
 

 

ز بندی ظرفیت اشتغال و پایه بندی صالحیت طراحان حقوقی که یکی از مهندسان طررا  حقیقری  ن از ( امتیا1

 ادامه کار انصراف داده باشد در چه شرایطی پذیرفته می شود؟  

 الف( در صورت موافقت مرجع صدور پروانه پذیرفته خواهد شد.

 امه انجام کار را ندارد.ب( زمانی پذیرفته خواهد شد که مشخص شود طراح حقیقی امکان اد

ج( زمانی پذیرفته خواهد شد که تعهدات طراح حقوقی مربوط به طراح حقیقی بههه پایههان ر ههید  و یهها طههراح حقیقههی واجههد 

 شرایط دیگری به عنوان جایگزین معرفی شد  باشد.

 د( زمانی پذیرفته خواهد شد که ظرفیت اشتغال طراح حقیقی کامل شد  باشد.

 )قسمت پایانی( 1-4-6، بند 32، صفحه 2کتاب مبحث  با توجه به جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

ی به تاخیر افتاده است، ناظر برا تییریت تکفیر  ق( حداقل چند درصد مدت پروژه ای که بدون قصور ناظر حقی2

 ؟کار، می تواند با تایید سازمان استان نسبت به ارائه خدمات مهندسی پروژه دیگری اقدام نماید

 درصد 30د(   درصد 20ج(   درصد 15ب(   درصد 10الف( 

 65، صفحه 5-4-14، بند 2بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

( در قراردادهای اجرای ساختمان، پرداخت مالیات و کسورات قانونی به مبفغ مذکور به عهده چره کسری مری 3

 باشد؟

 الف( بر عهد  مجری

 قرارداد بدون مصالح بر عهد  صاحب کار و در قرارداد با مصالح بر عهد  مجریب( در 

 ج( بر عهد  صاحب کار

 د( در قراردادهای د تمزدی بر عهد  مجری و در قرارداد با مصالح به عهد  صاحب کار

 153، صفحه 3، ماد  2بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ال  گزینه    

 

 بارنرده شبکه که مسافرخانه یک برای حریق از فرار منظور به خروج دسترس پیمایش مسیر طول حداکثر(  4

 باشد؟ باید متر چند ندارد، حریق اطفای

1  )45                    2 )75                     3 )60                      4 )90  

 69و  32 صفحه ،   1-2-3-6-3و جدول  6-2-3، جدول  3 بر ا اس کتاب مبحث  :جواب

 .است صحیح ج گزینه    

 



 

 

حداقل عرض مفید قابل قبول میبر برای استقرار خودروی  تش نشانی در مجاورت سراختمان مسرکونی برا  (5

 متر از ک  میبر، چند متر می باشد؟ 30ارتفاع 

 10د(    8ج(    6ب(    5/4الف( 

 200، صفحه 2-12-3، جدول 3بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( در زمیت هایی که فقط توسط راه های پیاده قابل دسترسی هستند، احداث کدام ساختمان ها مجاز است؟  6

 طبقه با امکان امدادر انی و اطفای حریق 2و  1الف(  اختمان های ردیفی و متصل 

 طبقه با امکان امدادر انی و اطفای حریق 4و  3ب(  اختمان های مجزا و منفصل 

 طبقه با امکان امدادر انی و اطفای حریق 4و  3یفی و متصل ج(  اختمان های رد

 د( تنها در صورت تعریض معبر،  اختمان ها اجاز  ی احداث ندارند.

 34، صفحه 2-2-4-4، بند 4بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ال  گزینه    

 

 مومی زیر مجاز است؟  متر در جوار کدامیک از میابر ع 2/1( پیش  مدگی طبقات ساختمان تا عمق 7

   متر به باال 20ب( به عرض     متر 20تا  12الف( به عرض 

 متر 30تا  13د( به عرض      متر   20تا  10ج( به عرض 

 38، صفحه 1-5-4-4، بند 4بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

در مورد نصب بخاری در ساختمان ها کدام عبارت صحیح است؟ )هوای مورد نیاز از داخل فضرا ترامیت مری  (8

 شود( 

 مترمربع مجاز نیست. 15الف( نصب بخاری با  وخت گاز، در یک اتاق به مساحت 

 مترمربع مجاز می باشد. 20ب( نصب بخاری با  وخت مایع، در یک اتاق به مساحت 

 مترمربع مجاز ا ت. 10وخت جامد، در یک اتاق به مساحت ج( نصب بخاری با  

 مترمربع مجاز نیست. 15د( نصب بخاری با هر نوع  وخت در یک اتاق به مساحت 

 107، صفحه 2-11-9-4، بند 4بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه   

 

 درصد است؟حداکثر رطوبت مجاز پودر گداز  ور جوشکاری پیش از مصرف چند ( 9

1 )0/2      2 )0/1           3 )5/0  4 )1/0 

 146صفحه ، 3-2-2-19-5، بند 5مبحث  بر ا اس کتاب جواب:



 

 

 است. صحیح د گزینه    

 

بار زنده گسترده یکنواخت برای بام تخت، بام با پوشش سبک، سالت انتظار و مالقات به ترتیرب چنرد کیفرو  (10

 نیوتت است؟

 5/0-5-2د(   5-5/0-2ج(   5/0-5 -5/1ب(   5 -5/0 -5/1الف( 

 37، صفحه 1-5-6مبحث ششم، جدول  بر ا اس کتاب جواب:

 است. صحیح ال  گزینه   

 

 کیفومتر بر ساعت باشد فشار مبنای باد چند کیفونیوتت بر مترمربع است؟ 10اگر سرعت مبنای باد  (11

 613/0د(   0613/0ج(   00613/0ب(   000613/0الف( 

 73، صفحه 3-10-6بر ا اس کتاب مبحث ششم، بند  جواب:

 توضیح: 

 تغییر کرد  ا ت پس داریم: 000613/0به  0000613/0عدد  3-10-6بر ا اس غلطنامه مبحث ششم،در بند 
0/000613 * (10*10) = 0/0613 

 است. صحیح ج گزینه   

 

 در قاب های خمشی میمولی:   (12

 الف( مقاطع تیرها و  تون ها باید فشرد  باشد.

 ب( مقاطع تیرها و  تون ها می توانند غیرفشرد  باشد.

 تیرها می توانند غیر فشرد  ای باشد.ج( مقاطع  تون ها باید فشرد  باشد ولی مقاطع 

 د( مقاطع تیرها باید فشرد  باشد ولی مقاطع  تون ها می توانند غیرفشرد  باشد.

 1-7-3-10، بند 213، صفحه 10بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ال  گزینه    

 

 ؟نمی شود( از نقطه نظر رفتار لرزه ای، کدامیک از موارد زیر توصیه 13

 الف( ا تفاد  از قطعات غیر  از  ای  بک 

 ب( ا تقرار مخازن کتاب در طبقه همکف

 متر 8/1ج( احداث طر  بطول 

 ایه  متر از تراز پ 8متر با  اختمان مجاور آن به ارتفاع  6د( ایجاد درز انقطاع بین  اختمان با ارتفاع 

 107، صفحه 3-4-11-6، بند 6بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 ، گزینه الف صحیح ا ت.108، صفحه 6-4-11-6بند  توضیح:

 ، گزینه د صحیح ا ت. 107، صفحه 1-4-11-6بند 



 

 

 است. صحیح ج گزینه    

 

الههف( در بر ورد بار مرده طبقات، وزن میادل سق  کاذب با اندود گچی حدودا چقدر باید در نظر گرفته شود؟  (14

𝐾𝑁/𝑚25/0               )ب 𝐾𝑁/𝑚21   )ج 𝐾𝑁/𝑚275/0  )د 𝐾𝑁/𝑚22 

 130، صفحه 2-1-6-، جدول پ6بر ا اس کتاب مبحث 

 است. صحیح ال  گزینه   

 

 ( ذخیره ی سیمان در سیفوهای مناسب در مناطقی که رطوبت نسبی هوا بسیار باال است نباید ........... 15

 ما  باشد 6د( بیش از  ما  باشد 5ج( بیش از  ما  باشد 3ب( بیش از  ما  باشد 4الف( بیش از 

 14، صفحه 7-2-6-2-5، بند 5بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( کدام مشخصات باید در انتخاب  جر کنترل شوند؟ 16

 ب( وزن ویژ    الف( نحو  پخت و میزان جذب آب

 د( کلیه گزینه های الف و ب و ج    ج( مقاومت فشاری

 61، صفحه 4الی  1-2-3-9-5، بند 5بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 کنترل، هماهنگی و اقدامات الزم برای حفظ و تامیت ایمنی عمومی در کارگاه، به عهده ی کیست؟   (17

 ب( کارفرما   الف( پیمانکار یا افراد خود اشتغال

 د( نمایند  ی وزارت کار و امور اجتماعی     ج( مهندس ناظر

 8، صفحه 2و  1-5-1-12، بند 12بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

در شرایط خاص برای تامیت پیچ های مورد نیاز در یک اتصال اصطحکاکی، استفاده هم زمان از کردامیک از  (18

 ؟ نمی باشدترکیب پیچ های زیر مجاز 

 9/10با  8/8ب( ترکیب پیچ های     9/12با 9/10الف( ترکیب پیچ های 

 9/12با  8/8ترکیب پیچ های د(     8/8با  8/6ج( ترکیب پیچ های 

 6-9-2-10، جدول 158، صفحه 10بر ا اس کتاب مبحث جواب: 



 

 

پیچ های پر مقاومت مههی باشههند. از آنجههایی کههه  9/12و  9/10، 8/8یک پیچ معمولی بود  و پیچ های  6پ8/9پیچ  توضیح:

 د  شود.اتصال از نوع اصطحکاکی می باشد، لذا فقط می بایست از پیچ های پر مقاومت ا تفا

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( کدام گزینه برای گمانه زنی به منظور شناخت یک زمیت جدید و بسیار بزرگ درست است؟ 19

 متر قابل قبول ا ت. 100تا  50الف( فاصله گمانه زنی در زمین های با الیه بندی پیچید  و ناهموار و در  ها بین 

 متر قابل قبول ا ت. 200تا 100الیه بندی نسبی یکنواخت بین  ب( فاصله گمانه زنی در زمین های با 

 متر قابل قبول ا ت. 100تا  50ج( فاصله گمانه زنی در زمین های با الیه بندی نسبی یکنواخت بین 

 متر قابل قبول ا ت. 30د( فاصله گمانه زنی در زمین های با الیه بندی پیچید  و ناهموار و در  ها حداکثر تا 

 7ب، صفحه -1-4-3-2-7، بند 7بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 کدامیک از موارد زیر برای حفاری ماشینی و نمونه برداری درست است؟  (20

 الف( حفاری شستشویی فقط در خاک رس و الی قابل قبول ا ت.

  طح آب نباشد.ب( حفاری دورانی در تمام خاک ها قابل قبول ا ت به شرط آن که زیر 

 ج( حفاری شستشویی در ما ه و رس نیز شن و ما ه بدون قلو   نگ قابل قبول ا ت.

 د( حفاری دورانی فقط در خاک های رس و ما ه ای قابل قبول ا ت.

 12(، صفحه 2، قسمت )7بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه   

 

متری، در دست احداث است. در صورتی که فاصفه بر  12متر در کنار یک خیابان  24یک ساختمان به ارتفاع  (21

 . باشد،متری قرار دارد( ............ 12ساختمان از دیوار حیاط مفک مزبور )که در مجاورت خیابان 

 متر 8ب( کمتر از     متر 12الف( کمتر از 

 متر 9/ 5از د( کمتر      متر 6ج( کمتر از 

 12، قسمت )ب(، صفحه 3-2-2-12، بند12بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 (97 بهمت -نظارت -)عمرانکدام یک از گزینه ها در ارتباط با عمق پی های سطحی صحیح می باشد؟ (22

 پائین تر از عمق یخ زدگی باشد. mm 300الف( عمق پی باید حداقل 

 باشد. mm 500ب( عمق پی حداقل 

 ج( پی یابد روی زمین طبیعی اجرا شود.

 باالتر از  طح ایستایی باشد. mm  300د( عمق پی باید حداقل 



 

 

 33صفحه  1-1-7-4-7 ، بند  7بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 اتصاالت مقابل ضرورت استفاده از واشر سخت گوه ای وجود دارد؟در کدام یک از ( 23

 

1 )3    

    3و  2( 2

3 )1    

        2و  1( 4

 17صفحه ، 20-3-8-1-11، بند 11کتاب مبحث بر ا اس  جواب:

 است. صحیح ال  گزینه    

 

 برای خاکریز پشت یک دیوار حائل، کدامیک از خاک های زیر را می توان بدون تمهید خاصی به کار برد؟  (24

 SWد(    SMج(    SCب(   GCالف( 

 49، صفحه 7-5-7، بند 7بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه   

 

در سازه های نگهبان در صورت استفاده از مواد ژئوسینتتیک ضریب اطمینان تنش کششی مسرفح کننرده  (25

های دیوارهای خاک مسطح با توجه به عوامل احتمال  سیب دیدگی خوردگی خزش و فساد بیولروژیکی در چره 

 محدوده های باید انتخاب شود. 

 5/2تا  5/1د(   0/3تا  5/1ج(   5/1تا  1/1ب(     0/2تا  1/1الف( 

 43ب،  طر آخر، صفحه -1، بند 7بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه   

 

 کارگرانی که با دستگاه مته برقی کار می کنند و احتمال درگیری مته با دستکش  نان وجود دارد ..............  (26

 د تکش پارچه ای ا تفاد  نمایند.ب( باید از   الف( باید از د تکش مخصوص ا تفاد  نمایند

 د( نباید از هیچ نوع د تکشی ا تفاد  نمایند.  ج( باید از د تکش ال تیکی ا تفاد  نمایند

 30، صفحه 1-8-4-12، بند 12بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 



 

 

 در اتصال لب به لب، دو ورق با ضخامت یکسان از چه نوع جوشی استفاده نمی شود؟ (27

   ب( شیاری با درز  اد      الف( گوشه

 د( شیاری با درز جناغی    ج( شیاری با درز الله ای  

 الف-1-2-9-2-10، بند 145، صفحه 10بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 اری ا تفاد  می شود.در اتصال لب به لب از جوش های شیتوضیح: 

 است. صحیح ال  گزینه    

 

( اگر در یک ساختمان بنایی محصور شده با کالف، سق  هرای تیرچره بفروک مرورد اسرتفاده قررار گیررد، 28

 میفگردهای استفاده شده در بتت پوشش سق  باید دارای چه الزاماتی باشد؟

 میلیمتر   500میلیمتر در فواصل حداکثر  6الف( حداقل قطر 

  میلیمتر 250میلیمتر در فواصل حداکثر  8ب( حداقل قطر 

 میلیمتر 500میلیمتر در فواصل حداکثر  8ج( حداقل قطر 

  انتیمتر 25میلیمتر در فواصل حداکثر  6د( حداقل قطر 

 58ه ، صفح2-ب-11-5-5-8، بند 8بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 مالت ماسه  هک به عنوان یکی از مالت های ساختمانی برای چه منظوری مناسب می باشد؟ (29

 الف( در مناطقی که تحت تاثیر مخرب مواد شیمیایی هستند.

 ب( برای اندود  طوح 

 ج( برای درزبندی دیوارهای آجری

 انبارهاد( برای آب بندی کردن مخازن آب مثل آب 

 17ب قسمت )مالت ما ه آهک(، صفحه 1-6-2-2-8، بند  8بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

حداکثر ارتفاع مجاز دیوار جان پناه در روی یک بالکت طره ای در یک ساختمان  جری با کالف، کدام یک از  (30

 مقادیر زیر است؟ 

  انتی متر 70د(    انتی متر 50ج(    انتی متر 85ب(   انتی متر 100الف( 

 28، صفحه 14-1-3-8و بند  47، صفحه 3-الف 3-5-5-8، بند  8بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه   

 

 ( کدامیک از موارد زیر جزء اقداماتی که باید قبل از جوشکاری توسط بازرس جوش کنترل شود نمی باشد؟ 31

 ب( کنترل د تورالعمل های جوشکاری   الف( کنترل عملیات تنش زدایی جوش



 

 

 پایه و فلز جوشد( کنترل مصالح فلز     ج( کنترل پیش گرمایش الزم

 200و  199، صفحات 1-5-7بر ا اس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:

 است. صحیح ال  گزینه    

 

در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف، حداقل ضخامت دیوارهای سازه ای پیرامونی در طبقه  (32

 زیرزمیت چند میفمیتر است؟ 

 350د(    300ج(    250ب(   220الف( 

 50، صفحه 1الف  7-5-5-8، بند 8بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه   

 

 کدام یک از موارد زیر در مورد راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی صحیح می باشد؟ (33

ارتفاع آن باشد، احههداث راهههروی الزامههی درصد  40الف( در صورتی که فاصله بنای در د ت تخریب از معبر عمومی کمتر از 

 نیست.

 ب( عرض راهروی  رپوشید  باید از عرض پیاد  رو بیشتر باشد.

 میلیمتر ا ت. 50ج( حداقل ضخامت مجاز تخته چوبی در صورت ا تفاد  در  قف راهرو 

 د، احداث راهرو الزامی نیست.درصد ارتفاع آن باش 25د( در صورتی که فاصله بنای در د ت احداث از معابر عمومی کمتر از 

 35، صفحه 6-4-5-12، بند 12بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

کدام گزینه در خصوص مشخصات بتت پاششی در هر طرف پانل های پیش ساخته سبک سه بیردی مجراز  (34

 است؟

 میلیمتر 50با ضخامت  20Cب(    میلیمتر 35با ضخامت  C 25الف( 

 میلیمتر 75با ضخامت  20Cد(    میلیمتر 50با ضخامت  15Cج( 

 77صفحه ، 3و  2-1-2-5-11، بند 11بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

میفیمترر و کرالف هرای زیرر  400اگر دیوارهای خارجی ساختمان بنایی محصور شده با کالف دارای عرض  ( 35

 سق  از نوع بتت مسفح باشد، کدام گزینه کالف مجاز می باشد؟ 

 میلیمتر 10میلگرد طولی با قطر  6میلیمتر و  250و ضخامت  400الف( کالف با عرض 

 میلیمتر 10میلگرد طولی با قطر  4متر و میلی 250و ضخامت  250ب( کالف با عرض 

 میلیمتر 12میلگرد طولی با قطر  4میلیمتر و  250و ضخامت  360ج( کالف با عرض 

 میلیمتر 10میلگرد طولی با قطر  4میلیمتر و  200و ضخامت  400د( کالف با عرض 



 

 

 54ب(، صفحه  -، قسمت )الف1-10-5-5-8، بند 8بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ال  گزینه   

 

 کدام یک از گزینه های در مورد عایق کاری رطوبتی صحیح است؟   (36

 الیه های عایق کاری مجاز ا ت. کردن الف( ا تفاد  از میخ برای محکم

 ب( عاق کاری به هنگام بارندگی مجاز ا ت.

 ج( عایق کاری بر روی  طح مرطوب مجاز ا ت.

 درجه  لسیوس مجاز ا ت.+ 5د( عایق کاری در هوای 

 61صفحه  ،5قسمت چ، شمار  ،16-5-5-8، بند 8بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

  است. صحیح د گزینه   

 

( در مقاطع بتنی نازک زیرزمیت یک مجموعه مسکونی در شرایط شدید محیطی از نظرر سرولفات برا مقردار 37

𝑆𝑂4  درصد در خاک ....................  9/0به میزان 

 در نظر گرفت. 5درصد، پوزوالن را جایگزین  یمان نوع  25الف( می توان  یمان های پرتلند پوزوالنی با حداکثر 

 ا تفاد  کرد. 5ب( ا تفاد  از  یمان های پرتلند، پوزوالنی به طور کلی مجاز نیست و فقط می توان از  یمان نوع 

 در نظر گرفت. 5درصد پوزوالنی را جایگزین  یمان نوع  25می توان  یمان های پرتلند پوزوالنی با بیش از  ج(

 د( ا تفاد  از  یمان های پرتلند پوزوالنی به طور کلی مجاز نیست و فقط می توان از  یمان نوع یک ا تفاد  کرد.

 لف و توضیحات ذیل آن، ا5-6-9، جدول 54و  53، صفحه 9بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 شرایط شدید برر ی شود.

 5درصههد پههوزوالن را مههی تههوان جههایگزین  ههیمان نههوع  25*  یمان های پرتلند یا  یمان های پرتلند پوزوالنی با کمتر از 

درصد در خاک( تجههاوز نکنههد.  ههیمان هههای  5/0قسمت در میلیون در آب )یا  1200از  𝑆𝑂2دانست مشروط بر آنکه مقدار 

در نظههر گرفههت کههه مقههدار  5نها در صورتی می توان جایگزین  یمان نههوع درصد پوزوالن را ت 25پرتلند یوزوالنی با بیش از 

𝑆𝑂2  درصد در خاک( تجاوز نکند. 1قسمت در میلیون در آب )یا  2500از 

 است. صحیح ج گزینه    

 

در اتصاالت سازه های فوالدی در تیمیر ساختمان های موجود تحت چه شررایطی مجراز  چترکیب پیچ و پر (38

 است؟  

 میلیمتر بیشتر نباشند. 20الف( قطر پیچ ها و پرچ ها از 

 ب( پیچ ها از نوع معمولی باشند و به صورت اصطحکاکی طراحی شد  باشند.

 ج( ترکیب پیچ و پرچ تحت هیچ شرایطی قابل قبول نیست.

 ها از نوع پر مقاومت بود  و به صورت اصطحکاکی طراحی شد  باشند.د( پیچ 

 9-1-9-2-10،  بند144، صفحه 10بر ا اس کتاب مبحث جواب: 



 

 

 است. صحیح د گزینه    

 

متر است و به  24( ضخامت شالوده و باالی دیوار در دیواره های طره ای از بتت مسفح که ارتفاع  نها بیشتر از 39

 عنوان سازه نگهبان دائم اجرا می شود نباید کمتر از ............ باشد. 

  انتیمتر 40د(    انتیمتر 60ج(    انتیمتر 50ب(    انتیمتر 30الف( 

 3-7-20-9، بند 287، صفحه 9بحث بر ا اس کتاب م جواب:

 است. صحیح ال  گزینه    

 

 مواد جایگزیت سیمان یا مکمل سیمان، کدام یک از خواص زیر را دارند؟ (40

 (  رعت و میزان حرارت هیدرا یون را افزایش می دهند.1

 (  رعت و میزان حرارت هیدرا یون را کاهش می دهند.2

 تندگیر کنند  عمل می کنند.( مانند مواد افزودنی 3

 ( مانند مواد افزودنی تسریع کنند  زمان  خت شدگی عمل می کنند.4

 20صفحه ، 6-3-9، بند 9مبحث  بر ا اس کتاب جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

برای تیییت مقاومت فشاری متوسط بتت در یک کارگاه ساختمانی، مهندس ناظر می خواهد از نتایج  زمایش  (41

، میانگیت مقادیر فشاری  زمونه های پروژه مشابه 30Cهای بتت پروژه مشابه استفاده کند. بتت سازه طر  از رده 

MPa 35 نه برابرر عدد و انحراف استاندارد نمونه  زمو 15، تیداد  زمونه هاMPa 5/2  .بره دسرت  مرده اسرت

   مقاومت فشاری متوسط الزم به کدامیک از گزینه های ذیل نزدیک تر است؟

 37د(    36ج(    34ب(    32الف( 

   1-3-3-5-9بند ،36و صفحه 1-4-3-5-9بند ، 37، صفحه 9بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

نتیجههه آزمههایش  30نمونه متوالی باید از پروژ  مشابه قبلههی موجههود باشههد. اگههر کمتههر از  30نتایج آزمایش حداقل  توضیح:

 موجود باشد، باید ضریب اصالحی برای انحراف ا تاندارد مطابق رابطه زیر محا به گردد:

𝑅 = 0/75 + √
2

𝑛
= 0/75 + √

2

15
= 1/15              𝑆′ = 𝑅𝑆 = 1/115 × 2/5 = 2/787 

مقاومت فشاری متو ط الزم، باید برابر با بزرگترین مقدار بد ت آمههد  از هههر یههک از دو  1-3-3-5-9 اس بند همچنین بر ا

 رابطه زیر در نظر گرفته شود. داریم:

𝑓𝑐𝑚 = 𝑚𝑎𝑥 {
𝑓𝑐 + 1/34𝑠 + 1/5 = 30 + 1/34 × 2/787 + 1/5 = 35/23𝑀𝑃𝑎

𝑓𝑐 + 2/33𝑠 − 4 = 30 + 2/33 × 2/787 − 4 = 32/49𝑀𝑃𝑎     
 

( MPa 36=23/35مگاپا ههکال ) 23/35فوق مالحظه می شود که مقدار مقاومت فشاری متو ط برابههر با توجه به محا بات 

 می باشد  



 

 

 است. صحیح ج گزینه    

 

در شرایط محیطری میمرولی  38/0حداقل مدت عمل  وری بتت حاوی دوده سیفیس با نسبت  ب به سیمان  (42

   چند روز است؟

 6د(    8ج(    9ب(    10الف( 

 2-7-9، جدول 71، صفحه 9بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ال  گزینه    

 

 کدام گزینه برای بتت پمپی مناسب تر است؟   (43

 5/2لیتر آب در هر متر مکعب بتن و ما ه با مدول نرمی  200کیلوگرم  یمان،  350الف( 

 2/3لیتر آب در هر مترمکعب بتن و ما ه با مدول نرمی  180کیلوگرم  یمان،  300ب( 

 2/2با مدول نرمی لیتر آب در هر متر مکعب بتن و ما ه  160کیلوگرم  یمان،  400ج( 

 5/2لیتر آب در هر مترمکعب بتن و ما ه با مدول نرمی  150کیلوگرم  یمان،  250د( 

 5-8-9،  بند 85، صفحه 9بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ال  گزینه    

 

روزه نظیر  زمونه هرای عمرل  28مگاپاسکال و مقاومت  30در صورتیکه مقاومت فشاری مشخصه بتت برابر  (44

مگاپاسکال باشد. برای  نکه روش عمل  وری و مراقبت بتت رضرایت بخرش تفقری  36 مده در  زمایشگاه برابر 

 زیر نزدیک تر است؟  روزه  زمونه های کارگاهی به کدامیک از مقادیر  28شود، حداقل مقاومت فشاری 

 مگاپا کال 4/35د(   مگاپا کال 34ج(   مگاپا کال 6/30ب(  مگاپا کال 30الف( 

 (3، قسمت )8-8-10-9،  بند 143، صفحه 9بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

 توضیح:

مقاومت فشاری آزمونه  های کارگاهی = min{0/85 × 36/30 + 4} = 30/6𝑀𝑃𝑎 

 است. صحیح ب گزینه    

 

در کنترل قالب بندی یک ساختمان متیارف بتنی، مهندس ناظر متوجه می شود که عفیرغم رعایرت کفیره  (45

از ضخامت داده شده دیوار در نقشره سرازه  mm 5ضوابط قالب بندی، فاصفه داخفی بیت دیوارهای قالب دیوار 

کمتر است. در صورتیکه رواداری مجاز اجرای سازه توسط طرا  مشخص نشده باشد، کدام یک از گزینه های زیر 

 صحیح تر می باشد؟

 ب( قالب بندی مورد تایید می باشد. الف( کنترل قالب بندی در حیطه وظایف انبار نیست

 د( ا تعالم از طراح  از  اجباری ا ت.   ا ت ج( اصالح قالب بندی ضروری

 5،مورد 1-12-9،  جدول 159، صفحه 9بر ا اس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 .است صحیح ب گزینه    

 

 است؟ صحیح حریق اعالم سیستم شستی  نصب خصوص در زیر های گزینه از یک ( کدام46

 .ندارد وجود حریق اعالم  یستم شستی اجرای نحو  خصوص در محدودیتی (1

 .گردد انجام روکار صورت به باید( 2

 گردد اجرا توکار صورت به تواند می (3

 .گردد اجرا توکار نیمه یا و روکار صورت به باید (4

 197صفحه  28-1-4بند پ ، 13بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( کدام یک از گزینه های زیر در خصوص در ورودی اتاق ترانسفورماتور صحیح است؟  47

 الف( در ورودی اتاق باید آهنی باشد و به  مت خارج باز شود.

 ب( در ورودی اتاق باید آهنی باید و به  مت داخل باز شود.

 ج( در ورودی اتاق باید غیرآهنی باشد و به  مت خارج باز شود.

 اتاق باید غیر آهنی باشد و به  مت داخل باز شود.د( در ورودی 

 56، جزء )ح(، صفحه 13بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ال  گزینه    

 

ساخته می شروند، چنانچره از جروش  mm 40در وصفه ی نیم رخ های مرکبی، که با ورق های ضخیم تر از  (48

نفوذی لب به لب استفاده شود، برای جفوگیری از اثر انقباض ناشی از سرد شدن و شکسرت ناشری از ترردی در 

 جوش، استفاده از کدام الکترود مناسب تر است؟  

 د( روتیلی پودر آهن دار  ج( کم هیدروژن  ب(  لولزی  الف( روتیلی

 5-1-9-2-10، بند 142، صفحه 10 بر ا اس کتاب مبحثجواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

در گالوانیزه کردن قطیات فوالدی برای استفاده در اتصاالت قطیات بتنی پیش ساخته کدام یرک از گزینره  (49

 نمی باشد؟های زیر صحیح 

 الف( قطعات فوالدی را می توان با روش مکانیکی گالوانیز  نمود.

 ب( قطعات فوالدی را می توان با روش آبکاری با روی گالوانیز  نمود.

 می توان با روش گرمای کاهند  گالوانیز  نمود.ج( بولت ها را 

 د( بولت ها را می توان با آبکاری با روی گالوانیز  نمود.

 47صفحه  4-3-2-3-11و بند  3-3-2-3-11، بند  11بر ا اس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 است. صحیح د گزینه    

 

 بی از هواکشی فاضالب ( در بام به اندازه کافی مرتفع نباشد، حداقل فاصفه کولر vent( اگر هواکش فاضالب )50

 چقدر است؟  

 متر 4د(   متر 5/1ج(   متر 3ب(   متر 1الف( 

 110، صفحه 2-ب-4-2-5-16، بند 16بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

میفیمترر و ضرخامت  1500×  1500میفیمتر روی مرکز سطح یک پی بره ابیراد  400× 400ک  ستونی به ابیاد  (51

mm 500 ( .قرار دارد. در مورد حداکثر مقاومت اتکایی روی بتت پی، گزینه صحیح را انتخاب نمائید𝑨𝟏  سطح بار

 با همان مساحت ک  ستون است(

 𝑓𝑐𝐴1 ∅cد(    𝑓𝑐∅𝑐 0/2ج(   𝑓𝑐∅𝑐 7/1ب(   𝑐𝑓𝑐∅ 0/85الف( 

 10-14-9،  بند 202، صفحه 9بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

   توضیح:

√
𝐴2

𝐴1

= √
15002

4002
= 3/75 > 2 → 

√
𝐴2

𝐴1

× 0/85 ∅𝐶  𝑓𝑐𝐴1 = 2 × 0/85∅𝑐𝑓𝑐𝐴1 = 1/75∅𝑐𝑓𝑐𝐴1 

 است. صحیح ب گزینه   

 

( اگر بام برای سکونت یا کار استفاده شود، حداقل فاصفه انتهای لوله هواهش از ک  تمام شده بام باید چنرد 52

 متر باشد؟ 

 6/1د(    2/2ج(    2/1ب(    2الف( 

 109(، صفحه 1، الف )4-2-5-16، بند 16بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 نه در اتاق های اداری برحسب دسی بل چقدر می باشد؟ ( حداکثر مجاز تراز نوفه زمی53

 35د(    40ج(    45ب(    50الف( 

 35، صفحه 1-6-2-18، جدول 18بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    



 

 

 

دگان، در  ن احسراس ( در محدوده  سایش حرارتی و رطوبتی حدود چند درصد از ساکنان یا اسرتفاده کننر 54

  سایش دارند؟  

 90د(    80ج(   20ب(  75الف( 

 ، بند چهارم11، صفحه 19بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 .............. است. ( در ساختمان های مفزم به صرفه جویی زیاد انرژی حداقل مقاومت حرارتی 55

.w/m2الف( بام مجاور هوای خارج با عایق کاری میانی  k ½ 

.w/m2ب( دیوار مجاور فضای خارج با عایق حرارتی همگن  k 2/1 

.w/m2ج( بام مجاور فضای خارج با عایق کاری خارجی  k 2/1  

.w/m2د( دیوار و  قف مجاور فضای کنترل نشد  k 1 

 ، جدول الف وب5-2-3-19، بند 37، صفحه 19بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 مترمربع چقدر می باشد؟ 800ظرفیت فضای امت یک فروشگاه بزرگ با زیربنای  ( 56

 𝑚2 100د(   𝑚2 125ج(   𝑚2 75ب(   𝑚2 50الف( 

 30، صفحه 1-2-21، جدول 21بر ا اس کتاب مبحث جواب: 

برای فروشگا  هههای بههزرا برابههر  1-2-21ظرفیت فضای امن بر ا اس کاربری  اختمان مطابق جدول  توضیح:
1

8
زیربنههای  

 فروشگا  خواهد بود.         
1

8
× 800 = 100𝑚2 

 است. صحیح د گزینه    

 

( در استخرهای خصوصی، سالت هایی که از چشمه های  ب میدنی استفاده می کنند و جکوزی ها، اگر عمرق 57

مریت در از سرطح زمتر  20/1 ب از چه مقداری بیشتر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفاظ به ارتفاع 

 اطراف  نها حفاظت شود؟  

 میلیمتر 120د(   میلیمتر   100ج(   میلیمتر 600ب(   میلیمتر 800الف( 

 5-3-22، بند 25، صفحه 22بر ا اس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 



 

 

( برای ممانیت از بروز زیر ترک در منطقه تفتیده ففز پایه، استفاده از کدامیک از الکترودهای زیر مناسب ترر 58

 است؟  

 ب( الکترودهای پر بازد  )پر جوش(    الف( الکترودهای با پوشش روتیل

 د( الکترودهای کم هیدروژن    ج( الکترودهای نفوذی )زود جوش(

 151، صفحه 8-4-5راهنمای جوش، بند بر ا اس کتاب جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

در صورت انحراف هر یک از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استان هرا از اهرداف سرازمان، موضروع  (59

 د نظر در کدام هیات مطر  می شود؟انحالل سازمان مور

 الف( هیات مرکب از وزیر را  و شهر ازی، وزیر دادگستری و رئیس  ازمان

 قضائیه و رئیس  ازمانب( هیات مرکب از وزیر را  و شهر ازی، وزیر قو  

 ج( هیات مرکب از وزیر را  و شهر ازی، وزیر کشور و وزیر دادگستری

 د( هیات مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و رئیس  ازمان

 28صفحه  26ماد  ، قانون نظام مهند ی و کنترل  اختمان بر ا اس کتاب  جواب:

 است. صحیح ال  گزینه    

 

 کدام یک از موارد زیر از شرایط حست شهرت شغفی و رعایت اخالق و شئون مهندسی می باشد؟  (60

 الف( نداشتن محکومیت انتظامی قطعی درجه یک یا باالتر در زمان تسلیم درخوا ت داوطلبی

در پیمانکههاری ب( نداشتن  ابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خههود یهها بههیش از دو بههار خلههع یههد 

 عمرانی خود

  ال از زمان صدور آرای قطعی علیه متقاضی 5ج( گذشتن بیش از 

 د( نداشتن  ابقه خلع ید در هیچ یک از پروژ  های عمرانی خود

 3الف، صفحه  -59بر ا اس اصالحیه و الحاقیه کتاب قانون نظام مهند ی، ماد   جواب:

 است. صحیح ب گزینه   

 


