
دو کولر گازی در شرایط یکسان یکی در بندر انزلی و دیگری در بند بوشهر به طور همزمان نصب شده    -1
  اند، تناوب بازرسی آن ها به ترتیب چگونه است؟

 ساالنه یک بار  -ب( ساالنه چهار بار    ساالنه یک بار  –الف( ساالنه یک بار 
 ساالنه چهار بار  -ساالنه چهار بارد(    ساالنه چهار بار  -ج( ساالنه یک بار 

 39، صفحه 4-4-5-22، بند 22مبحث بر اساس کتاب   جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
در ساختمانی که عایق حرارتی آن به صورت یکپارچه انجام نشده است، نتیجه محاسبات ضریب انتقال    -2

را نشان می    24/1و    57/0،  35/0حرارت سطحی پوسته در محل اتصال برخی جداره ها، به ترتیب اعداد  
دهد. به جای محاسبه پل های حرارتی، به منظور تسریع و ساده سازی محاسبات کدام ضرایب افزایش را به  

   ترتیب پیشنهاد می کنید؟
  58/1، 16/2، 93/2ب(      58/1، 45/2، 93/2الف( 

 35/1، 16/2، 45/2د(      83/1، 93/2، 50/3ج( 
 140، صفحه  32، جدول شماره 19مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
واحدهای    -3 حسب  بر  ترتیب  به  آمده،  دست  به  ساختمانی  عناصر  مرجع  حرارت  انتقال  ضرایب  چنانچه 

𝒘/𝒎𝟐. 𝒌. 𝒘/𝒎𝟐. 𝒌, 𝒘/𝒎. 𝒌 باشند، کدامیک از گزینه ها ترتیب مترادف صحیح است؟ 
 الف( کف در تماس با خاک، جدار نورگذر، در  

 ب( جدار نورگذر، کف در تماس با خاک، کف طبقات 
 ج( در، کف در تماس با خاک، کف در تماس با هوا 

 د( دیوار، دیوار خارجی، دیوار کنترل نشده
 26، صفحه 3، جدول 2-1-3-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است.
 
را  -4 در بسامدهای  در  واخنش  زمان  میاگین  پله ساختمان های مسکونی،  هرتز    2000و    1000،  500ه 

   حداکثر برابر است با:
 ثانیه 5/2د(   ثانیه 2ج(   ثانیه 1ب(  ثانیه 5/1الف( 

 24، صفحه 2-2-2-18، بند 18مبحث بر اساس کتاب   جواب:
 گزینه الف صحیح است.

 
کالس های درس در طبقه همکف و فضاهای اداری در طبقه اول طراحی شده  در دانشکده فیزیک نظری،  -5

یافته مورد نیاز برای سقف بین طبقات برابر است با:   اند. حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن 
 𝐿𝑛𝑤(𝑑𝑏) 60د(  𝐿𝑛𝑤(𝑑𝑏) 40ج(   𝐿𝑛𝑤(𝑑𝑏) 50ب(   𝐿𝑛𝑤(𝑑𝑏) 55الف( 

 31، صفحه 4-4-2-18، جدول 18مبحث بر اساس کتاب   جواب:
 گزینه الف صحیح است.  

 
حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز کدامیگ از فضاهای داخلی )آشپزخانه در ساختمان مسکونی، سالن های    -6

 پذیرایی در هتل، اتاق کامپیوتر در ساختمان های آموزشی، سال های بولینگ( بیشتر است؟
 ب( سالن های بولینگ   یالف( آشپزخانه در ساختمان مسکون

 د( اتاق کامپیوتر در ساختمان های آموزشی   ج( سالن های پذیرایی در هتل 
  29، صفحه  1-3-2-18جدول    26، صفحه  1-2-2-18جدول    23، صفحه  18بر اساس کتاب مبحث    جواب: 
   (بولینگ جزء مراکز تفریحی محسوب می شود)،  1-8-2-18جدول  42، صفخه 1-4-2-18جدول 

 گزینه ب صحیح است. 
 



فشار گاز در لوله ها( در نقشه های لوله کشی   -3قطر لوله ها و    -2ابعاد،    -1واحدهای اندازه گیری )  -7
   گاز به ترتیب عبارتند از:

 الف( متر و اجزای آن، اینچ، کیلوگرم بر سانتی متر مربع 
 ب( متر و اجزای آن، میلی متر، کیلوگرم بر سانتی مترمربع 

 اینچ، پوند بر اینچ مربع ج( فوت، 
 د( متر و اجزای آن، اینچ، پوند بر اینچ مربع 

 28، تذکر صفحه 2-1-4-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است.  

 
برای    -8 ساختمان  گازرسانی  نقشه  در  شده  بینی  پیش  محل  در  که  ایم  خواسته  گازسوز  وسایل  نصاب  از 

زمینی،   زیر صحیح  آبگرمکن  های  گزینه  از  کدامیک  این صورت  در  کند،  نصب  دیواری  فوری  آبگرمکن 
 است؟ 

  الف( در صورت مناسب بودن محل مشکلی وجود ندارد
 ب( هیچ مشکلی وجود ندارد

 ج( نصاب مجاز به نصب نیست
 د( در صورت مطابقت حجم آب گرم در گردش بدون اشکال است.

 16ت، صفحه -5-2-1-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است.  

 
 نیست؟در کدامیک از موارد زیر گازرسانی ساختمان تابع مقررات ساختمان های مسکونی   -9

 نفر است.  10الف( ساختمان های عمومی که تعداد کارمندان آن کمتر از 
 است.واحد   10ب( مجتمع های مسکونی آپارتمانی که تعداد آپارتمان در آن کمتر از 

ج( ساختمان های عمومی کوچک که تعداد نفرات حاضر در آن، اعم از کارمندان و مراجعه کنندگان کمتر از  
 نفر است.  20

 د( واحدهای خدماتی و تجاری کوچک مانند بیمه و دفاتر پست و مخابرات و ... 
 20و  19، صفحات 3و    2و  1-2-2-17، بندهای 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ف صحیح است.گزینه ال
 
قطر یا ابعاد سوراخ های شبکه هایی که روی دهانه های خروج و تخلیه آب، فاضالب و آب باران، در    -10

   داخل و خارج ساختمان روی کف نصب می شوند نباید بیش از ............ میلی متر باشد.
 14د(    13ج(    10ب(  8الف( 

 8، صفحه 7-9-1-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 استفاده از آسانسور در هنگام آتش سوزی: -11

 ب( توسط آتش نشانان مجاز است    الف( توسط معلولین مجاز است 
 د( به هیچ وجه مجاز نیست.  ج( تنها توسط ساکنین ساختمان مجاز است

 37، صفحه 7-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 یح است. گزینه ب صح

 
  20/2کیلوگرم، ارتفاع کابین    630آسانسور یک ساختمان مسکونی )دسته دوم( با مشخصات؛ ظرفیت    -12

کابین   درهای  ارتفاع  و  چاهک    00/1متر  ارتفاع  این    5/1و  نامی  حداکثر سرعت  است.  شده  ساخته  متر 
  آسانسور چند متر بر ثانیه است؟

 75/1د(    / 60ج(    1ب(  5/1الف( 
 59، صفحه 1، جدول 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است.  



 
متر،    30/3در چاه آسانسور یک ساختمان مسکونی هشت طبقه، با ارتفاع کف به کف طبقات برابر    -13

با سرعت   متعارف  روشنایی    m/s  1یک آسانسور  نصب شده است، برای چاه آسانسور حداقل چند چراغ 
 الزم است؟

 عدد 6د(   عدد  5ج(   عدد  4ب(  دعد 3الف( 
 18، صفحه 6-3-2-2-15، بند 15بحث بر اساس کتاب م  جواب:

در    توضیح:  دو عدد چراغ  است  ترتیب الزم  بدین  گردد.  تامین  نحو مطلوب  به  باید  آسانسور  چاه  روشنایی 
متر با حفاظ و با    7متر از باالترین و پایین ترین نقطه چاه و مابقی چراغ ها با فواصل حداکثر    0/5فاصله  

 قابلیت روشن و خاموش شدن از محل موتورخانه نصب شوند.

8 طبقه  × 3/30𝑐𝑚 = 26/4𝑚 − 1𝑚 = 25/4𝑚 ÷ 7𝑚 ≈ 3 ⇒ 3 + 2 = 5 

 گزینه ج صحیح است. 
 
   ؟صحیح نیستکدامیک از گزینه های زیر  -41

 درجه سلسیوس است.  74الف( حداکثر دمای هوای برگشت داخل کانال گچی 
 درجه سلسیوس مقاوم باشد.  74ب( جنس و پوشش رنگ دریچه هوا باید تا دمای 

 درجه سلسیوس بیشتر باشد.  120انعطاف فلزی نباید از ج( دمای هوای داخل کانال قابل 
فلزی   انعطاف  قابل  انشعاب  کانال  از    10د( طول  نباید  دریچه هوا،  به  اتصال  برای  فازی،  متر    25/4غیر 

 بیشتر باشد.
 71، صفحه ب-3-3-6-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

  گزینه الف صحیح است.
 
ن  -15 مورد  روشنایی  شدت  )حداقل  برای  کشی،    -1یاز  نقشه  سرپوشیده    -2اتاق  ورزشی  سالن    -3سالن 

  آمفی تئاتر( به ترتیب چند لوکس )لومن بر مترمربع( است؟ -4مطالعه کتابخانه، 
 500 -200 -150 -100ب(    150 -500 -100 -200الف( 

 200 -100 -150 -500د(    100 -150 -200 -500ج( 
 179و  178، صفحات 5-2، جدول پیوست 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است.  
 
بازدید قالب ها و   -برنامه منظم بازدیدهای دوره ای قسمت های مختلف دستگاه ها و وسایل باالبر )الف  -16

و کابل ها، ب معاینه فنی و آزمایشی کلیه قسمت های    -بازدید فنی کلیه قسمت های دستگاه، ج  -اتصاالت 
   دور برگ گواهی( توسط شخص ذیصالح به ترتیب عبارت است از:دستگاه و ص

 هر م   -هر هفته یک بار، ب  -الف( الف
 هر شش ماه یک بار   -هر ماه یک بار، ج -هر هفته یک بار، ب -ب( الفهر سال یک بار  -اه یک بار، ج

 هر سال یک بار  -هر هفته یک بار، ج -هر روز یک بار، ب  -ج( الف
 

 هر شش ماه یک بار  -هرهفته یک بار، ج  -روزهفته یک بار، بهر  -د( الف
 44، قسمت الف و ب و پ، صفحه 9-2-6-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

  گزینه د صحیح است.
 
کیلوگرم هر نفر( و وزن    75اگر قرار باشد از یک داربست به طور همزمان چهار نفر ) با وزن حدود    -17

نیا حدود  انباشت مصالح مورد  وزن  با   ( اجرا  به    200ز  باید  و اجرای آن  کیلوگرم( استفاده شود، طراحی 
  گونه ای باشد که حداقل تحمل ............. کیلوگرم بار را داش

   ته باشد.
 800د(   2000ج(   1000ب(   500الف( 

 49، صفحه 2-2-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 



 
هنگام گودبرداری، در صورتی که جداره های راه شیب دار ایجاد شده به نحو مقتضی پایدار شده در    -18

   باشند، عرض آن حداقل برابر است با:
 متر  7د(   متر   5ج(   متر   4ب(   متر   5/3الف( 

 55، صفحه 7-5-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
نرده    -19 باید  در چه صورت  چقدر  طبقه  کف  از  آن  ارتفاع  حداکثر  و  حداقل  و  نصب  باید  موقت  حفاظتی 

  باشد؟
 متر    9/0متر و حداکثر   7/0حداقل  –سانتی متر  100الف( ارتفاع سقوط بیش از 
 متر  10/1متر و حداکثر   9/0حداقل  –سانتی متر  120ب( ارتفاع سقوط بیش از 
 متر   10/1متر و حداکثر   9/0حداقل  –سانتی متر  100ج( ارتفاع سقوط بیش از 
 متر   10/1متر و حداکثر   7/0حداقل  –سانتی متر  120د( ارتفاع سقوط بیش از 

 33، صفحه 2-2-5-12و  1-2-5-12، بندهای 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
طول ستون، عمق دیوار لبه دا(  میزان رواداری های مجاز مرتبط با )طور تیر مستطیلی، تیر جعبه ای،    -20

 در قطعات بتنی پیش ساخته به ترتیب برابر چند میلی متر است؟ 
(6±)الف(  − (±12) − (±6) − (6±)ب(    (±12) − (±20) − (±6) − (±20) 

(6±)ج(   − (±12) − (±6) − (6±)د(  (±20) − (±20) − (±6) − (±12) 

 60، صفحه 1-3-11، جدول 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 ساختمان های فوالدی با مقاطع گرم نورد شده، کدام گزینه صحیح است؟در اتصاالت  -21

 الف( وسایل اتصاالت مصرف نشده در هر نوبت کاری را باید پس از اتمام نوبت، به انبار محفوظ بازگرداند.
  ب( طول پیچ باید به اندازه ای باشد که پس از محکم کردن آن، حداقل پنج دندانه کامل پیچ از مهره بیرون 

 بماند.
ج( اگر اعضای متصل شونده دارای پوشش حفاظتی باشند، الزم نیست که از واشر چرخنده زیر پیچ یا مهره  

 استفاده شود. 
پیچ   سوراخ  مجاور  سطح  در  شیمیایی  ترکیب  هر  با  وجود رنگ  اتکایی،  با عملکرد  پیچی  اتصاالت  در  د( 

 مجاز نیست.
 17، صفحه 25-3-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است.
 
بازشو به عرض    -22 داخلی    5/2الزم است یک  دیوار  در  با مصالح    22متر  متری یک ساختمان  سانتی 

   بنایی منظور شود در این صورت طول تکیه گاه تیر نعل درگاه آن در هر طرف حداقل برابر است با:
د(   سانتی متر  25ج(   سانتی متر  30ب(   سانتی متر 35الف( 
 سانتی متر 20

 27، صفحه 12-1-3-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است.

 

به    -23 بنایی مقرر است یک دیوار مسلح باربر، با شرایط تکیه گاهی ساده،  در یک ساختمان با مصالح 
نسبت الغری، حداکثر طول    سانتی متر ساخته شود. با کنترل   20متر، با عرض    3ارتفاع موثر کف تا سقف  

   این دیوار چند متر می تواند باشد؟
 7د(    10ج(    15ب(  9الف( 

 26، صفحه 10-1-3-8، بند و جدول 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 گزینه د صحیح است.
 

   در کدامیک از موارد زیر درز ساختمان باید در پی امتداد نیابد؟ -24
 الف( میان یک ساختمان قدیمی و یک ساختمان جدید 

 ب( میان یک ساختمان اسکلت بتنی و یک ساختمان اسکلت فوالدی
 ج( میان دو ساختمان با اختالف طبقات 

 شکل  Lد( میان یک ساختمان 
 628، صفحه 3-2-2-21، بند 88، ویرایش سال 55مطابق نشریه شماره   جواب:

 گزینه د صحیح است.
 
متر باشد، کدامیک از سازه های    12چنانچه عمق خاکبرداری الزم برای یک پروژه ساختمانی بیش از    -25

   نگهبان زیر مناسب تر است؟
 ب( دیوارهای وزنی  الف( دیواره های طرح ای و پشت بندار

 د( دیوارهای میخکوبی     ج( دیوارهای گهواره ای 
 گزینه د صحیح است.   جواب:

 
تک    -26 است  زیربنای  مقرر  و  متوسط  اهمیت  با  رودخانه    1100ساختمانی  یک  نزدیکی  در  مترمربع، 

 ساخته شود، حداقل تعداد گمانه های الزم چند عدد است؟
 2د(    4ج(    3ب(  5الف( 

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

 
  ساخته پیش  عضو  یانتها  و  گاه تکیه  لبه  از  دیبا  مترمیلی  چند   نشده  یتتقو  وجوه  مجاورت  در  ییاتکات  اتصاال  در  هابالشتک(  27

 باشد؟ داشته منگاهینش دیبا مترمیلی چند حداقل ساختهپیش عضو ی خارج لبهباشد؟  ترعقب
 مترمیلی ۱3 - مترمیلی ۱۳( 2   مترمیلی 130 -متر میلی 50( 1
 مترمیلی ۱۳ - مترمیلی 500 (4   مترمیلی ۵۰ - مترمیلی ۱۳( 3

 290صفحه   5-17-9و شکل  3-6-5-17-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ج  گزینه  

 
تعریف )عایق الیافی ساخته شده از چوب، کاغذ یا مواد خام کاغذ یا چسباننده ها و کندسوز کننده ها(    -28

 است؟مربوط به کدام عایق حرارتی 
آالستورمری    ج( پرلیت منبسط  ب( عایق سلولزی  الف( الیاف سرامیکی  اسفنج  د( 

 خم شو 
 96، صفحه 7-2-13-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
)گروه    -29 غیرمسکونی  ساختمان  یک  خیابان  به  رو  نمای  شیشه 7برای  با  پیوسته  ای  شیشه  نمای   )

گرفته شده است در صورتی که اعداد مندرج در گزینه ها به ترتیب از راست به چپ، فاصله  معمولی در نظر 
کدام   دهد،  را نشان  ارتفاع هر شیشه  و  شیشه  زمین، عرض هر  حد محدوده  تا  نمای شیشه ای  افقی خط 

  گزینه صحیح است؟
 متر   80/1، 90/0،  00/3ب(    متر   80/1، 8/0،  00/3الف( 

 متر   80/1، 90/0، 00/2د(     متر  00/2، 8/0، 00/2ج( 
 37، صفحه 8-4-4-4و  7-4-4-4، بندهای 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است.
 



ساختمانی یک طبقه، با سقف شیبدار، در جوار معبر عمومی، به گونه ای ساخته شده که امتداد سقف   -30
نشانگر    Aمتر، وارد معبر شده است. چنانچه    4اع  سانتی متر، در ارتف  45آن به عنوان باران گیر به عمق  

   نشانگر عرض خیابان در معبر مورد اشاره باشد، کدام گزینه صحیح است؟ Bعرض پیاده رو و 
𝐵الف(  = 10𝑚 , 𝐴 = 1/25 𝑚     )ب𝐵 = 16𝑚 , 𝐴 = 1/05 𝑚 

𝐵ج(   = 16𝑚 , 𝐴 = 1/25 𝑚                )د𝐵 = 10𝑚 , 𝐴 = 1/05 𝑚 

 38، صفحه 1-5-4-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
ردیف سکوی تماشاگر است )جمعا به   8متر که دارای  25×40برای طراحی یک سالن اسکیت به ابعاد  -31

  نفر( حداقل چند راه خروج باید پیش بینی شود؟ 320ظرفیت 
 2ب(   تامین عرض مورد نیاز( ) در صورت  1الف( 

 3د(     4ج( 
 78، صفحه 17-3-3-6-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است.
 
و سالن سینما )با ظرفیت    -32 درمانگاه، هتل  در دست طراحی،  مقرر شده   300برای سه ساختمان  نفر( 

نظر گرفته شود. طبق ضوابط، حداکثر  برای راهروهای دسترسی عمومی سیستم شبکه بارنده هوشمند در  
  طول راهروهای عمومی بن بست )دسترس خروج بن بست( به ترتیب چند متر است؟

 15-10-6د(   6-10-9ج(   15-9-6ب(  6-15-9الف( 
 69صفحه  1-2-3-6-3، جدول 32صفحه   6-2-3، جدول 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است.
 
صندلی و    20ردیف صندلی، در هر ردیف    25نفر،    500طراحی یک سالن سخنرانی با ظرفیت  اگر در    -33

راهروهای دسترسی در طرفین قرار گرفته باشند، عرض مفید راهروی بین صندلی ها باید حداقل چند میلی  
  متر باشد؟

                500د(   348ج(   300ب(  424الف( 
 128، صفحه 1-10-14-6-3و  10-14-6-3های ، بند3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است.  
 
  باشد؟نمی حیصح زیر موارد از یککدام مهارها نصب( در طراحی و 34
 .ردیپذ انجام یکاشتن مهار سازنده شرکت توسط دیبا مهار و نصب هاسوراخ یزکاریتمی بتن، کارسوراخ( عملیات 1
 . شوند پر یشدگ جمع بدون و هیپا بتن مقاومت از شتری ب مقاومت  با مالت توسط دیبا شوند،یم رها کارهمه ینیی که هاسوراخ( 2

 .ردیگ صورت یزیربتن  از پس هفته ۳ حداقل دیبا بتن در( کاشتن مهارهای چسبی 3

 ت. اس  مجاز یچاک ریز و یانبساط یمهارها مانند یکیمکان یکاشتن یمهارها ددجم( برداشتن و نصب 4
 293صفحه   4-1-18-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح د  گزینه  

 
  حداقل ضخامت دال بتنی در سقف های مختلط چند میلی متر مقرر گردیده است؟ -35

میلی    120د(    میلی متر   100ج(   میلی متر   90ب(  میلی متر  80الف( 
 متر 

 122و  121، صفحات 1-3-8-2-10، تبصره و بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
     گزینه الف صحیح است.

 
  ومتر میلی چند مهار  مرکز تا  مرکز  فاصله حداقل باشد، مترمیلی ۱۰ یچاک  ریز نوع از و یانبساط مهار  قطر  که یصورت در( 36

   باشد؟می  مترمیلی چند بیترت  به لبه  از فاصله متر، میلی ۱۰ قطر با یچسب یکاشتن مهار جهت زین

1 )60  – 60    2 )60  – 40    3 )100 – 60    4 )60  – 100   



 326و  325صفحات  7-18-9و  6-18-9جدول  ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح الف  گزینه  

 
هنگام اجرای ساختمان های فوالدی در اتصاالت پیچی حداقل فواصل مرکز تا مرکز سوراخ های لوبیایی   -37

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

 برابر قطر وسیله اتصال کمتر باشد 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:

 گزینه الف صحیح است.
 
 جوش نازکی که در لبه ی ورق ضخیم داده می شود .............  -38

 ب( خیلی سریع سرد می شود.      الف( شکننده است 
 د( هر سه مورد ج( حرارت جوش به وسیله ورق، به سرعت گرفته می شود

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

 
   در صورت جوش کاری با الکترودهای فوالد نرمه .............. -39

 الف( سرعت حرکت در تمامی موارد کم یا متوسط است
 ب( پاشیدگی جوش زیاد می باشد 

 ج( مشکلی برای جدا شدن گل جوشکاری پیش نخواهد آمد.  
 د( روکش اکسید تیتان استفاده نمی شود.

 84، صفحه 2-3بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، جدول  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
   وقتی که جوش ها در حول تار خنثی متعادل نیستند ................ -40

 الف( بهتر است نخست جوش نزدیک تار به تار خنثی انجام شود.
 ب( بهتر است نخست جوش دورتر به تار خنثی انجام شود. 

 همواره جوش ها در حول تار خنثی باید متعادل باشد.ج( 
 د( بهتر است اندازه جوش آن به تناسب کاهش یابد.

 158، صفحه 4-6بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند و شکل  جواب:
 گزینه الف صحیح است.

 
مترمربع و به    400مجموع عرض راهروهای خروج برای یک سالن مطالعه کتابخانه که با مساحت    -41

  صورت مجزا در یک مجموعه فرهنگی پیش بینی شده است، حداقل چند متر است؟
 2/6د(    2/7ج(    2/8ب(  2/9الف( 

 78، صفحه 17-3-3-6-3، جدول 100و  99، صفحات 1-5-6-3، جدول 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است.

 
  مسلح، معموال درزهای انقباض در فواصل ............ متر تعبیه می شود؟در دیوارهای نگهبان بتن  -42

 5تا  4د(    5ج(   10تا  6ب(  12الف( 
 127، صفحه 14-7طراحی دیوارهای حائل، بند  308بر اساس نشریه شماره  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
بزرگتر از   (H)با روش کار کردی، در طراحی عایق حرارتی یک ساختمان، ضریب انتقال حرارت طرح  -43

   به دست آمده است. در این صورت: ̇(𝑯)ضریب انتقال حرارت مرجع  



 کاهش می یابد. �̇� 2 /1تا  Hالف( با اصالح مشخصات حرارتی جداره خارجی، 

 کاهش یابد. �̇�باید با اصالح مشخصات حرارتی و یا مقادیر اجزای پوسته خارجی به کمتر یا مساوی  ب( 

 برابر شوند محاسبات صحیح است. �̇�و    Hج( تنها در صورتی که ضرایب 

 بیشتر باشد و محاسبات صحیح است. �̇�باید همواره از ضریب   Hد( ضریب 
 32، صفحه 7-3-1-3-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
برای یک ساختمان مسکونی    -44 آب  با    7چنانچه مخزن ذخیره  بعد خانوار    20طبقه،  و  نفر    4آپارتمان 

   طراحی شود، حداقل گنجایش آن برابر است با:
 لیتر 6000د(   لیتر  18000ج(   لیتر  12000ب(  لیتر 24000الف( 

 61ب، صفحه -1-6-3-16بر اساس بند  جواب:
 گزینه د صحیح است.

 
سانتی متر    25بررسی ها نشان می دهد که در محل احداث شالوده و در تراز زیر آن، خاکی به عمق    -45

   درصد خاک نباتی است. در این صورت: 3وجود دارد که دارای حداکثر 
کن پر  خاکریز  و  شود  برداشته  فوق  خاک  پی  احداث  از  پیش  است  تایید شده  الف( الزم  گزارش  به  نیاز  نده 

 ندارد. 
 ب( الزم است پیش از احداث پی خاک فوق برداشته شود 

 ج( الزم نیست پیش از احداث پی خاک فوق برداشته شود. 
د( الزم است پیش از احداث پی خاک فوق برداشته شود و رسیدن به حداقل درصد تراکم به دست آمده از  

 ت.آزمایش پراکتور اصالح شده کافی اس
 15، صفحه 3-2-3-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
کدامیک از گزینه های زیر در مورد تفویض حق رای اعضای حقیقی نظام مهندسی استان برای حضور    -46

   در مجمع عمومی و دادن رای صحیح است؟
 محدویدت از اعضای دیگر وکالت بگیرد. الف( هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند بدون 

 ب( هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از یک عضو دیگر وکالت بگیرد. 
 ج( تفویض رای تحت هر عنوان مجاز نمی باشد.

 د( هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می باشد حداکثر از دو عضو دیگر وکالت بگیرد. 
 3، صفحه 52ماده  1ون نظام مهندسی، اصالحیه تبصره الحاقیه قانبر اساس اصالحیه و    جواب:

 گزینه د صحیح است.  
 
 نحوه انتخاب و دوره مسئولیت دبیران اجرایی هیات رئیسه شورای مرکزی چگونه است؟ -47

 سال انتخاب می شوند. 3الف( توسط هیات عمومی با اکثریت آرا برای مدت 
 سال انتخاب می شوند. 3اعضای شورای مرکزی برای مدت  ب( با اکثریت آرا از بین 

 ج( با اکثریت آرا از بین اعضای شورای مرکزی برای مدت یک سال انتخاب می شوند.
 سال انتخاب می شوند. 3د( از بین اعضای هیات مدیره سازمان های نظام مهندسی برای مدت 

 108، صفحه 110، ماده بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به صاحب کار مجری معرفی می گردد    -48

چنانچه بعدا به هر دلیلی هر یک از مهندسان ناظر تغییر نماید، سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف  
   ی و صاحب کار ابالغ نماید؟چند روز مهندس ناظر جدید را کتبا به مجر 

 ساعت  48د(   ج( یک ماه   روز   15ب(  الف( یک هفته
 159قرارداد، صفحه  7، ماده 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 گزینه ب صحیح است. 
 
  سانتیمتر ساخته شده است: 75در یک جکوزی که با عمق  -49

 میلیمتر از سطح زمین حفاظت شود.   700الف( باید به طور کامل توسط نرده به ارتفاع 
میلیمتری بازوی در به راحتی   150ب( درهای خودکار ورود باید به گونه ای نگهداری شوند. که از فاصله  

 بسته و چفت شوند.
 ج( لزومی به بسته شدن خودکار در نرده های حفاظتی نیست. 

 ون استخر و جکوزی قرار گیرد. د( قسمت آزاد کننده قفل درهای نرده حفاظتی حتما باید به سمت بیر
 25، صفحه 5-3-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
دوره   -50 باید  باشد،  نشده  ارائه  دستورالعمل خاصی  که  در صورتی  ساختمان،  از  بهینه  داری  نگه  برای 

   تناوب بازرسی: 
بهداشتی ساالنه یک بار و تابلوهای برق هر دو سال یک  الف( دامپر ضد آتش ساالنه یک بار، شبکه فاضالب 

 بار باشد.
ها   دودکش  موتورهای    6ب(  حفاظتی  های  رله  و  بار  یک  ساالنه  ها  گاه  تکیه  و  ها  بست  بار،  یک  ماه 

 الکتریکی ماهانه یک بار باشد. 
رانسفورماتورها  ج( تاسیسات تبرید ساالنه دو بار، تاسیسات توزیع آب مصرفی ساختمان ساالنه یک بار و ت

 ساالنه دو بار باشد.
د( شومینه و آبگرمکن ساالنه یک بار، لوازم بهداشتی ساالنه دوبار و بازدید ظاهری موتورهای الکتریکی در  

 ماه یکبار باشد.  6حال نصب و در حال کار هر 
 48و  38و   36، صفحات 4-6-22و  3-5-22و   4-5-22، بندهای 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 زینه د صحیح است.گ 
 
  میلیمترچقدر است؟ 6و   4ضریب گذر خورشیدی برای یک شیشه دو جداره به ضخامت های  -51

 در صورتی که شیشه ی خارجی رنگی و انعکاسی باشد.  52/0الف( 
 در صورتی که شیشه ها بی رنگ باشند. 52/0ب( 
 در صورتی که شیشه خارجی رنگی و انعکاسی باشد. 33/0ج( 
 در صورتی که شیشه ها بی رنگ باشند. 33/0د( 

 67، صفحه 9، جدول 2، پیوست 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
داخلی    -52 در سطوح  اسید  و  آب  بخار  احتمال چگالش  موقع  چه  در  گاز،  یا  مایع  با سوخت  دستگاه  در 

 دودکش فلزی وجود دارد؟
میلیمتر پایین تر از بام این غالف ادامه   220ار گیرد و تا  الف( در صورتی که دودکش در غالف فوالدی قر

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

 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   356صورتی که قطر دودکش د( در 
 141چ، صفحه -1-5-11-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
: اگر قالب ها در اثر تابش نور  (ICF)در سیستم دیوار سازه ای بتنی مسلح با قالب های عایق ماندگار  -53

   اکسیده و زرد شوند، بیش از اتصال هر گونه ماده ای به آن باید:
 ب( الیه قالب برداشته شود.   الف( نیمی از الیه آن برداشته شود

 ی از الیه هر دو طرف برداشته شود. د( نیم    ج( الیه اکسید شده برداشته شود.



 73، صفحه 28-8-4-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
  : (3D)برای شروع به نصب پانل های پیش ساخته سبک شده سه بعدی  -54

نل مبنای  الف( ابتدا پانل منتهی الیه گوشه دیوار خارجی به عنوان پانل مبنا نصب و شاقول می شود، این پا
 نصب دیوارهای هم راستا و عمود بر خود است. 

ب( ابتدا پانل منتهی الیه گوشه دیوار داخلی به عنوان پانل مبنا نصب و شاقول می شود، این پانل مبنای نصب  
 دیوارهای هم راستا و عمود بر خود است. 

شا و  مبنا نصب  پانل  به عنوان  دیوار خارجی  گوشه  الیه  منتهی  پانل  ابتدا  مبنای  ج(  پانل  این  قول می شود، 
 نصب دیوارهای هم راستای خود است.  

د( ابتدا پانل منتهی الیه گوشه دشوار داخلی به عنوان پانل مبنا نصب و شاقول می شود، این پانل مبنای نصب 
 دیوارهای عمود بر خود است. 

 83، صفحه 3-7-5-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است.

 
   میلیمتر باشد؟ 20قطر اسمی لوله های آب رسانی کدام گروه از لوازم بهداشتی باید حداقل  -55

 سینک آشپزخانه خانگی  -سینک آشپزخانه صنعتی -الف( پیسوار با فالش والو
 سینک آشپزخانه صنعتی  -توالت با فالش والو  -ب( پیسوار با فالش تانک 

 ماشین طرفشویی خانگی  -بیده -ج( وان
 پیسوار با فالش والو -سینک با شلنگ و افشانک  -سینک آزپشخانه صنعتی د(

 43الف، صفحه -4-3-3-16، جدول 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است.

 
   اگر خاک زیر ترمچ )کانال( کیفیت باربری ضعیفی داشته باشد، باید ...............  -56

 دا حفاری شود و با الیه های شن و ماسه نرم پر شود. الف( ترنچ را به اندازه قطر لوله مجد
 ب( اطراف ترنچ را با خاک نرم و سرند شده پر کرد. 

 سانتیمتری ماسه و شن نرم پر کرد.  30ج( کف ترنچ را با الیه های 
 د( ترنچ به اندازه دو برابر قطر لوله مجددا حفاری شده و با الیه های شن و ماسه و نرم پر شود. 

 101ث، صفحه -2-4-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است.

 
گروه    -57 در مورد عایق    3در ساختمان های  کدام جمله  انرژی،  میزان صرفه جویی در مصرف  از نظر 

  کاری حرارتی کف روی خاک فضای کنترل شده، صحیح است؟
 باالی آن باشد، ضرورت دارد.   cm40یا کمتر از الف( اگر روی خاک پایین تر از محوطه، هم تراز آن 

 باالی آن باشد، ضرورت ندارد. cm40ب( اگر روی خاک پایین تر از محوطه، هم تراز آن یا کمتر از 
 باالی آن باشد، ضرورت ندارد.  cm40ج( اگر روی خاک پایین تر با محوطه، یا کمتر از 
 باالی آن باشد، ضرورت دارد.  cm40 د( اگر روی خاک هم تراز آن با محوطه یا کمتر از 

 46هـ ، صفحه  جدول، 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
جانمایی فضاهای ساختمان، کدام گزینه بهترین وضعیت قرار گیری نسبی فضاهای اصلی و فضاهای  در   -58

  حایل است؟
 حایل شمال  -ب( اصلی جنوب   حایل شرقی -الف( اصلی جنوب

 د( فرقی ندارد    حایل غرب  -اصلی جنوبج( 
 48، صفحه 3-3-3-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 



 
   کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟ -59

 الف( زیر ترک غالبا دارای عالئم خاصی نیست و در منطقه تفتیده در فلز پایه به وجود می آید.
با الکترود بزرگتری نسبت به آنچه که در جوش لب به لب مورد نیاز است، انجام   ب( جوش گوشه می تواند

 شود.
سقفی   یا  سرباال  موقعیت  به  نسبت  بزرگتری  قطر  با  الکترود  از  توان  می  افقی  و  تخت  جوشکاری  در  ج( 

 استفاده کرد.
 د( هر سه گزینه صحیح است.

 143و   87، صفحات 6-3و   1-4-5ای بر اساس کتاب راهنمای چوش و اتصاالت جوشی، بنده جواب:
 گزینه د صحیح است.

 
   کدامیک از گزینه های زیر در مورد اتصاالت با پیچ و مهره در اسکلت فلزی صحیح است؟ -60

 الف( سوراخ های ایجاد شده توسط مته کیفیت خوبی ندارند. 
دستگاه سوراخ زن، سوراخ ها  ب( در صورتی که ضخامت ورق در حد کم یا متوسط باشد، می توان توسط  

 را ایجاد کرد.
 ج( سوراخ های ایجاد شده توسط مته کم هزینه هستند.

 میلیمتر در محاسبات به قطر سوراخ اضافه کرد.  3د( در سوراخ کاری با مته باید به مقدار 
 319، صفحه 3-9بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:

 است. گزینه ب صحیح 
 
 

  
 
 


