
 باشد؟ می  ایلرزه قالب  شرایط جزء زیر  شرایط از  یککدام  (1

 .باشد میلگرد قطر   برابر   سه  حداقل آن انتهای باید که  درجه  ۱۳۵  حداقل  خم با  است قالبی(  ۱

 متر میلی  ۷۵ حداقل مستقیم انتهای با و  درجه ۹۰  حداقل  خم با  است قالبی(  ۲

 .باشد متمایل  خاموت  داخل  سمت به آن انتهای باید که  درجه  ۱۳۵  حداقل  خم با  است قالبی(  ۳

 میلگرد قطر   برابر   ۱۲ حداقل مستقیم انتهای با و  درجه ۹۰  حداقل  خم با  است قالبی(  ۴

 ۴۸ صفحه ،  ۳-۲-۹ ، بند9: بر اساس کتاب مبحث  جواب

   است صحیح ج گزینه   

 
آیا در برش ورق فوالدی با دستگاه برش حرارتی برای استفاده به عنوان بال باالیی و پایینی تیر ورق، نیاااز اساات   -2

 برش داده شود و آیا الزم است لبه گرد )فابریک( ورق نیز برش داده شود؟ زمانهمکه هر دو سمت ورق بال  
 خیر  -( بلی2     بلی  -( خیر 1

 خیر   -( خیر 4     خیر  -( بلی3

راهنمای  جواب: بند  جوشی  اتصاالت  و  جوش  بر اساس کتاب  پ،  -6-9  شکل  ذیل  و توضیحات  313  ، صفحه۹-۳  ، 
   ۳۱۶صفحه 
 گزینه ب صحیح است.    
 
بر انقباض و اعوجاج فلز پایه دارد؟ و سرعت زیاد جوشااکاری چگونااه بااه   تأثیریافزایش سرعت جوشکاری چه    -3

 ؟آیدمیدست  
جااوش  هااایروشبا استفاده از الکترودهااای خااا  در جوشااکاری دسااتی یااا   - دهدمی( انقباض و اعوجاج را کاهش 1

 خودکار و نیمه خودکار 
 جوش خودکار و نیمه خودکار  هایروشبا استفاده از     - دهدمی( انقباض را کاهش و اعوجاج را افزایش  2

 جوش خودکار و نیمه خودکار  هایروشتفاده از  با اس    - دهدمی( انقباض و اعوجاج را افزایش  3

ساارعت زیاااد جوشااکاری بااه حرکاات و دقاات جوشااکاری مربااوط   - دهدمی( انقباض را کاهش و اعوجاج را افزایش 4

 است.
   160  )تاثیر سرعت جوشکاری(، صفحه ، بند  جوشی  اتصاالت و جوش راهنمای بر اساس کتاب  جواب:
 گزینه الف صحیح است.    
 
 مسکونی صحیح است؟ هایتصرفزیر در   هایگزینهاز   یککدام  -4

 داخلی کمتر از حداقل پهنای الزامی راهروهای مستقیم، در یک واحد مسکونی است. هایپله( حداقل عرض 1

 پس از قسمت ورودی واحد مسکونی صورت گیرد. مستقیما  ( دسترسی به انبار داخلی باید 2

بایااد حااداقل یااک محاال باارای بااازی و  باشاادمیطبقه مجزا و منفصاال کااه دارای حیاااط   5( در یک ساختمان مسکونی  3

 استقرار وسایل بازی کودکان در نظر گرفته شود.
 است.  متر سانتی  350( حداقل طول آشپزخانه دیواری در یک واحد مسکونی 4

 ۸8 -  ۸3، صفحه ۱-۱-۷-۴ و بند  30 ، صفحه۳-۳-۴ ، بند4اساس کتاب مبحث بر   جواب:
 گزینه ج صحیح است.    
 
طبقه، در اصلی یکی از واحدها به سمت بالکنی که در انتهای مساایر دسااتر  یااا خااروج قاارار   4در یک ساختمان    -5

، در ایاان صااورت حااداقل عمااب گیااردمیاز عمااب بااالکن را در باار  مترسانتی 90و در مسیر باز شدن  شودمیدارد باز  

 بالکن باید چقدر باشد؟
 متر سانتی  140(  2     متر سانتی  170(  1

 متر سانتی  180(  4      متر سانتی  230(  3

 ۴۷ ، صفحه۱-۶-۱-۵-۴ ، بند4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 



ان با رعایت ضوابط طرح توسعه و عمران و کسب مجااوز از شااهرداری، در ساکنین یکی از معابر فرعی در اصفه  -6

متاار  5/3نظر دارند یک ساباط که ارتفاااق قساامت ساااختمان احااداثی آن، از بخااش تحتااانی تااا حااد باااالیی ) در روگاا ر( 

 است، اجرا نمایند. در این صورت حداقل ارتفاق حد باالیی ساباط از کف معبر چند متر است؟
1  )3.5   2  )7.0   3  )6.3   4  )7.5 

 ۳۸ صفحه، (  ت)  قسمت  ۱-۵-۴-۴ ، بند4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.    
 

 بایااد میلگاارد خمااش آزمون در و بوده مترسانتی چند مترمیلی ۲۰ قطر با آرماتوری یکارخم جهت خمش فک  ( قطر7

 گیرد؟  انجام  خمش  درجه  چند تا آزمون  این

 -  ۱۴۰(  ۴               درجه  ۱۸۰  -  12( 3             درجه  ۹۰  - ۱۴(  ۲ درجه      ۱۸۰ -  ۱۲۰(  ۱

 درجه  ۹۰

 65صفحه   3-4-9و جدول    1-6-4-9، بند   9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح ج گزینه   

 
 ؟شودمیدر هنگام گودبرداری برای اجرای پی، چه تمهیداتی در نظر گرفته   -8

 درصد باشد و مازاد آن باید برداشته شود.  2( خاک نباتی زیر پی نباید بیشتر از 1

درصد خاک زیر پی بیشتر باشد، قبل از احداث پاای خاااک نباااتی بایااد برداشااته  3میزان خاک نباتی از  کهدرصورتی(  2

 شود.
 درصد خاک زیر پی هیچ تمهیدات خاصی وجود ندارد.  4( در صورت وجود خاک نباتی تا حداکثر  3

 .درصد خاک زیر پی باشد نباید برداشته شود 5میزان خاک نباتی تا حداقل   کهدرصورتی(  4

 15 صفحه،  3-2-۳-۷ ، بند7بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ب صحیح است.    
 
 سطحی: هایپیبا احتساب کلیه مالحظات اجرایی در    -9

 متر کمتر باشد.  5/0( عمق پی نباید از  1

 متر باشد.  4/0( عمق پی حداقل باید 2

 متر کمتر باشد.  75/0( عمق پی نباید از  3

 متر متغیر باشد.  6/0متر تا   3/0بین  تواندمی(  4

 33 صفحه،    1-1-7-۴-۷ ، بند7بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه الف صحیح است.    
 
 اعالم حریب صحیح است؟  هایسیستمکدام پاسخ در مورد   -10

طبقه، استفاده از سیستم خودکار موضعی در واحدهای مسااکونی الزاماای  3مسکونی دارای بیش از   هایساختمان( در  1

 است.
باید خودکااار باشااد، و نیااازی بااه نصااب سیسااتم دسااتی  تماما  اعالم حریق به طور کلی   هایسیستمسینما    هایسالن( در  2

 .باشدنمی
 ضیافت و رستوران باید به سیستم اعالم حریق خودکار و دستی مجهز شوند. هایسالنمرتبط به  هایساختمان(  3

 .شوندمیتقسیم   ایشاخهاعالم حریق خودکار به دو دسته موضعی و  هایسیستم(  4

 ،۲-۲-۵-۳ و بند  57  ،صفحه۴-۴-۴-۵-۳ و بند  2۳  ،صفحه2-4-2-2-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 56،صفحه  ۲-۱-۴-۵-۳ و بند  57،صفحه  ۱-۴-۴-۵-۳ و بند  54صفحه 
 گزینه ج صحیح است.    
 
 ؟باشندمیمسکونی زیر استفاده از نیروی برق اضطراری الزامی    هایساختماندر کدام یک از   -11

متر از کااا اصاالی  21مسکونی دارای آسانسور حمل بیمار که طول مسیر حرکت آسانسورها بیش از   هایساختمان(  1

 ورودی باشد.
 متر از کا اصلی ورودی باشد.  18ی که طول مسیر حرکت آسانسورها بیش از  هایساختمان(  2



 ( در کلیه مراکز صنعتی3

 هر دو صحیح است. 3و  1 هایگزینه(  4

 60 صفحه،    1-5-5-13 ، بند13ث بر اساس کتاب مبح  جواب:
 گزینه الف صحیح است.    
 
حداقل فاصله بین کنتور گاز طبیعی بااا تااابلو باارق فشااار ضااعیف نصااب شااده در فضااای عمااومی و حااداقل فاصااله   -12

 تابلوهای تمام بسته برق فشار متوسط و فشار ضعیف از یکدیگر به ترتیب چقدر است؟
 متر   5/1 – متر سانتی  30(  2    متر سانتی  50  - متر سانتی  50(  1
 متر   5/1 – متر سانتی  50(  4   متر سانتی  50  - متر سانتی  10(  3

، (الاااا) قسااامت ،۲-۴-۳-۵-۱۳ و بناااد 7۴ ، صااافحه5-3-1-6-13، بناااد 13بااار اسااااس کتااااب مبحاااث  جاااواب:

 ۵۷ صفحه
 گزینه د صحیح است.    
 
 باشد که حرکت آسانسور از طبقه ورودی آسانسور به طور متوسط: محاسبات ترافیک آسانسور باید به گونه ای  -13

 ثانیه یک بار صورت گیرد.  100ب( در هر    ثانیه یک بار صورت گیرد  120الا( در هر  

 ثانیه یک بار صورت گیرد.  80د( در هر    ثانیه یک بار صورت گیرد.  140ج( در هر 

 12-1-2-15، بند 11، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 
کیلوکااالری در همکااف ساااختمانی دو طبقااه قاارار  87100یک آبگرمکن گااازی بااا ظرفیاات حرارتاای   کهدرصورتی  -14

𝑯)متر  6داشته باشد و دودکش آن به شکلی باشد که ارتفاق آن  = 𝟔𝒎)  متاار  3و طول افقی لولااه رابااط آن(𝑳 =
𝟑𝒎) باشد، قطر لوله دودکش باید چقدر باشد؟ 

 متر میلی  150(  2     متر میلی  250(  1

 متر میلی  200(  4     متر میلی  300(  3

 76 ، صفحه1-8-17، جدول  17بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه د صحیح است.    
 
 غلط است؟زیر  هایگزینهکدام یک از    -15

 سربند حفاظتی باشند.( کارگران بتن پاش عالوه بر عینک و سپر محافظتی باید مجهز به سرپوش و 1

کااه قطعااات گردنااده دارنااد، از دسااتکش  هادسااتگاه( کارگران الزام دارند در حین کار با دستگاه مته برقاای و یااا سااایر 2

 حفاظتی استفاده نمایند.
بایااد بااا آب  شااوند، قبل از اینکه در اختیار افراد دیگری قاارار داده اندگرفتهتنفسی که مورد استفاده قرار    هایماسک(  3

 ضدعفونی شوند. کامال  نیم گرم و صابون شسته و 
حفاااظتی  گااذر جوشکاری یا برشکاری قرار دارنااد بایااد از  هایجرقه( کارگرانی که در معرض پاشش فلزات مذاب با 4

 استفاده نمایند.
،  ۱۲-۴-۱۲ ، بنااد ۸-۴-۱۲ ، بنااد ۵-۴-۱۲ ، بنااد ۴-۴-۱۲ ، بنااد۱-۸-۴-۱2 ، بنااد12باار اساااس کتاااب مبحااث  جااواب:

 30و   29 صفحه
 گزینه ب صحیح است.    
 
در صورت وقوق آتش سوزی و فعال شدن حسگرهای سیستم اعالم حریب ویژه آسانسور درهای آسانسور   -16

  ................ 

    الا( فقط در طبقه همکا باز می شود 

 طبقه ورودی باز می شود. ب( فقط در 

 ج( فقط در طبقه ورودی یا طبقه از پیش تعیین شده باز می شود. 

  د( فقط در طبقات زیرزمین باز نمی شود.  

 6-7-2-15، بند 38، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

   گزینه ج صحیح است.  



 
و دیگاار  روپیااادهمااورد تخریااب، در  هایساااختماندر خصوص انباشتن مااواد و مصااالح و ضااایعات جاادا شااده از   -17

 است؟ ترصحیحمعابر و فضاهای عمومی کدام گزینه 
 است پذیر امکان روپیاده( با اجازه مهندس ناظر تا یک سوم عرض  1

 ( تحت هیچ شرایطی مجاز نبوده و پیگرد قانونی دارد.2

 است. پذیر امکان( با اخذ مجوز از مرجع رسمی ساختمان  3

 است. پذیر امکان روپیاده( حداکثر تا یک دوم عرض  4

 59 ، صفحه۱۰-۱-۸-۱۲ ، بند12بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ج صحیح است.    
 
 ی( الزامی است؟  برای کدام کاربری، سیستم های جریان ضعیف )تلفن، دربازکن، اعالم حریب و آنتن مرکز -18

 د( بیمارستان  طبقه 5ج( مسکونی   ب( اداری   الا( سینما

 8-1-9-13، جدول  102، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 . گزینه ج صحیح است

 
، کدام یااک شودمیکه برای اتصال، در دو وجه مخالف یک صفحه مشترک اجرا  ایگوشه هایجوشدر خصوص    -19

   زیر صحیح است؟   هایگزینهاز  
 به هم متصل شوند. هاگوشهدر  توانندمیدر دو وجه مخالا بستگی به نوع فوالد  هاجوش( اتصال 1

 گوشه در دو وجه مخالا باید در گوشه مشترک بین دو نوار جوش به هم متصل شوند. هایجوش(  2

 جهت حرکت جوشکاری رعایت شده باشد مجاز است.  کهدرصورتی هاگوشهدر دو وجه مخالا در   هاجوش( اتصال 3

 گوشه در دو وجه مخالا باید در گوشه مشترک بین دو نوار جوش قطع شود. هایجوش(  4

 151 سوم، صفحه ، پاراگراا10ساس کتاب مبحث بر ا  جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 
متاار و حااداکثر رواداری توقااف  30حداکثر رواداری ناشاقولی ابعاد چاه آسانسااور در چاااه آسانسااوری بااا ارتفاااق   -20

 آسانسور در تراز طبقه به چه میزان است؟
 متر میلی ± 10و رواداری تراز توقا  متر میلی  25( رواداری ناشاقولی  1

 متر میلی ± 20و رواداری تراز توقا  متر میلی  50( رواداری ناشاقولی  2

 متر میلی ± 10و رواداری تراز توقا  متر میلی  75( رواداری ناشاقولی  3

 متر میلی ± 15و رواداری تراز توقا  متر میلی  50( رواداری ناشاقولی  4

 ۳۱  ،صفحه۶-۳-۲-۱۵ و  بند  29  ،صفحه۲-۹-۲-۲-۱۵  ، جدول15 بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
آجری دارای دمای پایین، حداقل ضخامت دیوارهای دودکااش و پوشااش داخلاای آن چقاادر اساات؟ و   هایدودکشدر    -21

 اگر چند معبر دود جداگانه در داخل آن تعبیه شود، آیا نیازی به پوشش داخلی دارد؟
بااوده و  متاار میلی 5و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلاای حااداقل  متر سانتی 25( ضخامت دیوارهای دودکش حداقل  1

 چند معبر دود از آن عبور کند ضروری است. کهدرصورتیش داخلی  پوش 
بااوده و  متاار میلی 20و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلی حداقل  متر سانتی 35( ضخامت دیوارهای دودکش حداقل 2

 چنانچه چند معبر دود مجزا در آن تعبیه شود به پوشش داخلی نسوز نیازی نیست.
بااوده و  متاار میلی 16و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلی حداقل  متر سانتی 20ل ( ضخامت دیوارهای دودکش حداق3

 ی متعدد ساخته شود، به پوشش داخلی نسوز نیازی نیست.هادستگاهچنانچه با چند معبر دود مجزا برای تخلیه دود 
بااوده و  متاار لیمی 10و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلی حداقل  متر سانتی 20( ضخامت دیوارهای دودکش حداقل 4

 اگر چند معبر دود مجزا در آن تعبیه شود به پوشش داخلی نسوز نیازی نیست.
 ۱۴۴ صفحه (2-قسمت )الا(و)ب،۲-۶-۱۱-۱۴ ، بند14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 
با قاب فااوالدی ساابک  هایساختمان بندیقابدیوار، کف و بام در  ایسازهحداکثر فاصله محور به محور اعضای   -22

 بیشتر در نظر گرفته شود؟ تواندمیچقدر است؟ و در چه شرایطی این فواصل 



 این حداقل فاصله باید رعایت گردد.  هاساختماندر تمامی اجزای    - متر میلی  910( حداکثر  1

و از آن طریااق بااه وادارهااا و  هااادرگاهدر محل بازشوها به شرطی کااه بااار سااازه بااه نعاال   - متر میلی 610( حداکثر  2

 منتقل شود. هاتیرچه
منتقاال  هاتیرچااهو از آن طریق به وادارها و  هادرگاهدر محل بازشوها اگر بار سازه به نعل    -  متر میلی  910( حداقل  3

 تا دو برابر افزایش یابد. تواندمیشود، فواصل 
 در همه ساختمان این حداقل فاصله باید رعایت گردد.  - متر میلی  810داکثر  ( ح4

 33 ،صفحه  ۶-۲-۱۱ ، بند11بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ب صحیح است.    
 
متاار، عال اام مسااتطیلی  6برخورد کنیم کااه در فاصااله حااداقل  ایلولهدر ساختمان کارگاه صنعتی، به   کهدرصورتی  -23

زیاار  هایگزینااهمشااخص شااده باشااد، حاااکی از کاادام یااک از  هاااآنو نوشته سیاه رناار روی  هافلشنارنجی رنگی با  
 است؟

 .دهندمیجریان حرکت هوای فشرده را نشان   هافلش( لوله حاوی هوای فشرده بوده و 1

 .دهندمیمسیر خروج را نشان   هافلشحریق بوده و  ( لوله حاوی سیاالت اطفای2

 .دهندمیمسیر خروج را نشان   هافلشسیاالت قابل اشتعال بوده و  حاوی( لوله 3

 .دهندمیجریان حرکت سیال را نشان   هافلش( لوله حاوی سیاالت سمی و خورنده بوده و 4

 57 ،صفحه  ۶ شماره  ، جدول20بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه د صحیح است.    
 
در کدام عملیات ساختمان )عینک ایمنی، سپر محافظ صورت، سرپوش  و سربند حفاظتی( باید در اختیار   -24

 کارگران قرار گیرد؟ 
 د( آهنگری  ج( برشکاری   ب( بتن پاشی   الا( جوشکاری 

 2-4-4-12بند   29و صفحه  1-4-4-12بند  28، صفحه 12بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
با بتن مساالح اجاارا  هاقالبدر سیستم قاب تونلی، به منظور اتصال دیوارهای خارجی که برای ایجاد مسیر خروج   -25

 ؟شودمیظر گرفته دیوارهای بتنی داخلی، کف و سقف چه تمهیداتی در ن هایلبه، به شوندمین
در بااتن اقاادام  کااوبیمیخ( برای این منظور از طریق اتصال به صفحات فوالدی انتظااار کااار گذاشااته در بااتن و یااا بااا 1

 .شودمی
 .شودمیبه صورت یکپارچه انجام   هادیواره( اتصال دیوار خارجی توسط میلگردهای متصل به 2

 .گیردمی( اتصال با استفاده از تزریق مالت ماسه سیمان صورت 3

 کدامهیچ(  4

 ۹۹ ، صفحه7-3-7-۶-۱۱ ، بند11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
طبقه یک دریچه بازدیااد  4فاضالب بهداشتی در یک ساختمان مسکونی  کشیلولهاگر در طراحی و اجرای سیستم   -26

 طبقه نصب شود، در این صورت حداقل فاصله دریچه بازدید از دیوار مقابلش چقدر است؟ ترینپاییندر  
 فاصله داشته باشد.  متر سانتی  65( نباید کمتر از 1

 متر سانتی  45تا   30( بین 2

 متر سانتی  35تا   25( بین 3

 متر سانتی  45اقل  ( حد4

 ۹۰ ، صفحه۱  جزء  ،(پ)  قسمت  ،۶-۲-۴-۱۶ ، بند16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 
 هااایترک کهنحویبه گردد استفاده شده خم طولی میلگردهای از مسلح بتن تیر یک برشی نیروی تأمین ( اگر برای27

   .است صحیح  رابطه این  در زیر هایگزینه از  یک  کدام.  کند قطع احتمالی را قطری

 طولی میلگردهای به  نسبت  درجه  ۲۵ زاویه  تحت  mm ۲۰حداقل قطر  با میلگردهای  از  ( استفاده1
 طولی میلگردهای به نسبت  درجه ۲۵  زاویه تحت  mm۲۵حداقل   قطر  با میلگردهای  از  ( استفاده2



 طولی میلگردهای به  نسبت  درجه  ۳۰ زاویه  تحت  mm36  حداقل قطر  با میلگردهای  از  ( استفاده3
 طولی میلگردهای به نسبت  درجه 35 زاویه  تحت  mm32  حداقل قطر  با میلگردهای  از  استفاده (4

 1۲۲ ، صفحه۶-۵-۴-۸-۹ ، بند  9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح ج گزینه   

 باشد؟نمی طرفه  دو هایدال جزء ریز  ایسازه  هایسیستم  از  یککدام (  28

 یفوالد  عرشه یرو  ز یجار ر د  مرکب ر یغ هایدال(  ۱

 توپر  هایدال(  ۲

 (مشبک  دال) طرفه  دو هایتیرچه با دال  ستمیس (  ۳

 .باشد شده  ختهیر   زمانهم صورت به  آن  اجزاء که یبتن  مرکب دال(  ۴

 155صفحه   1-1-10-9، بند   9بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  د گزینه   

 
 در ساختمان های فوالدی با مقاطع کار گرم نورد شده، در چه صورت باید جوشکاری متوقف شد؟   -29

 درجه سانتگراد کمتر شود.  -4الا( در صورتی که دمای سطح کار از 

 تیگراد کمتر شود. ب( در صورتی که دمای سطح کار از صفر درجه سان

 درجه سانتیگراد کمتر شود.  5ج( در صورتی که دمای سطح کار از  

 درجه سانتیگراد کمتر شود.   -15د( در صورتی که دمای سطح کار از  

 36-1-8-1-11، بند 12، صفحه 11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 
د باشااد، حااداکثر محتماال حاا وا 6، کناادمییکی از لوازم بهداشتی که با فالش والو کار   ایلحظهاگر حداکثر مصرف    -30

 ؟باشدمیاستفاده از سایر لوازم بهداشتی چقدر  زمانیهممقدار جریان آب به علت  
 لیتر در ثانیه  95/0(  2    گالن در دقیقه  4/17(  1

 لیتر در ثانیه  24/1(  4    گالن در دقیقه  15(  3

 ۱۴۶ ، صفحه۲-۳-۱ پ  ، جدول16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
 
 زیر صحیح است؟  هایگزینهاز   یککدام  -31

بااه  دسااتپایینهواکشی که برای لوازم بهداشتی باالدساات بااه عنااوان لولااه فاضااالب باارای لااوازم بهداشااتی   گونههیچ(  1

 عنوان هواکش عمل کند مجاز نیست.
درجااه  12/5نبایااد از  شااودمیفوالدی گالوانیزه که به عنوان هااواکش فاضااالب اسااتفاده   کشیلوله( خم کردن لوله در  2

 بیشتر باشد.
لااوازم  تریندسااتهااواکش کمکاای در شاااخه افقاای فاضااالب، هااواکش کمکاای بایااد بعااد از پااایین   ( در صورت نیاز بااه3

 در نظر گرفته شده است به شاخه فاضالب متصل شود. هاآنبهداشتی که هواکش مداری برای 
 هواکش تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. کشیلولهفاضالب و   کشیلوله  زمانهم( آزمایش 4

 115، قسمت )ث(، صفحه 9-2-5-16، ادامه بند 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 
 گاز برای یک مجتمع مسکونی صحیح است؟  کشیلولهکدام یک از شرایط زیر در سیستم    -32

مااورد اسااتفاده قاارار  مجااددا  گاااز  کشاایلولهباز شده است، نبایااد در  کشیلولهاز سیستم  قبال  ( شیرها و اتصاالتی را که  1

 گیرد.



گاااز مااورد اسااتفاده قاارار  کشاایلولهدر  مجااددا  باز شده است، نبایااد  کشیلولهاز سیستم  قبال  ( شیرها و اتصاالتی را که  2

 مصرفی و مستعمل بالمانع است. هایلولهولی استفاده مجدد از    ،داد
 350ی به کااار رفتااه باشااد، بایااد حااداکثر تااا دمااای گاز، الیاا فلز   کشیلولهدر ساختن واشرهای الئی    کهدرصورتی(  3

 درجه سانتی گراد مقاومت داشته باشد.
( نصب شیر قطع کن قبل از رگوالتور الزامی است ولی بعد از رگوالتااور الزاماای باارای نصااب شاایرقطع کاان وجااود 4

 ندارد.
 ۹۹ ، صفحه6-2-۱۱-۱۷ و بند  ۹۷ ، صفحه۱۰-۱-۱۱-۱۷ و  ۹-۱-۱۱-۱۷ ، بندهای17بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
به یک دستگاه گازسوز در یااک ساااختمان  کشیلولهدر صورت نیاز به استفاده از لوله مسی برای اتصال سیستم   -33

 مسکونی دو طبقه، حداکثر طول مجاز لوله مسی چقدر است؟
 Bنوع  هایلولهبرای متر    1/75و  Aمتر برای لوله نوع   3/75(  1
 ( در صورت رعایت ضوابط مربوط به قطر و ضخامت دیواره لوله، محدودیتی ندارد.2

 متر   25/2(  3
 متر  1/5(  4

 ۳۵ ، صفحه(ب)  قسمت  ۱-۴-۴-۱۷ بند ، ادامه17بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 
« قرار دارند، حااداکثر تااراز 2-در زیر گروه »م 4در مبحث  هاتصرف بندیدستهی که بر اسا  هایساختمانبرای    -34

 است؟ بلدسیبه ترتیب چند    پلهراهمعادل صدای نوفه زمینه مجاز در سرسرای ورودی و 
1  )50-  50   2  )40-  50  3  )45-40    4  )50-45   

-۱-۲-۳-۴ ، بنااد4و همچنااین طبااق مبحااث  ۲۳ ، صاافحه1-2-۲-۱۸ ، جاادول18باار اساااس کتاااب مبحااث  جااواب:

 ۲۰ ، صفحه2

 گزینه الف صحیح است.    
 
سااقف بااین طبقااات سااالن  ایکوبااه بناادی صااداحداقل درجااه  تأمینآیا سقف پیشنهاد شده در ادامه به ترتیب برای   -35

 بستری )تصرف درمانی( و سقف اماکن م هبی مجاز است؟  بخش  هایاتاقسخنرانی )تصرف فرهنگی(، سقف بین 
 هایتختااه – مترسااانتی 1/9) سقف دال بتن مسلح پیشنهادی به ترتیااب متشااکل از: کااف سااازی چااوبی بااه ضااخامت 

زیاار  مترسااانتی  2/5و در فواصل مناسب از یکدیگر= الیاف معدنی به ضااخامت  مترسانتی 4×5چهار تراش به ابعاد 

 1/2زیاار سااقف بااه ضااخامت  کاری گچالیه  تا  نهایو  مترسانتی 15دال بتنی مسلح به ضخامت  -چهار تراش  هایچوب

 (.مترسانتی
 بلی  -بلی   -( خیر 2     بلی  -خیر  -( بلی1

 خیر   -خیر   -( بلی4    بلی   -خیر   -( خیر 3

-پ جاادول و ادامااه ۳۴ ، صفحه4-5-2-18و جدول  ۴۱ ، صفحه۳-۷-۲- ۱۸ ، جدول18بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 ۷۸ ، صفحه۴-۱
 گزینه ب صحیح است.    
 
 نفااار  250نفااار کاااه در هااار طبقاااه دارای باااار تصااارف  1000در یاااک تصااارف تجمعااای باااا باااار تصااارف  -36

 صحیح است؟ هاخروج، کدام گزینه در مورد تعداد و شرایط استقرار باشدمی
 شود.نفر و حداقل دو خروج دیگر در نظر گرفته    1000( در هر تراز یک خروج اصلی برای ظرفیت 1

نفر در هر تراز در نظاار  250( عالوه بر رعایت ضوابط در مورد خروج اصلی خروج دیگری حداقل برای ظرفیت 2

 گرفته شود.
 خروج دیگر به غیر از خروج اصلی با فاصله مناسب از یکدیگر در نظر گرفته شود.  2( در هر تراز حداقل  3

نفاار در هاار  125دیگااری نیااز باارای ظرفیاات حااداقل  ایهاا خروج( عالوه بر رعایت ضوابط در مورد خروج اصلی،  4

 تراز در نظر گرفته شود.
 78، صفحه 18-3-3-6-3و جدول    124، صفحه ۳-14-۶-۳  و   2-14-6-3، بندهای 3بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه د صحیح است.    
 



اگر دیوارهای خارجی از الوارهای چااوبی مطااابب بااا مقااررات ملاای ساااختمان و اسااتانداردهای معتباار موجااود در   -37

کشور در ساختمانی بدون سقف کا ب و با ساختاری کااه از مصااالح غیرقاباال سااوختن و مااورد تا یااد اسااتاندارد ایااران 
باادون فضاااهای پنهااان ساااختاری باشااند،  است استفاده شده باشد و سایر اجزای ساختمان از جن  چااوب یااک تکااه و

 زیر در مورد این ساختمان درست است؟ هایگزینهکدام یک از  
 اضافه نیز باید در نظر گرفته شود. بندیطبقه،  A2( به دلیل ایجاد دود هنگام حریق عالوه بر طبقه عملکرد 1

از سااازه ساااختمان کااه نمایااان هسااتند، رعایاات الزامااات واکاانش در براباار آتااش باارای مصااالح،  هاااییبخش( باارای 2

 داخلی و نما الزامی نیست. هایکارینازک
 باید در نظر گرفته شود. C( طبقه عملکرد واکنش در برابر آتش به غیر از پوشش کا برای این ساختمان  3

 واکنش در برابر آتش الزامی است. بندیطبقهساختمان بررسی   ایسازه هایبخش( برای تمامی 4

 ۱۳۹ ، صفحه(2) مورد هاو تبصره  ۳۶ ، صفحه۴-۲-۳-۳ ، بند3بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.    
 
 هاگزینااهبنایی محصااور شااده بااا کااالف کاادام یااک از  هایساختمانقا م بتنی در   هایکالفدر مورد ناحیه بحرانی    -38

 ؟باشدنمیصحیح 
 که کمتر است، بیشتر باشد.  هرکدامیا عرض کالا  متر میلی  250از  داز یکدیگر نبای هاتنگ( فاصله 1

 .شودمی( طول ناحیه بحرانی در کالا قائم از بر داخلی کالا افقی محاسبه  2

 کاهش یابد. متر میلی  150در ناحیه بحرانی باید به  هاتنگ( حداکثر فاصله 3

فاصااله محااور تااا محااور  پنجمیااک( طول ناحیه بحرانی از بر داخلی کالا افقی، برابر با یکاای از بزرگتاارین مقااادیر 4

 بااااال و پاااایین دیاااوار بناااایی، یاااا دو برابااار ضاااخامت کاااالا قاااائم در راساااتای عماااود بااار دیاااوار  افقااای هاااایکالا
 .  باشدمی

 ۵۶ ، صفحه(3)  جزء( ب)  ، قسمت2-10-5-5-8 ، بند8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
گمانااه  5مترمربااع، زدن  800اشغال برای شناسایی ژ وتکنیکی زمین، جهت ساخت یک ساختمان منفرد با سطح   -39

 الزامی شده است. کدام گزینه صحیح است؟
ساااده و  بناادیالیهمتر و دارای اهمیت خیلی زیاد بااوده ولاای روی زمااین بااا   15( این ساختمان با گودبرداری به عمق  1

 .شودمیمناسب احداث  
سساات و نامناسااب  بناادیالیهلی روی زمینی با متر و دارای اهمیت کم بوده و  5( این ساختمان با گودبرداری به عمق  2

 .شودمیاحداث  
ساده و مناسب  بندیالیهمتر و دارای اهمیت متوسط بوده ولی روی زمینی با   3( این ساختمان با گودبرداری به عمق  3

 .شودمیاحداث  
پیچیااده و نامناسااب احااداث  بناادیالیه( این ساختمان بدون گودبرداری و دارای اهمیت زیاد بوده، ولی روی زمیناای بااا 4

 .شودمی
 ۹ و ۸ ، صفحه2-۲-۷  جدول و  ۱-۲-۷  ، جدول7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 
 زیر درست است؟ هایگزینهاز   یک  کدامگرم   هایمحیطدر شرایط محیطی سونای بخار و   -40

 25باایش از  13نمناک یا مرطوب نیز هسااتند طبااق تعریااا مبحااث   هایمحیطجزء    معموال  گرم که    هایمحیط( دمای  1
 .باشدمیدرجه سانتی گراد  

 .باشدنمیمجاز   از تجهیزات الکتریکی کدامهیچ( در محیط سونای بخار نصب 2

 .باشدمی متر سانتی  5در محیط سونای بخار حداقل    کشیسیمو  کشیلوله( عمق دفن  3

 .باشدمی متر سانتی  8حداقل    کشیسیمو   کشیلوله( در محیط سونای بخار عمق دفن  4
 ۱۳۵ ، صفحه۸-۱۰-۱۳، قسمت )الا( و )ت( و بند ۷-۱۰-۱۳بند  ، ادامه13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 
مقرر است یک ساختمان بنایی آجری در مجاورت رودخانه ای دا می ساخته شود. برای ساخت کرسی دیوارها   -41

 درصد ج ب آب آجرهای مورد استفاده نباید بیش از:  

 درصد باشد  10د(   درصد باشد  3ج(   درصد باشد  5ب(  درصد باشد  7الا( 



 ( 4، قسمت )1-4-2-2-8، بند 12،صفحه 8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

برای ساختمان سازی در زمینی که دارای الیه های پیچیده است. با توجه به مشابهت اطالعات ژ وتکنیکی  -42

 موجود مربوط به ملک مجاور، حداکثر فاصله قبول گمانه ها برابر است با:  

 متر 50د(   متر 45ج(   متر 30ب(   متر 60الا( 

 ( 1-، قسمت ) الا و ب 2-4-3-2-7، بند 8، صفحه  7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 
 قاااارار  هاااااکفزیاااار باااارای اجاااارای ماااادارهای برقاااای کااااه در زیاااار  هایلولااااهاسااااتفاده از کاااادام یااااک از  -43

 است؟  مجاز گیردمی
 فوالدی یا پالستیکی صلب هایلوله(  2    پلی آمید هایلوله(  1

 کدامهیچ(  4    خرطومی هایلوله(  3

 91 ، صفحه  ۵-۳-۷-۱۳ ، بند13بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ب صحیح است.    
 
در یک ساختمان بنایی واقااع در یااک منطقااه بااا خطاار نساابی کاام، کااه بااا میلگاارد مساالح شااده اساات. حااداقل قطاار   -44

 متاارمیلی. چنااد اناادکردهرا در اعضااای خمشاای مهااار   متاارمیلی  18که میلگردهای فشاری بااا قطاار    هاتنرمیلگردهای  

 چقدر است؟  هاآنفاصله بین باشند، حداکثر   مترمیلی 6از میلگردهای با قطر  هاتنراست؟ چنانچه  

     متر میلی  300 – متر میلی  10(  1

 متر میلی  300 –  متر میلی 8(  2

      متر میلی  288 –  متر میلی 6(  3

 .شودمی( در اعضای خمشی ساختمان بنایی مسلح از میلگرد فشاری استفاده ن4
 37 ، صفحه(  ۶)  جزء  ۴-۳-۴-۸ ، بند8بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ج صحیح است.    
 
 مکانیکی صحیح است؟  تأسیساتی  هادستگاهزیر در مورد نصب   هایگزینهکدام یک از    -45

، اناادازه شااودمیمکانیکی که باید در دسترس باشااد در اتاااقکی زیاار کااا نصااب   تأسیساتاگر دستگاه    درهرصورت(  1

 باشد.  متر سانتی  75×  75دریچه دسترسی آن نباید کمتر از 

کااه بخشاای  متر سااانتی 120فقط یک در با عاارض حااداقل  تواندمی شودمیکه در آن دیگ بخار نصب   ایموتورخانه(  2

 از آن امکان جابجایی هوا را دارد، داشته باشد.
مکااانیکی کااه روی شاایروانی یااک ویااال بااا  تأسیساااتگاه ( در صورت نیاز به سکویی برای دسترسی و تعمیرات دست3

 باشد. متر سانتی  60درصد نصب شده است، عمق آن از هر طرا نباید کمتر از    40شیب  

 اینچ زیر آن قرار گیرد.  3باید پی دستگاه حداقل به ارتفاع   شودمیمکانیکی روی کا نصب   تأسیسات( اگر دستگاه 4

 بنااد و( ۲) قساامت ،۲-۶-۳-۱۴ / بناادهای ۳۲ ، صاافحه(ب) قساامت ،۲-۵-۳-۱۴ ، بنااد14بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 ۳۵ ، صفحه(ب) قسمت  ،۴-۶-۳-۱۴ بند  / ادامه  ۳۴ ، صفحه(الا)  قسمت  ،۱۴-۳-۶-۳
 گزینه الف صحیح است.    
 
استان، کاادام  مهندسینظامبرای حضور در مجمع عمومی و دادن رای به وکالت از دیگران توسط اعضای حقیقی   -46

 یک از ترتیبات زیر صحیح است؟
 ( برای دادن رای، امکان گرفتن وکالت از دیگران وجود ندارد.1

ساااعت  24بایااد  نامااهوکالتحداکثر از یک عضو دیگر وکالت بگیرد.   تواندمیاستان    مهندسینظام( هر عضو حقیقی  2

 قبل در محل دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شده باشد.
باید در دفتاار اسااناد  نامهوکالتحداکثر از دو عضو دیگر وکالت بگیرد  تواندمیاستان    مهندسینظام( هر عضو حقیقی  3

 تان تنظیم و امضا شده باشد.ساعت قبل در سازمان اس   24رسمی با حداقل  

حداکثر از دو عضو دیگر وکالت بگیاارد و کسااانی کااه وکالاات خااود را  تواندمیاستان  مهندسینظام( هر عضو حقیقی 4

 جداگانه در مجمع عمومی رای گیری شرکت نمایند. توانندمیتفویض کنند 



 3، صفحه 1( تبصره 52) بر اساس اصالحیه و الحاقیه قانون نظام مهندسی ساختمان، ماده  جواب:
 گزینه ج صحیح است.    
 
پیمان و مساا ولیت عاادم رعایاات قااوانین مس ولیت کامل حسن اجرای کارهای موضوق پیمان طبب اسناد و مدارک   -47

از مراجااع زیاار  یککاادام، بااه ترتیااب باار عهااده هاپروژهدر  هامالیاتاجتماعی و   تأمینو مقررات مربوط به کار، بیمه  
 است؟

 پیمانکار   -( پیمانکار 2 کارفرما    -( پیمانکار 1

 کارفرما  -( دستگاه نظارت 4 دستگاه نظارت    - ( پیمانکار 3

 خصوصی و عمومی  شرایط و  قراردادها  بر اساس کتاب  جواب:
 گزینه ب صحیح است.    
 
نشااده و  سااازیآمادهسطوح آلومینیومی  آمیزیرنرو  سازیآمادهفوالدی، برای  هایساختماندر نصب و اجرای   -48

 ؟شودمییا آهن گالوانیزه شده چگونه عمل 
 .شودمیاقدام   آمیزیرنگنسبت به  مستقیما  ( با توجه به وجود سطح صاا روی این دسته از فلزات،  1

 کرد. آمیزیرنگبا استفاده از مواد ساینده انجام شده پس از آن  سازیآماده( ابتدا عملیات 2

 آمیزیرنااگبا مواد ساینده اقدام سپس بالفاصله سطح را بااا آسااتری مناسااب پوشااش داده و   سازیآماده( ابتدا نسبت به  3

 کرد.
روی سااطوا اعمااال  چربی زدایی کرد. سااپس یااک الیااه واش پرایماار باار  کامال  ( ابتدا باید سطح را با یک حالل قوی 4

 نموده و آنگاه سیستم رنگ ارائه شده را بر روی آن انجام داد.
 269 ، صفحه(پ)  قسمت  ،۲-۵-۴-۱۰ بند  ، ادامه10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 
به محل ساخت اسکلت ارسال شااده اساات  IPE 180متری تیرآهن  12شاخه  89برای اجرای یک اسکلت فوالدی  -49

مااورد  هااایآزمایشباارای انجااام  تواناادمیولی ناظر از مشخصات تیرآهن یاد شده اطمینان ندارد. در این صورت ناااظر 
 (.باشدمیکیلوگرم    8/18نیاز چند نمونه اتفاقی انتخاب و تقاضا نماید؟ )وزن هر متر طول تیرآهن 

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

 ۲۵۸ ، صفحه۳-۴-۱۰ ، بند10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
 در ساخت اتاق عکسبرداری پزشکی و در محل های کار با پرتو های رادیواکتیو، از کدام فلز استفاده می شود؟   -50

   ب( سرب     الا( روی
 د( به علت وجود اشعه در این فضاها استفاده از فلز ممنوع است       ج( چدن 
 3-2-20-5، بند 154، صفحه  5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 زیر صحیح است؟ هایگزینهاز   یککدامدر مورد اجزای سازه نگهبان به روش خرپایی،    -51

 است. تر پرهزینهولی  تر مقاومنگهبان دیگر، سازه خرپایی   هایسازه( در مقایسه با 1

 انجام شود. کامال  تا عمق نهایی مورد نظر    برداریخاک( به خاطر فرم سازه خرپایی، ابتدا نیاز است تا 2

 .شودمیبا تکمیل سازه خرپایی برداشته    زمانهم  مرحله به  مرحله( هنگام اجرای سازه خرپایی، خاک  3

زاحمت را باارای تااردد افااراد و اجاارای مراحاال نگهبان، کمترین م هایسازه( سازه نگهبان خرپایی در مقایسه با دیگر 4

 دارد.  ریزیپی
 ، صااافحه7-23/  بناااد  113 ، صااافحه1-23بااار اسااااس کتااااب گاااودبرداری و ساااازه هاااای نگهباااان ، بناااد  جاااواب:

 127و   126

 گزینه ج صحیح است.
 کدام یر از قیرهای مصرفی در صنعت ساختمان کمتر موجب آلودگی محیط زیست می شوند؟   -52

   ب( قیرهای خال    الا( قیرهای محلول زودگیر
 د( قیرهای محلول کندگیر    ج( قیرهای امولوسیون 

 3-4-11-5، بند 88، صفحه  5بر اساس کتاب مبحث  جواب: 
 گزینه ج صحیح است. 



 
 بااااارای تشاااااخیص درآماااااد مشااااامول مالیاااااات  قبولقابااااال هایهزیناااااهارد زیااااار، از کااااادام یاااااک از ماااااو -53

 ؟باشدنمی
 اجاری باشد. کهدرصورتیو ادوات مربوط به موسسه    آالتماشین( اجاره بهای 1

 بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار  هایبیمهبهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی   هایهزینه(  2

 مربوط به درآمدهایی که به موجب قانون از پرداخت مالیات معاا باشند. هایهزینه(  3

 ( مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات4

 134 بر اساس کتاب قوانین بیمه و مالیات ، صفحه  جواب:

 گزینه ج صحیح است.
 
بااه  هاااییگزارشمقااررات موظااف بااه تهیااه و تساالیم  اسااا  باارمجازات انتظامی در مورد یکی از مهندسااان کااه   -54

 آن تعلل ورزیده باشد، کدام است؟ موقعبهمراجع قانونی شده ولی در تنظیم و تسلیم  
 ( مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه1

 ( مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج2

 مجازات انتظامی درجه چهار (  3

 ( مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج4

 9، صفحه 9قسمت الا_ 91براساس اصالحیه و ابالغیه کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مادهجواب : 
 گزینه الف صحیح است.    
 
 ؟باشدمینزیر صحیح  هایگزینه، کدام یک از  هاکارگاهدر امور مرتبط با بازرسی   -55

 ممنوع است. دهندمیانجام   آور زیان( ارجاع کار اضافی به کارگرانی که کار شبانه یا کارهای خطرناک و سخت و  1

( گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت کار در موارد مربوط به حدود وظایا و اختیاراتشان در حکاام گاازارش 2

 ضابطین دادگستری خواهد بود.
، پرداخت مزد کارگران کارگاه باار عهااده شودمی( در ایامی که به دلیل احتمال وقوع حادثه یا بروز خطر، کار تعطیل 3

 .باشدمیکارفرما  
 ممنوع است. هاکارگاهسال تمام در کلیه   18( به کار گماردن افراد کمتر از 4

،  105  / ماده  48  ، صفحه101  / ماده   36  صفحه ،  ۷۹  / ماده  32  ، صفحه۶۱  براساس کتاب قانون کار ، مادهجواب :  

 49 صفحه
 گزینه د صحیح است    
 
 در کدام یک از گزینه های زیر پلیمرهای ساختمانی به کارگرفته می شوند؟  - 56

 ژئوتکستایل ها -FRPب( ورق های      لرزه گیرها -الا( گروت

 ه د( هر سه گزین   پروفیل پنجره -ج( لوله ها و اتصاالت تاسساتی
 1-17-5، جدول 129، صفحه  5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
در صورت لزوم احداث ساختمانی در زمینی که رودخانه ای از کنار آن زمین می گ رد و حریم مصوبی برای آن   -57

 رودخانه وجود ندارد، در نظر گرفتن حداقل فاصله:  
   متر ضروری است  30ب(     متر ضروری است  45الا( 

 متر ضروری است.  25د(     متر ضروری است  15ج( 

 7-2-4-4، بند 35، صفحه  4بر اساس کتاب مبحث   جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
 متر را در مسیر فرعی یک ساختمان طی   14/0متر که ارتفاق  1/ 80شیب راهه ای به طول  -58

 می کند:  
 ب( در یک طرا دست انداز می خواهد   الا( دست انداز الزم را ندارد 

 قرار گرفتن در مسیر حرکت ساختمان نامناسب است  د( برای  ج( در دو طرا دست انداز می خواهد
 ، قسمت )ب( 3-11-1-5-4، بند 51، صفحه  4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است. 



 
 در ورودی یک ساختمان تجاری رو به معبر عمومی )به بیرون( باز می شود. این »در« در حالت باز باید:   -59

 متر وارد حریم معبر شود.  35/0داکثر الا( با نصب عالئم هشدار دهنده ح

 متر با لبه جدول خیابان فاصله داشته باشد.  0/ 8ب( 

 متر وارد معبر شود.  8/0ج( حداکثر  

 سانتیمتر وارد حریم معبر شود.  10د( حداکثر 

 ، قسمت )چ(1-5-4-4، بند 38، صفحه  4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
در همسااایگی آن ساااختمان دو طبقااه قاادیمی آجااری ضااعیف و باادون زیاارزمین وجااود دارد.   اگر برای زمیناای کااه  -60

ی قا م اجرا کنیم، میزان خطر گود کدام است و مس ولیت طراحاای گااود باار هادیوارهمتر و با   5بخواهیم گودی به عمب  

 عهده کیست؟
 پایدارسازی گودمهندس طراا و استفاده از متخص  ذیصالا    -( خطر گود معمولی 1

 طراحی گودبرداری توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالا  -  ( خطر گود زیاد2

 طراحی گودبرداری توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالا   - ( خطر گود بسیار زیاد3

 مهندس طراا   - ( خطر گود معمولی4

 ۱۹ ، صفحه11-4-3-3-7/ بند   18، صفحه 7-4-3-3-7 ، بند7بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است    
 
 
 
 
 
 


