
 

 

( تاسیس دفتر یا محل کسب تحت هر عنوان برای انجام خدمات مهندسی بدون داشتن مدرک صالحیت مربوط 1

 مجازات اسالمی متناسب آن کدام است؟  

 د( درجه دو تا سه ج( درجه یک تا سه   ب( درجه دو تا چهار الف( درجه دو تا پنج

 10، صفحه 8-ب-91بر اساس اصالحیه و الحاقیه کتاب قانون نظام مهندسی ، ماده  جواب:

 ( به شرح زیر اصالح می شود:91ماده ) توضیح:

( تاسیس هر گونه موسسه، دفتر فنی یا محل کسب و پیشه تحت هر نام برای انجام خدمات فنی و 8تخلفات انضباطی: )

 مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه سه. مهندسی بدون داشتن مدرک صالحیت مربوط، به

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( کدامیک از موارد زیر از اختیارات و وظایف هیات مدیره نظام مهندسی استان ها نمی باشد؟2

 الف( همکاری با مرجع استان در هنگام بروز سوانح و بالیای طبیعی

 کمیسیون های حل اختالف مالیاتیب( معرفی نماینده هیات مدیره جهت عضویت در 

 ج( تشکیل هیات مشورتی نظام مهندسی استان و تعیین وظایف و نحوه همکاری

 د( تهیه و تصویب نظام نامه اداری، تشکیالتی، مالی و داخلی نظام مهندسی

 84، صفحه 18، شماره 73بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده جواب: 

توضیح: چون در پایان گزینه )د( ،به متن )... و داخلی نظام مهندسی استان ( اشاره نشد ،طبق بند شماره 18، پس گزینه 

 )د( غلط است.

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( نحوه انتخاب و دوره مسئولیت دبیران اجرایی هیات رئیسه شورای مرکزی چگونه است؟ 3

 سال انتخاب می شوند. 3الف( توسط هیات عمومی با اکثر آرا برای مدت 

 سال انتخاب می شوند. 3ب( با اکثریت آرا از بین اعضای شورای مرکزی برای مدت 

 برای مدت یک سال انتخاب می شوند. ج( با اکثریت آرا از بین اعضای شورای مرکزی

 سال انتخاب می شوند. 3د( از بین اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی برای مدت 

 108، صفحه 110بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی، ماده  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

( بر اساس ضوابط قراردادهای مربوط به مجریان ساختمان و شررایط عمرومی حراکر برر قراردادهرای اجررای 4

ساختمان، چنانچه اجرای بخشی از کار بر اساس نقشه ها توسط مجری به مصلحت تشخیص ندهد، چگونه عمرل 

 می شود؟  

ان برساند و تا وصول پاسخخب بعخخد از کسخخب نظخخر الف( مجری مکلف است مراتب را به اطالع ناظر و مرجع صدور پروانه ساختم

 طراح اجرای کار را متوقف می نماید.



 

 

ب( مجری مراتب را به طور کتبی به اطالع ناظر هماهنگ کننده و طراح می رساند و تا وصول پاسب )به مدت یک هفته پخخس 

 از ابالغ( اجرای کار در آن بخش را متوقف می نماید.

 از ناظر نمی تواند هیچ بخشی از کار را متوقف نماید. ج( مجری بدون کسب نظر و مجوز

د( مجری مکلف است مراتب را به اطالع طراح و مرجع صدور پروانه ساختمان برساند و پس از وصول پاسب تحت نظارت ناظر 

 پروژه اجرای کار را ادامه دهد.

 16، ماده 3-16بند  142، صفحه 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. یحصح ب گزینه    

 

آب و برر  برر  ( در قراردادهای اجرای ساختمان )پیمان مدیریت( اقدام و پرداخت هزینه برای اخذ انشراابات5

 عهده چه کسی است؟  

 الف( مدیر موظف است نسبت به اخذ انشعابات به نمایندگی و به هزینه صاحب کار اقدام نماید.

 ب( اقدام و هزینه بر عهده مدیر است.

 اقدام و هزینه بر عهده صاحب کار است.ج( 

 د( هیچکدام

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

یکی از وظایف مدیر در قراردادهای اجرای ساختمان به روش پیمان مدیریت اقدام بخخرای اخخخذ انشخخعابات آب و بخخر    توضیح:

 گاز و غیره به نمایندگی و به هزینه صاحب کار است. 

 است. صحیح الف هگزین    

 

طبقره برا  8متر تخریب و به جای آن یرک بنرای  15در نظر است یک ساختمان چهار طبقه قدیمی با ارتفاع  (6

متر ساخته شود، در چه شرایطی احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبرور عمرومی بررای ایرن  26ارتفاع 

 پروژه الزامی است؟

 متر کمتر باشد. 7و  5/6عمومی مجاور در زمان تخریب و بازسازی به ترتیب از الف( فاصله ساختمان از معابر 

 متر کمتر باشد. 8و  5/7ب( فاصله ساختمان از معابر عمومی مجاور در زمان تخریب و بازسازی به ترتیب از 

 تر باشد.متر کم 5/6و  6ج( فاصله ساختمان از معابر عمومی مجاور در زمان تخریب و بازسازی به ترتیب از 

 د( احداث راهرو برای این پروژه الزم نیست ولی توصیه می شود جهت ایمنی بیشتر عابرین احداث شود.

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

 در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی الزامی است. توضیح:

 درصد ارتفاع آن باشد، داریم:   40الف( در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از 

0/4 × 15 = 6m 
درصد ارتفاع آن باشد. داریخخم:              35ب( در صورتی که فاصله بنای در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از 

0/25 × 26 = 6/5m 

 است. صحیح ج گزینه    

 



 

 

 ؟ نمی باشد( کدامیک از موارد زیر در مورد مجریان ساختمان صحیح 7

 الف( شرکای دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمان مجاز به فعالیت حرفه ای، خارج از حوزه دفتر مهندسی خود نیستند.

 بردار استفاده نمایند.طبقه از خدمت مهندسان نقشه  10ب( مجریات حقوقی مکلفند در اجرای ساختمان 

ج( در صورت تغییر محل دفتر مهندسی اجرای ساختمان، مسئول دفتر موظف است مراتب را به طور همزمان حداکثر ظخخرف 

 مدت یک ماه به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اطالع دهد.
 دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی مجری تاسیسات باشند.د( متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمانی باید 

 39، صفحه 5-1-8، بند 2بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ، گزینه الف صحیح است.43از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صفحه  6-3-5-8بند  توضیح:

 ، گزینه ب صحیح است.47از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صفحه  5-3-9بند 

 ، گزینه د صحیح است.41مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، صفحه  1-5-8بند 

 است. صحیح ج گزینه    

 

( در چه صورتی مارفی شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیسرت الزامری 8

 است؟  

 متر ارتفاع از روی پی 23مترمربع و یا  2000الف( در کارگاه های با زیربنای بیش از 

 متر ارتفاع از روی پی 18مترمربع و یا  2000ب( در کارگاه های با زیربنای بیش از 

 متر ارتفاع از روی پی 18مترمربع و یا  3000کارگاه های با زیربنای بیش از  ج( در

 متر ارتفاع از روی پی 23مترمربع و یا  3000د( در کارگاه های با زیرنای بیش از 

 5-5-1-12، بند 9، صفحه 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

بر اساس کدام گزینه، احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی در تمام طول و عرض مجاور بنای  (9

 مورد نظر الزامی است؟

 درصد ارتفاع آن باشد.  30الف( در صورتیکه فاصله ساختمان در دست احداث از معابر عمومی حدود 

 درصد ارتفاع آن باشد. 35ومی حدود ب( در صورتیکه فاصله ساختمان در دست احداث از معابر عم

 درصد ارتفاع آن باشد. 50ج( در صورتیکه فاصله ساختمان در دست احداث از معابر عمومی حدود 

 درصد ارتفاع آن باشد. 40د( در صورتیکه فاصله ساختمان در دست احداث از معابر عمومی حدود 

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( برای جریان متناوب، هادی خنثی یا هادی های فاز عبارتند از: 10

 الف( هادی بیگانه و هادی ای که نقطه خنثی مصنوعی را از نظر الکتریکی به نقطه ی زمین شده منبع تغذیه وصل کند.

 زمین را در معرض تماس قرار دهد.ب( هادی ای که جزو تاسیسات الکتریکی نباشد ولی قادر است پتانسیل 



 

 

 ج( هادی ای که قسمت های هادی بیگانه را از نظر الکتریکی به ترمینال اصلی زمین وصل کند.

 د( هادی حفاظتی و هادی ای که به نقطه خنثی سیستم وصل بوده و می توان در انتقال انرژی الکتریکی از آن استفاده کرد.

 6، صفحه 13-3-2-13، بند13بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

( ایجاد هر گونه بازشوی ارتباطی یا روزنه نفوذی بین دو خروج مجاور هر )مانند پلکان های طرح قیچی( که با 11

 ر جا می شوند ................. یک ساختار از یکدیگ

 ساعت بالمانع است. 1الف( مشروط به وجود حداکثر یک بازشوی مقاوم حریق به میزان 

 ب( مجاز است.

 ج( مشروط به حفاظت به وسیله شبکه بارنده بالمانع است.

 د( ممنوع است.

 75، صفحه 6-3-3-6-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

ای خرروج ( فضاهای هر تراز تخلیه های خروج که ساختار کف دارای مقاومتی ماادل مقاومت حریق دوربنده12

 ار محافظت شده باشد... باشد و توسط شبکه بارنده خودک

 الف( می تواند به عنوان تخلیه خروج کل ظرفین بنا استفاده شود.

 ظزفیت دوربندهای خروج بنا استفاده شود. %50( با رعایت شرایط خاص، می تواند حداکثر تا 3-ب( به جز تصرف )د

ج( می تواند به عنوان تخلیه خروج نیمی از تعداد کل خروج ها 
2

3
 ظرفیت کل خروج بنا استفاده شود. 

د( در صورتی می تواند به عنوان تخلیه خروج کل ظرفیت بنا استفاده شود که قفل ها از نوع ساده انتخاب شخخده و بخخاز کخخردن 

 آن مهارت و تالش خاصی الزم نداشته باشد.

 (1، تبصره )1-4-3-6-3، بند 81، صفحه 3اب مبحث بر اساس کت جواب:

 

 ( حداکثر شیب مجاز در شیب راهه توقفگاه های متوسط و بزرگ خصوصی چه اندازه است؟  13

 است. %12الف( حداکثر شیب مجاز 

 مجاز است. %15ب( در تمام مسیر شیبر اه ها )رامپها( حداکثر 

 باید باشند. %15نتهای آن و در یک متر ابتدا و ا %20ج( حداکثر شیب مجاز 

 باشد. %10و حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از  %15د( حداکثر شیب مجاز 

 70، صفحه 5-2-10-5-4و بند  7-2-10-5-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 (  کدامیک از گزینه های زیر در خصوص هادی هر بندی اصلی و اضافی صحیح است؟  14

 الف( هادی هم بندی اصلی و اضافی باید با استفاده از هادی عایق دار اجرا گردد.



 

 

 ب( هادی هم بندی اصلی و اضافی باید به صورت بدون عایق )لخت( اجرا گردد.

 تواند به صورت بدون عایق )لخت( و هم با استفاده از هادی عایق دار اجرا گردد.ج( هادی هم بندی اصلی و اضافی می 

د( هادی هم بندی اصلی باید به صورت بدون عایق )لخت( اجرا گردد ولی برای هادی هخخم بنخخدی اضخخافی محخخدودیتی وجخخود 

 ندارد.

 160، صفحه 7-6-1، بند پ 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

سانتیمتر قرار دارنرد.  180سانتیمتر و یک هواکش به ارتفاع  120( در بام یک ساختمان یک دودکش به ارتفاع 15

 بام باید.....................  در صورت نصب کولر آبی روی این

ف تا کف تمخخام متر و ارتفاع سطح زیر ک 3فاصله افقی تا هواکش فاضالب حداقل  –متر  3الف( فاصله افقی تا دودکش حداقل 

 سانتیمتر در نظر گرفته شوند. 25شده بام حداقل 

متر و ارتفاع سطح زیر کولر تا کخخف تمخخام  2فاصله افقی تا هواکش فاضالب حداقل  -متر 3ب( فاصله افقی تا دودکش حداقل 

 سانتیمتر در نظر گرفته شوند. 25شده بام حداقل 

متر و ارتفاع سطح زیر کولر تخخا کخخف تمخخام  3ی تا هواکش فاضالب حداقل فاصله افق  -متر 2ج( فاصله افقی تا دودکش حداقل 

 سانتیمتر در نظر گرفته شوند. 30شده بام حداقل 

متر و ارتفاع سطح زیر کولر تخخا کخخف تمخخام  3فاصله افقی تا هواکش فاضالب حداقل  -متر 3د( فاصله افقی تا دودکش حداقل 

 وند.سانتیمتر در نظر گرفته ش 30شده بام حداقل 

 ، قسمت )پ( )ت( )ث(2-12-8-14، بند 105، صفحه 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 میلیمتر به ترتیب چند درصد است؟ 50( حداقل شیب لوله های افقی آب باران و فاضالب به قطر 16

   درصد 2و  1ب( به ترتیب      درصد 1و  1الف( به ترتیب 

 درصد 2و  2د( به ترتیب      درصد 1و  2ج( به ترتیب 

 87صفحه   4-2-4-16و جدول 125(  صفحه 4، قسمت )5-2-6-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 یک از عبارات زیر صحیح می باشد؟ ( کدام 17

متر از کخخف،  00/2متر و در حمام حداقل  20/1حداقل الف( در کلیه ساختمان ها، دیوارهای دستشویی و توالت باید تا ارتفاع 

 با کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود.

متر از کخخف، بخخا  5/1متر و در حمام حداقل  20/1ب( در کلیه ساختمان ها، دیوارهای دستشویی و توالد باید تا ارتفاع حداقل 

 کاشی یا مصالح پوشیده شود.

متخخر از کخخف، بخخا  5/2متر و در حمام حخخداقل  5/1ویی و توالت باید تا ارتفاع حداقل ج( در کلیه ساختمان ها، دیوارهای دستش

 کاشی یا مصالح پوشیده شود.



 

 

متر از کف، بخخا  00/2متر و در حمام حداقل  70/1د( در کلیه ساختمان ها، دیوارهای دستشویی و توالت باید تا ارتفاع حداقل 

 کاشی یا مصالح مشابه پوشیده شود.

 62، صفحه 5-6-5-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 

متر از تراز زمرین، در صرورت  23طبقه و ارتفاع حداکثر  6در طراحی بناهای مسکونی آپارتمانی با حداکثر ( 18

پلکان خروج توسط تامین همه شرایط مربوط به اجرای یک پلکان خروج دوربندی شده از جمله: دوربندی کامل 

ساعت محافظت، استفاده از درهای حریق خود بسته شو، محافظت راه پله هرا در برابرر  2موانع حریق با حداقل 

متر فاصله عبوری در ورودی واحدها تا پلکان خروج و ... ، احداث حداکثر چند واحد مسکونی  5/7دود، حداکثر 

 ن خروج دور بندی شده استفاده شود؟در هر طبقه مجاز خواهد بود تا صرفا از یک پلکا

 واحد مسکونی در هر طبقه 6ب( حداکثر   الف( از نظر تعداد واحد محدودیتی تعیین نشده است.

 واحد مسکونی در هر طبقه 4د( حداکثر    واحد مسکونی در هر طبقه 8ج( حداکثر 

 113ص  4-2-11-6-3بند ،  3مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 ستا صحیح د گزینه    

 

 ( کدام گزینه صحیح است؟  19

 متر باشد. 3الف( اگر نورگیری و تهویه آشپزخانه از حیاط داخلی انجام شود عرض آن باید حداقل 

 مساحت زمین باشد. %7مترمربع مساحت حیاط خلوت باید حداقل  200ب( در زمین های بیش از 

نورگیری و تهویه اتا  ها نمی تواند از نورگیری باشخخد کخخه از زیخخرزمین تخخا ج( اگر فضای زیرزمین به پارکینگ اختصاصی یابد 

 طبقات ادامه دارد.

د( اگر فضای آشپزخانه های دو تصرف مسکونی مستقل از یک حیاط نور می گیرند فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آن هخخا 

 متر کمتر باشد. 6نباید از 

 64، صفحه 4-3-8-5-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 87، صفحه 25-1-1-7-4، بند 65، صفحه 7-3-8-5-4، بند 65، صفحه 6-3-8-5-4بند  توضیح:

 است. صحیح ج گزینه    

 

  های مسکونی که متصرفان کمتر از یک ماه در آن اقامت دارند ، پس از در ورودی به سوئیت ها :در تصرف( 20

 متر مربع باشد . 2متر و مساحت آن  4/1تواند ( عمق آزاد و بدون مانع فضای ورودی می1

 متر مربع باشد . 2متر و مساحت آن  2/1تواند ( عمق آزاد و بدون مانع فضای ورودی می2

 متر مربع باشد . 8/1متر و مساحت آن  4/1تواند ( عمق آزاد و بدون مانع فضای ورودی می3

 نیست .های خروجی الزامی ( فضای ورودی داخلی در قسمت راه4

 83صفحه  1-1-1-7-4، بند 4مبحث  بر اساس کتاب جواب:



 

 

 است. صحیح الف گزینه    

 

( به منظور اجرای لوله کشی گاز یک ساختمان مسکونی در اصفهان، لوله های گاز موجود زنگ زدایی و تمیرز 21

شده اند، پرایمرزنی و یا عایق کاری لوله ها باید در چه زمانی صورت گیرد تا نیازی به تمیزکاری مجدد لولره هرا 

 نباشد؟ 

      الف( تا سه روز

 بعد از تمیز کاریب( حداکثر تا دو روز کاری 

 ج( بالفاصله باید پرایمر و سپس عایق کاری صورت گیرد.

 د( حداکثر تا پایان روز کاری  

 ، قسمت آخر 3-13-17، بند 116، صفحه 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

سیستر لوله کشی ( حداکثر طول مجاز شیلنگ الستیکی تقویت شده مخصوص اتصال دستگاه های گازی به 22

 گاز چند متر است؟  

 0/2د(    5/1ج(    2/1ب(    0/1الف( 

 35، صفحه 3، قسمت )پ(، جزء 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه   

 

 ، ژئوگرید، ژئوتکستایل، به ترتیب کدام است؟  FRPکاربرد ور  های  (23

 ب( بهبود خواص مصالح، سازه ای، غیرسازه ای  سازه ایالف( ایجاد چسبندگی بین دو سطح، سازه ای، 

 د( سازه ای، غیر سازه ای، غیر سازه ای   ج( تعمیر و تقویت، غیر سازه ای، سازه ای

 129، صفحه 1-17-5، جدول 5بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

  ( خاصیت خود تمیزشوندگی در شیشه های خود تمیز شونده، به دلیل کدام یک از موارد زیر است؟ 24

 لف( شیشه های دو جداره با تزریق گاز آرگون بین آنهاا

 ب( عایق رطوبتی رزینی

 UVج( فیلتر مقاوم در برابر 

 د( نانو مواد

 157، صفحه 6-1-21-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د نهگزی    



 

 

 دقیقه شکفته می شود. در مورد نوع این آهک کدام گزینه صحیح تر است؟   5( یک نوع آهک در کمتر از 25

 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 5بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

کیلرو نیروتن اسرت،  2/1( در یک رستوران برای جداسازی فضا از تیغه هایی که وزن هر مترمربع سطح آنها 26

ر گرفرت استفاده شده است. کمترین مقداری که برای بار زنده ماادل دیوارهای تقسیر کننده مری تروان در نظر 

 چقدر است؟

 𝑁/𝑚2 2/1د(   𝑁/𝑚2 1ج(    𝑁/𝑚2 5/0ب(   الف( صفر

 29، صفحه 2-2-5-6، بند 37صفحه  1-5-6، جدول 6بر اساس کتاب مبحث جواب: 

کیلو نیخخوتن بخخر مترمربخخع  5حداقل بار زنده گسترده سالن های غذاخوری و رستوران ها برابر  1-5-6مطابق جدول  توضیح:

 می باشد.

کیلو نیوتن بر مترمربع بیشتر باشد، نیازی بخخه در  4حداقل بار زنده از  -2-5-6با توجه به استصناء در نظر گرفته شده در بند 

 کننده نیست.نظر گرفتن بار زنده دیوار تقسیم 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( حفاظ پارکینگ خودروهای شخصی برای کدامیک از بارگذاری های زیر باید طراحی شود؟27

 دکانتیوتن 1000دکانیوتن بار متمرکز  2500الف( برای خودروهای سواری با وزن حداکثر 

 دکانتیوتن 100بار متمرکز دکانیوتن بر متر طول همراه با  50ب( بار خطی گسترده به شدت 

 دکانتیوتن 750دکانیوتن بار متمرکز  1500ج( برای خودروهای سواری با وزن حداکثر 

 از سطح پارکینگ  cm 50در تراز  cm 30  ×30روی سطح  kN 30د( بار متمرکز جانبی 

 30، صفحه 3-4-5-6، بند 6بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 از موارد زیر در مورد کاهش بارهای زنده صحیح نمی باشد؟ ( کدامیک28

 الف( میزان کاهش بار زنده تیر طبقات یک ساختمان مسکونی به مساحت سطوح بارگیر تیر وابسته است.

ب( بارهای زنده محل عبور یا پارک خودروهای سواری کاهش داده نمی شود، مگر بار زنده اعضایی که بار دو طبقه یا بیشخختر 

 تحمیل می کنند. را

کاهش داده نمی شوند مگر بار زنده اعضایی که بار دو طبقخخه یخخا بیشخختر را تحمخخل  𝑁/𝑚25ج( بارهای زنده با مقدار بیش از 

 %20می کنند و حداکثر به میزان 

 د( بار زنده محل اجتماع و ازدحام قابل کاهش نیست.

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



 

 

 ، گزینه الف صحیح است.33، صفحه 1-5-6و فرمول  2-7-5-6بند 

 ، گزینه ب صحیح است.33، صفحه 4-7-5-6بند 

 ، گزینه د صحیح است.34، صفحه 5-7-5-6بند 

 است. صحیح ج گزینه    

 

درجه سلسیوس، بر روی قالب دیوار برای  36حداقل بار جانبی ناشی از فشار رانش بتن تازه، با دمایی حدود  (29

  باید در نظر گرفته شود؟ 𝑲𝑵/𝒎𝟐باشد، حدودا چند  h/m 25/1حالتی که سرعت بتن ریزی در حدود

 26د(    48ج(    33ب(    30الف( 

 2-18-1-12-9ند ،ب171، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 می توان بارهای جانبی ناشی از فشار رانشی بتن تازه وارد بر قالب های دیوارهای بتنی را محاسبه نمود. توضیح:

𝑣1 = 1/25
𝑚

ℎ
< 2

𝑚

ℎ
                    𝑃𝑚 = 7/2

80𝑣1

𝑇𝑐 + 18
= 7/2 +

800 × 1/25

36 + 18
= 25/7𝑘𝑁/𝑚2 

 در نظر گرفته شود 30نباید کمتر  𝑃𝑚باید توجه داشت که مقدار 

 .30𝑘𝑁/𝑚2 ≤ 𝑃𝑚 ≤ 100𝑘𝑁/𝑚2 

 کیلو نیوتون بر مترمربع در نظر گرفته می شود. 30برابر  𝑃𝑚لذا مقدار 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( چنانچه فضای تاسیسات یک ساختمان ایجاد نوفه در مجموعه نماید برای جلوگیری و اصالح چه باید کرد؟  30

 الف( پوشش مناسب اکوستیکی برای دستگاه ایجاد نمود.

 ب( با استفاده از جداکننده های االستیکی در مسیر کانال ها، تراز نوفه را کاهش داد.

 ت را جهت کاهش نوفه اصالح و بازسازی نمود.ج( مصالح داخلی فضای اتاقک تاسیسا

 د( همه موارد صحیح است.

 82، بند آخر و صفحه 81، صفحه 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( برای طراحی آکوستیکی، حداکثر تراز ماادل صدا از نظر نوفه محیطی در منطقه بازار شهر تهرران در طرول 31

 روز چند دسی بل باید در نظر گرفته شود؟ 

 65د(    60ج(    55ب(    50الف( 

 21، صفحه 1-1-2-18، جدول  18بر اساس کتاب مبث  جواب:

 است. صحیح د گزینه     

 

مترر در  4/0مترر بره فاصرله  2و  6/1ان بنایی محصور شده با کالف، دو بازشو به عرض های ( در یک ساختم32

 مجاور یکدیگر در نظر گرفته شده اند. برای نال درگاه آنها: 



 

 

 متر الزم است 50/4الف( حداقل یک تیر یک سره به طول 

 متر الزم است. 40/4ب( حداقل یک تیر یک سره به طول 

 متر الزم است. 70/4سره به طول ج( حداقل یک تیر یک 

 متر الزم است. 40/2و  90/1د( دو تیر به طول های 

 53، صفحه 6-8-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

نعل درگاه روی بازشوهای مجاور باید به صورت یکسره با دهانه ای برابر مجموع طول بازشوها به اضخخافه طخخول جخخرز  توضیح:

 ( منظور شود. با توجه به بند مورد نظر داریم:9-5-5-8میلیمتر اضافه در هر طرف با رعایت نکات بند ) 200بین آن ها و 

طول نعل درگاه مورد نظر = 1/60 متر + + 2متر 0/40 متر + متر0/40 =  4/40 متر

 است. صحیح ب گزینه    

 

مترمربع در شهر اهواز از نظر میزان صرفه جویی در مصررف انررژی در  3000ساختمان یک هتل با زیربنای ( 33

 می گیرد؟   کدام گروه ساختمان ها قرار

 4د(    3ج(    2ب(    1الف(

 69، صفحه 3، پیوست 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

نخخوع  4شهر از لحاظ نیاز انرژی مشخخخص مخخی گخخردد پخخس از جخخدول پیوسخخت  -3ابتدا با مراجعه به جدول پیوست  توضیح:

گروه بندی سخخاختمان از لحخخاظ صخخرفه جخخویی در مصخخرف  -5و با توجه به متراژ و جدول پیوست  -کاربردی تعیین می گردد

 ردد.انرژی مشخص می گ

 است. صحیح الف گزینه    

 

 کدامیک از گزینه های زیر در مورد تاسیسات پناهگاه و ساختمان ها صحیح نمی باشد؟  (34

الف( برای سوپاپ ضد انفجار در مقابل آثار مکانیکی سالح ها، دریچه خروج و تخلیه هوای آلوده که در دیوار خخخارجی پناهگخخاه 

 ضربه مجهز شود.قرار دارد باید به ضخامت ضد 

 مترمکعب کاهش داد. 450نفری مقدار هوای تازه را تا  150ب( هنگام استفاده از فیلتر می توان در یک پناهگاه 

 در صورت بکارگیری فن کویل، اجرای لوله ها از کوتاه ترین مسیر صورت گیرد.ج( 

 .د( مشعل های حرارتی موتورخانه ها در ساختمان ها باید دوگانه سوز باشند

 94، صفحه 6-3-2-7-21، بند 21بر اساس مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

مترمربع، در نزدیکی یک رودخانه ساخته شرود،  1100( مقرر است تک ساختمانی با اهمیت متوسط و زیربنای 35

 حداقل تاداد گمانه های الزم چند عدد است؟  

 2د(    4ج(    3ب(  5الف( 

 8، صفحه 1-2-7، جدول 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 متر باشد. 60الی  15گمانه ها باید در حدود  الف: فاصلهتوضیح: 



 

 

 با توجه به اهمیت ساختمان ها مبنا قرار گیرد. 1-2-7ب: استفاده از جدول 

 مترمربع به مقادیر تعداد گمانه اضافه می شود.  1000مترمربع، یک گمانه به ازای هر  1000برای سطح اشغال بیش از 

متر است یک گمانه دیگر اضخخافه  1100با توجه به جدول، و اینکه رودخانه دارای الیه بندی نامناسب است سه گمانه و اینکه 

 می شود.

        3 + 1 = 4 

 است. صحیح ج گزینه    

 

( در مورد دیوارهای پیرامونی باربر و غیرباربر ساختمان های با مصالح بنائی )آجری یا کرالف( کردام گزینره 36

 صحیح است؟  

 سانتیمتر باشد.   22الف( دیوارهای پیرامونی باربر و غیرباربر باید دارای ضخامت حداقل 

ب( ضخامت کلیه دیوارهای پیرامونی با توجه به بار قائم و جانبی محاسبه می شود و ضخامت آن ها الزم است از یک بیسخختم 

 ارتفاع بیشتر باشد.

 سانتیمتر باشند. 35د دارای ضخامت ج( کلیه دیوارهای پیرامونی باربر و غیرباربر بای

سانتیمتر باشند و دیوارهای غیربخخاربر پیرامخخونی دارای ضخخخامت  35د( دیوارهای پیرامونی باربر و غیرباربر باید دارای ضخامت 

 سانتیمتر باشند. 22

 50، صفحه 3و  2و  1الف، قسمت های  -7-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

میلیمترر  20میلیمتر از سنگ گرانیت به ضرخامت  30( اگر در کف سازی به جای سنگ موزاییک به ضخامت 37

استفاده شود، جرم هر متر مربع کف حدودا چند کیلوگرم کاهش می یابد؟ )ضخامت و مشخصات بقیره جزئیرات 

 کف تغییر نکرده است(  

 8د(    11ج(    16ب(    24الف( 

 129و  128، صفحات 2-1-6، جدول پ 6اساس کتاب مبحث بر جواب: 

 توضیح:

جرم واحد حجم سنگ موزاییک =
2400𝑘𝑔

𝑚3
جرم واحد حجم سنگ گرانیت              = 2800𝑘𝑔/𝑚3 

وزن سنگ گرانیت در یک متر مربع  = 2800 × 0/02 = 56𝑘𝑔/𝑚2 

وزن سنگ موزاییک در یک متر مربع  = 2400 × 0/03 = 72 𝑘𝑔/𝑚2 

جرم هر  متر مربع  کف = 72 − 56 = 16 𝑘𝑔/𝑚2 

 است. صحیح ب گزینه    

 



 

 

مترمربع در شهر کرج در نظر است به منظور نمونه بررداری  2000( به منظور اجرای یک ساختمان به مساحت 38

از خاک محل گودبرداری، تاداد گمانه حفر شود. در جریان اجرای کار حفر گمانه ها به یک الیه سرنگی برخرورد 

 سنگ چه مقدار است؟   شده است، برای اثبات وجود بستر سنگی، حداقل عمق نفوذ گمانه در الیه

 متر 1د(    متر 2ج(   متر 4ب(   متر 3الف( 

 11، صفحه 7-4-5-3-2-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟  39

 است. 5/1الف( حداقل ضریب اطمینان پیشنهادی برای پایداری کلی شیروانی در یک گود موقت 

 متر باشد، خطر گود معمولی است. 10ب( اگر عمق گود با شیب پایدار 

 متر باشد، خطر گود زیاد است. 21ج( اگر عمق گود مورد نظر دو برابر عمق بحرانی باشد و عمق گود از زیر پی همسایه 

متر و عمخخق گخخود از  12حرانی برابر با متر، عمق ب 5/5د( اگر بر اساس تخمین های زده شده عمق گود با دیوار قائم مورد نظر 

 زیر پی همسایه صفر باشد، خطر گود معمولی است.

و جخخدول  20، صفحه 3-3-7و جدول  18و  17، صفحات 1-3-7، جدول 2-4-3-3-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 18، صفحه 1-3-7و جدول 19، صفحه 7-3-2

در نظر گرفتخخه  ℎ𝑐در محاسبه  (q)اگر فاصله ساختمان مجاور از لبه گود کمتر از عمق گود باشد، کل بار ساختمان  توضیح:

 شود.

عمق گود

عمق بحرانی
=

ℎ

ℎ𝑐

=
5/5

12
= 0/458 < 0/5 

 است. صحیح د گزینه    

 

( اعمال تغییرات به وجود آمده در مراحل مختلف نگهداری در نقشه های چون ساخت و ثبت و بایگانی آن بره 40

 عهده چه کسی می باشد؟ 

 ب( بازرس ساختمان   الف( مسئول نگهداری ساختمان

 د( مالک ساختمان       ج( ناظر ساختمان

 18، صفحه 1-2-3-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف ینهگز    

 

متر از زیر پی در محدوده پروژه ای که خراک آن از نروع  5/4( ارزیابی و طبقه بندی خطر گودبرداری به عمق 41

 است، کدام یک از موارد زیر است؟  سخت 

 د( خطر گود کم  ج( خطر گود بسیار زیاد  ب( خطر گود زیاد الف( خطر گود متوسط

 18، صفحه 1-3-7جدول ، 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 

 

با توجه به اینکه طراح سوال تراز شروع عمق را معین ننموده است )طبق جدول عمق گود می بایست یا از تراز صفر  توضیح:

باشد یا از زیر پی همسایه( و در سوال به آن اشاره نشده است. سوال دارای ابهام می باشخخد. در ادامخخه جهخخت اسخختفاده از ایخخن 

باید ذکر می گردید. به این نکته نیز باید اشاره کرد که با توجه به سوال و اینکه ذکخخر شخخده  خخخاک آن از  جدول عمق پی نیز

نوع سخت« است می توان خطر معمولی را نیز در نظر گرفت که در گزینه اشاره نگردیده است ولی با این اوصاف با توجخخه بخخه 

 متر می توان خطر گود زیاد را صحیح دانست. 5/4عدد 

 است. صحیح ب گزینه     

 

 ( برای نصب نال درگاه در ساختمان ها برا مصرالح بنرایی رعایرت شررایط کردامیک از مروارد زیرر الزامری 42

 می باشد؟ 

 الف( جنس نعل درگاه باید از جنس بتن مسلح باشد.

 سانتیمتر می باشد. 20ب( طول نشیمن نعل درگاه بر روی دیوار در هر طرف حداقل 

 استفاده از کالف قائم در اطراف بازشو نیازی به اتصال نعل درگاه به کالف های قائم نمی باشد.ج( در صورت 

 د( عرض نعل درگاه باید مساوی ضخامت دیوار باشد.

 54و 27، صفحات 9-5-5-8و  12-1-3-8، بندهای 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 حداکثر انحراف قابل قبول از امتداد قائر، برای سطح دیوارهای بتنی چقدر است؟ (43

  در کل طول mm 12متر طول و  3در هر  mm 6الف( 

 در کل طول mm 25متر طول و  3در هر  mm 6ب( 

 در کل طول mm 20متر طول و  3در هر  mm 4ج( 

 در کل طول mm 15متر طول و  3در هر  mm 4د( 

 1-12-9،  جدول 159، صفحه 9اس کتاب مبحث بر اسجواب: 

 است. صحیح ب گزینه   

 

 ( در صورت وجود پیشامدگی سقف کدامیک از ضوابط زیر بشرح ذیل باید رعایت گردد:  44

مجخخاز  یمترسخخانت 70ساخت جان پنخخاه تخخا ارتفخخاع  یساخته شود ول یوارید یدساختمان نبا یشامدگیپالف( روی هیچ قسمت 

 است.

متخخر بیشخختر  20/1دو طخخرف بخخاز از  یبخخالکن هخخا یمتر و برا 150سه طرف باز از  یطره در مورد بالکن هاپیشامده طول  ب(

 قه مهار شوند. بط نباشد و طره ها بخوبی در سقف 

و نباشد  یشترمتر ب 150دو طرف باز از  یبالکن ها یمتر و برا 00/1سه طرف باز از  یده طره در مورد بالکنهامشاپیطول ج( 

 قه مهار شوند.بططره ها بخوبی در سقف 

 مجاز است  یمترسانت 90ساخت جان پناه تا ارتفاع  یساخته شود ول یوارید یدساختمان نبا یشامدگیپ هیچ قسمت ی( رود

 47الف، صفحه  -3-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 

 

 است. صحیح الف گزینه    

 

در یک اتصال پیچ و مهره ای اصحکاکی با سوراخ های استاندارد و بدون پوشش حفاظتی، بررای اتصرال دو  (45

( استفاده شده است. در ارتباط با استفاده از واشرر کردام 9/10)ماادل  A 490، از پیچ های  St 52ور  از جنس 

 گزینه صحیح است؟  

 الف( هم زیر مهره و هم زیر پیچ استفاده از واشر سخت ضروری است.

 ب( نیازی به استفاده از واشر سخت نمی باشد.

 ج( فقط زیر مهره استفاده از واشر سخت ضروری است.

 از واشر سخت ضروری است.د( فقط زیر پیچ استفاده 

 17، صفحه 17-3-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 توضیح:

𝑆𝑡52 → 𝐹𝑦 = 3700
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
> 2800

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

 است. صحیح ب گزینه    

 

در ساختمان های فوالدی با مقاطع گرم نور شده، حداکثر مجاز انحراف قائر از تیرهای کرف، از ترراز زمرین  (46

 تایین شده روی تکیه گاه چه مقدار است؟  

 میلیمتر 25د(   میلیمتر 10ج(   میلیمتر 20ب(   میلیمتر 3الف( 

 25(، صفحه 4، ردیف )5-1-11، جدول 11بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

بره  (3D)حداقل ضخامت تمام شده قابل قبول یک دیوار نوع سیستر پانل پیش ساخته سبک سره باردی  (47

 ؟کدام یک از گزینه های زیر نزدیکتر است

 mm 100د(   mm 120ج(   mm 140ب(   mm 80الف( 

 78و 77صفحه  3-3-2-3-11و بند  3-1-2-5-11، بند  11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 توضیح:

 .خواهد میلیمتر   120+40+40 = 40  دیوار ضخامت حداقل بنابراین 

 است. صحیح ج گزینه    

 

روز باد از بتن ریزی دال یک سقف، نمونه های موجود آزمایش شده و مشخص می شرود  28در یک پروژه،  (48

که بتن از نظر مقاومت قابل قبول است. سه هفته طول می کشد تا گام به گام مراحل مختلف نحروه برخرورد برا 

ذاری ضرروری تشرخیص داده وضایت پیش آمده بررسی شود و نهایتا هفت هفته باد از بتن ریزی، آزمایش بارگ



 

 

شده و دستور انجام آن ابالغ می شود. در صورتیکه پیمانکار، طراح یا صاحب کار نظر ویرهه ای نداشرته باشرند، 

 چند روز باد از ابالغیه باید نسبت به انجام آزمایش بارگذاری اقدام شود؟

   روز 7ب( حداکثر  روز 30الف( حداکثر 

 روز 30د( حداقل   روز   7ج( حداقل 

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

 است. صحیح ج گزینه    

 

بازدیرد اساسری  -دودکش ها -مخازن دریافت و ذخیره آب -دوره تناوب بازرسی برای لوله کشی آب باران( 49

 موتورهای الکتریکی باید هر چند ماه یکبار صورت گیرد؟

 ماه 60 -ماه 12 -ماه 3 -ماه 6ب(  ماه 60 -ماه 6 -ماه 12 -ماه 3الف( 

 ماه 36 -ماه 12 -ماه 6 -ماه 6د(  ماه 24 -ماه 6 -ماه 6 -ماه 3ج( 

و جخخدول  43صفحه  ،9شماره 1-5-22و جدول  49، صفحه  4و1شماره  1-6-22جدول ، 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 64صفحه  ،9شماره  22-7-1

 است. صحیح ب گزینه    

 

سانتی متر، مورد اسرتفاده در سرازه برتن مسرلح یرک سراختمان در  20یک قطاه میلگرد آجدار به طول  (50

گرم به دست آمده است. قطر اسمی، این میلگرد به کدام یرک از گزینره  596آزمایشگاه وزن گردیده و جرم آن 

 های زیر نزدیک است؟  

 Φ 22د(   Φ 20ج(   Φ 25ب(    Φ18الف( 

 2-5-1-4-9بند ،26، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 قطر اسمی میلگردهای ساده یا آحدار از رابطه زیر بدست می آید: توضیح:

M  جرم قطعه میلگرد(gr)  وL  طول آن(mm) است 

𝑑𝑏 = 2√
𝑀

0/00785𝜋𝐿
⇒ 𝑑𝑏 = √

596

0/00785𝜋 × 200
= 𝑑𝑏 = 22𝑚𝑚 ⇒ ∅22 

 است. صحیح د گزینه    

 

 برای کدامیک از حاالت زیر بررسی کنترل کمانش پیچشی جانبی الزم است؟ (51

 شکل فشرده با دو محور تقارن با خمش حول محور قوی Iالف( مقطع 

 شکل نامتقارن با جان الغر با خمش حول محور ضعیف Iب( مقطع 

 ج( مقطع قوطری تو خالی با خمش حول محور قوی

 محور ضعیفد( مقطع ناودانی حول 

 1-5-2-10،  جدول 61، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 

 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 CK45در نقشه های مصوب اجرایی یک ساختمان، میل مهارهای کف ستون ها از میله های دندانه ای شده  (52

𝑭𝒖با تنش کششی نهایی  = 𝟔𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂  و قطرmm 30  نشان داده شده است. با توجه به شرایط کارگاه، دفتر

ردهای آجدار مصرفی در کارگاه نیز فنی کارفرما به ناظر پیشنهاد می کند، نظر به اینکه تنش کششی نهایی میلگ

𝑭𝒖 = 𝟔𝟎𝟎 𝑴𝑷𝒂  45است، به جای CK  در میل مهارها استفاده شود.  𝟑𝟎∅از میلگردهای رزوه شده آجدار

 کدام یک از گزینه های زیر در این رابطه صحیح است؟

 ( استدالل کارفرما برای پذیرش کافی نیست.1

 میل مهارها، پیشنهاد کارفرما قابل قبول است.( در صورت تامین طول مهاری برای 2

 ( پیشنهاد کارفرما، با توجه به تساوی قطرهای اسمی، همواره قابل قبول است.3

اسخخت، پیشخخنهاد کارفرمخخا  Fu( با توجه به اینکه تنش های کششی و برشی اسمی پیچ ها و میله های دندانه شده فقط تابع 4

 قابل قبول است.

 162صفحه ، 3-3-9-2-10بند ، 10مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

تایرین  MPa 30در نقشه های سازه مربوط به یک پروژه ساختمانی بتن آرمه، مقاومت فشاری برتن برابرر  (53

شده است. مقاومت فشاری متوسط الزم برای طرح اختالط بتن حداقل چقدر مری باشرد؟ )اطالعرات آمراری در 

 دسترس نیست و کارگاه از نوع الف است(. 

 MPa 37د(   MPa 30ج(   MPa 48ب(   MPa 36الف( 

 1-3-3-5-9،  بند 36، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 مقاومت فشاری متوسط الزم باید برابر با بزرگترین مقدار بدست آمده از روابط زیر باشد:   توضیح:

𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐 + 1/34 𝑆 + 1/5𝑃𝑀𝑃𝑎                      𝑓𝑐𝑚 = 𝑓𝑐 + 2/33𝑆 − 4𝑀𝑃𝑎                    
برای مواردی که اطالعخخات آمخخاری پخخروژه انحراف استاندارد مقاومت فشاری آزمونه ها بر حسب مگاپاسکال است.  Sکه در آن 

تخمین زد. با توجه به این جدول بخخرای بخختن بخخا  4-5-9های مشابه قبلی وجود ندارد، انحراف استاندارد را می توان از جدول 

 است. MPa 4و کارگاه نوع الف، انحراف استاندارد مقاومت فشاری بتن برابر  MPa 30مقاومت فشاری 
𝑓𝑐𝑚1 = 𝑓𝑐 + 1/34𝑆 + 1/5 = 30 + 1/34 × 4 + 1/5 = 36/86𝑀𝑃𝑎
𝑓𝑐𝑚2 = 𝑓𝑐 + 2/33 𝑆 − 4 = 30 + 2/33 × 4 − 4 = 35/32𝑀𝑃a         

} ⇒ 𝑓𝑐𝑚

= max{𝑓𝑐𝑚1, 𝑓𝑐𝑚2} ⇒ 𝑓𝑐𝑚 = 36/86 = 37𝑀𝑃𝑎 

 است. صحیح د گزینه    

 

میلیمتر اسرتفاده شرده  5برای ساخت یک قطاه بتن پیش تنیده با روکش پیش کشیده از سیر های با قطر  (54

 است. حداقل فاصله بین محور سیر ها و حداقل پوشش بتن روی سیر ها، به ترتیب چند میلیتر است؟

 40، 15د(   30، 15ج(   40، 20ب(   20، 20الف( 

 4-13-24-9و  3-3-13-24-9،  بند 372، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

   است. صحیح د گزینه   

 

در صورت اثر یک نیروی متمرکز کششی در امتداد عمود بر صفحه بال و بطرور متقرارن نسربت بره جران،  (55

 کدامیک از موارد زیر نیاز به کنترل دارد؟

   ب( لهیدگی جان     الف( کمانش جانبی جان

 د( کمانش فشاری جان     ج( تسلیم موضعی جان

 17-9-2-10، شکل 179، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 یررک مهنرردس نرراظر متوجرره مرری شررود کرره مجررری سرراختمان برردون توجرره برره دسررتورالامل  (56

نقشه های اجرایی، یک سقف با سیستر اعضاء خمشی با مقطع فوالدی و دال بتنی متکی بر آن به همراه برشگیر 

فوالدی بتن ریزی کرده است و بنابراین دستور توقف کار را صرادر را بدون استفاده از پایه های موقت در زیر تیر 

می کند. دفتر فنی مجری، با انجام محاسبات دقیق و صحیح نشان می دهد که عضو فروالدی بره تنهرایی دارای 

مقاومت کافی برای تحمل وزن خود، وزن بتن تر و بارهای حین اجراء )نظیر بار ناشری از قالرب بنردی( اسرت و 

 ن سقف اجراء شده را می توان قابل قبول دانست. کدام یک از گزینه های زیر در این ارتباط صحیح است؟بنابرای

 ( سقف اجرا شده به هیچ وجه قابل قبول نیست.1

 ( سقف اجرا شده همواره قابل قبول نیست.2

 ( محاسبات بیشتری برای قابل قبول بودن سقف اجرا شده از نظر بهره برداری الزم است.3

درصد مقاومت مشخصه، از وارد شدن هر  75( سقف اجرا شده فقط در صورتی قابل قبول است که تا قبل از رسیدن بتن به 4

 گونه بازی مازاد بر وزن دال و تیرها و بارهای حین اجرا جلوگیری شود.

 191صفحه ، 10-2-10، بند 10مبحث  بر اساس کتاب جواب:

شرایط بهره برداری عبارت است از شرایطی که در آن مجموعه سازه، شامل اعضا و اتصاالت آن ضخخمن انجخخام نقخخش توضیح:  

اصلی خود )مقاومت در برابر بارهای خارجی(، قابلیت نگهداری، حفظ ظاهر، دوام و آسایش ساکنین را تامین می کنخخد. طبخخق 

ل دانستن سقف اچخخرا شخخده بایخخد محاسخخبات بیشخختری بخخه منظخخور ارضا شده است. اما به منظور قابل قبو 1صورت سوال گام 

 نیز صورت پذیرد.   2برآورده ساختن گام 

 است. صحیح چ گزینه    

 

 ؟نمی باشددر خصوص بستن و محکر کردن پیچ های اصطحکاکی درست  گزینهکدام  (57

یکدیگر متصل می شوند با شرایطی می تواننخخد مجخخاز الف( استفاده از ور  های پر کننده در قطعاتی که با پیچ پر مقاومت به 

 باشد.

ب( اگر در چرخاندن پیچ ها از آچارهای بادی استفاده شود، باید فشار باد را طوری تنظیم کرد که در یک مرحله، مهره هخخا را 

 بدون چرخیدن پیچ سفت و پیچ ها را پیش تنیده کرد.

 کرد از چرخیدن پیچ و مهره با هم جلوگیری به عمل آید.ج( در تمام مراحل محکم کردن پیچ ها باید دقت 



 

 

د( در هر یک از مراحل محکم کردن پیچ ها باید از قسمتی که اتصال صلب است و صفحات تغییر شخخکل کمتخخری مخخی دهنخخد 

 شروع به بستن پیچ ها کرد.

 2-6-4-4-10، بند 265، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

حک شده است. حداقل نیروی پیش تنیدگی الزم این پیچ برر حسرب  M 27و  9/10روی کله یک پیچ عدد  (58

 کیلونیوتن به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟  

 109د(    267ج(    334ب(   1090الف( 

 4-4-10، جدول267، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 

را بدسخخت آورد. بخخر اسخخاس  9/10نگر پیچشی پیش تنیدگی متناظر برای پیچ های می توان نیروی پیش تنیدگی و ل توضیح:

 می باشد. kN  334مقدار نیروی پیش تنیدگی برابر  27Mبا قطر اسمی  9/10اطالعات این جدول برای پیچ 

 است. صحیح ب گزینه    

 

حداقل سطح آماده سازی و حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطاه فوالدی به صورت روباز درون محیط بسته در  (59

 در غیاب نظر کارشناس ذیصالح برابر است با:  %65محل با رطوبت نسبی حدود 

 میکرونی   40الیه  2میکرون در  80و حداقل ضخامت رنگ  Sa 5/2الف( حداقل سطح آماده سازی 

 میکرونی 40الیه  2میکرون در  80و حداقل ضخامت رنگ  Sa 2ب( حداقل سطح آماده سازی 

 میکرونی 40الیه  3میکرون در  120و حداقل ضخامت رنگ  Sa 5/2ج( حداقل سطح آماده سازی 

 میکرونی 40الیه  1میکرون در  40 و حداقل ضخامت رنگ  Sa 2د( حداقل سطح آماده سازی 

 5-4-10، جدول 274، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 

می توان حداقل ضخامت رنگ آمیزی قطعات فوالدی در شرایط محیطی مختلف را بدست آورد. بر این اساس بخخرای  توضیح:

 S 5/2، حداقل سطح آماده سازی برابخخر %65قطعه فوالدی به صورت روباز درون محیط بسته در محل با رطوبت نسبی حدود 

 شد.میکرونی می با 40الیه  3میکرون در  120و حداقل ضخامت رنگ 

  %80و مسخخاوی یخخا کمتخخر از  %5، شخخرایط سخخخت، شخخرایط آب و هخخوایی نسخخبی بخخیش از 5-4-10توضخخیحات ذیخخل جخخدول 

 می باشد.

 است. صحیح ج گزینه    

 

 منظور از عالمت زیر در نقشه های محاسباتی ساختمان های فوالدی چیست؟   (60

      

 میلیمتر است.                            6الف( منظور جوش گوشه دور تا دور یا سا  موثر برابر 

 میلیمتر و در محل )موقع نصب( است. 6ب( منظور جوش گوشه یا گلوگاه موثر برابر 

 برابر میلیمتر و در محل )موقع نصب( است. 6انگشتانه به ضخامت ج( منظور جوش 

 میلیمتر و در محل )موقع نصب( است.   6د( منظور جوش شیاری جناغی به ضخامت 



 

 

 30، صفحه 24-1بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، شکل جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 


