
 ؟ نیست  استفاده قابل هاکشیسیم برای یصنعت هایساختمان در  برق هایلوله از  یک کدام -1

 سوزغیر خود  نوع ز ا صلب ( پالستیکی1

 (pg)  سی ویپی روکش با  خرطومی فوالدی( ۲
 ( pg)  روکش بدون و الوانیزهگ رطومی ( فوالدی خ3
  هز ینگالوا ای اهیس از نوع ( pg)  ی ج یپ فوالدی( 4

 90، صفحه   ۲-۳-۷-۱۳  جدول،  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
 ؟ است انز می چه مترمیلی برحسب مجاور دیوار سطح از شرقی والتت طولی محور قبول قابل ةفاصل حداقل -2
1 )400   2 )450   3 )500   4 )600 

 32، صفحه  )الف(قسمت    3-5-2-16بند ،  16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.    
 
  بارهای   تحت   هایسازه  برای  ایسازه  مصالح  مکانیکی  هایمشخصه  مورد   در  زیر  هایگزینه  از  یک   کدام (  3

 ؟ نیست  صحیح انفجاری،
 . آیدمی شمار  به انفجار  برابر  در  مقاوم هایسازه برای ممتاز مصالح از  بتن مسلح ( 1

  انفجار  در مقابل  مواقم  هایسازه  برای  اسبینم  مصالح  ، یکپارچگی  عدم  و  نیکتردش   علت   به  غیرمسلح  بنایی  مصالح(  2

 .  باشندنمی
  FRP  وارهاین  ا ب  ح یسلت  صورت  به  تواندمی  اریفجان   بارهای  برابر  در  مقاومت   برای  بنایی  دیوارهای  مودن مسلح ن(  3

 شود.  انجام
  قرار  استفاده  مورد  ساختمان  در  ، دور   حوزه   اریفجان  بارهای   برای  توانندنمی  زیاد   رم ج   دلیل   به   مسلح   بنایی  مصالح (  4

 گیرند.
 55، صفحه   5-4-4-21بند ،  21بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 
   کرد؟ استفاده  توانمی لیذ گزینة  کدام از  آتش برابر در  بلوک تیرچه سقف  در  استایرن پلی بلوک محافظت  برای -4

 پلی استایرن  بلوک و تیرچه  پاشنه در  گچ مستقیم اجرای( 1

   متر میلی 10 خته گچی حداقل به ضخامتت از  استفاده( ۲

 سیستم سقف  به مناسب اتصال با  مقررات، طبق گچی ختهت از  استفاده( 3

سقف    اتصال  با  که  بیتسرا  برای  متر میلی  10  امتضخ  به  چگ  اندود  اجرای(  4 به  مناسب   متصل  و  محکممکانیکی 

 . شودمی
    142، صفحه   2-2-4-7-3بند و   141، صفحه   2-1-4-7-3بند ،  3بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 
 یتبک  صورتبه    را   بازرسی  نتیجة   باید   رسباز  واحدی،  شش   تجاری  ساختمان  از  نگهداری  وقبت  مرا  با   رابطه  در  -۵
 نماید؟  اعالم  مرجع کدام به
 ساختمان  نگهداری مسئول( ۲    ( مهندس ناظر  1

 به مهندس مجری ( 4  ( به تمام مالکان واحدهای تجاری3

   3، صفحه   6-3-1-22بند ،  22بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ب صحیح است.    
 
 ساختمان خالی بر عهدة کیست؟  نگهداری( مسئولیت 6

 ( بازرس 2   ( مسئول نگهداری ساختمان  1

 ( مجری 4    ( مالک یا مالکین  3

   18، صفحه   2-2-3-22بند ،  22بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 
 داشت؟  خواهد  اریثآ چه  ،باشد جازم مقدار  از  یشب  جوش ةگرد  یاری،ش هایجوش در کهدرصورتی -7



 .یابد می کاهش خستگی برابر در  مقاومت و افتهی فزایشا ارج خم( 1

 یابد میافزایش  سازي هزینه لبه و ي گوردخ  احتمال( 2

 . یابدمی افزایش بود و مخارج دنخواه یکسان کشش  و فشار  در  وشج مقاومت( ۳
 . یابدمی افزایش  تخلخل بروز الحتما  و وشکاریهزینه ج( 4

   226، صفحه   17بند ،    جوشی اتصاالت و جوش راهنمایبر اساس کتاب    جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
  عبارت   متر میلی  15  و   10  هایضخامت  به  طعهق  2  لتصاا  برای   نسبی  نفوذ  با   شیاری  جوش  مؤثر  ضخامت  حداقل  -8

 :  از  است
 مترمیلی 10( 4  مترمیلی 6( 3  مترمیلی 5( 2    مترمیلی 3( 1

   146، صفحه 1-9-2-10جدول  قسمت )ب( و   1-2-9-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.    
 
 باشد؟ نمی حیصح دوطرفه هایتیرچه مورد  در نهیگز  کدام( 9

 . باشد شتریب متر میلی ۷۵۰ از  دینبا هاتیرچه نیب آزاد فاصله( 1

 . باشد متر سانتی ۱۰ از  کمتر  دینبا مقطع ارتفاع کل  در  رچهیت عرض حداقل ( ۲

 کمتر باشد.  متر سانتی ۴ از  دیبا حداقل یسفال بلوک هایپرکننده یرو دال ضخامت( ۳

 . شود  شتر یب آن عرض برابر 3/ 5 از دیبا رچهیت كل ارتفاع( ۴

 174صفحه  2-2-8-10-9و  173ص  1-8-10-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  د گزینه   

 
 است؟  صحیح ذیل  عبارات از یک  کدام خمشی هایقاب در  ورق با فوالدی( BOX) قوطی یهاستون ساخت  برای -۱۰

  ها ورق  متوسط  خمشی  قاب  ر د   اما.  شوند  داده  جوش  کامل   نفوذ  با  شیاری  جوش  با  باید  هاورق  ،ویژه  خمشی  قاب  در (  ۱
 نمود. متصل هم  به گوشه جوش با ستون  طول تمام در  توانمی را
 کرد  استفادهستون   ارتفاع کل در  گوشه  جوش  از توانمی ویژه و متوسط پذیریشکل با هایقاب برای( ۲
  اجرای   از  توان می  شودده  استفا  ستون  سرتاسر   در   کامل  نفوذ  با  شیاری  جوش  از  ستون  یهاورق  اتصال  در   هرگاه(  ۳

 نمود نظر صرف پیوستگی ورق
  نفوذ  با شیاری جوش   از  ستون  هاقسمت برخی در  ضوابط طبق توانمی ویژه و متوسط  پذیریشکل با هایقاب برای( ۴

 .  کرد استفاده نسبی نفوذ با شیاری  جوشو یا   گوشه جوش از  دیگر  یهاقسمت در و( CJP) کامل

   242، صفحه 7، جزء  10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 

 ؟ نیست مالیات  مشمول درآمد  صتشخی برای قبول قابل هایهزینه از زیر موارد  از یک  کدام -۱۱
 از کار یش نا  دثحوا  و عمر  و بهداشتی هایبیمه یتخپرا وجوه و مانیدر  و بهداشتی هایهزینه( 1
 د نباش  معاف مالیات پرداخت  از  قانون موجب به که یدرآمدهای به مربوط هایهزینه( ۲
 باشد  اجاری کهدرصورتی موسسه  به مربوط ادوات و آالتماشین بهای اجاره( 3

 ارتباطات  و خابراتم ،آب  ،روشنایی ،برق  خت،سو ارج خم( ۴
 مستقیم هایمالیات قانون  ۱۴۷ ماده ۲ تبصرهبر اساس قوانین صنعت بیمه و مالیات،   جواب:

 گزینه ب صحیح است.    
 

  قوانین   رعایت  عدم  مسئولیت  و  پیمان  مدارک  و  اسناد  طبقپیمان    موضوع  کارهای  اجرای  حسن  كامل  تیولئمس  -۱۲
 زیر  مراجع  از  یک  کدام  ةبرعهد  ترتیب  به  ،هاپروژه  در  هامالیات  و  اجتماعی  تأمین  ةبیم  کار،  به  مربوط  مقررات  و

 ؟ است
 کارفرما  – پیمانکار  (2   پیمانکار  – پیمانکار ( 1

 کارفرما  – نظارت دستگاه( ۴   ظارت ن دستگاه - ار پیمانک( 3

 18و ماده   16ماده ،   خصوصی و عمومی  شرایط و  قراردادها  کتاببر اساس    جواب:

 گزینه الف صحیح است.    



 
  به  هاییگزارش  تسلیم  و  تهیه  به  موظف  مقررات  اساس   بر  که  مهندسان  از  یکی  مورد  در  انتظامی  مجازات  -۱۳

 ، کدام است؟ باشد  کرده تعلل آن موقع به سلیم ت  و تنظیم در  ولي شده قانونی مراجع
 انتظامی از درجه دو تا درجه پنج ( مجازات 2          چهار    درجه انتظامی مجازات( 1

 پنج  درجه تا سه  ه جدر  انتظامی مجازات ( ۴           سه  درجه ات یک درجه از انتظامی مجازات( 3

 9(، صفحه 9)قسمت الف جزء    91ماده ،    اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسیبر اساس    جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 

 ؟ نیست صحیح ذیل عبارات از  یک کدام  خودرو، هایتوقفگاه عمومی الزامات با رابطه در -۱۴
  کی  و  ابتدا  متر  یک  در  ب یش   حداکثر  و   است  درصد  15  بزرگ خصوصی  هایتوقفگاه   در   زروبا  راهشیب  حداکثر(  ۱

 . باشد درصد  10  از  کمتر  ای مساوی باید آن انتهای تر م

 . باشدمی متر  5×5 گیرند قرار یکدیگر  کنار  کهدرصورتی خودرو 2 توقف جهت الزم ابعاد حداقل ( 2

  خودرو 3 باشد متر  7 هاآن داخلی  ةفاصل و متر   7/5 هاستون  محور  فاصله کهدرصورتی سرپوشیده هایتوقفگاه  در( 3

 . گیرد قرار  ستون دو بین دنتوانمی
 . باشد  متر 3 از  کمتر  نباید خصوصی متوسط هایتوقفگاه در  ورودی هایراهشیب  عرض حداقل ( ۴

   71، صفحه 1-3-10-5-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 
 ؟ نیستمصالح نانو، صحیح  از  استفاده  مورد در زیر هایگزینه از  یک کدام  -15
 است.  باکتلایر آنتی خواص  دارای روی ( نانواکسید1

 از آن استفاده نمود.  رس انون  عنوان به توانمین و  است طبیعی س ر  ینوع بلونیتمور  تنمو( 2

 . شودمینقره به عنوان عامل آنتی باکتلایر در صنعت ساخت و ساز استفاده  ر پودنانو ( 3
  . گرددمی، سبب بهبود خواص خستگی التفس آ مخلوط در یم کلس  کربنات نانو از  استفاده( ۴

   163، صفحه   7و6و4و2-1-1-، بند پ5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.    
 

 ؟ شودمین توصیه کجا  در  گرانیت سنگ  از استفاده -۱۶
 سیرسرد مناطق در  هاساختمان نمای( ۲   دندار  قرار  محیط باز  در  که هاییپلهراه( ۱
 هاپارک سازیمحوطه( ۴   ها بیمارستان( کف 3

    42، صفحه   4-4-6-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 

 ؟ نیست حیحص هاکاشی مورد در  یلذ عبارات  از  یککدام -۱۷
 . باشندنمی ر ضم زیستمحیط برای هاآن لعاب در شیمیایی ترکیب  نوع هر  با دار لعاب یهاکاشی( ۱
 . باشندمی لعاب بدون یتمحصوال ضد اسید کاشی ( ۲
 باشند می خود  سطح  در  تیس فوتوکاتالی پوشش دارای  شوندگی  تمیز  خود  خاصیت با باکتری ضدی سرامیکی هاکاشی( 3

 . باشند  ز مجه  شخصی  تظحفا تجهیزات به باید کاشی هایبسته انباشت  محل کارکنان( ۴
    53، صفحه   1-4-8-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 

 ؟ است صحیح گزینه  کدام ، هیسترتیک میراگرهای مورد در -۱۸
  وارد  سازه  اصلی اعضاء از  قبل که  است دلیل این به  صرفا   میراگرها این در پایین تسلیم  مقاومت با فوالد از استفاده( ۱
 . شوند  ارتجاعی غیر  هیناح
  کرنش  و پایین تسلیم  مقاومت دارای هاآن در  استفاده مورد  فوالد  و شودمی استفاده فوالد از  همواره میراگرها این در( ۲

 . است  زیاد
 استفاده  هاآن  در   باالیسیته  االست  مدول  با  فوالدهای  از   همواره  میراگرها،  این  در   انرژی  اتالف  مکانیزم  به  توجه  با(  ۳
 . شودمی
 . کرد خواهد فرق میراگرها نوع این در تسلیم مکانیزم پیکربندی، ةنحو به بسته( ۴

    178، صفحه 13-1-، بند پ5بر اساس کتاب مبحث   جواب:



 گزینه د صحیح است.    
 
سقف بین طبقات سالن    ایکوبه  بندی  صدا حداقل درجه    تأمینآیا سقف پیشنهاد شده در ادامه به ترتیب برای    -19

 بخش بستری )تصرف درمانی( و سقف اماکن مذهبی مجاز است؟  هایاتاقسخنرانی )تصرف فرهنگی( سقف بین 
چهار تراش به    های تخته  -مترسانتی  9/1مسلح به ترتیب متشکل از کف سازی چوبی به ضخامت    بتن)سقف دال  

چهار   هایچوب زیر    مترسانتی 5/2  الیاف معدنی به ضخامت  -یکدیگرو در فواصل مناسب از    مترسانتی  4×5ابعاد  

   .(مترسانتی  2/1 و نهایتاً الیه گچ کاری زیر سقف به ضخامت مترسانتی 15دال بتنی مسلح به ضخامت   -تراش
 بلی  -خیر   -( بلی 2  بلی   -بلی -( خیر 1

 خیر  -خیر   -( بلی 4  بلی   -خیر  -( خیر 3

)مثثورد اول( 4-5-2-18و جثثدول  78)آخثثرین مثثورد(، صثثفحه 1-4-، ادامثثه جثثدول پ18بر اساس کتاب مبحثثث    جواب:

   41)مورد اول و چهارم( صفحه 3-7-2-18و جدول    34صفحه 
 گزینه الف صحیح است.    
 
 هنگامی که در محل خاک منبسط شونده وجود داشته باشد، فشار جانبی طراحی ........... (20

 د( تاثیری ندارد     ج( ثابت می ماند          ب( افزایش می یابد        الف( کاهش می یابد

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

 است. صحیح  ب گزینه   

 
برای زیرسازی اندودها در داخل ساختمان از مالت گچ و خاک استفاده می شود، آیا می توان به جای آن از   -21

 مالت گچ و ماسه استفاده کرد؟  

 میلیمتر باشد.  3الف( بلی، به شرطی که بزرگ ترین اندازه ماسه 

 انجام نیست. ب( خیر، زیرا ماسه مالت گچ را کندگیر نمی کند و اندودکاری قابل 

 میلیمتر باشد.  2ج( بلی، به شرطی که بزرگ ترین اندازه ماسه 

 د( بلی، به شرطی که سیمان نیز به مالت اضافه شود. 

 32، صفحه  6-2-2-5-5، بند  5بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 گزینه ج صحیح است. 

 
𝟖سقف کاذب راهرو یک ساختمان دارای ابعاد    -۲۲ × 𝟏. متر است. کدام یک از موارد زیر در رابطه با در نظر      𝟓

 ؟ باشدمیصحیح  ایسازهگرفتن نیروی جانبی ایجاد شده در سقف کاذب در اثر زلزله و انقال آن به سقف 
 ، الزامی است. ایسازه( جلوگیری از حرکت جانبی سقف کاذب با کمک مهاربندی مناسب به سقف 1

بیشتر از  2 ناشی از زلزله    باشد می  4( چون نسبت طول به عرض سقف کاذب  نیروی  سقف  باید  به  محاسبه شود و 

 اعمال شود.  ایسازه
 ( برای این سقف کاذب محاسبات مربوط به زلزله الزامی نیست. 3

 شود.  بینیپیشبرای سقف کاذب  ایلرزه( باید درزهای انقطاع 4

 64، صفحه 5-5-4، بند   2800بر اساس آیین نامه استاندارد    جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 
ناشی   دیدگیآسیبژئوسینتتیک مقادیر ضریب احتمال  از نوع   هایکنندهدر دیوارهای خاک مسلح اگر برای مسلح   -23

.𝟏ر  ضریب خزش، ضریب خوردگی یا شیمیایی و ضریب فساد بیولوژیکی یکسان و براباز نصب،   باشد، حداقل    𝟏𝟗
 باید کدام یک از مقادیر زیر در نظر گرفته شود؟   هاکنندهمسلح ضریب اطمینان تنش کششی 

1  )2/5                  2  )2/0  3  )1/5                   4  )0/5 

 43، صفحه ( ۱-ب) جزء ،۳-۱-۵-۵-۷ بند، 7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.   
 
  کسی  چه . دارد وجود الوقوعقریب ریزش احتمال  که  شودمی داده  تشخیص  چنین  ساختمان یک  گودبرداری هنگام  -24

 است؟  مورد  این در فوری اقدام   انجام مسئول



   گودبرداری طراح هماهنگی با پروژه ناظر ( ۲     گودبرداری پیمانکار ( 1

 کارفرما  (4     ناظر( 3

 23، صفحه   6-4-3-7  بند، 7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.   
 

 ؟ نیست صحیح ذیل عبارات  از  یککدام زمین ژئوتکنیکی شناسایی در -۲۵
  و   زمین  باربری  ظرفیت   اگر.  است  متر   10×15  ابعاد  به  مستطیلی   پالن،   در   آن   ستردةگ   ةشالود  که   ساختمانی  در (  ۱

  15  تا  10  بین  باید  گمانه   عمق  باربری  ظرفیت  هاینظریه  به  توجه  با  ،باشد  نندهک  تعیینخاک زیر پی    رشيب  گسیختگی
 .  اشدب متر 
 د شبا داشته وجود  سخت الیه  متر  6  از  قبل اینکه مگر  باشد  پی زیر متر 6  از  کمتر  بایدن گمانه یک عمق( ۲

  توجه   قابل   ضخامت   با  متراکم   خیلی   الیه  و   ینگس   بستر   یک  به   گمانه  نهایی  عمق   به   رسیدن   از  قبل   کهدرصورتی(  ۳
 . شود  کمتر  تواندمی گمانه عمق  شود،  برخورد

  اساس  بر زمین  نوع و  غیریکنواختنشست  و گل  نشست تخمین  شامل باید ژئوتکنیکی  شناسایی از  توصیفی گزارش ( ۴
 . باشد 2800 استاندارد

   13، صفحه   7-2-7، بند  7بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه د صحیح است.   
 
  دارد   وجود  زیرزمین  بدون   و  اسکلت   بدون  قدیمی آجری  طبقه  دو  ساختمان   آن  همسایگی  در  که  زمینی  برای  اگر(  26

  طراحی   مسئولیت  و  است  کدام  گود   خطر  میزان.  مائیمن  اجرا   قائم   هایدیواره  ای  و  متر  5عمق    به  گودی  بخواهیم

 یست؟ ک عهده بر گودبرداری
 طراحی توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح  -( خطر گود بسیار زیاد1

 طراحی گودبرداری توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح  -( خطر گود زیاد 2

 متخصص ذیصالح در پایدارسازی گود مهندس طراح ساختمان و استفاده از  -( خطر گود معمولی 3

 . طراح ساختمان  دس نمه - معمولی گود خطر( 4

 19، صفحه 11-4-3-3-7و بند  18، صفحه  6-4-3-3-7، بند  7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.   
 
 است؟  صحیح  ناظر مهندس نظر از  ،هاگمانه هایحفاری مورد در  ریز عبارات از یک کدام (2۷

 شود می تلقی نخورده دستنمونه  ، شده ذاخ نمونه و بوده قبول قابلحفاری دورانی با مغزه گیری پیوسته در خاک ( 1
 باشد نمیزیر سطح آب قابل قبول  در دورانی  حفاری( ۲
 در ماسه و الی و رس قابل قبول است.  وشوییشست(حفاری 3

 . باشد نمی قبول مورد حالتی  یچه در  چسبنده هایخاک در  ،( حفاری با اوگر با میله توپر 4

   12، صفحه   2جزء  4-4-2-7، بند  7بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ج صحیح است.   
 

 ؟ نیست مناسب غیرمسلح ییبنا  هایساختمان شالوده  اجرای برای زیر موارد  از یک  کدام -۲۸
 آجری هایساختمان  در  آهک -ماسه مالت ا ب الشه سنگ  از  استفاده (1

 آجری هایساختمان در  آهک -گل تالم با  شهال سنگ  از  استفاده( 2

 شفته مترمکعب در  هکآ کیلوگرم  250 عیار  با یکهآ تهفش   از  استفاده( ۳

 آجری  هایساختمان  در  سیمان  -ماسه مالت  اب الشه سنگ  از  استفاده( ۴
 66جزء)ت(، صفحه   4-5-6-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.   
 

.𝟐𝟕  خشک   حالت  در  سنگ  نمونه  یک  فشاری  مقاومت  -۲9 𝟓 𝑴𝑷𝒂    ،در   سنگ  نوع  این  از  استفاده  چنانچه  است  

  28  مدت  به  که)  خیس   حالت  در  آن  قبول  قابل  فشاری  مقاومت  حداقل.  باشد  مدنظر(  چینی  کرسی)   شالوده  ساخت

 است؟  نزدیک ریز هایگزینه از  یک کدام به( باشد شده  خیس  آب  در ساعت
1  )19/5 MPa  2  )18/5 MPa  3  )17/5 MPa  4   )15/5 MPa 

 15و  14قسمت)ب(، صفحه  3-4-2-2-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:



 گزینه الف صحیح است.   
 
  فشاری  آجر  با  نماسازی،   ای   کارینازککه بدون هرگونه    m 3.5حداکثر وزن ممکن برای یک جرز به ضخامت    -30

 بود؟  خواهد ترنزدیک زیر هایگزینه از  یک کدام  به 𝐤𝐍  برحسب. شود ساخته  سیمان  و ماسه مالت و
1 )22   2 )47    3 )54  4 )67 

 4، صفحه  14-2-1-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 128، صفحه 2-1-6، ادامه جدول پ6بر اساس کتاب مبحث 

 گزینه ب صحیح است.   
 

  ؟ است  حسقف، صحی سه دارای   الفک با شده  ورحصم  بنایی ساختمان یک احداث  برای  زیر هایگزینه از  یککدام -۳۱
.𝟎±بر  برا  ساختمان  این  احداث  محل  ورمجا  زمین  تراز  متوسط  ارتفاعی  دک  متر  برحسب  ارتفاعی  کدهای  و  بوده  𝟎𝟎

 هستند. 
9و دارای پالن به ابعاد   7/00+و سقف سوم  3/50+و سقف دوم  0/00+کد ارتفاعی سقف اول ( 1 ×  متر 30

12و دارای پالن به ابعاد   7/40+و سقف سوم  4/00+و سقف دوم  0/60+( کد ارتفاعی سقف اول 2 ×  متر 20

12و دارای پالن به ابعاد   8/80+و سقف سوم  5/00+و سقف دوم  1/20+( کد ارتفاعی سقف اول 3 ×  متر 20
10و دارای پالن به ابعاد   8/00+و سقف سوم  4/80+و سقف دوم  1/60+کد ارتفاعی سقف اول ( 4 ×  متر 20

 46، صفحه 2-5-5-8و  1-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.   
 
  ریز یژگیو کدام د یبا گیرندمی قرار استفاده مورد یفشار یطول یآرماتورها  سراسر در  که یعرض ( آرماتورهای32

 د؟ ن باش داشته را

 تر کوچک و متر میلی ۳۶ قطر  به یطول یآرماتورها یبرا متر میلی ۱۲ قطر  حداقل ( 1

 تربزرگ و متر میلی ۳۰ قطر  به یطول یآرماتورها یبرا متر میلی ۱۰ قطر  حداقل ( 2

   یطول آرماتور  قطر برابر  ۱۶ حداکثر   یفشار  آرماتور  یجانب گاهتکیه عنوانبه هاآن فاصله( 3

 عرضی  آرماتور  قطر  برابر   48  حداقل  یفشار  آرماتور  یجانب گاهتکیه عنوانبه هاآن فاصله( 4

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

 است صحیح ج گزینه   

 

  هاتیرچه ن یب آزاد فاصله و مترسانتی..............   از  کمتر دی نبا آن، ارتفاع از یتیموقع چیه در  رچهیت عرض( 33

 .  باشد شتریب متر..............  از  دینبا

1 )10 – 75/0  2 )100 – 750    3 )100 – 40  4 )10 – 400 

 211صفحه  1-2-7-11-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  الف گزینه   

 

 مترسانتی چند حداکثر است،  شده ساخته یبتن وارید با  کپارچهی صورت به  که ستون مؤثر مقطع محاسبه در ( 34

  توانمی منتظم یچندضلع مقطع با  ستون کی در   ایآ  گرفت؟ در نظر  توانمی را ستون یعرض یفوالدها از خارج

  آن در  ستون شکل که  قطر نیتربزرگ با یرویدا  مقطع کی بر اساس را یطراح مقاومت و مقطع ناخالص مساحت

 نمود؟  ن یمع و محاسبه شود محاط

 ی لب – ۴( ۴  ریخ  – ۵۰( ۳    خیر - 5( 2  ی بل – ۴۰( ۱

 216صفحه   6و  4-2-12-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  د گزینه   

 



در اجرای ساختمان های آجری با کالف، میلگردهای طولی در کالف های افقی و قائم از چه نوع و حداقل چه    -35

 اندازه باید باشد؟ 

 میلیمتر  9ب( نوع آجدار با حداقل قطر    میلیمتر  8الف( نوع ساده با حداقل قطر  

 میلیمتر 10د( نوع آجدار با حداقل قطر    میلیمتر 12ج( نوع آجدار با حداقل قطر  

 55، صفحه 1قسمت ب، جزء  9-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 

ف  در صورتی که ایجاد سوراخ برای عبور یک دودکش در وسط یک کالف افقی در ساختمان های آجری با کال  -36

از مقادیر زیر    400×    400ضروری باشد، حداکثر قطر سوراخ در وسط کالف افقی به ابعاد   میلیمتر به کدام یک 

 نزدیک تر است؟ فرض کنید سوراخ مذکور میلگردها را قطع نمی نماید.  

 میلیمتر  55د(   میلیمتر 65ج(   میلیمتر  40ب(   میلیمتر  45الف( 

 55، صفحه 3قسمت )پ(، جزء   1-10-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.  
 
 
 باشد؟ نمی حیصح یبتن هایستون مورد در  نهیگز کدام ( 37

 . باشد شش   به کی از  شتر یب دینبا ستون  محور  به نسبت هدش   خم  یطول آرماتور  کی ل یما بیش ( 1

 .باشد  عدد ۳ تواندمی یمثلث تونس  مقطع کی لگردیم تعداد حداقل ( ۲

 . شود استفاده شده  خم  صورت به دیبا یطول آرماتور  باشد، داشته یرفتگ  پس متر میلی 5/7  از  ش یب ستون وجه  اگر ( 3

 . باشدمی عدد  ۴ یرویدا یهاتنگ و عدد  ۶ چیدورپ داخل  یلگردهایم تعداد حداقل ( ۴

 219و  218صفحه   3و  2-6-12-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح ج گزینه   

 

 : دی با شوند  هیتعب( پدستال) هیپا ستون  ای ستون ی باال قسمت  در یمهار یهاپیچ اگر(   38

  ر یدورگ متر میلی ۱۲ قطر  آرماتور ۲  شامل ستون یانتها از متر میلی ۱۲۵ طول  در  یعرض یلگردهایم توسط( 1

 .شوند

  ر یدورگ متر میلی ۱۰ قطر  آرماتور ۳  شامل ستون یباال از متر میلی ۱۲۵ طول  در   یعرض یآرماتورها توسط( ۲

 .شوند

 . شوند محصور  است  گرفته بر  در را  ستون  یطول آرماتور  ۴ حداکثر که ی عرض یآرماتورها توسط( 3

 . ندشو حاطها  محدودیت بدون یعرض یلگردهایم توسط( 4

 221صفحه  4و  3-5-6-12-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  ب گزینه   

 
 تحت کدام یک از شرایط زیر، امکان بیرون زدگی حصار حفاظتی موقت کارگاه، از محدوده بنا وجود دارد؟   -39

 الف( بیرون زدگی حصار حفاظتی موقت کارگاه تحت هیچ شرایطی مجاز نمی باشد. 

 ب( در مواردی که فقط درها از داخل کارگاه به سمت گذر باز نشوند.

 در مواردی که فقط پنجره ها از داخل کارگاه به سمت گذر باز نشوند.ج( 

 د( در مواردی که هم درها و هم پنجره ها از داخل کارگاه به سمت گذر باز نشوند. 

 13، صفحه 6-2-2-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 گزینه د صحیح است. 

 

 است؟   نادرست مانی کدام یک از گزینه ها در مورد نردبان مورد استفاده در یک کارگاه ساخت -40

 الف( از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده نمایند.



 متر بیشتر باشد.  6ب( طول یک نردبان یک طرفه نمی تواند از  

 ج( هنگام استفاده از نردبان، حمل بار با دست ممنوع است. 

 تا از لغزش پا بر روی آنها پیش گیری به عمل آیدو د( پله های نردبان فلزی باید آجدار باشند 

 52، صفحه  3-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 گزینه ب صحیح است.  

 
 
 در ارتباط با قالب های پی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟   -41

 الف( به طور کلی در بتن ریزی پی ها، استفاده از قالب های آجری مجاز نیست. 

 برای هر نوع زمینی، پی بدون انجام قالب بندی ممنوع است. ب( 

ج( اگر زمینی محکم بوده و خطر ریزش وجود نداشته باشد، انجام قالب بندی ضروری است ولی جنس آن می تواند  

 آجری باشد. 

یدن  د( اگر زمینی محکم باشد با حفظ پوشش مناسب روی میلگردها، می توان از قالب بندی و صرف نظر و با کش 

 نایلون روی سطوح خاک، بتن ریزی را انجام داد. 

 گزینه د صحیح است. جواب: 

 
از  اگر ناظر    .نیاز است  ۱۸۰IPEمتری تیرآهن    ۱۲شاخه    ۱۷۷کنید برای ساخت یک اسکلت فوالدی به    رضف  -۴۲

کارخانه اطمینان داشته باشد   هایتیرآهنمشخصات   باید  )در کل چند نمونه    ،وارد شده به  اتفاقی انتخاب    طوربهکه 
 ؟ دمورد نیاز تقاضا نمای هایآزمایشتوانند برای انجام می (شوند

 نمونه 3( 4  نمونه 6( 3  نمونه 12( 2  نمونه 18( 1

 258، صفحه  3-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.   
 
در صورت مشخص نبودن ابعاد بار متمرکز باید بار را به صووورت بووار یکنواخووت بوور روی سووطحی بووه ابعوواد هوور   (43

 ضلع .......... میلیمتر توزیع نمود تا .......... اثر ناشی از بارگذاری را در اعضا ایجاد نماید.

 بیشترین  -750د(                 کمترین  -750ج(              بیشترین  -850ب(    کمترین  -80لف( ا

 23بند آغازین صفحه، صفحه   3-5-6بر اساس کتاب مبحث ششم، بند   جواب:

 است.  صحیح  د گزینه    

 
ذیل در مورد حداقل (  BFP)ورق زیرسری و روسری    کمک   به  پیچی  گیردار  اتصالبرای    -44 کدام یک از موارد 

ه ورق روسری در قاب خمشی متوسط و ویژه با فرض استفاده  مفروض ب ریک تی لالزم برای اتصال با هایپیچتعداد 
 ؟ صحیح است رمشخص و یکسان بودن مقطع تیپیچ زیرسری و روسری یکسان و قطر  ورقاز 
 . باشد قاب خمشی ویژه کمتر از قاب خمشی متوسط می هایپیچتعداد ( همواره 1

 . باشدمیقاب خمشی ویژه بیشتر از قاب خمشی متوسط  هایپیچهمواره تعداد ( 2

 . قاب خمشی ویژه و متوسط با هم برابرند هایپیچهمواره تعداد ( 3

 . باشدنمیخمشی ویژه استفاده از این نوع اتصال مجاز  هایقاببرای ( 4

جزء)پ( ، صفحه    4-9-3-10و ، بند    251( ، صفحه  15جزء)  4-13-3-10، بند  10اس کتاب مبحث  بر اس   جواب:

223 

 گزینه ج صحیح است.   
 
مجری ساختمانی طبق قرارداد منعقده متعهد شده بود که نمای ساختمان در تعهد خود را با آجر نمای پالکی   -45

 پوشش دهد، نامبرده به جای آن، از آجر نمای متعارف استفاده کرده است. مجری برای اقدام مذکور:  

اگر ضرورت اقتضاء می کرده که تغییری  الف( ضامن است زیرا متعهد بوده که مفاد قرارداد را دقیقا رعایت کند و

 در مفاد قرارداد داده شود باید رضایت کارفرما را جلب می کرد. 

ب( هیچ مسئولیتی ندارد زیرا هر دو آجر برای نما مصرف می شوند لذا استفاده از هر یک به جای دیگری اشکالی  

 ندارد. 



 آن در بازار شده باشد ضامن نیست. ج( اگر در موقع تهیه آجر نمای پالکی مواجه با کمیاب شدن 

 د( حق دارد که به مالک مراجعه کرده بابت این اقدام خود مابه التفاوت دستمزد را از مالک )کارفرما( مطالبه کند. 

 156، صفحه 5بر اساس کتاب مسئولیت مجری، بند  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 
 ؟  صحیح است ذیلکدام یک از عبارات  هاپیچجهت میل مهارها و  فمختل هایسوراخدر مورد قطر  -46

( d  تاس  قطر اسمی پیچ یا میل مهار .) 

dتواند حداکثر  قطر سوراخ در ورق کف ستون می( 1 + 6 mm باشد . 

dبرابر   هاپیچقطر سوراخ استاندارد همه ( 2 + 2 mm ست. ا 

d  برابر  هاپیچقطر سوراخ استاندارد همه ( 3 + 3 mm  است . 

dبرابر   هاپیچسوراخ بزرگ شده همه   ( قطر 4 + 8 mm است . 

 159، صفحه   5قسمت)ب( جزء  2-3-9-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.   
 
نشود   کهدرصورتی  -47 انجام  جوشکاری  محیط  کردن  گرم  برای  خاص  م  ،تمهیدات  برای  محیط  دمای    عونمحداقل 

 ؟ زیر است هایگزینهمطابق با کدام یک از  ،نبودن جوشکاری
 درجه سلسیوس   5( 2    درجه سلسیوس  ( صفر 1

 درجه سلسیوس  -10( 4    درجه سلسیوس   -5( 3

 261جزء )ت( ، صفحه   4-4-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.   
 

 نمی باشد؟   صحیحکدام یک از گزینه های زیر در رابطه با اتاق ترانسفورماتور  -48

 الف( سقف اتاق باید فاقد هر گونه نازک کاری، مانند گچ کاری باشد. 

 پوشانده شود. ب( دیوارهای اتاق نباید با کاشی 

 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: 

 گزینه ب صحیح است. 

 
ی صفحه به صورت نوارهای  ستم قاب فوالدی سبک در صورت اجرادر سی ای سازه پوششی صفحات  اجرای در   -49 

 ؟ استفاده کرد توانمیحداکثری از چه تعداد قطعه در ارتفاع هر طبقه  ،افقی
1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 39، صفحه   3-5-8-2-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.   
 
ی مجاز در طول عضو چند  دگمتر حداکثر خمی   4به طول    ای سازهبرای یک الوک    ،سیستم قاب فوالدی سبک   در  -50

 ست؟ ا مترمیلی
1 )6 /1  2 )6 /2  3 )4 /10    4 )7 /12 

 41، صفحه  3-2-11، جدول 11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.   
 
 ؟ صحیح است (𝐋𝐒𝐅) کدام یک از جمالت زیر در اتصال قاب فوالدی سبک  -51

 . فوالدی باید ادامه یابند ةحداکثر سه گام پیچ پس از عبور از جدار   ةخودکار به انداز  هایپیچ( 1

تصاالت  ارا در    ها آنتوان  باشد می  چبرابر قطر اسمی پی  1/5به در هر طرف حداقل  لفاصله پیچ خودکار از    ( وقتی2

 . در نظر گرفت مؤثر ال  به فوالد کام فوالد
 . شود نظر صرفهرز در کشش و برش مستقیم همواره باید  هایپیچ ظرفیتاز ( 3

درصد    80خودکار معادل    هایپیچخودکار دو برابر قطر اسمی آن باشد ظرفیت    هایپیچمرکز    بهاگر فاصله مرکز  (  4

 . شودمیدر نظر گرفته  مؤثر ظرفیت 



 35، صفحه   2-1-8-2-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.   
 
 ؟ زیر صحیح است هایگزینهکدام یک از  ، رد شدهوفوالدی با مقاطع گرم ن هایساختماندر  -52

𝐹𝑦   برای فوالد با  10/9از پیچ    هرگاهدر اتصاالت پیچی و عملکرد اصطکاکی  (  1 < 280 𝑀𝑃𝑎  سمت استفاده شود  

 . مهره باید واشر به کار برده شود
درجه    3ای کمتر از  زاویه  با پیچ و صفحه عمود بر محور پیچ  ماس مبین سطح فوالد  هرگاه  در اتصاالت اتکایی  (  2

 . استفاده نکرد از واشر توانباشد می
به   واشر در اتصاالت پیچی با عملکرد اصطکاکی در هر دو طرف پیچ و مهره باید    10/9های  همواره برای پیچ  (3

 . کار برده شود 
به کار   واشرباید  هرهعملکرد اصطکاکی در هر دو طرف پیچ و م  ادر اتصاالت پیچی ب 8/8 هایپیچهمواره برای  (4

 . برده شود
 17، صفحه  20-3-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.   
 
 ؟ حداکثر انحراف مجاز قائم برای نصب ورق زیرسری در یک اتصال گیردار جوشی چه میزان است -53

1  )±5 mm  2  )±7/5 mm  3  )±10 mm  4  )±15 mm 

 25، صفحه  5-1-11، جدول 11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.   
 
 ؟ است  صحیحکدام یک از جزئیات داده شده برای اجرای سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی  -54

با ضخامت هسته  (  1 100ة  با فاصل  مش  -متر میلی   120و ضخامت کل  متر میلی  30عایق  پانل دیواری  × به   100

𝐹𝑦و  3mmقطر   = 240 MPa  و بتن𝐶20 

80با فاصلة    مش  -متر میلی120 و ضخامت کل    متر میلی  70با ضخامت هسته عایق  ( پانل سقفی  2 × به قطر    80

4 mm  و𝐹𝑦 = 240 MPa   و بتن𝐶25 

80با فاصلة  مش    -متر میلی130 و ضخامت کل    متر میلی  50پانل سقفی با ضخامت هسته عایق  (  3 × به قطر    80

4 mm  و𝐹𝑦 = 280 MPa   و بتن𝐶25 

80با فاصلة  مش    -متر میلی  120و ضخامت کل    مترمیلی  40پانل دیواری با ضخامت هسته عایق  (  4 × به قطر    80

4 mm  و𝐹𝑦 = 250 MPa   و بتن𝐶20 

 78، صفحه   4-3-2-5-3،11-3-2-5-11بندهای و   77، صفحه   3-1-2-5-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.   
 

 ، شود که در هر صورتمتوجه مییک کارگاه،برای    (تاورکرین)  باالبر  دستگاه  جانمایی  در  مجرییک مهندس    -55
 ؟ زیر در این رابطه صحیح است هایگزینهکدام یک از  . انجام شود  گانعبور بار باید از روی ملک یکی از همسای

ک(  1 مل  تبا  باید موضوع  ساکنین  و  مالک  شود  کبه  داده  از    ،اطالع  بار  توسط مرجع  ملضرورت عبور  همسایه  ک 

 . ایمنی الزم به عمل آید تمهیداتو  گرددرسمی ساختمان تایید 
 اخذ شود. باید موافقت محضری مالک ملک مجاور  (اور )تقبل از نصب باالبر ( 2

 . کند نظر صرف ور(تا)مهندس مجری مجاز به این کار نیست و باید از نصب باالبر ( 3

 . ایمنی الزم به عمل آید تمهیداتملک مجاور در برابر خطرات احتمالی بیمه شده و ( 4

 45، صفحه   14-2-6-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.   
 
مساحت    -56 به  اتاقی  انجام    مترمربع  20تهویه  یکسان  مساحت  با  بازشو  دو  از  استفاده  با  و  طبیعی  به صورت 

 ؟ است مترمربعمورد نیاز برای هر یک از بازشوها چند  سطححداقل  ، به یک پاسیو باز شوند بازشوهاشود اگر می
1 )95/0   2 )40/0   3 )80/0   4 )60/1 

 39( ، صفحه  1قسمت)الف( جزء ) 3-3-4-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.   
 



 ؟ حفاظتی صحیح است  هایسازهکدام یک از عبارات زیر در مورد وسایل و   -57
 . متر باشد 1باید حداقل   دار شیبو سطوح  پلهراهارتفاع نرده حفاظتی موقت ( 1

 . باشدب نرده حفاظتی نمینصمتر باشد نیازی به  2ارتفاع سقوط افراد کمتر از  ( هرگاه2

 . کار نصب گردد سکویا طبقه یمتر باشد باید نرده حفاظتی موقت از کف  2/1ارتفاع سقوط افراد بیش از   ( هرگاه3

 . عمودی باشد هایپایهدارای  متر 5/2نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر ( 4

 33، صفحه   2-2-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.   
 
م راهنمایی و  ئدر نزدیک تقاطعی که فاقد عال  ،بر عمومیبتن در مع   پمپ در یک کارگاه ساختمانی برای استقرار    -58

عنوان حداقل فاصله قابل قبول استقرار این پمپ  به  زیر    هایگزینهکدام یک از    . مجوز اخذ شده است  ست، رانندگی ا
 ؟ است تقاطعاز 
 متر 20( 4  متر   18( 3  متر 15( 2  متر 12( 1

 39، صفحه   3-1-6-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.   
 
 ؟ صحیح است ذیلکدام یک از عبارات   زیستمحیطدر رابطه با مسئولیت ایمنی بهداشت کار و حفاظت  -59

 . خارج از ساعات عادی کار به تنهایی مشغول به کار شود تواندمیکارگر ( 1

 . فقط سازمان نظام مهندسی ساختمان باید بر عملکرد سازنده و مهندس ناظر نظارت کند( 2

ایمنی کارگاه  به  هاگودبرداریدر  (  3 به عنوان مسئول  ایمنی گودبرداری  به مسائل  کارگیری شخص ذیصالح و آشنا 

 . گودبرداری الزامی است
  باشد میمتر    80/2مترمربع مساحت داشته و ارتفاع هر طبقه نیز    550هر طبقه  که  طبقه  شش  برای یک ساختمان  (  4

بهداشت کار و   4و دو طبقه در زیرزمین و   ایمنی  به عنوان مسئول  طبقه باالی زمین است معرفی شخص ذیصالح 

 . الزامی است  زیست محیطحفاظت 
 9، صفحه   5-5-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.   
 
 ؟ باشدنمیصحیح زیر  هایگزینهکدام یک از ، هاکارگاهدر امور مرتبط با بازرسی  -60

اختیارات  (  1 و  وظایف  حدود  به  مربوط  موارد  در  کار  بهداشت  کارشناسان  و  کار  بازرسان  حکم    هاآنگزارش  در 

 . گزارش ضابطین دادگستری خواهد بود
 . ممنوع است هاکارگاهسال تمام در کلیه   ۱۸به کار گماردن افراد کمتر از   (2

عهده    ر کارگران کارگاه ب  مزدپرداخت    .شودکار تعطیل می  ،در ایامی که به دلیل احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر(  3

 . باشدمیکارفرما 
 . ممنوع است  ،دهندمیانجام  آور زیانخطرناک و سخت و  یارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارها( 4

 قانون کار  105و   101و  79و  61بر اساس کتاب قانون کار، مواد  جواب:

 گزینه ب صحیح است.   
 


