
در اثر عملکرد نامناسب یکی از مهندسان در مرحله اجرای ساختمان، هزینهه ههای حهاحی ضرررهربری  هه  (1

کارحرما تحمرل شده است. در صورت شکایت کاحرما ب  ا احراز تخلف حرحه ای، کدام گزینهه در مهورد مزهازات 

 انتظامی مورد انتظار صحرح است؟

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

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

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

 است. صحرح ب گزینه   

 

نهها  ا توجه  ه الزامات عمومی ساختمان، حداقل ارتفاع الزم در حضاهای انباری که  رای مهدت وهوالنی در   (2

 توقف نمی شود، چند متر است؟  

 10/2د(    80/1ج(   40/2ب(    2الف( 

 73، صفحه 1-11-5-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح د گزینه   

 

متر  االتر نسبت  ه کف حضای مزابر قرار داشته  اشد حداقل ارتفاع  9/0اگر کف ایوان در دسترس در ارتفاع  (3

 جان پناه لبه  ن چند متر  اید  اشد. 

 1/1د(    5/1ج(    9/0ب(    6/0الف( 

 105، صفحه 1-1-9-9-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح د گزینه   

 

 ی الراف شرشه ................. مرلگردهای حوالدی نسبت  ه مرلگردهای کامپوزیت (4

 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. صحرح ب گزینه    

 

نقشه ای را  رای اجرا تهره کهرده انهد در قا هل  ن حه  یکی از اعضای دحاتر مهندسی که  ه صورت گربهی ( 5

الزحمه ای دریاحت نکرده است، چنانچه از امضای نقشه ها استنکاف نماید  ه کدام یک از مزهازات هها محکهوم 

 خواهد شد؟



     ( درجه دو تا درجه چهار1

 ( درجه یک تا درجه دو2

  ( درجه سه تا درجه پنج3

 ( به علت عدم دریافت حق الزحمه مجازاتی نخواهد داشت 4

 11صفحه ، 91بند )ب( ماده  13جزء بر اساس اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ،  جواب:

 است. صحرح ب گزینه    

 

 کدام گزینه در مورد نحوه تشکرل ب اداره مزمع عمومی نظام مهندسی استان صحرح است؟ ( 6

( طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی، توسط هیات عمومی و توسط وزیررر راه و شهرسررازی تاییررد 1

 می شود.

 رت راه و شهرسازی تصویب و تایید می شود.( طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی، توسط وزا2

( طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد سازمان استان، توسط مجمع عمومی تصویب و توسط وزیر راه و شهرسررازی 3

 تایید می شود.

   ( طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره استان به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد.4

 3صفحه  52اصالحیه  ماده  3بر اساس اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، تبصره  جواب:

 است. صحرح الف گزینه    

 

هرگاه در هنگام عملرات پرداخت سطح  تن،  ب انداختن در سطح  ن مشاهده شد چه اقدامی مناسب تر می  (7

  اشد؟

     الف( ادامه عملیات پرداخت

 ب( پخش کردن سیمان بر روی سطح بتن برای جذب آب

 ج( توقف عملیات پرداخت تا تبخیر آب ناشی از آب انداختن 

 کالهک فیلترد( استفاده از دستگاه مکش بدون 

 4-6-7-9، بند 68، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ج گزینه   

 

 کدام یک از گزینه های زیر در مورد عای   ندی زیرزمرن ها صحرح است؟ (8

 الف( عایق کاری دیواره های زیرزمین ها ضروری بوده و حفاظت سطح کف آن ها ضرورتی ندارد.

 دیواره های زیرزمین ها و نیز حفاظت سطح کف آن ها الزامی می باشد.ب( عایق کاری 

ج( در صورتیکه سطح آب زیرزمین بیش از ده متر پایین تر از رقوم زیر پی زیرزمین باشد. می توان از عایق کاری دیواره های 

 زیرزمین صرفنظر نمود.

زیر پی زیرزمین باشد، می توان از عایق کاری دیواره هررای  د( در صورتیکه سطح آب زیرزمین بیش از ده متر پایین تر از رقوم

 زیرزمین و حفاظت سطح کف آن صرف نظر نمود.



 107صفحه ، 3-10-9-4بند ، 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ب گزینه    

 

 ه منظور ارزیا ی مقابمت  تن، سه نمونه  رداری متوالی استوان های انزام ب در  زمایشگاه تست شده اند اگر  (9

مگاپاسکال  اشد،  هتن  26ب  18ب  27مدنظر  اشد ب نتایج نمونه ها  را ر  MPa 45مقابمت حشاری مشخصه  تن 

 حاصل را چگونه ارزیا ی می کنرد؟  

 قابل قبولب(     الف( عدم پذیرش قطعی

 د( پذیرش قطعی     ج( غیرقابل قبول

 5-8-10-9، بند 136، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ج گزینه    

 

چنانچه سازنده ساختمان تغررراتی در نقشه یا مشخصات حنی کار را رربری  دانهد،  ایهد مواحقهت ب تایرهد  (10

 کتبی چه اشخاصی را اخذ نماید؟  

 ب( صاحب کار، مهندس طراح و مسئول دفتر فنی    الف( فقط صاحب کار

 د( فقط مهندس ناظر    ج( فقط مهندس طراح

 36، صفحه 5-1-7، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ب گزینه   

 

تکمرل دحترچه اوالعات ساختمان در کارگاه ب اخذ تایردیه های رربری ب ارائه  ن  ه سازمان نظام مهندسی  (11

 ساختمان استان جهت صدبر شناسنامه حنی ب ملکی ساختمان  ر عهده کرست؟  

 ب( سازنده )مجری( ساختمان   الف( ناظر هماهنگ کننده ساختمان

 ساختماند( طراح     ج( کارفرمای ساختمان

 37، صفحه 13-1-7، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ب گزینه    

 

ربزه تحت  زمایی قرار می  7ب  3موارد استفاده از  زمونه های  گاهی  تن که در سن های مختلف، از جمله  (12

 گررند، چرست؟

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

 بررسی و اظهارنظر نهایی در مورد کفایت مقاومت مشخصه مورد نظر طرحب( 

 ج( بررسی و اظهارنظر در مورد روش عمل آوردن و مراقبت بتن

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

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



 آزمونرره مقاومررت روی از بتن روزه 28 مقاومت بینی پیش و تخمین ، آگاهی های آزمونه استفاده موارد ملهج از توررح:

 .است کمتر با سنین آگاهی های

 است. صحرح د گزینه    

 

حداقل عرض مفرد قا ل قبول معبر  رای استقرار خودربی  تی نشانی در مزابرت سهاختمان مسهکونی  ها  (13

 متر از کف معبر، چند متر می  اشد؟  30ارتفاع 

 10د(    8ج(    6ب(    5/4الف( 

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

 است. صحرح د گزینه    

 

 ر اساس روا ط قراردادهای مر وط  ه مزریان ساختمان ب شرایط عمهومی حهاکب  هر قراردادههای اجهرای  (14

ساختمان، چنانچه اجرای  خشی از کار  ر اساس نقشه ها توسط مزری  ه مصلحت تشخرص ندهد، چگونه عمهل 

 می شود؟  

ن برساند و تا وصول پاسررب بعررد از کسررب نظررر الف( مجری مکلف است مراتب را به اطالع ناظر و مرجع صدور پروانه ساختما

 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 پرر  

 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 پ  از وصول پاسب تحت نظارت ناظر 

 پروژه اجرای کار را ادامه دهد.

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

 است. صحرح ب گزینه   

 

 موزش ب تربیج اصول اخالق حرحه ای ب نظام نامه رحتار حرحه ای اخالقی در مهندسی سهاختمان از باهایف  (15

 کدام یک از مراجع زیر است؟  

     الف( شورای مرکزی

 ب( اداره کل راه و شهرسازی استان

 ج( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با هماهنگی شورای مرکزی

 خالق حرفه ای د( کمیته ترویج و پایش ا

 2، صفحه 1، جزء 2تبصره  ،2ماده  بر اساس الحاقیه و اصالحیه کتاب قانون نظام مهندسی، جواب:

 است. صحرح د گزینه    



حداکثر رباداری مزاز در انحراف ستون ها از موقعرت مشخص شده در پالن یک سهاختمان  تنهی متعهارف  (16

 متری در کل وول چند مرلرمتر است؟   6دهانه  5دارای 

 30د(    25ج(    20ب(    15الف( 

 3، ردیف 1-12-9، جدول 159، صفحه  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ج گزینه   

 

حداکثر وول مزاز مسرر پرمایی دسترس خربج  رای مراکز خرید  زرگ در صورت عدم استفاده از شهبکه  (17

  ارنده چند متر می  اشد؟ 

 60د(    23ج(    91ب(    30الف( 

 70، صفحه 1-2-3-6-3، ادامه جدول 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح د گزینه   

 

متر در مسرر راه خهربج از  نها در سهاختمان جدیهد، حهداکثر  2/1در صورت استفاده از شرب راه  ه عرض  (18

 اختالف تراز دب لبه شرب راه در مقطع عرری چند مرلرمتر می تواند  اشد؟

 100د(    25ج(    50ب(    10الف( 

 94، صفحه 1-4-4-6-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ج گزینه   

 

، رهریب حشهار Pa 54 رای ارزیا ی خطر گود قائب، اوالعات ابلره زیر موجود است؛ چسبندگی خاک  را هر  (19

 4متر، عم  گود از زیر پهی همسهایه  را هر  9عم  گود از تراز صفر  را ر  36/0احقی زمرن در حالت محرک  را ر 

مهی  اشهد.  kpa 110ب مقدار تنی ناشی از سر ار گود در حدبد  𝑵/𝒎𝟑 18سانترمتر، بزن مخصوص خاک  را ر 

 مرنی پایرن تر از عم  گود می  اشد(کدام پاسخ  رای خطر گود صحرح است؟ )عم   ب زیرز

      الف( همیشه زیاد

 ب( همیشه بسیار زیاد  

   ج( اگر آب جاری باشد، بسیار زیاد وگرنه زیاد

 د( اگر سازه اطراف گود بسیار حساس باشد، بسیار زیاد وگرنه حساس  

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

 است. صحرح ب گزینه   

 



در ساختمان  تنی دب وبقه، در صورت  m 4/2حداقل رخامت دال کنسولی یک ورحه پشت  ند دار  ه وور ( 20

عدم کنترل تغررر شکل تحت  ارهای متعارف،  ه کدام یک از گزینه های زیر نزدیک است؟ )مرلگهرد مصهرحی از 

 می  اشد( s 400نوع 

 میلیمتر 160د(   میلیمتر 200ج(   میلیمتر 240ب(    میلیمتر 300الف( 

 2-17-9، جدول 258، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح الف گزینه    

 

وراحهی شهده انهد.  mm 50 ×400 PL  +50 ×400 PL2شهکل از  Hستون های یک سازه حوالدی  ا مقطع ( 21

ترکربات  ارگذاری قرار می گررد. کدام جوش بصله های این ستون ها تحت اثر تنی های کششی ناشی از  عضی 

 اقدام ذکر شده در گزینه ها مشخصا  رای کنترل واقت جوش های یاد شده  اید انزام پذیرد؟

 الف( استفاده از پیش گرمایش و پ  گرمایش

 ب( استفاده از الکترودهای کم هیدروژن

 ج( استفاده از وصله با جزئیاتی که در آن انقباض جوش بزرگ نباشد.

 ( انجام آزمایش شارپی روی نمونه زخم دارد

 142، صفحه 5-1-9-2-10بند ،  10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح د گزینه    

 

کدامرک از موارد زیر در مورد سنگ های  ار ر مصرحی مورد استفاده در ساختمان ههای  ها مصهالح  نهایی  (22

 نمی  اشد؟ سنگی صحرح 

 باشد. MPa 15الف( مقاومت فشاری سنگ ها نباید کمتر از 

 است. %30ب( جذب آب مجاز در استاندارد ایران برای سنگ های آهکی متراکم 

 میلیمتر باشد. 150اصلی مصرفی در دیوار باید حداقل ج( ابعاد قطعه سنگ 

 میلیمتر فقطد به عنوان سنگ های پر کننده مجاز است. 150د( استفاده از سنگ های با ابعاد کوچک تر از 

 14الف وپ(، صفحه  5، جزء ) 3-4-2-2-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ب گزینه   

 

 M 16مرلرمتر  ه یکهدیگر از پهره ههای اسهتاندارد  25ب  15(   رای اتصال دب برق حوالدی  ه رخامت های 23

استفاده شده است. در صورتی که از سوراخ لو رایی  لند استفاده شود لبه برق ها  ها اره  ریهده شهده  اشهد ب 

ترین لبه برق در امتداد موازی نررب قطعات تحت اثر خوردگی شدید  اشند، حداکثر حاصله مرکز سوراخ تا نزدیک

 چه مقدار می  اشد؟

 80د(    100ج(    120ب(   125الف( 

 (2قسمت )ث(، جزء ) 2-3-9-2-10،بند 161، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 است. صحرح  الف گزینه    

 

حوالدی حداقل ب حداکثر مزاز دمهای در مورد انبار کردن رنگ های مورد استفاده در رنگ  مرزی سازه های ( 24

 محرط انبار  ر حسب درجه سلسروس چقدر 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. صحرح الف گزینه    

 

 حداکثر مقدار قا ل قبول خهاک رس  هر حسهب درصهدی از مصهالح سهنگی در  هتن  هکهی چهه مقهدار  (25

 می  اشد؟ 

 7د(    2ج(    5ب(    10الف( 

 20، صفحه 9-2-2-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ب گزینه   

 

 رای گود رداری یک پربژه ساختمانی، از ربش مهار ندی  ه صورت موقت استفاده می شود اگر تعهداد کهل  (26

عدد  وده ب شناخت ب تزر ه از خاک ب مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر بجود داشته  اشد حداقل چه  6000مهار 

 داقل چه  اری  اید  زمایی شوند؟ تعداد از مهارها تحت ح

 درصد بار طراحی 150عدد مهار برای حداقل  600الف( حداقل 

 درصد بار طراحی 125عدد مهار برای حداقل  300ب( حداقل 

 درصد بار طراحی 150عدد مهار برای حداقل  300ج( حداقل 

 درصد بار طراحی 125عدد مهار برای حداقل  600د( حداقل 

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

 است. صحرح ب گزینه   

 

متر ساخته شده از برق ب جوش ب  دبن هره گونه انحنای خاص )نظرهر پهری  8( در یک ترر حوالدی  ه وول 27

 خرز(، حداکثر مرزان انحراف مزاز از هب راستایی  را ر است  ا: 

 mm 12د(   mm 10ج(   mm 8ب(   mm 6الف( 

 1-3-6-4-10، بند 279، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 است. صحرح ب گزینه    

 

در ضراب مطالعات دقر   ماری، حداقل  ار  رف زمرن  رای شهر مریوان  ر حسب کرلونروتن  ر مترمر هع را  (28

 چه مقدار  اید در نظر گرحت.

 2د(    5/1ج(    3ب(    1الف( 

 50صفحه  1-7-6، جدول 47صفحه  1-7-6، بند 6بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح د گزینه   

 

ه یا کالف کهدام گزینهه صهحرح در را طه  ا دیوار چرنی دیوار سازه ای در ساختمان های  نایی محصور شد (29

 است؟  

 الف( بندهای قائم را می توان حذف کرد.

 میلیمتر باشد. 10میلیمتر و بیشتر از  5ب( ضخامت بندهای قائم نباید کمتر از 

 میلیمتر باشد. 12میلیمتر و بیشتر از  10ج( ضخامت بندهای افقی نباید کمتر از 

 میلیمتر باشد. 15میلیمتر و بیشتر از  12د( ضخامت بندهای افقی نباید کمتر از 

 52(، صفحه 7، قسمت )ت(، جزء )8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ج گزینه   

 

 ا گربه خطرپهذیری سهه در مزهابرت  -دب  دبن زیرزمرن ) هر Aب چهار وبقه  Bساختمان های سه وبقه  (30

) ام( نسبت  ه همان تراز در ساختمان  Bیکدیگر ساخته شده اند. حداقل حاصله احقی مران وبقه سوم ساختمان 

A  ارتفاع کلره وبقات در ساختمان های( چقدر می تواند  اشد؟A  بB   .)سه متر است 

 

   mm 30الف( 

   mm 45ب( 

   mm 90ج( 

 mm 105د( 

 

 115، صفحه 14-11-6، بند 6بر اساس کتاب مبحث  جواب:

طبقه است، لذا فاصله هر طبقه از مرز زمین مجاور حررداقل پررنج هررزارم  8چون تعداد طبقات ساختمان ها، کمتر از  توررح:

 ارتفاع طبقه از روی تراز پایه خواهد بود بنابراین:

حداقل فاصله هر  طبقه از مرز ساختمان مجاور =  (ارتفاع همان طبقه) (0/005)

𝐴 در همان تراز از ساختمان 𝐵 حداقل فاصله طبقه سوم ساختمان

= 0/005 × (3 × 3𝑚) + 0/005 × (3 × 3𝑚) 
⇒ 0/005 × (3 × 300𝑚𝑚) + 0/005(3 × 300𝑚) ⇒ 0/005 × 900𝑚𝑚 + 0/005 × 900𝑚 



𝐴 در همان تراز از ساختمان 𝐵 حداقل فاصله طبقه سوم ساختمان = 45𝑚𝑚 + 45𝑚𝑚 = 90𝑚𝑚 

 است. صحرح ج گزینه   

 

 در  ر برد  ار مرده وبقات، بزن معادل سقف کاذب  ا اندبد گچی حدبدا چقدر  اید در نظر گرحته شود؟  (31

 𝐾𝑁/𝑚22 د(  𝐾𝑁/𝑚275/0 ج(   𝐾𝑁/𝑚21 ب(               𝐾𝑁/𝑚25/0الف( 

 130، صفحه 2-1-6-، جدول پ6بر اساس کتاب مبحث 

 است. صحرح الف گزینه   

 

 ( در قطعات مختلط  تن ب حوالد، قطعه حوالدی قبل از  تن ریزی  اید چه شرایطی داشته  اشد؟ 32

 ماسه پاشی شده باشد. Sa 5/2الف( در محل تماس با بتن حداقل تا سطح 

 ب( به طور کامل دارای پوشش محافظتی مناسب باشد.

 ج( در محل تماس با بتن پوشش ضد زنگ داشته باشد.

با بتن هیچ گونه پوشش محافظتی نداشته باشد، مگر اینکه از چسبندگی بین فوالد و بتن اطمینان حاصررل  د( در محل تماس

 شود.

 14، صفحه 7-2-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح د گزینه    

 

)اعوجاج مقطع( چند مرلرمتر  در ترر برق جوشی، مطا   شکل حداکثر مرزان مزاز انحراف از قائب جان ( 33

 است؟

1 )mm 5/1   

2 )mm 3   

3 )mm 4   

4 )mm 5/4  

 283صفحه ، 5-4-10شکل  ،10کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 توررح: 

=∆))انجراف از قائم جان( در تیر ورق های جوشی، معادل بزرگترین مقدار  ∆رواداری 
𝑑

300
 می باشد. (3𝑚𝑚 یا

∆ max [
𝑑

300
=∆  [3𝑚𝑚 یا 𝑀𝑎𝑥 [

1200𝑚𝑚

300
[𝑚𝑚 3 یا ⇒ ∆= 4𝑚𝑚 

 است. صحرح ج گزینه    

 

درجه مشخص شهده  60 دبن جوش پشت  را ر  -( در نقشه، زابیه شرار درز  ا جوش شراری  دبن پشت  ند34

 است. حداکثر ب حداقل این زابیه در اجرا،  ه ترترب چند درجه می تواند  اشد؟ 



 50و  65د(   50و  70ج(   55و  75ب(   55و  70الف( 

 الف -1-4-10و شکل  4-1-6-4-10، بند 276، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح الف گزینه    

 

( در ساختمان های حوالدی  ا مقطع گرم نورد شده، انحراف مزاز قائب تراز ربی پی از تراز دقر  وهر  چنهد 35

 است؟  مرلرمتر 

=∆الف(  −5 , ∆= =∆ب(     45+ −25 , ∆= +25   

=∆ج(  −25 , ∆= =∆د(       5+ −45 , ∆= +5 

 24، صفحه 1، ردیف 4-1-11،  جدول 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ج گزینه    

 

 کدام یک از گزینه های در مورد عای  کاری روو تی صحرح است؟ (36

 الیه های عایق کاری مجاز است. کردن الف( استفاده از میب برای محکم

 ب( عاق کاری به هنگام بارندگی مجاز است.

 روی سطح مرطوب مجاز است.ج( عایق کاری بر 

 + درجه سلسیوس مجاز است.5د( عایق کاری در هوای 

 61صفحه  ،5قسمت چ، شماره ،16-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

  است. صحرح د گزینه   

 

 در را طه  ا انبار کردن سرمان های کرسه ای کدام گزینه نادرست است؟   (37

 متر باشد. 8/1الف( در مناطق خشک باید حداکثر ارتفاع کیسه های سیمان 

 میلیمتر از سقف فاصله داشته باشد. 600ب( در مناطق شرجی باید کیسه های سیمان 

 یلیمتر فاصله قرار داده شود.م 80تا  50ج( بین کیسه های سیمان باید در همه مناطق 

 میلیمتر از دیوارها فاصله داشته باشد. 400د( کیسه های سیمان در همه مناطق می تواند 

 12، صفحه 10-1-6-2-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحرح ج گزینه   

 

 ( در اجرای پانل های »پری ساخته سبک سه  عدی« چگونه  اید از  تن پاششی  رگشتی استفاده نمود؟  38

الف( در پانل های غیر باربر اگر گیرش اولیه سیمان انجام نیافته باشد، بررا افررزودن مصررالح مناسررب کررافی، مرری ترروان از بررتن 

 پاششی برگشتی استفاده نمود.

 بر با رعایت تدابیر الزم می توان از بتن پاششی برگشتی استفاده نمود.ب( در پانل های باربر و غیربار



 ج( در پانل های باربر و غیرباربر با افزودن مصالح مناسب کافی می توان از بتن پاششی برگشتی استفاده نمود.

مکن برسد و از آنهررا در د( در اجرای بتن پاششی بایستی دقت الزم را به عمل آورد تا مقدار بتن پاششی برگشتی به حداقل م

 سایر پانل های باربر یا غیر باربر استفاده ننمود.

 85، صفحه 19-7-5-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح الف گزینه    

 

در صورتی که حشار جانبی خاک مزابر دیوارهای حائل یک ساختمان در گزارش مهندسهی خهاک مر ووهه  (39

 ه ازای هر متر عم (  ایهد چهه مقهدار در  𝑵𝒌/𝒎𝟐داده نشده  اشد، حداقل  ار وراحی جانبی خاک ) ر حسب 

   است(نظر گرحته شود؟ )خاک مزابر دیوارهای حائل از نوع رس ضرر لی  ا پالسترسرته کب 

1 )71/15   2 )35/13  3 )07/7           4 )5/5 

 25صفحه ، 1-4-6، جدول 6کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 توررح: 

در صورتی که بار خاک در گزارش مکانیک خاک تهیه شده توسط افراد ذیصالح ارائه نشده باشد، در آن صورت بارهای خرراک 

 حداقل بار طراحی منظور شود.تعیین شده در جدول زیر باید به عنوان 

 است. صحرح الف گزینه    

 

 ( کدامرک از عبارت زیر صحرح می  اشد؟ 40

 الف( چنانچه دودکش در داکت نصب شود، داکت ویژه دودکش ها نیازی به ارتباط با هوای آزاد ندارد.

شرروند بایررد دارای دودکررش مسررتقل ب( وسایل گازسوز دارای مشعل تحت فشار )فن دار( که در طبقات مختلف نصررب مرری 

 باشند.

 ج( استفاده از دودکش مشترک برای وسایل گازسوزی که هوای مورد نیاز آن ها از هوای آزاد تامین می گردد مجاز نیست.

 متر در نظر گرفته شود. 2د( حداقل فاصله کالهک دودکش با کولرهای آبی و دریچه تامین هوای ساختمان باید 

 73صفحه  4-3-8-17، بند 17اب مبحث بر اساس کتجواب: 

 81، صفحه 7-5-8-17، بند 80، صفحه 16-4-8-17، بند 73، صفحه 1-3-8-17بند  توررح:

 است. صحرح ب گزینه    

 

کدام نوع مالت، جاذب صوتی ب عای  حرارتی است ب در کاهی نفوذ حهرارت  هه اسهکلت حهوالدی ب  تنهی  (41

 ساختمان موثرتر است؟  

 د( مالت گچ و پرایت ج( مالت ماسه و آهک  ب( مالت گچ و آهک  الف( مالت گچ و خاک

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

 است. صحرح د گزینه   

 



 ( کدام یک از گزینه های زیر از مقابمت حرارتی  االتری  رخوردار می  اشد؟ 42

  میلیمتر از جن  آجر تو پر 100الف( دیوار به ضخامت 

 میلیمتر از جن  آجر سوراخ دار 100ب( دیوار به ضخامت 

 میلیمتر از جن  بلوک سفالی 100ج( دیوار به ضخامت 

 ن  بلوک سیمانیمیلیمتر از ج 100د( دیوار به ضخامت 

 101تا  99، صفحات 17و  16، 15، 14، جدول های 19بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحرح ج گزینه

 

 ( تحت کدام یک از شرایط زیر، امکان  رربن زدگی حصار حفااتی موقت کارگاه، از محدبده  نا بجود دارد؟  43

 الف( بیرون زدگی حصار حفاظتی موقت کارگاه تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد.

 ب( در مواردی که فقط درها از داخل کارگاه به سمت گذر باز نشوند.

 پنجره ها از داخل کارگاه به سمت گذر باز نشوند.ج( در مواردی که فقط 

 د( در مواردی که هم درها و هم پنجره ها از داخل کارگاه به سمت گذر باز نشوند.

 13، صفحه 6-2-2-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحرح د گزینه    

 

 ی  اشد. کدام یک از گزینه های زیر جزء شرایط عدم نراز  ه گمانه زنی م (44

 طبقه 5مترمربع ساختمان با اهمیت کم یا متوسط و حداکثر  300تا  250الف( مساحت اشغال ساختمان بین 

 طبقه باشد. 3مترمربع ساختمان با اهمیت کم و حداکثر  400ب( مساحت اشغال ساختمان کمتر از 

 طبقه باشد. 2حداکثر مترمربع ساختمان با اهمیت کم و  450ج( مساحت اشغال ساختمان کمتر از 

 طبقه باشد. 4مترمربع ساختمان با اهمیت کم یا متوسط و حداکثر  300د( مساحت اشغال ساختمان کمتر از 

 6، صفحه 2-1-2-2-7و  3-1-2-2-7، بندهای 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح د گزینه   

 

 ا چه کسی  ر عهده دارد؟  ( مسئولرت  موزش عالئب تا لوها در کارگاه های ساختمانی ر45

 د( مسئول کارگاه ج( مهندس محاسب  ب( مهندس ناظر  الف( مالک 

 28، صفحه 6-8-3-20، بند 20بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح د گزینه    

 

ایهنه عبهور کنهد، تحهت  10( چنانچه  ه موازات لوله گاز، لوله ضررحلزی مدحون  ب ب حارالب  ا قطر کمتر از 46

 شرایط خاص، حریب لوله گاز را حداکثر تا چند سانترمتر می توان کاهی داد؟  

 40د(    35ج(    30ب(   25الف( 



 171، صفحه 10-4-، جدول پ17بر اساس کتاب مبحث جواب: 

ا توجه به اینکه سوال تحت شرایط خاص قید شده است، بنابراین با توجه به جدول در هر صورت محدودیت مکانی ب توررح:

 سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود. 35یا نظر دستگاه نظارت 

 است. صحرح ج گزینه    

 

 وقت گزینه صحرح را انتخاب کنرد؟ ( در صورت استفاده از تور سرمی  رای پوشی راهربیی م47

الف( در صورتی که تور سیمی به گونه ای باشد که از ریزش مصالح جلوگیری نماید و از مقاومت کافی برخرروردار باشررد مجرراز 

 است.

 بوده بوده و دارای مقاومت کافی باشد، مجاز است. mm 5ب( در صورتی که اندازه سوراخ های توری حداکثر 

باشررد، مجرراز  MPa 600برروده و دارای مقاومررت کششرری حررداقل  mm3اندازه سوراخ های توری حداکثر ج( در صورتی که 

 است.

 د( استفاده از تور سیمی مجاز نیست.

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

 است. صحرح د گزینه    

 

 حاصله محل نصب تا لوها ب سازه عالئب از خطوط انتقال  رق حشار قوی حداقل  اید چند متر  اشد؟  (48

 فاصله عمودی 40/2 -فاصله افقی 5/1ب(    فاصله عمودی 60/3 -فاصله افقی 8/1الف( 

 فاصله عمودی 04/3 -فاصله افقی 6/1د(    فاصله عمودی 05/2 -فاصله افقی 7/1ج( 

 23، صفحه 5-2-3-20، بند 20مبحث اب بر اساس کت جواب:

 است. صحرح الف گزینه    

 

در مورد دحن لوله های احقی تاسرسات گرمایی ب سرمایی در وبقات ساختمان در زیر مصالح کف سازی ههر  (49

 وبقه، کدام مورد صحرح می  اشد؟ 

 الف( لوله های افقی فوالدی ممکن است در کف سازی هر طبقه، در بستری از ماسه، دفن شوند.

 از بتن ریزی، لوله تحت آزمایش فشار قرار گیرد. ب( اگر قطعه ای از لوله در بتن دفن می شود، باید پیش

 ج( لوله های افقی ترموپالستیک در هر طبقه مجاز نیست که در کف سازی دفن شوند.

 د( لوله های افقی فوالدی در صورتی ممکن است در کف سازی هر طبقه دفن شوند که کف سازی از نوع سنگ باشد.

 126، صفحه 7الی  1پ  -1-4-10-14، بند 14 بر اساس کتاب مبحثجواب: 

 است. صحرح ب گزینه    

 

متر حداقل چنهد  24 رای کاهی مخاورات ناشی از ریزش  بار، حریب  بار یک ساختمان مسکونی  ا ارتفاع  (50

 متر است؟



 متر 6د(    متر 5ج(   متر 3ب(   متر 8الف( 

 18صفحه  ، 3-1-2-2-21بند ، 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح الف گزینه    

 

 ؟نمی  اشدکدام مورد در خصوص عای  های حرارتی صحرح  (51

الف( الیاف های آزبستی که از سیلیکات طبیعی یا ساختار بلوری به شکل رشته های باریک تشکیل می شوند، برای سررالمتی 

 انسان مضر هستند.

 عایق های پشم معدنی ممکن است باعث حساسیت پوستی و خارش شوند.ب( 

 ج( عایق های پلیمری اسفنجی قابلیت اشتغال ندارند.

 د( عایق های اسفنجی پلی پورتان سبب تخریب الیه ازن می شوند.

 104، صفحه 1-4-13-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   است. صحرح ج گزینه   

 

 ( از کدام یک از موارد زیر می توان  ه عنوان الکتربد زمرن استفاده کرد؟  52

 mm 12الف( میله فوالدی با روکش مسی به صورت کوبیده شده در زمین با قطر حداقل 

 ب( میلگردهای فوالدی داخل پی با بتن مسلح

 mm 20ج( لوله گالوانیزه کوبیده یا دفن شده قائم با قطر حداقل 

 میلیمتر مربع 30به صورت تسمه با سطح مقطع  د( هادی مسی

 164، جزء )پ(، صفحه 3-2-10-1، بند پ13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ب گزینه    

 

st (𝑭𝒚 37تنی تسلرب دینامرکی ور  حوالد ساختمانی نورد شده  (53 = 𝟐𝟒𝟎 𝑴𝑷𝒂)  رای وراحهی سهازه 

های حوالدی مقابم در  را ر انفزار  رای لنگر خمشی  ه کدام یک از مقادیر زیر  ر حسهب مگاپاسهکال نزدیکتهر 

 است؟  

 303د(    317ج(    331ب(   358الف( 

 54، صفحه 3-3-4-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 توررح:
𝑓𝑑𝑦 = (𝑆𝐼𝐹) × (𝐷𝐼𝐹) × 𝑓𝑦 

𝑓𝑑𝑢 = (𝑆𝐼𝐹) × (𝐷𝐼𝐹) × 𝑓𝑢 

𝑓𝑑𝑐́ = (𝑆𝐼𝐹) × (𝐷𝐼𝐹) × �́�𝑐 
𝑓𝑑𝑦 = (𝑆𝐼𝐹) × (𝐷𝐼𝐹) × 𝐹𝑦 = 1/15 × 1/3 × 240 = 358/8 

     گزینه الف صحرح است.



 

مترمر هع کهه  2000حداقل تعداد گمانه های مزاز  رای احداث یک حربشگاه  زرگ  ا سطح اشهغال حهدبد  (54

متر دارد ب در منطقه ای نزدیک  ه ربدخانه قرار گرحته اسهت  18جهت تامرن پارکرنگ، نراز  ه حفر گودی حدبد 

 را  ه دست  برید؟

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

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

 مررورد گمانرره 10 الی 9 مجموعا و نماییم می اضافه قبل جدول از آمده بدست گمانه 6 به گمانه 4 یا 3 تعداد  توررح: 

 مرری عرردد 9 حداقل نیاز مورد تعداد گمانه که باشد می سوال مورد ها گمانه تعداد حداقل همواره که چون بود خواهد نیاز

 .باشد

 است. صحرح ج گزینه    

 

احتمال خطهر قسمت هایی از یک ساختمان مسکونی در اثر گود رداری دچار خسارت شده  ب از نظر  ازرس ( 55

  رای ساکنرن ساختمان بجود دارد. کدام گزینه از باایف  ازرس می  اشد؟

 ( دستور تخلیه قسمت های آسیب دیده را صادر نماید.1

 ( خطر را به ساکنین به هر صورت اطالع دهد تا آنها با صالح خود اقدام الزم به عمل آورند.2

و از آنها بخواهد مساعدت الزم را برای ورود افررراد فنرری جهررت تعمیرررات و  ( خطر را به ساکنین به صورت کتبی ابالغ نماید3

 نگهداری و یا بازسازی به عمل آورند.

( دستور تخلیه کل ساختمان را مبنی بر وجود خطر ریررزش و غیرقابررل سررکونت بررودن آن، صررادر و برره مسررئول نگهررداری 4

 ساختمان ابالغ نماید.

 15صفحه ، 6-13-2-22، بند 22کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 است. صحرح د گزینه    

 

(  رای وراحی  کوسترکی، حداکثر تراز معادل صدا از نظر نوحه محرطی در منطقه  ازار شهر تههران در وهول 56

 دسی  ل  اید در نظر گرحته شود؟  ربز چند

 65د(    60ج(    55ب(    50الف( 

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

 است. صحرح د گزینه     

 

در خاک  ن دیوار مهی نمایهد، مالهک  (Nail)( مزری ساختمانی  رای مهار دیواره گودی اقدام  ه تعبره مهار 57

ملکی که مهارها در زمرن متعل   ه بی اجرا گردیده  ه دادگاه مراجعه کرده ب مرجع قضایی مهذکور نرهز رای  هه 

 از این عملرات را می دهد، چرا؟   جبران خسارت ناشی 

 علیه وی داده است. الف( چون با اجرای مهارها تراکم خاک مجاور کاهش یافته و به همین دلیل دادگاه رای



ب( از آن جایی که مهارها برای پایدارسازی دیواره گود اجرا شده، لذا دادگرراه نیررز اشررتباه کرررده و نبایررد رای برره محکومیررت 

 مجری می داد.

ج( به دلیل آنکه برای تعبیه مهارها در خاک از مالک زمین مجاور اجازه نگرفترره اسررت، لررذا مالررک زمررین مجرراور مرری توانررد 

 خسارت ناشی از این عملیات را بپردازد.

د( نظر به اینکه چون مجری بنا به دستورالعمل محاسب این کار را انجررام داده اسررت پرر  محاسررب ضررامن برروده و بایررد برره 

 خسارت ناشی از این عملیات را بپردازد.

 ،66، قسمت )چ(، صفحه 12بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحرح ج گزینه    

 

( شررها ب اتصاالت لوله کشی در ساختمان ها ب همچنرن  ازرسی از قطعات معماری ساختمان ها  هه ترترهب 58

 چند  ار در سال مورد  ازرسی قرار می گررند؟ 

 ساالنه یک بار -ب( ساالنه یک بار  هر دو سال یک بار -الف( هر دو سال یک بار

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

 27، صفحه  8-3-22، بند  46، صفحه 2-2-6-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحرح ج گزینه    

 

( کدام یک از کف سازی های زیر، از صدا ندی کو ه ای  هتری  رای یک سقف از نهوع دال  تنهی مسهلح  هه 59

 مرلرمتر،  رخوردار می  اشد؟  100رخامت 

 میلیمتر بر روی آن. 3الف( استفاده از رویه تراز شده با مالت رقیق ماسه و سیمان و اجرای کف پوش وینیل به ضخامت 

 میلیمتر بر روی آن. 12ه ماستیک روی بتن و اجرای پارکت به ضخامت ب( استفاده از یک الی

 ج( استفاده از رویه تراز شده با مالت ماسه و سیمان و بدون هر گونه کف پوش.

 میلیمتر با فوم پالستیکی در پشت موکت 10د( استفاده از موکت به ضخامت 

 77، صفحه 1-4-، ادامه جدول پ18بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحرح د گزینه     

 

 نمی  اشد؟  صحرح( کدام یک از گزینه های زیر در را طه  ا اتاق ترانسفورماتور 60

 الف( سقف اتاق باید فاقد هر گونه نازک کاری، مانند گچ کاری باشد.

 ب( دیوارهای اتاق نباید با کاشی پوشانده شود.

 شیب بیش از حد مجاز داشته باشد.ج( در اتاق ترانسفورماتور، نباید هیچ نوع پله یا 

 د( تیرآهن های ناقل ترانسفورماتور باید دارای زوار هادی چرخ ترانسفورماتور باشند.

 56، جزء ) ژ(، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحرح ب گزینه    



 


