
 کدامیک از موارد زیر در مورد تشکیالت سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان صحیح است؟(1

 الف( مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی با شورای مرکزی است.

 ب( جلسات فوق العاده هیات عمومی به تقاضای حداقل بیست درصد اعضای نظام مهندسی تشکیل خواهد شد.

دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصوالت و خدمات مهندسی در بخش های ساختمان، عمررران و ج( 

 شهرسازی، از وظایف شورای مرکزی می باشد.

 د( انتخاب افراد واجد شرایط عضویت در شورای مرکزی از اختیارات مجمع عمومی سازمان ها است.

 قسمت ل 21، ماده 25ندسی و کنترل ساختمان، صفحه بر اساس کتاب قانون نظام مه جواب:

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مسئولیت اجرررای تصررمیمات شررورای مرکررزی و  27صفحه  23طبق ماده  توضیح :

 مسئولیت اجرایی و نمایندگی سازمان در مراجع ملی و بین المللی با رئیس سازمان است.

جرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، جلسات فوق العاده هیات عمررومی بنررا آیین نامه ا 104صفحه 103طبق ماده 

به تصمیم آخرین جلسه عادی هیات عمومی و یا به تقاضای دو سرروم اعضررای شررورای مرکررزی و یررا دعرروت وزیررر مسررکن و 

 شهرسازی تشکیل می شود.

ز اعضای سازمان های استان و دفرراع از حیتیررت و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، »حمایت اجتماعی ا 21طبق ماده 

حوق حقه آنها و همچنین دفاع از حقوق متقابل جامعه به عنوان مصرف کنندگان محصوالت، تولیدات و خدمات مهندسی در 

 بخش های ساختمان، عمران و شهرسازی« از وظایف و اختیارات شورای مرکزی نظام مهندسی است.

ن نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، »انتخاب افراد واجد شرررایط عضررویت آیی 105صفحه  107طبق ماده 

در شورای مرکزی به میزان حداقل دو برابر تعداد مورد نیاز در هر رشته با قید اصلی و علی البدل و معرفی به وزیررر مسررکن و 

زی از بررین آنهررا« از وظررایف و اختیررارات هیررات شهرسازی، به منظور انتخاب نمودن اعضای اصلی و علی البدل شررورای مرکرر 

 عمومی است.

 است. صحیح ج گزینه    

 

  برای تامین تهویه به شکل طبیعی فضای اشتغال نورگیر با استفاده از نورگیرهای سقفی باید:( 2

 الف( به فضای باز یا حیاط داخلی متصل باشد.

 ب( می توان به فضای داکت متصل باشد.

 از طریق راهرو و یا فضای مجاور مجاز است.ج( تخلیه هوا 

 د( نیازی نیست مستقیما به فضای باز متصل باشد. 

 103ص  1-7-9-4بندهای ، 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ت از طریق پنجره واقع در ایوان: ( برای نورگیری یک فضای سکون3

پنجره در هر طبقه باید برابر سطح کف پوشیده شده منهای یک دوم سطح بازشوی )نررورگیر( الف( سطح بازنمای ایوان مقابل 

 فضای سکونت باشد.

ب( سطح بازنمای ایوان مقابل پنجره در هر طبقه نباید کمتر از نصف سطح کف پوشرریده شررده برره اضررافه یررک برابررر سررطح 

 بازشوی )نورگیر( با فضای سکونت باشد.



قابل پنجره در هر طبقه باید برابر یک سوم سطح کف پوشیده شده به اضررافه نصررف سررطح بازشرروی ج( سطح بازنمای ایوان م

 )نورگیر( فضای سکونت باشد.

د( سطح بازنمای ایوان مقابل پنجره در هر طبقه نباید کم تر از یک چهارم سطح کف پوشیده شده به اضررافه دو برابررر سررط  

 بازشوی )نورگیر( فضای سکونت باشد.

 4-7-5-4، بند 63، صفحه 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 کدام یک از مشخصات زیر مربوط به یک فضای جمعی دارای جدار نورگذر است؟( 4

 درصد 23نفر و سطحی با ضریب انتقال نوری  21( فضایی برای استفاده غیرهمزمان 1

 درصد 22سطحی با ضریب انتقال نوری نفر و  21( فضایی برای استفاده همزمان 2

 درصد 19نفر و سطحی با ضریب انتقال نوری  20( فضایی برای استفاده همزمان 3

 درصد 19نفر و سطحی با ضریب انتقال نوری  19( فضایی برای استفاده همزمان 4

 توضیحات و اطالعات تکمیلی: فضای جمعی

نفر و بیشتر در نظر گرفترره شررده اسررت. فضرراهایی ماننررد سررالن  20ن فضای جمعی: فضایی که برای استفاده جمعی و همزما

گردهم آیی یا کنفرانس، سالن سینما، سالن رستوران، سالن انتظررار در ترمینررال مسررافربری، سررالن قرائررت کتابخانرره، سررالن 

 نمایشگاه، شبستان مسجد و استادیوم ورزشی.

 درصد باشد. 20ق می شود که ضریب عبور نور آن بزرگتر از سطح یا جدار نورگذر: به طور کلی به سطح یا جداری اطال

 16، صفحه 2و پاراگراف 12، صفحه  3، بند 4مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

( آموزش و ترویج اصول اخالق حرفه ای و نظام نامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی سااختمان از وااایف 5

 است؟   کدام یک از مراجع زیر

     الف( شورای مرکزی

 ب( اداره کل راه و شهرسازی استان

 ج( سازمان نظام مهندسی ساختمانی استان با هماهنگی شورای مرکزی

 د( کمیته تروی  و پایش اخالق حرفه ای 

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

 است. صحیح د گزینه    

 

( در اجرای یک پروژه مسکونی در شهر تهران یکی از مهندسان باعث تحمیل هزینه های فااح  ییرضاروری 6

 به کارفرما شده است در صورت احراز تخلف، حداکثر به کدام یک از مجازات های انتظامی محکوم خواهد شد؟  

 د( درجه سه  ج( درجه دو  ب( درجه چهار  الف( درجه پن 

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



 است. صحیح ب گزینه    

 

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

 عمال چقدر است؟  که در مراجع ذیربط به اثبات رسیده است. حداقل و حداکثر مجازات قابل ا

عدم رعایت مقررات مصوب نظام مهندسی  –دریافت وجوه خارج از ضوابط  -جعل در اوراق و مدارک حرفه ای -

 استان 

   الف( حداقل درجه چهار و حداکتر درجه شش

 ب( حداقل درجه دو و حداکتر درجه پن 

  ج( حداقل درجه یک و حداکتر درجه پن 

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

و 11صررفحه 91قسمت )ب( مرراده  15و  14بند قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان،  اصالحیه و ابالغیهبر اساس  جواب:

 99، صفحه 1، تبصره  92و همچنین بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی ماده  8صفحه  91قسمت )الف( ماده  1بند 

 (6تا  4و مدارک حرفه ای )درجه مجازات جعل اوراق  -

 (6تا  4مجازات دریافت وجوه خارج از ضوابط )درجه  -

 (5تا  1مجازات عدم رعایت مقررات مصوب نظام مهندسی استان )درجه  -

آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان : در صررورتی کرره متخلررف در یررک پرونررده  92ماده  1طبق تبصره 

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

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

 تخلفات تعیین می شود. 

 است. صحیح الف گزینه    

 

یت اشتغال به کار بر اساس مساحت زیربنا برای یکی از دفاتر اجرای سااختمان در یاک مق اع ( حداکثر ارف8

مترمربع برآورد شده است. با پیشنهاد هیات مدیره سازمان اساتان و تصاویب هیاات چهاار نفاره  4000زمانی 

 مترمربع می تواند افزای  یابد؟  حداکثر ارفیت اشتغال به کار تا چند

 800د(   1000ج(   600ب(   افزایش وجود ندارد.الف( امکان 

 2-4-8، بند 40، صفحه 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

ظرفیت اشتغال دفاتر مهندسی اجرای ساختمان، در هر استان به پیشنهاد هیات مدیره سازمان اسررتان و تصررویب هیررات سرره 

 درصد می تواند افزایش یابد. بنابراین: 20نفره حداکتر تا 
 4000٪ ×20= 800ع متر مرب

 است. صحیح د گزینه    

 

 یر اندود آهک یا آهک و گچ باید: ( س ح ز9

 ب( حتما مرطوب باشد.    الف( حتما تراشیده شود



 د( حتما خشک باشد.   ج( حتما نیمه مرطوب باشد.

 1-5-3-5، بند 19، صفحه 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

در صورتی که به حفاری در معابر عمومی برای استفاده از تسهیالت عمومی یا نصب انشاعابات مربوطاه نیااز ( 10

 باشد، چه تدابیری باید در نظر گرفته شود؟

مقاومت کافی برای عبور تو امان خودروها و افررراد پیرراده الزامرری  متر، با 2الف( ایجاد یک مسیر عبور خودرو به عرض حداقل 

 است.

متر با نرده حفاظتی و ایجرراد پررل  1ب( ایجاد یک پل موقت برای عبور افراد پیاده با مقاومت و ایستایی الزم به عرض حداقل 

 متر و مقاومت کافی برای عبور خودروها. 2موقت به عرض 

 افراد پیاده در معبر عمومی الزامی است.ج( تغییر مسیر خودروها و 

متر با نرده حفاظتی و ایجاد پل موقررت  5/1د( برای عبور افراد پیاده یک پل موقت با مقاومت و ایستایی الزم به عرض حداقل 

 با مقاومت کافی و عرض مناسب برای عبور خودروها.

 13ص  5-2-2-12بند ،  12مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( در صورتی که یکی از اشخاص حقیقی شایل در مجری حقوقی از ادامه کار انصراف بدهد، مجری حقوقی چاه 11

   وایفه ای بر عهده دارد؟  

 الف( موظف است آن کار را با مسئولیت خود به اتمام رسانیده و بالفاصله نسبت به معرفی جایگزین اقدام نماید.

ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صالحیت و ظرفیت به اداره کررل ب( موظف است حداکتر 

 راه و شهرسازی استان اقدام نمایند.

ج( موظف است حداکتر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صالحیت و ظرفیررت برره سررازمان 

 نظام مهندسی استان اقدام نمایند.

حداکتر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صالحیت و ظرفیت به اداره کل  د( موظف است

 راه و شهرسازی استان اقدام نمایند.

 4-4-9، بند 48، صفحه 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

داشاته باشاد،  زمان تعیین شده در قرارداد نیاز( در صورتی که به هر علت اجرای ساختمان به زمانی بی  از 12

 چگونه عمل می شود؟  

الف( مجری موظف است سه ماه قبل از اتمام قرارداد، مراتب را به صاحب کار اعالم نماید. در این صورت بررا رضررایت طرررفین 

 قابل تمدید است.

 ت طرفین قرارداد تمدید است.ب( مجری موظف است یک ماه قبل از اتمام قرارداد مراتب را اعالم و با رضای



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

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

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ؟  نمی باشد( کدام یک از گزینه های زیر صحیح 13

، ن یررا 2الف( محل هایی که خطر تاثیر سولفات ها وجود دارد در سرراخت مررالت هررای سرریمانی، بایررد از سرریمان هررای نرروع 

 پوزوالتی استفاده کرد.

کتبی ناظر ساختمان، که روش مخلوط کردن دستی در آن مشخص شده اسررت، ب( مخلوط کردن دستی مالت فقط با اجازه 

 مجاز است.

 ج( در محل های نمناک برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله، پیچ و مهره از اندود روی استفاده می شود.

یمانی و آهکرری برره درصد وزنی مواد چسباننده در مالت های س 15د( مالت رنگی را می توان از اختالط گرد رنگ، حداکتر تا 

 دست آورد.

 36، صفحه  7-1-3-5-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( در حین اجرای ساختمان، حداکثر تا چه ارتفاع سقوط، نیاز به نصب نرده حفااتی موقت نیست؟14

 سانتیمتر 120د(   سانتیمتر 100ج(   سانتیمتر 110ب(   سانتیمتر 90الف( 

 1-2-5-12، بند 33، صفحه 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( برای تعیین ارفیت باربری در آزمای  کاوب  مجادد ابارگاذاری دیناامیکی( پای هاای عمیاق کاه باه 15

صاحیح صورت شمع اجرا شاده اناد، کادام گزیناه در ماورد فاصاله زماانی کاوب  مجادد از کاوب  اولیاه 

 است؟  

 ب( در خاک های ریزدانه حداقل دو هفته  الف( در خاک های ریزدانه حداقل یک هفته

 د( در خاک های دانه ای حداقل دو هفته  ج( در خاک های دانه ای حداقل یک هفته

 2-2-8-6-7، بند 65، صفحه 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

ساختمانی، در صورت وجود دهانه هایی که به صورت پرتگاه خ ر سقوط افراد را دارد، نارده در کارگاه های ( 16

 ها یا پوش  های موقتی که ب ور محکم و مناسب نصب می شوند، باید دارای چه مشخصاتی باشند؟



تر و در دهانه هررای بررا میلیم 35سانتیمتر، تخته های چوبی حداقل با ضخامت  120الف( در مورد دهانه های با ابعاد کمتر از 

 سانتیمتر   5متر، تخته های چوبی با ضخامت حداقل  3ابعاد بیشتر تا 

میلیمتررر و در دهانرره هررای بررا  25سانتیمتر، تخته های چوبی حداقل با ضررخامت  45ب( در مورد دهانه های با ابعاد کمتر از 

 سانتیمتر 5متر، تخته های چوبی با ضخامت حداقل  5/2ابعاد بیشتر از 

 میلیمتر کفایت می کند. 25ج( در کلیه دهانه های مجاور پرتگاه، تخته های چوبی حداقل با ضخامت 

 سانتی متر کفایت می کند. 10× 2د( در کلیه دهانه های مجاور پرتگاه، تخته های چوبی در مقطع 

 35قسمت الف و ب ص  2-6-5-12بند ،  12مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 در روش های جلوگیری از خوردگی مصالح فوالدی در ساختمان های بتنی پی  ساخته:( 17

 الف( برای گالوانیزه کردن فوالد با روی با استفاده از روش گالوانیزه کردن با گرمای کاهنده  

 ب( بولت ها را نمی توان با روش گرمای کاهنده گالوانیزه نمود.

 ج( گالوانیزه کردن فوالد با روی با روش استفاده از گرمای فزاینده انجام می شود.

 پوشش های سد کننده در هیچ شرایطی برای کاهش خوردگی مناسب نیست.د( استفاده از فوالد رنگ شده و 

 47ص  3-3-2-3-11، 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

( برای جداسازی باشگاه ورزشی و سینما، در صورتی که به شبکه بارنده مجهز باشند، مقاومات الزم در برابار 18

 چند ساعت است؟  آت  

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

-4-2-3جدول   30و صفحه  3-4-2-2-3بند   23و صفحه  1-4-2-2-3بند   22، صفحه 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

2 

(، در صورتی که ساختمان به طور کامل به شبکه بازنده خودکار تاییررد شررده مجهررز 2-در همه ساختمان ها، غیر از تصرف )د

را به میزان یک ساعت کاهش داد، به شرررطی کرره اوال  2-4-2-3باشد، می توان مقاومت در برابر آتش تعیین شده در جدول 

 ر نشده، ثانیا از مقاومت الزم کف طبقه بر اساس نوع ساختار نیز کمتر نشود.درجه مقاومت در برابر آتش از یک ساعت کمت

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( پی  بینی دیزل خانه امولد برق اض راری( در کدام ساختمان ها الزامی است؟19

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

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

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

 است. صحیح د گزینه    



 

 ( شرایط شیب راه که به عنوان بخشی از مسیر خروج می باشد کدام است؟  20

حررداکتر ارتفرراع یررک  -48برره  1حداکتر شیب عرضی  -15به  1، حداکتر شیب cm 200الف( حداقل عرض مفید شیب راه 

 .cm 74شیب راه 

حداکتر ارتفاع یک شیب راه  -48به  1حداکتر شیب عرضی  -8به  1، حداکتر شیب cm 90ب( حداقل عرض مفید شیب راه

cm 72. 

حداکتر ارتفاع یک شرریب  -48به  1عرضی ، حداکتر شیب 12به  1، حداکتر شیب cm 220ج( حداقل عرض مفید شیب راه 

 .cm 70راه 

حداکتر ارتفاع یک شرریب  -48به  1حداکتر شیب عرضی  -12به  1، حداکتر شیب cm 160د( حداقل عرض مفید شیب راه 

 .cm 76راه 

 3-4-4-6-3و  2-4-4-6-3و  1-4-4-6-3، بند 94، صفحه 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 رعایت کدام یک از موارد زیر در خصوص استفاده از پسماندهای فلزی درست است؟( 21

الف( فقط پسماندهای فلزی و پسماندهای آلیاژ فلزات از نوع پسماندهای ویژه محسوب شررده و بایررد ترردابیر خرراص حفاظررت 

 محیط زیست در مورد آن ها اعمال شود.

غیرآهنی، پسماندهای آلیاژ فلزات هم از نوع پسماندهای ویررژه محسرروب شررده و بایررد ب( عالوه بر پسماندهای فلزی و فلزات 

 تدابیر خاص حفاظت محیط زیست در مورد آن ها اعمال شود.

 ج( اعمال تدابیر خاص حفاظت محیط زیست در مورد پسماندهای فلزات غیرآهنی الزامی نیست.

ز نوع پسماندهای ویژه محسوب شده و بایررد ترردابیر خرراص حفاظررت د( فقط پسماندهای غیرآهنی و پسماندهای آلیاژ فلزات ا

 محیط زیست در مورد آن ها اعمال شود.

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

بخاار ایانچ، و در لولاه کشای فاوالدی  2اتصال در لوله کشی فوالدی آب گرم با دمای پایین تا ق ر اسمی  (22

 پرفشار از چه نوعی باید باشند؟

   دنده ای   -( جوشی و فلنچی 2    دنده ای   -( دنده ای1

 فلنچی -( جوشی4   جوشی و فلنچی   –( دنده ای 3

 125و 124، صفحه 4-و الف 3-، قسمت های الف7-3-10-14، بند 14مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

پایین دودک  قائم با مصالح بنایی، باید دریچه بازدید دست کم چند میلیتر در زیر پاائین تارین ( در قسمت 23

 اتصال رابط به آن ادامه یابد؟



 میلیمتر 100د(   میلیمتر 150ج(   میلیمتر 400ب(  میلیمتر 2000الف( 

 ، قسمت پ1-6-11-14، بند 143، صفحه 14با توجه به کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

( محاسبات ترافیک آسانسور باید به گونه ای باشد که حرکت آسانسور از طبقاه ورودی آسانساور باه طاور 24

 متوسط: 
 ثانیه یک بار صورت گیرد. 100ب( در هر    ثانیه یک بار صورت گیرد 120الف( در هر 

 صورت گیرد.ثانیه یک بار  80د( در هر    ثانیه یک بار صورت گیرد. 140ج( در هر 

 12-1-2-15، بند 11، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

( برای لوازم گازسوز که مجهز به رگالتور هستند، افت فشار طراحی شده تا شیر قبال از رگوالتاور نبایاد از 25

دمات نباشد لولاه کشای تاا فشاار ................. بیشتر باشد و در نقاط سرپوشیده و ییرمسکونی که در معرض ص

 ................ به صورت روکار مجاز است.

 اینچ مربع 35 -درصد فشار اولیه 5ب(   پوند بر اینچ مربع 30 -درصد فشار اولیه 10الف( 

 اینچ مربع 42 -درصد فشار اولیه 20د(    پوند بر اینچ 40 -درصد فشار اولیه 15ج( 

 1-6-12-17بند  112و صفحه  8-2-11-17بند   100صفحه ، 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

( ساختمانی مسکونی در ایام مناسب چهار فصل، بام آن مورد استفاده ساکنین قرار می گیرد ارتفااع انتهاای 26

لوله های هواک  فاضالب حداقل چند سانتیمتر از بام باالتر رود تا هاوای آن موجاب سالب آساای  سااکنین 

 نگردد؟  

 120د(    180ج(    200ب(   220الف( 

 (1قسمت ) 4-2-5-16، بند 109، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

( فاصله قائم بین کف نق ه ریزش آب از سیفون به داخل شاخه افقای لولاه فاضاالب و ساقف لولاه 27

  سیفون در پایین ترین قسمت آن را چه می نامند؟ 

 د( هیچ کدام  ج( فاصله هوایی ب( آب بند سیفون الف( هوابند سیفون

 ، شکل22، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث  -1 جواب:

 ت.اس صحیح الف گزینه    



 

 

 ( در شبکه فوالدی گازرسانی اگر ق ر داخلی فلنج با ق ر داخلی لوله اختالف داشته باشد....28

 الف( اگر اتصال به صورت جوش باشد امتداد سوراخ های فلن  الزم نیست با وسیله متصل شونده یکی باشد.

سنگ زده شود تا جوشکاری مجرراز  1به  3بزرگتر با نسبت میلیمتر باشد، باید قطر کوچکتر تا اندازه قطر  2ب( و این اختالف 

 باشد.

سنگ زده شود تا جوشکاری مجرراز  1به  3میلیمتر باشد، باید قطر کوچکتر تا اندازه قطر بزرگتر با نسبت  3ج( و این اختالف 

 باشد.

 .د( اگر از گیره همترازی استفاده نشود، می توان از خال جوش های نیم سانتیمتری کمک گرفت

 ، قسمت )ث(7-1-14-17، بند 129، صفحه 17بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( آیا از لوله آب اگالوانیزه( می توان به عنوان الکترود زمینی استفاده کرد؟29

 الف( بلی، به صورت دفن شده )قائم( و تا عمق یک متر

 زمینی امکان پذیر نیست.ب( استفاده از لوله آب به عنوان الکترود 

 ج( فقط در زمین های خشک امکان پذیر می باشد.

 متر 2د( بلی، به صورت دفن شده )قائم( و تا عمق حداقل 

 167و  166و جدول صفحه  5-10-1، بند پ 169، صفحه 13با توجه به کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

ن( تعدادی ساختمان مسکونی با مصاالح بناایی سااخته شاوند. ( مقرر است در شهر بیرجند ااستان خراسا30

 %47بررسی آجرهای تولید شده در کارخانه نزدیک به شهر نشان می دهد که آجرها دارای حجم فضای خالی تا 

نسبت به حجم کل هستند. در ساخت کدام یک از دیوارهای ساختمان مورد نظر می توانند مورد اساتفاده قارار 

 بگیرند؟ 

 ب( تنها در دیوارهای غیرسازه ای   تنها در دیوارهای سازه ایالف( 

 د( تنها در دیوارهای نما  ج( در دیوارهای سازه ای و غیرسازه ای

 )پ( 4-2-2-8، بند 12، صفحه 1-2-8، جدول 11، صفحه 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

،شهر بیرجند، از نظر درجه بنرردی خطررر نسرربی زلزلرره، در 4،ویرایش2800،استاندارد 1،پیوست138، صفحه 116طبق ردیف 

 اولویت زیاد قرار دارد.

 است. صحیح الف گزینه    

 

باشد و حجم اتاق و س ح معادل جذب کننده های اتااق  15/0( در صورتی که ضریب جذب میانگین یک اتاق 31

 با ............. باشند، زمان واخن  برابر است  𝒎𝟐 60و  𝒎𝟑 80به ترتیب



 ثانیه 5/1د(   ثانیه 6/0ج(   ثانیه 8/0ب(   ثانیه   2الف( 

 12-3-1-18، بند 8، صفحه 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

( در لوله کشی های فوالدی که از فیتینگ نوع چدنی چک  خوار استفاده می شود، در صورتی که ق ر لولاه 32

1
1

2
 اینچ باشد، باید از شیرهای ............. استفاده کرد.  

 د( چدنی یا برنزی مخصص  ج( چدنی   ب( مسی  الف( برنجی

 2-، قسمت الف6-4-3-16، بند 54، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( بر روی دساتگاه هاایی کاه فقاط بخاار آب و گرماا منتشار نمای کنناد و بارای پخات و پاز اساتفاده 33

 می شوند، چنانچه هود نصب شود .............. 

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

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

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

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

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

( در صورتی که ساختمان مسکونی در من قه ای از شهر قرار گرفته باشد، حداقل شاخص کاه  صادای وزن 34

 یافته پوسته خارجی از نوع ساده چند دسی بل است؟  

  48د(    35ج(    40ب(    45لف( ا

 2-2-2-18، جدول 24، صفحه 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 (در ساختمان های با مصالح بنایی عبور دادن لوله ها و مجاری توکار به چه صورت مجاز می باشد؟35

الف( در صورتی مجاز است که قطر لوله ها از 
1

6
 ضخامت دیوار کمتر باشد. 

ب( در صورتی مجاز است که قطر لوله ها از 
1

4
 ضخامت دیوار کمتر باشد. 

ج( در صورتی مجاز است که قطر لوله ها از 
1

2
 ضخامت دیوار کمتر باشد. 

 د( به هیچ وجه مجاز نمی باشد.

 19-1-3-8، بند 29، صفحه 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 است. صحیح الف گزینه    

 است؟  dBAحداکثر تراز نوفه زمینه چند  4( در یک فضای آموزشی با درجه بندی آکوستیکی 36

 40د(    20ج(    50ب(    30الف( 

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( کدام یگ از گزینه های زیر صحیح است؟  37

 متر باشد، نصب در بازرسی الزامی است. 8/1الف( در صورتی که عمق چاهک آسانسور بیش از 

 متر بر ثانیه لزوما نباید باالی چاه آسانسور باشد. 9/1ب( موتورخانه برای آسانسور با سرعت 

 سانتیمتر پهنا تعبیه شود. 70سانتیمتر ارتفاع و  140ید با ج( آسانسورهایی که نیاز به درهای اضطراری باشد، با

 سانتیمتر باشد. 90× 90د( دریچه اضطراری برای ورود با باالی کابین باید حداقل 

 11-5-2-2-15، بند 24، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

کیلوگرم باشد، چند  800( در یک ساختمان مسکونی ارتفاع کابین آسانسور در صورتی که ارفیت اسمی آن 38

 سانتیمتر است؟ 

 220د(    240ج(    230ب(   210الف( 

 (1، جدول )59، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( در صورت قرارگیری لوله های گاز و تاسیسات برقی و مکانیکی در یک کانال، حداقل فاصله لوله های گاز باا 39

 سایر لوله ها کدام است؟  

 سانتیمتر مجاز است. 10الف( فقط در کانال های افقی با حداقل فاصله 

 ب( نباید در کانال مشترک باشند.

 سانتیمتر مجاز است. 10ه ج( فقط در کانال های عمودی با حداقل فاصل

 سانتیمتر مجاز است. 10د( در کانال های افقی و عمودی با حداقل فاصله 

 4-4-5-17، بند 46، صفحه 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 
 



بلند مرتباه کدام گزینه برای حداقل مساحت اتاق کنترل مرکزی و فرماندهی آت  نشانی در ساختمان های ( 40

و مشخصات اتاقی که برای قرار دادن مجموعه ژنراتور سیستم برق اض راری داخل ساختمان استفاده می شاود 

 صحیح است؟

 ساعت مقاومت در برابر حریق 1اتاقی با درجه حداقل  –مترمربع  12( 1

 ساعت مقاومت در برابر حریق 2اتاقی با درجه حداقل  –مترمربع  9( 2

 اتاقی با درجه حداقل دو و نیم ساعت مقاومت در برابر حریق -متر مربع 6( 3

 ساعت مقاومت در برابر حریق 2اتاقی با درجه حداقل  -مترمربع 16( 4

 188صفحه ، 1-4-4-10-3و بند  186صفحه ، 3-4-10-3، بند 3مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( در ساختمان هایی که در مناطق زلزله خیز طراحی می شوند، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  41

 الف( تمامی آرماتورهای طولی تیرها باید از ناحیه هسته ستون عبور کنند.

 ب( در محل اتصاالت تیرها به ستون ها باید از وصله پوششی استفاده شود.

 ت ها به میلگردهای طولی خودداری شود.ج( باید از جوش دادن تمامی خامو

 میلیمتر باشد. 75د( در آرماتورهای عرضی فاصله اولیه، تنگ از بر تکیه گاه نباید بیشتر از 

 3-3-2-23-9، بند 321، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 5-2-1-3-23-9، بند 6-2-1-4-23-9قسمت ث،  بند  4-2-1-4-23-9بند

 است. صحیح  ج گزینه    

 

 سانتیمتر .................  40×  40( در ستونی ترکیبی با هسته فوالدی محاط شده در بتنی با مق ع به ابعاد 42

 سانتیمتر می باشد. 20الف( حداکتر فاصله تنگ های عرضی در طول 

 سانتیمتر می باشد. 15ب( حداکتر فاصله تنگ های عرضی در طول 

 میلیمتر است. 12ر تنگ های عرضی ج( حداقل قط

 سانتیمتر مربع می تواند باشد. 16و حداکتر سطح مقطع هسته فوالدی  10د( حداقل قطر تنگ های عرضی 

 (2-، قسمت )الف1-2-8-2-10، بند 116، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

   آسیب دیدگی بتن می تواند در اثر:( 43

 تخریب بتن از درون باشد.( 1

 ( تنش های داخلی به علت واکنش اکسیدهای قلیایی سیمانی و برخی از انواع سنگدانه ها باشد.2

 ( واکنش های سنگدانه هایی از جنس اوپال و کلسدونی با سیمانی با قلیایی باال و انبساط بتن باشد.3

 ( هر سه گزینه صحیح است.4

 44صفحه ، 3-1-1-6-9، بند 9مبحث  بر اساس کتاب جواب:



 است. صحیح د گزینه    

 

ساانتیمتر اسات و در خاالی کاه باا  80ساانتیمتر کاه کوچاک تارین بعاد آن  400پی با عمق قرارگیری ( 44

 جنس متنوع و با تفسیر الیه بندی مشکل، چگونه نامیده می شود؟

   ( پی عمیق در خاک با الیه بندی متوسط1

 ( پی نیمه عمیق در خاک با الیه بندی پیچیده  2

 ( پی نیمه عمیق در خاک با الیه بندی ساده3

 ( پی سطحی در خاک با الیه بندی پیچیده4

 3صفحه  ،10-3-1-7،  بند 7مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 توضیح: 

 اطالعات تکمیلی: انواع پی ها)پی های نیمه عمیق(
𝐷

𝐵
=

400

80
= 5 ⇒ 3 <

𝐷

𝐵
= 5 < 10 

 است. صحیح ب گزینه    

 

( برای آنکه در حفاری گمانه به صورت دستی، روش حفااری گماناه ماورد قباول واقاع گاردد کادام یاک 45

 ؟نمی باشداز گزینه های زیر صحیح 

 الف( حفاری دورانی در تمام خاک ها حتی در زیر آب قابل قبول است.

 قابل قبول است.ب( حفاری شستشویی در مخلوط شن و ماسه بدون قلوه سنگ 

 ج( برای توصیف الیه ها، حفاری دورانی با مغزه گیری پیوسته در خاک و سنگ قابل قبول نیست.

 د( حفاری ضربه ای سبک در الی، ماسه و سنگ ضعیف قابل قبول است.

 (5قسمت ) 4-4-2-7، بند 12، صفحه 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 حرارتی چیست؟   ( محدوده آسای 46

 ساکنان در آن احساس آسایش کنند. %60الف( شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود 

 ساکنان در آن احساس آسایش کنند. %70ب( شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود 

 ساکنان در آن احساس آسایش کنند. %80ج( شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود 

 ساکنان در آن احساس آسایش کنند. %50د( شرایط حرارتی و رطوبتی که حدود 

 ، بند چهارم11، صفحه 19با توجه به کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 



اکثر ابعاد پنجره ( در ساختمان های بنایی ییرمسلح آجری چنانچه در اطراف پنجره ها کالف تعبیه نشود، حد47

 برابر است با: 

 متر 5/1عرض حداکتر  -متر 5/2ب( ارتفاع حداکتر  متر 20/2عرض حداکتر  –متر  20/2الف( ارتفاع حداکتر 

 متر 5/1عرض حداکتر  -متر 20/2د( ارتفاع حداکتر   متر 50/2عرض حداکتر  -متر 5/2ج( ارتفاع حداکتر 

 2، بند )ث(، قسمت 7-5-6-8، بند 72، صفحه 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 میلیمتری ................ 75( در اجرای سقف های مختلط با استفاده از ورق های ذوزنقه ای تا ارتفاع 48

 میلیمتر باشد. 13الف( عرض متوسط کنگره های پر شده با بتن نباید کمتر از 

 بیشتر باشد. میلیمتر 50ب( پوشش دال بتنی در باالی کنگره ورق ذوزنقه ای نباید از 

 میلیمتر باشد. 15ج( پوشش بتن روی گل میخ ها نباید کمتر از 

 د( گل میخ ها را نمی توان از روی ورق فوالدی ذوزنقه ای به عضو فوالدی جوش داد.

 2، قسمت 1-، پ124، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( جمله زیر را کامل نمایید. 49

برای بتن ریزی با پمپ باید طرح اختالط بتن چنان انتخاب شود که نسبت آب به سیمان ............ مقدار ممکان را 

 داشته و مقدار آن از ................ تجاوز نکند.

 9/0 –د( بیشترین    9/0 –ج( کمترین  6/0 –ب( کمترین  6/0 –الف( بیشترین 

 5-8-9، بند 85، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح ب گزینه    

 

در یک ساختمان با اسکلت فلزی که از مقاطع فوالدی گرم نورد شده استفاده شده اسات، کادام گزیناه در ( 50

 مورد جوشکاری اتصاالت هنگام سوار کردن هر ق عه صحیح است؟

 کمتر است باید جوشکاری شوند.( ابتدا اتصاالتی که انقباض موضعی آنها 1

 ( ابتدا اتصاالتی که بیشترین انقباض را ایجاد می کنند باید جوشکاری شوند.2

 ( پیشروی کلی جوشکاری از سمتی که قطعات از آزادی حرکت بیشتری برخوردار هستند باید اجرا شود.3

 ( مراحل جوشکاری ارتباطی با انقباض ایجاد شده ندارد.4

 11صفحه  ،30-1-8-1-11، بند 11مبحث  کتاببر اساس  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    



مترمربع در سه طبقه واقع در شهر ایرانشهر که تمامی  1000( در ساختمانی منفرد و مسکونی با زیربنای حدود 51

جداره های نورگذر پوسته خارجی سااختمان دارای ساایبان هاای معاین شاده در مبحاث ناوزدهم هساتند 

 ....................... 

 کاهش داد. 9/0ش تجویزی را تا ضریب الف( می توان حداقل مقاومت حرارتی اعالم شده در رو

 افزایش داد. 9/0ب( می توان حداقل مقاومت حرارتی اعالم شده در روش تجویزی را تا ضریب 

 ج( به دلیل تعداد طبقات و مکان ساختمان، کاهش یا افزایش مقاومت حرارتی مجاز نمی باشد.

روش تجویزی برای طراحی مقاومت حرارتی سرراختمان بایررد د( به دلیل تعداد طبقات و مکان ساختمان در صورت استفاده از 

 افزایش یابد. 5/0ضرایب حرارتی جدار تا 

 3-2-3-19، بند 35، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  52

 میلیمتر بیشتر باشد. 20آرمه نباید از الف( بزرگ ترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت در بتن 

 میلیمتر بیشتر باشد. 25ب( بزرگ ترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت در بتن آرمه نباید از 

 میلیمتر بیشتر باشد. 35ج( بزرگ ترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت در بتن آرمه نباید از 

 میلیمتر بیشتر باشد.  38ن آرمه نباید از د( بزرگ ترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت در بت

 1-3-3-9، بند 16، صفحه 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( در ساختمان های فوالدی با مقاطع گرم نورد شده، طول پیچ باید به اندازه ای باشد که پس از محکم کاردن 53

 آن، حداقل ........... پیچ از مهره بیرون بماند. 

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

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

ساانتیمتر  150و ارتفااع  500( در صورتی که قرار باشد برای ساختمان تجاری تابلوی معرف کاربری به عرض 54

 تهیه شود، حداکثر اندازه حروف فارسی و حروف انگلیسی برابر است با: 

 سانتیمتر 50و  75د(  مترسانتی 50و  50ج(  سانتیمتر 65و  100ب(  سانتیمتر 75و  50الف( 

 71، صفحه 4-2-7-7-20، بند 20بر اساس کتاب مبحث  جواب:

حداکتر اندازه حروف تابلو تجاری = ارتفاع تابلو یا 75 سانتیمتر )
2

3
)  کوچکترین  مقدار

حداکتر اندازه حروف تابلو تجاری = min (
2

3
× (75 یا150 ⇒  75سانتیمتر 

ارتفاع حروف انگلیسی در تابلو = (
2

3
) (ارتفاع حروف فارسی) =

2

3
× 75 =  سانتیمتر 50



 است. صحیح د گزینه    

 

سانتیمتر و با بازشوی کشویی با مشخصات زیر چه مقدار  150×  200( ضریب انتقال حرارتی پنجره ای به ابعاد 55

   می باشد؟ 

 میلیمتر با باالترین گواهینامه فنی  60× 35نوع پروفیل: آلومینیومی حرارت شکن با مق ع 

 . 2/0یلندگی عمودی میلیمتر با گس 14درصد و فاصله  85نوع شیشه: دو جداره با گاز آرگون 

.w/m2 2/7الف(  k     )3ب 𝑤/𝑚2. 𝑘      )2/8ج 𝑤/𝑚2. 𝑘           )2/6د 𝑤/𝑚2. 𝑘 

 28جدول  115و صفحه  26جدول  111،صفحه  9پیوست  19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

مرری  3/2بررا عرردد  2/0میلیمتر و نوع گسرریلندگی عمررودی  14طبق ضخامت الیه هوا  26ابتدا در جدول شماره  توضیحات:

 می رسیم. 3به عدد  3/2و سطر  28رسیم. حال با توجه به جدول 

ی در نظررر گرفترره مرر  (𝑈𝑓𝑟)چون قاب دارای باالترین گواهینامه فنی است بیشترین مقدار ضریب انتقال حرارت قرراب بازشررو 

 شود.

 است. صحیح ب گزینه    

 

( در عایقکاری حرارتی یکپارچه، چنانچه در محاسبه مقادیر اجزای پوسته خارجی، ابعاد داخلای سااختمانی 56

اطع ایجاد کننده پال هاای مالک عمق قرار گیرند، فقط الزم است ضریب انتقال حرارت س حی جداره های متق

 حرارتی:  

   درصد افزایش یابد 10ب(      درصد کاهش یابد 10الف( 

 برابر کاهش یابد. 93/2د(      برابر افزایش یابد 5/3ج( 

 ، بند  عایق کاری حرارتی یکپارچه140، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

ومی آژیر خ ر به صدا درآید و به سادگی قابل تشخیص باوده و گاوش خاراش ( برای آنکه در یک فضای عم57

همان فرکان  چقدر  نباشد، بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان فرکانس آن نسبت به س ح صدای محیط در

 باالتر باشد؟ 

 باالتر از سطح صدای محیط db5ب(   باالتر از سطح صدای محیط db2الف( 

 باالتر از سطح صدای محیط db 20د(   باالتر از سطح صدای محیط db 10ج( 

 7-12-3-20، بند 33، صفحه 20بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

( هنگامی که در مقاطع نورد شده و ساخته شده از ورق پس از اتمام جوشکاری باال هاا باه جاان، ساورا  58

 . ........دسترسی ایجاد می شود.........



 میلیمتر باشد. 35الف( طول سوراخ های دسترسی نباید کمتر از 

ب( لبه جان باید از سطح بال تا سطح تو رفتگی سوراخ دستی به صورت شیبدار، کامال یکنواخررت و برردون گوشرره هررای تیررز 

 باشد.

 میلیمتر باشد. 15ج( ارتفاع سوراخ دسترسی نباید کمتر از 

 دسترسی و تسهیل جوشکاری امکان پذیر نیست.د( تعبیه سوراخ های 

 ، پاراگراف دوم143، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 .است صحیح ب گزینه    

 

 های محوطه کدام گزینه صحیح است؟  ( در ارتباط با پله 59

 سانتیمتر 30حداقل کف مفید پله  -سانتیمتر 17ارتفاع پله حداکتر  -متر 50/1الف( عرض پله حداقل 

 سانتیمتر 35حداقل کف مفید پله  -سانتیمتر 15ارتفاع پله حداکتر  -متر 20/1ب( عرض پله حداقل 

 سانتیمتر 35حداقل کف مفید پله  -سانتیمتر 18ارتفاع پله حداکتر  -متر 20/1ج( عرض پله حداقل 

 سانتیمتر 30حداقل کف مفید پله  -سانتیمتر 15ارتفاع پله حداکتر  -متر 50/1د( عرض پله حداقل 

 8-4-2-2-21، بند 21، صفحه 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

چند باار در ساال ( بازرسی از شیرها و اتصاالت لوله کشی و همچنین ق عات معماری ساختمان ها به ترتیب 60

 باید انجام شود؟  

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

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

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

   است. صحیح ج گزینه    

 
 

 


