
 مقدار اولیه نشست غیر یکنواخت پی منفرد واقع در خاک ماسه ای برابر چند میلیمتر می باشد؟  -1
 50د(    65ج(    20ب(    25الف( 

 28، صفحه 2-4-7، جدول 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است.  

 
نسبت به زمین کمتر از .............. برابر  فشار خاک در حالت سکون معموال در شرایطی که حرکت جانبی دیوار    -2

 ارتفاع آن است، ایجاد می گردد. 
 00008/0د(   00007/0ج(   00006/0ب(   00005/0الف( 

 39، صفحه 1-2-4-5-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
 چند برابر بار مورد نظر باید باشد؟ عالوه بر ایستایی و پایدار الزم، ظرفیت پذیرش بار داربست حداقل  -3

 4د(    3ج(    5ب(    2الف( 
 49، صفحه 2-2-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
 ؟ نمی باشدکدام مطلب در خصوص ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا صحیح  -4

 الف( شیر سیلندر استیلن هیچ وقت و حتی بوسیله آب گرم نباید گرم شود.  
 سانتی متر باشند.  2/ 5ب( پاخورهای چوبی سازه های حفاظتی باید حداقل به ضخامت 

نفر کارگر حداقل یک توالت و دستشویی بهداشتی و محصور، با آب    25ج( در هر کارگاه ساختمانی باید به ازای هر  
 شستشو، ساخته و آماده شود. و وسایل کافی  

 د( در هر کارگاه ساختمانی مجری موظف است اقدامات الزم به منظور حفظ و تامین ایمنی را به عمل آورد. 
 19قسمت )ذ(، صفحه  -7-4-2-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
اه عبور عمومی در تمام طول و عرض مجاور بنای  بر اساس کدام گزینه، احداث راهروی سرپوشیده موقت در ر  -5

 مورد نظر الزامی است؟ 
 درصد ارتفاع آن باشد.   30الف( در صورتیکه فاصله ساختمان در دست احداث از معابر عمومی حدود 
 درصد ارتفاع آن باشد.  35ب( در صورتیکه فاصله ساختمان در دست احداث از معابر عمومی حدود 

 درصد ارتفاع آن باشد.  50صورتیکه فاصله ساختمان در دست احداث از معابر عمومی حدود ج( در 
 درصد ارتفاع آن باشد.  40د( در صورتیکه فاصله ساختمان در دست احداث از معابر عمومی حدود 

 12، صفحه 3-2-2-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

طر طراحی تخصصی و کاربری خاص در مقابل انواع تهدیدات، نسبت به ساختمان های  مکان بسته ای که به خا  -6
متعارف از درجه حفاظت به مراتب باالتری برخوردار باشد و امنیت جانی بیش تر را برای افراد فراهم نماید چه نام  

 دارد؟ 
    ب( فضای امن     الف( پناهگاه 

 د( ساختمان های با درجه اهمیت بسیار زیاد     ج( ساختمان های چند منظوره
 12، صفحه 12-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
 به منظور کاهش خطر ریزش آوار چه فضایی باید به عنوان حریم آوار در نظر گرفته شود؟  -7
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 ارتفاع ساختمان  

 18، صفحه 3-1-2-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است.  

 
 ( کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  8



% مواومففت فشففاری 90روزه نمونففه حففاوی آب آیففر آشففامیدنی یففا آیففر اسففتاندارد بایففد حففداقل  7الففف( مواومففت 
 باشد.مالت شاهد  

% مواومفففت فشفففاری 80روزه نمونفففه حفففاوی آب آیفففر آشفففامیدنی یفففا آیفففر اسفففتاندارد بایفففد حفففداقل  7ب( مواومفففت 
 مالت شاهد باشد.

% مواومفففت فشفففاری 70روزه نمونفففه حفففاوی آب آیفففر آشفففامیدنی یفففا آیفففر اسفففتاندارد بایفففد حفففداقل  9ج( مواومفففت 
 مالت شاهد باشد.

% مواومفففت فشفففاری 80دنی یفففا آیفففر اسفففتاندارد بایفففد حفففداقل روزه نمونفففه حفففاوی آب آیفففر آشفففامی 9د( مواومفففت 
 مالت شاهد باشد.

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

 است. صحیح  الف  گزینه    

 
 باشد؟ ی بتن صحیح میهاکنترلی بتن زیر ترتیب آزمایشات و هایافزودنیک از  در کدام( 9

 روان کننده  -کنندهکندگیر   -سازحباب
 جذب مویینه   -مواومت فشاری -( مواومت فشاری1
 چگالی نسبی  -زمان گیرش لوله -( مودار هوای تازه بتن2
 میزان کاهش آب  -مودار هوای تازه بتن -( مواومت فشاری3
 مودار مواد خشک -زمان گیرش اولیه -( مشخصات حباب هوای بتن4

 458صفحه  4-22-9، جدول  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ج گزینه   

 
 باشد؟ کدام گزینه در مورد اختالط بتن صحیح می( 10
 تر باشد. ترین سنگدانه نباید از یک سوم بعد داخلی قالب بزرگ( اندازه بزرگ1
 باشد.  تر کوچکترین سنگدانه نباید از یک پنجم ضخامت دال ( اندازه بزرگ2
 ترین سنگدانه نباید از سه چهارم حداقل ضخامت پوشش بتن روی آرماتورها کمتر باشد. اندازه بزرگ (3
 ترین سنگدانه نباید از یک سوم ضخامت دال کوچک تر باشد. ( اندازه بزرگ4

 460صفحه  1-6-4-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د گزینه   

 
 باشد؟ ی در کارگاه صحیح نمیزیربتنیند کدام گزینه در مورد فرآ( 11
 ( استفاده از لوله آلومینیومی در پمپ کردن مجاز نبوده و سطح باالیی بتن در قالب باید افوی و تراز باشد. 1
 آب ریخته شود.  هاقالبی داخل ز یر بتن( از ایجاد درز سرد با ایجاد وقفه در بتن جلوگیری شده و قبل از 2
 ی شود. آور جمعی ز یر بتنقبل از  هاقالبی با آب اشباع شده و آب آزاد داخل ز یر بتن( مصالح بنایی قالب قبل از 3
 ید مصرف شود و از جدا شدن بتن جلوگیری شود. ( بتن که به مواد مضر آآشته شده و قابل تراکم نیست نبا4

 463صفحه  1-2-5-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  ب گزینه   

 
ی باید تا مقاومت ............. مقاومت مشخصه ادامه  آورعملدر مواردی که دوام بتن اهمیت زیادی دارد مدت  (  12

.............    معموالا یابد و در بتن با روند کسب مقاومت سریع در دمای ............... درجه و محیط مربوط به مدت  
 . ابدییمی بتن ادامه دارنگهی زیربتنپس از 

 روز 3-درجه  10حداقل   -درصد 70( حداکثر 2  روز   3-درجه  10حداکثر   -درصد 70( حداقل 1
 روز 3-درجه10حداقل   -درصد 70( حداقل 4  روز   7-درجه  10حداکثر   -درصد 70( حداکثر 3

 465صفحه  2-3-5-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د گزینه   



 
 باشد؟ کدام گزینه صحیح می( 13
ای در مدارک ساخت مشخص باشد، شکل دادن درز از  اگم سازهعنوان دیافر ( در مواردی که دال متکی بر زمین به1

 طریق برش با اره به هیچ عنوان مجاز نیست. 
 ها خمیری بوده و سفت نشده باشد. گاه آنریزی شوند که بتن تکیه( تیرهای اصلی و فرعی باید هنگامی بتن2
  60در تمام عمل دال و به فاصله حداقل  ریزی یکپارچه ستون و سوف، بتن ستون باید به صورت یکپارچه  ( در بتن3

 متر از بر ستون ریخته شده و سپس با دال یکپارچه ادامه یابد.سانتی
 نباید به صورت بخشی از سیستم دال و یکپارچه با آن اجرا شوند.  هاستون( تیرهای اصلی و فرعی و سر  4

 469صفحه  2-7-5-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ج گزینه   

 
با دستور مهندس ناظر کارگاه جهت خم کردن آرماتوری که بخشی از آن در داخل بتن کار گذاشته شده است کدام  ( 14

 باشد؟ ضوابط زیر صحیح می
 ( خم کردن آرماتور به هیچ وجه مجاز نیست. 1
 درجه انجام پذیرد.  45ت گرم خم شود مگر آنکه با مجوز ناظر و رعایت شیب خم ( آرماتور باید در حال 2
 ( با اجازه ناظر مجاز است به شرطی که در مدارک ساخت مشخص شده باشد. 3
 ریزی انجام پذیرد. تواند خم کاری بعد از بتنباشد می 6به  1( اگر آیر هم امتداد باشد یا خم با شیب 4

 473صفحه  1-3-6-22-9، بند  9ث بر اساس کتاب مبح جواب:

 است صحیح ج گزینه   

 
  کامل  طوربه  مستقیم  تماس  ضمن  که   شده   داده   قرار  آلومینیومی  لوله  دو  ای، محوطه  چراغ  در  بتنی   پایه   داخل  در   (15
 است؟   بالمانع چراغ این  اجرای آیا اند، شده پوشیده بتن با

  از   هاآن  بیرونی  ابعاد   حداقل،  فاصله  رعایت  بر   عالوه  که درصورتی(  ۱
1

3
  نباشد  بیشتر  موردنظر   قطعه  كل  ضخامت  

 .است بالمانع
 .است بالمانع نباشد  کمتر  هاآن قطر برابر  ۳ از  لوله دو فاصله کهدرصورتی( ۲

 خیر( ۳

 بلی( ۴
 ۴۷۵  )ب( ،صفحه  جزء  ۲-۸-۲۲-۹ و بند 3۷ ، صفحه۳-۱۰-۴-۹ ، بند9بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است. صحیح ج گزینه   

 
  تواتر   مورد  در  گزینه  کدام  باشد،   مترمکعب  یک  بتن  مخلوط  هر  حجم  کهدرصورتی  ساختمانی،  کارگاه   یک  در  (16

 است؟  صحیح هابردارینمونه

 بردارینمونه یک هادال در ریزیبتن مترمکعب ۵۰ یا دال  سطح مترمربع ۱۵۰ هر از ( ۱)
 برداری نمونه یک طول متر  ۱۰۰  هر  ازای به هاستون در( ۲
 برداری نمونه یک است بیشتر  که هرکدام  بتن سطح  مترمربع ۱۵۰ یا  مترمکعب ۵۰  هر  از  دیوارها و هاشالوده  در ( 3
 برداری. نمونه یک طول متر  ۱۰۰  هر  از  شوندمی ریزیبتن دیگر قطعات از  جدا که هاییکالف و تیرها در( ۴

 ۴۷۹ ، صفحه۲-۲-۱۱-۲۲-۹ بند،  9بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است. صحیح  د گزینه   

 
 کدامیک از مشخصه های زیر جزء مشخصه های اصلی مالت پر کننده زیر کف ستون به حساب می آید؟  -17

نفوذناپذیر  ج( ضد سولفات بودن   ب( شکل پذیری زیاد   الف( عدم وارفتگی  د( 
 بودن

 16، صفحه 7-3-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 



 
 حداکثر ضخامت ورق های فوالدی جهت سوراخ کاری برای پیچ به وسیله منگنه چقدر است؟  -18

 میلیمتر  20د(   میلیمتر  12ج(   میلیمتر  10ب(   میلیمتر  8الف( 
 9، صفحه 9-1-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
برای خم کردن قطعات فوالدی با اعمال نیرو در دمای محیط، حداقل شعاع انحناء خم برای ورق ها چقدر باید    -19

 باشد؟ 
   برابر ضخامت ورق  25ب(     برابر ضخامت ورق  10الف( 

 برابر ضخامت ورق  40د(     برابر ضخامت ورق  30ج( 
 13، صفحه 47-1-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 کدامیک از گزینه های زیر در انتخاب قطر الکترود تاثیر عمده ای دارد؟  -20

 الف( ضخامت ورق های اتصال، مهارت جوشکار و مشخصات مکانیکی فلز پایه 
 ب( نوع و وضعیت جوش، ضخامت ورق های اتصال، مهارت جوشکار و دمای محیط

 ورق های اتصال و مهارت جوشکار ج( نوع و وضعیت جوش، نوع درز، ضخامت
 د( نوع و وضعیت جوش، نوع درز، ضخامت ورق های اتصال و رطوبت محیط

 12، صفحه 33-1-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
میلیمتر چقدر  مقدار انحراف قائم مجاز از تراز تعیین شده روی تکیه گاه برای تیرهای نصب شده کف بر حسب    -21

 می باشد؟ 
 20د(    15ج(    5ب(    10الف( 

 25، صفحه 4ردیف   -5-1-11، جدول 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است.  

 
 آجرهای نمای متعارف بر حسب کدامیک از مشخصات آن ها درجه بندی می شوند؟ )ویرایش سوال( -22

 عدم وجود سوراخ در آن ها الف( میزان سوراخ ها و نیز وجود یا  
 ب( مواومت فشاری 

 ج( ابعاد
 د( کیفیت

 57، صفحه 1-2-9-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
 برای آب بندی کردن آب انبارها و حوض ها از چه مالتی استفاده می شود؟  -23

 د( مالت ساروج  ج( مالت گچ و خاک   ب( مالت گل و کاهگل الف( مالت گچ و پرلیت 
 32، صفحه 3-2-2-5-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
 کدام گزینه در خصوص رنگ های مورد استفاده در ساختمان صحیح نمی باشد؟  -24

 الف( نباید از رنگ های با ترکیبات سمی استفاده شود. 
 شد. ب( مودار مواد آلی فرار در رنگ ها باید نزدیک به صفر با

در   فرمالدهید  ترکیبات  با  استات،  وینیل  پلی  یا  اکریلیک  های  رزین  پایه  بر  امولسیونی  های  رنگ  از  استفاده  ج( 
 فرموالسیون آن ها بالمانع است. 

 د( رنگ ها باید عاری از حالل باشد. 
 124، صفحه 4-16-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 هیدراته هیدرولیکی با کلسیم باال، حداکثر حاوی چه مقدار اکسید منیزیم است؟ آهک  -25



 درص 5د(    ج( صفر   درصد 10ب(   درصد  3الف( 
 16الف، صفحه  1-2-1-3-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
𝜶اگر زاویه شیار در درز با جوش شیاری برابر    -26 = ده باشد، محدوده مجاز این زاویه بر  در نقشه داده ش   𝟗𝟎°

 حسب درجه در اجرا چقدر می باشد؟ 
90الف(  ≤ 𝛼 ≤ 85ب(       100 ≤ 𝛼 ≤ 100    

85ج(  ≤ 𝛼 ≤ 80د(       95 ≤ 𝛼 ≤ 100 
 277و  276،صفحات 1-4-10و شکل  6-4-10، جدول 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 ؟ نمی باشدکدام مطالب در خصوص بستن و محکم کردن پیچ های اصطحکاکی درست  -27

الف( استفاده از ورق های پر کننده در قطعاتی که با پیچ پر مواومت به یکدیگر متصل می شوند با شرایطی می توانند  
 مجاز باشد. 

باد باید فشار  بادی استفاده شود،  پیچ ها از آچارهای  تنظیم کرد که در یک مرحله،    ب( اگر در چرخاندن  را طوری 
 مهره ها را بدون چرخیدن پیچ سفت و پیچ ها را پیش تنیده کرد. 

 ج( در تمام مراحل محکم کردن پیچ ها باید دقت کرد از چرخیدن پیچ و مهره با هم جلوگیری به عمل آید. 
است و صفحات تغییر شکل کمتری می  د( در هر یک از مراحل محکم کردن پیچ ها باید از قسمتی که اتصال صلب  

 دهند شروع به بستن پیچ ها کرد. 
 265، صفحه 2-6-4-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
فاصله ریشه بین دو قطعه که توسط جوش شیاری یا نفوذ نسبی به یکدیگر متصل می شوند حداکثر چند میلیمتر   -28

 باید در نظر گرفته شود؟ 
 6د(    4ج(    3ب(    5الف(

 275، صفحه 2-1-6-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
میلیمتر و تحت اثر بار زنده مقدار    8متر تحت اثیر بار مرده مقدار    15شاهتیر نگهدارنده جراثقال دارای دهانه    -29
 تیر بر حسب میلیمتر در حدود چه مقدار باید پیش بینی شود؟ میلیمتر تغییر شکل دارد. پیش خیز مناسب در این  10

 13د(    10ج(    16ب(    8الف( 
 190، صفحه 1-10-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
 

در سطوح و لبه هایی از سازه فوالدی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهد شد، رنگ آمیزی در فاصله چند    -30
 میلیمتری از خط جوش باید متوقف شود؟ 

 55د(    60ج(    40ب(    50الف( 
 271چ، صفحه  4-5-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
در طراحی به روش ضریب بار و مقاومت )روش حاالت حدی(، منظور از عبارت مقاومت خمشی مورد نیاز یک   -31

 تیر چیست؟ 
 منظور همان مواومت خمشی طراحی عضو می باشد. الف( 

 ب( منظور همان مواومت خمشی واقعی عضو می باشد. 
 ج( منظور همان حداکثر لنگر خمشی بدست آمده از ترکیبات بارگذاری است. 

 د( منظور همان مواومت خمشی اسمی عضو می باشد. 
 4، صفحه 3-2-2-1-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 صحیح است.  گزینه ج 
 



بوده و بنا به دالیلی استفاده از سوراخ    A  325میلیمتر از نوع    24در یک اتصال اتکایی چنانچه پیچ ها با قطر    -32
 لوبیایی کوتاه مورد نظر باشد، ابعاد اسمی سوراخ پیچ بر حسب میلیمتر به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ 

 26×  26د(   26×  31ج(   26× 60ب(   29×  29الف( 
 160، صفحه 8-9-2-10، جدول 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 منظور از واژه ورق پیوستگی در طراحی یک سازه فوالدی چیست؟  -33

 الف( ورقی است که پیوستگی بین دال بتنی و تیر فوالدی را در تیرهای مختلط تامین می نماید. 
 چشمه اتصال یک اتصال خمشی مورد استفاده قرار می گیرد. ب( ورقی است که در محل  

 ج( ورقی است که پیوستگی بین بال و جان یک تیر فوالدی را تامین می نماید. 
 د( ورقی است که پیوستگی بین اجزاء ستون های با موطع مرکب )ساخته شده( را تامین می نماید. 

 218، صفحه 5-8-3-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است.  

 
از نوع    M  24در اجرای یک اتصال اصطحکاکی، حداقل لنگر پیچشی پیش تنیدگی برای پیچ روغن کاری شده    -34
325 A به کدامیک از مقادیر زیر بر حسب کیلو نیوتون متر نزدیکتر است؟ ، 

 88/0د(    64/0ج(   80/0ب(   10/1الف( 
 267، صفحه 3-4-10و جدول 158، صفحه 6-9-2-10جدول ، 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
طراحی،    -35 مرحله  در  سالن،  کف  اصلی  فوالدی  تیر  یک  در  جنبشی  بارهای  از  حاصل  ارتعاش  اثر  کاهش  برای 

 کدامیک از راه حل های زیر موثرتر است؟ 
 ب( افزایش سختی محوری تیر   الف( افزایش سختی خمشی تیر

 St 37بحای  St 52د( استفاده از فوالد    کاهش سختی خمشی تیرج( 

 192صفحه  ،4-10-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 صحیح است.  الف گزینه 

 
اگر برف بر اثر وزش باد از قسمت باالتر بر روی بام پایین تر ریزش کند به آن انباشت ........... و برعکس    (36

 آن را انباشت ............. گویند که مقدار آن به بار ............. برف اضافه می شود. 
 نامتوازن -پشت به باد -ب( رو به باد   متوازن -پشت به باد -الف( رو به باد
 متوازن -رو به باد  -د( پشت به باد   نامتوازن -رو به باد -ج( پشت به باد

 58، صفحه 1-9-7-6بر اساس کتاب مبحث ششم، بند   جواب:

 است.  صحیح  د گزینه   

 
مساحت    -37 به  سوم  طبقه  کف  از  ای  محدوده  در  ساختمان  اجرای  زمان  طول  در  های    4اگر  کاشی  مترمربع 

ارتفاع نیم متر چیده شده باشد، بار ضمن اجرای وارد بر این کف، حاصل از سرامیک بر حسب  سرامیکی کفی به  
 کیلو نیوتون حدودا چقدر خواهد بود؟ 

 84د(    34ج(    21ب(    42الف( 
 گزینه الف صحیح است.  جواب:

 
 در خصوص ساختمان با قاب خمشی بتن آرمه معمولی کدام گزینه صحیح می باشد؟  -38

 ساخت آن تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد. الف( 
 متر با هر ضریب اهمیتی مجاز است.   15با حداکثر ارتفاع  4و  3ب( ساخت آن در مناطق لرزه خیزی 

 ج( ساخت آن در تمام مناطق لرزه خیری با حداکثر یک طبوه از روی تراز پایه مجاز است. 
 متر مجاز می باشد.  15و حداکثر ارتفاع  با اهمیت متوسط 4و  3د( ساخت آن در مناطق لرزه خیزی 

 34، صفحه 4-3از توضیحات جدول شماره  1، بند 2800بر اساس استاندارد  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 



میله های میانی نرده ها و قطعات پر کننده میان آنهااا بایااد باارای تحماال یااک بااار افقاای .......... کیلااو نیااوتن بااه   (39
 صورت عمود بر یک سطح به ابعاد هر ضلع ............ میلی متر وارد شود.

 400 -25/0د(    400 -2/0ج(   300 -25/0ب(    300 -2/0الف( 
 27پاراگراف پایانی، صفحه  1-7-5-6بر اساس کتاب مبحث ششم، بند   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه   

 
 مرجع صادر کننده ی شناسنامه ی فنی و ملکی ساختمان، کدام است؟   -40

 ب( اداره ی صدور پروانه ی ساختمان     الف( وزارت راه و شهرسازی 
 شورای انتظامی سازمان نظام مهندسی ساختمان د(   ج( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 

 7، صفحه 1-9-2، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 حداکثر ارتفاع و تعداد طبقات در ساختمان های آجری با کالف، کدام است؟  -41

 m 8الف( دو طبوه، بدون احتساب زیرزمین و ارتفاع از سطح زمین 
 m  9ب( دو طبوه، بدون احتساب زیرزمین و ارتفاع از سطح زمین 

 m8ج( دو طبوه، با احتساب زیرزمین و ارتفاع از سطح زمین 
 m 9د( دو طبوه، با احتساب زیرزمین و ارتفاع از سطح زمین 

 47و  46، قسمت الف تا ت، صفحات 2-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب: 
 است. گزینه الف صحیح 

 
 نمی باشد؟ در دیوار چینی دیوارهای باربر ساختمان های آجری با کالف رعایت کدام مورد صحیح  -42

 الف( بندهای قائم باید از مالت پر شود 
 ب( باید از یک نوع آجر استفاده شود. 

 روز مرطوب نگهداشته شود.  3ج( دیوار پس از اجرا باید حداقل برای 
 میلیمتر باشد.  10باید کمتر از د( ضخامت بندهای قائم 

 52ت، صفحه  7-5-5-8، بند 8مبحث بر اساس کتاب  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
 کدام مطلب در خصوص مصالح ساختمان های بنایی صحیح می باشد؟  -43

 الف( برای تمام شرایط اقلیمی، رطوبت الوارهای چوبی مصرفی باید نزدیک به صفر باشد. 
 مگاپاسکال باشد.  5/1ت باید حداقل ب( مواومت فشاری خش 

 ج( برای شمشه گیری مالت های سیمانی هرگز نباید از گچ استفاده کرد. 
 ساعت پس از اجرا جلوگیری شود.   12د( باید از یخ زدن دوآاب سیمانی حداقل تا 

 17، صفحه 3-الف 1-6-2-2-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 گزینه درباره دیوارهای جداگر در ساختمان های آجری با کالف صحیح نمی باشد؟ کدام  -44

 سانتی متر است.   11الف( حداقل ضخامت دیوار جداگر آجری 
 سانتی متر است.  8ب( حداقل ضخامت دیوارهای پیش ساخته گچی 

 ج( لبه قائم دیوارهای جداگر آجری نباید آزاد باشد. 
 به ارتفاع آن ها باید به زیر پوشش سوف مهار شوند. د( کلیه جداکرها بدون توجه 

 52، صفحه 7-5-5-8، بند 8اب مبحث بر اساس کت جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
 چه مقدار است؟  (ICF)محدوده اسالمپ بتن مورد استفاده در سیستم قالب عایق ماندگار بتن  -45

   میلیمتر 150تا  100ب(      میلیمتر  75تا  50الف( 
 میلیمتر 100تا  50د(      میلیمتر   75تا  25ج( 

 65، صفحه 2-1-2-4-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است.  



 
سانتی متر چقدر    35حداقل عرض نعل درگاه بر روی دیوار در ساختمان های آجری با کالف با ضخامت دیوار    -46

 است؟ 
 سانتی متر 20د(   سانتی متر 25ج(   سانتی متر 30ب(  سانتی متر 35الف( 

 54، صفحه 9-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
روزگی    28و نیز حداکثر عمق نفوذ آب در سن    XCS3ی  بنددستهحداقل رده بتن در شرایط محیطی کلرایدی با  (  47

 متر است؟ در شرایطی که بتن در معرض پاشش و جزر و مد قرار دارد چند میلی
1 )C40- 30  2 )C35- 25  3 )C30- 20  4 )C35- 20 

 506الی  500صفحات  1و  2و  4-1پ -9جداول   ، 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د گزینه   

 
دکانیوتن بر مترمربع می    150و    250مرده و بار زنده موثر به قالب زیرین دال بتن آرمه به ترتیب برابر  بار    -48

باشد. حداقل مجموع بار مرده و زنده بر حسب دکانیوتن بر مترمربع برای طراحی این قالب باید برابر کدام یک از  
 مقادیر زیر انتخاب شود؟ 

 400د(    500ج(    250ب(   550الف( 
 21، صفحه 3-3بر اساس راهنمای قالب بندی بتن آرمه، بند  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
باشد، حداکثر نسبت آب به  ی ناشی از کربناته شدن که شرایط محیطی خشک یا همیشه مرطوب می هاطیمحدر  (  49

  30بتن با پوشش میلگرد  مواد سیمانی، حداقل رده بتن و حداقل عیار مواد سیمانی )کیلوگرم بر مترمکعب( جهت  
 متر کدام گزینه است؟ میلی
1 )6/0- C25-  300 2 )55/0- C20- 300    3 )60/0- C20- 300   4 )6/0- C25- 275 

 510صفحه  6-1پ  -9و  500صفحه  1-1پ  -9جدول   ، 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ج گزینه   

 
 در مقاطع فوالدی چیست؟ منظور از واژه ی تنش تسلیم مورد انتظار   -50

 برابر تنش تسلیم فوالد است.  15/1الف( منظور همان 
 ب( منظور همان حداقل تنش تسلیم فوالد است. 

 ج( منظور همان حداکثر تنش کششی نهایی فوالد است. 
 د( منظور همان حداقل تنش کششی نهایی فوالد است. 

 199، صفحه 1-2-3-10، جدول 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
دامنه مناسب نسبت عرض جوش به عمق ذوب جوش برای جلوگیری از وقوع ترک های داخلی در جوش گوشه   -51

 بطور تجربی چقدر است؟ 
 4/1تا  1د(   5/0ج( کمتر از   4/1ب( بیش تر از   1تا  5/0الف( 

 151صفحه ، 7-4-5بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
 ؟ نمی باشددر صورتی که انجام جوشکاری در موقعیت سقفی و یا قائم ضروری باشد کدام الکترود قابل استفاده  -52

 EXX 11د(   EXX 16ج(   EXX 10ب(   EXX 20الف( 
 91، صفحه 11-3بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوش، بند  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 



میلیمتر چقدر باشد تا بتوان    12حداکثر ابعاد حفرات گرد آشکار شده در عکس پرتونگاری از جوش با اندازه    -53
 جوش را قابل پذیرش دانست؟ 

 میلیمتر  6د(   میلیمتر  4ج(   میلیمتر  10ب(   میلیمتر  8الف( 
 294، مورد سوم، صفحه 1-4-4-8بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 مهاربندی های نگهدارنده سازه های نگهبان در چه صورتی باید به عنوان مهاربندی های دائمی طراحی شوند؟  -54

 ماه مورد استفاده قرار گیرند.   6الف( اگر قرار است بیش تر از 
 سال مورد استفاده قرار گیرند.    2ب( اگر قرار است بیش تر از 
 سال مورد استفاده قرار گیرند.   1ج( اگر قرار است بیش تر از 
 ماه مورد استفاده قرار گیرند.   18د( اگر قرار است بیش تر از 

 46ت، صفحه  1-6-5-7، بند 7حث بر اساس کتاب مب جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
در حفر گمانه اگر به الیه سنگ برخورد شود، برای اثبات وجود، بستر سنگی، الزم است تا گمانه را تا چند متر    -55

 در الیه سنگی حفر کرد؟ 
 3د(    2ج(    4ب(    5الف( 

 11صفحه ، 7، شماره 4-5-3-2-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
قبیل تخته و شمع چوبی در کارهای بتنی باید حداقل با چه ضریب اطمینانی نسبت به    -56 قالب ها از  کلیه اجزای 

 بارهای وارده طراحی و ساخته شوند؟ 
 7/1د(    5/2ج(    3ب(    2الف( 

 73، صفحه 1-3-10-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 است.  گزینه ج صحیح

 
در خصوص حصار حفاظتی موقت محدوده کارگاه حداقل ارتفاع حصار از کف معابر عمومی و یا فضای مجاور   -57

 بر حسب سانتی متر چقدر باید باشد؟ 
 190د(    175ج(    150ب(   220الف( 

 36، صفحه 2-9-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
از مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار در رشته عمران موفق به اخذ صالحیت در رشته ترافیک  چنانچه یکی    -58

 گردد نحوه صدور پروانه اشتغال به کار در صالحیت ترافیک چگونه خواهد بود؟ 
باشد و امکان اخذ صالحیت مضاعف وجود   با یک صالحیت داشته  تواند یک پروانه اشتغال و  ایشان فوط می  الف( 

 رد. ندا
 ب( بستگی به نظر سازمان و تایید وزارت راه و شهرسازی دارد. 

 ج( صالحیت ترافیک به عنوان صالحیت جدید با تاریخ احراز آن در پروانه اشتغال ایشان درج می شود. 
 د ( یک پروانه اشتغال جدید با صالحیت ترافیک برای وی صادر می شود. 

 55، صفحه 20ده بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی، ما جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
یکی از مهندسان ناظر در یک پروژه ساختمانی از ثبت اطالعات در دفترچه اطالعات ساختمان خودداری نموده    -59

 است، در این خصوص کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ 
 رد است. الف( خودداری از ثبت اطالعات تخلف محسوب و توسط مرجع صدور پروانه قابل پیگ

 ب( در صورت خودداری ناظر از ثبت اطالعات، مرجع صدور پروانه است راسا نسبت به ثبت اطالعات اقدام نماید. 
 ج( در صورت خودداری ناظر از ثبت اطالعات، سازمان استان مکلف است راسا نسبت به ثبت اطالعات اقدام نماید.

 سازمان استان قابل پیگرد است. د( خودداری از ثبت اطالعات تخلف محسوب و توسط  
 89، صفحه 15-1-19، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 



 
بازرسی   -60 و  کنترل  های  شرکت  مورد  در  ذیصالح  مراجع  استعالمات  به  پاسخ  و  صنفی  مسائل  به  پاسخگویی 

 ز مراجع است؟ ساختمان و امور آزمایشیگاهی دارای پروانه اشتغال بکار بر عهده کدامیک ا
 ب( نظام مهندسی استان    الف( شورای مرکزی نظام مهندسی 

 د( وزارت راه و شهرسازی  ج( انجمن صنفی شرکت های یاد شده 
 55، صفحه 17بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی، ماده  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 
 
 

   


