
 

 

 گردد؟   می  صادر اشخاص کدام برای موقت کار به اشتغال پروانه (1

 .  باشند می کاردانی کار به اشتغال پروانه صدور متقاضی و هستند مهندسی کار به اشتغال پروانه دارای که کسانی( الف

 .باشند می خود عضویت محل استان از غیر به تخصصی خدمات انجام به مایل که کسانی ب(

 کسانی که مشمول مجازات های انتظامی شده اند.ج( 

 ایرانی. غیر حقوقی و حقیقی اشخاص( د

 55، صفحه 18بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

ساال  2مرت ه به محرومیت موقت اساتااد  از پروانه اشاتغال و جا ا به مد   4( یکی از اعضاای ساازماک که ق   2 

محکوم شاد  اساتم مدددا به ع ت اشاتغال در هرمه مسندسای  ار  از ص هیتم ممت زم اعاال محرومیت موقت  

ر مدازا  انتظامی در انتظار با ساال بدوک ساوابم محرومیت می باشاد در ایو صاور  هداقح و هداک  2به مد  

 توجه به سوابم محرومیت ایشاک چیمت؟  

 5و حداکثر از درجه  4الف( حداقل محرومیت موقت از درجه 

 سال محرومیت موقت و حداکثر محرومیت دایم و ابطال پروانه اشتغال 2ب( حداقل 

 لسال محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغا 4سال و حداکثر  2ج( حداقل 

 سال محرومیت موقت و حداکثر محرومیت دایم و ابطال پروانه اشتغال   4د( حداقل 

و یا طبق اصاححیه و ابحغیه قانون نظام مهندسای،   96، تبصاره ، صافحه 90بر اسااس کتاب قانون نظام مهندسای، ماده جواب: 

 7، صفحه2تبصره شماره 2قسمت)ب( بند   90اصححیه ماده 

 است. صحیح د گزینه    

 

اعضاای ییتت اجرایی انتخابا  که از اعضاای نظام مسندسای اساتاک می باشاندم می بایمات دارای هداقح چند   (3

 سال سابقه ی کار باشند؟ 

 12د(    10ج(    7ب(    5الف( 

 164، قسمت الف، صفحه  62بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اصححیه ماده  جواب:

 ت.اس صحیح ب گزینه    

 

( عوامح اصا ی مورر در ت ییو پیییدگی و هد  کار ساا تااک یا در ارت ام مماتقی  با د افت منی یات رشاته 4

 سا تااک کدامند؟  

 نوع کاربری -تعداد طبقات -الف( سطح زیربنا

 قرارگیری ساختمان در منطقه جغرافیایی )اقلیم متفاوت( -ارتفاع ساختمان -ب( طراحی ساختمان

 قرارگیری ساختمان در منطقه جغرافیایی )اقلیم متفاوت( -ارتفاع ساختمان -زیربناج( سطح 

 کاربری با حیطه عملکردی -تعداد طبقات -د( سطح زیربنا

 79، صفحه 3-1-18، بند 2بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 

 

 است. صحیح افف گزینه    

 

اتاامم چند گزارش را باید به مرجع صاادور پروانه  ( در نظاار  سااا تاااکم ین مسنادر نا ر از شااروت اجرا تا 5

 سا تااک ارائه نااید؟

   گزارش 10گزارش ج و د،  8الف( گروه الف و ب، 

 گزارش 15گزارش و گروه ج و د،  10ب( گروه الف وب، 

 گزارش 12گزارش و گروه ج و د،  8ج( گروه الف و ب، 

 گزارش 8گزارش و گروه )ج و د(،  5د( گروه الف و ب، 

 7-13، بند 62، صفحه 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح   گزینه    

 

 باشد؟ می  کدا هریم اع م سیمت  مرکزی تاب وی نصب برای محح تریو مناسب( 6

 نگهبانی جایگاه به نزدیک  و ساختمان ورودی درهای نزدیک  (1

 کنترل اتاق (2

 حراست اتاق (3

 موتورخانه سرپرست اتاق (4

 62صفحه  6-7-5-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح افف گزینه    

 

مترم هداقح عرض مایدم قابح ق ول م  ر برای استقرار  ودرویای آتش   8 انوار و ارتاات  4برای سا تاانی با  (7

 نشانی چند متر می باشد؟

 5د(    6ج(    8ب(    4الف( 

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

 است. صحیح   گزینه   

 

متر آک سااوار  رو  12مترم که  15هداک ر پیش آمدگی مداز ط قه سااوم سااا تااک در م  ر عاومی به عرض  (8

متر داردم چناد متر می تواناد بااشااد؟ ی ی زیریو پیش آمادگی از  5/1بود  و در یر طرفم پیااد  رویاایی باه عرض 

 متر باالتر است(   5/5کف م  ر 

 5/0د(    7/0ج(    8/0ب(    2/1الف( 

 38، قسمت )ب(، صفحه 1-5-4-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث  اب:جو

 است. صحیح   گزینه   



 

 

 کدام ین از مضایای زیر در سا تااک ممکونی با سقف تختم شرایی استااد  به منظور مضای اقامتی را دارد؟   (9

  متر   2/2متر در پحن و ارتفاع  1/4×  3/3الف( فضای به ابعاد 

 متر 8/2متر در پحن و ارتفاع  5/2×  5/2ب( فضای به ابعاد 

 متر 3/2متر در پحن و ارتفاع  9/2×  1/3فضای به ابعاد  ج(

 متر 4/2متر در پحن و ارتفاع  3/2×  9/2د( فضای به ابعاد 

 52، صفحه 2-2-5-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

  ح توقاگا  به رایرویا و پ ه یا:دود و آفودگی یوای دابه منظور ج وگیری از انتقال  (10

 الف( تعبیه درب جدا کننده مابین این فضاها در کلیه ساختمان ها الزامی است.

 ب( نصب هواکش مناسب در فاصله های معین کافی است.

 ج( ارتباط مستقیم این فضاها با هوای آزاد کافی است.

 د( اجرای داکت کافی است.

 71، صفحه 7-3-10-5-4، بند 4اس کتاب مبحث بر اسجواب: 

 است. صحیح افف گزینه    

 

( هداقح ماصا ه دیواریا با پندر  یای مقابح به ی  دو اتا   واب از دو تصارف مماتقح مماکونی چند متر است؟  11

 3د(    2ج(    4ب(    6الف( 

 87، صفحه 24-1-1-7-4، بند 4بر اساس کتاب مبحثجواب: 

 است. صحیح افف گزینه    

 

 ( در ورودی ین سا تااک تداری رو به م  ر عاومی یبه بیروک( باز می شود. ایو »در« در هافت باز باید: 12

 متر وارد حریم معبر شود. 35/0الف( با نصب عحئم هشدار دهنده حداکثر 

 متر با لبه جدول خیابان فاصله داشته باشد. 8/0ب( 

 متر وارد معبر شود. 8/0ج( حداکثر 

 سانتیمتر وارد حریم معبر شود. 10د( حداکثر 

 ، قسمت )چ(1-5-4-4، بند 38، صفحه 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( کدامین از موارد زیر از  صوصیا  م   گچ و پرفیت نای باشد؟ 13

 ب( آب بندی مناسب    الف( جاذب صوتی مناسب

 گسترش آتشد( کاهش خطر     ج( عایق حرارتی خوب



 

 

  32صفحه ، 8-2-2-5-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

( در صاورتی که به یر ع ت اجرای ساا تااک به زمانی بیش از زماک ت ییو شاد  در قرارداد نیاز داشاته باشادم 14

 چگونه عاح می شود؟  

را به صااحب کار اعحم نماید. در این صاورت با رضاایت طرفین  الف( مجری موظف اسات ساه ماه قبل از اتمام قرارداد، مراتب 

 قابل تمدید است.

 ب( مجری موظف است یک ماه قبل از اتمام قرارداد مراتب را اعحم و با رضایت طرفین قرارداد تمدید است.

 ناظر قرارداد قابل تمدید است.ج( مجری موظف است یک ماه قبل از اتمام قرارداد مراتب را به ناظر اعحم و در صورت تایید 

 د( در صورت درخواست مجری و تایید ناظر و مرجع صدور پروانه قرارداد قابل تمدید است.

 ، قسمت )ب(11، ماده 138، صفحه 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح افف گزینه    

 

 ( رنگ یا و پوشش یا به چند دسته ی ک ی تقمی  می شوند؟ 15

 دسته کلی 5د(   دسته کلی 4ج(   دسته کلی 3ب(   دسته کلی 2الف( 

 121، صفحه 1-2-16-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح   گزینه    

 

مترمربع که جست   2000اشاغال هدود هداقح ت داد گاانه یای مداز برای اهداث ین مروشاگا  بزر  با سا ح  (16

متر دارد و در من قاه ای نزدیان باه رود ااناه قرار گرمتاه اساات را به  18تاامیو پاارکیناگم نیااز باه هار گودی هادود 

 دست آورید؟

1 )8   2 )5   3 )9   4 )6 

 9صفحه م 2-2-7جدول  ، و8صفحه م 1-2-7، جدول 7کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 مورد گمانه 10 الی 9 مجموعا و نماییم می اضاافه قبل جدول از آمده بدسات گمانه 6 به گمانه 4 یا 3 تعداد  توضایح: 

 می عدد 9 حداقل نیاز مورد تعداد گمانه که باشاد می ساوال مورد ها گمانه تعداد حداقل همواره که چون بود خواهد نیاز

 .باشد

 است. صحیح   گزینه    

 

اگر گود با شایب پایدار اجرا شاودف برای کدام موردم مماتوفیت طراهی گودبرداری بر عسد  مسندر طرا    (17

 سا تااک است؟  

 متر و ساختمان سه طبقه تجاری با اسکلت بتنی در مجاورت آن 12الف( عمل گود 

 متر و ساختمان دو طبقه با مصالح بنایی بدون کحف در مجاورت آن 10ب( عمق گود 



 

 

 طبقه در مجاورت آن 5متر و ساختمان مسکونی با اسکلت فوالدی  6ق گود ج( عم

 متر و ساختمان دو طبقه با مصالح بنایی با کحف در مجاورت آن 12د( عمق گود 

 19، صفحه 9-4-3-3-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح   گزینه   

 

( اگر گمیختگی برش  اک زیر پی ت یایو کنناد  باشادم هاداقح عاام گااناه بارای یان ساا تااک باا 18

 (93آباک  -اجرا -یم ااریمتر هدودا برابر است با :  20× 20پی گمترد  به اب اد 

 متر 20د(   متر 15ج(   متر 35ب(   متر 30الف( 

 2-5-3-2-7، بند 10، صفحه 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

نایت به اینکااه پاای از نااوع گسااترده بااوده و گساایختگی باارش خااای زیاار پاای نیااز تعیااین کننااده اساات، عمااق گمانااه با ع

 (برابر عرض پی باشد. 5/1تا  1باید بین )

𝐵   [1/5𝐵تا1𝐵] عمق گمانهبنابراین:  = 20𝑚⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗  (20 ,1/5 × 20) → ℎ_min = 20𝑚                        

 است. صحیح د گزینه    

 

 کادام یان از گزیناه یاای زیر در مورد مصاارف سااناگ یاا در دیواریاای بااربر سااا تاااک یاام صااحیح   (19

 نای باشد؟ 

 مگاپاسکال باشد. 20الف( مقاومت فشاری سنگ ها برای کارهای بنایی باربر نباید کمتر از 

 شکسته مصرف شود.ب( استفاده از قلوه سنگ مجاز نیست مگر اینکه به صورت 

 میلیمتر و حداکثر به اندازه پهنای دیوار باشد. 150ج( ابعاد قطعه سنگ مصرفی باید حداقل 

 د( سنگ هایی که در ساخت اهضای بار استفاده می شوند باید بدون تری و رگه های سست باشند.

 14، قسمت ب، صفحه 3-4-2-2-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

مگاپاساکال باشاد. ساایر گزینه ها بر اسااس   15مقاومت فشااری سانگ ها برای کارهای بنایی باربر نباید کمتر از  توضایح:

 قسمت )الف( همین بند صحیح می باشد.

 است. صحیح افف گزینه   

 

متر از روی متوسای تراز زمیو مداور   9برای ساا ت ین ساا تااک بدوک زیرزمیو با مصاافح بنایی به ارتاات  (20

 در شسر تسراکم از کدام سیمت  زیر می تواک استااد  ناود؟  

 ب( مصالح بنایی کحف دار     الف( مصالح بنایی مسلح

 د( مصالح بنایی بدون کحف     ج( مصالح بنایی غیرمسلح

 33، صفحه 1-1-4 -8، بند 8بر اساس کتاب مبحث : جواب

 ، برای ساختمان های بنایی مسلح33، صفحه 1-1-4-8بند 

 ، برای ساختمان های بنایی محصور شده با کحف47پ، صفحه -2-5-5-8بند 



 

 

سات اساتفاده  ، با توجه به مطالب عنوان شاده، از مصاالح بنایی مسالح برای سااخت این سااختمان می بای63، صافحه 2-6-8بند 

 شود.

 است. صحیح افف گزینه   

 

( هداقح عرض مقرر شاد  در ین ساافو تتاترم در مورد پ ه را  رویایی که صاندفی یا در یر دو طرف آک قرار 21

 دارند.

 میلیمتر   1850د(   میلیمتر 1700ج(  میلیمتر   1200ب(  میلیمتر 2150الف( 

 127، صفحه 1، قسمت 1-9-14-6-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

در ساا تااک یای با مصاافح بنایی محصاور شاد  با ک فم در صاورتیکه ک ف قائ  بتنی در ناهیه ریربحرانی به  (22

 صور  شکح مقابح اجرا شودم چه اشکافی  واید داشت؟

   mm 25ی اب ااد روی شااکاح بر همااب می ی متر می بااشااد(. ضااخاامات پوشااش بتو روی می گردیاای طوفی  

 می باشد.

 میلی متر است. 50الف( ضخامت پوشش بتنی اطراف میلگردهای طولی کمتر از 

 ب( اشکالی وجود ندارد.

 ج( ابعاد کحف بتنی از ابعاد مجاز کمتر است.

 بیشتر از فاصله حداکثر مجاز است.د( فاصله تنگ ها از همدیگر 

 55، صفحه 3-مورد ب 2-10-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 می گردیای موالدی نم ت به می گردیای کامپوزیتی افیاف شیشه .................  (23

 الف( از شکل پذیری باالتر و ضریب انبساط حرارتی طولی کمتری برخوردار هستند.

 ب( از شکل پذیری باالتر و ضریب انبساط حرارتی طولی بیشتری برخوردار هستند.

 انبساط حرارتی طولی کمتری برخوردار هستند.ج( از شکل پذیری کمتری و ضریب 

 د( از شکل پذیری کمتر و ضریب انبساط حرارتی طولی بیشتری برخوردار هستند.

 ،  پاراگراف آخر29صفحه و  4-4-9،جدول 30، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

هداقح ضاخامت پوشاش بتنی در مورد انتسای می گردیای مماتقی  در کف یا و ساقف یایی که در م رض   ( 24

 ؟شرایی جوی یا ت ریم ن اشند چند می یاتر است

 ( رعایت ضخامت پوشش بتنی برای انتهای این میگلردها الزامی نیست.1



 

 

 میلیمتر 75( 2

 ( بزرگ تر یا مساوی قطر درشت ترین سنگدانه3

 دام( هیچ ک4

 57صفحه م 2-8-6-9، بند 9مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 است. صحیح افف گزینه    

 

شاکح دو سار ماصاحم تغییر کدامین از پارامتریای زیر می تواند مندر   Iبرای کنترل ارت اش ین تیر موالدی ( 25

 به امزایش چشاگیری در مرکانس ارت اشی تیر شود؟

𝐹𝑦الف( استفاده از فوالد با  = 360 𝑀𝑃𝑎  به جای فوالد با𝐹𝑦 = 240 𝑀𝑃𝑎 

 ب( افزایش ضخامت جان تیر

 ج( افزایش ضخامت بال های تیر

 لت جوشی به پیچید( تغییر نوع اتصال از حا

 192پاورقی، صفحه م  10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 مینماید، مشاارکت تیر اینرسای ممان در 3 توان با بال ضاخامت .میشاود بیشاتر نیز فرکانس شاود، بیشاتر هرچقدرتوضایح: 

 .دارد را تأثیر بنابراین بیشترین

 است. صحیح   گزینه    

 

 رمایش کدام گزینه زیر صحیح است؟  ( در مورد پیش گ26

 الف( در برخی از روش های آماده سازی سطوح برای رنگ آمیزی، پیش گرمایش ضروری است.

 ب( پیش گرمایش فقط قبل از انجام جوشکاری ضروری است.

 ج( در برش کاری نیمرخ های سنگین، پیش گرمایش ضروری است.

 رمایش ضروری است.د( در برخی از روش های پیش نصب قطعات، پیش گ

 پاراگراف سوم -2-4-4-10،  بند 259، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح   گزینه    

 

 ( هداقح ضخامت دال بتنی در سقف یای مخت ی چند می ی متر مقرر گردید  است؟  27

 میلی متر 120د(   میلی متر 100ج(   میلی متر 90ب(  میلی متر 80الف( 

 122، صفحه 1-3-8-2-10، تبصره ، بند 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح افف گزینه    

 

می یاتر باشادم چند   12تا  6( هداقح ب د جوش گوشاه با ین بار ع ور در صاورتی که ضاخامت ق  ه نازک ترم از 28

 می یاتر است؟



 

 

 8د(    5ج(    2ب(    7الف( 

 2-9-2-10، جدول 148، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح   گزینه    

 

 مقررا  م ی سا تااکم »مدیریت ریمن« ع ار  است از: 12م ابم م حث ( 29

 .آنها سازی مستند و اقدامات بودن مؤثر بازبینی و مشاهده کنترلی، اقدامات اجرای( 1

 .آیند بوجود مخاطرات از است ممکن که هایی ریسک  ارزیابی احتمالی، مخاطرات شناسایی( 2

 .ها ریسک  سطح کاهش یا اجتناب منظور به کنترلی اقدامات مورد در ریزی برنامه و گیری تصمیم( 3

 است صحیح گزینه سه هر( 4

 6صفحه  24-3-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

  کدام گیردم می  قرار اساتااد  مورد کار  ساکویای جست موقت ساقف ساا ت برای که چوبی  یای تخته ( اب اد30

 است؟  

 𝑐𝑚 200 از بیش ها گاه تکیه ی فاصله ،𝑐𝑚 25 عرض ،𝑐𝑚 2/5 ضخامت( الف

 𝑐𝑚 300 از بیش ها گاه تکیه ی فاصله ،𝑐𝑚 25 عرض ،𝑐𝑚 25 ضخامت( ب

 150𝑐𝑚 از کمتر ها گاه تکیه ی فاصله، 20𝑐𝑚 عرض ،𝑐𝑚 5   ضخامت( ج

 240𝑐𝑚 از کمنر ها گاه تکیه ی فاصله ،𝑐𝑚 25 عرض ،𝑐𝑚 5 ضخامت( د

 36، صفحه 1-7-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

برای ساقف های موقت که به صاورت ساکوهای کار مورد اساتفاده قرار می گیرند باید از تخته های چوبی با ضاخامت   توضایح:

میلی متر که محکم به یکدیگر بساته شاده باشاند اساتفاده شاود. به عحوه فاصاله تکیه گاه تخته ها نباید بیش  250و پهنای  5

 متر باشد. 4/2از 

 است. صحیح د گزینه    

 

 هداقح عرض را  یای شیب دار و گذرگا  یایی که مقی برای ع ور امراد ایداد می شوندم چند متر است؟( 31

 8/0د(    6/0ج(   5/0ب(   4/0الف( 

 55صفحه م 4-5-7-12بند م  12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح   گزینه    

 

( یرگا  چند کارمرما به طور یازماک در ین کارگا  سااا تاانی مشااغول به کار باشااندم ممااتوفیت اجرایی  32

 مقررا  ایانی و هاا ت کار با چه کمی است؟  

 الف( بر عهده کارفرمایی است که محدوده عملیات ساختمانی اش گسترده تر از بقیه است.



 

 

 ب( بر عهده پیمانکار و ناظر پروژه است.

 ارفرما در محدوده پیمان خود مسئول است.ج( هر ک

 د( کلیه کارفرماها برای کل پیمان مسئول هستند.

 8، صفحه 2-5-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحثجواب: 

 است. صحیح   گزینه    

 

 برابر اضامه جریاک چه می باشد؟ ( روش و یا روش یای هاا ت در 33

 اضافه جریان به مقدار خطرنای برسد.الف( قطع خودکار تغذیه قبل از اینکه این 

 ب( محدود کردن حداکثر اضافه جریان به میزانی که بی خطر باشد.

 ج( کاهش مقاومت الکترود زمین

 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.

 ، قسمت الف و ب20، صفحه 13-1-3-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( پیش بینی دیزل  انه یموفد بر  اض راری( در کدام سا تااک یا افزامی است؟  34

 ب( در کلیه ساختمان های مسکونی    الف( در کلیه مراکز صنعتی

 د( سردخانه های عمومی و صنعتی     ج( در کلیه ساختمان های عمومی

 1-5-5-13، بند 60، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 واباه باایاد دساات ک  چناد فیتر بااشااد و اگر باا ترکیادک  رف   2 رمیات خ یر  آب گرمکو برای یان واهاد ( 35

 ؟امتد هاوی آب مامو  گرم م مشار سری اً کایش یابد چه اتااقی می 

 شود . برابر می 4حجم آب در اثر تبدیل به بخار آب در فشار اتمسفریک  –لیتر  75( 1

 آب فوراً خواهد جوشید . –لیتر  75( 2

 شود . برابر می 4حجم آب در اثر تبدیل به بخار در فشار اتمسفریک  –لیتر  110( 3

 آب فوراً خواهد جوشید .   –لیتر  110( 4

 83صفحه  8-2-7-14بند ، 14مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 در چنین شرایطی آب فوران جوش خواهد آمد. توضیح:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( بر روی دسااتگاا  یاایی کاه مقی بخاار آب و گرماا منتشاار نای کنناد و برای پخات و پز اسااتاااد   36

 می شوندم چنانیه یود نصب شود .............. 



 

 

 درصد شیب داشته باشند. 2الف( باید کانال های افقی حداقل 

 رار گیرد.ب( برای خنک شدن موتور برقی این نوع هود بهتر است در مسیر جریان هوای تخلیه ق 

 میلیمتر با نزدیکترین مصالح سوختنی فاصله داشته باشد. 350ج( کانال تخلیه هوای این نوع هود باید حداقل 

 میلیمتر ساخته شود. 5/1د( باید کانال تخلیه هوا با ورق فوالدی رنگ ناپذیر و با ضخامت حداقل 

 (1-، قسمت )پ4-6-5-14، بند 60، صفحه 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح افف گزینه    

 

 زندیر ج راک در آسانموریا: (37

 نفر را جبران می کند. 16الف( وزن اضافه سیم بکسل ها و کابین ظرفیت بیش از 

 ب( بخشی از وزن کابین را در ساختمان های بلند مرتبه جبران می کند.

 ج( بخشی از وزن کاهش یافته وزنه تعادل را جبران می کند.

 وزن اضافی سیم بکسل ها را جبران می کند.د( 

 5، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 دقیقه شکاته می شود. در مورد نوت ایو آین کدام گزینه صحیح تر است؟   5( ین نوت آین در کاتر از 38

 ب( آهک از نوع زنده نیمه فعال است.  الف( آهک از نوع هیدرولیک هیدراته )آهک آبی( است

 د( آهک از نوع زنده فعال است.    ج( آهک از نوع زنده کم فعال است

 16، صفحه 4-2-1-3-5، بند 5بحث بر اساس کتاب مجواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 چقدر باشد؟  یدبا یاارهاح تخت ب یآسانموریا یبرا یواب اد کاب هداقح (39

 900×  2100د(  1300×  2100ج(  1100×  2100ب(  1400×  2400الف( 

 11، صفحه 11-1-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح افف گزینه    

 

نار طراهی   4آپارتااک و ب د  انوار  20ط قهم با  7( چنانیه مخزک خ یر  آب برای ین سااا تااک ممااکونی 40

 شودم هداقح گندایش آک برابر است با: 

 لیتر 6000د(   لیتر 18000ج(   لیتر 12000ب(  لیتر 24000الف( 

 61ب، صفحه -1-6-3-16بند ،16بر اساس کتاب مبحث جواب: 

× واحد 20 توضیح: نفر 4 = × لیتر 75                نفر 80 80 =  لیتر  6000



 

 

 است. صحیح د گزینه    

 

اینچ ع ور کنادم تحات   10( چناانیاه باه موازا  فوفاه گاازم فوفاه ریرم زی مادموک آب و مااضاا ب باا ق ر کاتر از 41

 (94مرداد  -نظار  -یم ااریشرایی  اصم هری  فوفه گاز را هداک ر تا چند سانتیاتر می تواک کایش داد؟ 

 40د(    35ج(    30ب(   25الف( 

 171، صفحه 10-4-پ، جدول 17بر اساس کتاب مبحث جواب: 

با توجه به اینکه ساوال تحت شارایط خاص قید شاده است، بنابراین با توجه به جدول در هر صورت محدودیت مکانی   توضایح:

 سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود. 35یا نظر دستگاه نظارت 

 است. صحیح   گزینه    

 

 ( فزوم کدام ین از آزمایش ریرمخرب زیر در مقررا  مربوم به فوفه کشی گاز ط ی ی خکر شد  است؟  42

 د( هیچ کدام  ج( رادیوگرافی  ب( مایعات نافذ  الف( اولتراسونیک 

 ، قسمت )ت(2-1-6-17، بند 55، صفحه 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

برش با قییی برای ق  اتی که ب دا با جوش به ی  متصاح می شاوند با رعایت کدام ین از شارایی زیر مداز  (43

 می باشد؟ 

 به شرط تمیزکاری سطح برش mm 10الف( قطعات با ضخامت تا 

 به شرط تمیزکاری سطح برش mm 16ب( قطعات به ضخامت تا 

 و فقط برای جوش های لب به لب mm 16ج( قطعات به ضخامت تا 

 د( با رعایت ضوابط طراحی محدودیتی در ضخامت وجود ندارد.

 8، صفحه 2-1-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح افف گزینه    

 

که به ی  وصاح می شاوندم چند   (LDF)هداقح میزاک یاپوشاانی دو تیرچه در سایمات  قاب موالدی سا ن  (44

 می یاتر می باشد؟ 

 180د(    150ج(    120ب(   100الف( 

 36، صفحه 8-3-8-2-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح   گزینه    



 

 

نورد شاد م طول پیچ باید به انداز  ای باشاد که پس از محک  کردک  ( در ساا تااک یای موالدی با مقاطع گرم 45

 (93آباک  -اجرا -آکم هداقح ........... پیچ از مسر  بیروک بااند. یم ااری

 د( به اندازه قطر  دندانه کامل 8ج(   دندانه کامل 3ب(   سانتیمتر 2الف( 

 16-3-8-1-11، بند 16، صفحه 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه     

 

 است؟    dBAهداک ر تراز نومه زمینه چند  4( در ین مضای آموزشی با درجه بندی آکوستیکی 46

 40د(    20ج(    50ب(    30الف( 

 1-5-، جدول پ89، صفحه 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 قرار دادک درز انق ات در سا تااک یای آجری با ک ف:  ( 47

الف( به منظور تقسایم بندی سااختمان به قطعات مناساب و حفق تقارن نسابی آن انجام می گیرد و ضارورتی ندارد در شاالوده  

 ساختمان نیز ادامه یابد.

 باید در شالوده ساختمان هم اجرا گردد.ب( به منظور تامین پایداری ساختمان در برابر گرادیان های حرارتی است و حتما 

 ج( به منظور ایجاد محدودیت برای قسمت های پیش آمده ساختمان انجام می گیرد.

 د( هیچ کدام

 46، صفحه 1-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح افف گزینه   

 

کدام گزینه اسات؟   125( ترتیب ضاریب جذب صادای موارد زیر ی به ترتیب از ک  به زیاد( در بماامد مرکزی 48

 سقف کاذب گچی -کاشی سرامیکی -شیشه دو جداره -الف( کف پارکت بر روی بتن

 کاشی سرامیکی -کف پارکت بر روی بتن -سقف کاذب گچی -ب( شیشه دو جداره

 سقف کاذب گچی -شیشه دو جداره -روی بتن کف پارکت بر –ج( کاشی سرامیکی 

 سقف کاذب گچی -کاشی سرامیکی -کف پارکت بر روی بتن -د( شیشه دو جداره

 61، 60، 59، صفحات 1-2-، جدول پ2، پیوست 18بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح   گزینه    

 

م کدام مقااومت برهمااب  MPa 65برای ج وگیری از رمتاار ترد ین عضااو بتنی افیاامی با مقااومت مشاااری   (49

 مگاپاسکال برای افیاف موالدی مورد مصرف مناسب تر است؟

1 )1600  2 )1200        3 )600             4 )300 

 94صفحه م 3-2-3-9-9بند  ،9کتاب مبحث بر اساس  جواب:



 

 

 است. حصحی افف گزینه    

 

روز  تحت آزمایش قرار می   7و  3موارد اساتااد  از آزمونه یای آگایی بتو که در ساو یای مخت فم از جا ه  (50

 گیرندم چیمت؟

 الف( کنترل مقاومت آزمونه ها و در صورت ضعف، صدور دستور تخریب

 ب( بررسی و اظهارنظر نهایی در مورد کفایت مقاومت مشخصه مورد نظر طرح

 بررسی و اظهارنظر در مورد روش عمل آوردن و مراقبت بتنج( 

 روزه بتن و یا آگاهی از مقاومت بتن در سنین خاص 28د( تخمین و پیش بینی مقاومت 

 144، صفحه 9-8-10-9بند م  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 آزمونه مقاومت روی از بتن روزه 28 مقاومت بینی پیش و تخمین ، آگاهی های آزمونه اساتفاده موارد جمله از توضایح:

 .است کمتر با سنین آگاهی های

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( در چه صور  مکانیزم تراز ط قه شدک مددد به سیمت  آسانمور اضامه می شود؟51

 سانتیمتر بیشتر باشد. ± 2الف( در صورتی که رواداری توقف کابین از سطح تراز ورودی از 

 سانتیمتر توقف کند. 1ب( در صورتی که در تمامی موارد کابین از سطح تراز با اختحف 

 ج( در تمامی آسانسورها استفاده از مکانیزم تراز طبقه شدن مجدد الزامی است.

 حرکت به سمت باال یا پایین لرزش یا تکان داشته باشد. د( در صورتی که کابین در

 35، صفحه 3-4-6-2-15و  2-4-6-2-15، بندهای 15بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح افف گزینه    

 

 (    کردک می گرد با ش ات کاتر از هد مداز باعث کدامین از موارد زیر می گردد؟52

 ب( درگیری مناسب تر آرماتور و بتن مقطع می گردد  میلگردالف( کاهش طول مهاری مورد نیاز 

 د( بروز تری در خم آرماتور می گردد  ج( افزایش طول مهاری مورد نیاز می گردد

 259، صفحه 1-1-3-17-9، بند 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

مضایای زیر   یا کنترل زمانی( برای کدام ین از( اساتااد  از ک ید اتوماتین یهماگر تشاخیض هضاور یا هرکت 53

 توصیه می شود؟  

 الف( فروشگاه ها و مجتمع های تجاری

 ب( راهروها، سرسراها )البی ها( و فضاهای ورودی که فاقد روشنایی ایمنی باشند.

 ج( راهروها، سرسراها )البی ها( و فضاهای ورودی به شرطی که دارای روشنایی ایمنی باشند.



 

 

 گزینه های الف و ج هر دو صحیح است.د( 

 60، صفحه 3-2-5-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در فروشاگاه ها و مجتمع های تجاری و همچنین راهروها، سارساراها )البی ها( و فضااهای ورودی که فاقد روشانایی   توضایح:

 ه می شود.ایمنی باشند استفاده از حسگر تشخیص حضور یا حرکت یا کنتور زمانی توصی

 است. صحیح   گزینه    

 

طراهی و اجرا شاد م در مداور    1329ین ساا تااک دو ط قه ماقد اساک ت که صارما برای بار رق ی در ساال  (54

 ین گود قرار گرمته است. ایو سا تااک باید به عنواک چه سا تاانی مورد ارزیابی قرار گیرد؟ 

   د( ساختمان بسیار حساس ج( ساختمان معمولی ب( ساختمان حساس الف( ساختمان متداول

 18، صفحه 6-4-3-3-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه   

 

 صحیح می باشند؟ 19( کدامین از عوامح زیر در ت ییو گرو  بندی کاربری سا تااک در م حث 55

 الف( نوع تداوم استفاده از ساختمان در طول شبانه روز

 ب( شدت اختحف دمای احتمالی داخل ساختمان

 اهمیت تثبیت دمای داخل ساختمان در یک شبانه روزج( 

 د( نوع تداوم ساختمان در طول سال و در طول مدت شبانه روز

 ، پاراگراف ابتدایی81، صفحه 4، پیوست 19بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 نام ب رید.  م نا و ماسوم رنگ س زم آبی و زرد کسربایی را در ع ئ  ایانی به ترتیب(56

 عحئم هشدار دهنده -عحئم الزام کننده-الف( عحئم خروج اضراری و کمک های اولیه، شرایط ایمن

 عحئم خروج اضطراری و کمک های اولیه، شرایط ایمن -عحئم هشدار دهنده -ب( عحئم الزام کننده

 عحئم الزام کننده -دهندهعحئم هشدار  -ج( عحئم خروج اضطراری و کمک های اولیه، شرایط ایمن

 عحئم خروج اضطراری و کمک های اولیه، شرایط ایمن -عحئم الزام کننده -د( عحئم هشدار دهنده

 3(، صفحه 1، جدول )2-20، بند 20بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح افف گزینه    

 

 انادارم کدام ع ار  صحیح است؟در مورد مقاومت مصافح روکار ناا در برابر مشار ناشی از ( 57

 ( الزم است از قاب های مجزا استفاده شود.1

 ( الزم است قاب بندی آنها مستقیما به ستون ها وصل شود.2

 ( الزم است قابل بندی آنها، همان قابل بندی اسکلت اصلی باشد.3



 

 

 ی باشد.( استفاده از مصالح روکار نما برای مقابله با فشار ناشی از انفجار ممنوع م4

 24صفحه م 5-3-3-2-21بند ، 21مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 است صحیح افف گزینه    

 

    اشد؟ل نصب و در هال کار چه میزماک دور  تناوب برای بازدید جریاک افکتریکی در موتوریای افکتریکی در ها (58

 د( هر دو سال یک بار    ج( ساالنه یک بار  ب( هر شش ماه یک بار   الف( هر سه ماه یک بار

 64، صفحه 1-7-22، جدول 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

ماه یکبار مورد بازرسای و آزمون قرار   12جریان الکتریکی موتورهای الکتریکی نصاب شاده در حال کار بایساتی هر  توضایح:

 گیرد.  

 است. صحیح   گزینه    

 

 ( برای آزمایش ریرمخرب جوشکاری موالد ضد زنگ کدامین از روش یای زیر را توصیه نای کنید؟ 59

 د( آزمون ذرات مغناطیسی ج( آزمون فراصوتی ب( آزمون با مواد نافذ    الف( آزمایش پرتونگاری

 258، صفحه 2-4-8بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند جواب: 

 ست.ا صحیح د گزینه    

 

( برای ق  ا  م زی که به صور  ناایاک و در م رض ممتقی  یوا و ها    وردگی قرار می گیرندم  تایزکاری 60

 (90آخر  -نظار  -یم ااریآک به چه صورتی اندام می پذیرد؟ 

 ب( با پرس دستی سیمی   الف( استفاده از برس ماشینی

 د( ماسه پاشی    ج( استفاده از ورق سمباده

 357، صفحه 3-5-9بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 

 


