
   مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای »هیات مدیره« کدام است؟ -1
 ب( سازمان نظام مهندسی کشور     الف( دیوان عدالت اداری

 د( شورای انتظامی نظام مهندسی استان   ج( شورای انتظامی نظام مهندسی
 147، صفحه 101بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی، اصالحی ماده   جواب:

 صحیح است.گزینه ج  
 
اعضاای هیات اجرایی اتخاابات که از اعضاان تمام مدتدسای اساخات اتخااب می شاوتدد باید دارای  داد  اتد ساا    -2

 سابقه ی کار مفید داشخه باشتد؟
 12د(     10ج(    7ب(     5الف( 
 164، صفحه 62بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی، اصالحیه ماده   جواب:

 گزینه ب صحیح است.
 
   مسئولیت خدیه ی تقشه های اوت سااتد با کدام است؟ -3

 د( طراح   ج( مالک   ب( ناظر    الف( مجری
 153، صفحه 17بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی، ماده   جواب:

 گزینه الف صحیح است.
 
 مرجع صادر کتتده ی شتاستامه ی فتی و ملکی سااخماتد کدام است؟ -4

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

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

 
   علت وجود خالا د در ستگ خراورختد کدام است؟ -5

 های زیاد زمینقرار گرفتن سنگ در عمق الف( 
 ب( وجود گازها به هنگام ته نشین شدن کربنات کلسیم

 ج( قرار گرفتن سنگ در برابر هوای خیلی سرد و خیلی گرم
 د( وجود باقی مانده ی جانوران در داخل کربنات کلسیم

 40، صفحه 5-2-6-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ب صحیح است.   
 
   د ژئوگریدد ژئوخکسخای د به خرخیب کدام است؟FRPکاربرد ورق  -6

   الف( ایجاد چسبندگی بین دو سطح، سازه ای، سازه ای
 ب( بهبود کیفیت خواص مصالح، سازه ای، غیر سازه ای

 ج( تعمیر و تقویت، غیر سازه ای، سازه ای
 د( سازه ای، غیرسازه ای، غیر سازه ای

 129، صفحه 1-17-5، جدول  5 بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است.   

 
  سااخار کدام پالسخیک سلولید دارای سااخار سلو  بسخه و پر از هواست؟ -7

 ب( اسفنج پلی اورتان    الف( پلی استایرن منبسط
 د( اسفنج پلی استایرن اکسترود شده   ج( پلی وینیل کلراید منبسط

 95، صفحه 1-2-2-13-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه الف صحیح است.

 
   خعییت مش صات فتی و خطابق ویژگی های کارکردی موادد مصالح و فرآورده های سااخماتی بر عدده کدام است؟ -8

 الف( آزمایشگاه های معتبر و مورد تایید سازمان استاندارد
 ISO ،ENب( استاندارد بین المللی 
 تحقیقات صنعتیج( سازمان استاندارد و 

 د( مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن



 3، صفحه 2-5-1-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه د صحیح است.

 
گویتد.صبه  ا  (9  لضرب مقاومت اسمی در ضریب مقاومت .............. 

 د( مقاومت طراحی  ج( مقاومت حدی  ب( مقاومت   الف( مقاومت اسمی
 3، صفحه 1-1-6بر اساس کتاب مبحث ششم، بند   جواب:

 است.  ص یح  د گزیته   

 
 هتگامی که در م   ااک متبسط شوتده وجود داشخه باشدد فشار جاتبی طرا ی ...........  (10

 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. ص یح  ب گزیته   

 
 برای عم  آوری مالت های آهکی  داد  اتد روز باید مالت را مرطوب تگه داشت؟   -11

 روز  42د(     روز   7ج(   روز  28ب(    روز  14الف( 
 18، صفحه 9-1-3-3-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.گزینه ب صحیح 
 
مخر خ ات زلزلاه ی ساااااطح بدره برداری ربادوت در تمر گرفخت ا ر    3طبقاه باا ارخفاار هر طبقاه   4یاک اسااااااخماات    -12

(𝑷 − درار می گیرد. اگر دطعاات به گوته ای باشاااااتادد که خاییر مکاات زیاد در آت هاد اساااااارت عماده ای به بار   (∆
   هد بود؟تیاوردد خاییر مکات جاتبی تسبی سااخماتد اتد میلیمخر اوا

 75د(     60ج(    24ب(     15الف( 
 52صفحه ،  2-11-3، بند 2800بر اساس استاندارد    جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
در جااهاای تمتااکد برای جلوگیری از زتاگ زدگید لولاهد پیه و مدره و مید فوادید از اتادود .................    -13

   اسخفاده شود.
 د( سرب   ج( روی  آلومینیومب(     الف( قلع
 149، صفحه 4-5-19-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.
 
اتاتاه گماته زتی به متمور سااات یک ساا خمات متفرد اتجام شاودد فاصاله گماته ها باید در  دود ...............   -14

   الی ............. باشد.
 60، 15د(    60،  5ج(   40، 15ب(    40،  5الف( 
 8، صفحه 2-4-3-2-7، بند 7ب مبحث بر اساس کتا  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
بار کاهش    (15 بار زتده کاهش یافخه برای اعضاااایی که بار دو طبقه یا بیشاااخر را خ م  می کتتد تباید از ............. 

 تیافخه کمخر باشد.
 7/0د(     4/0ج(    5/0ب(     6/0الف( 
 24، صفحه 1-5-5-6بر اساس کتاب مبحث ششم، بند   جواب:

 است.  ص یح ج گزیته   

 
شااااایرواتی هاای بزر  برای خعییت مقطع ژئوخکتیکی عمود بر هر ضااااالعد  فر  ادادا  اتاد  در گودهاای عمیق و    -16

   گماته برای هر ضلع ازم است؟



 6د(     5ج(    4ب(     3الف( 
 9الف، صفحه  3-4-3-2-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.
 
   د اتد ساتخی مخر است؟cm 20 داک ر ارخفار مجاز دست اتداز بام رجات پتاه(د به ضاامت   -17

 80د(     70ج(    60ب(     50الف( 
 28، صفحه 14-1-3-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.
 
مخر  -18    یا بیش خر از آت اجباری است.پیش بیتی کالف افقی در دیوارهای  داگر با ارخفار ............... 

 متر  4د(    متر   3ج(   متر  5/3ب(    متر  5/2الف( 
 51، صفحه 5  پقسمت   7-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 صحیح است.  بگزینه 

 
  د اجرای کالف بتدی افقی:m3در سااخمات های با مصالح بتایی و دارای  داک ر ارخفار طبقه  -19

 الف( برای کلیه ساختمان ها ضروری است.
 ب( برای ساختمان های یک طبقه با اهمیت کم و متوسط الزم نیست.

 الزم نیست. IIو   Iج( برای ساختمان های یک طبقه در زمین های نوع 
 طق با خطر نسبی کم و متوسط، برای ساختمان های یک طبقه ضرورت ندارد.د( در منا
 107، صفحه 1-1-6-7، بند 2800بر اساس استاندارد    جواب:

 گزینه الف صحیح است.
 
  داک ر ارخفار و خعداد طبقات در سااخمات های آجری با کالفد کدام است؟ -20

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

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

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

 
تشااااساااات مجاز اولیه یکتواات و خیریکتواات برای پی گسااااخرده درار گرفخه بر روی ااک رسااااید خ ت ا ر   -21

 بارگذاری اسخاخیکی به خرخیب اتد میلیمخر است؟  
 25و  35د(   20و   50-100ج(   20و  50ب(    25و   65 -100الف( 
 28، صفحه 2-4-7، جدول  1-4-4-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 ینه الف صحیح است.گز 
 
بدخریت تسابت مالت ماساه سایمات برای سااات دیوارهای ساااخمات های آجری به صاورت تسابت  جم سایمات به   -22

  جم ماسه اقدر است؟
 د( یک به چهارشنبه  ج( یک به سه  ب( یک به دو  الف( دو به سه

 49ت، صفحه -6-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 ت.گزینه ج صحیح اس 

 
اتاتاه وزت یک مخرمکعب بخت    5/0و   5/2د 2د  1در مالو بختی با تسااابت وزتی سااایماتد شااات و آب به خرخیب  -23

کیلوگرم باشاادد مقدار سااتگداته ی درشاات و ریز رشاات و ماسااه(د در هر مخرمکعب بخت اقدر اساات؟   2400مخراکم  
   فرض شده است(  1رتسبت وزتی سیمات برابر 

 800د(    1000ج(   1600ب(    1800الف( 
 گزینه الف صحیح است.  جواب:

 

در عایق کاری بام سااخمات های آجری با دیرگوتی و گوتی دیراتدودد  داد  دمای م یط که می خوات عایق کاری   -24
 تمود اتد درجه سلسیوس می باشد؟  



 14د(     4ج(    10ب(    الف( صفر 
 61، صفحه 5  ، قسمت5چ 16-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 گزینه ج صحیح است. 
 
 ؟تیست( کدامیک از گزیته های زیر ص یح 25

الف( شاااالوده مرکب به شاااالوده ای اطالو می شاااود که بار یک ساااتون و یا دو ساااتون نزدیک به هم را، به محل درز  
 انبساط به زمین منتقل می نماید.

چند ساتون یا دیوار را که در ردیف ها و امتداد مختلف قرار  ب( شاالوده گساترده به شاالوده هایی اطالو می شاود که بار  
 دارند به زمین منتقل می نماید

ج( شاالوده نواری به شاالوده یکساره ای اطالو می شاود که بار دیوار و یا چند ساتون را، که در یک ردیف قرار دارند  
 به زمین منتقل می نماید.

که بار یک ستون و یا دو ستون نزدیک به هم را، به محل درز انبساط به  د( شالوده منفرد به شالوده ای اطالو می شود  
 زمین منتقل می نماید.

 250و   249ص  2-1-15-9، بند 9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. ص یح  الف  گزیته    

 
  رابط عتواتبه  شاالوده  در یبخت  ساازه کی  در که یکالف  باشاد؟می مخرسااتخی  اتد  یساط   شاالوده  ضااامت   داد ( 26

 باشد؟  داشخه ستیبایم را یژگیو  کدام شودمی  اسخفاده
 متر میلی ۶  یرضع  لگردیم قطر   حداقل و  متر میلی ۱۲  قطر  به یطول لگردیم  عدد  ۴  حداقل  یدارا -  ۵۰( 1
 متر میلی  ۱2 قطر  با  یطول لگردیم  عدد ۴  حداقل  یدارا و متر میلی  ۲۵۰  عرض  حداقل -  ۲۰۰(  ۲
 متر سانتی 2۵  عرض و  ۱۲  قطر  با یطول لگردیم  ۴ یدارا  حداقل  - ۳۰(  ۳
 متر سانتی  ۲۵ فواصل با متر میلی  ۶  یعرض لگردیم و  ۱۲ قطر  با  یطول لگردیم  ۴ یدارا  حداقل -  ۵۰۰(  ۴

 255صفحه  2-1-3-15-9و   258صفحه  6-3-15-9بند ،   9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است ص یح ج گزیته   

 
  برآورده  خواتتدمی را  بودت  م صاور  شارط  تازکد یفواد  خالف با  زیدرجار  شامع  مورد در ریز شاروط از  یککدام  ( 27
 باشد؟می حیص   دیتما
 .باشد وصله و  درز  بدون غالف و متر میلی  ۲  حداقل یفوالد غالف  ضخامت( 1
 .باشد بندآب غالف نوک و شده  نظر صرف غالف یمحور  مقاومت  از   یطراح  در (  ۲
 جداکننده   شامع  قطر  و  آورد فراهم  ز یدرجار  بتن یبرا  را  یشادگ  محصاور   طیشارا که  باشاد یاگونه به  هاوصاله  شاکل( 3

 .باشدمی متر سانتی  4۰  حداکثر 
 هانهیگز  همه(  ۴

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

 است ص یح  د گزیته   

 
 عضااو   یاتخدا و  گاهخکیه  لبه از  دیبا مخرمیلی  اتد  تشااده یتخقو وجوه  مجاورت در  ییاخکات  اخصاااا  در  هابالشااخک( 28
 باشد؟  داشخه  متگاهیتش  دیبا مخرمیلی  اتد   داد   سااخهپیش عضو یاارج  لبهباشد؟   خرعقب  سااخهپیش
 متر میلی ۱3  - متر میلی  ۱۳( 2   متر میلی  130 -متر میلی  50( 1
 متر میلی  ۱۳ - متر میلی  500 (4   متر میلی  ۵۰  - متر میلی  ۱۳( 3

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

 است ص یح ج گزیته   

 
ی یا مخه ستگ ایجاد شد تصب شوتد؟  اضربهی اراشی هامخهیی که با  هاسوراخآیا مدارهای اسبی فقط باید در ( 29

 هفخه باشدد ایت شرایط متاسب است؟ 3و ست بخت    گرادیساتخدرجه   121اگر دمای بخت در زمات تصب مدار 



 بله  -( خیر 4  خیر   -( خیر 3  خیر  -( بله2  بله  -( بله1
 314صفحه  2-5-4-18-9بند ،   9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  ص یح  الف گزیته   

 
  در  باشاد؟ خواتدمی مخرمیلی  اتد  آت ی رارخ  یورهاخآرما  فاصاله   داک ر  باشاد مخرمیلی ۶۰ یبخت  دا   ضااامت  اگر( 30
 گرفخه   تمر در یجدخ هر در  دیبا یاضااف یآرماخورها  یشادگ جمع و ی رارخ یهاختش  با مقابله جدت طرفه کی  هایدا 

   شوتد؟
 یخمش  یرماتورهاآ  جهت  در  -  ۳۵۰(  ۲   یخمش  یآرماتورها  جهت  در  –  ۳۰۰( 1
 یخمش  یآرماتورها  بر  عمود  جهت  در  -  ۳۵۰(  ۴  یخمش  یآرماتورها  بر  عمود  جهت  در  -  300( 3

 344صفحه  5و  1-4-19-9بندهای  ،  9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است ص یح  د گزیته   

 

 د به خرخیب از راست به اپ کدام است؟  𝒌𝒈/𝒄𝒎𝟐بر  سب  6/5ختش  د جاری شدت و ختش  د تدایی پیه  -31
 340و  440د(    400و   240ج(   440و  340ب(    500و  300الف( 
 158، صفحه 6-9-2-10، جدول  10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.
 
 داد  عرض   هادابمخر باید باشااد؟ در ایت  پذیری مخوسااطد  داد  دطر دورگیرهای اتد میلیهای با شااک در داب( 32

 باشد؟مخر میمقطع سخوت اتد میلی
1 )8-30  2 )10-30  3 )8-25  4 )10-25 

 354صفحه  1-3-5-20-9و   353صفحه  -2-3-2-5-20-9بند  ،  9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است ص یح ج گزیته   

 
د اگر از جوش گوشاه فقط در لبه های طولی و موازی امخداد تیرو cm 15در اتخدای خسامه ی کشاشای به عرض   -33

   اسخفاده شودد  داد  طو  جوش هر طرف خسمه اتد ساتخی مخر است؟
 25د(     20ج(    15ب(     30الف( 
 148صفحه  ،4ب   2-2-9-2-10 ، بند10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 صحیح است.  بگزینه  
 
باشادد  داد  فاصاله ی مرکز   mm 8و ضااامت جوش اتگشاخاته   mm 10اتاتاه ضااامت دطعه ی ساوراخ شاده   -34

   به مرکز سوراخ های جوش اتگشخاتهد اتد میلیمخر است؟
 72د(     76ج(    80ب(     84الف( 
 153ب، صفحه  3-2-9-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.
 
ودخی که اخصااا  خیراه به خیر اصاالی به ت وی اتجام گیرد: که با  های فوداتی هر دو در یک خراز وادع شااوتدد   -35

تقش  باید دسااامخی از با  خیراه را زباته کرد. در ایت  التد مقطع مقدار کمی از با  اود را که در خ م    ..............
   تاایزی داردد از دست می دهد.

 د( لگر پیچشی  ج( لنگر خمشی  ب( نیروی محوری  الف( نیروی برشی
 گزینه الف صحیح است. جواب:

 
 می باشد؟ ISOمعاد  با کدام پیه در اسخاتدارد   ASTMطبق اسخاتدارد   490Aپیه   -36

 9/10د(     8/8ج(    6/5ب(     5/4الف( 
 158، صفحه 6-9-2-10، جدول  10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.
 



سااااخه می شااوتدد اتاتاه از جوش   mm  40در وصااله ی تیم رخ های مرکبید که با ورق های ضااایم خر از  -37
جوشد   تفوذی لب به لب اسخفاده شودد برای جلوگیری از ا ر اتقباض تاشی از سرد شدت و شکست تاشی از خردی در

   اسخفاده از کدام الکخرود متاسب خر است؟
 د( روتیلی پودر آهن دار   ج( کم هیدروژن  ب( سلولزی  الف( روتیلی

 142، صفحه 5-1-9-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ج صحیح است. 
 
ماشایت های مخ رک یا بارهای زتده  از کدام تور اخصاا  با پیهد می خوات در اخصااات خکیه گاه های اعضاایی که   -38

   ی همراه با ضربه را خ م  می کتتدد اسخفاده کرد؟
 ب( اتصال اتکایی با پیچ پر مقاومت  الف( اتصال اصطحکاکی با پیچ پر مقاومت

 د( اتصال اتکایی با پیچ معمولی   ج( اتصال اصطحکاکی با پیچ معمولی
 145، صفحه 4، شماره  10-1-9-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
ای بیشاخر باشاد و باید از آرماخور  پذیر زیاد از اه اتدازههای داب شاک پوشاش روی میلگردهای عرضای ساخوت  ( 39

ای از هم  عرضای اضاافی اساخفاده کرد؟ آرماخورهای طولی ایت ساخوت خوساط آرماخورهای عرضای  داک ر خا اه فاصاله
 باید م صور گردد؟

 متر میلی 300 -متر میلی  100( 2   متر میلی  30 -متر سانتی  10( 1
 متر سانتی  10 -متر سانتی  10( 4   متر سانتی  30 -متر سانتی  30( 3

 371صفحه  9و   8-3-6-3-20-9، بند   9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است ص یح  ب گزیته   

 
در اخصااااا  جوشاااای خیر به سااااخوت رداب های امشاااای ویژه(د اخصااااا  خیر به وجه سااااخوتد باید از تور جوش   -40

باشد.  ...............   
 د( نفوذ کامل  ج( نفوذ نسبی  ب( گوشه   الف( کام
 219ج، صفحه -5-8-3-10و بند  223، صفحه 6-9-3-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.
 
   در کدام اخصااتد وجود رتگ با هر خرکیب شیمیایی در سطح مجاور سوراخ پیهد مجاز است؟ -41

 ب( اصطحکاکی با پیچ پر مقاومت   الف( اصطحکاکی با پیچ معمولی
 اصطحکاکی با پیچ پر مقاومت  -د( اتکایی با پیچ معمولی    ج( اتکایی با پیچ پر مقاومت

 272قسمت ژ، صفحه  4-5-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ج صحیح است.

 
اخصاااات اصااط کاکید با کدام روش خا رساایدت به  داد  کشااش خعییت شااده در طر د  پیش و مدره و واشاار در   -42

  م کم می شود؟
    چرخش مهره -الف( آچار تنظیم

 واشرهای ویژه -ب( پیچ های ویژه
  واشرهای ویژه -پیچ های ویژه -ج( آچار تنظیم

 واشرهای ویژه -پیچ های ویژه -آچار تنظیم -د( چرخش مهره
 18، صفحه 30-3-8-1-11، بند 11اب مبحث بر اساس کت  جواب:

 گزینه د صحیح است.
 
   گزیته ص یحد کدام است؟ -43

 الف( اعمال نیرو به ستون ها، که منجر به خروج امتداد ستون ها از حدود مجاز رواداری شاقولی شود، مجاز است.
فقط الزم است تا حد بست اولیه   ب( در اتصاالت اصطحکاکی، پیچ ها باید در سوراخ های هم محور پیچ نصب شوند و

 محکم شوند.
ج( اعمال نیروی افقی به ستون های نصب شده برای تنظیم اتصاالت، فقط در حد اینکه محور تمام سوراخ ها برای پیچ 

 ها منطبق باشند، مجاز است.



تسالیم کمتر    در صاورتی که مصاالح فوالدی اعضاای متصال شاونده دارای حد  9/10د( در اتصااالت اصاطحکاکی با پیچ 
 باشند، استفاده از واشر سخت زیر پیچ و مهره نیاز نمی باشد. 𝑘𝑔/𝑐𝑚2 2800از  

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

 
  گرفخه شاود؟مخرمربعد کدامیک از موارد ایمتی زیر بایساخی در تمر  5000در یک کارگاه ساااخماتی با زیر بتای   -44

 (91شدریور  -تمارت -رعمرات
A- ایجاد درماتگاه سیار B- جعبه ی کمک های اولیه و آموزش افراد C- آموبالتس 
D- وسای  ارخباطی برای خماس فوری با مرکز اورژاتس و آخش تشاتی E-  خعییت مسئو  ایمتی 

   A ،B ،C  ،D ،Eد(    B  ،C  ،D ،Eج(   B ،D  ،Eب(    A   ،Cالف( 
 25، صفحه 3و  1-8-3-12و بند   9، صفحه 5-5-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.
 
 ابعاد خاخه های اوبی که برای سا ت سقف مودت جدت سکوهای کار مورد اسخفاده درار می گیردد کدام است؟ -45

 سانتی متر  200گاه ها کمتر از سانتی متر، فاصله ی تکیه   25سانتی متر، عرض  5/2الف( ضخامت  
 سانتی متر   300سانتی متر، فاصله ی تکیه گاه ها کمتر از  25سانتی متر، عرض    5/2ضخامت ب(  

 سانتی متر  150سانتی متر، فاصله ی تکیه گاه ها کمتر از   20سانتی متر، عرض   5ج( ضخامت  
 سانتی متر  240متر از سانتی متر، فاصله ی تکیه گاه ها ک  25سانتی متر، عرض  5د( ضخامت 

 36، صفحه 1-7-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه د صحیح است.

 
الف( پیمانکار   کتخر د هماهتگی و اددامات ازم برای  فم و خامیت ایمتی عمومی در کارگاهد به عدده ی کیساات؟ -46

 ب( کارفرما   یا افراد خود اشتغال
 نماینده ی وزارت کار و امور اجتماعید(       ج( مهندس ناظر 

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

 
مخر بوده و  داد  سااطح مقطع آماخورهای دائم و افقی پذیر زیاد اتد میلیای با شااک  داد  ضاااامت دیوار سااازه( 47

 آت به ک  مقطع دیوار اقدر است؟
1 )100-  025/0  2 )150-  25/0  3 )100-  025/0  4 )150-0025/0   

 380صفحه  1-3و   1-2-7-20-9، بند   9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است ص یح  د گزیته   

 
در فرآیتد موتخاژ وجه ادارم ساااخوت های جعبه اید پس از خکمی  جوش ساااات کتتده های داا  ساااخوتد ورق   -48

جوش می شاااااودد و برای اخصاااااا  باه سااااااات کتتاده هاای داالی از  وجاه اداارم باه صاااااورت کااما  بتاد زتی و  
اسخفاده می شود.    جوش.................... 

 د( انگشتانه  ج( شیاری  ب( گوشه   الف( کام
 153، صفحه 1-ب 3-2-9-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 پذیر مخوسط و زیاد:های شک های عمیق( سازهرشالوده هاشمعدر  ( 49
 باشد.متر میمیلی 4ی درجاریز با غالف نازک فوالدی، ضخامت غالف حداقل  هاشمع( در  1
های درجاریز محصور شده با لوله فوالدی، حداقل درصد آرماتور طولی در قسمت تحتانی شمع یک درصد ( در شمع2

 باشد.سطح مقطع کل شمع می
  12متر باایاد باا دورگیرهاایی باه قطر حاداقال  میلی 400سااااااختاه، آرمااتورهاای طولی باا قطر  هاای بتنی پیش( در شااااامع3

 متر محصور گردد.میلی
متر  ساانتی  15سااخته، فاصاله آرماتورهای عرضای از یکدیگر در سارتاسار طول شامع حداکثر  های بتنی پیش( در شامع4

 است.
 412تا   411صفحات  10و   8-5-9-20-9د ، بن  9بر اساس کتاب مبحث   جواب:



 است ص یح  د گزیته   

 
   عالمت اجرای جوش گوشه در وضعیت سقفید کدام است؟ -50

 F4د(     F3ج(    F2ب(     F1الف( 
 24، صفحه 13-1بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصالت جوشی، بند   جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
 میلیمتر  3الف( میلیمخرد  داک ر ات راف مجاز عمق اقدر است؟    600در ساات یک خیر ورق با عمق ک   -51

 میلیمتر  6د(    میلیمتر   9ج(   میلیمتر  4ب(   
 284و  283، صفحات 9-4-10و جدول   8-3-6-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 گزینه الف صحیح است.
 
در مورد  فامت فردی کارگراتی که با مخه بردی و یا وساایلی کار می کتتد که دطعات گردتده آتدا ا خما  درگیری   -52

 با دسخکش داردد کدام عبارت ص یح است؟  

 اده شود.الف( نباید از هیچ نوع دستکشی جهت حفاظت دست ها استف
 ب( باید از دستکش چرمی استفاده شود.

 ج( باید از دستکش الستیکی یا برزنتی استفاده شود.
 د( باید از دستکش عایق الکتریسیته استاندارد استفاده شود.

 30، صفحه 1-8-4-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب:  
 گزینه الف صحیح است. 

 
 و سطو  شیبدار اه مقدار باید باشد؟  ارخفار ترده  فامخی مو ت راه پله  -53

 سانتی متر بیش تر باشد. 100سانتی متر کمتر و از    75الف( نباید از 
 سانتی متر بیش تر باشد.  80سانتی متر کمتر و از  50ب( نباید از 
 سانتی متر بیش تر باشد.  85سانتی متر کمتر و از   75ج( نباید از  
 سانتی متر بیش تر باشد.  110از سانتی متر کمتر و  90د( نباید از 

 33، صفحه 2-2-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب:  
 گزینه ج صحیح است. 

 
 کدام گزیته درست است؟   3013Eدر مورد الکخرود   -54

 الف( این الکترود با روکش روتیلی فقط برای جوشکاری تخت مناسب است.
 مام وضعیت ها مناسب است.ب( این الکترود با روکش آلی برای جوشکاری در ت

 ج( این الکترود با روکش روتیلی برای جوشکاری در تمام وضعیت ها مناسب است.
 د( این الکترود با روکش آلی فقط برای جوشکاری تخت مناسب است.

 86و  85، صفحات  4-3و جدول    5-3بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند جواب:
 گزینه ج صحیح است.

 
میلیمخرد  داک ر تاهمخرازی مجاز بیت دو دطعه   30در جوش شاایاری به صااورت لب به لب دو ورق به ضاااامت   -55

 اقدر است؟  
 میلیمتر  3د(    میلیمتر   1ج(   میلیمتر  2ب(    میلیمتر  4الف( 

 275، صفحه 3-1-6-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث جواب:  
 گزینه د صحیح است.

 
ه عاملی اساااااخ کاام و پایداری داربسااااات را مورد خردید درار تدهدد در اه مدت ادواری  با فرض ایتکاه هیاگوتا  -56

 داربست باید در  یت اسخفاده خوسط شاص ذیصال  مورد بازدیدد کتخر  و خایید درار گیرد؟  
  الف( حداقل هر دو هفته یکبار در حین استفاده

 ب( حداقل هفته ای یکبار در حین استفاده
  کبار در حین استفادهج( حداقل هر ماه ی



د( بازدید کنترل و تایید به صورت ادواری در حین استفاده نیاز نیست، بلکه فقط قبل از شروع استفاده داربست بررسای  
 شود.

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

 
 باشد؟میلگردهای عرضی ص یح میی دوات  هادالبکدام گزیته در مورد ( 57
 درجه باشد.  90ای بوده و انتهای دیگر آن دارای قالب با زاویه حداکثر  ( یک انتهای سنجاقی باید دارای قالب لرزه1
 باشد.متر میمیلی 56متر، حداقل قطر خم داخلی  میلی 14درجه جهت میلگرد قطر  135( در قالب  2
 تواند یکپارچه باشد.( سنجاقی می3
 متر است.میلی  65متر، طول مستقیم پس از خم حداقل  میلی 20درجه جهت میلگرد قطر  180( در قالب  4

   424صفحه  6-2-2-21-9و بند  423صفحه   2-21-9، جدول    9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است ص یح  ب گزیته   

 
 پذیر مخوسط و زیاد:های شک های عمیق( سازهرشالوده هاشمعدر  ( 58
 باشد.متر میمیلی 4ی درجاریز با غالف نازک فوالدی، ضخامت غالف حداقل  هاشمع( در  1
های درجاریز محصور شده با لوله فوالدی، حداقل درصد آرماتور طولی در قسمت تحتانی شمع یک درصد ( در شمع2

 باشد.سطح مقطع کل شمع می
  12متر باایاد باا دورگیرهاایی باه قطر حاداقال  میلی 400سااااااختاه، آرمااتورهاای طولی باا قطر  هاای بتنی پیش( در شااااامع3

 متر محصور گردد.میلی
متر  ساانتی  15سااخته، فاصاله آرماتورهای عرضای از یکدیگر در سارتاسار طول شامع حداکثر  های بتنی پیش( در شامع4

 است.
 412تا   411صفحات  10و   8-5-9-20-9د ، بن  9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است ص یح  د گزیته   

 
 ؟  تمی باشدکدام گزیته در اصوص دهاته یا بازشدگی ریشه در اخصا  لب به لبد درست   -59

 الف( دهانه ریشه خیلی بزرگ موجب بهبود کیفیت جوش و جلوگیری از اعوجاج می شود.
 الکترود بتواند به ریشه جوش برسد.ب( دهانه ریشه برای این منظور بکار می رود که  

 ج( هر چقدر زاویه یخی لبه ها کمتر باشد بهتر است دهانه ریشه را بیش تر بگیریم.
 د( در صورت استفاده از دهانه ریشه خیلی کوچک، باید از الکترود نازک کمک گرفت.

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

 
باشاد؟  مخر میاتد میلی  اتدشادهروی هم درار داده    ما  یمساخق داد  فاصاله میلگردهای موازی در دو ساطح افقی که ( 60

  داد  فاصله آزاد میلگردهای طولی بست ها کدام گزیته است؟
 برابر قطر میلگردها  5/1 -متر میلی  25( 2    متر میلی 40 -متر میلی  25( 1
 کدامچیه( 3    متر میلی 40 -متر میلی  40( 3

 420صفحه  3و   2-1-2-21-9، بند   9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  ص یح  الف گزیته   

 
 
 


