
  یک   متری،  16بر  مع  یک  مجاورت  در  واقع  متر  ۱۰  ارتفاع  به  مسکونی  فرسوده   ساختمان  یک  تخریب  با  است  نظر  در  -1

  خواهد   الزامی  معبر  این  در  موقت  سرپوشیده   راهرو  احداث   صورتی  چه   در.  شود   احداث   متر   ۲۰  ارتفاع   به   جدید  ساختمان
 بود؟
  داشته   فاصله  معبر   با  متر  ۸  از   کمتر   احداث  دست  در   ساختمان  و  متر   ۵  از   کمتر  تخریب  دست  در   ساختمان  کهدرصورتی(  1

 . باشد
 باشد  متر  ۵ از  کمتر  شده  یاد معبر  از احداث  شرق در و تخریب  دست   در  هایساختمان  لهصفا کهدرصورتی( 2

 متری  ۵  از   کمتر   فاصله  در   جدید  ساختمان  با و  بوده  متر   4  از  کمتر   شده  یاد  معبر   از   تخریب  دست  در   فاصله  کهدرصورتی(  ۳

 . شود  احداث معبر  از 
 .  است  الزامی  شده  پو سر   راهرو احداث  یط شرای  هر  در ، احداث و تخریب زمان  بودن طوالنی به توجه با( 4

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

 گزینه ج صحیح است.    
 
   است؟ صحیح ساختمانی های مالت گیرش  مورد در  هاگزینه از یک  کدام -۲
   شودمی تبخیر  هاآن آزاد  آب و شودمی سخت   و سفت  فیزیکی طور  به هوا یا آب در هوایی مالت( 1

 شود می سخت  و سفت و گیرد می فیزیکی طور  به هوا یا آب  در  آبی مالت( ۲
 شود می تبخیر هاآن آزاد آب  و  شودمی خشک  هوا در  شیمیایی طور  به فقط هوایی مالت( 3

 .  شودمی سفت  و تبخیر  هاآن آزاد  آب و شودمی خشک هوا در  شیمیایی  ای فیزیکی طور  به هوایی مالت( 4

 31،  صفحه 1-1-2-5-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 

 پططرش یبحرانطط  مق ططع سطط ح شیافزا یبرا که یموارد در و بوده  کمتر  دال  ضخامت  .............  از  دینبا  دال  بهیکت  ضخامت(  3

 و شططود اجططرا دال...............  سطط ح در بططهیکت دیطط با. گرددمی استفاده ستون ا راف در( یبرش هبكتی) دال  ضخامت  شیافزا  از

 .باشد بهیکت......  .........  یاندازهبه  حداقل ستون بر  از  آن زدگیبیرون مقدار

 عرض – ییباال -  ششم کی( ۲              عمق  -  نیر یز  - دوم کی(  1

 عرض –  نیر یز  -  ششم کی( ۴              عمق –  نیر یز  -  چهارم کی(  ۳

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

 است صحیح ج گزینه   

 
  در   (غربی)  فرنگی  توالت  دستگاه   یک   است  مقرر  خوابه،  دو  مسکونی  ساختمان   واحد  یک   از  بهداشتی  فضای  یک   در   -4

  ۸۰  دستگاه   دو  این  محور  تا  محور  فاصله   چنانچه .  شود  نصب(  متقارن  ساده   روشویی)  دیگر  بهداشتی  وسیله   یک  مجاورت
 بود؟  خواهد مترسانتی چند  نظر مورد روشویی  ول حداکثر باشد،  مترسانتی

1 )90   2 )80   3 )70   4 )60 

    31،  صفحه 1-5-2-16بند ، 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.      
 
  ول  به  اختهس  پیش  بتنی  ق عه  یک  از  استفاده  برای  ساخته،  پیش  بتنی  اسکلت  با  مسکونی  ساختمان  یک  اجرای  در  -5

 است؟ چقدر  کلی برداشتگی تاب مجاز میزان حداکثر ،مترسانتی ۳6۰
  متر سانتی  35/1( ۲    مترسانتی  1( 1

 نیست  مجاز  قطعات این در برداشتگی ابت( 4    متر سانتی  ۲( ۳)

    58،  صفحه    9-9-3-11بند ، 11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
  لحاظ   و  رعایت   به  ملتزم   خود  مهندسی  خدمات  ارائه  در  صاشخا   همه  که  ایحرفه  اخالق  اصول  از  زیر  موارد  از  یک  کدام   -6

 ؟ باشدنمی هستند، آن  کردن
 . باشد مهندسی حرفه  صاحبان وهن با اجتماعی اعتبار  سلب  همکاران،  به لطمه موجب که رفتاری از احتراز ( ۱
 هنگام  به  کار   صاحبان  و  خود  شخصی  پرمنافع  قانون  رعایت  و  فرهنگی  میراث  زیستمحیط  حفظ  عمومی  منافع  رجحان(  2

 .منافع تعارض
   .ورد آ فراهم را متعارض منافع ولقب ای نمایندگی موجبات و زمینه که  اموری زمانهم تكفل( ۳



  و   کار  صاحبان   ، عمومی  حقوق  با  که   اقدامی   از   خودداری  و  مراقبت   با   همراه  و  ایحرفه  نحو   به  مهندسی   خدمات   انجام (  4

 . باشد داشته مغایرت  ثالث اشخاص
    1،  صفحه مکرر  2ماده  ،  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس اصالحیه و ابالغیه کتاب  جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 
  مهندسی   نظام   در  عضویت   شرای   از   یکی  مستند    ور  به  که   استانی  مهندسی   نظام   سازمان  اعضای  از   یکی   مورد  در   -۷

 بود؟  خواهد  چگونه عضویت ق ع ترتیبات  باشد،  داده  دست  از را  استان
 قطع  روزه  ۱۵  فاصله  به  هریک  کتبی،  اخطار  دو  از   پس  استان  ساختمان  مهندسی  نظام  مدیره  هیات  توسط  تعضوی(  1

 . شودمی
 . شودمی قطع روزه  ۳۰  حداقل  فاصله با کتبی، اخطار  دو از  پس استان  ساختمان مهندسی  نظام مدیره هیات توسط عضویت( ۲
  طع ق  به  نسبت   اخطار  یک  با  و   بالفاصله  استان  ساختمان  مهندسی   نظام  مدیره  هیات  و   عضویت  شرایط  عدم   احراز   با(  ۳

 . شودمی رسانیده ذینفع اطالع به مراتب و اقدام عضویت
 . گیردمی صورت  مرکزی شورای تصویب و استان ساختمان مهندسی نظام تایید با یتعضو قطع( ٤

 2، صفحه 2قسمت الف_تبصره 46ابالغیه کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده براساس اصالحیه و جواب : 
 گزینه الف صحیح است.    

 
  شرای    مختلف،   دالیل  به   بنا  که   پروژه  یک  در  شاغل  مهندسان  از  یکی  به  مربو   انتظامی  مجازات  مورد  در  گزینه  کدام  -۸

 است؟  صحیح باشد  داده   دست  از را  الزم فنی و مالی امکانات  ای قانونی
 چهار  درجه تا یک درجه از انتظامی مجازات( 1

   پنج درجه تا سه  درجه  از  انتظامی مجازات( ۲
 . داشت نخواهد مجازاتی یچه پروژه اتمام تا( 3
  را  شرایط متعاقبا   و  بوده شرایط دارای ابتدا از چنانچه  و پنج درجه  تا  سه  ه جدر  باشد  بوده شرایط   فاقد ابتدا  از  کهدرصورتی( 4

 سه   درجه با یک درجه از باشد داده دست از 
 9، صفحه 4قسمت الف_ 91براساس اصالحیه و ابالغیه کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مادهجواب : 

 گزینه ب صحیح است.    
 
 داشططته را ریطط ز یژگیو کدام دیبا گیرندمی قرار استفاده مورد یفشار  ی ول  یآرماتورها  سراسر  در  که  یعرض  ( آرماتورهای9

 د؟نباش

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

 تر بزرگ 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   

 
(  پکیج  و  آبگرمکن  بخاری  انواع)  گرمایشی  گازسوز  وسایل  از  توانمی  هاساختمان  داخلی  فضاهای  از  یک  کدام  در  -۱۰

   کرد؟  استفاده 
 و  هادانشگاه  در   مهمانسراها  ،هانگهبان   هایآسایشگاه  و  نگهبانی  هایاتاق   ،هاآزمایشگاه  هایغذاخوری  و  هابوفه   هایبایگانی(  1

 مدارس 
 حریق برابر در  مقاوم و طبیعی تهویه و دودکش  دارای و خطرزا  غیر  هایکارگاه مسکونی، هایساختمان  در  هاآشپزخانه( ۲
  و   سینماها  در  بوفه  فیلم،   نمایش   پروژکتور   اتاق  مسئولین،   کار  دفاتر  مانند   تجمع  هایمحل  در  جانبی   و   وابسته  فضاهای(  3

 مشابه هایمحل
  ، هاهتل  ، هابیمارستان  در   ملحفه  و  البسه  هایانباری  ،هاخانهرختشوی  شیمیایی،  مواد  و  دارو  نگهداری  محل   انبارهای(  4

 مشابه  هایمحل و هاخوابگاه 
    25و  24،  صفحه 3-3-17و  2-3-17بند های ، 17بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.    
 

 است؟   حیحص زیر یهاگزینه از یک  کدام -۱۱
 بچرخند  خروج مخالف جهت در باید دسترسی  و خروج مسیرهای در واقع یهادر  تمامی( 1



 .  باشد  متر سانتی  ۹۰ حداقل  باید شودمی استفاده برقی تجهیزات  به دسترسی برای فقط که راهروهایی پهنای( ۲
 باشد  کمتر  متر 25/2 از نباید آن حرکت کننده تنظیم وسیله محل  در ساختمان اصلی در آزاد  ارتفاع( ۳

 . باشد  مترمربع 2/ 1 مساحت به و متر 5/1 ضعر  به دتوانمی ساختمان ورودی فضای( 4

    44،  صفحه    1-3-1-5-4بند های، 4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 

  آن   صخال  ارتفاع  حداقل  و  بستری  اتاق  یلنگه  یک  در  الزامی  عرض  حداقل  درمانی،  هایتصرف  اختصاصي  مقررات  در  -۱۲
  یشتر ب  شده  گرفته  نظر  در  تصرف  دهایواح   اصلی  در  ارتفاع  و  عرض  برای  کلی   وربه  که  حداقلی  از  میزان   چه  به  ترتیب  به

 است؟ 
 مترسانتی ۵ و متر سانتی  ۳۰( ۱
 مترسانتی ۵ و متر سانتی  ۲۰( ۲
 مترسانتی ۱۰ و متر سانتی  ۲۰( ۲
   مترسانتی ۱۰ و متر سانتی  ۳۰( 4

 90، صفحه  5-4-7-4بند و   45، صفحه  1-5-1-5-4بند  ، 4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 

   باشد؟  کمتر مقدار چه از دتوانمین شرای ی هیچ تحت مسکونی واحد یک خواب، اتاق ضعر حداقل -۱۳
 متر سانتی  ۲۲۰(  4 متر سانتی  ۲4۰( ۳  مترسانتی ۲۷۰( ۲     متر سانتی ۳۰۰( 1

 85صفحه     9-1-1-7-4و 8-1-1-7-4بند های ، 4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 
  دو   ارتفاع  اختالف  حداکثر  شود   گرفته  نظر  در   یمجس  توانانکم  استفاده  برای  و  مترسانتی  ۱۷  پله  ره  ارتفاع  حداکثر  اگر  -14

 باشد؟  د توانمی چقدر پاگرد
  مترسانتی 157/ 5 (۲  مترسانتی 227/ 5( ۱

 مترسانتی  204(  4   مترسانتی ۱۷۵( ۳

 48، صفحه  5-7-1-5-4بند  ، 4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 
  توقف   آنکه  برای  هاستون  محور  فاصله  حداقل  باشد،  مترسانتی  ۷۰*۷۰  هاستون  ابعاد  اگر  سرپوشیده  هایتوقفگاه   در  -۱۵
 ؟  است مترسانتی چند  باشد  میسر  هاآن بین خودرو دو
 مترسانتی ۵۰۰( ۲     متر سانتی ۵۲۰( ۱
 مترسانتی ۵۷۰( 4     متر سانتی 4۵۰( ۳

 70، صفحه 4-2-10-5-4بند  ، 4بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
 است؟   الزامی زیر موارد از یک کدام رعایت  گچی،  هایفرآورده از استفاده  هنگام در  -16

 استفاده  رطوبت  برابر   در   پایدار   شده  اصالح  هایگچ  از   باید  باشد،  درصد  ۵۰  از   بیش  هوا  نسبی  رطوبت  که  مناطقی  در (  1

 شود
  شرایط   ینا  در   آن   کاربرد  و  دارند  بهتری  کاربرد  سیمانی  هایفرآورده  مجاورت  در   مرطوب  نقاط  در  گچی   هایفرآورده(  ۲

 شود می  توصیه
  بر  گچ   چسبندگی  از   جلوگیری  باعث  زیرا  نیست  مجاز   مرطوب  مناطق  در   فوالدی  قطعات  روی  بر  ضدزنگ  از   استفاده(  3

 شود می فوالدی قطعات روی
  قطعات   کاری   گچ   از   پیش  باید  گیرند،   قرار  فوالدی  قطعات  مجاورت  در  گچی   هایفرآورده  مرطوب   مناطق  در  چنانچه (  4

 .  شود پوشانده ضدزنگ با فوالدی
 27، صفحه 1-5-4-5بند  ، 5بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 
  از   گود،  جداره  خاک  ی  گوه  شدن  جدا  قمع  دارد  امکان  ایآ  گودبرداری  یک  در  نگهبان  سازه  صحیح  اجرای  عدم  علت  به  -۱۷
   کرد؟ استفاده  خاک از بخشی مقاومت افزایش  برای توانمی گونه سپر دیوارهای  از آیا  و باشد؟  بیشتر گودبرداری عمق

 خیر –( خیر 4  بلی   –( خیر 3  بلی  –( بلی 2  خیر – بلی( 1

 35، صفحه 2-2-5-7بند، 7بر اساس کتاب مبحث   جواب:



 گزینه ب صحیح است.    
 
  2/1  آن   گازسوز  دستگاه   نصب   فضای   حجم  که   معمولی  درزبندی  با   ساختمانی  مورد   در  زیر   یهاگزینه  از   یک   کدام   -۱۸

 است؟   صحیح ، باشدمی ساعت  در  کیلوکالری ۲۰۰ برای مترمکعب
 . است کافی احتراق يهوا  تأمین برای فضا آن داخل به هوا نفوذ با طبیعی هوای ضتعوی( 1

 . نیست کافی احتراق هواي  تأمین برای فضا آن داخل به هوا نفوذ با طبیعی هوای ضتعوی( ۲
 . شود تأمین مناسب  مساحت به ایدهانه با و مجاور  فضای از  باید طبیعی هوای ضتعوی( ۳
 . شود  تأمین ساختمان بیرون از  مستقیما   و کانال توسط مورد  این در  باید طبیعی هوای ضتعوی( 4

 111، صفحه  ۱-۲-۹-۱۴ بند، 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 

 است؟  درست  بتنی کالف  با شده محصور بنایی  هایساختمان مورد در  زیر مشخصات از یک  کدام -۱۹
 . باشد  کمتر دیوار  عرض  از  نباید دیوار   زیر  بتنی کالف ارتفاع( 1

   باشد  کمتر  متر سانتی  ۳۰ از  نباید آن  زیر  بتنی کالف ارتفاع باشد،  مترمیلی 450 باربر  دیوار  ضعر  چنانچه( ۲

 باشد  کمتر  متر میلی ۲۵۰ از نباید حال  هیچ در  سقف زیر  تراز  در  بتنی کالف عرض( 3

  تأمین   خوبی   به   هاکالف  اتصال  تا   باشند  داشته   همپوشانی  متر میلی  ۳۵۰  اندازه  به   باید  هاکالف  تالقی   محل  در  میلگردها(  4

 . گردد
 54، صفحه  10-5-5-8  بند، 8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است.      
 
 بططا بططاربر دیططوار یططک چینططی کرسططی زیططر در شططده اسططتفاده نططواری شططالوده مططورد در زیططر مشخصططات از یططک کططدام -۲۰

 است؟  درست غیرمسلح  بنایی  ساختمان یک  در مترسانتی  40 عرض

 . باشد  متر میلی ۵۰۰ حداقل آن  عمق و متر میلی ۷۵۰ حداقل  باید نواری شالوده  عرض( 1
  فته ش   از  استفاده  با  دتوانمی  و  باشد  متر   ۱  باید  حداقل   آن  عمق  باشد،  شیبدار   باربر   دیوار   برای  نواری  شالوده  کهدرصورتی(  ۲

   شود  اجرا شفته مترمکعب در آهک کیلوگرم ۲۵۰ عیار  با آهکی
 شالوده  عرض  با   و  تهفش   مترمکعب  در  آهک  کیلوگرم   ۲۵۰  عیار  با  آهکی  شفته  از  استفاده  روش   با  دتوانمی  شالوده  مالت (  ۳

 . شود  اجرا متر میلی ۵۰۰ عمق  و متر میلی 6۰۰

  قرار زمین  سطح  زیر  متر میلی 6۵۰ حداقل  باید  یخبندان دارای مناطق در  متر میلی 6۰۰  حداقل عرض با  شالوده روی  تراز ( 4

 . گیرد
 67، صفحه  5-5-6-8و  بند  66، صفحه   4-5-6-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است.    
 
 است؟  درست کالسه ۸ ابتدایی مدرسه  ساختمان یک مورد در پاسخ کدام -۲۱

   از کمتر  به را  راهروها برای شده  مقرر  خروج  عرض نباید حالت، و وضع هر  در  درها  شدن  باز ( ۱
1

3
   دهد کاهش  

  ۱۳۵  ارتفاع  در   حداقل  باید  هاپنجره  بست  و  چفت  باشد،  شده  تائید  خودکار   بارنده  شبکه  به  مجهز   ساختمان  این  چنانچه(  ۲
 شود  نصب شده  تمام کف از  یمتر سانتی

  با   دوم  راه  قاعده  از   بنا  بیرون  به  و  زمین  سطح  در  خروج  درگاه  یک  حداقل  دارای  فضاهای  و  هااتاق.  مدرسه   این  در (  ۳
 هستند  مستثنی تهویه ایجاد و فرار جایگزین

 شود  نصب شده  تمام کف از  یمتر سانتی  ۱۳5  از  کمتر  ارتفاع در  نباید هاپنجره بست  و چفت  طیشرای  هر  در( 4

 118، صفحه   4-12-6-3، بند  و   120، صفحه   10-12-6-3، بند  3بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است.    
 
  سر  بودن  لخت  شود،  استفاده  مترمیلی 8 و  5  ق ر با دارروکش الکترودهای  از فلزی  اسکلت یک  جوشکاری  در چنانچه  -۲۲

 است؟   مجاز میزان  چه تا حداکثر الکترود
   متر میلی ۳ و 2/ 5 ترتیب به( ۲     متر میلی 4  و 2/ 5 ترتیب به( ۱

 مترمیلی 4 و 3 ترتیب به( 4   مورد  دو هر در   متر میلی ۳( ۳

 101، صفحه  1-16-3بر اساس کتاب راهنمای جوش واتصاالت جوشی، بند   جواب:

 گزینه ب صحیح است.    
 

 است؟  صحیح زیر یهاگزینه  از کدامیک -۲۳



  به   احتیاج  و  است   بیشتری  اهمیت  دارای  ضخیم،  هایورق  طرفه  دو  جناغی   زمان   در  دوم  طرف (  ریشه  جوش )  اول   پاس(  1

 دارد  یصخا تمهیدات
 شودمین مشاهده( پایه فلز  تفتیده ناحیه در ) جوش نوار  زیر در ترک وقوع تقریبا   کرین، مک رمهن فوالدهای در( ۲
  زیاد   انقباضی  هایتنش  علت  به  گوشه  جوش   در  داخلی   ترک  ایجاد  امکان  باشد  زیاد  آن   عرض  به  نسبت  ذوب   عمق  اگر (  3

 .  است
 مورد  سه  هر ( 4

 151تا  148، صفحات    8-4-5و  7-4-5و  6-4-5بر اساس کتاب راهنمای جوش واتصاالت جوشی، بند   جواب:

 گزینه د صحیح است.    
 
  و   شودمی  اجرا   الکترودی  چه  توس (  شکل  ایتپانچه  انبر  از   استفاده  با)  هامیخ  گل  اتصال  فوالدی  عرشه  هایسقف  در  -۲4

 است؟   ثانیه چند  ا  حدود میخگل هر برای  جوشکاری تدم
  هثانی ۳۰ - آهن پودر دارای روکش با الكترود( 1

 ثانیه یک از کمتر - شودمی استفاده الکترود عنوان به میخ گل از ( ۲
 ثانیه ۳۰ – هیدروژن کم روکش با الكترود( 3

 ثانیه  ۲۰ - دار روکش الکترودهای انواع( 4

 22براساس راهنمای جوش صفحه جواب: 

 23و 22، صفحه   12-1بر اساس کتاب راهنمای جوش واتصاالت جوشی، بند   جواب:

 گزینه ب صحیح است.    
 
  شود می دیده فیدي س هایپوسته هاآن  س ح روی الکترود،  پوشش  از سدیم  سیلیکات خروج علت به که  الکترودهایی آیا  -۲۵
 ؟ شوند استفاده  جوشکاری برای ندتوانمی
 . باشدنمی مجاز شرایط هر در  الکترودها این از  استفاده( 1

 . کرد  استفاده الکترودها این از  توانمی لزوم  صورت در حساس  کارهای در  جوشکاری  از  غیر  به( ۲
 . کرد استفاده آن  از  توانمی کردن خشک از  پس. باشد  شدن  اکسید و الکترود روکش  آهن پودر  شدن مرطوب  علت  به اگر ( ۳
 . است بالمانع موارد تمامی در هاآن از  استفاده و باشندمی سفید هایپوسته با هاکریستال دارای الکترودها اكثر  سطح ( 4

 97، صفحه  3-13-3بر اساس کتاب راهنمای جوش واتصاالت جوشی، بند   جواب:

 گزینه ب صحیح است.    
 
 در مرحله خروج از ساختمان یا ملک ...............   -26

 متر شامل الزامات مقررات ملی ساختمان است.  2الف( ادامه لوله اصلی آب باران تا 

 ب( اتصال لوله اصلی آب باران به لوله فاضالب مجاز نیست. 

 ن کامال جدا باشد. ج( لوله کتبی آب باران داخل ساختمان باید از لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختما

 د( رعایت مقررات ملی ساختمان برای دفع آب باران سطوح سخت اطراف ساختمان الزامی است. 

 121، صفحه 3-1-6-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 
  و   ناامن  غیربهداشتی،   خ رناک،   انسان  سکونت   برای  مسکونی  ساختمان   یک   اینکه   تشخیص   مورد   در  گزینه  کدام   -۲۷

 است؟   کدام آن  متعاقب اقدامات و بوده  صحیح است  نامناسب
  تخلیه   دستور   بازرس  توسط  نباشد،  صرفهبهمقرون  آن  تعمیر   چنانچه  -  بازرس  تائید  و  ساختمان  نگهداری  مسئول  صتشخی  با(  ۱
 رسدمی بردارانبهره و ساکنان  مالکان، اطالع به و صادر تخریب و
 ساختمان   نگهداری  مسئول  توسط  تخریب و  تخلیه  یا  تعمیر   دستور   -  شهرداری  تائید  و  ساختمان  نگهداری  مسئول  صتشخی  با(  ۲

 رسد می برداران بهره و ساکنان  مالکان، بازرس،  اطالع به و صادر 
  ساختمان   نگهداری  مسئول  توسط  تخریب   و  تخلیه   دستور   نباشد،  صرفهبهمقرون  آن   تعمیر   چنانچه   -  بازرس   صتشخی  با(  ۳

 .  رسدمی برداران بهره و مالکان بازرس،  اطالع به و صادر 
  دستور   ،نباشد  صرفهبهمقرون  آن  تعمیر   ساختمان  نگهداری  مسئول  تائید  با  چنانچه  -  بردارانبهره  و  مالکان  صتشخی  با(  4

 . شودمی صادر  شهرداری  و استان سازمان  هماهنگی با تخریب
   16، صفحه  8-13-2-22، بند   22بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه الف صحیح است.    
 



  که   کولر  کانال  از  هاییبخش   در  حرارتی  مقاومت  حداقل.  باشد  آبی  کولر  تهران  در  ساختمان  یک  سرمایشی  سیستم  اگر  -۲۸
.𝐦𝟐  چند  باید  دارد قرار ساختمان داخل که بخشی و دارند قرار ساختمان خارج در 𝐤/𝐰   باشد؟ 
 88/0داخل  – 44/1( خارج 2      88/0داخل  – 00/2( خارج 1
 نیست  کاریعایق  به نیاز  داخل - 00/2 خارج( 4  .  نیست کاریعایق به نیاز داخل  – 44/1خارج ( 3

  55، صفحه  2-2-2-4-19، بند   19بر اساس کتاب مبحث   واب:ج
 گزینه ج صحیح است.    
 

  غربی   جنوب  تا  شرقی  جنوب  جهت  در  آن   نورگذر  یهاجدار  که  مترمربع  ۹۰۰  مفید  زیربنای  با  اهواز  در  ساختمانی  آیا  -۲۹
 است؟  شرای  واجد  خورشیدی انرژی  از مناسب  گیریبهره برای است، مترمربع ۹۸
 باشد  مترمربع ۱۰۰ از  بیش شده گفته ورگذر ن جدارهای سطح کهدرصورتی است مناسب بسیار بلی( ۱
 نباشد  ساختمان این  به خورشید  نور  تابش راه  در  مانعی کهدرصورتی است مناسب بسیار بلی( ۲
 است  خورشیدی  انرژی از گیریبهره در  محدودیت دارای ساختمان این( ۳
  در  مانعی   درجه   ۲۵  زاویه  با  و   مترمربع  ۱۰۱  شده  گفته  ورگذرن  جدارهای   سطح  که درصورتی  است   مناسب   بسیار  بلی(  4

 باشد  نداشته تابش برابر 
 69، صفحه   3و پیوست   18و  17، صفحه   1-3-2-19، بند   19بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ج صحیح است.    
 

  ساختمانی   برای  خارج،  فضای  مجاور  بام  داخلی  حرارتی  مقاومت  و  خارج  فضای  مجاور  دیوار   خارجی  حرارتی  مقاومت  -۳۰
  به   است، (  فنی  گواهینامه  دارای )    گسیل  کم   جداره   دو  چوبی  هایپنجره  دارای   که  انرژی  صرف م  در  زیاد  جوییصرفه  به  ملزم
.𝐦𝟐  2/3و    3/2  ترتیب 𝐤/𝐰   ساختمان   این  مورد  در  تجویزی  روش  از  استفاده  اینکه  فرض  با   ر نظر گرفته شده است.د  

 است؟  قبول قابل بام و دیوار این  برای ترتیب به باال در  شده گرفته نظر در حرارتی مقاومت مقادیر آیا  باشد،  بالمانع
 خیر – ( خیر4  بلی   –( خیر 3  بلی   –( بلی 2  خیر –بلی ( 1

 
   ۳۷  صفحه جدول )الف و ب( ۱ -۵-۲-۳-۱۹بند  و   34، صفحه 6جدول شماره ،   19بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ب صحیح است.    
 
  از   یک   کدام   d,c,b,a  نکات   گرفتن  نظر  در  با  و  غیرعامل  پدافند   الزامات  مبنای   بر  ها ساختمان   راحی  چارچوب  در  -۳۱

 است؟  تصحیح زیر یهاگزینه
a- خ ى  رح دارای   فضاهای  راحی عدم 
b- ساختمان  شکل  راحی در  مقعر اشکال  از استفاده   مدع 
c- مکث فضاهای در مستقیم و هم روبروی حرکتی مسیرهای رارگیریق عدم 
d- باز    رف دو  از پیلوت  راحی 

 . است  الزامی  cو  b موارد و ایتوصیه d و a موارد( 1
 . دارد  الزام  d و c موارد و ایتوصیه b و  a موارد( ۲
 . است  الزامی  c و a موارد و ایتوصیه d و b موارد( ۳
 . دارد  الزام  d و a موارد و ایتوصیه  c و b دموار ( 4

صفحات    ۳-۲-۳-۲-۲۱  بندو    ۲-۲-۳-۲-۲۱بند  و    ۴-۱-۳-۲-۲۱  بندو    ۳-۱-۳-۲-۲۱  بند  ،    21بر اساس کتاب مبحث    واب:ج

 24الی   22

 گزینه ج صحیح است.    
 

 ؟ باشدنمی مجاز هاساختمان برق تأسیسات  در زیر هایلوله از  یک کدام  از  استفاده - ۳۲
   آمید پلی لوله( ۲ خودسوز غیر  نوع از  صلب پالستیکی لوله( 1

   سی  وی پی روکش  با خرطومی  لوله( 4   گالوانیزه خرطومی  لوله( ۳

 90، صفحه  2-2-3-7-13  بند ،   13بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ب صحیح است.    
 
 یکی از روش های جوشکاری صحیح است؟ کدامیک از موارد زیر در مورد مجرای اتصال، در  -33

 الف( از مجرای اتصال برای هدایت سیم جوش به سمت قطعه کار استفاده می شود. 

 ب( مجرای اتصال معموال از جنس مس یا آلیاژ مس است. 

 ج( مجرای اتصال نقش انتقال انرژی الکتریکی را دارد. 



 د( هر سه مورد 

 69، پایان صفحه، صفحه 1-15-2بر اساس کتاب جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 
  دستگاه   نصب  سازنده،  دستورالعمل  اساس  بر  که  را  مکانیکی  تأسیسات  با  مرتب   مشعل  دارای  دستگاه  یک  است  نظر  در  -34

  گزینه   کدام.  شود  نصب  ساختمان  یک  همکف   بقه  در  واقع  تأسیسات  ا اق  محل  در  است،  شده  اعالم  سوختنی  غیر  پی  روی
 است؟  صحیح دستگاه پی مورد در
  از  پس  متر سانتی  ۹۰  حداقل  دارد  قرار   دستگاه  مشعل  که  جهتی  در   و  متر سانتی  ۳۰  حداقل  و  طرف  هر   از   دستگاه  پی  از (  1

 یابد ادامه دستگاه
 یابد  ادامه آن استقرار  محل از  پس دستگاه،  عرض میزان  به حداقل طرف، هر  از  باید دستگاه پی( ۲
  محل   از   پس  دارد  قرار   مشعل  که  جهتی  در   دستگاه  عرض  نصف  از   بیش  و  متر سانتی  ۵۰  طرف،  هر   از   باید  دستگاه  پی(  ۳

 یابد ادامه آن استقرار 
 .یابد ادامه دستگاه طرف  هر  در دستگاه بعد  بزرگترین برابر  ۱5 باید دستگاه پی( 4

 32، صفحه ت -2-5-3-14بند ،   14بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه الف صحیح است.    
 
  است،   لیتر  ۲۰۰۰۰  آن   ساالنه   سوخت  مصرف  و  گازوئیل  آن   گرمایی  انرژی  منبع  تنها  که   مسکونی  ساختمان   یک   در  -35

   اندیشید؟  باید  تدابیری چه  جدید مخزن  آزمایش  برای باشد؟ چقدر باید آن ذخیره   مخزن گنجایش
 . شود  آزمایش پاسکال  کیلو ۲۵ حداقل  فشار با ساعت  دو حداقل  مدت  در  دیگر  خنثی  گاز  هر  و هوا با و لیتر  4۰۰۰( 1
 .  شود آزمایش  کیلو پاسکال 16 حداقل  فشار با ساعت  نیم حداقل  ت دم در  دیگر   خنثی گاز  هر  و هوا با و لیتر  ۲۰۰۰( ۲

 شود  آزمایش کیلو پاسکال ۱۰ حداقل  فشار  با روز شبانه یک حداقل  مدت  در  دیگر   خنثی گاز  ر ه و هوا با و لیتر  ۲۰۰۰( ۳
 . شود  آزمایش کیلو پاسکال  ۲۱ حداقل  فشار با ساعت  یک حداقل  مدت  در  دیگر  خنثی  گاز  ر ه و هوا با و لیتر  4۰۰۰( 4

 164، صفحه  2-4-12-14 بند و  150، صفحه  2-2-12-14 بند،   14بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه د صحیح است. 
 
  چه   به  ندارند،   آسانسور   به  نیاز   که  غیرمسکونی  و  مسکونی  هایساختمان  در  حرکت  اصلی  مسیر  یا   ارتفاع   حداکثر  -36

 است؟  شده  تعیین میزان
  اصلی   مسیر  باالترین   تا  زیرزمین  کف   از   غیرمسکونی  هایساختمان  در   و  همکف  طبقه  کف  از  مسکونی  هایساختمان  در(  ۱

   است  شده تعیین ترم ۷ ساختمان   در   حرکت
 .  است شده تعیین متر  ۷ عمومی و غیرمسکونی هایساختمان در  و متر  5/8  حداکثر  مسکونی هایساختمان در( 2

  اصلی   مسیر  باالترین  تا   زمین  زیر  کف   از   غیرمسکونی  هایساختمان  در  و  همکف  طبقه  کف  از  مسکونی  هایساختمان  در (  3

 است  شده تعیین متر ۹ ساختمان   در   حرکت
  از  طبقه  3  عمومی  و  غیرمسکونی  هایساختمان  در  و   معبر   کف،  تراز  از   طبقه  4  حداکثر  مسکونی  هایساختمان  در (  4

 . است  شده تعیین زیرزمین
 71صفحه   3و پیوست  9، صفحه 2-1-2-15 بند،   15بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه الف صحیح است.    
 
 است؟  صحیح زیر یهاگزینه از  یک کدام  بلوکه و  تیرچه سقف  در منفی میلگردهای قرارگیری محل مورد در -۳۷
 گیرند می قرار  ریزیبتن از  قبل و سقف روی شبکه صورت به منفی میلگردهای( 1

 . گیرند می قرار  هاتیرچه جهت  بر  عمود منفی میلگردهای( ۲
 . گیرندمی قرار  هاتیرچه امتداد در  منفی میلگردهای( ۳
 . گیرند می قرار  ادکا صورت به و آن انتهای در  درجه نود خم با اصلی تیرهای امتداد در  منفی میلگردهای( 4

 
 براساس کتاب عناصر جزییاتجواب:  

 گزینه ج صحیح است.    
 
های تیرچه بلوک مورد استفاده قرار گیرد، میلگردهای استفاده  اگر در یک ساختمان بنایی محصور شده با کالف، سقف  -38

 شده در بتن پوشش سقف باید دارای چه الزاماتی باشد؟ 
 میلیمتر   500میلیمتر در فواصل حداکثر  6الف( حداقل قطر 

  میلیمتر  250میلیمتر در فواصل حداکثر   8ب( حداقل قطر 

 یلیمترم 500میلیمتر در فواصل حداکثر  8ج( حداقل قطر 



 سانتیمتر   25میلیمتر در فواصل حداکثر   6د( حداقل قطر 

 58، صفحه 2-ب-11-5-5-8، بند  8بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 گزینه د صحیح است. 
 
  تعبیه   صورتی  چه  به  دیوارها  در  قبر  هایلوله  اجرای  و  کوچک  و  بزرگ  های  بازشو  محل  نلیتو  قالب  سیستم  در  -۳9

 ؟شودمی
 .  شوندمی تعبیه دیوار  در  استایرن پلی با برق هایلوله و کوچک بازشوهای و فلزی بندی قالب با بزرگ های بازشو( 1

 تعبیه  فضاها  در   روکار   صورت  به  برق  هایلوله  و  استایرن  پلی   یا  و  چوبی  بندی  قالب  با   کوچک  و  بزرگ  های  بازشو(  ۲
   .شوندمی
 ورتص  به  برق  هایلوله  و  استایرن  پلی  یا  چوبی  بندی  قالب  با  کوچک  هایوبازش   و  فلزی  بندی  قالب  با  بزرگ  بازشوهای(  3

 شوند می تعبیه دیوارها در  عمودی
  ریزی بتن  یکجا  و   شده  تعبیه  تونلی  قالب  در  فلزی  هایقاب  با  یکجا   صورت  به   برق  هایلوله  و  بازشوها  همه  داخلی   عناصر (  4

 . گیردمی صورت
 99، صفحه    12-3-7-6-11،  11-3-7-6-11،  10-3-7-6-11 بند،   11بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ج صحیح است.    
 
 : متر باشد  5/6ارتفاع پلکان برقی  کهدرصورتی -40

   است الزامی پلكان خروجی  و ورودی در  تخت پله ۲ تعبیه( ۱
 است  الزامی پلكان خروجي و ورودی در   تخت پله 3 تعبیه( ۲

 . است الزامی خروجی در تحت  پله ۲ و ورودی در   تخت پله 3 تعبیه( ۳

 . است الزامی ورودی در   تخت پله ۲ و خروجی  در   تخت پله 4 تعبیه( 4

 45، صفحه   2-4-3-15بند،   15بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ب صحیح است.    
 
  بازرس   انتخاب  آیا   مسکونی،  واحد  هفت  با  و   بقه  چهار  مسکونی  ساختمان  یک  از  نگهداری  و  مراقبت  فرآیند  در  -41

 گیرد؟   انجام باید  زمانی چه  در بازرسی است؟ الزامی
 است.  سال در  یکبار  حداقل بازرسی تناوب دوره و است الزامی  حقوقی بازرسی  یک حداقل انتخاب هاساختمان این در( 1
  در  مندرج  جداول  مطابق  باید  بازرسی  تناوب  هایدوره  و  است  الزامی  حقیقی  بازرس  یک  حداقل  انتخاب  هاساختمان  این  در (  ۲

 . گیرد صورت ساختمان ملی مقررات ۲۲ مبحث
 نگهداری  مسئول  توسط  سال  در   بار یک  حداقل  ساختمان  اجزای  کلیه  ولی  نیست  الزامی  بازرسی  انتخاب  هاساختمان  این  در (  ۳

 . گیردمی قرار بازرسی  مورد  ساختمان
 . است سال  در  بار  دو  حداقل  بازرسی تناوب دوره و است الزامی حقوقی  بازرس یک حداقل انتخاب هاساختمان این در( 4

 5، صفحه 19-3-1-22و  بند  7، صفحه 1-1-22جدول ،   22بر اساس کتاب مبحث   واب:ج
 گزینه ب صحیح است.    
 
 در چه شرای ی برش با قیچی برای ق عات فوالدی که بعدا به هم متصل می شوند، مجاز است؟   -42

 الف( در تمامی شرایط 

 ب( به هیچ وجه مجاز نیست. 

 میلیمتر به شرط تمیزکاری سطح برش  10ج( برای قطعات تا ضخامت  

 میلیمتر به شرط تمیز کاری سطح برش  15د( برای قطعاتی تا ضخامت  

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

 گزینه ج صحیح است. 

 
  آن   شیب   یهزاو  حداکثر  باشد،  ثانیه  بر  متر  5/0  برقی  پلکان  اسمی  سرعت  اگر  متر،  80/5  ارتفاع  با  برقی  پلکان  یک  در  -43

 باشد؟  دتوانمی درجه  چند
 درجه   ۲۰( 4  درجه   ۳۵( ۳    درجه  ۲5( ۲    درجه 40( 1

 40،صفحه   7-1-3-15، 11-1-3-15بند   ،   15بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ج صحیح است.    
 
   است؟ مجاز جوشکاری  ریق از تقویت پیچی نوع از اتصاالت  و فوالدی سازه با ساختمانی در  آیا -44



 . باشند شده  اجرا و  طراحی اصطکاکی نوع از  موجود هایپیچ کهدرصورتی لیب( 1

 . باشند نشده اجرا و  طراحی  اصطکاکی نوع از  موجود هایپیچ کهدرصورتی لیب( ۲
 ( خیر3

 . کرد استفاده منظور  این به جوشکاری  از  توانمی موارد تمامی در( 4

 144،صفحه   8-1-9-2-10بند   ،   10بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه الف صحیح است.    
 
  محل   از  ستون  محور  جابجایی  حداکثر  میزان   ،فلزی  اسکلت  با   ساختمان   یک   در  هاستون  ولیقناشا  کنترل  صوصخ  در  -45

 قدر است؟ چ ترتیب به ستون  عقم ارتفاع و عرض  ابعادی رواداری همچنین و آن یضفر

1  )
1

500
 متر میلی ±  5 - متر میلی ±  ۵( ۲             متر میلی ±  6 - ارتفاع 

 متر میلی ±  4  - متر میلی ±  6( 4          متر میلی ±  ۱۳  - متر میلی ±  ۲۵( ۳

 289و 288قسمت )الف(و)ث( ،صفحه  7-6-4-10بند   ،   10بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه د صحیح است.    
 
  سازی مناسب بناهای در  حرکتی  - جسمی ناتوانان ایمنی  با مرتب   تجهیزات  و امکانات  و پناه  فضای کردن  مشخص  برای  -46

 ؟ شودمی استفاده  تصویری هاینشانه و عالئم  کدام  از شده، 
 آبی زمینه روی رنگ سفید تصویری نشانه با شکل  مستطیل یا مربع عالمت( 1

 سبز  زمینه   روی رنگ سیاه تصویری نشانه با شکل مربع عالمت( ۲
 سبز زمینه روی رنگ سفید تصویری نشانه  با دایره شکل  با عالمت( ۳
 .  است آزاد ساختمان  در  پناه فضای برای رنگ  و عالمت( 4

 10،صفحه   7بند قسمت ،   20بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه الف صحیح است.    
 
 است؟  زیرالزامی هایمشخصه از  یک  کدام رعایت بهداشتی لوازم یفرصم آب  توزیع کشیلوله اجرای و  راحی در  -4۷
 . باشد متر سانتی ۹۰ از  کمتر  نباید اتصال نقطه تا رساند می آب بهداشتی  لوازم به که یهایلوله  انتهای فاصله( 1

  دوم   یک  برابر  رسانندمی  آب  وان   و  آفتابه  شیر   دوش،  آشپزخانه،  سینک  نظیر  بهداشتی  لوازم  به  که  یهایلوله  قطر   حداقل (  ۲
 . باشدمی اینچ
  چهارم   یک  برابر   رسانندمی  آب  وان  و  آفتابه  شیر   دوش،  آشپزخانه،  سینک  نظیر   بهداشتی   لوازم  به  که  یهایلوله  قطر   حداقل(  ۳

 . باشدمی اینچ
 . باشد متر سانتی 6۵ از  بیش نباید اتصال نقطه تا رساند می آب بهداشتی  لوازم به که یهایلوله  انتهای فاصله( 4

 43الف ، صفحه -4-3-3-16و جدول  1-الف-4-3-3-16بند ،   16بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ب صحیح است.    
 
  دارد،   کننده  مراجعه  نفر  ۷۰  روز   ول  در  که  ، (مرد  دو  و  زن  یک)  نفر  ۳  کارکنان   تعداد  با  رستورانی  کوچک  ساختمان  -  48

 ؟ باشدمی سیسرو  چند( توالت) بهداشتی سرویس تعداد  حداقل. است  شده  واقع محله  پارک یک فضای در
1 )1   2 )2   3 )4   4 )3 
 28و  27ت ، صفحه -1-3-2-16بند ،   16بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه د صحیح است.    
 
 است؟   صحیح زیر یهاگزینه از  یک کدام  -49

  پی   باربر   سطح  از   که  ایدرجه  45  خط  زیر   نباید  شودمی  حفر  ساختمان  پی  مجاورت  در   گذاریلوله   برای  که  هاییر معب(  1

 . گیرد  قرار  باشد، شده  رسم
 نیست  مجاز  پمپ هرگونه نصب آسانسور  چاه داخل  در( ۲
  روی   شبکه  هایسوراخ  پهنای  ای  قطر   باشد،  پوشیده  شن   با  است   نشده  گرفته  نظر   در   تردد  برای  که  یمستو  بام  روی  اگر (  ۳

 باشد  متر میلی ۲۰ دتوانمی باران آب خروج دهانه
 د. باشن نداشته را  حرکتی هیچ امکان که  شوند اجرا نحوی به باید هالوله ساختمان  کشیلوله در( 4

 7، صفحه 5-9-1-16بند ،   16بر اساس کتاب مبحث   واب:ج
 گزینه الف صحیح است.    
 



  سوم   مبحث   بق  است،  نشده  استفاده  خودکار  بارنده  شبکه  از  آن  در  که  شیشه  محصوالت  تولید  محل  ساختمان  ایآ  -۵۰
 دارد؟   مساحت محدودیت ساختمان ملی مقررات

 .  ندارد محدودیتی باشد  داشته طبقه دو حداکثر  و باشد  داشته فاصله متر  ۲۰ عمومی معابر تا کهدرصورتی( 1

 دارد  محدودیت  ، باشدمی پرخطر  منابع از شیشه محصوالت تولید که ی یآنجا از ( ۲
  محدودیت   باشد  شده  احاطه  و  متصل  متر   ۱۸  حداقل  پهنای  با  هاییحیاط   یا  عمومی  معابر   با   و  بوده  طبقه  یک  کهدرصورتی(  ۳

 ندارد  مساحت
 . دارد محدودیت باشند، مجهز  خودکار  بارنده شبکه  به دیبا طبقه، یک و کوچک حتی  کارخانجات تمامی چون( ٤
 34تا   32، صفحه   6-2-3جدول  و   50، صفحه  1-6-4-3بند ،  3بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ج صحیح است.    
 

  باالتر   مقاومت  درجه  و  سوختن  غیرقابل  مصالح  از  کهدرصورتی   ،  ساختمان  ملی  مقررات  سوم  مبحث  ضواب   استناد  به  -۵۱
  دارای   مدرسه  ساختمان  یک  در(  الف  گروه  زیر  از)   آتش  برابر  در  ساختمانی  اجزای  مقاومت  درجه  باالترین  با  ساختاری  با  و

  مساحت  حداکثر و کف  مساحت  حداکثر  زمین، تراز روی مجاز  بقات  تعداد حداکثر شود،  استفاده  متوس ه و ابتدایی هایدوره
   ؟ باشدمی مقدار چه ترتیب به زیربنا

   مترمربع 4050 - مترمربع ۱۳۵۰ - طبقه ۳( ۲    مترمربع 660  - مترمربع ۲۲۰ - طبقه 3(1

 ندارد  وجود موارد این در  محدودیتی هیچ( 4 . ندارد محدودیتی - ندارد  محدودیتی - طبقه 4( 3

 43و 32صفحه  6-2-3و جدول  2-4-3جدول  و   35، صفحه  1-2-3-3بند ،  3بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه د صحیح است.    
 
  مسیر   کانال  عرض  مشخصات .  باشد(  ۱۵𝐜𝐦)   اینچ   6  برابر  گاز   لوله  خارجی  ق ر  چنانچه  مسکونی  مجتمع  یک   در  -۵۲

 است؟  مترسانتی چند ترتیب به  آن عمق  حداقل و گازرسانی
     متر سانتی ۱۰۰  عمق و متر سانتی  40  عرض( 1

   متر سانتی  ۱۱۵ عمق و متر سانتی  ۵۵  عرض( ۲
 مترسانتی ۸۰ +  لوله قطر  و متر سانتی  ۳۰+   لوله قطر ( ۳
 لوله  قطر  برابر  4 و لوله قطر  برابر دو( 4

   106قسمت )الف( و )ر( و )ز( ، صفحه   2-5-12-17بند،   17بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ب صحیح است.    
 

 دارند؟  را  هوابرد یافته وزن صدای کاهش شاخص کمترین  و بیشترین ترتیب به زیر دیوارهای  از یک  کدام -۵۳
 متر سانتی 3۵/ ۵ كل ضخامت ) پرداختی، گچ و خاک   و گچ اندود دورو ،مترسانتی  ۳۳ فشاری آجر  دیوار - الف
 متر سانتی ۲۰ ضخامت  بهبتنی   دیوار - ب
 (مترسانتی ۲۷ كل  خامتض) گچ  اندود دورو و  مترسانتی ۲۵ ضخامت به سبک  بتن از توپر ک بلو با  دیوار - پ
 (مترسانتی  42/ 5 كل  ضخامت) گچ  اندود دورو و مترسانتی  40  ضخامت به  بتنی توپر هایبلوک با  دیوار - ت
 الف  –پ ( 4  پ  -ت ( 3  ب  -پ ( 2  الف -ت ( 1

   66تا  64، صفحه 1-3-جدول پ،  3، پیوست   18بر اساس کتاب مبحث   واب:ج
 گزینه ج صحیح است.    

 
 ؟ شوندمی تهیه هاییصورت چه به آجرها  انواع  - 54

  فشردن   از  بتنی  جرآ  قالب   در   آهک  و  سیلیسی   ماسه   مخلوط  فشردن   از  کیآه  ماسه   آجر  خام،  خشت   پختن   از   رسمی   آجر (  1

 . آیدمی دست   به زیاد بخار با قالب  در  بتن مخلوط
  بتنی   آجر   زیاد،  بخار   با  قالب  در   آهک  و  سیلیسی  ماسه  مخلوط  شردنف  از  آهکی  ماسه  آجر   خام،  خشت  پختن  از   رسی  آجر (  ۲
 آید می دست به قالب در بتن مخلوط فشردن از 
  بخار   با   قالب  در  بتن   مخلوط  فشردن   از   یتنب  آجر   خام،  خشت   پختن  از  رسی   آجر   کوره،  در   آهک  ماسه  پختن  از  نسوز  آجر (  ۳

 . آیدمی دست به زیاد
  زیاد،   بخار  با   قالب  در  آهک  و   سیلیسی  ماسه  مخلوط  فشردن   از  آهکی  ماسه   آجر  کوره،   در   آهک  ماسه   پختن  از   جوش  آجر (  4

 . آیدمی دست به قالب در  بتن مخلوط فشردن از یبتن آجر 
 58و 57، صفحه  4-2-9-5و  3-2-9-5و   1-2-9-5بندهای ،  5بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ب صحیح است.    
 
 است؟  درست  کشیکابل و کشیسیم در  زیر مشخصات از یک  کدام -۵۵



( چراغ)  کننده  مصرف  محل  تاثابت    کشیسیم  محل  از   انشعاب  طول  کهدرصورتی  گچی  زیر   هایکابل   و  هاسیم  از   استفاده(  ۱
 . باشدمی مجاز  باشد،  متر 5/1 حداکثر 

 است  بالمانع میخی هایپست و  ال چند هایسیم  از  استفاده با روکار نوع هایکشیسیم  انجام( ۲
 . است  مترسانتی ۳ برابر طبیعی گاز  هایلوله از روکار  هایکشیسیم فاصله حداقل ( ۳
 . است متر سانتی  ۵ برابر  طبیعی گاز کنتور  از برقی تأسیسات روکار  هایکشیسیم فاصله حداقل( 4 

 93، صفحه  19-3-7-13بند ،   13بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه الف صحیح است      
 
 است؟  غل  کوهی پنبه  مورد در زیر توصیفات از  یک کدام  -56

 است  رفتهمی کار به نسوز  ایماده عنوان به و منسوجات در   محدود صورت به و است المانی هایکانی از ( 1

 است  داشته مصرف اتومبیل ترمز  کفشک و نخ تولید در  و است آزبست اصلی عنصر ( ۲
  های عایق  و  پالستیک  کاغذ،   ها  کفپوش  حرارتی،   عایق  نمد  و   پشم   نسوزه  پارچه  تولید  در  و   اندگفته  هم  نسوز  پنبه  آنرا (  ۳

 د وش می مصرف الکتریکی
  را   هاآن  که  ساختمانی  عناصر   حرارت   درجه   رفتن  باال   از   دلیل  همین  به  و  شودمی  استفاده  کن  ورم   عایق  پوشش   عنوان  به(  4

 کند می جلوگیری داده پوشش
 152، صفحه  14-2بند ،  55بر اساس نشریه  واب:ج

 گزینه د صحیح است      
 

   :دیبا روندمی کار به سبک  و سنگین  کارهای برای ترتیب  به که ستیبدار جایگاه  برای چوبی هایتخته گاهتکیه فاصله -۵۷
 باشد  متر  5/2  و متر  1/ 5( ۲   .  باشد متر ۲ و متر ۲( ۱

 متر باشد  5/3 دتوانمی هاگاه تکیه ةفاصل حداقل ( 4   .  باشد متر 3/2 و 1/ 8( ۳

 50، صفحه 4-2-7-12بند ،   12بر اساس کتاب مبحث   واب:ج

 گزینه ج صحیح است      
 
 حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی بل در سالن بانک ها برابر است با:   -58

 الف( حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی بل سالن انتظار )البی( هتل  

 ب( حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی بل در اتاق نشمین یک واحد مسکونی 

 حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی بل در نمازخانه یک ساختمان آموزشی ج( 

 صبح.  7شب تا   10د( حداکثر تراز نوفه محیطی بر حسب دسی بل در منطقه شهری با سر و صدای بسیار کم و از  

 35صفحه  1-6-2-18، جدول 21صفحه   1-1-2-18، جدول 18بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است. گزینه د صحیح  

 
   است؟ صحیح ،  "کار اقالم" از  یک هر مورد در  پیمان نرخ خصوص در  گزینه کدام  -59

  در   شدهبینی  پیش  هایضریب  و  پیمان  ضریب   اعمال  با  پیمان  به  مضمن  بهای  فهرست   در   کار   قلم   آن  واحد   بهای  از   عبارت (  1

 . است کار  مقادیر و بها فهرست
 . است پیمان در   شده بینی پیش ضرایب اعمال  بدون پیمان به منضم بهای فهرست در  کار  قلم آن واحد  بهای از  عبارت ( ۲
  در  اضافه  ضریب  گونه  هر   گرفتن  نظر   در   بدون  مربوطه  اجرایی   جزئیات  برآورد  در   کار   قلم  آن  واحد  بهای  از   عبارت(  3

 . است پیمان
 .  است  کار اجرای هزینه برآورد مبالغ به پیمان اولیه مبلغ تقسیم حاصل  از  عبارت ( 4

 ، بند )هـ(14، ماده پیمان عمومی شرایطبراساس  جواب: 

 گزینه الف صحیح است      
 
 ضخامت پاخورهای چوبی حفاظتی و ارتفاع آن چقدر است؟   -60

 سانتیمتر 15 -سانتیمتر  2/ 5ب( حداقل    سانتیمتر   5/2 -سانتیمتر   10الف( حداقل 

 سانتیمتر 15 -سانتیمتر  1/ 5حداقل د(    سانتیمتر 5/2 -سانتیمتر   15ج( حداقل  

 34، صفحه 1-3-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 گزینه ب صحیح است. 

 


