور به چه كسي گفته مي شود؟ 

@پاسخ:

27ـ مترورها به جز متره و برآورد، در چه مواردي بايد شناخت كافي داشته باشند؟ دو مورد بنويسيد.

@پاسخ:                                                                                         )امتحانات نهایی ـ خرداد 89(
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)امتحانات نهایي ـ خرداد 88( 28- دستگاه نظارت را شرح دهيد. 

@پاسخ:  

)امتحانات نهایي ـ خرداد 88( 29- پيمانكار در چه زماني در خواست تحويل قطعي كار مي نمايد؟ 

@پاسخ:  

30- رئيس كارگاه را تعريف كنيد.  )امتحانات نهایي ـ خرداد 88(

@پاسخ:  

ـ خرداد 88( )امتحانات نهایي  31- مترورها بر اساس چه چيزي بهاي واحد انجام كار را مشخص مي كنند؟ 

@پاسخ:  

32- در كدام صورت وضعيت، به كارهاي انجام شده خارج از نقشه توجه مي شود؟

)امتحانات نهایي ـ شهریور 88( @پاسخ: 
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)امتحانات نهایي ـ شهریور 88( 33-كارفرما بر اساس چه مواردي پيمانكار را انتخاب مي نمايد؟ 

@پاسخ:  

)امتحانات نهایي ـ شهریور 88( 34-تقاضاي تحويل موقت از طرف پيمانكار در چه صورت پذيرفته مي شود؟  

@پاسخ:  

35- مقدار كار انجام شده، توسط چه كساني، در صورت وضعيت موقت، درج مي شود؟

)امتحانات نهایي ـ خرداد 87( @پاسخ:   

)امتحانات نهایي ـ خرداد 87( 36- دفترچه »فهرست بها« را تعريف كنيد0 

@پاسخ:  

37- برنامه زمان بندي مراحل مختلف انجام كار، توسط چه كسي تهيه مي شود؟

)امتحانات نهایي ـ خرداد 87( @پاسخ: 
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38- رئيس كارگاه، شخصي است كه از طرف ............................ به ............................. معرفي مي شود

)امتحانات نهایي ـ خرداد 87( @پاسخ:   

)امتحانات نهایي ـ شهریور 87( 39- پيمانكار را تعريف كنيد. 

@پاسخ:  

)امتحانات نهایي ـ شهریور 87( 40- هدف از تهيه جدول هاي ريزمتره و خالصه متره چيست؟ 

@پاسخ:  

)امتحانات نهایي ـ شهریور 87( 41- صورت وضعيت قطعي در چه مرحله اي از كار تهيه مي شود؟ 

@پاسخ:  

)امتحانات نهایي ـ شهریور 87( 42- وظيفه مهندس ناظر مقيم چيست؟ 

@پاسخ:  
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نکات و تمرینات تکمیلی
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