
اتاق خواب که روی زمین واقع شده برابر  -1 .𝒎𝟐حداقل مقاومت حرارتی عایق کف یک  𝒌/𝒘  5/0    اعالم گردیده
 ؟  نیستاست. کدام یک از گزینه های زیر صحیح 
 سانتیمتر   70+ سانتیمتر است. با عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل  30الف( اختالف کف اتاق خواب با محوطه 

 سانتیمتر  70+ سانتیمتر است. با عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل 60اتاق خواب با محوطه ب( اختالف کف 
 سانتیمتر   50سانتیمتر است. با عایق کاری پیرامونی با عرض حداقل  ±  00/0ج( اختالف کف اتاق خواب با محوطه 
 سانتیمتر   50با عرض حداقل  سانتیمتر است. با عایق کاری پیرامونی  -30د( اختالف کف اتاق خواب با محوطه 

 )ه( ، جدول 44، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است  

 
هرتز برای )اتاق های مهمان در هتل، اتاق کامپیوتر، اتاق تمرین    1000حداکثر میانگین زمان واخنش در بسامد  -2

 موسیقی، اتاق زایمان( به ترتیب چند ثانیه است؟ 
     2/1 -0/1 -0/1 -8/0ب(       2/1 -0/1 -9/0 – 8/0الف( 

 2/1 -8/0 -2/1 – 0/1د(      5/1 -2/1 -9/0 – 0/1ج( 
-18جدول   32، صفحه 2-4-2-18جدول   29، صفحه 2-3-2-18جدول  26، صفحه 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:
2-5-2 

 گزینه ب صحیح است.  
 
، دیوار با صفحات روکش دار گچی با مشخصات: یک الیه تخته گچی  (drywall)صدابندی هوابرد دیوار خشک    -3

وادارهای    25/1به ضخامت   هر طرف،  فواصل    10سانتیمتر در  به    625سانتیمتری در  معدنی  الیاف  و  میلیمتری 
 سانتیمتر در وسط چند دسی بل است؟   4ضخامت 

 51 (db)د(   50 (db)ج(   47 (db) ب(               45 (db)الف( 
 ، مورد آخر1-3-، جدول پ67، صفحه 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 متر فاصله داشته باشد:  65اختمان در صورتی که آخرین مصرف کننده آب گرم مصرفی از موتورخانه س -4

 درجه سلسیوس نگه داشته شود.  60مصرفی بیش از متری موتورخانه دمای آب گرم  30الف( باید تا فاصله 
 متری مصرف کننده دمای آب گرم داخل لوله در حدود ارقام مقرر نگه داشته شود.  35ب( باید تا فاصله حداقل 

 متری موتورخانه دمای آب گرم داخل لوله در حدود ارقام نگه داشته شود.  30ج( باید تا فاصله 
 متری موتورخانه دمای آب گرم داخل لوله در حدود ارقام مقرر نگه داشته شود.  35د( باید تا فاصله حداقل 

 2-، قسمت الف 3-8-4-16، بند 163، صفحه 16بر اساس کتاب راهنمای مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
   حداکثر تا کدام قطر نامی، در لوله کشی فوالدی گالوانیزه می توان از اتصال دنده ای استفاده کرد؟  -5

 میلیمتر  60د(   میلیمتر  100ج(   میلیمتر  80ب(   میلیمتر  50الف( 
 6-4-3-16، بند 54، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 محاسبات ترافیک آسانسور باید به گونه ای باشد که حرکت آسانسور از طبقه ورودی آسانسور به طور متوسط:   -6

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

 
افزایش    8آسانسور    3چاه آسانسور و در هر چاه    2طبقه    8در یک ساختمان    -7 نفره نصب شده است که امکان 

است    متر بر ثانیه پیش بینی شده است. سطح تخلیه حداقل برای هوای چاه های آسانسور برابر  7/2سرعت آنها تا  
   با:

 مترمربع 4/0ب(       مترمربع  3/0الف( 
 مساحت مقطع چاه آسانسور   2/0د(     مساحت مقطع چاه آسانسور 1/0ج( 

 2-8-2-2-15، بند 28، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است.  



 
آسانسو-8 ویژه  حریق  اعالم  سیستم  حسگرهای  شدن  فعال  و  سوزی  آتش  وقوع  صورت  آسانسور در  درهای  ر 

  ................ 
    الف( فقط در طبقه همکف باز می شود 
 ب( فقط در طبقه ورودی باز می شود. 

 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 15مبحث بر اساس کتاب  جواب:
 گزینه ج صحیح است.  

 
   نیست؟ کدام گزینه صحیح  -9

متر    1الف( اگر طول کانال کولر آبی که در هوای آزاد و در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارد کمتر از  
 باشد نباید محافظت شود. 

 ل عوامل جوی دارد. ب( کانال هوا که در ساختمان خارج و در هوای آزاد نصب شود، نیاز به حفاظت در مقاب
  1ج( طول کانال فلزی کولر آبی که در هوای آزاد و در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارد نباید بیش از  

 متر باشد. 
د( اگر طول کانال فلزی کولر آبی که در معرض هوای آزاد و در معرض تابش مستقیم نور خورشید قرار دارد بیش  

 ود. متر باشد، باید محافظت ش  1از 
 ( 1، قسمت پ و قسمت )6-4-6-14ند ، ب74، صفحه 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه  الف صحیح است. 
 
 برای کدام کاربری، سیستم های جریان ضعیف )تلفن، دربازکن، اعالم حریق و آنتن مرکزی( الزامی است؟   -10

 د( بیمارستان  طبقه 5ج( مسکونی   ب( اداری   الف( سینما
 8-1-9-13، جدول 102، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
اختیار    -11 در  باید  حفاظتی(  سربند  و  سرپوش   صورت،  محافظ  سپر  ایمنی،  )عینک  ساختمان  عملیات  کدام  در 

 (95شهریور   -اجرا  -کارگران قرار گیرد؟ )معماری
 د( آهنگری  ج( برشکاری   ب( بتن پاشی   الف( جوشکاری 

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

 
الزامی    -12 زیست  و حفاظت محیط  کار  بهداشت  ایمنی،  به عنوان مسئول  ذیصالح  معرفی شخص  در چه صورتی 

 است؟  
 متر ارتفاع از روی پی  23مترمربع و یا  2000الف( در کارگاه های با زیربنای بیش از 
 متر ارتفاع از روی پی  18مترمربع و یا  2000ب( در کارگاه های با زیربنای بیش از 

 متر ارتفاع از روی پی  18مترمربع و یا  3000کارگاه های با زیربنای بیش از ج( در 
 متر ارتفاع از روی پی  23مترمربع و یا  3000د( در کارگاه های با زیرنای بیش از 

 5-5-1-12، بند 9، صفحه 12ب مبحث بر اساس کتا جواب:
 گزینه ج صحیح است.  

 
 رم نورد شده، در چه صورت باید جوشکاری متوقف شد؟  در ساختمان های فوالدی با مقاطع کار گ -13

 درجه سانتگراد کمتر شود.  -4الف( در صورتی که دمای سطح کار از 
 ب( در صورتی که دمای سطح کار از صفر درجه سانتیگراد کمتر شود. 

 درجه سانتیگراد کمتر شود.  5ج( در صورتی که دمای سطح کار از 
 درجه سانتیگراد کمتر شود.  -15 د( در صورتی که دمای سطح کار از 

 36-1-8-1-11، بند 12، صفحه 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 



مگاپاسکال برای پی سازی یک ساختمان بنایی، چند    20روزه    42در صورت استفاده از بتنی با مقاومت فشاری  -14
 درصد آن می تواند سنگ الشه باشد؟  

 %40د(    %20ج(    %10ب(   %30الف( 
 10-2-2-8، بند 21، صفحه 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
 است؟    گزینه صحیح کدام  -15

استفاده    5و    2الف( در جایی که خطر سولفات ها وجود دارد در ساخت مالت های سیمانی باید از سیمان های نوع  
 کرد. 

 ساعت از ساخت مالت بگذرد، نباید از آن استفاده کرد و مالت سفت شده را باید با آب به غلظت رساند.  7ب( اگر 
 درصد است.  7های رنگی ج( حداکثر درصد وزنی گرد رنگ در مالت 

 د( استفاده از بیل و کمچه برای تعیین نسبت مواد مالت مجاز است.
 6-1-3-5-5، بند 35، صفحه 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
سبک  -16 فوالدی  قاب  سیستم  با  سازی  ساختمان  اعضای    (LDF)در  ساخت  در  رواداری   کدام 

 ؟  نیستسازه ای مجاز 
 میلیمتر  1/6±الف( خمیدگی جان در وادارها  

 میلیمتر 7/12میلیمتر در متر طول و ماکزیمم  6/2ب( بازشدگی مقاطع دوبل در الوک ها، 
 میلیمتر 7/12میلیمتر در متر طول و ماکزیمم  7/2ج( خمیدگی 

 میلیمتر  7/12میلیمتر در متر طول و ماکزیمم   6/2وادارها، د( پیچش مقطع در 
 3-2-11، جدول 41، صفحه 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است.  
 
مقرر است یک ساختمان بنایی آجری در مجاورت رودخانه ای دائمی ساخته شود. برای ساخت کرسی دیوارها -17

 بیش از:   درصد جذب آب آجرهای مورد استفاده نباید
 درصد باشد  10د(   درصد باشد  3ج(   درصد باشد  5ب(  درصد باشد  7الف( 

 ( 4، قسمت )1-4-2-2-8بند  ،12صفحه ،8بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است.  

 
ژئوتکنیکی    -18 اطالعات  مشابهت  به  توجه  با  است.  پیچیده  های  الیه  دارای  که  زمینی  در  سازی  ساختمان  برای 

 موجود مربوط به ملک مجاور، حداکثر فاصله قبول گمانه ها برابر است با:  
 متر 50د(   متر 45ج(   متر 30ب(   متر  60الف( 

 ( 1-، قسمت ) الف و ب 2-4-3-2-7، بند 8، صفحه 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
متر در    A  ×9مترمربع زیربنا، دو طبقه زیرزمین و سطح اشغال    250عملیات اجرایی یک ساختمان مسکونی با  -19

 زمینی نامناسب آغاز شده است. حداقل گمانه های الزم چه تعداد است؟
 3د(    1ج(    2ب(    4الف( 

 2-2-7جدول  9و صفحه   1-2-7جدول   8، صفحه 7 بر اساس کتاب مبحث جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
 در ساخت اتاق عکسبرداری پزشکی و در محل های کار با پرتو های رادیواکتیو، از کدام فلز استفاده می شود؟   -20

   ب( سرب     الف( 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:

 است.  گزینه ب صحیح
 
 کدام یگ از قیرهای مصرفی در صنعت ساختمان کمتر موجب آلودگی محیط زیست می شوند؟   -21

   ب( قیرهای خالص   الف( 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. 
 
 در کدام یک از گزینه های زیر پلیمرهای ساختمانی به کارگرفته می شوند؟   -22

 ژئوتکستایل ها  -FRPب( ورق های      لرزه گیرها -الف( گروت
 د( هر سه گزینه    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 گذرد و حریم مصوبی برای آن    -23

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

 متر ضروری است.  25د(     متر ضروری است  15ج( 
 7-2-4-4، بند 35، صفحه 4مبحث  بر اساس کتاب  جواب:

 گزینه ب صحیح است.  
 
طول    -24 به  ای  راهه  ارتفاع    80/1شیب  که  طی    0/ 14متر  ساختمان  یک  فرعی  مسیر  در  را   متر 

 می کند:  
 ب( در یک طرف دست انداز می خواهد   الف( دست انداز الزم را ندارد 

 گرفتن در مسیر حرکت ساختمان نامناسب است د( برای قرار   ج( در دو طرف 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:  -25

 متر وارد حریم معبر شود.  35/0الف( با نصب عالئم هشدار دهنده حداکثر 
 متر با لبه جدول خیابان فاصله داشته باشد.  8/0ب( 

 متر وارد معبر شود.  8/0ج( حداکثر 
 سانتیمتر وارد حریم معبر شود.  10د( حداکثر 

 ، قسمت )چ(1-5-4-4، بند 38صفحه ، 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
ه از ی فضا از چند نفر بیشتر شود طبق مقررات باید درب رو به بیرون و موافق خروج  تعداد افراد استفاده کنند   -26

 باز شود؟  
 نفر 25د(   نفر  30ج(   نفر 60ب(   نفر  50الف( 

 4-2-4-6-3، بند 85، صفحه 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است.  

 
ت-27 )با ظرفیت  راهرو خروج  تجاری یک  بینی شده    70خلیه خروج  در طراحی یک مجتمع  پیش  و  نفر( محاسبه 

 است. اگر بخواهیم از درب کشویی افقی هوشمند استفاده کنیم کدام گزینه زیر صحیح است؟  
  الف( در صورت تامین عرض مورد نیاز بالمانع است 

 ب( در صورت پیش بینی حداقل دو درب مجزا بالمانع است. 
 بالمانع است. ج( در صورت پیش بینی سیستم کنترل دستی، 

 د( نصب درب کشویی افقی هوشمند مجاز نیست. 
 15-2-4-6-3، بند 90، صفحه 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
زیربنای    -65  -28 با  آپارتمان مسکونی  که یک  با ظرفیت    55در صورتی  دیواری  پکیج  از یک   50000مترمربع 

 کیلوکالری استفاده کند، حداقل ابعاد الزم برای دریچه دائمی هوای آن برابر است با:  
   سانتیمتر  5/10× 20ب(      سانتیمتر   5/7×  20الف( 



 سانتیمتر  5/12× 20د(      سانتیمتر   5/8× 20ج( 
 2-7-17، جدول 65، صفحه 18مبحث  بر اساس کتاب  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 لزوم کدام یک از آزمایش غیرمخرب زیر در مقررات مربوط به لوله کشی گاز طبیعی ذکر شده است؟  -55 -29

 د( هیچ کدام   ج( رادیوگرافی   ب( مایعات نافذ  الف( اولتراسونیک 
 ، قسمت )ت( 2-1-6-17، بند 55صفحه ، 17مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 گزینه د صحیح است.  
 
 چنانچه هنگام نوارپیچی لوله گاز نوار به اتمام برسد ............   -30

 درصد صورت گیرد.   50الف( نوار جدید باید حداقل با روی هم پیچی 
 ب( نوار جدید باید حداقل دو دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود. 

 جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود.  ج( نوار 
 د( نوار جدید باید حداقل سه دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود. 

 ، قسمت )ث( 2-5-5-17، بند 48، صفحه 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 به لب ...........   برای هم راستا کردن ورق هایی که زیاد ضخیم نستند در جوش های لب -31

 الف( در زیر ورق های گوه هایی قرار می گیرد تا آنها را هم راستا کند. 
 ب( می توان گیره کوچکی به انتهای هر دو ورق جوش داد تا هم راستا شوند. 

 ج( در صورتی که از گیره استفاده شود، گیره فقط در طول یک لبه جوش می شود. 
 مجاز نیست. د( استفاده از گیره با گوه، 

 9-9، شکل 323اتصاالت جوش، صفحه  بر اساس کتاب راهنمای جوش و جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 در درزهای لب ب لب هنگام جوشکاری دو ورق غیر هم ضخامت ...........   -32

 میلیمتر باشد.  3الف( میزان گرده جوش نباید بیش از 
 د. میلیمتر باش  5ب( میزان گرده جوش نباید بیش از 

 ج( میزان گرده جوش تنها بستگی به تفاوت ضخامت ورق ها دارد.
 میلیمتر باشد.  7د( میزان گرده جوش نباید بیش از 

 2-6-6-4-10، بند 286، صفحه 10حث بر اساس کتاب مب جواب:
 گزینه الف صحیح است.  

 
ها به جان، سوراخ دسترسی   هنگامی که در مقاطع نورد شده و ساخته شده از ورق پس از اتمام جوشکاری بال  -33

 ایجاد می شود..................  
 میلیمتر باشد. 35الف( طول سوراخ های دسترسی نباید از کمتر از 

ب( لبه جان باید از سطح بال تا سطح تو رفتگی سوراخ دستی به صورت شیبدار، کامال یکنواخت و بدون گوشه های  
 تیز باشد. 

 میلیمتر باشد.  15کمتر از ج( ارتفاع سوراخ دسترسی نباید 
 د( تعبیه سوراخ های دسترسی و تسهیل جوشکاری امکان پذیر نیست. 

 ، پاراگراف دوم 143، صفحه 10مبحث بر اساس کتاب جواب: 
 گزینه ب صحیح است  

 
 در قاب های خمشی ویژه در اتصال جوشی تیر به ستون .................  -34

 پوششی آن به وجه ستون باید منحصرا از نوع نفوذی کامل باشد. الف( اتصال بال تیر یا ورق 
 ب( اتصال بال تیر یا ورق پوششی آن به وجه ستون باید منحصرا از نوع جوش نفوذی نسبی باشد. 

 ج( اتصال بال تیر به ورق پیشانی که به ستون پیچ می شود باید منحصرا از نوع جوش گوشه یا نفوذی نسبی باشد. 
 جان تیر یا ورق اتصال جان به وجه ستون باید منحصرا از نوع نفوذی کامل باشد. د( اتصال 

 ، بند )ب( 449اتصاالت جوش، صفحه بر اساس کتاب راهنمای جوش و  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 



 
 سطح زیر اندود آهک یا آهک و گچ باید:   -35

 ب( حتما مرطوب باشد.     الف( حتما تراشیده شود 
 د( حتما خشک باشد.    مرطوب باشد.  ج( حتما نیمه

 1-5-3-5، بند 19، صفحه 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است.  

 
 در ستون های مختلط بتنی با هسته فوالدی .............  -36

 الف( رابطه ی آرماتورهای طولی و سطح مقطع کلی در مقطع مختلط، تقسیم شده است. 
 درصد مساحت کلی مقطع مختلط باشد.  5/0فوالدی باید حداقل ب( سطح مقطع هسته ی 

 میلیمتر است.  10ج( حداقل قطر تنگ های عرضی 
 میلیمتر می باشد.  16د( حداقل قطر تنگ های عرضی 

 2-، قسمت الف1-2-8-2-10، بند 116، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است.  

 
 استفاده از لوله های پالستیکی برای عبور میل مهارهای قالب .................   در اجرای دیوارهای بتنی با -37

 الف( در تمامی موارد پس از قالب برداری باید داخل لوله ها با مالت ماسه سیمان پر شوند. 
 % تقلیل یابد، الزامی است. 4ب( پر کردن لوله ها با مالت ماسه سیمان در صورتی که مقطع بتن 

 ه پر کردن لوله ها پس از قالب برداری نیست. ج( نیازی ب
 % تقلیل یابد الزامی است. 2د( پر کردن لوله ها با مالت ماسه سیمان در صورتی که مقطع بتن 

 7-7-7، بند 248، صفحه 101بر اساس نشریه  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
باشد؟  ی( میبرش  سر)  یبرش  کالهک  توسط   شده  تأمین  یبرش  مقاومت  هایویژگی  از  ریز  هایگزینه  از  یککدام  (  37

 باشد؟   آن جان  ضخامت برابر ۶ تواند می آن یفوالد مقطع عمق

   بله -. شوند قطع ستون مقطع داخل در  دیبا یبرش  یبازوها( 1
   خیر  - . شوند قطع ستون مقطع داخل در  دینبا یبرش  یبازوها( ۲
 بله  - .شود  ساخته شودمی متصل آن بر   عمود یبازو به کامل ینفوذ جوش  با که یفوالد مقاطع از  دیبا( ۳
 بله –. شود  ساخته  شودمی متصل آن با یمواز یبازو به کامل ینفوذ جوش  با که یفوالد مقاطع از  دیبا( ۴

 130صفحه  2و  1-5-5-8-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است   صحیح ج گزینه  

 
 باشد؟ نمی حیصح کند می تحمل را خمش امتداد کی  در که طرفه ک ی هایدال مورد  در نهیگز  کدام ( 38
  کند، می  تحمل  را  بار   واحد   صورت   به  و   نشده  ختهیر   جداگانه  طور   به   آن  ی اجرا  که   ،یبتن  مرکب   هایدال  شامل(  ۱

 . باشدمی
 . باشدمی یفوالد یعرشه یرو  ز یدرجار  مرکب ر یغ هایدال شامل ( ۲
 . شود گرفته نظر  در متمرکز  یبارها اثر  و( هاحفره)  یخال یفضاها طرفه کی هایدال یطراح  در( ۳
 . است حیصح موارد همه( ۴

 143صفحه  1-2-9-9و  1-1-9-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح الف گزینه  

 
اگر ستونی از بتن مسلح با هسته فوالدی طراحی شده باشد، سطح مقطع هسته فوالدی باید حداقل چند درصد    -40

 مساحت کل مقطع مختلف باشد؟  
 د( یک   ج( سه    ب( دو    الف( ده 
 ( 1، قسمت الف )1-2-8-2-10، بند 116، صفحه 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است.  
 



در عایقکاری حرارتی یکپارچه، چنانچه در محاسبه مقادیر اجزای پوسته خارجی، ابعاد داخلی ساختمانی مالک    -41
 عمق قرار گیرند، فقط الزم است ضریب انتقال حرارت سطحی جداره های متقاطع ایجاد کننده پل های حرارتی:  

   درصد افزایش یابد  10ب(      درصد کاهش یابد  10الف( 
 برابر کاهش یابد.  93/2د(      رابر افزایش یابد ب 5/3ج( 

 عایق کاری حرارتی یکپارچه  ، بند 140، صفحه 19اس کتاب مبحث بر اس  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
  مقطع  سطح  ش یافزا  یبرا  که  ی موارد  در  و  بوده  کمتر   دال  ضخامت   .............  از  د ینبا  دال  بهیکت  ضخامت   (  42

  سطح   در   به یکت  دی با.  گرددمی  استفاده   ستون  اطراف  در(  یبرش  هبكتی)  دال   ضخامت   ش یافزا  از   پرش  یبحران
 . باشد  بهیکت...... . ........  یاندازهبه حداقل  ستون بر از  آن  زدگیبیرون مقدار و شود اجرا  دال...............  

 عرض   – ییباال - ششم   کی( ۲             عمق  - نیر ی ز  - دوم کی( 1
 عرض  – نیر ی ز  - ششم   کی( ۴             عمق  – نیر یز   - چهارم  کی( ۳

 166صفحه  6-6-10-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ج گزینه   

 
جهت گیری مناسب ساختمان به سمت جنوب، به منظور بهره گیری بیشتر از انرژی خورشید، به این معنی است  -43

 که جداره های نورگذر جنوبی: 
 در معرض تابش خورشید قرار گیرند.  15تا  9الف( در بلندترین روز سال از 

 . در معرض تابش خورشید قرار گیرند  15تا  9ب( در کوتاه ترین روز سال از 
 درجه جنوب شرقی قرار گیرند.  15ج( در محدوده جنوب و 
 درجه جنوب غربی قرار گیرند.  15د( در محدوده جنوب و 

 1-3-3-19، بند 47، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
 ....................  برای قطعه فوالدی که در داخل بتن قرار می گیرد و دارای زنگ زدگی سطحی زیادی نیست .... -44

 ب( تمیز کاری به وسیله تراشیدن صورت می گیرد.   الف( تمیز کاری توسط شن پاشی خفیف الزامی است. 
می    ج( معموال هیچ تمیزکاری سطحی صورت نمی گیرد.  تمیزکاری  ضدزنگ  رنگ  اجرای  از  پیش  د( 

 شود. 
 ( 1، قسمت )5-9، بند 357بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوش، صفحه  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 کدام تعریف صحیح است؟   -45

 متر استفاده می شود. 7الف( به دلیل مقاومت باال، از دیوارهای گهواره ای بیشتر تا ارتفاع 
 ب( دیوارهای نگهبان نیمه وزنی توجیه اقتصادی ندارند.

 گابیون نام دیگر دیوارهای توری سنگی است که مشابه دیوارهای نگهبان وزنی تحلیل می شوند. ج( 
 د( دیوارهای گهواره ای به مثابه دیوارهای وزنی عمل نمی کنند. 

 گزینه ج صحیح است.  جواب:
 
 چقدر است؟ حداکثر عمق محل گودبرداری که می توان کارگر را به تنهایی در محل مورد نظر به کار گماشت  -46

 سانتیمتر 100د(   سانتیمتر  90ج(   سانتیمتر 120ب(    سانتیمتر  70الف( 
 9-2-9-12، بند 68، صفحه 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
  ریز  یژگیو  کدام  د یبا  گیرندمی  قرار  استفاده   مورد  یفشار  یطول  یآرماتورها  سراسر  در  که  یعرض  ( آرماتورهای47
 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   

 
درصد بازدهی کدام یک از مدوول های فتوولتاییک تنوع رنگی بیشتری دارند و نماهای غربی و شرقی تا چند    -48

 جدار جنوبی را می توانند در محدوده ی جغرافیایی کشورمان تامین کنند؟ 
 درصد 40ب( مدول منوکریستال،    درصد  60الف( مدول آمرفس، 

 درصد  60د( مدول پلی کریستا،    درصد  80ج( مدول پلی کریستال، 
 بند انتهای کتاب 260و صفحه  113جدول  254، صفحه 19بر اساس کتاب راهنمای مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
 کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟   -49

 الف( آزمایش های پرتونگاری در جوش شیاری نوع ترک های موجود در محدوده آزمایش را آشکار خواهد کرد. 
 در ضخامت ریشه، باعث سوختن ریشه می شود.  ب( عدم رعایت مقدار حداقل

 ج( برای ارزیابی درستی جوش شیاری یا بُعد کم، می توان از روش عینی استفاده کرد. 
 د( هر چه زاویه یخی در جوشکاری بزرگتر باشد، مصرف مصالح جوش کاهش می یابد.  

 209و  116خی و صفحه پیه ، زاو1، بند 218بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوش، صفحه  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
اگر یک مهندس معماری دارای بیش از یک محل درآمد باشد، به طور مثال درآمد حاصل از خدمات مهندسی    -50

 مربوط به پروانه اشتغال به کار و درآمد حاصل از کارشناسی رسمی و درآمد حاصل از آموزش و تدریس:  
 به مجموع درآمدهای شغلی وی تعلیق می گیرد.  الف( فقط یک معافیت مالیاتی

 ب( به ازای هر واحد شغلی یک معافیت مالیاتی به وی تعلق می گیرد. 
 ج( هیچ گونه معافیت مالیاتی به وی تعلق نمی گیرد.

 د( معافیت مالیاتی وی بدون ارتباط با واحدهای شغلی محاسبه می شود
 2، تبصره 101، ماده 125بر اساس کتاب بیمه و مالیات، صفحه  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
 کدام یک از موارد زیر از شرایط حسن شهرت شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی می باشد؟   -51

 سال از زمان صدور آرای قطعی علیه متقاضی  5الف( گذشتن بیش از 
 جه یک یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبیب( نداشتن محکومیت انتظامی قطعی در 

ج( نداشتن سابقه ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمانکاری 
 عمرانی خود 

 د( نداشتن سابقه خله ید در هیچ یک از پروژه های عمرانی خود. 
 3، بند الف، قسمت 59، ماده 3فحه کتاب قانون نظام مهندسی، ص بر اساس کتاب اصالحیه و الحاقیه جواب:

 گزینه ج صحیح است.  
 
در قراردادهای اجرای ساختمان )پیمان مدیریت( مسئولیت نگهداری و حراست از ساختمان پس از تحویل کارگاه   -52

 و قبل از تحویل موقت به صاحب کار بر عهده چه کسی است؟  
 ب( به هزینه صاحب کار بر عهده مدیر    نه خودش الف( بر عهده مدیر به هزی

 د( بر عهده صاحب کار      ج( بر عهده صاحب کار با هزینه مدیر
 10-4، بند 162، صفحه 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
ی مشغول خانم مهندسی در یک کارگاه مهندسی به عنوان مهندس مترو به درخواست مدیرعامل شرکت پیمانکار-53

به کار است و حقوق و مزایای وی به حساب شرکت فوق با امضای مدیرعامل پرداخت می شود، از نظر روابط کار،  
 مهندس مذکور با کدام واژه نامیده می شود؟ 

 د( کارگر  ج( مهندس کارگاه   ب( مهندس   الف( کارمند
 4 و ماده 3و ماده  2، ماده 10بر اساس کتاب قانون کار، صفحه  جواب:

 گزینه د صحیح است 



 
مرجع حل اختالف در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین طرفین آن در طرح های عمرانی با ارجاع به داوری کدام    -54

 نهاد است؟  
 ب( سازمان برنامه و بودجه   الف( سازمان نظام مهندسی ساختمان 

 د( داور مرضی الطرفین با هیات داوری     ج( شورای عالی فنی 
 65اساس کتاب قراردادها و شرایط عمومی و خصوصی، صفحه بر  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 شناسایی ریسک عبارت است از:  -55

 الف( فرآیند اتخاذ گزینه ها و اقدام هایی جهت افزایش فرصت ها و کاهش تهدیدها بر اهداف پروژه. 
 پروژه. ب( فرآیند تعریف چگوگی انجام فعالیت های مدیریت ریسک هر 

 ج( فرآیند اولویت بندی ریسک ها برای تحلیل یا اقدام بیشتر  
 د( فرآیند تعیین ریسک هایی که ممکن است بر پروژه اثر گذارد و مستندسازی ویژگی های آن 

 70بر اساس کتاب مدیریت ساخت و نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه، صفحه  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
نگهداری از دو ساختمان، یکی شش طبقه مسکونی )با ده واحد( و دیگری یک ساختمان اداری  برای مراقبت و    -56

 و تجاری چهار طبقه )با سه واحد اداری و سه واحد تجاری( به ترتیب چه نوع بازرسانی باید انتخاب شوند؟  
 بازرس حقوقی -ب( بازرس حقوقی  بازرس حقوقی  -الف( حداقل یک بازرس حقیقی

 حداقل یک بازرس حقیقی  -د( بازرس حقوقی حداقل یک بازرس حقیقی -بازرس حقیقی ج( حداقل یک
 1-1-22، جدول 7، صفحه 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
دوره تناوب بازرسی )قطعات معماری و سازه، لوله کشی آب باران، کویل های سرمایی و گرمایی و مخازن آب    -57

 اقل چند بار است؟  گرم( به ترتیب، حد 
 هر سال دو بار –هر سال دو بار  -هر سه ماه یک بار  -الف( هر سال یک بار 
 هر سال دو بار  -هر سال یک بار  -هر ماه یک بار  -ب( هر سال یک بار 

 هر سال یک بار  -هر سال دو بار  -هر سال دو بار  -ج( هر دو سال یک بار 
 هر سال یک بار   -هر سال یک بار  -هر سال یک بار  -د( هر دو سال یک بار 

الف   3-2-5-23بند  34و صفحه  5-6-22بند  48، و صفحه 8-3-22بند  27صفحه ، 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 2-3-5-22بند  37و صفحه 

 گزینه ج صحیح است.   
 
در طراحی شیب راه در محوطه، برای خروج سریع و همزمان دو نفر در مواقع اضطراری، شیب راه و عرض   -58

 آن نباید به ترتیب:  
 متر باشد.  20/1درصد و کمتر از  8ب( بیش از   متر باشد  8/1درصد و کمتر از   5الف( بیش از 

 متر باشد.  5/1کمتر از درصد و  5د( بیش از   متر باشد  5/1درصد و کمتر از  8ج( بیش از 
 9-4-2-2-21، بند 21، صفحه 21بحث بر اساس کتاب م جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
 « حداکثر تراز نوفه زمینه معادل چند دسی بل است؟  1-در ساختمان های با تصرف تجمعی از گروه »ت -59

 45د(    30ج(   50ب(  35الف( 
 1-7-2-18ول ، جد38، صفحه 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
 در روش کارکردی، برای محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع:  -60

 الف( تنها انتقال حرارت از پل حرارتی کف روی خاک در نظر گرفته می شود. 
 ب( تنها انتقال حرارت از پل حرارتی کف طبقات در نظر گرفته می شود. 

 نظر گرفته شود. ج( باید اثر تمام پل های حرارتی در 
 د( باید اثر پل های حرارتی مربوط به نما و دیوارهای متصل به نما در نظر گرفته شود. 



 ، پاورقی پایین صفحه23، صفحه 19 بر اساس کتاب مبحث جواب:
 گزینه الف صحیح است.  

 


