
 

 

 ( کدام یگ از قیرهای مصرفی در صنعت ساختمان کمتر موجب آلودگی محیط زیست می شوند؟1

   ب( قیرهای خالص   الف( قیرهای محلول زودگیر

 د( قیرهای محلول کندگیر    ج( قیرهای امولوسیون

 3-4-11-5، بند 88، صفحه 5بر اساس کتاب مبحث جواب: 

نفتی موجود در قیر های محلول و انتشار آنها در محیط زیست که موجب تشدید آلووودگی به جای تبخیر و تصعید حالل های 

 می شود.در قیر های امولسیون فقط آب تبخیر می شود.

 است. صحیح ج گزینه    

 

 رعایت کدام یک از موارد زیر در خصوص استفاده از پسماندهای فلزی درست است؟( 2

آلیاژ فلزات از نوع پسماندهای ویژه محسوب شووده و بایوود توودابیر خووا  حفا ووت  الف( فقط پسماندهای فلزی و پسماندهای

 محیط زیست در مورد آن ها اعمال شود.

ب( عالوه بر پسماندهای فلزی و فلزات غیرآهنی، پسماندهای آلیاژ فلزات هم از نوع پسماندهای ویووژه محسوووب شووده و بایوود 

 اعمال شود.تدابیر خا  حفا ت محیط زیست در مورد آن ها 

 ج( اعمال تدابیر خا  حفا ت محیط زیست در مورد پسماندهای فلزات غیرآهنی الزامی نیست.

د( فقط پسماندهای غیرآهنی و پسماندهای آلیاژ فلزات از نوع پسماندهای ویژه محسوب شده و بایوود توودابیر خووا  حفا ووت 

 محیط زیست در مورد آن ها اعمال شود.

 155   4-20-5بند ،  5مبحث بر اساس کتاب  جواب:

     گزینه ب صحیح است

 

 در بسته بندی و نگهداری کدام یک از انواع عایق های حرارتی باید به روش زیر عمل کرد؟  ( 3

باید در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال نگهداری شود و از احتمال ریزش و یا تماا  

مترمکعاب  60های ناشی از جوشکاری و ... پیشگیری شود. از انبار کردن با حجم بیش از براده های داغ یا جرقه 

سانتی متار شاود. در  20مترمکعبی با فاصله حداقل  60خودداری و در صورت لزوم تبدیل به بخش های مجزای 

 نزدیکی آن کپسول آتش نشانی باشد و از استعمال دخانیات جلوگیری شود.

 ب( بسته های پشم سنگ     الف( پرلیت منبسط

 د( بلوک های فوم پلیمری      ج( ورمیکولیت ورقه ای

 107صفحه  7-6-13-5بند ،  5مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

حداقل تعداد گمانه برای شروع شناسایی ژئوتکنیکی زمین یک ساختمان منفرد آتش نشانی باا یاک قب اه  (4

که روی خاک با الیه بندی ساده و زمین مناسب احادا   m 15  ×15زیرزمین با ابعاد پی گسترده )سطح اشغال( 

 می شود برابر است با:

 2د(    1ج(    3ب(    5الف( 



 

 

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

-7ساختمان آتشنشانی از اهمیت زیاد برخوردار میباشوود،مبابق جوودول  21مبحث  6صفحه  2-1-21طبق جدول توضیح: 

 2متر حداقل تعداد گمانووه 300با توجه به اهمیت زیاد و الیه بندی ساده در زمین مناسب و با توجه به مساحت کمتر از 2-1

 1متوور میباشوود  10ارتفاع گود)زیر زمووین( کمتوور از  2-2-7ان دارای زیر زمین بوده طبق جدول عدد میباشد و چون ساختم

2                  گمانه به تعداد کل اضافه میگردد. + 1 = 3                          

 است. صحیح ب گزینه   

 

مهاار اساتفاده شاود حاداقل  60در صورتی که در منط ه ای برای اولین بار جهت پایدارسازی موقت گود از  (5

تعداد کل مهارها جهت آزمایش برابر .................. که می توان تا .................. درصد از بار قراحی تحات آزماایش 

  قرار گیرند. همچنین تعداد ................... مهار تا .................. درصد از بار قراحی تحت بارگذاری قرار گیرند.

1 )6 - 125- 2 - 250     

2 )10- 125- 2 - 250   

3 )10- 150 – 2 - 250        

4 )6 – 150 – 2 - 200 

 48، صفحه 8-5-7، جدول 7کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 %125بار طراحووی در بووار آزمووای  از  %150در صورتی که مهارها به صورت موقت استفاده شوند می توان به جای  توضیح: 

 د.استفاده کر

 است. صحیح الف گزینه    

 

( در یک زمین با خاک رسی، ساختمانی پنج قب ه دارای پی نواری می باشد. قبق گزارش مهندسی ناارر ایان 6

 ؟پی دچار نشست به صورت یکنواخت شده است، حداکثر نشست مجاز تا چند میلی متر می باشد

 65د(    75ج(    85ب(   100الف( 

 28، صفحه 2-4-7، جدول 7مبحث بر اساس کتاب جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( تغییر امتداد لوله قائم فاضالب به دالیل معماری یا سازه ای ............ 7

 الف( باید با طی طول افقی تا رسیدن به نقبه خروج با دو خم اجرا شود.

 ب( مجاز نیست.

 باشد، مجاز است.ج( در صورتی که لوله قائم فاضالب مجهز به هواک  

 د( در صورتی که سرعت فاضالب در لوله مناسب باشد، مجاز است.

 89، صفحه 1-پ-5-2-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    



 

 

 

در یک ساختمان آجری که نماهای آن از سنگ می باشد و سطوح کلیه دیوارها و تیغاه هاای داخلای آن باا  (8

 پالستر گچ پوشیده می شوند، در مورد کاربرد آجر برای این ساختمان گزینه صحیح را انتخاب نمایید. 

مگاپاسکال و یا بیشتر را داشته  5فشاری الف( آجر یکپارچه و سخت باشد، در اثر ضربه با یکدیگر صدای زنگ بدهد، مقاومت 

 کیلوگرم بر مترمکعب را داشته باشد. 1700باشد. چگالی حقیقی حداقل 

مگاپاسکال و یا بیشووتر را داشووته  4ب( آجر یکپارچه و سخت باشد، در اثر ضربه با یکدیگر صدای زنگ بدهد، مقاومت فشاری 

 ب را داشته باشد.کیلوگرم بر مترمکع 1700باشد. چگالی حقیقی حداقل 

کیلوووگرم  170مگاپاسکال را داشته باشد. چگالی حقیقی حداقل  4ج( آجر مقاوم در برابر ضربه باشد، مقاومت فشاری حداقل 

 درصد تجاوز نکند. 5بر مترمکعب را داشته باشد. مکنده آب نباشد و درصد جذب آب آن از 

مگاپاسکال و یووا بیشووتر را داشووته  4یکدیگر صدای زنگ بدهد، مقاومت فشاری د( آجر یکپارچه و سخت باشد، در اثر ضربه با 

کیلوگرم بر مترمکعب را داشته باشد. فاقد توورک خوووردگی بوووده و درصوود جووذب آب آن  1700باشد. چگالی حقیقی حداقل 

 درصد باشد. 5حداکثر 

 12، صفحه 1-4-2-2-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه   

 

 قب ه صحیح است ؟ 15کدام گزینه در خصوص وضعیت آسانسور یک ساختمان ( 9

 نشانینفر مناسب برای دسترسی نیروهای آت  13( داشتن حداقل دو آسانسور به  رفیت 1

 نشانی  ( داشتن حداقل دو آسانسور برانکاردبر مناسب برای دسترسی نیروهای آت 2

 های آسانسورتمامی شفتلوکس نور در  9( تامین حداقل 3

 ( هر سه مورد4

 189صفحه  6-10-3بند ، 3مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

کااه در بااتن ساااده )باادون میلگاارد( بااا  C( کاادامیک از مااوارد زیاار در مااورد رده بااتن و اعااداد پسااوند 10

 مراعات شرایط بتن مسلح صحیح می باشد؟ 

 روزه آزمون های استوانه ای استاندارد   28مقاومت  – C16الف( رده 

 روزه آزمون های استوانه ای استاندارد7مقاومت  – C6ب( رده 

  روزه آزمون های استوانه ای استاندارد 42مقاومت  – C16ج( رده 

 روزه آزمون های مکعبی استاندارد 28مقاومت  – C20د( رده 

 36صفحه  1-2-3-5-9و بند  35صفحه  5-1-5-9، بندهای 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 



 

 

در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف، در صورتیکه کالف اف ی اضافی در میاناه دیاوار اجارا شاود،  (11

 حداکثر ارتفاع قب ه تا چند متر می تواند باشد؟ 

 متر 5د(    متر 6ج(   متر 4ب(   متر 3الف( 

 47، قسمت )ت(، صفحه 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه   

 

( کدام یک از گزینه های زیر برای سرعت مناسب مخلوط کن در اختالط بتن و چگونگی مخلوط باتن در باتن 12

 های پمپی صحیح است؟  

 درصد است. 50تا  45میلیمتر باشد، مقدار بهینه ریزدانه بین  20اگر حداکثر اندازه سنگ دانه  -دور در دقیقه 18تا  6الف( 

 بتن نباید خمیری و چسبنده باشد تا به جداره های لوله پمپ بچسبند.مخلوط  -دور در دقیقه 8تا  6ب( 

 مخلوط بتن باید حد االمکان خشک باشد تا به راحتی در لوله ها حرکت کند. -دور در دقیقه 25تا  15ج( 

 مخلوط بتن باید خمیری و چسبیده باشد. -دور در دقیقه 18تا  6د( 

 3و  2، قسمت 5-8-9، بند 85و صفحه  2، قسمت 3-2-7-9د ، بن60، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 در مورد پیشامدگی س ف در ساختمان های آجری با کالف، کدام گزینه صحیح می باشد؟  (13

 الف( با پی  بینی مهارهای الزم اجرای دیوار روی پیشامدگی با هر ارتفاعی بالمانع می باشد.

 متر باشد. 5/1پیشامدگی طره در مورد بالکن ها به هیچ وجه نباید بی  از ب( طول 

 ج( طول پیشامدگی قابل قبول در بالکن های دو طرف بار کمتر از بالکن های سه طرف باز می باشد.

ه محاسووبه متر، طره بایوود در برابوور نیروهووای قووائم زلزلوو  5/1د( در صورت تجاوز طول پیشادگی طره در بالکن دو طرف باز از 

 گردد.

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

 است. صحیح د گزینه   

 

در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف با مصالح بنایی فاصله کالف های قائم از یکدیگر نباید بایش از  (14

........... متر باشد. هیچ یک از ابعاد م طع کالف قاائم باتن مسالح نبایاد کمتار از ........... ساانتی متار باشاد. 

 .... میلیمتر باشد. میلگردهای قولی باید از نوع آجدار با حداقل قطر ........

 میلیمتر 10سانتی متر،  20متر،  5ب(    میلیمتر 12سانتی متر،  20متر،  6الف( 

 میلیمتر   10سانتی متر،  20متر،  6د(    میلیمتر 12سانتی متر،  25متر،  5ج( 

 55-56الف، صفحات -2-10-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه   



 

 

( اختالط بتن با دست ........... باه جاز ماوارد اساتثنایی و کام اهمیات، باا دساتور ........... و بارای باتن از 15

 رده پایین تر از ........... 

 C 16 -کارفرما -ب( مجاز نیست  C 16 -دستگاه نظارت -الف( به هیچ وجه مجاز نیست

 C 20 -دستگاه نظارت -د( مجاز نیست  C 20 -کارفرما -ج( به هیچ وجه وجاز نیست

 61، صفحه 4-2-7-9، بند 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

اختالط بتن بووا دسووت بووه هوویچ وجووه مجوواز نیسووت بووه جووز موووارد اسووتثنایی و کووم اهمیووت، بووا دسووتور دسووتگاه  توضیح:

 با رعایت برخی نکات. C 16نظارت و برای بتن از رده پایین تر از 

 است. صحیح الف گزینه    

 

مورد اساتفاده در در صورت استفاده از س ف تیرچه بلوک در ساختمان بنایی محصور شده با کالف، میلگرد  (16

 پوشش بتن س ف و در جهت عمود بر تیرچه ها باید دارای چه شرایطی باشد؟

 میلیمتر   500میلیمتر به فواصل حداکثر  8الف( دارای حداقل قبر 

 میلیمتر   250میلیمتر به فواصل حداکثر  6ب( دارای حداقل قبر 

 میلیمتر   250میلیمتر به فواصل حداکثر  8ج( دارای حداقل قبر 

 میلیمتر   500میلیمتر به فواصل حداکثر  6د( دارای حداقل قبر 

 58، صفحه 2ب 11-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه   

 

 ار باشد چ در است؟( ابعاد الزم جهت توقف یک خودرو در صورتیکه سه قرف محل توقفگاه دیو17

 3×  5د(   3×  6ج(   5/2×  5/5ب(   5/2× 5الف( 

 70پ، صفحه  -4-2-10-5-4، بند 4مبابق کتاب مبحث  جواب: 

 متر قابل قبول می باشد،   3×5به همین دلیل مساحت 

   است. صحیح د گزینه    

 

  دارند ، پس از در ورودی به سوئیت ها :های مسکونی که متصرفان کمتر از یک ماه در آن اقامت در تصرف( 18

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

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

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

 است. صحیح الف گزینه    



 

 

( در مبحث چهارم م ررات ملی ساختمان، عایق کاری رقوبتی و تعبیه کف شوی دارای سایفون در فاااهای 19

 بنا در کدامیک از موارد زیر الزامی است؟داخلی 

 ب( کف فضای کار مقابل آشپزخانه دیواری الف( فضاهای داخلی که در آن ها شیر برداشت آب تعبیه شود

 د( کف آشپزخانه مستقل     ج( کف آشپزخانه باز

 107، صفحه 2-10-9-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 

( پیش بینی پایه های اقمینان برای تیرهاای باا دهاناه بزرگتار از ......... متار، تیرهاای کنساول باه قاول 20

هاای کنساول باه قاول بیشاتر از  بیشتر از ........... متار، دال هاای باا دهاناه بزرگتار از ............ متار و دال

یاه هاای اقمیناان بایاد قاوری باشاد کاه فاصاله آن هاا باه هار حاال از ....... متر اجباری است. تعاداد پا.

 (92آذر  -نظارت -)معماری............. متر تجاوز نکند. 

 3-2-4-5/2-5د(  3-5/1-3-5/2-5ج(   4-2-4-3-6ب(  4-5/1-3-3-6الف( 

 161، صفحه 2، قسمت 7-1-12-9، بند 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( شرایط استفاده از پله های مارپیچ در راه های خروج برای حداکثر پنج نفر کدام است؟  21

 200 -حداقل ارتفاع مفید روی پله )قوود راه پلووه( -سانتیمتر 65حداقل عرض پله  -سانتی متر 24الف( حداکثر ارتفاع هر پله 

 سانتی متر  

 195 -حداقل ارتفاع مفید روی پلووه )قوود راه پلووه( -سانتیمتر 70حداقل عرض پله  -سانتی متر 20ب( حداکثر ارتفاع هر پله 

 سانتی متر

 210 -حداقل ارتفاع مفید روی پلووه )قوود راه پلووه( -سانتیمتر 75حداقل عرض پله  -سانتی متر 18ج( حداکثر ارتفاع هر پله 

 سانتی متر

 200 -حداقل ارتفاع مفیوود روی پلووه )قوود راه پلووه( -سانتیمتر 80رض پله حداقل ع -سانتی متر 22د( حداکثر ارتفاع هر پله 

 سانتی متر

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

قب ه بر روی سطح دستر  معبر که برای اقامت یک یا دو خاانوار  3( در تصرف های مسکونی شامل حداکثر 22

 می شود. در نظر گرفته 

الف( حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نمایید یا بار تصرف حداکثر 

 است. 40/1نفره  45

 سانتیمتر باشد. 120ب( در صورت استفاده از درهای دو لنگه بدون وادار وسط به عنوان در اصلی، پهنای لنگه نباید از 



 

 

سووانتیمتر کوواه   120چه در اصلی به بالکن باز شونده نباید در تمام مسیر باز شدن عمق و پهنای الزامووی بووالکن از ج( چنان

 دهند.

عدد بیشتر باشد و عمق کف پله از لبه یک کف پله با لبه فوقانی کف پلووه  12د( تعداد پله ها بدون پاگرد با استراحت نباید از 

 بعدی اندازه گیری شود.

 1-5-1-5-4، بند 45، صفحه 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

نفار قراحای  4آپارتمان و بعد خانوار  20قب ه، با  7( چنانچه مخزن ذخیره آب برای یک ساختمان مسکونی 23

 شود، حداقل گنجایش آن 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    

 

متر از دیاوار م ابال در فااای اقامات  5/4حداقل سطح نورگذر تامین شده در یک دیوار با فاصله بیش از ( 24

متر از دیاوار  5/4واحد مسکونی و حداقل سطح نور گذر تامین شده در بیش از یک دیوار با فاصله کمتر از اصلی 

 دانش آموز نسبت به سطح کف چ در است؟ 20م ابل در کال  های در  تا سطح متوسطه یا بیش از 

 1: 12و  7:1د(    1: 12و  1: 8ج(    1: 5و  1: 7ب(   1: 5و  1: 8الف( 

 82و81،    6-4جدول ، 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

( آموزش و ترویج اصول اخالق حرفه ای و نظام نامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان از وراایف 25

 کدام یک از مراجع زیر است؟  

     الف( شورای مرکزی

 ب( اداره کل راه و شهرسازی استان

 سازمان نظام مهندسی ساختمانی استان با هماهنگی شورای مرکزیج( 

 د( کمیته ترویج و پای  اخالق حرفه ای 

 (  1-)قسمت  2، تبصره 2، ماده 2بر اساس الحاقیه و اصالحیه قانون نظام مهندسی، صفحه  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 یت اخالق و شئون مهندسی می باشد؟ ( کدام یک از موارد زیر از شرایط حسن شهرت شغلی و رعا26

 سال از زمان صدور آرای قبعی علیه متقاضی 5الف( گذشتن بی  از 



 

 

 ب( نداشتن محکومیت انتظامی قبعی درجه یک یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی

خلووع یوود در پیمانکوواری ج( نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خووود یووا بووی  از دو بووار 

 عمرانی خود

 د( نداشتن سابقه خله ید در هیچ یک از پروژه های عمرانی خود.

 3، بند الف، قسمت 59، ماده 3بر اساس کتاب اصالحیه و الحاقیه کتاب قانون نظام مهندسی، صفحه  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 نفر متصرف کدامیک است؟   100( حداقل ررفیت راه خروج در یک تصرف پر مخاقره با تعداد 27

 سانتیمتر 50سانتیمتر و برای سایر خروجی ها  80الف( برای راه پله و پلکان های خروج 

 یمترسانت 130 ی هاخروج یرسا یو برا یمترسانت 150خروج  یو پلکان ها ب( برای راه پله

   یمترسانت 100 ی هاخروج یرسا یو برا یمترسانت 180خروج  یراه پله و پلکان ها ج( برای

 یمترسانت 50 ی هاخروج یرسا یو برا یمترسانت 100خروج  یپله و پلکان هاد( برای راه 

 102، صفحه 1-6-6-3، جدول 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

نفوور ایوون  100سووانتیمتر باشوود، بوورای  8/1ه برای هر نفر در صورتی که  رفیت راه خروج در یک تصرف پر مخاطر توضیح:

 سانتی متر خواهد بود.  100سانتیمتر و برای سایر خروجی ها با مسیر افقی یا شیبدار  180 رفیت 

 است. صحیح ج گزینه    

 

غیرضاروری باه ( در اثر عملکرد نامناسب یکی از مهندسان در مرحله اجرای ساختمان، هزینه های فااحش 28

کارفرما تحمیل شده است. در صورت شکایت کارفرما و با احراز تخلف حرفه ای، کدام گزینه در ماورد مجاازات 

 انتظامی مورد انتظار صحیح است؟

 ب( مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار  الف( مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج

 د( مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج  از اشتغال ج( حداقل به میزان سه ماه محرومیت

 (3-)قسمت الف 91، ماده 8بر اساس کتاب الحاقیه و اصالحیه قانون نظام مهندسی، صفحه  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

مجاز دماای در مورد انبار کردن رنگ های مورد استفاده در رنگ آمیزی سازه های فوالدی حداقل و حداکثر ( 29

 محیط انبار بر حسب درجه سلسیو  چ در است؟

 40ب( حداقل صفر و حداکثر    35و حداکثر  18الف( حداقل 

 38و حداکثر  5د( حداقل    38و حداکثر  12ج( حداقل 

 272، صفحه 5-5-4-10بند ،  10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 



 

 

یک در رشته تاسیسات مکانیکی به اتفاق یکی از مهندسان هم رشته و هم پایه خاود یکی از مهندسان پایه  (30

شاغل در یک شرکت ح وقی قراحی ساختمان می باشند. چنانچه شخص مورد نظر خارج از کارهای مرباوط باه 

ل خود در شرکت شاغل تمام وقت محسوب نشده و با تایید مراجع ذیربط تعهد نماید در قول یک سال آینده شغ

 ل نکند ررفیت اشتغال نامبرده حداکثر چ در افزایش خواهد یافت؟  بتمام وقت دیگری را ت 

 مترمربع 10800د(  مترمربع 56000ج(  مترمربع 13000ب(  مترمربع 28800الف( 

 31، صفحه 4، جدول 1-3-6، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 35درصد افزای   رفیت اشتغال طراحان حقوقی ساختمان نسبت به  رفیت اشووتغال دفوواتر مهندسووی تووک نفووره  توضیح:

35%یابد.                          درصد افزای  می × 16000 = 21600𝑚2 

 مترمربع است. 16000حداکثر  رفیت اشتغال مهندسی پایه یک  1مبابق جدول شماره 

)صووفحه  4درصد به مقووادیر جوودول شووماره  50،  رفیت اشتغال حداکثر تا 32، صفحه 5-3-6، بند 2بر اساس کتاب مبحث 

× 50%        ( اضافه می شود.                      31 21600 = 10800𝑚2 

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( گزینه صحیح را مشخص کنید. 31

سووانتی  30راه های خروج در صورتی مجاز است که حداقل اندازه کف هوور پلووه در فاصووله الف( استفاده از پله های قوسی در 

 سانتی متر باشد. 28متری از باریک ترین قسمت 

 درصد باز باشد. 40ب( پلکان خارجی باید حداقل از یک طرف به میزان 

سووانتی  28ه کووف هوور پلووه در فاصووله ج( استفاده از پله های قوسی در راه های خروج در صورتی مجاز است که حداقل انووداز

 سانتی متر باشد. 30متری از باریک ترین قسمت 

 سانتی متر می باشد. 40نفر عرض مفید پله حداکثر  5د( در پله های مارپیچ در راه های خروج برای حداکثر 

 92، صفحه 7-3-4-6-3و  6-3-4-6-3، بندهای 3بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ت.اس صحیح الف گزینه    

 

 کدامیک از اشخاص زیر مکلف به تهیه »ن شه های چون ساخت« ساختمان می باشند؟  (32

 الف( طراح ساختمان با تایید مسئول دفتر طراحی ساختمان یا مدیر عامل شخص حقوقی طراح )حسب مورد(

 ب( طراح ساختمان با تایید نا رات مربوطه و نا ر هماهنگ کننده

 همراه سایر نا ران مربوطهج( نا ر هماهنگ کننده به 

 د( سازنده ساختمان با تایید نا ر هماهنگ کننده و سایر نا ران مربوطه

 36، صفحه 8-1-7و  1-7، ماده 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( حداقل میزان آزمایش های غیرمخرب جوش، هنگام تولید و نصب در سازه های فوالدی چ در است؟  33

 با روش رنگ نافذ -الف( برای جوش های گوشه در اتصاالت تیر به ستون صد در صد



 

 

 درصد بازرسی چشمی 50ب( برای هر نوع جوش، حداقل 

 در صد، با روش پرتونگاریج( برای جوش های لب به لب عرضی و طولی ستون ها، صد 

 با روش رنگ نافذ -د( برای جوش های گوشه بال به جان، سی درصد

 1-4-10،  جدول 263، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ؟ نمی باشد( کدامیک از موارد زیر در مورد مجریان ساختمان صحیح 34

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

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

ان حداکثر  وورف ج( در صورت تغییر محل دفتر مهندسی اجرای ساختمان، مسئول دفتر مو ف است مراتب را به طور همزم

 مدت یک ماه به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اطالع دهد.

د( متقاضیان تاسیس دفتر مهندسی اجرای تاسیسات ساختمانی باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقووی مجووری تاسیسووات 

 باشند.

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

 ، گزینه الف صحیح است.43بحث دوم مقررات ملی ساختمان، صفحه از م 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    

 

 نصب سازه های فوالدی صحیح نیست؟( کدام یک از گزینه های زیر در ساخت و 35

الف( برش نیمرخ فوالدی که برای ساخت مهاربندها مصرف می شوند، در صورت موافقت مهندس نووا ر مووی توانوود بووا اره یووا 

 برش دستی انجام شود کلیه ناصافی های احتمالی باید با سنگ زدن برطرف شود.

، ضخامت رنگ آمیزی قبعات فوووالدی در داخوول %50کمتر از  ب( در شرایط آب و هوایی با رطوبت نسبی متوسط مساوی یا

 میکرون از ضد زنگ الکیدی باشد. 30دیوار و نازک کاری باید حداقل 

ج( به جز سبوح تماس بقیه سبوحی که بعد از ساخت، قابل دسترس نخواهد بود باید قبل از جمع کردن کار، تمیووز و رنووگ 

 ت که در مدارک و محاسبه خواسته شده باشد.آمیزی شود. البته این عمل زمانی الزم اس

میلیمتوور بووا وسووایل  100د( در صورتی که جریان هوا یکنواخت و ثابت بوده و بتوان محیط جوشکاری را بووه شووعاع حووداقل 

 مناسب به نحوی گرم کرد که با دست کامال محسوس باشد و محیط جوشکاری حفا ت گردد، جوشکاری بالمانع است.

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

 گزینه الف صحیح است. 259، صفحه 2-4-4-10مبابق بند  توضیح:

 گزینه ج صحیح است. 272، صفحه 4-5-4-10مبابق با بند )ز( بند 

 گزینه د صحیح است. 261، صفحه 4-4-4-10مبابق قسمت )ز( بند 

 است. صحیح ب گزینه    



 

 

 در ارتباط با پر کردن مالت زیر ورق کف ستون ها )گروت ریزی( کدام گزینه صحیح است؟   (36

 الف( فقط وقتی می توان این کار را انجام داد که کل اسکلت تکمیل شده ولی بتن ریزی سقف ها انجام نشده باشد.

 ل، همبر و مهاربندی شده باشد.ب( وقتی می توان این کار را انجام داد که بخ  قابل قبولی از سازه، تراز، شاقو

 ج( بعد از شاقول کردن ستون مورد نظر به تنهایی، می توان این کار را انجام داد.

 د( این کار زمانی باید انجام گیرد که بتن کلیه سقف ها ریخته شده باشد.

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

مترمربع در زاهدان بنا باه دالیلای خاارج از تصاور ناارر  7450در اجرای یک پروژه مسکونی به مساحت ( 37

ن صاورت وریفاه ناارر ماه بیش از زمان اعالم شده در قرارداد دارد. در ای 6ح وقی، نظارت پروژه نیاز به مدت 

 ح وقی چیست؟  

ظارت، مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع صدور پروانووه الف( باید حداکثر تا یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد ن

 ساختمان اعالم و از صاحب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

ب( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجووع صوودور پروانووه 

 ازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.ساختمان اعالم و از س

ج( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم 

 و از سازمات درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

نظارت، مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعووالم  د( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد

 و از صاحب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

 70، صفحه 9-4-15، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 زیر مجاز می باشد؟  (LDF)کدامیک از حاالت سیستم قاب فوالدی سبک  (38

 متر در گلپایگان. 6الف( قاب فوالدی سبک با دیوار برشی با پوش  تخته های گچی به عنوان مهار جانبی و ارتفاع 

 در تهران.  متر 6ب( قاب فوالدی سبک با دیوار برشی با پوش  تخته های سیمانی به عنوان مهار جانبی و ارتفاع 

 متر در گلپایگان 16ج( قاب فوالدی سبک با دیوار برشی فوالدی با ارتفاع 

 متر در تهران 16د( قاب فوالدی سبک با مهاربندی تسمه ای قبری با ارتفاع 

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

را داشته باشاد. فااها  ی عدم آلودگ یاعدم اشغال  یدر زمان ها یهتهو یستمس یرز یاز شهرها یککدام  ( در39

 د( خرم آباد    ج( تهران   ب( بابل  الف( آبادان

 55و  17، صفحات 15-3-4-19و  5-2-2-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 

 

اسووت. در زمووان هووای عوودم  1گووروه  با توجه به این که ساختمان از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انوورژی جووز  توضیح:

اشغال یا عدم آلودگی فضاها، سیستم تهویه باید قابلیت توقف را داشته باشد. با توجه به اینکه شهر آبادان با صوورفه جووویی در 

 3و خرم آباد جزو گووروه  2، تهران جزو گروه 3می باشد. همچنین بابل جزو گروه  1( جزو گروه 3مصرف انرژی زیاد )پیوست 

 باشند.می 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( در کارگاهی با محیط گرم و مرقوب برای سیم کشی روکار، لوله ها باید ................40

   ب( فوالدی )گالوانیزه( باشند    الف( فوالدی پیچی باشند 

 د( پالستیکی سخت باشند.   ج( پالستیکی خرطومی باشند

  123، صفحه 1-3-10-13، بند 13بر اساس کتاب مبحثجواب: 

 است. صحیح  ب گزینه    

 

گزیناه هاای زیار  در قرح عمرانی چنانچه محل تهیه مصالح در مدارک پیمان قید شده باشد کدام یاک از (41

 درست می باشد؟

کارفرما، مشوواور و پیمانکووار تقسوویم مووی الف( خسارت ناشی از عدم مرغوبیت مصالح تهیه شده از منابع مذکور به تساوی بین 

 شود.

 ب( مسئولیت عدم مرغوبیت مصالح تهیه شده از منابع مذکور بر عهده کارفرما می باشد.

 ج( مسئولیت عدم مرغوبیت مصالح تهیه شده از منابع مذکور متوجه تهیه کننده اسناد پیمان می شود.

 ر در زمینه تهیه مصالح مرغوب نمی کاهد.د( ذکر منابع و محل تهیه مصالح از مسئولیت پیمانکا

 154، صفحه 6، ماده 2بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه   

 

چینی یک چاپخانه بر حسب لوکس چ در بیشاتر از حاداقل حداقل روشنایی عمومی الزامی در محل حروف( 42

 روشنایی عمومی اتاق خواب یک منزل مسکونی است ؟

 حداقل روشنایی عمومی اتاق خواب مسکونی( سه برابر 1

 ( چهار برابر حداقل روشنایی عمومی اتاق خواب مسکونی2

 ( دو برابر حداقل روشنایی عمومی اتاق خواب مسکونی  3

 ( پنج برابر حداقل روشنایی عمومی اتاق خواب مسکونی4

 180و  178صفحات  5-2جدول پ، 13مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 برابر روشنایی عمومی اتاق خواب مسکونی است. 5شود که می 250بنابراین اختالف دو روشنایی  توضیح:

 است. صحیح د گزینه    

 



 

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟  43

 لیتر در دقیقه است.6الف( مقدار آب مصرفی در دستشویی خصوصی 

 ار یا کف نزدیک به آن ادامه یابد و به آن متصل باشد.ب( اتصال لوله ای که به سینک آب می رساند باید تا دیو

 بار است. 5ج( حداقل فشار آب در پشت شیرهای آب خوری در وضعیت بدون جریان 

 لیتر در دقیقه بیشتر باشد. 9د( مقدار مصرف آب در دوش نباید از 

 44، صفحه 1-الف وت 5-3-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 .45ب صفحه  5-3-3-16، جدول 42صفحه  1الف و  4-3-3-16بند  توضیح:

 است. صحیح الف گزینه    

 

( دوره تناوب بازرسی )قطعات معماری و سازه، لوله کشی آب باران، کویل های سرمایی و گرماایی و مخاازن 44

 آب گرم( به ترتیب، حداقل چند بار است؟

 هر سال دو بار –ال دو بار هر س -هر سه ماه یک بار -الف( هر سال یک بار

 هر سال دو بار -هر سال یک بار -هر ماه یک بار -ب( هر سال یک بار

 هر سال یک بار -هر سال دو بار -هر سال دو بار -ج( هر دو سال یک بار

 هر سال یک بار   -هر سال یک بار -هر سال یک بار -د( هر دو سال یک بار

الووف و  3-2-5-23بنوود  34و صفحه  5-6-22بند  48، و صفحه 8-3-22بند  27، صفحه 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 2-3-5-22بند  37صفحه 

 است. صحیح ج گزینه    

 

در سااختمان ( کدامیک از گزینه های زیر در خصوص نصب مکالمه دو قرفه )تلفن و یا ...( در کابین آسانسور 45

 های عمومی صحیح است؟  

 و  رفیت های باالتر از آن الزامی است. (1000kg)الف( برای آسانسورهای برانکاردبر 

 ب( فقط برای آسانسورهای حریق یا آت  نشان الزامی است.

 توصیه می شود برای کلیه آسانسورها نصب شود.ج( 

 و  رفیت های باالتر از آن الزامی است. (kg 630)د( برای آسانسورهای جابجایی افراد با صندلی چرخدار 

 35، صفحه 10-4-6-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

( در کابین نصب شود، توضیه می شود این وسوویله در ساختمان های عمومی باید وسیله مکالمه دو طرفه )تلفن یا ... توضیح:

 در کلیه آسانسورها نصب شود.

 است. صحیح ج گزینه    

 

 در دیوارهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار در ساختمان های با شکل پذیری متوسط، بتن مصرفی باید:  (46

 باشد. mm 37میلیمتر بوده و حداکثر اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی آن  100تا  75با اسالمپ بین  C 25حداقل از رده الف( 

 باشد. mm 20میلیمتر بوده و حداکثر اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی آن 150تا  100با اسالمپ بین  C 20حداقل از رده ب( 



 

 

 باشد. mm 37بوده و حداکثر اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی آن  میلیمتر 100تا  75با اسالمپ بین  C 20حداقل از رده ج( 

 باشد. mm 37میلیمتر بوده و حداکثر اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی آن  150تا 100با اسالمپ بین  C 25حداقل از رده د( 

 65، صفحه 1-2-4-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح  ب گزینه    

 

 م یک از عبارات زیر صحیح است؟  مورد شرایط داربست و نحوه ی استفاده از آن کدادر  (47

 الف( داربست باید  رفیت پذیرش دو برابر مورد نظر را داشته باشد.

سووانتی متوور قبوور و بیسووت سووانتی متوور  3ب( تخته هائی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می گیرند باید حداقل 

 باشند.عرض 

 ج( در موقع طوفان یا باد شدید باید از کار کردن کارگران بر روی داربست جلوگیری شود.

د( از داربست به هیچ عنوان نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده نمود حتی مصالحی که برای انجام تدریجی کووار 

 مورد نیاز باشد.

 51، صفحه 11-2-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

متر مربع، کدام یک از موارد ایمنی زیر بایساتی در نظار گرفتاه  5000( در یک کارگاه ساختمانی با زیربنای 48

 شود؟

-A)  ایجاد درمانگاه سیار–B  جعبه ی کمک های اولیه و آموزش افراد–C  آمبوالنس–D  وسایل ارتبااقی بارای

 تعیین مسئول ایمنی( E–تما  فوری با مرکز اورژانس و آتش نشانی 

 Eو  Dو  Cو  Bو  Aد(  Eو  Dو  Cو  Bج(   Eو  Dو  Bب(   Cو  Aالف( 

،  3-8-3-12و بنوود 2-8-3-12، و بنوود 1-8-3-12و بنوود  9، صووفحه 5-5-1-12، بنوود 12بر اساس کتوواب مبحووث جواب: 

  25صفحه 

 است. صحیح ب گزینه    

 

متر در مجاورت یک راه عبور عمومی، در دست تخریب می باشد. در چاه  15( یک ساختمان قدیمی با ارتفاع 49

 صورتی احدا  راهرو سرپوشیده موقت در تمام قول و عرض مجاور بنا در راه عمومی الزامی است؟  

 متر باشد. 6الف( در صورتی که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از 

 متر باشد. 30/7که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از ب( در صورتی 

 متر باشد. 8ج( در صورتی که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از 

 متر باشد. 10د( در صورتی که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از 

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

 متر می باشد که در گزینه الف اشاره شده است. 6متر،  15صد در 40بنابراین مبابق سوال 



 

 

 است. صحیح الف گزینه    

 

نیست، مگر با رعایات  نصب بخاری با آب گرم کن با سوخت مایع یا گاز در اتاق خواب، توالت یا انباری مجاز (50

 شرایط زیر: 

 باشد.الف( اتاق محل نصب بخاری یا آب گرم کن، به خارج پنجره داشته 

 ب( اتاق محل نصب بخاری یا آب گرم کن، تهویه ی مناسب داشته باشد.

 ج( بخاری از نوع بدون دودک  باشد و سیستم ایمنی آن از طرف موسسه ی صالحیت دار، گواهی شده باشد.

احتووراق را  د( بخاری یا آب گرم کن تمامی هوای الزم برای احتراق را مستقیما از خارج دریافت کند و دودکوو  آن محصووول

 مستقیما به خارج بفرستد.

 31الف، صفحه -3-4-3-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 حمال قابلیات که آسانسورهایی  چرخدار، صندلی  حمل قابلیت که آسانسورهایی  درب بازشو عرض حداقل (51

 باشد؟ می  چ در دارند را بیمار تخت حمل قابلیت آسانسورهایی که و( برانکاردبر) بیمار

 بووا آسانسووور -متر سانتی 90 برانکارد حمل قابلیت با آسانسور -متر سانتی 80 چرخدار صندلی حمل قابلیت با آسانسور( الف

   متر سانتی 130 تخت بیمار حمل قابلیت

 بووا آسانسووور -متر سانتی 100 برانکارد حمل قابلیت با آسانسور -متر سانتی 80 چرخدار صندلی حمل قابلیت با آسانسور( ب

 متر سانتی 130 تخت بیمار حمل قابلیت

 بووا آسانسووور -متوور سانتی 100 برانکارد حمل قابلیت با آسانسور -متر سانتی 90 چرخدار صندلی حمل قابلیت با آسانسور( ج

 سانتی متر 130تخت بیمار  حمل قابلیت

آسانسووور بووا  -سووانتی متوور 90آسانسور با قابلیت حمل برانکووارد  -سانتی متر 80چرخدار صندلی  حمل قابلیت با آسانسور( د

 سانتی متر 120قابلیت حمل تخت بیمار 

 11و  10، صفحات 11-1-2-15و  10-1-2-15، 9-1-2-15، بند های 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

سرمایی ساختمان با آب گرم کننده یا سرد کننده، پاس از اجارا در کارگااه، لوله کشی تاسیسات گرمایی و  (52

 رت شرایط آزمایش را بیان کنید. ممکن است با آب آزمایش شود. در این صو

 فشار آزمایش -

 محل نصب فشار سنج -

 مدت آزمایش -

 مدت دو ساعت پیوسته  – بار 4برابر فشار کار طراحی سیستم، دست کم  5/1الف( 

 مدت دو ساعت پیوسته  –بار  7برابر فشار کار طراحی سیستم، دست کم  5/1ب( 

 ساعت 24مدت   –بار  4برابر فشار کار طراحی سیستم، دست کم  2ج( 



 

 

 ساعت 12مدت   –بار  7برابر فشار کار طراحی سیستم، دست کم  2د( 

 131، صفحه 2-5-10-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ررفیات .باشادمی  ثانیاه بر متر 1 پله سرعت و متر 0/38 پله عمق متر،  0/8پله عرض برقی  پله یک در (53

 است؟ ساعت در نفر چند برقی  پله این جایی  جابه

1  )473/9                    2 )210/14                     3 )948/18                  4 )854/15 

 43صفحه 2-2-3-15و استفاده از راببه  42صفحه  2-2-3-15 ، بند  15 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 توضیح: 

𝐶𝑡 =
𝑉 × 3600 × 𝑘

𝑇
(𝑝/ℎ) 

𝐶𝑡 =
1 × 3600 × 1/5

0/38
= 14210(𝑝/ℎ) 

 .است صحیح ب گزینه    

 

 کدام گزینه است؟   125( ترتیب ضریب جذب صدای موارد زیر ) به ترتیب از کم به زیاد( در بسامد مرکزی 54

 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 -کف پارکت بر روی بتن –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 ج گزینه    

 

ح به ضخامت یکسان و یک الیه عایق حرارتی میاانی و دیاوار دیگاری باا اگر یک دیوار از دوالیه بتن مسل ( 55

همان ضخامت کل و با ضخامت الیه عایق حرارتی یکسان و مشخصات بتن یکسان ولی ضخامت الیه هاای باتن 

 ؟مسلح نباشند، با هم م ایسه شوند: کدام یک از گزینه های زیر درست است

 ضخامت متفاوت بیشتر است.الف( افت صوتی دیوار با الیه های با 

 ب( دو دیوار به یک میزان افت صوتی خواهند داشت.

 ج( افت صوتی دیوار با الیه های با ضخامت یکسان بیشتر است.

 د( هیچکدام  

 69صفحه  1-3-و جدول پ 22صفحه  3-1-2-18بند ،  18مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    



 

 

از ساختمان توسط جداری مشترک با قسمت دیگری از ساختمان جدا شده باشد،  ( در صورتی که یک قسمت56

 ........ ت ل محاسبه شود، اگر .....ضریب انت ال حرارتی آن قسمت باید بصورت مس

  مترمربع باشد 20الف( سبح تماس فی مابین آن ها بیشتر از 

 مترمربع باشد. 15ب( سبح تماس فی مابین آن ها کمتر از 

 مترمربع باشد. 15سبح تماس فی مابین آن ها بیشتر از ج( 

 مترمربع باشد. 25د( سبح تماس فی مابین آن ها بیشتر از 

 6، )ساختمان مستقل کم ارتفاع(، صفحه 1-19، بند 19بر اساس کتاب مبحثجواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

( برای نگه داری بهینه از ساختمان، در صورتی که دستورالعمل خاصی ارائه نشده باشاد، بایاد دوره تنااوب 57

 بازرسی: 

 الف( دامپر ضد آت  ساالنه یک بار، شبکه فاضالب بهداشتی ساالنه یک بار و تابلوهای برق هر دو سال یک بار باشد.

ساالنه یک بار و رله های حفا تی موتورهای الکتریکی ماهانووه یووک بووار ماه یک بار، بست ها و تکیه گاه ها  6ب( دودک  ها 

 باشد.

 ج( تاسیسات تبرید ساالنه دو بار، تاسیسات توزیع آب مصرفی ساختمان ساالنه یک بار و ترانسفورماتورها ساالنه دو بار باشد.

اهری موتورهای الکتریکووی در حووال نصووب و در د( شومینه و آبگرمکن ساالنه یک بار، لوازم بهداشتی ساالنه دوبار و بازدید  

 ماه یکبار باشد. 6حال کار هر 

 48و  38و  36، صفحات 4-6-22و  3-5-22و  4-5-22، بندهای 22بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 

 ( حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی بل در سالن بانک ها برابر است با:58

 الف( حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی بل سالن انتظار )البی( هتل  

 ب( حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی بل در اتاق نشمین یک واحد مسکونی

 ج( حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی بل در نمازخانه یک ساختمان آموزشی

 صبح. 7شب تا  10دسی بل در منبقه شهری با سر و صدای بسیار کم و از د( حداکثر تراز نوفه محیبی بر حسب 

 35صفحه  1-6-2-18، جدول 21صفحه  1-1-2-18، جدول 18بر اساس کتاب مبحث جواب: 

دسی بل می باشد که این مقدار با تووراز نوفووه  45مبابق جداول حداکثر تراز نوفه زمین مجاز در سالن بانک ها برابر  توضیح:

 صبح یکسان است. 7شب تا  10نبقه شهری با سر و صدای بسیار کم از محیبی م

 است. صحیح د گزینه    

 

 (89اسفند  -نظارت -)معماری( کدامیک از تابلوهای زیر نیاز به مجوز از مدیریت های شهری دارد؟ 59

 الف( تابلوهای انتظامی



 

 

 ب( تابلوهای راهنمای شهری

 ج( تابلوهای تبلیغاتی

 تابلوهایی که معرف ساختمان می باشد، نام کارفرما، مشاور و ... در آن عنوان شده است.د( 

 64، صفحه 1-1-2-7-20، بند 20بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ح در م ابل انفجار استفاده کرد؟  در سازه های بتن مسل  500Sتحت چه شرایطی می توان از میلگرد رده  (60

 استفاده نمود. S 500الف( در صورت ایجاد شرایط محصور شدگی کافی می توان از میلگرد مسلح کننده 

 استفاده کرد. 500Sیا باالتر باشد، می توان از میلگرد رده  30Cب( در صورتی که بتن از رده 

 استفاده شود. 500Sج( به هیچ وجه نباید از میلگردهای مسلح کننده 

 استفاده کرد. S 500د( بدون هیچ محدودیتنی می توان از میلگرد مسلح کننده 

 57، صفحه 2-5-4-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 


