
  باشد؟ نمی صحیح  ساختمان اجرای مهندسی دفتر  مورد در  زیر  جمالت از  ( کدامیک1

 آنکه  بر   مشروط  نمایند  فعالیت  ساختمان  اجرای  مهندسی  دفتر  در   شریک   عنوان  به  توانند  می  تجربی  معماران (  الف
 . باشند کشور رسمی اسناد دفاتر در ثبت شده رسمی مشارکتنامه دارای
 اجرای  مهندسی  دفتر  مسئول   مذکور   شخص  که  باشد  می  شخص  به  قائم  ساختمان  اجرای  مهندسی  دفتر  مجوز   ب(

 بود.  خواهد نیز ساختمان
 . نمایند اقدام ساختمان اجرای مهندسی دفتر تأسیس به نسبت توانند می  قانون موضوع مهندسان از  یک  هر( ج
 .باشد نمی واگذاری قابل ساختمان اجرای مهندسی دفتر امتیاز( د

 38، صفحه 8، ماده 2و کتاب مبحث   48، صفحه 9بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختامان، ماده جواب: 

 است.  صحیح  ج  گزینه    

 
 نمی باشد؟   صحیح( کدام یک از گزینه های زیر در رابطه با اتاق ترانسفورماتور  2

 کاری باشد.الف( سقف اتاق باید فاقد هر گونه نازک کاری، مانند گچ  
 ب( دیوارهای اتاق نباید با کاشی پوشانده شود.

 ج( در اتاق ترانسفورماتور، نباید هیچ نوع پله یا شیب بیش از حد مجاز داشته باشد.
 د( تیرآهن های ناقل ترانسفورماتور باید دارای زوار هادی چرخ ترانسفورماتور باشند.

 56، جزء ) ژ(، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است. صحیح  ب گزینه     

 
( اگر احتمال ریزش یا لغزش دیواره ها وجود داشته باشد و شیب دیواره از زاویه شیب طبیعیی خیاک کمتیر باشید  3

در خاک برداری های با عمق بیش از چند سانتی متر باید با نصب شمع  سیرر و مهارهیای مح یم و مناسیب نسیبت 
 به حفاظت دیواره ها اقدام کرد؟ 

 سانتی متر  80ب( با عمق بیش از      سانتی متر  60با عمق بیش از الف( 

 سانتی متر  120د( با عمق بیش از     سانتی متر  100ج( با عمق بیش از 

 67، صفحه 1-2-9-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب:  

هززا وجززود داشززته  سانتیمتر که احتمال ریزززش یززا لدزززش دیززواره 120در خاک برداری های با عمق بیش از    توضیح:

باشد، باید با نصب شمع، سپر و مهارهای محکم و مناسب نسبت به حفاظت دیواره ها اقدام گردد، مگر آنکه با توجززه 
 به مطالعات ژئوتکنیک شیب دیواره از زاویه ایستایی شیب طبیعی خاک کمتر باشد.

 است.  صحیح  د گزینه     

 
 ( کدام یک از گزینه های زیر در مورد اتاق ترانسفورماتور صحیح است؟ 4

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

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

 میلیمتر می باشد.  150د( حداقل بعد آزاد دریچه های ورودی و خروجی هوای خنک کننده برابر 

 56، جزء )ذ(، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
مترمربییع در زاهیدان بنییا بیه دایجییی خیارج از تصییور نییاظر  7450( در اجیرای یییک ریروسه مسیی ونی بیه مسییاحت 5

ماه از زمان اعالم شده در قرارداد دارد. در این صیورت وظیفیه نیاظر حقیوقی   6حقوقی  نظارت رروسه نیاز به مدت  

 چیست؟ 



ن و مرجززع الف( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صززاحب کززار، سززازمان اسززتا
 صدور پروانه ساختمان اعالم و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

ب( بایدحداکثر تا یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتززب را بززه صززاحب کززار، سززازمان اسززتان و مرجززع 
 صدور پروانه ساختمان اعالم و از صاحب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

ج( بایدحداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قززرارداد نظززارت مراتززب را بززه سززازمان اسززتان و مرجززع صززدور پروانززه 
 ساختمان اعالم و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

ور پروانززه د( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظززارت، مراتززب را بززه سززازمان اسززتان و مرجززع صززد
 اعالم و از صاحب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

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

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
 ( کدام یک از گزینه های زیر در خصوص در ورودی اتاق ترانسفورماتور صحیح است؟6

 خارج باز شود.الف( در ورودی اتاق باید آهنی باشد و به سمت 
 ب( در ورودی اتاق باید آهنی باید و به سمت داخل باز شود.

 ج( در ورودی اتاق باید غیرآهنی باشد و به سمت خارج باز شود.
 د( در ورودی اتاق باید غیر آهنی باشد و به سمت داخل باز شود.

 56، جزء )ح(، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 

نفیره نصیب شیده اسیت کیه ام یان افیزایش  8آسانسور  3چاه آسانسور و در هرچاه  2طبقه    8( در یک ساختمان  7

 متر بر ثانیه وجود دارد. سطح تخجیه حداقل برای هوای چاه های آسانسور برابر است با:    5/2سرعت آن ها تا  

 مترمربع  4/0ب(    % )دو درصد( مساحت مقطع چاه آسانسور2الف( 

 مترمربع  3/0د(   )یک درصد( مساحت مقطع چاه آسانسور%  1ج(  

 28، صفحه   3و    2-8-2-2-15، بندهای 15بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 ( کدامیک از موارد زیر از اختیارات و وظایف هیات مدیره نظام مهندسی استان ها نمی باشد؟ 8

 قضایی و قبول داوری در اختالفاتی که دارای ماهیت فنی است. الف( ارائه خدمات کارشناسی فنی به مراجع 
 ب( ارسال شکایات واصل شده به شورای انتظامی استان

ج( تهیه و تصویب نظام نامه مربوط به دفاتر نمایندگی شامل نحوه تشکیل، چگونگی فعالیت و تعیین حدود وظایف و  
 اختیارات آنها 

حیت و ظرفیت اشتدال به کار شاغالن در امور فنی مربوط به فعالیت  د( مشارکت در امر ارزشیابی و تعیین صال
 های حوزه های مشمول قانون 

 85الی  82، صفحه 73بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده   جواب:

 است.  صحیح  ج  گزینه    

 
مترمربع با توجه به    2000( اگر در حین اجرای عمجیات ساختمانی یک رروسه با کاربری مس ونی و زیربنای  9

 مش الت ایجاد شده در روند انجام کار  تغییراتی در برنامه تفصیجی اجرائی ضرورت یابد  چگونه باید عمل شود؟ 
 ع دهد. الف( مجری باید قبل از موعد انجام کار مراتب را به مالک اطال

 ب( مجری باید قبل از موعد انجام کار مراتب را به ناظر اطالع دهد. 
 ج( مالک باید قبل از موعد انجام کار مراتب را به ناظر اطالع دهد. 

 د( طراح و مالک باید قبل از موعد انجام کار مراتب را به مجری اطالع دهد. 



 6-4-2، بند 4، صفحه 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است.  صحیح  الف   هگزین    

 

( برای اجرای ریاده رو متحرک در یک ساختمان  با محدودیت طول مواجه هستیم  حداکثر زاویه شیبی که بیرای 10

 این ریاده رو می توانیم در نظر بگیریم چقدر است؟ 

 درجه نسبت به سطح افق  12ب(     درجه نسبت به سطح افق  35الف( 

 افقدرجه نسبت به سطح   45د(    درجه نسبت به سطح افق  6ج(  

 41، صفحه   12-1-3-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 ( از کدام یک از موارد زیر می توان به عنوان ال ترود زمین استفاده کرد؟ 11

 mm 12الف( میله فوالدی با روکش مسی به صورت کوبیده شده در زمین با قطر حداقل 

 ب( میلگردهای فوالدی داخل پی با بتن مسلح
 mm 20ج( لوله گالوانیزه کوبیده یا دفن شده قائم با قطر حداقل 

 میلیمتر مربع  30د( هادی مسی به صورت تسمه با سطح مقطع  

 164، جزء )پ(، صفحه 3-2-10-1بند پ،  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 ( برای اجرای مدارهایی که در زیر کف ها اجرا می شوند  از چه لوله هایی می توان استفاده کرد؟ 12

 ب( فقط لوله های فوالدی  الف( لوله های فوالدی یا پالستیکی صلب
 دی یا پالستیکی خرطومید( لوله های فوال   ج( فقط لوله های پالستیکی صلب

 91، صفحه 5-3-7-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 

متیر و  20/2کیجیوگرم  ارتفیاک کیابین  630( آسانسور یک ساختمان مس ونی )دسته دوم( با مشخصات؛ ظرفیت 13

حداکثر سرعت نامی این آسانسیور چنید متیر متر ساخته شده است.  5/1و ارتفاک چاهک   00/1ارتفاک درهای کابین  

 بر ثانیه است؟

 75/1د(    /60ج(     1ب(   5/1الف( 

 59، صفحه 1، جدول  15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

متززر بززر  1با توجه به اعداد مشخص شده در سوال و مراجعه به جدول در ستون سرعت نززامی حززداکثر سززرعت عززدد 

 ثانیه صحیح می باشد.

 است. یحصح  ب گزینه     

 
فوق    ججسه  تش یل  مهندسی استان مبنی بر  نظام  اعضای  از  درصد  سی  درخواست  از  بعد  ماه  دو   ( در صورتی ه14

 خواهد شد؟  عمل  چگونه نماید  العاده مجمع عمومی هیأت مدیره از تش یل ججسه استن اف 
اقدامات الزم به منظور  مسکن و شهرسازی )راه و    وزارت  اطالع  با  مكلفند  بازرسان( )  الف( بازرس شهرسازی( 

 تشکیل جلسه مجمع عمومی بعمل آورند.
هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی )راه و شهرسازی(    با  است  مکلف  ساختمان  مهندسی  نظام  مرکزی  ب( شورای

 اقدامات الزم به منظور تشکیل جلسه مجمع عمومی بعمل آورد.



قانون، شورای مرکزی رأساً نسبت به تشکیل جلسه اقدام خواهند اجرایی    نامه  آئین  ۱۱۴  ماده  ث  بند  اجرای  ج( در 
 نمود
اقدامات الزم جهت تشکیل جلسه را بعمل خواهد    سازمان  مرکزی  شورای  هماهنگی  با  استان  شهرسازی  و   مسکن  د(

 آورد. 
 144، صفحه 1و تبصره   53بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، اصالحات ماده  جواب:

 است.  صحیح  الف   گزینه    

 
کیجووات آمرر بر حسب متر حداقل چقیدر بایید باشید؟ راسی  بیه صیورت:   600( ابعاد اصجی اتاق ترانسفورماتور  15

 طول  عرض  ارتفاک بیان شده است. 
 4/7×  3/2×  5/2د(  3/5×  5/3×   4/5ج(   7/4×3×  4ب(    3/5×    2/3×    4/3الف( 
 52، صفحه 3-3-5-13، جدول  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 

متیر  ییک  30/3( در چاه آسانسور یک ساختمان مسی ونی هشیت طبقیه  بیا ارتفیاک کیف بیه کیف طبقیات برابیر 16

 ت  برای چاه آسانسور حداقل چند چراغ روشنایی ازم است؟ نصب شده اس  m/s 1آسانسور متعارف با سرعت  

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

 18، صفحه 6-3-2-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 0/5روشنایی چاه آسانسور باید به نحو مطلوب تامین گردد. بدین ترتیب الزم است دو عدد چراغ در فاصله   توضییح:

متززر بززا حفززاظ و بززا قابلیززت روشززن و  7متر از باالترین و پایین ترین نقطه چاه و مابقی چراغ هززا بززا فواصززل حززداکثر 

 خاموش شدن از محل موتورخانه نصب شوند.

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

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
 ( شرایط شیب راه که به عنوان بخشی از مسیر خروج می باشد کدام است؟17

حداکثر ارتفززاع  -48به  1حداکثر شیب عرضی  -15به   1، حداکثر شیب  cm  200الف( حداقل عرض مفید شیب راه  

 .cm 74یک شیب راه 
حززداکثر ارتفززاع یززک  -48به  1حداکثر شیب عرضی  -8به  1، حداکثر شیب cm  90یب راهب( حداقل عرض مفید ش

 .cm 72شیب راه 
حززداکثر ارتفززاع  -48بززه  1حداکثر شززیب عرضززی  -12به  1، حداکثر شیب cm 220ج( حداقل عرض مفید شیب راه 

 .cm 70یک شیب راه 
حززداکثر ارتفززاع  -48بززه  1حززداکثر شززیب عرضززی  -12به  1، حداکثر شیب cm 160د( حداقل عرض مفید شیب راه 

 .cm 76یک شیب راه 
 3-4-4-6-3و    2-4-4-6-3و    1-4-4-6-3، بند 94، صفحه 3بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
ییک از گزینیه هیای زییر ( از نظر محدودیت های ابعاد ساختمان در حفاظیت سیاختمان هیا در مقابیل حرییق کیدام 18

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

 به محدود کردن مساحت نیست.



ب( مجموع مساحت سکوهای تجهیزات و میان طبقه ها نباید از دو سوم مساحت کل اتززاقی کززه در آن واقززع شززده انززد، 
 تر باشد.بیش

ج( افزایش مساحت مجاز ساختمان به دلیل فاصززله بززا سززاختمان هززای مجززاور و محززیط کززل سززاختمان نسززبت معکززوس 
 دارند.

تجاوز نکند، باز بودن میان طبقه بززه اتززاقی کززه در آن واقززع  20د( در صورتی که بار تصرف کل فضای محصور از 

 شده است الزامی نیست.
 ، تبصره الف4-4-4-3، بند 46فحه ، ص3بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  د گزینه     

 
 ( حداقل ارتفاک اتاق ترانسفورماتور با تهویه م انی ی چند متر می باشد؟19

 متر7/2د(   متر3/5ج(    متر    4/3ب(    متر7/4الف( 

 52صفحه   3-3-5-13، جدول  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 ( جبهه مشرف به فضای آزاد اتاق ترانسفورماتور در چه جهت مناسب تر می باشد؟20

 ( غرب  4            ( شرق3          ( جنوب   2       ( شمال1

 54صفحه    قسمت )پ(  2-3-3-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

زاد اتاق ترانسفورماتور باید در جهتی انتخززاب شززود کززه تززابش در صورت امکان، جبهه مشرف به فضای آتوضییح:  
 آفتاب به آن حداقل باشد. )رو به شمال(

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
 گیری از کارگران با تجربه ازم است :  ها ضمن رعایت اصول ایمنی و بهرهدر هنگام تخریب ساختمان(  21

ها و درهایی که برای عبززور ها ، راهروها ، نردبانشود و غیر از پلکان( پیش از هر چیز برقگیر از ساختمان جدا  1

 های ارتباطی مسدود گردند .شود ، بقیه راهاستفاده می
 های ارتباطی ساختمان مورد نظر در مدت تخریب مسدود گردند تا آسیبی به عوامل اجرایی نرسد . ( تمامی راه2

 های ارتباطی ساختمان مورد نظر مسدود شوند .  اه( ابتدا برقگیر از ساختمان جدا شود و ر3

 های دسترسی عملیات تخریب آغاز شود . ( ابتدا برقگیر از ساختمان مورد نظر جدا شود و پس از اطمینان از راه4

 58صفحه   3-1-8-12و    2-1-8-12بندهای ،  12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
بل قبول رریزهای نصب شده روی دیوار از کف تمام شده  در منازل مس ونی چقیدر میی باشید؟ ( حداقل ارتفاک قا22

 ) بر حسب متر(
 3/0د(    1ج(     5/0ب(     7/0الف( 
 120، صفحه 6-1-10-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  د گزینه     

 ( در چه صورت آسانسورها می تواند چاه مشترک داشته باشند؟ 23

 دستگاه یا کمتر باشد. 3الف( در صورتی که تعداد آسانسورها 

 ب( نمی توانند چاه مشترک داشته باشند.

 دستگاه یا کمتر باشد. 4ج( در صورتی که تعداد آسانسورها 

 د.د( در صورتی که چاه آسانسور از پی ها فاصله داشته باش



 12، صفحه 3-1-2-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحثجواب:  

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
( در صورتی که ی ی از اشخاص حقیقی شاغل در مجری حقوقی از ادامه کار انصراف بدهد  مجری حقوقی چه  24

 وظیفه ای بر عهده دارد؟   
 بالفاصله نسبت به معرفی جایگزین اقدام نماید.الف( موظف است آن کار را با مسئولیت خود به اتمام رسانیده و 

ب( موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صالحیت و ظرفیت به 
 اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام نمایند. 

ت و ظرفیت به  ج( موظف است حداکثر ظرف مدت یک ماه نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صالحی
 سازمان نظام مهندسی استان اقدام نمایند. 

د( موظف است حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صالحیت و ظرفیت  
 به اداره کل راه و شهرسازی استان اقدام نمایند. 

 4-4-9، بند 48، صفحه 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 . است صحیح  د  گزینه    

 
( ارتفییاک رریزهییای نصییب شییده روی دیییوار باییید ................ سییانتیمتر از کییف فاصییجه داشییته باشییند و تعییداد 25

 رریزهایی که از یک مدار تغذیه می کنند نباید از ............... عدد سانتیمتر بیشتر باشد.  
 پریز  10ر حداکث -سانتیمتر  40ب( حداقل    پریز  12حداکثر  -سانتیمتر  30الف( حداقل 

 پریز  10حداکثر  -سانتیمتر  120د( حداقل    پریز  12حداکثر  -سانتیمتر  110ج( حداقل 

 6-1-10-13، و بند 4-1-10-13، بند 120، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
سیاختمان  تعییین ریمان یاران ( در قراردادهای اجرای ساختمان )ریمان مدیریت( مسئولیت تمامی عمجیات اجیرای 26

 برای هر یک از قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آنها بر عهده چه کسی است؟
 الف( با تعیین سازمان استان بر عهده پیمانکاران جزء است

 ب( مالک یا نماینده قانونی او 
 ج( در هر بخش بر عهده پیمانکاران مربوطه است.

 د( مدیر
 161، صفحه 4، ماده 3-4، بند 2مبحث بر اساس کتاب جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

  به نسبت  بر) (تخت  بیمار  حمل آسانسورها اضافی  (الزامات  21

 

  ؟ باشد می چه  ) (برانکاردبر  بیمار  حمل آسانسورها

 

  کلید داشتن  متدیر،  فرکانس و   ولتاژ  سرعت کنترخ سیستم الف)

 



  دیده  آموزش  کاربران به آسانسور گذاشتن ا،تیار در  جهت  مخصوص

 

   اضطراری برق سیستم به  مجهز  و 

 

   کابین در  ماندن باز دکمه و  مجدد طبقه تراز سیستم به  مجهز  ب)

 

  در شدن بسته عادی  زمان از  تر طوالنی مدت  برای

 

   متدیر  فرکانس و   ولتاژ  سرعت کنترخ سیستم قطف  ج)

 

   اضطراری برق از تدذیه  فقط د)

 

 ،صززفحه 11-1-2-5  ،بنززد  15  مبحززث  کتززاب  اساس  بر  جواب:

11 

 

 است. صحیح الف  گزینه 

 

( در صورتی که یک قسمت از ساختمان توسط جداری مشترک بیا قسیمت دیگیری از سیاختمان جیدا شیده باشید  28

 ضریب انتقال حرارتی آن قسمت باید بصورت مستقل محاسبه شود  اگر .............  

  مترمربع باشد  20الف( سطح تماس فی مابین آن ها بیشتر از 

 مترمربع باشد.  15از  ب( سطح تماس فی مابین آن ها کمتر  

 مترمربع باشد.  15ج( سطح تماس فی مابین آن ها بیشتر از 

 مترمربع باشد.  25د( سطح تماس فی مابین آن ها بیشتر از 

 6، )ساختمان مستقل کم ارتفاع(، صفحه 1-19، بند 19بر اساس کتاب مبحثجواب:  

 است. صحیح  ب گزینه     

 

متر که به آسانسور نیاز ندارند  صیحیح  7ساختمان های با ارتفاک حداکثر ( کدامیک از گزینه های زیر در مورد  29

 است؟ 

الف( این اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی از کف زیززرزمین و بززرای سززاختمان هززای غیرمسززکونی از کززف 

 طبقه همکف محاسبه می گردد.



 ف زیرزمین محاسبه می گردد.ب( این اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی از ک 

ج( این اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی از کف طبقه همکف و برای سززاختمان هززای غیرمسززکونی از کززف 

 زیرزمین محاسبه می شود.

 د( این اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی از کف طبقه همکف محاسبه می گردد.

 71و پارگراف اول صفحه  72، شکل صفحه 3، پیوست 15ث بر اساس کتاب مبحجواب:  

متززر  7مطابق شکل مبحث حداکثر ارتفاع یا مسیر اصلی حرکت در ساختمان ها که به آسانسور نیاز نززدارد،   توضیح:

تعیین شده است این اندازه برای ساختمان های مسکونی از کف طبقه همکف و برای سززاختمان هززای غیرمسززکونی از 

 محاسبه می شود.  کف زیرزمین

 است.  صحیح  ج گزینه     

 

 متییر بییر ثانیییه چنیید نفییر در سییاعت  65/0متییر و سییرعت نییامی  1( ظرفیییت جابجییایی رجییه برقییی بییه عییرض 30

 می باشد؟ 

 13500د(   12200ج(    9000ب(    11700الف( 

 44، صفحه 2-2-3-15، جدول  15بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 گزینه د صحیح است 

 
هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای  حداکثر می تواند از چند  (  31

 ؟عضو دیگر وکالت بگیرد
 د( گرفتن وکالت برای دادن رای مجاز نمی باشد عضو 1عضو             ج(   3ب(  عضو 2الف( 

 3،  صفحه 52ماده  1مهندسی، تبصره  نظام قانون ابالغیهاصالحیه و بر اساس  جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
( از نظر دامنه کاربرد مبحث حفاظت از ساختمان ها در مقابل حریق )مبحث سوم( کدام موارد بیین اجیزای دامنیه 32

 اجزای سازه ای مشترک است؟  8و    7کاربرد ضوابط فصل های 

 2-و م 4-تصرف تجاری یا تجمعی، ساختمان های بلند مرتبه، ساختمان های بززا تصززرف دالف( همه ساختمان های با  
 و ح و مراکز حساس و مهم دولتی و نیروگاه ها

نفر، ساختمان های بلند مرتبززه، سززاختمان  100ب( ساختمان های با تصرف تجاری یا تجمعی با فضای تجمع بیش از 

آموزشی در هر رده سنی و سززاختمان هززای حسززاس و مهززم دولتززی و و ساختمان های    3-و م  4-های با تصرف های د

 نیروگاه  
نفززر سززاختمان هززای بلنززد مرتبززه ) بززا در  100ج( ساختمان های با تصرف تجاری یا تجمعی با فضای تجمعی بیش از 

( و مراکززز حسززاس و مهززم دولتززی و نیروگززاه و مراکززز 1-( و مسززکونی موقززت )م1-1-1-3نظر گرفتن توضیحات بند  

 خابرات و ساختمان های امداد و نجاتم 
-و م 3-د( همه ساختمان های با تصرف تجاری یا تجمعی، ساختمان های بلند مرتبه، ساختمان های با تصرف هززای د

 و مراکز حساس و مهم دولتی و نیروگاه ها  1-و ص   1

 14و    13، ص 3-1-3-1-3و بند 2-1-3-1-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
 

( در محاسبه و طراحی عایق کاری حرارتی روسته انواک ساختمان  روش تجویزی را می تیوان تنهیا بیرای کیدام 33

 گروه ساختمانی از نظر صرفه جویی در مصرف انرسی به کار برد؟ 

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



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

 است.  صحیح  د گزینه     

 

در طراحی و اجرای کابین آسانسور  دکمه هیای زنیا اخبیار و توقیف اضیطراری ) در صیورت وجیود( در چیه (  34

 ارتفاعی باید نصب شوند و بااترین دکمه از کف کابین  حداکثر چه ارتفاعی داشته باشد؟

 سانتی متر از کف    150سانتی متر و حداکثر در ارتفاع   95الف( 

 سانتی متر از کف  137سانتی متر و حداکثر در ارتفاع   89ب(  

 سانتی متر از کف  140سانتی متر و حداکثر در ارتفاع    70ج(  

 سانتی متر از کف  130سانتی متر و حداکثر در ارتفاع   80د( 

 35ص   8-4-6-2-15، بند   15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
کیجو ولت آمرری با تهویه طبیعیی چقیدر میی  1100( حداقل سطح مقطع کانال ورودی هوای اتاق ترانسفورماتور 35

 باشد؟ 
 مترمربع  25/3د(   مترمربع  55/1ج(    مترمربع  27/2ب(   مترمربع  75/2الف( 

 52فحه ، ص3-3-5-13، جدول  13بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است. صحیح  ب گزینه     

 

مترمربیع کیه مجیزم  1920( برای محاسبه عایق کاری حرارتی روسته خارجی ساختمان مس ونی به مساحت کیل 36

 به صرفه جویی کم در میزان مصرف انرسی است  از چه روش و یا روش هایی می توان استفاده کرد؟

 تصرف اداری را نیز شامل باشد.الف( فقط تجویزی در صورتیکه فقط بخش محدودی با 

 ب( فقط کاربردی

 ج( تجویزی و کاربردی

 د( فقط تجویزی

 1صفحه  19-1-1، بند 19بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 هززا  سززاختمانو بززا روش تجززویزی بززرای  سززاختمانها تمززام مززورد در توان میطبق بند، با روش کاربردی توضیح: 

 مترمربع. 2000 زیر مفید زیربنا  با طبقه، 9 تا 1 مسکونی  

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
 مترمربع مساحت:  10000( در رارکینگی با  37

 الف( هر بخش پارکینگ باید به دو قسمت در دو بند تقسیم شده باشد
 ب( باید مجهز به سیستم اعالم حریق باشد.
 ج( باید حداقل دو راه خروج داشته باشد.

 است.د( همه موارد صحیح 
   3-7-3-11-3و    2-7-3-11-3و    1-8-2-11-3، بند 198و    195، صفحات 3بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  د  گزینه    

 

 ( ضریب کاهش انتقال حرارت جدارهای مجاور فضای خارج برابر با چه مقداری است؟38



 1د(    5/1ج(     5/0ب(    25/0الف( 

 32، صفحه 2-6-3-1-3-19بند ،  19بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 
 ( در صورتی که نصب رست ترانسفورماتور روی بام یک ساختمان اجتناب نارذیر باشد:  39

 الف( در صورت اجرای حائل آتش مشبک یا شن، می توان از ترانسفورماتور خشک استفاده کرد.
 استفاده کرد و اجرای حائل آتش مشبک با شن الزامی نیست.ب( باید از ترانسفورماتورهای نوع خشک 

 ج( نصب پست ترانسفورماتور روی بام ساختمان مجاز نیست.
 د( باید از ترانسفورماتورهای نوع روغنی استفاده کرد.

 54ب، صفحه -2-3-3-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است. صحیح  ب گزینه     

 

د و در حال بهره برداری برای کدامیک از تغییرات زییر میی بایید محاسیبات مربیوط بیه ( در ساختمان های موجو 40

 رعایت گردد؟  15آسانسورها ت رار و کجیه مقررات مبحث 

 الف( توسعه سطح طبقات و یا افزایش تعداد طبقات

ی بززه تکززرار ب( برای ساختمان های موجززود و در حززال بهززره بززرداری چنانچززه بخززواهیم تدییراتززی اعمززال کنززیم نیززاز

 مقررات ملی ساختمان نمی باشد.  15محاسبات و رعایت مبحث 

 ج( تدییر کاربری و یا تدییر محل آسانسور

 هر دو صحیح می باشد.  3و    1د( موارد  

 3، صفحه 6-1-1-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 

 اصجی گروه بندی ساختمان ها از نظر مصرف انرسی نمی باشد؟( کدام یک از موارد زیر جزو عوامل ویسه 41

 ب( گونه بندی شهر محل استقرار    الف( گونه بندی تعداد طبقات

 د( گونه بندی از نظر سطح زیربنا    ج( گونه بندی کاربری ساختمان

 2-2-19، بند 15، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است.  صحیح  الف   گزینه    

 

   ( در سازه های مقاوم در برابر انفجار:42

 ( سازه های بتن مسلح در مقایسه با سازه های فوالدی توصیه نمی شود.  ۱ 

 ( افزایش جرم، تاثیر مثبت بر مقاومت سازه دارد.2

 ( سازه های فوالدی و چوبی مقاومت بیشتری در برابر انفجار دارند. ۳ 

 ( کاهش جرم سازه تاثیر بیشتری در مقاومت در برابر انفجار دارد.4

 ۵۶صفحه   ۱-۵-۴-۲۱، بند 21بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 

 .......  درجه باشد .......  33( در صورتی که زاویه شیب رج ان برقی  43

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



 متر است. 7متر بر ثانیه و حداکثر ارتفاع پله   75/0ب( حداکثر سرعت نسبی آن 

 نظر گرفته شود.سانتیمتر باید در   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:

 است.  صحیح  د گزینه     

 

 ( در ارتباط با رجه های محوطه کدام گزینه صحیح است؟ 44

 سانتیمتر 30حداقل کف مفید پله  -سانتیمتر  17ارتفاع پله حداکثر   -متر  50/1حداقل الف( عرض پله 

 سانتیمتر 35حداقل کف مفید پله  -سانتیمتر 15ارتفاع پله حداکثر   -متر  20/1ب( عرض پله حداقل 

 سانتیمتر 35حداقل کف مفید پله  -سانتیمتر 18ارتفاع پله حداکثر   -متر  20/1ج( عرض پله حداقل 

 سانتیمتر 30حداقل کف مفید پله  -سانتیمتر  15ارتفاع پله حداکثر   -متر  50/1عرض پله حداقل د( 

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

 است.  صحیح  د گزینه     

 
مرتبیه و ( کدام گزینه برای حداقل مساحت اتاق کنترل مرکزی و فرمانیدهی آتیش نشیانی در سیاختمان هیای بجنید 45

مشخصات اتاقی که برای قیرار دادن مجموعیه سنراتیور سیسیتم بیرق اضیطراری داخیل سیاختمان اسیتفاده میی شیود 
 صحیح است؟

 ساعت مقاومت در برابر حریق 1اتاقی با درجه حداقل   –مترمربع    12(  1

 ساعت مقاومت در برابر حریق 2اتاقی با درجه حداقل  –مترمربع    9(  2

 ی با درجه حداقل دو و نیم ساعت مقاومت در برابر حریقاتاق  -متر مربع  6(  3

 ساعت مقاومت در برابر حریق 2اتاقی با درجه حداقل   -مترمربع  16(  4

 188صفحه    1-4-4-10-3و بند   186صفحه    3-4-10-3، بند 3مبحث  بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
ر توسط چه کسیی بایسیتی انجیام شیود؟ الیف( اخیذ کجییه مجوزهیای ( قبل از شروک عمجیات ساختمانی اقدامات زی46

 ازم و رروانه ها به منظور اجرای عمجیات ساختمانی ب( بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث 
 د( مرجع رسمی ساختمان ج( مالک ساختمان  ب( مجری  الف( مهندس ناظر

 7، الف و ث، صفحه 1-4-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 ( اگر در اجرای عمجیات ساختمانی  احتمال خطر وقوک حادثه مالحظه یا مشاهده شود:47

الف( سازنده موظف است تا تامین ایمنززی و حفاظززت الزم، از ادامززه عملیززات سززاختمانی در موضززع خطززر خززودداری 
 نماید.

 تعاون،کار و رفاه اجتماعی و مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم نماید.ب( ناظر باید مراتب را به کارفرما و اداره 
 ج( مالک باید مراتب را به ناظر و مجری و مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم نماید.

 د( ناظر باید مراتب را با مرجع صدور پروانه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعالم نماید.
 9، صفحه 6-5-1-12، بند 12اب مبحث بر اساس کتجواب:  

 است.  صحیح  الف گزینه     

 



 ( کدام یا از گزینه های زیر در مورد ظرفیت فضای امن ساختمان ها صحیح است؟ 48

 مترمربع است.  500دانش آموز معادل    4000الف( فضای امن مورد نیاز برای یک مرکز آموزشی با 

 متر است.  1000مترمربع معادل    10000مساحت ب( فضای امن مورد نیاز برای یک انبار با 

 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:

 است.  صحیح  ج زینهگ     

 

( برای نگه داری بهینه از سیاختمان  در صیورتی کیه دسیتورالعمل خاصیی ارائیه نشیده باشید  بایید دوره تنیاوب 49

 بازرسی:  

الف( دامپر ضد آتش ساالنه یک بار، شبکه فاضالب بهداشتی ساالنه یک بار و تابلوهای بززرق هززر دو سززال یززک بززار 

 باشد.

بار، بست ها و تکیه گززاه هززا سززاالنه یززک بززار و رلززه هززای حفززاظتی موتورهززای الکتریکززی ماه یک    6ب( دودکش ها  

 ماهانه یک بار باشد.

ج( تاسیسات تبرید ساالنه دو بار، تاسیسات توزیع آب مصرفی ساختمان ساالنه یززک بززار و ترانسززفورماتورها سززاالنه 

 دو بار باشد.

تی ساالنه دوبار و بازدید ظززاهری موتورهززای الکتریکززی در حززال د( شومینه و آبگرمکن ساالنه یک بار، لوازم بهداش

 ماه یکبار باشد.  6نصب و در حال کار هر  

 48و    38و    36، صفحات 4-6-22و    3-5-22و    4-5-22، بندهای 22بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 
عمومی  در دست تخرییب میی باشید. در چیه  متر در مجاورت یک راه عبور   15( یک ساختمان قدیمی با ارتفاک  50

 صورتی احداث راهرو سرروشیده موقت در تمام طول و عرض مجاور بنا در راه عمومی الزامی است؟ 
 متر باشد.  6الف( در صورتی که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از  

 باشد.متر    30/7ب( در صورتی که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از 

 متر باشد. 8ج( در صورتی که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از  

 متر باشد.  10د( در صورتی که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از  

 12، صفحه 3-2-2-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 ده است.متر می باشد که در گزینه الف اشاره ش  6متر،   15درصد   40بنابراین مطابق سوال 

 است.  صحیح  الف گزینه     

 

( در چاهک یا ............. آسانسورها باید تمهیداتی در نظر گرفته باشد تیا از نفیوذ دود بیه داخیل شیفت و انتقیال 51

 آن به سایر قسمت ها ججوگیری شود.  

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

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

 است.  صحیح  د گزینه     

 

 ( برای نگهداری یک سختمان اداری و تجاری چهار طبقه )با حداکثر هشت واحد( کدام گزینه درست است؟ 52

 الف( نیاز به حداقل بازرس حقیقی است.



 ب( نیاز به بازرس حقوقی دارد.

 باشد.ج( برای ساختمان های کمتر از پنج طبقه نیازی به بازرس نمی 

 د( هم نیاز به بازرس حقیقی دارد و هم نیاز به بازرس حقوقی دارد.

 7، صفحه 1-1-22، جدول  22بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
( راهروهای سرروشیده موقت در ریاده روها ییا سیایر معیابر عمیومی کیه بیرای ججیوگیری از خطرهیای ناشیی از 53

 ررتاب مصالح و تجهیزات ساختمانی ایجاد می شود چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ 
 متر باشد.  5/2متر و عرض آن کمتر از    15/2الف( ارتفاع راهرو نباید کمتر از  

متززر باشززد مگززر اینکززه عززرض پیززاده رو کمتززر از  5/1متر و عرض آن کمتر از  2ها نباید کمتر از ب( ارتفاع راهرو 

 متر باشد. سقف و سایر قسمت های راهرو باید توانایی تحمل هر گونه ریزش مصالح ساختمانی را داشته باشد.  5/1

راهززرو و قسززمت هززای دیگززر آن بایززد متر کمتر باشد. سززقف  2متر کمتر و عرض آن از   3ج( ارتفاع راهرو نباید از  

 توانایی تحمل ریزش مصالح ساختمانی را داشته باشد.
متر باشد مگر اینکه عرض پیاده روهززا کمتززر از  5/1متر و عرض آن کمتر از  5/2د( ارتفاع راهروها نباید کمتر از 

 ح ساختمانی را داشته باشد.متر باشد. سقف و سایر قسمت های راهرو باید توانایی تحمل هر گونه ریزش مصال  5/1

 34، صفحه 1و    2-4-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 

( به دایل گوناگون از جمجه کاهش مصرف سیوخت و کیاهش آاینیده هیای محییط زیسیت  ازم اسیت موتورخانیه 54

 مورد بازرسی ادواری قرار گیرد و .................  

ه فنی موتورخانه ها باید هر فصل یک بار با توجه بززه الزامززات مقززررات ملززی سززاختمان و اسززتاندارد ملززی الف( معاین

 ایران انجام شود.  16000

 16000ب( معاینه فنی موتورخانه ها  باید هر سال یک بار با توجه الزامات مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملززی 

 ایران انجام شود.

 19انه ابتدای تابستان و ابتدای زمستان با توجه به الزامات مقررات ملززی سززاختمان در مبحززث ج( معاینه فنی موتورخ

 انجام و مطابقت داده شود.

 ایران انجام شود. 19000د( معاینه فنی موتورخانه ها باید شش ماه یک بار با توجه به استاندارد 

 3-5-22، بند 36، صفحه 22بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 است. صحیح  ب گزینه     

 است؟  صحیح  برق  تابجوهاي در   مقره  از  استفاده  صورت  در   گزینه ( کدام55

 تابلو  بدنه  از لخت دار  برق  ها  هاد   فاز  نمودن ایزوله  (1

 لخت دار  برق  ها  هاد  و  ها شینه نگهدارنده  عنوان به  (2

 .دارد کاربرد تابلو  داخلي تجهیزات گاه تکیه  عنوان به فقط  (3

 .است صحیح  هردو  2  و 1 گزینه  (4

 110-1بر اساس نشریه   جواب:

 است.  صحیح  د گزینه     

 

( سیستم کنترل یک زوج آسانسور به صورت دوبج س مفروض است  چنانچه به هر دلیجیی ی یی از آسانسیورها 56

 خراب گردد  کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ 



 الف( آسانسور دیگر ابتدا به طبقه همکف منتقل و سپس از مدار خارج می گردد.

 ب( آسانسور دیگر نیز از مدار خارج می گردد.

 آسانسور دیگر به صورت تکی به تمامی درخواست ها سرویس می دهد.ج(  

 د( آسانسور دیگر با توجه به کم شدن ظرفیت آسانسورها فقط به طبقات فرد یا طبقات زوج سرویس می دهد.

 سیستم کنترل دوبلکس یکززی از انززواع سیسززتم فراخززوانی آسانسززور اسززت و نززام دیگززر آن فراخززوانی گروهززی   توضیح:

. در هر طبقه یک شاسی احضار قرار می گیرد و نزدیکترین آسانسور به احضار پاسخ می دهززد. اگززر یکززی می باشد

 از آسانسورها در یک زوج آسانسور خراب شود آسانسور دیگر به تمامی احضارها پاسخ خواهد داد.

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
و کافی برای حمل مصیالح و رفیت و آمید کیارگران ( در زمان احداث ساختمان کدامیک از موارد زیر شرایط ازم 57

 است؟ 
 الف( راه شیب داری با ضریب ایمنی بارگذاری حداقل سه برابر حداکثر بارهای وارده.

 سانتیمتر  110ب( پلکانی به عرض 

 متر طول افقی به یک متر ارتفاع 3ج( راه شیب داری با نسبت 

 د( هیچ کدام
 54، صفحه 1-5-7-12الف و  -2-4-7-12و    3-5-7-12ی ، بندها12بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 

( بازرسی از قطعات معماری و سازه ای ساختمان توسیط بیازرس بایید حیداقل هیر چنید سیال ییک بیار انجیام میی 58

 گیرد؟ 

 د( هر دو سال یکبار ج( هر پنج سال یکبار  ب( هر سال یک بار        الف( هر ده سال یکبار

 27، صفحه 8-3-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 
ی کنتور گاز طبیعی با تابجوی فشار ضعیف نصب شده در فضای عمومی باید حداقل چند میجیی متیر باشید فاصجه(  59

 ؟
1  )500                  2  )40                     3  )350                      4  )50 

 74صفحه   5-3-1-6-13بند ،  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 

( به منظور کاهش خطر رییزش آوار در مسییر امیداد رسیانی  رهنیای مسییر دسترسیی بیه سیاختمان )معبیر( میی 60

ارتفاک ساختمان باشد.    بایستی حداقل برابر .............. 

 د( دو سوم   ج( یک چهارم  ب( یک سوم  الف( یک دوم

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

 است. صحیح  ب گزینه     

 

 
 


