
  پیمان کلیدهای هفتم فصل سواالت

 

در صورتیکه بعد از طرح معلوم شود که گزینه بهتری وجود داشته که مهندس مشاور آن را -1

 مطالعه نکرده است....................

 الف( در صورت تصویب طرح نیازی به مطالعه گزینه های دیگر نیست.

مکلف است گزینه بهتر را نیز مطالعه ب( در صورتیکه طرح تصویب شده باشد مهندس مشاور 

 نماید.

ج( مهندس مشاور مکلف است با دستور کارفرما و دریافت حق الزحمه اضافی به مطالعه مجدد 

 بپردازد

 د( مهندس مشاور مکلف است گزینه بهتر را بدون دریافت حق الزحمه مطالعه نماید.)&(

 

انجام عملیات قید شده در شخصیت حقوقی امضا کننده طرف دیگر قرارداد با کارفرما جهت  -2

کدام است؟ قرارداد  

الف( پیمانکار        ب( مهندس ناظر            ج( مهندس مشاور )           د( نماینده 

 پیمانکار

 

باشد؟وظایف مهندس مشاور در مرحله مناقصه و نظارت شامل کدام مورد نمی -3  

 الف( صدور ابالغ کتبی برای شروع مرحله مناقصه و نظارت)&(

 ب( نظارت بر اجرای کار

 ج( انجام مناقصه و تعیین پیمانکار یا پیمانکاران

 د( نظارت بر دوره نگهداری طرح

 

انجام مطالعات درباره احتیاجات مربوط به طرح با توجه به شرایط اقتصادی و اجتماعی از  -4

کدامست؟وظایف   

الف( مهندس مشاور)&(             ب( کارفرما               ج( پیمانکار          د( مهندس 

 ناظر

 

انجام محاسبات فنی و تهیه نقشه های تفصیلی اجرایی و نهایی در یک طرح بعهده کیست؟-5  

 

 الف( کارفرما                ب( ناظر                 ج( مهندس مشاور )&(         د(پیمانکار

 

عددی که میزان تولید فنی واحد خدمات مشاوره را در یک رشته یا گرایش معین نشان  -6

 میدهد......... نام دارد.

 الف( امتیاز                 ب( رتبه    )&(                ج( حد نصاب امتیاز            د( درجه



 

لعه یک طرح ، راه حلهای بهتری وجود داشته که چنانچه بعدها معلوم شود که در مطا -7

 مهندس مشاور مورد توجه قرار نداده است.............؟

 الف( مهندس مشاور مکلف است راه حلهای بهتری را ارائه نماید.

ب( به تشخیص کارفرما درصدی از وجه الضمان مهندس مشاور به نفع کارفرما ضبط خواهد 

 شد.)&(

ا مهندس مشاور قطع همکاری کرده و جایگزینی انتخاب نماید.ج( کارفرما میتواند ب  

د( مهندس مشاور باید ضرر ناشی از انتخاب نکردن راه حل مناسب  و قصور خود را جبران 

 نماید.

 

در صورت لزوم و صالح دید مهندس مشاور در محل احداث طرح برای مطالعات مربوط به -8

گردد.هزینه این کار به عهده چه کسی خواهد  باید چاههای دستی آزمایشی طرحخاک محل، 

 بود؟

الف( کارفرما )&(       ب( شرکت خدمات مشاوره         ج( پیمانکار       د( گروه 

 ژئوتکنیک

 

کدامیک از وظایف مهندس مشاور نیست؟-9  

 الف( مطالعات مقدماتی                               ب( تهیه طرح و نقشه اجرایی 

 ج( اجرای طرح )&(                                        د( نظارت بر اجرای طرح

 

تهیه نقشه تفصیلی کارگاهی و نقشه سازندگان مربوط به ماشین آالت و تجهیزات و  -10

 محصوالتی که باید به صورت ساخته شده در طرح بکار روند از وظایف کدام یک میباشد؟

الف( کارفرما             ب(مهندس ناظر            ج( مهندس مشاور           د(   

 پیمانکار)&(

 


