
پیشنهاد اعمال اصالحات در تغییر و تکمیل مصادیق و معیارهای رفتارهای حرفه ای اخالقی از طریقق دقما   ( 1

 مرجع و چگونه انجا  می شود؟ 

 ( توسط کارگروه پایش اخالق حرفه ای در شورای مرکزی برای اعالم به وزارت راه و شهرسازی۱

 ( توسط سازمان استان به شورای مرکزی ۲

 ( توسط کارگروه ترویج و پایش اخالق حرفه ای در سازمان استان به شورای مرکزی برای ارائه به وزارت راه و شهرسازی۳

 ( توسط سازمان استان و ارائه به وزارت راه و شهرسازی۴

 ۲صفحه  ۲تبصره  ۳ترل ساختمان ، قسمت اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسی و کن بر اساس کتاب جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

هر عضو حقیقی نظا  مهنمسی استان برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای، حمادثر مقی توانقم از چنقم ( 2

 عضو دیگر ودالت بگیرد؟

 عضو ۳ب(     عضو ۲الف( 

 د( گرفتن وکالت برای دادن رای مجاز نمی باشد    عضو ۱ج( 

 ۳،  صفحه 5۲ماده  ۱مهندسی، تبصره  نظام قانون اصالحیه و ابالغیهبر اساس  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

در مناطق ساحلی خلیج فارس، حماقل و حمادثر مقمار سیمان و یا مواد سیمانی بر حسب دیلقوگر  در هقر  ( 3

 (93خرداد -نظارت -)عمرانمترمکعب بتن چه مقمار می باشم؟ 

 500تا  ۲50د(   500تا  ۳00ج(   ۴50تا  ۲50ب(   ۴۲5تا  ۳50الف( 

 ۳-۳-8-9،  بند 78، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 

( تاسیس دفتر یا محل دسب تحت هر عنوان برای انجا  خممات مهنمسقی بقمون داشقتن مقمرح صقالحیت 4

 مربوط مجازات اسالمی متناسب آن دما  است؟  

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

 ۱0، صفحه 8-ب-9۱بر اساس اصالحیه و الحاقیه کتاب قانون نظام مهندسی ، ماده  جواب:

 ( به شرح زیر اصالح می شود:9۱ماده ) توضیح:

( تاسیس هر گونه موسسه، دفتر فنی یا محل کسب و پیشه تحت هررر نررام برررای انجررام خرردمات فنرری و 8تخلفات انضباطی: )

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

 است. صحیح د گزینه    

 

 برای تامین پیوستگی بتن در محل درزهای اجرایی بایم دما  یک از گزینه های زیر را ایجاد درد؟ (5



 الف( تمیز کردن سطح بتن قبلی، خشن کردن سطح بتن قبلی و ایجاد رطوبت اشباع با سطوح خشک در بتن قبلی

 تمیز کردن سطح بتن قبلیب( 

 ج( خشن کردن سطح بتن قبلی و تمیز کردن آن سطح

 د( تمیز کردن سطح بتن قبلی و ریختن دوغاب سیمان بر سطح بتن قبلی

 ۴الی  ۱-۱-۲-۱۲-9،  بند ۱7۴و  ۱7۳، صفحات 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه   

 

 اثرت ناشاقولی و دجی اولیه در اعضاء سازه برای چه منظور در تحلیل سازه اعمال می شونم؟  (6

 ب( برای کنترل تغییر مکان جانبی           الف( برای کنترل خیز تیرها

 د( برای تعیین مقاومت های مورد نیاز اعضا  ج( برای محاسبه زمان تناوب ساختمان

 ، تبصره۴، قسمت ۱-۱-5-۱-۲-۱0،  بند ۱9فحه ، ص۱0بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه   

 

( در جریان اجرای یک ساختمان با اسکلت فلزی در تهران یکی از مهنمسان همزمان مرتکب تخلفات زیر شمه 7

 ده در مراجع ذیربط به اثبات رسیمه است. حماقل و حمادثر مجازات قابل اعمال چقمر است؟  

ب نظا  مهنمسی عم  رعایت مقررات مصو –دریافت وجوه خارج از ضوابط  -جعل در اوراق و ممارح حرفه ای -

 استان 

   الف( حداقل درجه چهار و حداکثر درجه شش

 ب( حداقل درجه دو و حداکثر درجه پنج

  ج( حداقل درجه یک و حداکثر درجه پنج

 د( هر یک از مجازات ها به طور جداگانه تعیین و اعمال می شود.

و ۱۱صررفحه 9۱قسمت )ب( مرراده  ۱5و  ۱۴بند ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصالحیه و ابالغیهبر اساس  جواب:

 99، صفحه ۱، تبصره  9۲و همچنین بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی ماده  8صفحه  9۱قسمت )الف( ماده  ۱بند 

 (6تا  ۴مجازات جعل اوراق و مدارک حرفه ای )درجه  -

 (6تا  ۴مجازات دریافت وجوه خارج از ضوابط )درجه  -

 (5تا  ۱قررات مصوب نظام مهندسی استان )درجه مجازات عدم رعایت م -

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : در صررورتی کرره متخلررف در یررک پرونررده  9۲ماده  ۱طبق تبصره 

مرتکب دو یا چند تخلف شده باشد برای هر تخلف مجازات جداگانه تعیین می شود، امررا فقررط مجررازاتی کرره شرردیدتر اسررت 

واهد شد و چنانچه مجازات های مذکور همگی از یک درجه باشد در این صورت مجازات مناسب با توجرره برره تعررداد اعمال خ

 تخلفات تعیین می شود. 

 است. صحیح الف گزینه    

 



در تعیین مقاومت خمشی اسمی مقطع مختلط شکل زیر به روش توزیع پالستیک تقن،، در ناحیقه فشقاری  (8

و فقودد از نقو   30Cمقطع تن، اجزای بتنی را حمادثر چقمر می توان در نظر گرفت؟ )فرض دنیم بتن از نقو  

   است( 235

 

   MPa 5/۲5الف( 

   MPa ۳0ب( 

   MPa  5/۲8ج( 

 MPa ۲۱د(  

 

 الف، تبصره ۱-۱-8-۲-۱0، بند ۱۱۳، صفحه ۱0بر اساس کتاب مبحث جواب: 

در تعیین مقاومت اسمی اعضای با مقاطع مختلط پر شده با بتن، برره خرراطر محصررور بررودن بررتن در داخررل مقطررع  توضیح:

/0در ناحیه فشاری اجزای بتنی مقطررع مخررتلط، مرری ترروان از تررنش یکنواخررت 𝑓𝑐 0/85فوالدی، به جای تنش یکنواخت 

95𝑓𝑐 :استفاده نمود. داریم 

        0/95𝑓𝑐 = 0/95 × 30 = 28/5𝑀𝑃𝑎 

 است. صحیح ج گزینه    

 

در آرماتوربنمی دیوارهای بتن آرمه بمون توجه به طول و ارتفا  دیوار، حمادثر فاصقله میلگردهقای ققاو  و  (9

 افقی چقمر است؟ )فرض بر این است ده دیوار مورد نظر فاقم اجزای مرزی است(  

 میلیمتر ۳00الف( کمترین سه برابر ضخامت دیوار و 

 مترمیلی ۳50ب( کمترین دو برابر ضخامت دیوار و 

 میلیمتر ۳50ج( کمترین سه برابر ضخامت دیوار و 

 میلیمتر ۲50د( کمترین دو برابر ضخامت دیوار و 

 6-۴-۱9-9، بند ۲7۴، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه   

 

( در طراحی سازه های پی، تنیمه، اثر پی، تنیمگی، مشابه دمامیک از بارهای پایه، در تردیبقات بارگقراری، 10

 وارد می شود؟  

 د( بار زلزله  ج( بار مرده  ب( بار زنده  الف( بار باد

 ۱5، صفحه ۲-۳-۲-6، بند 6بر اساس کتاب مبحث جواب: 

، در طراحرری سررازه هررای پرریش تنیررده ا ررر پرریش ۱5از مبحث ششم مقررات ملی ساختمان، صررفحه  ۲-۳-6۲بند  توضیح:

 تنیدگی باید مانند ا ر بار مرده شود.

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( مرجع صادر دننمه ی شناسنامه ی فنی و ملکی ساختمان، دما  است؟  11



 صدور پروانه ی ساختمانب( اداره ی     الف( وزارت راه و شهرسازی

 د( شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان  ج( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان

 7، صفحه ۱-9-۲، بند ۲بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

راوقه نشقمه ( برای محاسبه و طراحی دیوار حاول در یک ساختمان، بار جانبی خاح در گزارش مکانیک خاح ا12

است. در صورتی ده خاح پشت دیوار از نو  دی و رس باشم، بار طراحی جانبی ناشی از خاح وارد بر دیوار حاول 

به ازای هر متر عمق حماقل چقمر بایم در نظر گرفته شود؟ )دیوار مردور نسبتا صلب بوده و بادی دیوار به دقف 

 متر است(   3تا زیر سقف ساختمان مهار می گردد. ارتفا  دیوار از روی پی 

الف( 
𝑘𝑁

𝑚3
ب(   ۳5/۱۳ 

𝑘𝑁

𝑚3
ج(    5/5 

𝑘𝑁

𝑚3
د(    7 

𝑘𝑁

𝑚3
 7/۱5 

 ۲5، صفحه ۱-۴-6، جدول 6بر اساس کتاب مبحث جواب: 

می توان بار طراحی جانبی انواع خاک ها را بدست آورد. بر اساس این جدول بار طراحی جررانبی الی و الی رس دار  توضیح:

(، برررای دیوارهررای ۳کیلو نیوتن بر مترمربع می باشد. اما با توجه به توضیحات ذیل این جدول )شررماره  ۳5/۱۳غیر آلی برابر 

کیلررو  7/۱5د، بار جانبی طراحی خاک باید برای خاک هررای الی رسرری تررا نسبتا صلب، در حالتی که توسط کف ها مهار شون

 نیوتن بر مترمربع بر هر متر عمق افزایش یابد.

 است. صحیح د گزینه    

 

ساخته می شقونم، چنانهقه از جقوش  mm 40در وصله ی نی  رخ های مردبی، ده با ورق های ضخی  تر از  (13

نفوذی لب به لب استفاده شود، برای جلوگیری از اثر انقباض ناشی از سرد شمن و شکسقت ناشقی از تقردی در 

 جوش، استفاده از دما  الکترود مناسب تر است؟

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

 5-۱-9-۲-۱0، بند ۱۴۲، صفحه ۱0بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ؟نمی باشم( دمامیک از موارد زیر در مورد مجریان ساختمان صحیح 14

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

 طبقه از خدمت مهندسان نقشه بردار استفاده نمایند. ۱0ساختمان ب( مجریات حقوقی مکلفند در اجرای 

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

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

 ۳9، صفحه 5-۱-8، بند ۲بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ، گزینه الف صحیح است.۴۳از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صفحه  6-۳-5-8بند  توضیح:

 ، گزینه ب صحیح است.۴7از مبحث دوم مقررات ملی ساختمان، صفحه  5-۳-9بند 



 ، گزینه د صحیح است.۴۱مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ، صفحه  ۱-5-8بند 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 رگراری های زیر بایم طراحی شود؟  خودروهای شخصی برای دمامیک از با( حفاظ پاردینگ 15

 دکانتیوتن ۱000دکانیوتن بار متمرکز  ۲500الف( برای خودروهای سواری با وزن حداکثر 

 دکانتیوتن ۱00دکانیوتن بر متر طول همراه با بار متمرکز  50ب( بار خطی گسترده به شدت 

 دکانتیوتن 750دکانیوتن بار متمرکز  ۱500اکثر ج( برای خودروهای سواری با وزن حد

 از سطح پارکینگ  cm 50در تراز  cm ۳0  ×۳0روی سطح  kN ۳0د( بار متمرکز جانبی 

 ۳0، صفحه ۳-۴-5-6، بند 6بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

باشقم، حقماقل فاصقله ی  mm 8و ضخامت جوش انگشتانه  mm 10چنانهه ضخامت قطعه ی سوراخ شمه  (16

 مردز به مردز سوراخ های جوش انگشتانه، چنم میلیمتر است؟  

 7۲د(    76ج(    80ب(    8۴الف( 

 ب ۳-۲-9-۲-۱0،  بند ۱5۳، صفحه ۱0بر اساس کتاب مبحث جواب: 

میلیمتر کمتر باشد همچنررین حررداقل  8ه اضافه قطر سورخ در جوش انگشتانه نباید از ضخامت قطعه سوراخ شده ب توضیح:

 برابر قطر سوراخ می باشند. ۴فاصله مرکز به مرکز سوراخ های جوش های انگشتانه 

min قطر سوراخ = +ضخامت قطعه سوراخ شده 8𝑚𝑚 = 10 + 8 = 18𝑚𝑚 

فاصله مرکز به مرکز سوراخ های جوش  = 18𝑚𝑚 × 4 = 72𝑚𝑚 

 است. صحیح د گزینه   

 

پروژه وسیع ساختمانی در یک شهر جمیم در زمین بسیار ناهموار در حال مطالعقه اسقت. فاصقله طرح یک  (17

حمادثر گمانه برای شناسایی شرایط ژووتکنیکی زمین بستر پی های ساختمان ها در چهار گزینه پیشنهاد شقمه 

ه های مجقاور در دسقت انم. دما  یک با توجه به شرایط پروژه قابل قبول است؟ اطالعات ژووتکنیکی از ساختگا

 نبوده و دلیه ساختمان های پروژه دارای شرایط و اهمیت یکسان می باشنم؟

 m ۳۲د(   m ۴0ج(  m50ب(                             m ۲8الف( 

 7، قسمت ب، صفحه  ۱-۴-۳-۲-7ب بند ،  7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 توسط دست دما  گزینه درست است؟ 12Cدر رابطه با اختالط بتن رده  (18

 الف( اختالط بتن با دست به هیچ وجه مجاز نیست.

 ب( دوغاب سیمان به صورت یکنواخت روی مصالح سنگی پخش و مخلوط شود.



 ج( پس از مخلوط سنگدانه با آب به تدریج سیمان به مخلوط گردد.

 لیتر می باشد. ۳00ای موارد کم اهمیت حداکثر حجم بتن برای هر بار ساخت با دستگاه د( با دستور دستگاه نظارت بر

 ، قسمت الف تا ت۴-۲-7-9بند  ، 6۱، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

قرار است یک ساختمان منفرد با درجه اهمیت »زیاد« در نزدیکی رودخانه ساخته شود. اگر مساحت اشقغال  (19

 مترمربع باشم جهت شناسایی دیه خاح زیر این سازه به حفر حماقل چنم گمانه نیاز می باشم؟  475ساختمان 

 نگما ۱د(   گمانه 5ج(   گمانه ۲ ب(  گمانه ۳الف( 

 8صفحه  ۱-۲-7و جدول 7قسمت )ب(  صفحه  ۱-۴-۳-۲-7، بند 7کتاب مبحث بر اساس واب: ج

 است. صحیح ج گزینه   

 

( در قراردادهای اجرای ساختمان، پرداخت مالیات و دسورات قانونی به مبلغ مردور به عهمه چه دسقی مقی 20

  باشم؟

 الف( بر عهده مجری

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

 ج( بر عهده صاحب کار

 د( در قراردادهای دستمزدی بر عهده مجری و در قرارداد با مصالح به عهده صاحب کار

 ۱5۳، صفحه ۳، ماده ۲بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 

میلیمتقر  22میلیمتر ده لبه آن با اره بریمه شمه است، سوراخ استادارد بقا قطقر  20در یک ورق با ضخامت  (21

ایجاد شمه است. حماقل فاصله ای ده دز  است از مردز سوراخ تا لبه ورق بر حسب میلیمتر و در راستای نیقرو 

 رعایت شود، چه مقمار می باشم؟ 

 ۳5د(    ۴0ج(   5/۳8ب(    ۴۴الف( 

 8-۲-9-۱0، جدول ۱60، صفحه ۱0بر اساس کتاب مبحث جواب: 

( حداقل فاصله مرکز سوراخ اسررتاندارد تررا لبرره در هررر راسررتا برابررر ۱6۱)صفحه  8-9-۲-۱0حال با توجه به جدول  توضیح:

 خواهد بود با:

فاصله مرکز سوراخ = 1/75 × 𝑑 = 1/75 × 20 = 35𝑚𝑚 

 است. صحیح د گزینه    

 



دیلو نیوتن می باشم. در طراحی سقف نگهمارنقمه ایقن  5/1( یک دستگاه ژنراتور با موتور دورانی دارای وزن 22

حماقل چقمر بایم در نظر گرفته شود؟ )شردت سازنمه در ایقن  kNموتور بار ناشی از وزن این دستگاه بر حسب 

 خصوص مقماری تعیین نکرده است(  

   ۳ د(   ۲5/۲ج(    8/۱ب(    5/۱الف( 

 ۳۲، الف، صفحه ۳-5-5-6، بند 6بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ضرب شوند. داریم: ۲/۱وزن ماشین آالتی که دارای محور دورانی باشند می بایست در ضریب  توضیح:

1/2 × 1/5 = 1/8𝑘𝑔 

 است. صحیح ب گزینه    

 

در گودهای عمیق و شیروانی های بزرگ برای تعیین مقطع ژووتکنیکی عمود بر هر ضلع، حفر حماقل چنقم  (23

 گمانه برای هر ضلع دز  است؟  

 6د(    5ج(    ۴ب(    ۳الف( 

 9الف، صفحه  ۳-۴-۳-۲-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه   

 

 ؟صحیح استدما  یک از عبارات زیر  (24

 الف( فرکانس ارتعاشی قائم بیشتر تیر، می تواند موجب کاهش آسایش در ساکنین در برابر لزش شود.

 ب( در ساخت و اجرای تیرهای فوالدی ایجاد پیش خیز مجاز نیست.

 ج( زمان تناوب ارتعاش قائم بیشتر تیر می تواند موجب کاهش آسایش در ساکنین در برابر لرزش شود.

بتنی( در نظر گرفتن تغییر شکل های اضافی ناشی از افت و خررزش بررتن  -رل تغییر شکل تیرهای مختلط )فوالدید( در کنت

 الزامی نیست.

  ۱9۲ هصفح ۴-۱0-۲-۱0، بند  ۱0بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ۲55 و ۲5۴ صفحاتو  ۱9۲و  ۱9۱و بررسی صفحات  .است پایین تر فرکانس باشد باالتر تناوب زمان نکته: هرچه

 است. صحیح ج گزینه    

 

 است؟  نادرست( دما  مورد در خصوص بار برف نا  25

درجرره باشررد،  ۳0الف( در بام های قوسی شکل برای اعمال بارگذاری نامتقارن بار بر ، در صورتیکه شیب پای برران کمتررر از 

مقدار شدت بار در پای شیب از مقدار 
2𝑃𝑟

Ce
 در تاج کاهش می یابد. 𝑃𝑟  0/5به طور خطی به مقدار  

 ر مترمربع صحیح است.کیلو نیوتن ب ۳ب( شدت بار بر  در مناطق با بر  فوق سنگین 

 ج( برای اعمال بار بر  در بام های قوسی، حداقل سه قطعه در هر نیمه قوس باید منظور گردد.

 د( از شدت بار بر  می تواند در مناطق گرمسیر صر  نظر شود.

 ۴7، صفحه ۱-7-6، بند 6بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 است. صحیح د گزینه    

 

 دما  یک از گزینه های زیر در رابطه با اتصادت، بهترین انتخاب می باشم؟  (26

الف( طراحی و اجرا بایستی به نحوی انجام گیرد که جوش هررای کارگرراهی برره حررداقل رسرریده و عمررده سرراخت قطعررات در 

 کارخانه بوده و اتصاالت کارگاهی حتی المقدور توسط پیچ پر مقاومت صورت گیرد.

اجرا بایستی به نحوی انجام گیرد که جوش های کارگاهی به حداقل رسیده و عمده ساخت قطعات در کارخانرره ب( طراحی و 

 بوده و اتصاالت کارگاهی حتی المقدور توسط جوش صورت گیرد.

 ج( افزایش بعد و طول جوش همواره محافظه کارانه بوده و مجاز می باشد.

 ز است.د( ترکیب جوش و پیچ در یک اتصال اتکایی مجا

 ذ-۴-۴-۴-۱0، بند ۲6۲، صفحه ۱0بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ، گزینه ب نادرست است.۲6۲ذ، صفحه -۴-۴-۴-۱0طبق بند  توضیح:

 ، گزینه د نادرست است.۴۴، صفحه 8-۱-9-۲-۱0طبق بند 

 ، گزینه ج نادرست است.5-قسمت ب ۲-۲-9-۲-۱0طبق بند 

 است. صحیح الف گزینه    

 

( برای ساخت یک ساختمان فوددی سه طبقه متشکل از یک طبقه زیرزمین و دو طبقه روی آن دقه در یقک 27

پهنه گسلی واقع شمه است نحوه تماس وجوه جانبی ساختمان به خاح اطراف در زیر زمین ارجح است بقه چقه 

 صورت باشم؟ 

 الف( تماس کامل خاک و ساختمان از طریق دیوار بتنی مهار شده به خاک

 ب( تماس کامل خاک و ساختمان از طریق دیوار حائل بتنی

 ج( تماس کامل خاک و ساختمان از طریق دیوار آجری

 د( جداسازی خاک از ساختمان

 ۱۱0، صفحه 6-5-۱۱-6، بند 6بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 در مورد پای، رفتار خاح در گودبرداری ها، دما  عبارت صحیح است؟   (28

 الف( نتایج پایش رفتار گود، توسط مهندس ناظر تفسیر می شود تا در صورت ضرورت اقدامات اصالحی صورت گیرند.

 ب( مسئولیت انتخاب ابزار پایش و آرایش آنها به عهده مهندس ناظر می باشد.

 پایش و آرایش آنها به عهده طراح گودبرداری می باشد. ج( مسئولیت انتخاب ابزار

 د( مهندس ناظر می تواند بر حسب شرایط مورد رویت، تعداد ابزار پایش را زیاد یا کم نماید.

 ۲۳الف، صفحه  6-۴-۳-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه   



برای خاح ریزی پشت دیوار از دما  نو  مصالح، در صورتی ده امکان استفاده از سیست  زهکشی مناسب و  (29

نگهماشتن همواره خاح در شرایط غیر اشبا  و رطوبت د  فراه  نیست، نبایم استفاده درد؟ )فرض می شود ده 

 آب استفاده نخواهم شم.(  از تمهیمات فنی ویژه از قبیل تثبیت خاح و طراحی دیوار برای فشار اضافی 

 GPو  Gwد(   GW ،SPج(   GWب(   GC  ،GMالف( 

 ۴9، صفحه 7-5-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه   

 

 در مورد مته داری بر روی بی، از یک قطعه دمامیک از گزینه های زیر صحیح می باشم؟  (30

 میلیمتر باشد، مجاز است. ۱۲الف( فقط در صورتی که ضخامت هر قطعه حداقل 

 ب( فقط در صورتی که قطر سوراخ روی هر قطعه از ضخامت ورق ها کوچک تر باشد، مجاز است.

 از مته کاری به طور محکم به یکدیگر بسته شده باشند، مجاز است. ج( فقط در صورتی که قطعات پیش

 د( هیچکدام

 9، صفحه ۱۲-۱-8-۱-۱۱، بند ۱۱بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

در یک ساختمان با مصالح بنایی با دالف های قاو  و افقی، حمادثر فاصله تنگ ها در دالف قاو  در نزدیکی  (31

 دالف افقی چنم سانتی متر است؟ 

 ۲5د(    ۱5ج(    ۲0ب(    ۱0الف( 

 56، صفحه ۳-ب-۲-۱0-5-5-8و بند  55، صفحه ۳-ب-۱-۱0-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه   

 

میلیمتر ده فاصله بین جان  260حماقل ضخامت پوسته و حماقل ضخامت جان بلوح های سیمانی به عرض  (32

میلیمتر است، به ترتیب چقمر بایم باشم تا بتوان در دیوار باربر و به صورت دوغاب نشمه  50های آن حمود 

 استفاده نمود؟ 

 میلیمتر ۲9و  ۳۲د(        میلیمتر ۲5و  ۲5ج(      میلیمتر ۲5و  ۳۲ب(   میلیمتر ۲0و  ۲5الف( 

 ۱۳، صفحه ۲-۲-8، جدول 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

میلیمتر و حداقل  ۳۲میلمتر و یا بزرگتر باشد، حداقل ضخامت پوسته  ۲5۴مطابق جدول اگر عرض بلوک سیمانی  توضیح:

 میلیمتر می باشد.  ۲9ضخامت جان 

 است. صحیح د گزینه   

 

متر بایم  4در ساختمان های آجری بمون دالف، عرض درسی چینی در زیر دیوارهای باربر آجری با ارتفا   (33

 حماقل چنم میلیمتر در نظر گرفته شود؟ 



 600د(    550ج(    500ب(   ۴50الف( 

 68)الف( صفحه  ۴و قسمت 67، قسمت )پ( صفحه 5-5-6-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 توضیح:

حداقل ضخامت دیوار باربر آجری = max{350𝑚𝑚.
1

10
× {ارتفاع دیوار = max {350𝑚𝑚.

1

10
× 400𝑚𝑚} 

حداقل عرض کرسی چینی = +ضخامت دیوار 10𝑐𝑚 = 400𝑚𝑚 + 100𝑚𝑚 = 500𝑚𝑚 

 است. صحیح ب گزینه   

 

تعیقین ( در قراردادهای اجرای ساختمان )پیمان ممیریت( مسقوولیت تمقامی عملیقات اجقرای سقاختمان، 34

 پیمانکاران برای هر یک از قسمت های ساختما و عقم قرارداد با آنها بر عهمه چه دسی است؟

 ب( مالک یا نماینده قانونی او     الف( مدیر

 د( با تعیین سازمان استان بر عهده پیمانکاران جزء است    ج( در هر بخش بر عهده پیمانکاران مربوطه است

 ۱6۱، صفحه ۴، ماده ۳-۴بند ، ۲بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 

در یک اتصال پیچ و مهره ای اصحکادی با سوراخ های استانمارد و بمون پوش، حفاظتی، بقرای اتصقال دو  (35

( استفاده شمه است. در ارتباط با استفاده از واشقر دقما  9/10)معادل  A 490، از پیچ های  St 52ورق از جنس 

 گزینه صحیح است؟  

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

 ب( نیازی به استفاده از واشر سخت نمی باشد.

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

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

 ۱7، صفحه ۱7-۳-8-۱-۱۱، بند ۱۱بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 توضیح:

𝑆𝑡52 → 𝐹𝑦 = 3700
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
> 2800

𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 

 است. صحیح ب گزینه    

 

دما  عبارت در مورد نگهماری مصالح سنگین در دارگاه ده برای ساخت بتن به دار خواهنم رفقت صقحیح  (36

   است؟

 میلیمتر نگهداری شوند. ۲5میلیمتر باید در دو گروه اندازه کمتر و بیشتر از  ۳8الف( شن های با حداکثر اندازه بیش از 

میلیمتررر  5و بیشتر بررا اخررتال  انرردازه  ۲0، ۱5، ۱0، 5محل های جدا از هم با حداکثر اندازه های ب( مصالح سنگی باید در 

 نگهداری شوند.

 ج( مصالح سنگی ریزدانه و درشت دانه نباید جدا از همدیگر نگه داری شوند.



ای افقی به ترتیب برداشته شوند تررا د( برداشتن سنگ دانه هایی که در الیه های افقی ریخته و انبار شده اند، باید ابتدا الیه ه

 از اختالط الیه ها با همدیگر جلوگیری شود.

 5، شماره ۳-۳-۳-9بند ، ۱7، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 دما  مطلب در خصوص مصالح ساختمان های بنایی صحیح می باشم؟ (37

 الف( برای تمام شرایط اقلیمی، رطوبت الوارهای چوبی مصرفی باید نزدیک به صفر باشد.

 مگاپاسکال باشد. 5/۱ب( مقاومت فشاری خشت باید حداقل 

 ج( برای شمشه گیری مالت های سیمانی هرگز نباید از گچ استفاده کرد.

 ساعت پس از اجرا جلوگیری شود. ۱۲ید از یخ زدن دوغاب سیمانی حداقل تا د( با

 ۱7، صفحه ۳-الف ۱-6-۲-۲-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 ، گزینه الف نادرست است.۲۱، صفحه ۱-۱۱-۲-۲-8بند  توضیح:

 ، گزینه ب نادرست است.۱۱5، صفحه ۲-۴-۴-۲-۲-8بند 

 د نادرست است.، گزینه ۱9، صفحه ۴ب -7-۲-۲-8بند 

 است. صحیح ج گزینه   

 

مقاومت فشاری مشخصه بتن، مقاومتی است ده حمادثر .................. درصم تمامی مقاومت های انمازه گیری  (38

 شمه در نمونه های استوانه ای استانمارد بر اساس آزمای، های .............. روزه دمتر از آن باشم.

 ۲8، 5د(    7، 5ج(   ۲8، ۴ب(   7، ۴الف( 

 5-۱-5-9، بند ۳5، صفحه 9مبحث بر اساس کتاب جواب: 

 است. صحیح د گزینه     

 

در سیست  قاب فوددی سبک حمادثر بار مرده و زنمه برای سقف های به ترتیب برابقر دقما  گزینقه مقی  (39

 باشم؟ 

 نیوتن بر مترمربعکیلو  5/۲بار زنده  5/۳کیلو نیوتن بر مترمربع        ب( بار مرده  0/۲بار زنده  0/5الف( بار مرده 

 کیلونیوتن بر مترمربع 0/۲و بار زنده  5/۳د( بار مرده       کیلو نیوتن بر مترمربع 5/۳و بار زنده  0/5ج( بار مرده 

 ۳۳، صفحه ۳-7-۲-۱۱، بند۱۱بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

برای اخر نمونه دست نخورده در یک خاح چسبینمه و در زیر سطح آب، دمامیک از روش های حفاری زیقر  (40

 قابل قبول است؟ 

   الف( حفاری با اوگر با میله تو خالی



 ب( حفاری دورانی با مغزه گیری پوسته

 ج( حفاری ضربه ای به شرط آن که از ضربات سنگین استفاده شود.

 رط آنکه سرعت دوران و فشار مته محدود شود.د( حفاری دورانی به ش

 ۱۲، صفحه ۴، قسمت ۴-۴-۲-7، بند7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه   

 

(، در نققاطی از آن پقودی، D3اگر پس از اجرای دیوار باربر در سیست  پانل پی، ساخته سبک سه بعقمی ) (41

 حفره و فاصله بین دیه های بتنی پاششی بافته شم، چه اقمامی بایم درد؟  

 الف( تمام دیوار باید تخریب و جایگزین شود.

 ب( محل های پوک و حفره دار بتن تخریب و بتن پاششی مجدد صورت گیرد.

 طول دیوار باشد، باید تخریب و دوباره اجرا شود. ج( ناحیه ای به صورت نوار قائم که در برگیرنده ناحیه پوک و

 د( ناحیه ای به صورت نوار افقی که در برگیرنده ناحیه پوک و طول دیوار باشد، باید تخریب و دوباره اجرا شود.

 88، صفحه ۳6-7-5-۱۱، بند ۱۱بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 پی، بینی دالف افقی در دیوارهای حماگر با ارتفا  ............... متر یا بی، تر از آن اجباری است.  (42

 متر ۴د(   متر  ۳ج(   متر 5/۳ب(   متر 5/۲الف( 

 5۱، صفحه 5قسمت پ  7-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه   

 

یک پایه حجی  بتن آرمه بعم از سال ها اجرا، دچار ترح خوردگی های عمیق شمه است. مشقاهمات نشقان  (43

می دهم ده آسیب های وارده از داخل جس  بتن شرو  شمه است. دمامیک از گزینه هقای زیقر محتمقل تقرین 

 علت این امر می توانم باشم؟

 ب( حمله سولفاتی   الف( وجود یون کار در محیط

 د( واکنش قلیایی سنگدانه    کربناسیون بتنج( 

 ۳-۱-۱-6-9، بند ۴۴، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

میلیمتقر  20میلیمتر از سنگ گرانیت به ضقخامت  30( اگر در دف سازی به جای سنگ موزاییک به ضخامت 44

استفاده شود، جر  هر متر مربع دف حمودا چنم دیلوگر  داه، می یابم؟ )ضخامت و مشخصات بقیقه جزویقات 

 دف تغییر نکرده است(  

 8د(    ۱۱ج(    ۱6ب(    ۲۴الف( 



 ۱۲9و  ۱۲8، صفحات ۲-۱-6، جدول پ 6ث بر اساس کتاب مبحجواب: 

 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    

 

الف( برررای بررتن هررایی در چه شرایطی استفاده از مواد حباب زا در ساخت بتن با حباب هوا ضروری می باشم؟  (45

 که در معرض یخ زدن و آب شدن متوالی قرار دارند.

 آزاد قرار نخواهند گرفت.ب( برای بتن هایی که پوشیده شده و در معرض هوای 

 ج( برای بتن های سنگین با وزن مخصوص بیشتر از بتن ها معمولی

 د( برای بتن های ساده )بدون آرماتور(

 ۲-6-6-9، بند 5۱، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه   

 

در سیست  قالب تونلی، حمادثر قطر سنگمانه شن مصقرفی در بقتن چنقم  mm 150برای دیوار با ضخامت  (46

  میلیتر می توانم باشم؟

 ۱6د(    ۱9ج(   ۲5/5ب(    ۲5الف( 

 ۱00، صفحه ۱6-۳-7-6-۱۱، بند ۱۱بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

، جماره mm 150در یک ساختمان با مصالح بنایی، دیوارهای دو جماره، شامل جماره داخلی با ضخامت  (47

است. اگر تنها جماره داخلی تحت بار قاو  محوری  mm 50و فضای باز بین آنها  mm  100خارجی با ضخامت 

 تر است؟ قرار گیرد، ضخامت موثر دیوار دو جماره بر حسب میلی متر، به دما  گزینه نزدیک

۱ )۱50  ۲ )۱80  ۳ )۲00  ۴ )۲50 

 ۳0صفحه ، قسمت پ ۱-۲0-۱-۳-8، بند 8مبحث  بر اساس کتاب جواب:

اگر یک طر  دیوار تحت بار محوری باشد، ضخامت مو ر دیوار تهی، ریشه دوم مجموع مربعات ضخامت های توضیح: 

 مشخصه دو طر  خواهد بد.

(ضخامت مو ر  دیوار میان تهی) 𝑡 = √1502 + 1002 = 180/3𝑚𝑚 = 180𝑚𝑚 

 است. صحیح ب گزینه    



در یک دارگاه ساختمانی مسوولیت ایمنی، بهماشت دار و حفاظت محیط زیست بر عهمه چه شخصقی مقی  (48

 باشم؟ 

 د( سازنده  ج( کارفرما  ب( مهندس مشاور  الف( مهندس ناظر

 8، صفحه ۱-5-۱-۱۲، بند ۱۲بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 متر از چه نوعی ارزیابی می شود؟ 11در صورتی ده گود با شیب پایمار اجرا شود، خطر گود با عمق  (49

 د( زیاد  ج( بسیار زیاد  ب( معمولی   الف( کم

 ۱8، صفحه 8-۴-۳-۳-7، بند7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 اسررتفاده  ۲-۳-7در صررورتی کرره گررود بررا شرریب پایرردار اجرررا شررود، جهررت تعیررین خطرپررذیری گررود از جرردول  توضققیح:

    می شود.

 ارزیابی خطر گود با شیب پایدار

 خطر گود عمق گود

 معمولی متر 9کمتر از 

 زیاد متر ۲0تا  9بین 

 بسیار زیاد   متر ۲0بیش از 

 است. صحیح د گزینه   

 

سانتی متر اجرا  50حماقل عرض و ارتفا  یک شالوده بتن آرمه نواری ده بر روی آن درسی چینی به عرض  (50

 می شود، به ترتیب برابر است با: 

 سانتی متر 50و  50ب(     سانتی متر 50و  75الف( 

 د( ابعاد شالوده ارتباطی به عرض کرسی چینی ندارد.    سانتی متر ۴5و  70ج( 

 ۴8پ، صفحه  5-5-5-8، بند 8س کتاب مبحث بر اساجواب: 

برابر عرض کرسی چینی در نظر گرفت، همچنین  5/۱برای دیوارهای باربر باید عرض شالوده نواری را حداقل  توضیح:

 سانتی متر باشد.  50حداقل عمق آن برابر 

حداقل عرض شالوده نواری = 1/5 × 50 = 75𝑐𝑚 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 درصورتی ده در مجاورت خطوط انتقال نیروی برق فشار ضعیف، نیاز به نصب داربست باشم، بایم: (51

 الف( قبل از شروع کار، مراتب را به مراجع و مسئولیت ذیربط اطالع داده شود.

 ب( جریان برق قطع شود.

 ج( از داربست های عایق استفاده شود.

 زمین متصل گردد.د( داربست با سیم اتصال زمین )ارت(، به 



 ۲0ج، صفحه  -8-۴-۲-۱۲، بند ۱9پ، صفحه  8-۴-۲-۱۲، بند ۱۲بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 

در مورد ارتفا  نرده حفاظتی موقت در اطراف طبقه سو  یک ساختمان در حال احماث، دما  یک از گزینقه  (52

 های زیر صحیح تر است؟  

 سانتی متر باشد. ۱50تا  ۱۲0نرده حفاظتی باید بین الف( ارتفاع 

 سانتی متر باشد. ۱۲0ب( ارتفاع نرده حفاظتی باید بیش تر از 

 سانتی متر باشد. ۱80تا  ۱۲0ج( ارتفاع نرده حفاظتی باید بین 

 سانتی متر باشد. ۱۱0تا  90د( ارتفاع نرده حفاظتی باید بین 

 ۳۳، صفحه ۲-۲-5-۱۲، بند ۱۲بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

میلیمتر استفاده شقمه و  250میلیمتر و پهنای  50برای سقف های موقت ده از تخته های چوبی با ضخامت  (53

 به صورت سکوهای دار مورد استفاده قرار می گیرنم، حمادثر فاصله تکیه گاهی تخته ها چنم متر است؟  

 متر ۴/۲د(   متر ۲/۲ج(   متر  ۴/۳ب(   متر 0/۲الف( 

 ۳6، صفحه ۱-7-5-۱۲، بند ۱۲حث بر اساس کتاب مبجواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

با فرض اینکه هیهگونه عاملی استحکا  و پایماری داربست را مورد تردیم قرار نمهم، در چقه مقمت ادواری  (54

 داربست بایم در حین استفاده توسط شخص ذیصالح مورد بازدیم، دنترل و تاییم قرار گیرد؟

  الف( حداقل هر دو هفته یکبار در حین استفاده

 هب( حداقل هفته ای یکبار در حین استفاد

  ج( حداقل هر ماه یکبار در حین استفاده

 د( بازدید کنترل و تایید به صورت ادواری در حین استفاده نیاز نیست، بلکه فقط قبل از شروع استفاده داربست بررسی شود.

 50، صفحه 7-۲-7-۱۲، بند ۱۲بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 نمی باشم؟در رابطه با نحوه دار داردران روی با  ساختمان ها دما  گزینه صحیح  (55

 الف( در لبه سقف های شیبدار باید موانع مناسب و کافی جهت جلوگیری از ریزش ابزار کار نصب شوند.

 ب( از کار کردن روی بام ساختمان ها هنگام باد و طوفان باید جلوگیری شود.

اختمان هنگام باد و طوفان، هنگامی مجاز است که کارگر به وسایل ایمنرری ماننررد لبرراس مخصرروص، ج( کار کردن روی بام س

 کاله و کفش ایمنی مجهز بوده و از مهندس ناظر مجوز الزم اخذ نماید.



سررانتی  ۲5د( برای کار روی سقف های با صفحات شکل پذیر مانند صفحات موج دار نورگیر، باید از صفحات چوبی با عرررض 

 و بیشتر استفاده گردد. متر

 77صفحه  6-6-۱۱-۱۲و  ۲-6-۱۱-۱۲، بند  ۱۲بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

( در ساختمان هایی ده به علت وجود بخارهای سمی در آن، سکونت افراد به مخاطره افتقم، دقما  مسقوولی 56

 ساختمان جهت تخلیه فوری می باشم؟موظف به صمور ابالغیه مبنی بر غیرقابل سکونت بودن 

 ب( مسئول نگهداری ساختمان    الف( مالک ساختمان

 د( بهره برداران ساختمان     ج( بازرس

 ۱5، صفحه 6-۱۳-۲-۲۲، بند ۲۲بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

بازدیقم اساسقی  -دودد، ها -ذخیره آبمخازن دریافت و  -دوره تناوب بازرسی برای لوله دشی آب باران( 57

 موتورهای الکتریکی بایم هر چنم ماه یکبار صورت گیرد؟

 ماه 60 -ماه ۱۲ -ماه ۳ -ماه 6ب(  ماه 60 -ماه 6 -ماه ۱۲ -ماه ۳الف( 

 ماه ۳6 -ماه ۱۲ -ماه 6 -ماه 6د(  ماه ۲۴ -ماه 6 -ماه 6 -ماه ۳ج( 

و جرردول  ۴۳صفحه  ،9شماره ۱-5-۲۲و جدول  ۴9، صفحه  ۴و۱شماره  ۱-6-۲۲جدول ، ۲۲بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 6۴صفحه  ،9شماره  ۲۲-7-۱

 است. صحیح ب گزینه    

 

 مقررات ملی ساختمان دمامیک از موارد زیر صحیح است؟   21با توجه به ضوابط مبحث  (58

 می باشد. ۲۱الف( تعاونی ها مشمول مقررات مبحث 

 می باشد. ۲۱ب( درمانگاه ها و کلینیک ها مشمول مقررات مبحث 

 می باشد. ۲۱ج( استانداردی ها مشمول مقررات مبحث 

 می باشد. ۲۱نفر مشمول مقررات مبحث  ۱80استقرار د( واحدهای مسکونی با تجمع و یا 

 7و  6الف، صفحات -۲-۱-۲۱و  ۲-۱-۲۱، جدول ۲۱بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

در سازه های بتنی مقاو  انفجاری، ضریب افزای، مقاومت بتن ش، ماهه به دمامیک از مقادیر زیر نزدیقک  (59

   تر است؟

 ۲6/۱د(    ۲۱/۱ج(   ۱0/۱ب(   00/۱الف( 

 5۲، صفحه ۱-۴-۲۱، جدول ۲۱بر اساس کتاب مبحث جواب: 



می توان ضریب افزایش مقاومت برای مصالح فوالدی و بتنی را محاسبه نمود، بر همین اساس در سررازه هررای بتنرری  توضیح:

 می باشد. ۲۱/۱مقاوم انفجاری، ضریب افزایش مقاومت بتن شش ماهه برابر 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ی زیقر بقه هقیچ وجقه توصقیه ( در مکان های دارای پتانسیل روانگرایی استتفاده از دقما  یقک از پقی هقا60

 نمی شود؟ 

 د( پی های عمیق ج( پی های گسترده  ب( پی های نواری  الف( پی های باسکولی

 79، صفحه ۳-۱-۲-6(، بند ۲800بر اساس آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله )استاندارد  جواب:

 برای کاهش حطرهای ناشی از روانگرایی و گسترش جانبی می توان سه راهکار را در نظر گرفت: توضیح:

 تغییر محل ساخت گاه -۳  تمهیدات ژئوتکنیکی -۲  تمهیدات سازه ای -۱

 است. صحیح فال گزینه    

 

 


