
( حصول اطالع از فعالیت ها، وضعیت و مشکالت سازمان های استان و ارائه طریق به آن ها بر عهده کدام مرجع 1

 است؟  

 د( وزارت مسکن و شهرسازی    ج( هیات عمومی    ب( مجمع عمومی الف( شورای مرکزی

 ، قسمت )د(24، صفحه 19مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

( چه مراجعی می توانند تخلفات احتمالی از ضوابط و مقرات شهرسازی و مقررات ملی سااتتمان را باه وزارت 2

 و ارسال نمایند؟ مسکن و شهرسازی در تهران و یا سازمان مسکن و شهرسازی در استان ها اعالم

 الف( کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی، سازمان ها و دستگاه های دولتی و غیر دولتی

 ب( مشاورین حقوقی و کارشناسان مسکن و شهرسازی

 ج( سازمان های نظام مهندسی

 د( شهرداری و ضابطان قضایی  

 63، صفحه 36مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

( در ساتتمان های چند طبقه ای مسکونی، برای نصب کولر تبخیری )کولر آبی( هر طبقه روی نمای سااتتمان 3

 به غیر از بالکن، چه پیش بینی هایی باید انجام گیرد؟

 الف( نصب کولر آبی طبقات روی نمای خارجی ساختمان های چند طبقه مجاز نیست.

ی ساختمان باید تکیه گاه فوالدی که به دیوار خارجی ساختمان متصل می شود، برای نصب کولر آبییی کییار ب( در هر طبقه 

 گذاشته شود.

ج( اگر کولرهای طبقات مختلف روی نمای خارجی ساختمان طوری قرار گیرند که روی هم نباشند، می توان بییرای هییر ییی  

 تکیه گاه مناسبی ایجاد کرد.

ختلف طوری روی هم قرار گیرند که از محل نصب ی  کولر بتییوان، از راه نردبییان فلییزی، بییه کییولر د( اگر کولرهای طبقات م

 طبقه ی بعدی دسترسی داشت، این روش نصب مجاز است.

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟4

 سال انتخاب می شوند. 3اعضای شورای انتظامی استان با حکم وزارت راه و شهرسازی برای مدت الف( 

ب( چنانچه مجمع عمومی ترازنامه سالیانه هیات مدیره را تصویب نکند و پس از انجام اصالحات الزم در موعد قانونی، مجییددا 

صله به شورای مرکزی منعکس مییی نماییید و نظییر نهییایی ترازمانه به تصویب مجمع عمومی نرسد، هیات مدیره مراتب را بالفا

 شورای مرکزی الزم االجرا است.



ج( تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی در مواردی که تعرفییه خاصییی وجییود نییدارد، بییه پیشیینهاد سییازمان نظییام 

 مهندسی ساختمان و تصویب وزارت راه و شهرسازی تعیین می شود.

 زمان های نظام مهندسی استان در زمان تعطیلی با شورای مرکزی نظام مهندسی است.د( انجام وظایف قانونی سا

 147بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صفحه  جواب:

( اضافه می شود در مواردی که مجمع عمومی پس از استماع گییزارش بییازرس 73متن زیر به عنوان تبصره به ماده ) توضیح:

نامه سالیانه هیات مدیره را تایید و تصویب نکند، موارد اشکال و ابهام دقیقات مشییخو و بییه انضییمام ترازنامییه عملکرد یا تراز

 جهت انجام اصالحات الزم به هیات مدیره اعاده می نماید.

 است. صحیح ب گزینه    

 

( حداقل فاصله مجاز نصب کلیه دستگاه های گازسوز )مانند بخاری و آبگرمکن( از اطراف که روی کاف نصاب 5

 می شوند چه مقدار می باشد؟ 

 سانتی متر از باال 75سانتی متر از اطراف و  75ب(   سانتی متر از باال 100سانتی متر از اطراف و  100الف( 

 سانتی متر از اطراف و باال 45د(   متر از باال   سانتی 75سانتی متر از اطراف و  45ج( 

 62، صفحه 1-7-17، جدول 17بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

ایان  عباور کناد، تحات  10( چنانچه به موازات لوله گاز، لوله غیرفلزی مدفون آب و فاضالب با قطر کمتار از 6

 شرایط تاص، حریم لوله گاز را حداکثر تا چند سانتیمتر می توان کاهش داد؟  

 40د(    35ج(    30ب(   25الف( 

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

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

 سانتیمتر قابل کاهش خواهد بود. 35یا نظر دستگاه نظارت 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر در مورد پیش آمدگی های ساتتمان صحیح است؟  7

 متر و بزرگراه ها مجاز است. 12الف( پیش آمدگی در معابر با پهنای کمتر از 

متر در تمامی نقاط معبر مشییروط بییه  50/3ب( ساباط که بین ساختمان ها بر روی معابر فرعی احداث شود، با حداقل ارتفاع 

 اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه ساختمان مجاز است.

 اکثر ی  متر مجاز است.ج( پیش آمدگی سایبان به عمق حد

 د( پیش آمدگی زیرزمین ساختمانی در خارج از محدوده مالکیت و در معابر عمومی مجاز است.

 38ت، صفحه -1-5-4-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 .39صفحه  1-3-5-4-4و بند 40صفحه  2-4-5-4-4، بند 38ب صفحه -1-5-4-4بند  توضیح:



 است. صحیح ب گزینه    

 

کدام یک از گزینه های زیر در مورد مجازات انتظامی یکی از مهندسان ناظر که به علت تلف وعده مکارر در  ( 8

انجام تعهدات قراردادی باعث آسیب رساندن به اموال عمومی، منابع یا محیط زیست شاده اسات صاحیح مای 

 باشد؟

 درجه دو تا درجه چهار( مجازات انتظامی 2( مجازات انتظامی درجه ی  تا درجه سه         1 

 ( مجازات انتظامی درجه دو تا درجه پنج4( مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج          3 

 8الف صفحه  2اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، قسمت  بر اساس کتاب جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( زمان واتنش عبارت است از: 9

 دسی بل افت کند. 50الف( مدت زمانی که در رفت و برگشت صدا، تراز فشار صدا، 

 دسی بل افت کند. 60ب( مدت زمانی که در رفت و برگشت صدا، تراز فشار صدا، 

 دسی بل افت کند. 50ج( مدت زمانی که در پس از قطع منبع صدا، تراز فشار صدا، 

 دسی بل افت کند. 60که پس از قطع منبع صدا، تراز فشار صدا، د( مدت زمانی 

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

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( مرجع صادر کننده ی شناسنامه ی فنی و ملکی ساتتمان، کدام است؟  10

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

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

 7، صفحه 1و تبصره 1-9-2، بند 2بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

ردیف سکوی تماشاگر است )جمعا به ظرفیت  8متر که دارای  25×40( برای طراحی یک سالن اسکیت به ابعاد 11

 نفر( حداقل چند راه تروج باید پیش بینی شود؟  320

 2ب(   ) در صورت تامین عرض مورد نیاز( 1الف( 

 3د(     4ج( 

 78، صفحه 17-3-3-6-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث جواب: 

استفاده کنیییم حییال اییین  17-3-3-6-3برای تعیین حداقل تعداد راه های خروج بر حسب بار تصرف باید از جدول  توضیح:

 که در صورت سوال، مساحت زیر بنا و ظرفیت تعداد نفرات آمده است.)بار تصرف همان مساحت تصرف است(

25 × 4 = 100 



 خروج نیاز است.تعداد راه  4است طبق جدول ذکر شده، به  1000چون مساحت 

 است. صحیح د گزینه    

 

( حداقل شاتص کاهش صدای وزن یافته مورد نیاز برای جدا کننده ها در ساتتمان های مسکونی بین اطاا  12

 تواب و فضای بیرونی چقدر باید باشد؟ 

 dB (Rw) 45د(  dB (Rw) 50ج(  dB (Rw) 40ب(  dB (Rw) 35الف( 

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

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( چه نوع ترکیباتی در لعاب کاشی ها برای محیط زیست زیان آور است؟  13

 ب( ترکیباتی مانند اکسیدهای قلع و مس  الف( ترکیباتی مانند اکسیژن های قلع و نقره

 اکسیدهای سرب و کادمیمد( ترکیباتی مانند   ج( ترکیباتی مانند اکسیدهای روی و آهن

 53، صفحه 1-4-8-5، بند5بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

( در یک ساتتمان دو طبقه از نوع ساتتمان های ترکیبی با الگوی حیاط مرکزی که شیب باام شایب دار باه 14

 چند متر است؟ سمت معابر عمومی می باشد، حداقل فاصله افقی لبه بیرونی بام از مرز مالکیت

 5/0د(    3/0ج(    1/0ب(    2/0الف( 

 103صفحه  3-6-9-4و بند  32صفحه  1-2-1-4-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث جواب: 

ساختمان می باشد و می باییید فاصییله افقییی لبییه بیرونییی بییام از مییرز مالکیییت، در  3ساختمان مورد نظر جزء گروه  توضیح:

 متر رعایت شود. 20/0به اندازه حداقل  5تا  1ساختمان های گروه 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 80یاوار باه میازان ( با استفاده از روش تخمینی شاتص کاهش صدای یک جدا کننده مرکب شامل ساطح د15

کیلاوگرم بار مترمرباع و ساطح  345سانتیمتری دو رواندود با چگالی سطحی  20مترمربع از آجر ماسه آهکی 

میلیمتر با چارچوب چوبی ساده بدون درزبنادی  8مترمربع از پنجره ساده با یک الیه شیشه  10پنجره به میزان 

 چند دسی بل است؟  

 دسی بل 35د(   دسی بل 30( ج  دسی بل 25ب(   دسی بل 20الف( 

 54و  53، صفحات 1-1 –، شکل پ 2-1-، بند پ18بر اساس کتاب مبحث جواب: 

𝑆1 =  سطح دیوار

𝑅1 = 50 𝑑𝐵شاخو کاهش صدای دیوار 

𝑆2 = 10𝑚2 



𝑅2 = 20𝑑𝐵شاخو کاهش صدای پنجره 

𝑅1 −  𝑅2 = 50 − 20 = 30𝑑𝐵 ,
𝑆2

𝑆1

=
10

80
=

1

8
 

𝑅1 − 𝑅 = 20𝑑𝐵 ⇐ 𝑅𝑅1
 با توجه  به نمودار مقدار

𝑅 = 𝑅1 − 20 = 50 − 20 = 30𝑑𝐵 

 است. صحیح ج گزینه    

 

  ( تاصیت تود تمیزشوندگی در شیشه های تود تمیز شونده، به دلیل کدام یک از موارد زیر است؟ 16

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

 ب( عایق رطوبتی رزینی

 UVج( فیلتر مقاوم در برابر 

 د( نانو مواد

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

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( تفاوت بین پوسته ی تارجی ساتتمان و پوسته فیزیکی ساتتمان در چیست؟  17

 الف( پوسته فیزیکی فقط در برگیرنده ی فضاهای کنترل نشده نمی باشد.

 پوسته فیزیکی ساختمان می تواند از هر دو طرف در تماس با فضاهای داخلی ساختمان باشد.ب( 

 ج( پوسته خارجی ساختمام همان پوسته فیزیکی ساختمان می باشد.

 د( پوسته خارجی ساختمان در برگیرنده ی فضای کنترل نشده نمی باشد.

 3، تعاریف صفحه 19بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

طبقه و نزدیک به یکدیگر، در زمینی باا الیاه  5ساتتمان منفرد  14( مقرر است یک مجتمع مسکونی شامل 18

 بندی نسبتا یکنواتت ساتته شود. اجرای حداقل چند گمانه کافی است؟

 5د(    3ج(    14ب(    7الف( 

 8، صفحه 2-پ-2-4-3-2-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( عایق حرارتی به کمک کدامیک از گزینه های زیر اطال  می شود؟19

.𝑘/𝑤 0/5الف( عایقی که مقاومت حرارتی آن با بیشتر از   𝑚2 .باشد 

 باشد. w/m.k 065/0ب( عایقی که ضریب هدایت حرارتی آن کمتر یا مساوی 



 ج( گزینه های الف و ب

 باشد. w/m.k 065/0د( عایقی که ضریب هدایت حرارتی آن بیش تر از 

 8، صفحه 1-19، بند 19بر اساس کتاب مبحثجواب: 

 w/m.kعایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطالق می شود که دارای ضریب هدایت کمتر یا مسییاوی  توضیح:

.𝑚2  0/5و مقاومت حرارتی آن مساوی یا بیشتر  065/0 𝑘/𝑤 .باشد 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( در ساتتمان های بتنی پیش ساتته حداقل فاصله آزاد مجاز بین دو قطعه پیش ساتته چند میلیمتر است؟   20

 15د(    12ج(    10ب(    8الف( 

 62، صفحه 3-3-11، جدول 11بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

نفره با این شرایط نصب شده اسات:  13متر از تراز متوسط زمین، دو آسانسور  50ساتتمان با ارتفاع در یک ( 21

آسانسور در یک شفت محافظت شده قرار داشته، به تمام طبقات دسترسی داشته، به یک البی با حاداقل یاک 

ارای کلید آتش نشان بوده، دقیقه مقاومت در برابر آتش دارد باز می شود. د 45ساعت مقاومت که در آن حداقل 

بر  و تاسیسات آن به بر  اضطراری متصل می باشد. از نفاو  آب شابکه بارناده باه فضاای شافت آسانساور 

 ؟لوکس روشنایی دارد. نام این آسانسورها چیست 11جلوگیری شده و تمامی ارتفاع شفت حداقل 

 زمان حریقب( آسانسور فرار در   حرکتی -الف( آسانسور حمل ناتوان جسمی

 VIPد( آسانسور    ج( آسانسور دسترسی آتش نشانی

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

 است. صحیح ج گزینه    

 

( در تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشخاص حقوقی که به وسیله سازمان مادیریت و برناماه ریازی کشاور 22

تعیین ظرفیت و تشخیص صالحیت می شوند، کدام گزینه برای ظرفیت اشتغال به کار مهندسی تدمات طراحای 

 یا محاسباتی در پروژه های غیر دولتی صحیح است؟  

اعضای دارای امتیاز است از مجموع ظرفیت اشخاص دارای صالحیت با ضریب متناسب در الف( این ظرفیت متناسب با تعداد 

 دوره انجام کار محاسبه می شود.

ب( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از توان و امکان ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقییوقی دارای پروانییه 

 در دوره اجرای کار طراحی ساختمان

 ل به کار مهندسی عبارت است از تعداد کار و سطح زیربنا با ضریب ی  محاسبه می شود.ج( ظرفیت اشتغا

د( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از توان و امکان ارائه خدمات مهندسی توسط اشییخاص حقییوقی دارای پروانییه 

 اشتغال در مدت ی  سال تمام.

 30،صفحه 1-3-6، بند 2بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 است. صحیح د گزینه    

 

( در محاسبه و طراحی عایق کاری حرارتی پوسته انواع ساتتمان، روش تجویزی را می توان تنها برای کادام 23

 گروه ساتتمانی از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی به کار برد؟

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

 19و  18، صفحات 4-2-19، بند 19کتاب مبحث بر اساس جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( در اجرای پی های سطحی، عمق پی باید بیش از .............. متر باشد. 24

 25/1د(    25/0ج(    5/0ب(    1الف( 

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

 کدام یک از گزینه های زیر در مورد ساعات کاری در کارگاه ساتتمانی صحیح است؟( 25

 بامداد کار در شب انجام می گیرد. 6تا  21الف( از ساعت 

 صبح کار در شب انجام می گیرد. 5تا  19ب( از ساعت 

 صبح کار در شب است. 6تا  20ج( از ساعت 

 صبح کار در شب به حساب می آید. 6تا  22ساعت د( کار از 

 6صفحه  27-3-1-12بند  ، 12مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( در هنگام مصرف جوش کاری در ساتتمان های فوالدی با مقاطع گرم نورد شده اگر دمای سطح کاار از چاه 26

 میزان کمتر شود، باید جوش کاری متوقف شود؟ 

   درجه سانتیگراد -10ب(      درجه سانتیگراد -15الف( 

 درجه سانتیگراد -4د(      درجه سانتیگراد   -5ج( 

 12، صفحه 36-1-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 در هنگام بارندگی یا مه غلیظ که سییطح کییار مرطییوب اسییت یییا وقتییی کییه کییار در معییرض وزش بییاد شییدید قییرار  توضیح:

 د، باید عملیات جوشکاری متوقف شود، مگر این که کار و جوشکار به نحو مناسبی حفاظت شوند.می گیر

 است. صحیح الف گزینه    

 



 11کدام یک از گزینه های در مورد پی هایی که نسبت عمق قرارگیری آن ها به کوچکترین بعد افقی آن هاا ( 27

 باشد، درست است؟

 زمین های با مقاومت باال الزامی است.الف( اجرای این گونه پی ها در 

 ب( معموال این گونه پی ها صندوقه ای نامیده می شوند.

 ج( می توانند از جنس چوب باشند.

 د( در این گونه پی ها حرکات جانبی زمین موجب اعمال بارهای جانبی بر آن ها نمی شود.

 53صفحه  3-2-3-6-7و  51صفحه  1-6-7و  2، قسمت ب صفحه 2-3-1-7بند  ، 7مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

متر مربع، کدام یک از موارد ایمنی زیار بایساتی در نظار گرفتاه  5000( در یک کارگاه ساتتمانی با زیربنای 28

 شود؟ 

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

 ی(تعیین مسئول ایمن E–تماس 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 بنیید 2-8-3-12، و بنیید 1-8-3-12و بنیید  9، صییفحه 5-5-1-12، بنیید 12بر اساس کتییاب مبحییث جواب: 

  25صفحه 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( برای آویزان کردن سقف کا ب از سقف اصلی:29

 عدد باشد. 1آویزها در هر مترمربع باید حداقل الف( تعداد 

 عدد باشد. 3ب( تعداد آویزها در هر مترمربع باید حداقل 

 عدد باشد. 10ج( تعداد آویزها در هر مترمربع باید حداقل 

د( طبق مقررات آویزان کردن سقف کاذب مجاز نبوده و الزم است از ستون  های فییوالدی بعنییوان تکیییه گییاه سییقف کییاذب 

 فاده شود.است

 59، صفحه  3پ ی11-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

متر ........................... میلی  200ها در دیوارهای سیستم قالب تونلی با ضخامت کمتر از حداکثر قطر سنگدانه( 30

 ریزی ......................... برابر اندازه بزرگترین سنگدانه است . های ناودان برای بتنمتر و حداقل قطر لولهمیلی 

1 )20-8             2 )16-8              3 )16-5               4 )20-6 

 101و  100صفحه  2-5-7-6-11و  100صفحه  16-3-7-6-11بندهای ، 11مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 است. صحیح ب گزینه    



 ( جهت گیری مناسب ساتتمان در بهره گیری بیشتر از انرژی تورشید کدام است؟  31

 الف( جهت گیری ساختمان نسبت به غرب در بهره گیری از انرژی خورشید بسیار مفید است.

 ب( جهت گیری ساختمان تاثیری در بهره گیری از انرژی خورشید ندارد.

 بهره گیری از انرژی خورشید بسیار موثر است.ج( جهت گیری ساختمان نسبت به جنوب در 

 د( جهت گیری ساختمان نسبت به جنوب غربی در بهره گیری از انرژی خورشید مفید است.

 47، صفحه 1-3-3-19، بند 19بر اساس کتاب مبحثجواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( بزرگترین اندازه اسمی سنگدانه های درشت نباید بیشتر از مقدار زیر باشد؟ 32

 ب( ی  چهارم کوچکترین بعد داخلی قالب بتن   میلیمتر در بتن مسلح 63الف( 

 میلیمتر در بتن غیرمسلح 38د(     ج( ی  سوم ضخامت دال

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

 است. یحصح ج گزینه    

 

 است؟ یحصح ی آالت ساتتمان ینو ماش یزاتو تجه یلدر مورد وسا یرز یها ینهاز گز یککدام( 33

 قییاطعمتر از ت 15در فاصله کمتر از  یدنبا یلوسا ینا یدر معابر عموم یآالت ساختمان ینو ماش یلاسقرار وسا تدر صورالف( 

سییازمان آتییش  یفدر انجییام وظییا یتیباعییث محییدود یاشده و  یو رانندگ یشدن عالئم راهمان یدهاز د اید مانعو نب یرندقرار گ

 .شد دماتیخ یواحدها یرو سا ینشان

متر از تقییاطع  20در فاصله کمتر از  یدنبا یلوسا ینا یدر معابر عموم یآالت ساختمان ینو ماش یل( در صورت استقرار وساب

سییازمان آتییش  یفدر انجییام وظییا یتیباعییث محییدود یاشده و  یرانندگ ییشدن عالئم راهنما یدهاز د نباید مانعو  یرندقرار گ

 .شد یخدمات یواحدها یرو سا ینشان

 .ممنوع است یدر معابر عموم یاالت ساختمان ینو ماش یلوسااستقرار ( ج

 اطعمتییر از تقیی  25در فاصله کمتر از  یدنبا یلوسا ینا یدر معابر عموم یآالت ساختمان ینو ماش یلر وسا( در صورت استقراد

 یسازمان آتش نشییان ظایفدر انجام و یتیباعث محدود یاشده و  یرانندگ ییشدن عالئم راهنما یدهمانع از د یدو نبا گیرندقرار

 ایر واحدهای خدماتی شوند. و س

 39، صفحه 3-1-6-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر در مورد مفهوم رنگ در عالئم تصویری ایمنی صحیح است؟  34

 خروج اضراریالف( زرد کهربائی: عالئم هشدار دهنده، آبی: وسایل اطفای حریق، سبز: عالئم 

 ب( قرمز: عالئم بازدارنده، زرد، کهربائی: وسایل اطفای حریق، سبز: عالئم شرایط ایمن

 ج( زرد کهربائی: عالئم هشدار دهنده، آبی: الزام کننده، سبز: عالئم شرایط ایمن

 د( قرمز: عالئم بازدارنده، آبی: وسایل اطفای حریق، سبز: عالئم خروج اضطراری



 3(، صفحه 1، جدول )2-20، بند 20اب مبحث بر اساس کتجواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

بنایی که به منظور برگزاری کالس های مشاوره و راهنمایی در زمینه های اشتغال یا ترک اعتیااد و ... بارای ( 35

مباحث الزامات نفر استفاده می شود، جزء کدام یک از تصرف های مندرج در  50افراد بزرگسال به تعداد کمتر از 

 ؟عمومی و حریق قرار می گیرد

 د( آموزشی/ فرهنگی  ج( تجمعی ب( حرفه ای / اداری الف( درمانی/ مراقبتی

 32صفحه 6-2-3و جدول  21صفحه  1-3-2-2-3بند  ، 3مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 مانی محسوب می شودپاسخ جز مراکز در 1-3-2-2-3( و بند 1-قسمت درمانی)د 6-2-3باتوجه به جدول  توضیح:

 است. صحیح الف گزینه    

 

در مناطق سردسیر آیاا امکاان انبسااط پایش روناده تمیار سایمان ساخت شاده وجاود دارد؟ و آیاا ( 36

 مواد شیمیایی یخ زدا در این مناطق می توانند از تخریب بتن جلوگیری کنند؟

 خیر -د( خیر  بلی -ج( بلی  خیر -ب( بلی  بلی -الف( خیر

 44صفحه  1-2-6-9و بند 43صفحه  1-1-1-6-9بند  ، 9مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ؟ نیست( کدامیک از گزینه های زیر صحیح 37

 الف( از کلیدهای خودکار مینیاتوری می توان به عنوان کلید کنترل مدار استفاده کرد.

 تابلوها باید دارای کلید خودکار اصلی باشند.ب( اگر ی  کابل چند تابلو را تعذیه کند، 

 ج( اگر در تابلوها از کلیدهای مینیاتوری استفاده شود نیاز به فیوزهای باال دست نیز الزامی است.

 د( در صورت اتصال کوتاه بین فاز و خنثی نمی توان از فیوزهای کتابی استفاده کرد.

 75، صفحه 1-2-2-6-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه ب صحیح می باشد 77، صفحه 4، تبصره 5-5-2-6-13بند  توضیح:

 ، گزینه های ج و د، صحیح است.76، صفحه 1-4-2-6-13بند 

 است. صحیح الف گزینه    

 

سانتیمتر و در شیب ( در فضای باز عرض پله ............ سانتیمتر، ارتفاع پله ......... سانتیمتر و کف مفید .......... 38

 راهه حداکثر شیب ......... درصد و عرض آن بیش از.......... سانتیمتر می باشد. 

 120-4-35-15-100ب(     180-5-30-15-150الف( 

 160-6-35-17-140د(     150-7-30-16-120ج( 

 21، صفحه 9-4-2-2-21، 8-4-2-2-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 است. صحیح الف گزینه    

 

  ..........باشد... داشته گر ارتفاعی کمتر از .........( درهای نرده اطراف استخر ا39

 نیاز به استفاده از قفل نیست. -متر 9/1الف( 

 دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی در قرار گیرد. -متر 4/1ب( 

 آنها باید در قسمت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد.دستگاه آزاد کردن قفل  -متر 4/1ج( 

 دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی در قرار گیرد. -متر 2/1د( 

 25، صفحه 5-3-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 .است صحیح ج گزینه    

 

 مرجع معرفی می گردد؟( ناظر هماهنگ کننده از کدامیک از رشته ها چگونه و توسط کدام 40

الف( ناظر هماهنگ کننده یکی از ناظران رشته های معماری یا عمران همان کار خواهد بود که توسط سازمان استان تعیییین 

 و معرفی می گردد.

ب( ناظر هماهنگ کننده یکی از ناظران رشته های اصلی همان کار خواهد بود که توسط سازمان استان تعیین و معرفی مییی 

 گردد.

 ج( ناظران هماهنگ کننده ناظر رشته عمران همان کار خواهد بود که توسط مال  معرفی می شود.

 د( ناظر هماهنگ کننده ناظر رشته معماری همان کار خواهد بود که توسط مجری به مال  معرفی می شود.

 ، سطح پنجم63و  62، صفحات 7-13، ماده 2بر اساس کتاب مبحث واب: 

 است. صحیح فال گزینه    

 

( مسئولیت قانونی تابلوها و عالئم تصویری در برابر حوادث احتمالی، چون سقوط، پرتاب قطعات، بر  گرفتگی 41

 و سایر مخاطرات ناشی از نگهدا ری آن ها در شرایط غیرایمن با: 

 ب( شرکت بیمه گذار   الف( سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی

 مسئول تابلود(      ج( سازنده تابلو است

 27، صفحه 1-8-3-20، بند 20بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( برای نگه داری بهینه از ساتتمان، در صورتی که دستورالعمل تاصی ارائه نشده باشاد، بایاد دوره تنااوب 42

 :بازرسی 

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

ماه ی  بار، بست ها و تکیه گاه ها ساالنه ی  بار و رله های حفاظتی موتورهای الکتریکی ماهانییه ییی  بییار  6ب( دودکش ها 

 باشد.



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

د( شومینه و آبگرمکن ساالنه ی  بار، لوازم بهداشتی ساالنه دوبار و بازدید ظاهری موتورهای الکتریکییی در حییال نصییب و در 

 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    

 

( در چاهک یا ............. آسانسورها باید تمهیداتی در نظر گرفته باشد تا از نفو  دود به داتل شافت و انتقاال 43

 آن به سایر قسمت ها جلوگیری شود. 

 د( شافت  ج( موتورخانه  ب( اتاق     الف( پله

 27، صفحه 1-6-3-2-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

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

مجییاز  یمترسییانت 70ساخت جان پنییاه تییا ارتفییاع  یساخته شود ول یوارید یدساختمان نبا یشامدگیپالف( روی هیچ قسمت 

 است.

متییر بیشییتر  20/1دو طییرف بییاز از  یبییالکن هییا یمتر و برا 150سه طرف باز از  یطره در مورد بالکن هاپیشامده طول  ب(

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

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

 شوند. قه مهاربططره ها بخوبی در سقف 

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

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( حمل بتن با انواع چرخ دستی و دامپر در صورتی مجاز است که: 45

 متر باشد.  130متر و در دامپر حداکثر  70الف( فاصله حمل در چرخ های دستی حداکثر 

 متر باشد. 120متر و در دامپر حداکثر  70ب( فاصله حمل در چرخ های دستی حداکثر 

 متر باشد. 130متر و در دامپر حداکثر  60ج( فاصله حمل در چرخ های دستی حداکثر 

 متر باشد. 120متر و در دامپر حداکثر  60د( فاصله حمل در چرخ های دستی حداکثر 

 62، صفحه 1-2-3-7-9، بند 9بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 



انتقال نیروی بر  شاامل کادام احداث تاسیسات دامداری در مسیر و حریم زمینی و هوایی تطوط توزیع و ( 46

 حکم است؟

 کیلو ولت بالمانع می باشد. 63الف( در خط هوایی فشار قوی زیر 

 ب( با اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه ساختمان بالمانع است.

 ج( با اجاره کتبی شرکت های برق منطقه ای بالمانع می باشد.

 د( ممنوع است.

 210صفحه  5-2-7بند پ ، 13مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

متر ، بُعاد بازرم مقطاع ساتون سانتی  30متر و عرض مقطع سانتی  240ستونی داریم غیرمسلح به ارتفاع ( 47

 متر باید باشد ؟ حداکثر چند سانتی 

1 )60                  2 )90                   3 )120                     4 )100 

 25صفحه  10-1-3-8بند  و 5صفحه  24-2-1-8بند ، 8مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

(  هنگام اجرای ساتتمان های فوالدی در اتصاالت پیچی حداقل فواصل مرکز تا مرکز سوراخ هاای لوبیاایی 48

 نباید از ............. 

 برابر قطر وسیله اتصال کمتر باشد. 4ب(   برابر قطر وسیله اتصال کمتر باشد 3الف( 

 صال کمتر باشدبرابر قطر وسیله ات 2د(   برابر قطر وسیله اتصال کمتر باشد 5ج( 

 160، صفحه 10-9-2-10، قسمت پ و شکل 2-3-9-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 

(  برای رنگ آمیزی قطعات فوالدی در شرایط محیطی معتدل، چنانچه قطعه فوالدی در معرض شارایط جاوی 49

 است؟قرار گرفته باشد، چند الیه رنگ آمیزی نیاز 

 د( ی  الیه  ج( دو الیه  ب( سه الیه  الف( چهار الیه  

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

میکییرون  40قطعات ذکر شده در شرایط محیطی معتدل و در مقابل شرایط جوی نیییاز بییه سییه الیییه رنییگ شییامل  توضیح:

 میکرون رویه الکیدی می باشد. 40 میکرون الیه میانی الکیدی و 40استرالکیدی غنی از روی 

 است. صحیح ب گزینه    

 

( کدام روش وصله میلگردها به هم شامل تعریاف ووصال هاای کاه باا مجااور هام قارار دادن دو میلگارد 50

 در قسمتی از طولشان عمل می شود« می باشد؟  



 د( وصله اتکایی  ج( وصله مکانیکی  ب( وصله پوششی  الف( وصله جوشی

 301الف، صفحه  -1-1-4-21-9، بند 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 وصله میلگردها به یکدیگر به یکی از چهار طریق )الف( نا )ت( این بند و یا ترکیبی از آن ها مجاز است. توضیح:

 است. صحیح ب گزینه    

 

یاک ور  دیگار ( چنانچه در یک مقطع فوالدی مرکب تحت کشش، ور  های متصل به یک نیمرخ فوالدی یا 51

توسط نوارهای جوش منقطع به یکدیگر متصل شوند، حداکثر فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطاع در امتاداد 

 طولی عضو: 

برابر ضییخامت نییازی تییرین ورق یییا  24الف( در قطعات رنگ شده و قطعاتی که رنگ نمی شوند و احتمال زنگ زدگی دارند، 

 میلیمتر است. 300

برابییر ضییخامت نییازی  14نشده که تحت اثر زنگ زدگی و خوردگی )حاصل از عوامل جوی( قرار گیرنیید، ب( در قطعات رنگ 

 میلیمتر است. 180ترین ورق یا 

 میلیمتر است. 300برابر ضخامت نازی ترین ورق یا  24ج( در قطعات رنگ نشده که تحت اثر زنگ زدگی قرار گیرند، 

 د( هر سه گزینه صحیح است.

 39، صفحه 2-، قسمت الف5-3-2-10، بند 10کتاب مبحث بر اساس جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

( کنترل دود ناشی از حریق احتمالی در فضاهای ساتتمان ممکن است به کمک مکناده هاای تخلیاه ی دود 52

یاد باشد یا اینکه به طور طبیعی صورت گیرد. در صورت تخلیه ی طبیعی دود چه الزاماتی توسط طراح معماار با

 رعایت شود؟  

 درصد سطح آن فضا باشد. 6الف( سطح پنجره های هر ی  از فضاها باید دست کم 

 درصد سطح آن فضا باشد. 4ب( سطح آزاد پنجره های بازشو هر ی  از فضاها باید دست کم 

 ج( هر ی  از فضاها باید دست کم دو پنجره بازشو روبروی هم داشته باشد.

 درصد سطح آن فضا باشد. 8های بازشو هر فضا باید دست کم د( سطح درها و پنجره 

 40، صفحه 3-3-4-14و شکل 39، صفحه 3-3-4-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( سیمان پرتلند در چند نوع طبقه بندی می شود؟53

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

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

 است. صحیح ج گزینه    

 



 ( محل مناسب منبع انبساط )باز( سیستم موتورتانه مرکزی در کجای ساتتمان است؟ 54

 ب( در طبقات تاسیساتی  الف( باالتر از باالترین مصرف کننده حرارتی

 ن مصرف کننده حرارتید( پایین تر از پایین تری   ج( در محوطه باز و مجاور هوای آزاد

 92، قسمت الف، صفحه 2-9-7-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( رعایت حداکثر و حداقل مساحت مجاز داتل کابین به چه علتی الزامی است؟55

 ب( جلوگیری از اضافه بار  الف( محدود نمودن تعداد استفاده کنندگان

 د( کاهش هزینه های ساخت کابین  هزینه های دور بهره برداریج( کاهش 

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

( اگر در یک ساتتمان فقط یک آسانسور پیش بینی گردد بار مجاز آن حداقل ...... کیلوگرم و سارعت مجااز 56

 آن حداقل ........... 

 55/0 -530د(     1 -450ج(   63/0 -630ب(   5/0 -650الف( 

 66، صفحه 4، شکل 60و  59، صفحات 1جدول -2، پیوست 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

کیلییوگرم و حییداقل  630جه به جداول حداقل نیاز ی  آسانسور که بتواند قابلیت حمل معلول را داشییته باشیید با توتوضیح: 

 متر بر ثانیه را داشته باشد.    63/0سرعت 

 است. صحیح ب گزینه    

 

نفر کارمند به طاور هام  10نفر دانشجو و حضور  340( در طراحی یک توابگاه دانشجویی دتترانه با ظرفیت 57

 زمان حداقل تعداد توالت های مورد نیاز چند عدد است؟   

 35د(    50ج(    70ب(    10الف( 

 29الف، صفحه -2-3-2-16، جدول 16بر اساس کتاب مبحث جواب: 

                              توضیح:

340با توجه به صورت سوال تعداد استفاده کنندگان از خوابگاه :                              - + 10 = 350 

 همچنین با توجه به جدول، حداقل توالت الزم برای این جمعیت :                -
عدد 

نفر

1

10
=

𝑥

350
→ 𝑥 =  عدد   35

 است. صحیح د گزینه    

 

( در دستگاه با سوتت مایع یا گاز، در چه موقع احتمال چگالش بخار آب و اسید در سطوح داتلای دودکاش 58

 فلزی وجود دارد؟  



 میلیمتر پایین تر از بام این غالف ادامه یابد. 220الف( در صورتی که دودکش در غالف فوالدی قرار گیرد و تا 

 خروجی انتهای باالی دودکش قائم فلزی، از باالترین نقطه بام ی  متر باالتر باشد. ب( در صورتی که دهانه

 ج( در صورتی که دمای محصوالت احتراق آن در نقطه ورود به دودکش از حد معینی کمتر باشد.

 میلیمتر باشد. 5/1میلیمتر و کمینه ضخامت ورق دودکش  356د( در صورتی که قطر دودکش 

 141چ، صفحه -1-5-11-14، بند 14اب مبحث بر اساس کتجواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 است؟   نادرست( برای لوله کشی با لوله های پلیمری کدامیک از گزینه های زیر 59

 الف( لوله های پلیمری را می توان در بخش های بهداشتی استفاده نمود.

 نمود.ب( لوله های پلیمری را می توان در اجزای ساختمان دفن 

 ج( لوله های پلیمری را نمی توان رو کار نصب نمود.

 د( لوله های پلیمری نباید در معرض تابش مستقیم نور آفتاب باشند.

 59، صفحه 7و 6، 5-پ-2-5-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

قرار دارد، باید حاداقل  8بلند و گروه بندی جزیی ( در ساتتمانی که در دسته بندی کلی وت« ساتتمان های 60

 چند دستگاه آسانسور در نظر گرفته شود؟

 د( هیچکدام دستگاه 3ج( حداقل  ب( حداقل دو دستگاه   الف( ی  دستگاه کافی است

 9، صفحه 3-1-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 


