
 
کدام یک از گزینه های زیر از شرایط احراز صالحیت حرفه ای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی   -1

 استان نمی باشد؟  
 الف( داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی

 استان، قبل از تقاضای داوطلبیب( داشتن حداقل یک سال سابقه کار عضویت در نظام مهندسی همان 
 ج( حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صالحیت پایه یک 

 د( عدم تصدی مسئولیت همزمان کارکنان دستگاه های نظارتی یا اجرایی مرتبط با قانون 
 2، قسمت )پ(، تبصره 95، ماده 4بر اساس الحاقیه و اصالحیه قانون نظام مهندسی، صفحه  -1 جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
کدام گزینه در مورد عمق دفن کابل های برق فشار ضعیف و حداقل دما برای کشیدن یا نصب کابل در    -2

 هوای آزاد صحیح است؟ 
 + درجه سانتیگراد 4سانتیمتر،  60ب(   درجه سانتیگراد  0سانتیمتر،  120الف( 

 + درجه سانتیگراد 3سانتیمتر،  85د(   جه سانتیگراد + در3سانتیمتر،  120ج( 
 1-5-2-7-13و بند  1-5-2-7-13، بند 87، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
در شبکه های چدنی فاضالب فشار آزمایش .............،، توصیه می شود و در آزمایش نهایی باید تا    -3

 رسیدن به فشار ................ به تزریق دود ادامه داد.  
   متر ستون آب  3کیلو پاسکال، برابر با ارتفاع   7/0الف( 
 پاسکال 250کیلوپاسکال،   40ب( 

   پاسکال 250ستون آب، متر   3ج( برابر با ارتفاع 
 کیلوپاسکال  40متر ستون آب، برابر با   5د( برابر با ارتفاع 

   2-و قسمت پ  3-، قسمت ب5-4-16، بند 104، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث  -1 جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 در کانال هایی که در زمین برای لوله گذاری حفر می شوند.........................   -4

 الف( برای جذب نشست های احتمالی باید تکیه گاه لوله در طول بین دو اتصال ناپیوسته باشد. 
 د. سانتیمتری جداگانه ماسه و شن نرم کوبیده شد پُر شو  20ب( برای تقلیل عمق آن می توان با الیه های 

 سانتیمتر زیر تراز نصب لوله تراشید. 5/7ج( باید قسمت های سنگی را حداقل تا 
 د( در خاک های ضعیف، باید کف بستر را تا عمق سه برابر قطر لوله حفر شود. 

 ، قسمت )پ( 2-4-6-16، بند 132حه ، صف16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
مسکونی    -5 ساختمان  یک  دوم  طبقه  در  به    5اگر  نسبت  بهداشتی  فاضالب  کشی  لوله  امتداد  تغییر  طبقه 

 درجه ناگزیر باشد ..........................   50امتداد قائم با زاویه 
 الف( باید از دو خم افقی بدون الزام به نصب هواکش استفاده کرد. 

 ب هواکش استفاده کرد.ب( باید از دو خم عمودی با الزام به نص
 درجه است و مجاز نیست. 45ج( حداکثر زاویه تغییر امتداد نسبت به امتداد قائم 

 د( باید از دو خم عمودی و بدون الزام به نصب هواکش استفاده کرد. 
 6-و پ   2-، قسمت پ5-2-4-16، بند 89، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
شی های فوالدی که از فیتینگ نوع چدنی چکش خوار استفاده می شود، در صورتی که قطر  در لوله ک  -6

1لوله  
1

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



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

 2-، قسمت الف6-4-3-16، بند 54، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 ینه الف صحیح است. گز 
 
 به ترتیب، در جوشکاری چیست؟   IGو  IFمنظور از عالمت  -7

 الف( حالت جوشکاری سر باال در جوش گوشه و حالت جوشکاری سقفی در جوش شیاری
 ب( حالت جوشکاری افقی در جوش گوشه و جوش شیاری

 شیاری ج( حالت جوشکاری کفی در جوش گوشه و حالت جوشکاری کفی در جوش 
 د( حالت جوشکاری سقفی در جوش گوشه و حالت جوشکاری سرباال در جوش شیاری 

 17-1و شکل  13-1صاالت جوش، بند بر اساس کتاب راهنمای جوش و ات جواب:
 . گزینه ج صحیح است

 
 برای جلوگیری از سوختن ریشه و ریزش جوش چه باید کرد؟  -8

   الف( باید از الکترود هیدروژنی با ولتاژ باال استفاده کرد
 ب( از الکترود مناسب و ولتاژ پایین استفاده کرد.

   ج( باید لبه جوش در محل ریشه به صورت نیز باشد.
 فت.  د( باید در محل ریشه جوش برای آن پیشانی در نظر گر

 13-4، شکل 8-4، بند 116بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوش، صفحه  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
در صورت حصول نتایج مثبت، در آزمایش های غیرمخرب هنگام تولید قطعات فوالدی با دستور مهندس    -9

 . تقلیل یابد.  ناظر، درصد آزمایش پرتونگاری یا فراصوت می تواند تا سقف .............. 
 درصد 40د(   درصد  60ج(   دصد 30ب(   درصد 50الف( 

 1-4-10، توضیحات ذیل جدول 363، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
 در چه مواردی در ساختمان های با اسکلت فلزی از پدگذاری و شیم گذاری استفاده می شود؟   -10

 عمیق که نیاز به کارگیری توالی گام به عقب است. الف( برای جوشکاری خان های  
 ب( در عملیات حمل یک قطعه سنگین

 ج( در روش صنعتی نصب کف ستون به پی
 د( در جوشکاری های لب به لب که نیاز به پشت سد باشد. 

 2، قسمت 10-9، بند 368جوش، صفحه بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
برای تعیین ظرفیت باربری در آزمایش کوبش مجدد )بارگذاری دینامیکی( پی های عمیق که به صورت    -11

 شمع اجرا شده اند، کدام گزینه در مورد فاصله زمانی کوبش مجدد از کوبش اولیه صحیح است؟ 
 حداقل دو هفته ب( در خاک های ریزدانه   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:

 گزینه الف صحیح است.  
 
 کدام یک از روش های زیر برای گرفتن گمانه برای شناسایی ژئوتکنیکی زمین قابل قبول است؟ -12

 شستشوی در مخلوط شن و ماسه بدون قلوه سنگ  الف( حفاری
 ب( حفاری با اوگر با میله تو پُر در خاک چسبنده و دیوار گمانه پایدار

 ج( حفاری دورانی با مغزه گیری پیوسته در خاک و سنگ برای توصیف الیه ها 



 د( هر سه مورد
 2-، قسمت 2-2-4-7، بند 12، صفحه 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ف صحیح است. گزینه ال  
 
   ...............سیستم  مقاومت ویژه   تحلیل  بدون  و بتنی هایدال  سیستم در (13
 . کرد بینیپیش محل  هر  در  بازشوهایی توانمی(  ۱
  هر   آرماتورهای  چهارم  یک   فقط  دال  متقاطع  میانی  نوار  یک   و   ستونی  نوار  یک   بین  مشترک  نواحی  در(  ۲

 کرد.   قطع توانمی  را نوار
  هر   در   نوار  هفتم  یک  از  کمتر  ابعاد  با  بازشوهایی  فقط   دال  متقاطع   ستونی  نوار   دو   بین   مشترک   نواحی  در (  ۳

 کرد.  بینیپیش توانمی جهت
  هر  آرماتورهای  هشتم  یک   فقط  دال  متقاطع  میانی  نوار   یک   و   ستونی  نوار  یک   بین  مشترک  نواحی  در(  ۴

 . کرد  قطع توانمی  را نوار
-۶-۱۰-۹ و  ۴-۷-۶-۱۰-۹ و  ۳-۷-۶-۱۰-۹ و  ۲-۷-۶-۱۰-۹ ، بنررررد9مبحررررث بررررر اسرررراس کترررراب جووووواب: 

 ۱۶۷ ، صفحه۷-۵

 است. صحیح  ب گزینه     

 
آرماتورهای 14   کدام  د یبا  گیرند می  قرار  استفاده  مورد   یفشار   ی طول  یآرماتورها  سراسر  در  که   یعرض  ( 

 د؟نباش داشته را  ریز   یژگیو 
 تر کوچک  و مترمیلی  ۳۶  قطر  به یطول ی آرماتورها ی برا مترمیلی  ۱۲  قطر حداقل( 1
 تر بزرگ و مترمیلی  ۳۰  قطر  به یطول ی آرماتورها ی برا مترمیلی  ۱۰  قطر حداقل( 2
   یطول آرماتور قطر برابر ۱۶ حداکثر ی فشار آرماتور یجانب گاهتکیه عنوانبه هاآن فاصله( 3
 عرضی آرماتور قطر برابر 48 حداقل ی فشار آرماتور یجانب گاهتکیه عنوانبه هاآن فاصله( 4

 209و  208صفحه   12و  11-5-6-11-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  ج گزینه   

 
  باشد؟  متر میلی  چند   تواندمی  متر میلی  ۸۰  ضخامت  با   افراگمید  کی  آجدار  یآرماتورها  فاصله  حداقل   (  15
  ستیبایم  جهت  کدام  در   عضو   نیا  مقطع  یآرماتورها  یفشار   ای  و   یکشش  تنش  تأمین  یبرا  الزم  ول مهاریط

  گردد؟ تأمین
  دو  هر  -  ۴۰۰(  ۴         سمت  ک ی  - ۴۰۰( ۳   سمت ک ی - ۳۵۰( ۲  سمت  دو  هر   - ۳۵۰( ۱

 سمت
 248صفحه   5و  4-6-14-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  د گزینه   

 
 رعایت کدام یک از نکات زیر در رنگ آمیزی قطعات فوالدی الزامی است؟   -16

الف( در محیط خشک حداکثر زمان شروع رنگ آمیزی پس از تمیز کاری سطوح ربطی به دمای شرایط  
 نگهداری ندارد.

 ب( در اتصاالت اتکایی )غیراصطحکاکی( رنگ کردن سطوح تماس به طور کلی مجاز نیست. 
 درجه سلسویس باشد رنگ آمیزی ممنوع است.   5ه اختالف دمای محیط و نقطه شبنم کمتر از ج( در حالی ک 

 د( هر سه مورد صحیح است.
 ، قسمت )ر( 4-5-4-10، بند 272، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 



 در ستون هایی که از نیمرخ های فوالدی و بست های مورب تشکیل شده باشند:   -17
انتهایی به اجزای عضو فشاری از نوع پیچی باشد، فاصله عمود بر محور   الف( چنانچه اتصال ورق های 
باید حداقل برابر فاصله بین مراکز هندسی نیمرخ های تشکیل دهنده  وسایل اتصال  طولی عضو فشاری در 

 و فشاری باشد.عض
 عدد پیچ تعبیه شود.  5ب( در هر ورق انتهایی و ورق اتصال به تیر باید حداقل 

 ج( استفاده از مقاطع ناودانی برای بست های مورب مناسب نیست.
د( زاویه محور طولی بست ها نسبت به محور طولی عضو فشاری در بست های مورب تکی نباید بیشتر از  

 درجه باشد.  60
 ، پاراگراف اول 57اف آخر و صفحه ، پاراگر56، صفحه 10اساس کتاب مبحث بر  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -18

 الف( در ستون های با مقاطع مختلط برش گیرها فقط تحت تاثیر نیروهای برشی قرار می گیرند.
 پوشش جانبی از بتن داشته باشند. سانتیمتر  25ب( همه برش گیرها باید حداقل 

برابر    6برش گیرها از نوع گل میخ باید مساوی  ج( در تیرهای با مقطع مختلط حداقل فاصله مرکز تا مرکز  
 برابر قطر آنها در امتداد عمود بر محور طولی باشد. 4قطر آنها در امتداد طولی تیر و 

خاص، حداقل پوشش جانبی از بتن برای برش گیرها   د( در ستون های با مقاطع مختلط به استثنای حالت های
 میلیمتر است.  20

 ، قسمت پ، پاراگراف دوم 2-7-8-2-10، بند 136، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
طبقه بر روی سطح دسترس معبر که برای اقامت یک یا دو    3در تصرف های مسکونی شامل حداکثر    -19

 گرفته می شود.  خانوار در نظر 
الف( حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول الزامی نمایید یا بار  

 است.  40/1نفره  45تصرف حداکثر 
  120ب( در صورت استفاده از فنرهای دو لنگه بدون وادار وسط به عنوان در اصلی، پهنای لنگه نباید از  

 سانتیمتر باشد.
بالکن از   الزامی  نباید در تمام مسیر باز شدن عمق و پهنای    120ج( چنانچه در اصلی به بالکن باز شونده 

 سانتیمتر کاهش دهند.
یک کف پله با لبه عدد بیشتر باشد و عمق کف پله از لبه    12د( تعداد پله ها بدون پاگرد با استراحت نباید از  

 زه گیری شود. فوقانی کف پله بعدی اندا
 1-5-1-5-4، بند 45، صفحه 4مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 کدام گزینه در مورد فضاهای اقامت صحیح است؟  -20

الف( در صورت تعبیه میان طبقه، ارتفاع فضای بهداشتی در هر قسمت که فرد به طور معمول به صورت  
 متر باشد. 0/2کمتر از ایستاده است، در هر شرایط نمی تواند 

 ب( بین این فضا و فضای ایوان می تواند محفظه آفتاب گیر قرار داده شود.
متر و لبه باالی پنجره ها در   5ج( اگر تمامی دریچه ها در یک دیوار تعبیه شده و فاصله آن از دیوار مقابل  

 متر باشد، سطح الزامی شیشه یک پنجم کف فضا است.  2ارتفاع 
مترمربع کمتر    25ی برای صرف غذا نیز در نظر گرفته شود حداقل زیربنای کل فضا نباید از  د( اگر فضای

 باشد. 
 4-3-2-5-4و بند  3-3-2-5-4، بند 53، صفحه 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 از نظر الزامات عمومی ساختمان، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-21



 وله کشی و کانال کشی تاسیساتی نباید در جداره خارجی پیش آمدگی طبقات و بام تعبیه شود.الف( هیچ گونه ل
با ارتفاع خیابان دسترس و زمین همسایه قرار  باید به گونه ای باشد که در هماهنگی  ب( ارتفاع کف زمین 

 گیرد. 
 کند.متر از معبر را رعایت   5/3ج( اگر ایجاد ساباط مجاز باشد باید حداقل ارتفاع 

مترمربع که در مجاورت    20/1سانتیمتر و مساحت بیش از    90د( تمام سطوح شیشه ای با عرض بیش از  
 فضای باز و معبر قرار دارند باید از شیشه ایمن و غیر ریزنده باشند. 

 8-4-4-4، بند 37، صفحه 4براساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
برای جداسازی باشگاه ورزشی و سینما، در صورتی که به شبکه بارنده مجهز باشند، مقاومت الزم در  -22

 برابر آتش چند ساعت است؟ 
 ساعت  4د(   ساعت  3ج(   ساعت  2ب(   ساعت  1الف( 

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

 گزینه الف صحیح است. 
 
از نظر محدودیت های ابعاد ساختمان در حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق کدام یک از گزینه های  -23

 ؟زیر صحیح نیست
الف( در سالن نمایشگاه یک طبقه که ساختار آن از نوع یک است در صورتی که شرایط خاصی رعایت شود  

 نیازی به محدود کردن مساحت نیست.
مجموع مساحت سکوهای تجهیزات و میان طبقه ها نباید از دو سوم مساحت کل اتاقی که در آن واقع شده  ب(  

 اند، بیشتر باشد.
نسبت   ساختمان  کل  محیط  و  مجاور  های  ساختمان  با  فاصله  دلیل  به  ساختمان  مجاز  مساحت  افزایش  ج( 

 معکوس دارند. 
ز نکند، باز بودن میان طبقه به اتاقی که در آن  تجاو  20د( در صورتی که بار تصرف کل فضای محصور از 

 واقع شده است الزامی نیست.
 ف، تبصره ال4-4-4-3، بند 46، صفحه 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
 در کدام یک از موارد زیر نصب سیستم اعالم حریق دستی الزامی است؟  -24

 واحدی  21ب( ساختمان مسکونی    الف( اقامتگاه غیرموقت سازمانی
 د( هر سه مورد   ج( مکان های نمایش و جشن

   58و صفحه    2-1-4-5-3بند     56و صفحه    6-2-3ادامه جدول     34، صفحه  3بر اساس کتاب مبحث    جواب:
 5-4-4-5-3ند ب

 گزینه د صحیح است. 
 
 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -25

الف( برای جلوگیری از زنگ زدگی لوله های گاز توکار، باید یک دور توان پیچی شده و روی آن پرایمر  
 زده شود.

مجتمع حفره   طبیعی، قطر  گاز  لوله کشی  در جوشکاری  گازهای محبوس شده  انجماد  اثر  در  اگر  های  ب( 
 میلیمتر باشد، جوش قابل قبول نیست. 5ایجاد شده بیش از 

مجتمع حفره های   طبیعی، قطر  گاز  لوله کشی  در جوشکاری  گازهای محبوس شده  انجماد  اثر  در  اگر  ب( 
 میلیمتر باشد، جوش قابل قبول نیست. 5ایجاد شده بیش از 

ت، در هیچ حالت )حتی در تقاطع ها( نمی ج( لوله گاز توکار که به وسیله مصالح ساختمانی پوشیده شده اس
 سانتیمتر دیگر لوله های تاسیساتی قرار گیرد.  20تواند در فاصله کمتر از 

 سانتیمتر باشد. 30د( عمق لوله های توکار در حیاط و امثال آن باید حداقل 



 ، قسمت )ب(  5-6-5-17، بند50، صفحه 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 است. گزینه ب صحیح 

 
مترمربع دارای حرارت مرکزی و زیربنای مفید حرارتی، که در آشپزخانه    200در منزل مسکونی با    -26

اجاق گاز پنج شعله فردار نصب شده است. به ترتیب مصرف گاز مشعل حرارت مرکزی، فاصله شیر مصرف  
 ؟اجاق گاز از کف و مقدار گاز آن چقدر است

 مترمکعب در ساعت 4انتیمتر، س 120الی  110متر مکعب،   5/3الف( 
 مترمکعب در ساعت 5/2سانتیمتر،  60الی  30متر مکعب،   2ب( 
 مترمکعب در ساعت  7/0سانتیمتر،  110الی  90متر مکعب،   3ج( 
 متر مکعب در ساعت 3/0سانتیمتر،  90الی  60متر مکعب،   5/2د( 

 1-4-17، جدول 32و صفحه  4-4-17 ، توضیحات ذیل جدول34، صفحه 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 در صورت نصب دو دستگاه گازسوز در یک طبقه ...................  -27

 الف( می توان از انواع مختلف لوله های سیمانی پیش ساخته برای اجرای دودکش استفاده کرد.
 متر باشد.  5/2اصله کالهک دودکش با کولرهای آبی باید ب( حداقل ف

 ج( دودکش مشترک باید نزدیک تر یا مستقیما روی دستگاه گازسوز کوچک تر قرار گیرد. 
 درجه اضافه بر دو خم اول، ظرفیت اولیه رابط دودکش مشترک را ؟؟؟ کاهش می دهد.  90د( هر خم 

 8-4-8-17، بند 78، صفحه 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
احداث    -28 دست  در  ساختمان  مجاور  رو  پیاده  عرض  که  صورتی  راهروی    20/1در  عرض  باشد، 

 سرپوشیده موقت برابر است با:  
 متر   00/1د(   متر  50/2ج(   متر  50/1ب(   متر   20/1الف( 

 2-4-5-12، بند 34، صفحه 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
بازدید کابل ها و زنجیرها و معاینه فنی کلیه قسمت های دستگاه های باالبر در کارگاه ها به ترتیب در  -29

 چه بازده زمانی و توسط چه کسی صورت می گیرد؟  
 هر شش ماه یک بار توسط شخص ذیصالح -الف( روزانه توسط مسئول دستگاه
 هفتگی توسط متصدی دستگاه   -ب( هفتگی توسط شخص ذیصالح

 هفتگی توسط مسئول دستگاه  -ج( شش ماه یک بار توسط مسئول دستگاه
 روزانه توسط شخص ذیصالح  –د( هفتگی توسط شخص ذیصالح 

 ، )خیلی مهم(9-2-6-12، بند 44، صفحه 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
 برابر است با:  D3حداقل و حداکثر ضخامت بتن و حداقل رده بتن در سیستم -30 

 25Cرده  -میلیمتر 70و   20ب(    20Cرده   -میلیمتر  60و  35الف( 
 25Cرده   -میلیمتر  70و  40د(    20Cرده  -میلیمتر 70و   40ج( 

 1-2-5-11، بند 77، صفحه 11براساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
در قراردادهای اجرای ساختمان )پیمان مدیریت( اقدام و پرداخت هزینه برای اخذ انشعابات آب و برق بر  -31

 عهده چه کسی است؟ 
 الف( اقدام و هزینه بر عهده مدیر است. 

 ب( مدیر موظف است نسبت به اخذ انشعابات به نمایندگی و به هزینه صاحب کار اقدام نماید.



 عهده صاحب کار است.ج( اقدام و هزینه بر 
 د( هیچ کدام

 5، بند 4، ماده 161، صفحه 2بحث بر اساس کتاب م  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟-32

رنگی  گوناگون  های  ترکیب  از  توان  می  درمانی  و  آموزشی  کاربری  با  های  ساختمان  تابلوهای  در  الف( 
 استفاده کرد.

 ده از خط و زبان فارسی در تمامی کاربری ها اعم از کلیسا و سفارتخانه ها الزامی است. ب( اولویت استفا
ج( در مناطق مسکونی می توان برای نورپردازی تابلوهای تبلیغاتی معرف کاربری از چراغ های چشمک  

 زن استفاده نمود.
 سانتیمتر است.  50سکونی متر در یک مجتمع م  2د( حداکثر اندازه حروف یک تابلو تبلیغاتی به ارتفاع 

 4-2-7-7-20، بند 71، صفحه 20بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است.  

 
 کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟ -33

 الف( آهک هوایی بسیار زود شکفته می شود و با ازدیاد حجم مقداری زیادی حرارت آزاد می کند. 
 درصد اکسید منیزیم دارد. 5هیدرولیکی با منیزیم باال آهکی است که بیش از ب( آهک هیدراته 

 درصد اکسید منیزیم دارد. 5ج( آهک هیدراته هیدرولیکی با کلسیم باال آهکی است که بیش از 
 د( در صورت محفوظ ماندن آهک شکفته از هوا، فعالیت آن کم نمی شود. 

 ، قسمت )الف( 1-2-1-3-5 ، بند16 ، صفحه8بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 از موارد زیر کدام یک درست است؟ -34

 الف( دانه بندی بتن سبک ترکیبی است از سبک دانه با سنگ دانه با وزن معمولی
 است.  2/3تا  3/2ب( مدول نرمی سنگ دانه ریز جزء الزامات اختیاری و بین  

 است.  1/3تا  3/2الزامات اجباری و بین ج( مدول نرمی سنگدانه ریز جزء 
ساعت   12د( برای آن که رطوبت سنگ دانه ها به حد یکنواخت و پایدار برسد، باید قبل از مصرف حداقل  

 در محل دپو باقی بماند.  
 12-6-7-5، بند 50، صفحه 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
ق جلسات یک ساختمان اداری که نیاز است تا پس از قطع کردن  حداکثر زمان مجاز مشخص شده در اتا-35

 دسی بل افت کند، چند ثانیه است؟   60منبع صدا، تراز فشار صدا 
 5/1د(    55/0ج(    8/0ب(    1الف( 

 2-6-2-18، جدول 35، صفحه 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
از  -36 یافته  وزن  صدای  کاهش  شاخص  مقادیر  پنجره،  و  در  شیشه،  هوابرد  بندی  صدا  مقادیر  مورد  در 

 بیشترین به کمترین برحسب دسی بل در کدام یک از گزینه های زیر به درستی مرتب شده است؟ 
پنجره  سانتیمتر درزبندی شده،    5/4میلیمتر، در فلزی تو خالی به ضخامت    6الف( شیشه ساده به ضخامت  

 میلیمتری و درزبندی شده  4تک جداره با شیشه 
میلیمتر، در چوبی تو    4میلیمتری و درزبندی شده، شیشه ساده به ضخامت    6ب( پنجره تک جداره با شیشه  

 متر سانتیمتر و درزبندی شده  5/4خالی به ضخامت 
با شیشه   میلیمتر، در فلزی تو    6ضخامت  میلیمتر و درزبندی شده، شیشه ساده به    10ج( پنجره تک جداره 

 سانتیمتر  5/4خالی به ضخامت 



میلیمتری، پنجره تک جداره با شیشه   6میلیمتری، پنجره تک جداره با شیشه    4د( پنجره تک جداره با شیشه  
 میلیمتری و هر سه درزبندی شده  10

،  72صفحه  و    4-3ول پ  ، جد73، و صفحه  2-3پ  ، جدول  71، صفحه  18بر اساس کتاب مبحث    جواب: 
 3-3جدول پ 

 گزینه الف صحیح است. 
 
نیاز    -37 با  منطقه  در  عمودی،  صورت  به  و  ساختمان  خارجی  پوسته  در  که  جداره  دو  های  شیشه  در 

 سرمایه یی زیاد قرار دارند ...................  
 رد. الف( پوشش کم گسیل باید بر روی سطح خارجی شیشه ای که با هوای خارج در تماس است قرار گی 

 ب( پوشش کم گسیل باید در جداره داخلی شیشه ای که با هوای داخل در تماس است قرار گیرد. 
 ج( پوشش کم گسیل باید بر روی سطح خارجی شیشه ای که با هوای داخل در تماس است قرار گیرد. 

 د( پوشش کم گسیل باید در جداره داخلی شیشه ای که با هوای خارج در تماس است قرار گیرد. 
 8، شکل 108، صفحه 19کتاب مبحث  بر اساس واب:ج

 گزینه د صحیح است. 
 
مترمربع در سه طبقه واقع در شهر ایرانشهر    1000در ساختمانی منفرد و مسکونی با زیربنای حدود  -38

نوزدهم   مبحث  در  شده  معین  های  سایبان  دارای  ساختمان  خارجی  پوسته  نورگذر  های  جداره  تمامی  که 
 هستند .......................  

 کاهش داد.  9/0وش تجویزی را تا ضریب الف( می توان حداقل مقاومت حرارتی اعالم شده در ر 
 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.
از استفاده  صورت  در  ساختمان  مکان  و  طبقات  تعداد  دلیل  به  مقاومت    د(  طراحی  برای  تجویزی  روش 

 افزایش یابد. 5/0حرارتی ساختمان باید ضرایب حرارتی جدار تا 
 3-2-3-19، بند 35، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
در شهر ارومیه نیاز انرژی ساختمان ........... و زاویه مناسب سایبان عمودی برای پنجره به جهت    -39
 ب ............... است.  جنو 

 درجه 50 -ب( متوسط    درجه غربی 15 –الف( کم 
 درجه 50 -د( گرمایش متوسط    درجه غربی 30 –ج( زیاد 

 ، جدول126و صفحه  3، پیوست 70، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
کدام یک از توضیحات زیر در مورد وسیله ای که در کارگاه برای جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار    -40

 کار نصب می گردد، صحیح است؟  
نام دارد و در فاصله حداقل   و حداکثر    4/2الف( تور ایمنی  باید نصب   6/4متر  پایین تر از تراز کار  متر 

 شود.
 نحوی طراحی شود که در اثر ریزش ابزار تخریب نشود. ب( سرپوش حفاظتی نام دارد و باید به 

 درجه به طرف خارج اختیار گردد. 45و حداکثر  30ج( لبه بیرونی نام دارد و باید حداقل 
 سانتیمتر باشد. 3د( پاخور نام دارد و می تواند از چوب به ضخامت 

 1-3-5-12، بند 34، صفحه 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 ت. گزینه د صحیح اس

 
حمل    -41 قابل  نردبان یک طرفه  از  و استفاده  باز  در حالت  نردبان دو طرفه  ارتفاع  در مورد  گزینه  کدام 

 صحیح است؟



نباید از   با سطح مبنا ایجاد کند   75با زاویه کمتر از    -متر بیشتر باشد  5/3الف(  درجه که تکیه گاه تحتانی 
 مجاز است. 

نباید از   با سطح مبنا ایجاد کند به هیچ وجه   90  با زاویه  -متر بیشتر باشد  4ب(  درجه که تکیه گاه تحتانی 
 مجاز نیست.
درجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجاد کند با رعایت شرایط   90با زاویه    -متر بیشتر باشد  3ج( نباید از  

 ذکر شده مجاز است. 
 اشد.در کارگاه در هر صورت مجاز نمی ب -متر بیشتر باشد 5/2د( نباید از 

 7-3-7-12و بند  4-3-7-12، بند 53، صفحه 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
در     -42 ترتیب  به  گزینه  کدام  گودبرداری شود،  به  اقدام  و فضای عمومی  معبر  یک  در مجاورت  چنانچه 

له حصار حفاظتی  مورد حداقل ارتفاع نرده حفاظتی موقت، حداقل ارتفاع حصار حفاظتی موقت و حداقل فاص 
 موقت از لبه گود صحیح می باشد؟

 متر   5/1 -متر  9/1 -متر  9/0ب(    متر   3متر  5/1 –متر   75/0الف( 
 متر    2 –متر   20/2 -متر  1/1د(    متر  1 -متر  5/2 -متر 20/1ج( 

مبحث    جواب:     68و صفحه    2-9-5-12بند     36و صفحه    2-2-5-12بند     33، صفحه  12بر اساس کتاب 
 5-2-9-12بند  ادامه

 گزینه ب صحیح است. 
 
کدام گزینه در مورد حداکثر فاصله افقی بین محل کار تا لوازم بهداشتی و حداکثر تعداد مراجعان برای    -43

 اجتناب از پیش بینی لوازم بهداشتی جداگانه در محل های کار صحیح است؟
   نفر  150متر،   150ب(     نفر  140متر،  140الف( 

 نفر   140متر،  150د(     متر   150متر،   160ج( 
 2-و ت   1-، قسمت ت1-3-2-16، بند 27، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
گرفته    -44 کلکتور  یک  از  جداگانه  بهداشتی  لوازم  از  یک  هر  گرم  و  سرد  آب  که  هایی  سیستم   در 

 می شود ......................  
 رت قرارگیری شیر قطع سریع، می توان از وسیله حذف ضربه قوچ صرف نظر کرد. الف( در صو

 فوت در ثانیه باشد. 5ب( سرعت آب در کلکتور باید حداکثر 
 ج( نیاز به دسترس بودن کلکتور نیست.
 فوت در ثانیه باشد.  4د( سرعت آب در کلکتور باید حداکثر 

 ( ، قسمت )ت1-3-3-16، بند 41، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
 پی های سطحی .....................  -45

 سانتیمتر باشد.  60الف( در صورتی مجاز است که عمق پی حداقل 
 ب( باید بر روی الیه باربر مناسب طبیعی و یا خاک بهسازی شده اجرا شوند. 

اقلیمی امکان یخ زدگی وجود ندارد، فاقد محدودیت حداقل عمق پی   ج( در زمین هایی که به خاطر شرایط 
 می باشند. 

 د( بی پی هایی گفته می شود که عمق پی کمتر از چهار برابر عرض پی باشد.
بند   ،1صفحه  و   1-1-7-4-7، قسمت )پ( و بند 2-1-7-4-7، بند 33، صفحه 7بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 ، قسمت الف7-1-3-2
 گزینه ب صحیح است. 

 
 



 حداکثر تا کدام قطر نامی، در لوله کشی فوالدی گالوانیزه می توان از اتصال دنده ای استفاده کرد؟  -46
 

 میلیمتر   60میلیمتر د)  100میلیمتر ج)  80میلیمتر ب)  50الف) 
 

 6-4-3-16،بند  54،صفحه  16جواب: بر اساس کتاب مبحث 
 

 گزینه ج صحیح است.  
 
یا    -47 خلوت  از یک حیاط  از دو تصرف مستقل،  اتاق خواب  دو  واحدی،  در یک ساختمان مسکونی چند 

 ای پنجره های مقابل آنها از هم ...............  پاسیو نور و هوا می گیرند، فاصله دیواره
 متر باشد.  2ب( نباید کمتر از    متر باشد 3الف( نباید کمتر از 

 متر باشد. 6د( نباید کمتر از    متر باشد  4ج( نباید کمتر از 

 24-1-1-7-4، بند 87، صفحه 4بحث بر اساس کتاب م  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
برای لوازم گازسوز که مجهز به رکالتور هستند، افت فشار طراحی شده تا شیر قبل از رگوالتور نباید    -48

از ................. بیشتر باشد و در نقاط سرپوشیده و غیرمسکونی که در معرض صدمات نباشد لوله کشی 
 تا فشار ................ به صورت روکار مجاز است.  

 اینچ مربع  35 -درصد فشار اولیه 5ب(   پوند بر اینچ مربع  30 -اولیهدرصد فشار  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   100ه ، صفح17بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
 گزاره های زیر برای حفظ ایمنی صحیح است؟ کدام یک از  -49

 متر از لبه مجاور معابر و حیاط قرار گیرند. 3الف( تاسیسات مستقر در بام باید به فاصله کمینه 
واحد مسکونی باید دارای حداقل سه ورودی و سه خروجی   200ب( محوطه هر مجموعه زیستی با بیش از  

 مجزا باشد.
 % شیب داشته باشند.8محوطه می توانند حداکثر ج( شیب راهه ها در فضای  

 متر باشد.  10متر باید حداقل  30د( حریم آوار ساختمانی به ارتفاع 
 3-1-2-2-21، بند 18، صفحه 21حث بر اساس کتاب مب جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
راردادها،  بر اساس ضوابط حاکم بر نظام فنی و اجرایی کشور و شرایط عمومی و خصوصی حاکم بر ق-50

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  
الف( طبق شرایط عمومی پیمان، کارفرما می تواند یک بار و حداکثر سه ماه اجرای کار را در یک توافقنامه 

 به حالت تعویق در آورد. 
ها بر    ب( مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه تامین اجتماعی و مالیات ها در پروژه

 عهده دستگاه نظارت است.
ج( طبق اسناد و مدارک پیمان، مسئولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوع پیمان بر عهده دستگاه نظارت 

 است.
د( مسئولیت عدم رعایت قوانین و مقررات مربوط به کار، بیمه تامین اجتماعی و مالیات ها در پروژه ها بر  

 عهده کارفرما است.
 20، بند ماده 143، صفحه 2مبحث   تاببر اساس ک  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 



در مورد مشمولین مالیات بر درآمد مشاغل که دارای محل ثابت برای شغل خود نمی باشند، به لحاظ    -51
 تسلیم اظهارنامه، کدام محل به عنوان محل شغل تلقی می گردد؟ 

    الف( محل صدور پروانه اشتغال به کار 
  محل شغل خود را مشخص و اعالم کنند ب( مکلف هستند 
 ج( محل سکونت

 د( هیچ کدام
 ر اساس کتاب صنعت بیمه و مالیات ب  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
دیگران    -52 بر  مسکونی  واحد  یک  شدن  خراب  از  ناشی  که  مسئولیت خساراتی  مدنی،  قوانین  موجب  به 

 تحمیل می شود، بر عهده چه کسی است؟ 
 الف( همواره بر عهده مالک واحد مسکونی است.

ب( مالک واحد مسکونی، مشروط بر آنکه خرابی در اثر عمدی حاصل خود که در نتیجه عدم مواظبت مالک  
 بوده بازار آن مطلع بوده باشد. 

 ج( بر عهده ناظر ساختمان است. 
 د( هیچ کدام

 بر اساس کتاب قوانین ساخت و ساز  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
 کدام یگ از گزینه های زیر در مورد ظرفیت فضای امن ساختمان ها صحیح است؟   -53

 مترمربع است.  500ش آموز معادل دان 4000الف( فضای امن مورد نیاز برای یک مرکز آموزشی با 
 متر است.  1000مترمربع معادل   10000ب( فضای امن مورد نیاز برای یک انبار با مساحت 

 مترمربع می باشد.  600مترمربع معادل  4800ج( فضای امن مورد نیاز برای یک فروشگاه با مساحت 
 مترمربع است.   500مترمعادل   2000د( فضای امن مورد نیاز برای یک مرکز اداری با 

 1-2-21، جدول 30، صفحه 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
در جریان اجرای یک ساختمان با اسکلت فلزی در تهران یکی از مهندسان همزمان مرتکب تخلفات     -54

 است؟  زیر شده که در مراجع ذیربط به اثبات رسیده است. حداقل و حداکثر مجازات قابل اعمال چقدر 
عدم رعایت مقررات مصوب نظام    –دریافت وجوه خارج از ضوابط    -جعل در اوراق و مدارک حرفه ای  -

 مهندسی استان  
    الف( حداقل درجه سه و حداکثر درجه پنج

 ب( حداقل درجه دو و حداکثر درجه پنج
  ج( حداقل درجه یک و حداکثر درجه پنج

 جداگانه تعیین و اعمال می شود. د( هر یک از مجازات ها به طور 
،  92، ماده  99و صفحه    91، ماده  97بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صفحه    جواب: 
 گزینه الف صحیح است.، 1تبصره

 
  را   بودن  محصور  شرط  نازک،  یفوالد  غالف  با  ز ی درجار   شمع  مورد   در   ر ی ز   شروط   از   یککدام  (  55
 باشد؟می حیصح  دینما برآورده توانند می 
 .باشد وصله  و   درز بدون  غالف و   مترمیلی ۲ حداقل یفوالد غالف  ضخامت( 1
 .باشد بندآب غالف نوک و  شده نظر صرف غالف  یمحور مقاومت   از یطراح در ( ۲
  شمع   قطر  و   آورد  فراهم  زیدرجار  بتن  یبرا  را  ی شدگ   محصور  طیشرا  که  باشد  یاگونه  به   هاوصله  شکل(  3

 .باشدمی مترسانتی 4۰ حداکثر جداکننده
 هانهیگز همه(  ۴

 260صفحه  3-2-4-15-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 است  صحیح  د گزینه   

 
 بر اساس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟   -56

 متر فاصله داشته باشد. 2الف( تاسیسات مستقر در بام، باید از لبه مجاور معابر حداقل  
گرفته متر به عنوان حریم آوار باید در نظر    9متر برای ساختمانی به ارتفاع    2ب( فضای حداقل به عرض  

 شود.
  6ج( حداکثر شیب مکانی که به منظور عملیات امداد و نجات در فضای باز در نظر گرفته می شود نباید از  

 درصد تجاوز کند. 
 د( در البی ساختمان باید مسیر حرکت رو به روی هم باشد تا هنگام اضطرار مانع فرار ساکنین نشود. 

 12-3-3-2-21، بند 25، صفحه 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
فاحش    -57 های  هزینه  تحمیل  باعث  مهندسان  از  یکی  تهران  شهر  در  مسکونی  پروژه  یک  اجرای  در 

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

 د( درجه سه   درجه دوج(   ب( درجه چهار   الف( درجه پنج 
 3، بند الف، قسمت 91بر اساس کتاب اصالحیه و الحاقیه قانون نظام مهندسی، ماده  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 کدام یگ از گزینه های زیر صحیح است؟-58

 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. 9/1آسانسور با سرعت  ب( موتورخانه برای

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

 سانتیمتر باشد. 90× 90د( دریچه اضطراری برای ورود با باالی کابین باید حداقل 
 11-5-2-2-15، بند 24، صفحه 15ر اساس کتاب مبحث ب  جواب:

 گزینه ب صحیح است.   
 
 درجه باشد ..............  33رقی در صورتی که زاویه شیب پلکان ب  -59

پله برای پلکان های برقی یک نفره   انتهای  ابتدا و  مناسب در  متر    6/0الف( حداقل عرض فضای محصور 
 است.

 متر است.  7متر بر ثانیه و حداکثر ارتفاع پله   75/0ب( حداکثر سرعت نسبی آن 
 سانتیمتر باید در نظر گرفته شود. 80ج( فضای غیرمحصور مناسب در ابتدا و انتها پله ها به عرض حداقل 

 متر است.  6متر بر ثانیه و حداکثر ارتفاع پله  5/0د( حداکثر سرعت نسبی آن 
 2-4-3-15، بند 45و صفحه  11-1-3-15، بند 41، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
مسکونی    -60 ساختمان  یک  مورد  در  گزینه  ورودی    7کدام  کف  از  آسانسور  حرکت  مسیر  و طول  طبقه 

 متر صحیح می باشد؟ 29اصلی 
آسانسوری با  متر باشد و در صورتی که    1/1×    1/2الف( ابعاد آن یکی از کابین های آسانسور باید حداقل  

 متر مربع باشد. 66/1کیلوگرم داشته باشد مساحت مفید آن نباید بیشتر از   630ظرفیت 
متر باشد و در صورتی که آسانسوری با ظرفیت    1/1×   1/2ب( ابعاد یکی از کابین های آسانسور باید حداقل 

 مترمربع باشد. 1/ 10کیلوگرم داشته باشد مساحت مفید آن نباید بیشتر از  375
از   تواند  نمی  شرایطی  هیچ  در  کابین  ورودی  مقابل  راهروی  عمق  که    1/2ج(  در صورتی  و  کمتر  متر 

 مترمربع باشد. 17/1نفر داشته باشد حداقل مساحت قابل دسترسی کابین باید  6آسانسوری با تعداد مسافر 



 د( هر سه گزینه صحیح است.
 16و صفحه    4-1-2-2-15جدول     12و صفحه    3-1-2-15بند     9، صفحه  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:
   ب  -1-2-2-15جدول   17الف و صفحه -1-2-2-2-15  جدول 

 گزینه د صحیح است. 
 
  

 
 
 


