
جهت کاهش آلودگی زیست محیطی هنگام کردن قیرهای خالص در دمای مناسب چه نوع دودی نباید از آن    -1
 متصاعد شود و حداکثر درجه حرارت برای گرم کردن آن از چه میزان نباید تجاوز کند؟

 درجه سانتیگراد  176 - ب( آبی رنگ   درجه سانتیگراد  115 -الف( سیاه رنگ 
 درجه سانتیگراد  115 -د( آبی رنگ    درجه سانتیگراد  176 - ج( سیاه رنگ 

 88، صفحه 1-4-11-5، بند 5مبحث   بر اساس کتاب جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
 کارآیی بتن الیافی را اندازه گیری کرد؟ نمی توانبا انجام کدام یک از آزمایش های زیر  -2

 ب( آزمایش زمان وی بی    الف( آزمایش اسالمپ 
 د( آزمایش زمان وی بی و یا آزمایش اسالمپ معکوس   المپ معکوس ج( آزمایش اس

 73، قسمت )خ(، صفحه 5کتاب مبحث بر اساس  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
  در رابطه با نگهداری سنگدانه های مصرفی برای ساخت بتن کدام گزینه صحیح است؟ -3

سانتیمتر نگهداری   19دو گروه کمتر و بیشتر از    میلیمتر باید در  38الف( شن های با حداکثر اندازه بیش از  
 شوند.

 ساعت در محل باقی مانده و سپس مصرف شوند.  12ب( سنگدانه های انبار شده در دپو باید حداقل 
 ج( روی سنگدانه های در فضای آزاد از سایبان یا ورق پوششی استفاده نشود.

 باید آب پاشی شود.د( در هوای گرم حداقل در دو نوبت در روز سنگدانه ها 
 50، صفحه 12-6-7-5، بند 5مبحث   بر اساس کتاب جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
حداکثر تعداد طبقات مجاز )روی زمین( یک ساختمان بتنی با سیستم قاب خمشی که در آن برای پوشش    -4

ارتفاع تیرها برابر  میلیمتر استفاده می شود و    300سقف ها از سیستم تیرچه و بلوک به ارتفاع کمتر از  
   ضخامت سقف است، چقدر می باشد؟

 2د(    3ج(    4ب(    5الف( 
  36، صفحه 5-5-3-3(، بند 2800بر اساس آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله )استاندارد  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 ؟نمی باشدبرای در نظر گرفتن بارهای ناشی از انفجار کدام گزینه صحیح  -5

 الف( برای بیمارستان فقط با درخواست کارفرما ضروری می باشد.
 ب( برای پارکینگ طبقاتی فقط با درخواست کارفرما ضروری می باشد.
 باشد. ج( برای ترمینال های مسافری فقط با درخواست کارفرما ضروری می 

 د( برای مراکز مخابراتی بدون نیاز به درخواست کارفرما ضروری می باشد. 
  117، صفحه 12-6، بند 6بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
یا سیستم قاب خمشی معمولی    Hنقشه های تایید شده یک ساختمان بتن آرمه مسکونی بر روی زمین نوع    -6

  از پایه موجود است. اجرای این ساختمان در کدام یک از شهرهای زیر مجاز است؟ متر از تر  12و با ارتفاع 
 د( قروه    ج( سقز    ب( بانه  الف( کامیاران 

، صفحه 4-3جدول    (، پاورقی2800زلزله )استاندارد    بر اساس آیین نامه طراحی ساختمان در برابر   جواب: 
35  

 گزینه د صحیح است. 
 
متر در خاک، مقاومت اصطحکاکی متوسط جدار شمع و خاک در   15اگر برای شمع های کوبشی به طور  -7

باشد، حداکثر بار    kN  25و وزن شمع    kN  16روش تحلیلی در حالت کشش در هر متر طول شمع برابر  
   ود ندارد(، حدودا چقدر خواهد بود؟ )نیروی فشار آب باالبرنده وج  kNمجاز کششی وارد بر آن بر حسب 



 102د(    90ج(    80ب(    65الف( 
 57، صفحه 3-4-6-7، بند 7اب مبحث بر اساس کت جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
برای شروع عملیات شناسایی زمین یک ساختمان منفرد بدون گودبرداری برای زیرزمین با سطح اشغال    -8

  رای چه تعداد گمانه باید برنامه ریزی کرد؟مترمربع و اهمیت زیاد بر روی زمین نامناسب، حداقل ب 830
 1د(    3ج(    5ب(    6الف( 

 8، صفحه 1-2-7، جدول 7تاب مبحث بر اساس ک  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
یک مهندس مجری، شواهدی دارد که نشان می دهد احتماال در حین بیرون کشیدن غالف یک شمع در    -9

باشد. برای اطمینان از این موضوع انجام کدام یک از آزمایش های زیر  جاریز، خاک جدار شمع ریزش کرده 
  مناسب تر است؟

  ب( امواج صوتی عرضی     الف( آزمایش فشار استاتیکی 
 ج( آزمایش دینامیکی شمع با دامنه کم    ج( آزمایش کششی استاتیکی 

 68، صفحه 5-10-6-7، بند 7مبحث   بر اساس کتاب جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
در رابطه با دیوار چینی دیوار سازه ای در ساختمان های بنایی محصور شده یا کالف کدام گزینه صحیح   -10

  است؟
 الف( بندهای قائم را می توان حذف کرد. 
 باشد.میلیمتر  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 )8 بر اساس کتاب مبحث جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 بنایی در یک ساختمان بنایی مسلح واقع در شهر تهران چند میلیمتر است؟حداقل ابعاد اسمی ستون  -11

 450د(    350ج(    300ب(   220الف( 
 42، صفحه 2-5-4-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است.  
 
نباید ............. قطر سیم برای سیم با   رودیمعنوان خاموت یا تنگ به کار حداقل قطر داخلی خم آرماتور سیم جوش که به( 12

ای ................. برابر قطر سیم از اتصال جوشی  متر و خم با قطر داخلی کمتر از هشت برابر سیم نباید در فاصلهمیلی  8قطر  

 قرار گیرد.
 برابر  4کمتر از  –برابر  4( بیشتر از 2   برابر   4کمتر از  -برابر 4( بیشتر از 1
 برابر  4کمتر از  -برابر  4( کمتر از 4   برابر  4بیشتر از  -برابر  4از  ( کمتر3

 422صفحه  5-2-2-21-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح د  گزینه  

 
 باشد؟ی اتکایی در میلگردها صحیح میهاوصلهکدام گزینه در مورد ( 13
 درجه بیشتر نباشد. 3اختالف امتداد دو میلگرد از ( دو میلگرد باید به صورتی متصل شوند که 1
 درجه باشد. 15( انتهای میلگردها باید در سطحی صاف عمود بر امتداد میلگرد با انحراف حداکثر 2
 باشند مجاز است. ( استفاده از وصله اتکایی تنها در اعضایی که دارای خاموت نمی3
 کدامچیه( 4

 440صفحه  6-4-21-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 است صحیح الف  گزینه  

 
متر مناسب است؟ و برای  میلی 26ی جوشی سر به سر مستقیم با جوش نفوذی جهت میلگردی، با قطر وصله آیا استفاده از ( 14

 چه موردی باید در نظر گرفته شود؟  هاوصلهتأمین پوشش بتنی کافی روی میلگردها در 
 برابر تنش تسلیم میلگرد  5/1انتقال تنش حداقل  -بلی (1
 باشد.بینی خاصی نمینیاز به پیش  -( خیر2
 اثر افزایش ابعاد میلگرد ناشی از وصله مکانیکی  -( خیر3
 اثر افزایش ابعاد میلگرد ناشی از وصله مکانیکی  -( بلی4

 441و  440صفحه  7-4-21-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح د  گزینه  

ی میلگردهای  مجموعههای مستطیلی استفاده از  توان از خاموت مدور استفاده نمود؟ آیا در تنگهای دایره ای میدر ستون( 15
 باشد؟عنوان تنگ مجاز میسردار به

 خیر  -( خیر2               خیر  -( طبق شرایط خاص بلی1
 بلی -( طبق شرایط خاص خیر4     خیر  -( بلی3

 447صفحه  5و  4-2-6-21-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح الف  گزینه  

 
 باشد؟ ی مصرفی در بتن صحیح میهامانیسکدام گزینه در مورد ( 16
 گرمازایی زیادی دارد. ( سیمان پرتلند نوع چهار با آهنگ کند رشد مقاومت دارد و 1
 باشد. ی مرکب میهامانیس( سیمان آهکی و زئولیتی زیرمجموعه 2
 بوده و گرمازایی متوسط دارد. هاسولفات( سیمان پرتلند نوع دو دارای مقاومت متوسط در مقابل 3
 آمیخته باشد.توانند شامل سرباره، خاکستر بادی و پرتلند ( استفاده از مواد جایگزین سیمان می4

 454صفحه  2-22-9و جدول  3-1-4-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ج  گزینه  

 
در صورتی که دستورالعمل رنگ آمیزی توسط کارشناس ذیصالح تهیه نشده باشد، کدام یک از وضعیت   -17

قطعات فوالدی یک ساختمان که در شرایط  های سطحی زیر برای آماده سازی فوالد قبل از رنگ آمیزی، برای  
% اجرا خواهد شد، به عنوان حداقل وضعیت سطحی آماده سازی  75آب و هوایی با رطوبت نسبی حدودا  

  سطح فوالد به شمار می رود؟
 Sa1د(    Sa2ج(   Sa2/5ب(   Sa3الف( 

 274، صفحه 5-4-10، جدول 10مبحث بر اساس کتاب   جواب:
 است. گزینه ب صحیح 

 
در روش گرم کردن موضعی  با تایید ناظر، حداکثر دمای مجاز موضع گرم شده برای فوالد پر مقاومت    -18

 برای ایجاد انحنا قطعات چند درجه سلسیوس است؟
 565د(    600ج(    650ب(   720الف( 

 260، پاراگراف سوم، صفحه 10بحث بر اساس کتاب م  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
میلیمتر    150میلیمتر و طول    20اضافی الزم مهره برای پیش تنیده کردن پیچ پر مقاومت با قطر  چرخش    -19

 چند دور می باشد؟
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4
 

 265، صفحه 2-4-10، جدول 10مبحث بر اساس کتاب   جواب:
 گزینه ج صحیح است. 



 
   ؟نمی باشددر قاب های مهاربندی شده همگرای ویژه، کدام نوع مهاربندی مجاز  -20

 د( مهاربند قطری  8ج( مهاربند شکل  7ب( مهاربند شکل    شکل Kالف( مهاربند 
 227، قسمت )الف(، صفحه 1-11-3-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
(، حداقل ضخامت بتن پاششی در هر طرف بر حسب میلیمتر  D3ساندویچی سه بعدی )در سیستم پانل    -21

  چقدر باید باشد؟
 70د(    50ج(    40ب(    35الف( 

 77، صفحه 1-2-5-11، بند 11مبحث بر اساس کتاب   جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
( بر حسب میلیمتر به کدام یک  D3حداقل ضخامت تمام شده دیوارهای از نوع پانل ساندویچی سه بعدی )  -22

  از گزینه های زیر نزدیک تر است؟
 160د(    150ج(    120ب(   100الف( 

 78، صفحه 3-3-2-5-11، بند 11حث بر اساس کتاب مب جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
   است؟محدودیت ارتفاع کل ساختمان با سیستم قاب فوالدی سبک با مهاربندی تسمه ای قطری چند متر  -23

 18د(    15ج(    10ب(    2/7الف( 
 34، صفحه 5-7-2-11، بند 11مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

 کدام یک از موارد زیر در مورد پاخور حفاظتی در طرف باز سکوهای کار صحیح می باشد؟ -24
 میلیمتر است.  250الف( حداقل ارتفاع پاخور حفاظتی 

 تی به هیچ وجه نمی توان از ورق فوالدی استفاده نمود.ب( برای پاخور حفاظ
 میلیمتر استفاده نمود. 250ج( می توان به جای نرده حفاظتی از پاخور به ارتفاع حداقل 

 میلیمتر باشد.  25د( پاخور باید از چوب مناسب به ضخامت حداقل 

 34، صفحه 3-5-12، بند 12ب مبحث بر اساس کتا جواب:
 است. گزینه د صحیح 

 
کدام گزینه جزء مواردی است که ماشین آالت ساختمانی باید توسط اشخاص ذیصالح بازدید و کنترل شده    -25

 و سپس مورد بهره برداری قرار گیرد؟
 ب( پس از هر ده بار استفاده      الف( در هر ماه 

 د( پس از هر گونه جابجایی و نصب   ج( قبل از هر گونه جابه جایی 
 40، صفحه 4-1-6-12، بند 12مبحث   کتاببر اساس  جواب:

 گزینه د صحیح است.  
 
 
حداقل و حداکثر ارتفاع نرده حفاظتی موقت سطوح شیبدار برای جلوگیری از سقوط افراد بر حسب متر    -26

   چقدر است؟
 10/1و   85/0د(   10/1و  75/0ج(   10/1و  9/0ب(  85/0و   75/0الف( 

 33، صفحه 2-2-5-12، بند 12مبحث بر اساس کتاب   جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 



حداکثر تراز معادل صدا در طول شب بر حسب دسی بل از نظر تراز نوفه محیطی برای تخصیص منطقه   -27
  به کاربری مسکونی چقدر است؟

 45د(    60ج(    70ب(    75الف( 
 21صفحه  ،1-1-2-18جدول ،18کتاب مبث  بر اساس جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
سانتیمتر،    5/22سانتیمتر و دیوار به ضخامت    20ضریب انتقال حرارت خطی اتصال بام تخت به ضخامت    -28

   چه میزان است؟ W (m.K)، بر حسب متصل نگرددچنانچه عایق حرارتی دیوار و بام به یکدیگر 
 32/0د(    30/0ج(   26/0ب(   22/1الف( 

 148(، صفحه 5-3-11، قسمت ) پ 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
زیربنای    -29 مترمربع ساخته شود. این ساختمان از نظر میزان    4000قرار است هتلی در شهر تبریز با 

  صرفه جویی در مصرف انرژی در چه گروهی قرار می گیرد؟
 4د(    3ج(    2ب(    1الف( 

 83، صفحه 5، پیوست 19ب مبحث کتابر اساس  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
   برای مراقبت و نگهداری کدام یک از ساختمان های زیر بازرس می تواند حقیقی باشد؟ -30

 واحد 4طبقه و دارای  4ب( ساختمان تجاری  واحد 9طبقه و دارای  3الف( ساختمان های مسکونی 
 د( سالن های ورزشی ساده  حدوا 5طبقه و دارای  5ج( ساختمان های مسکونی 

 7، صفحه 1-1-22، جدول 22ب مبحث بر اساس کتا جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
ی با سازه بتنی، مهندس ناظر نسبت به کارایی بتن مورد استفاده مشکوک بوده و دستور ساختن  سازساختماندر یک کارگاه  (  31

ی را به مجری داده است. نمونه ساخته شده با آب کارگاه  دنیآشام  ریغبتن با آب مقطر و مقایسه آن با بتن ساخته شده با آب  
آن نسبت به نمونه آب مقطر    رشیگ  زمان ا داشته باشد؟  چند درصد مقاومت نمونه ساخته شده با آب مقطر ر  ستیبایمحداقل  

 تواند دیرتر باشد؟حداکثر چند دقیقه می
 دقیقه  90 -درصد 90( 2          دقیقه  130 -درصد 90( 1
 دقیقه  90 -درصد بیشتر 10( 4                      دقیقه   60 -درصد کمتر 10( 3

 457صفحه  7-3-4-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ب  گزینه  

 
در صورتی که دیوار و سقف تونل به صورت یکپارچه اجرا شود، بیشترین و کمترین مقدار فشار ناشی   -32

   از بتن بر قالب به ترتیب:
       الف( بر قالب بدنه تونل و بر قالب کف تونل اعمال می گردد.

 اعمال می گردد.ب( بر قالب کف تونل و بر قالب تاج تونل 
 ج( بر قالب کف تونل و بر قالب بدنه تونل اعمال می گردد. 

 د( بر قالب تاج تونل و بر قالب بدنه اعمال می گردد. 
 169، صفحه  5-12بند راهنمای قالب بندی در ساختمان بتن آرمه، بر اساس کتاب   جواب:

 گزینه د صحیح است.  
 
لغزنده، حداقل بار زنده بر روی عرشه کار، بر حسب کیلوگرم بر مترمربع،  در طراحی پشت بندهای قالب    -33

   چقدر است؟
 350د(    300ج(    250ب(   200الف( 

 جواب: گزینه ب صحیح است. 



کیلوگرم بر    250در طراحی پشت بندهای قالب لغزنده حداقل بار زنده روی عرشه کار می توان    توضیح: 
 مترمربع در نظر گرفت. 

 
آزمایش باربری مهارهای )غیرموقت( سازه های نگهبان، بار آزمایش باید حداقل چند درصد بار  در    -34

   طراحی باشد؟ )فرض کنید که تجربه در خاک و مهار در نزدیکی کارگاه مورد نظر وجود دارد(.
 100د(    150ج(    300ب(   250الف( 

 48، صفحه 8-5-7، جدول 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 

در طراحی به روش تنش مجاز، ضریب اطمینان دیوارهای وزنی در برابر لغزش بر اثر بار استاتیکی و   -35
  با فرض ناچیز بودن نیروی مقاوم خاک جلوی دیوار، حداقل چقدر باید باشد؟

 5/1د(    2ج(    3ب(    2/1الف( 

 41، صفحه 1-1-5-5-7، بند 7مبحث بر اساس کتاب   واب:ج
 گزینه د صحیح است. 

 
 کدامیک از مصالح زیر برای خاک ریزی پشت دیوار بدون استفاده از سیستم زهکشی، مناسب تر است؟  -36

 SMد(    SCج(    GCب(   GWالف( 

 49، صفحه 7-5-7، بند 7تاب مبحث بر اساس ک  جواب:
 است. گزینه الف صحیح 

 
در صورت نیاز به تعبیه برگشت جوش گوشه )قالب جوش( در انتهای اعضای محوری، طول قالب جوش    -37

 باید باشد؟ حداقل چند برابر بُعد جوش 
 4د(    3ج(    2ب(    1الف( 

 150، پاراگراف آخر، صفحه 10بحث بر اساس کتاب م  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
ایجاد    -38 تنشی  نوع  چه  جوش  مقطع  خارجی  سطح  امتداد  در  گوشه،  جوش  شدن  خنک  فرآیند   در 

  می شود؟
 الف( اگر جوش مقعر باشد، سطح خارجی به کشش و اگر جوش محدب باشد، سطح خارجی به فشار می افتد.

 می افتد. ب( اگر جوش مقعر باشد، سطح خارجی به فشار و اگر جوش محدب باشد، سطح خارجی به کشش 
 ج( سطح خارجی جوش همواره به کشش می افتد. 

 د( سطح خارجی جوش هموار به فشار می افتد.
 147ت جوشی، پاراگراف آخر، صفحه بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاال جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
 ؟ نیستدر کدام مورد پیش گرمایش قبل از جوشکاری الزم  -39

 درجه سلسیوس 50متر و دمای آن میلی 50الف( ضخامت ورق 
 درجه سلسیوس  15میلیمتر و دمای آن   30ب( ضخامت ورق 
 درجه سلسیوس  5میلیمتر و دمای آن  25ج( ضخامت ورق 
 درجه سلسیوس  20میلیمتر و دمای آن  15د( ضخامت ورق 

 157، صفحه 5-9-2-10، جدول 10حث بر اساس کتاب مب جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
کیلوگرم بر    500در نظر داشته باشد مقدار مصالح انبار شده در طبقات ساختمان در دست اجرا به  اگر    -40

   مترمربع محدود شود، حدودا به چه ارتفاعی کاشی های سرامیکی از نوفع دیواری را می توان روی هم چید؟ 
 میلیمتر  500د(   میلیمتر   400ج(   میلیمتر   300ب(   میلیمتر  250الف( 



 129، صفحه 2-1-6، جدول پ 6اساس کتاب مبحث بر  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
   در تیرهای بتنی پیش تنیده، در روش پیش کشیدگی کدام مورد باعث اتالف پیش تنیدگی می شود؟ -41

 ب( اصطحکاک بین کابل و غالف بر اثر انجماد الف( اصطحکاک بین کابل و غالف بر اثر اعوجاج
 د( اتالف کشش در محل گیره مهار کابل    نج( کوتاه شدن االستیک بت

 356، صفحه 3-3-6-24-9، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 صحیح است.  جگزینه 

 
تعداد    -42 با  و    12برای یک ساختمان مسکونی  زیرین سقف  تا سطح  ارتفاع مجاز کف  پارکینگ، حداقل 

 برابر است با: همچنین حداقل پهنای معبر ورودی و شیب راه به ترتیب 
   متر  50/3متر و  20/2ب(     متر   00/5متر و   20/2الف( 

 متر   00/5متر و   40/2د(     متر   50/3متر و  40/2ج( 
 71صفحه  1-3-10-5-4و بند  69صفحه  1-2-10-5-4، بند 4ساس کتاب مبحث بر ا جواب:

 . گزینه ج صحیح است
 
ان، حداقل مدت بیمه کیفیت اجرای سازه های ساختمان،  زمان شروع بهره برداری و پس از تحویل ساختم  -43

  توسط مجری چند سال است؟
 د( هشت سال   ج( پنج سال   ب( ده سال  الف( دوازده سال

 37، صفحه 3-15-1-7، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
می حاکم بر قراردادهای اجرای  بر اساس ضوابط قراردادهای مربوط به مجریان ساختمان و شرایط عمو  -44

ساختمان، چنانچه اجرای بخشی از کار بر اساس نقشه ها توسط مجری به مصلحت تشخیص ندهد، چگونه  
  عمل می شود؟

الف( مجری مکلف است مراتب را به اطالع ناظر و مرجع صدور پروانه ساختمان برساند و تا وصول پاسخ  
 ف می نماید. بعد از کسب نظر طراح اجرای کار را متوق

ب( مجری مراتب را به طور کتبی به اطالع ناظر هماهنگ کننده و طراح می رساند و تا وصول پاسخ )به  
 مدت یک هفته پس از ابالغ( اجرای کار در آن بخش را متوقف می نماید. 

 ج( مجری بدون کسب نظر و مجوز از ناظر نمی تواند هیچ بخشی از کار را متوقف نماید. 
مکلف است مراتب را به اطالع طراح و مرجع صدور پروانه ساختمان برساند و پس از وصول  د( مجری  

 پاسخ تحت نظارت ناظر پروژه اجرای کار را ادامه دهد.
 142، صفحه 3-16، بند 2تاب مبحث بر اساس ک  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
در دیوارهای خاک مسلح، ضرایب اطمینان در مقابل واژگونی و ظرفیت باربری پی، در شرایط استاتیکی    -45

 به ترتیب، حداقل چه ارقامی هستند؟  
 0/3و   2/1د(   0/2و  0/2ج(   5/1و  5/1ب(   0/3و   0/2الف( 

 41حه صف  3-5-7جدول  ،42صفحه    جزء الف 3-1-5-5-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 

 در تصرف های آموزشی حداقل عرض مفید راه روهای دسترس خروج چند متر است؟ -46
 50/2د(    25/2ج(   85/1ب(     50/1الف( 

 118، صفحه 3-12-6-3، بند3بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 



حداکثر اختالف یا رواداری مجاز بین هر دو ارتفاع  در پلکان هایی که در راه خروج واقع می شوند،    -47
   متوالی چند میلیمتر است؟

 7د(    10ج(    2ب(    5الف( 
 92، صفحه 5-3-4-6-3، بند 3مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
سواره  متر آن  12متر، که  15حداکثر پیش آمدگی مجاز طبقه سوم ساختمان در معبر عمومی به عرض  -48

متر دارد، چند متر می تواند باشد؟ )خط زیرین پیش    5/1رو بوده و در هر طرف، پیاده روهایی به عرض  
 متر باالتر است(  5/5آمدگی از کف معبر 

 5/0د(    7/0ج(    8/0ب(    2/1الف( 
 38، قسمت )ب(، صفحه 1-5-4-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
زیربنای    -49 به  مسکونی  واحد  در  اقامت  اتاق  بزرگترین  مساحت  مترمربع    90حداقل  چند   مترمربع 

  می باشد؟
 16د(    9ج(    14ب(    12الف( 

 85، صفحه 8-1-1-7-4، بند 4مبحث بر اساس کتاب   جواب:
 لف صحیح است. گزینه ا

 
اگر مخزنی دفنی سوخت در محلی که احتمال عبور وسایل نقلیه از روی آن می رود، نصب شود، از نظر    -50

 ایمنی، کدام یک از گزینه های زیر می تواند برای حفاظت آن مورد قبول باشد؟
باید حداقل   با بتن مس  450الف( ضخامت پوشش خاک روی آن  باید  لح به ضخامت میلیمتر بوده و روی آن 

 میلیمتر پوشانده شود. 150حداقل 
میلیمتر بوده و روی آن باید با بتن مسلح به ضخامت حداقل    300ب( ضخامت پوشش خاک روی آن باید حداقل  

 میلیمتر پوشانده شود. 100
 میلیمتر باشد، کفایت می کند.  800ج( اگر ضخامت پوشش خاک روی مخزن حداقل 

 میلیمتر باشد، کفایت می کند.  600حداقل  د( اگر ضخامت خاک روی مخزن 
 151(، صفحه 4، قسمت ) 9-2-12-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
   کدام یک از گزینه های زیر در مورد اتاق ترانسفورماتور صحیح است؟ -51

احتمالی سیالب روهای منطقه باالتر  سانتیمتر از سطح    50الف( ارتفاع کف اتاق ترانسفورماتور باید حداقل  
 باشد. 

 ب( در ورودی اتاق به سمت داخل باز شده و آهنی نباشد. 
 ج( نباید هیچ گونه پنجره و در ورودی دیگری غیر از در اصلی در اتاق ترانسفورماتور وجود داشته باشد.

 متر می باشد.میلی 150د( حداقل بعد آزاد دریچه های ورودی و خروجی هوای خنک کننده برابر 
 56، جزء )ذ(، صفحه 13کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
  مجموعه فعالیت ها برای کسب اطمینان از دستیابی به اهداف پروژه چه نام دارد؟ -52

   ب( فرآیندهای برنامه ریزی     الف( فرآیندهای اختتامی 
 کنترلید( فرآیندهای     ج( فرآیندهای اجرایی 

 67کنترل و نظارت بر کار(، صفحه )  5بر اساس کتاب مدیریت ساخت و برنامه ریزی، بند  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
   از نگاه سیستمی در مدیریت پروژه، رفتار هر عنصر و تاثیر آن بر کل با دیگر عناصر:  -53



 ارد.ب( هیچ گونه وابستگی ند  الف( به صورت مستقل و مجزا قابل توجه است.
 د( وابستگی به شرایط رفتار و تاثیر آن دارد     ج( وابستگی متقابل دارد. 

 46رسانی(، صفحه   عالاط)نظام   5برنامه ریزی، بند  و  بر اساس کتاب مدیریت ساخت جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
  عدم تسلیم به موقع اظهارنامه مالیاتی، کدام پیامد را دارد؟ -54

 استفاده از معافیت پایه ساالنه و تعیین مالیات به صورت علی الراسالف( عدم 
 ب( ارسال اخطار و تذکر به مودی مالیاتی و ارائه مهلت برای تسلیم اظهارنامه

 ج( فقط اعمال جریمه و عمل شمول معافیت پایه ساالنه 
 د( پی آمد منفی ندارد و مالیات به روش عادی محاسبه می شود.

 157، صفحه 192تاب بیمه و مالیات، ماده بر اساس ک  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
وی    -55 دارد،  تحصیل  ادامه  به  تمایل  و  است  کار  به  مشغول  مهندسی  شرکت  یک  در  جوانی   مهندس 

 می تواند: 
 الف( در این نوع کار، تعلیق قرارداد مطرح نمی باشد و باید کار خود را ادامه دهد.

 از کار خود استعفا دهد.ب( باید برای ادامه تحصیل 
 ج( به مدت دو سال تقاضای مرخصی تحصیلی کند. 

 د( ادامه تحصیل با داشتن قرارداد کار دائم میسر نمی باشد و باید آن را فسخ کند. 
 17، صفحه 16بر اساس کتاب قانون کار، ماده  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
پیمانکار پس از انجام تعهدات و تحویل کار ساختمانی توسط مالک  در صورتی که پرداخت حق الزحمه    -56

   به وی انجام نشود، قاضی می تواند مالک را به پرداخت چه نوع خسارتی محکوم نماید؟
 ب( کلیه مطالبات پیمانکار    الف( خسارت حاصل از تاخیر تادیه 

 د( هیچ کدام   ج( خسارت مربوط به پیمانکار
 14، صفحه 228 و 221سئولیت های مجری، ماده بر اساس کتاب م  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
کدام کارفرمایان مسئول جبران خساراتی هستند که از طرف کارکنان اداری یا کارگران آنان در حین انجام    -57

   وظیفه وارد می شود؟
 الف( کارفرمایان ساختمانی به استناد شرایط عمومی پیمان 

 تناد قوانین جاری ب( همه کارفرمایان به اس
 ج( کارفرمایان مشمول قانون کار به استناد قانون مسئولیت مدنی 

 د( کارفرمایان ساختمانی به استناد قانون مدنی و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان 
 201، صفحه 12بر اساس کتاب قانون کار، ماده  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
  150و ارتفاع    500برای ساختمان تجاری تابلوی معرف کاربری به عرض  در صورتی که قرار باشد    -58

 سانتیمتر تهیه شود، حداکثر اندازه حروف فارسی و حروف انگلیسی به ترتیب برابر است با: 
   سانتیمتر 65و   100ب(     سانتیمتر 75و  50الف( 

 سانتیمتر 50و  75د(     سانتیمتر   50و   50ج( 
 71، صفحه 5-2-7-7-20و   4-2-7-7-20، بندهای 20بحث بر اساس کتاب م  جواب:

 گزینه د صحیح است.  
 



در استخرهای خصوصی، سالن هایی که از چشمه های آب معدنی استفاده می کنند و جکوزی ها، اگر    -59
متر از سطح   20/1عمق آب از چه مقداری بیشتر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفاظ به ارتفاع 

   زمین در اطراف آنها حفاظت شود؟
 میلیمتر  120د(   میلیمتر    100ج(   میلیمتر   800ب(  میلیمتر   600الف( 

 25، صفحه 5-3-22، بند 22ب مبحث بر اساس کتا جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
   قرارداد طراحی ساختمان، طرفین آن را به کدام یک از گزینه های زیر ملزم می کند؟ -60

 ایران 2800فقط مقررات ملی ساختمان و الزامات استاندارد الف( 
 ب( اجرای آنچه که در قرارداد تصریح شده است شامل طراحی

 ج( کلیه نتایج حاصل از قرارداد
 د( گزینه ب و ج هر دو صحیح است.

  30و ماده  188صفحه      183و    10یط عمومی و خصوصی، مواد  بر اساس کتاب قراردادها و شرا  جواب:
 گزینه د صحیح است. ، 162ه صفح


