
 یک از موارد زیر مجاز نیست؟ کاهش طول گیرایی میلگرد برای آرماتور اضافی در کدام( 1
 ( مهار آرماتور شمع در سر شمع و در مواردی که میلگرد باید پیوسته باشد 1
 گاه غیرممتد( برای میلگردهای آجدار سر دار یا مهار شده با قالب و در تکیه2
 پذیر متوسط و زیاد های با شکلای در سازهلرزههای باربر ( در سیستم3
 ( همه موارد صحیح است. 4

 436صفحه  2-9-3-21-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د گزینه   

 
 باشد؟ ی اتکایی در میلگردها صحیح میهاوصلهکدام گزینه در مورد ( 2
 درجه بیشتر نباشد.  3د دو میلگرد از ( دو میلگرد باید به صورتی متصل شوند که اختالف امتدا1
 درجه باشد.   15( انتهای میلگردها باید در سطحی صاف عمود بر امتداد میلگرد با انحراف حداکثر 2
 باشند مجاز است. ( استفاده از وصله اتکایی تنها در اعضایی که دارای خاموت نمی3
 کدامچیه( 4

 440ه صفح 6-4-21-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  الف گزینه   

 
 باشد؟ صحیح نمی کنندیم کدام گزینه در مورد گروه میلگردها که به صورت واحد کار ( 3
 متر باشد. میلی 12( آرماتورهای عرضی هر گروه میلگرد تحت فشار باید دارای حداقل 1
 میلگردها در یک صفحه قرار گیرند. ( در گروه میلگردها با بیش از دو میلگرد، باید محور تمامی 2
 متر به صورت گروه میلگرد مجاز نیست. میلی 34( در تیرها استفاده از میلگردهای با قطر بیش از 3
 گیرند جز در محل وصله نباید بیش از دو باشد. ( تعداد میلگردهایی که در یک صفحه قرار می4

 442صفحه  5-21-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  ب گزینه   

 
ی مجموعههای مستطیلی استفاده از  توان از خاموت مدور استفاده نمود؟ آیا در تنگهای دایره ای میدر ستون(  4

 باشد؟ عنوان تنگ مجاز میمیلگردهای سردار به
 خیر    -( خیر 2               خیر   -( طبق شرایط خاص بلی1
 بلی  -خیر ( طبق شرایط خاص 4     خیر -( بلی3

 447صفحه  5و  4-2-6-21-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  الف گزینه   

 
برای اصالح قطر سوراخ در یک قطعه فوالدی توسط برش شعله، قطر سوراخ را حداکثر چند میلیمتر می توان    -5

 افزایش داد؟  
 میلیمتر  5ب(    میلیمتر  3الف( 

 استفاده کردن از برش شعله برای گشاد کردن سوراخ ها مجاز نیست. د(    میلیمتر  7ج( 
   ، گزینه د صحیح است. 264، صفحه 1-6-4-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 
متر ساخته شده از ورق و جوش و بدون هیچ گونه انحنای خاص )نظیر پیش خیز(،   8در یک تیر فوالدی به طول  -6

 ز از هم راستایی برابر است با: حداکثر میزان انحراف مجا
 mm 12د(   mm 10ج(   mm 8ب(   mm 6الف( 

   ، گزینه ب صحیح است. 279، صفحه 1-3-6-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 



هرگاه ناظر از مشخصات فوالدهای وارد شده به کارخانه اطمینان نداشته باشد، به ازای حداکثر چند تن نیمرخ    -7
ه می تواند تقاضای انجام آزمایش مقاومت کششی یا اندازه گیری تغییر شکل نسبی برای سه نمونه اتفاقی  فوالدی مشاب

 بنماید؟  
 5د(    10ج(    15ب(    20الف( 

   ، گزینه ج صحیح است.258، سطر هشتم، صفحه 3-4-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 
 باشد؟ بتن صحیح میی مصرفی در هامانیسکدام گزینه در مورد ( 8
 ( سیمان پرتلند نوع چهار با آهنگ کند رشد مقاومت دارد و گرمازایی زیادی دارد. 1
 باشد.ی مرکب میهامانیس ( سیمان آهکی و زئولیتی زیرمجموعه  2
 بوده و گرمازایی متوسط دارد.  هاسولفات( سیمان پرتلند نوع دو دارای مقاومت متوسط در مقابل 3
 توانند شامل سرباره، خاکستر بادی و پرتلند آمیخته باشد. واد جایگزین سیمان می( استفاده از م4

 454صفحه  2-22-9و جدول  3-1-4-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ج گزینه   

 
 ( کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  9

% مقاومففت فشففاری 90اسففتاندارد بایففد حففداقل روزه نمونففه حففاوی آب غیففر آشففامیدنی یففا غیففر  7الففف( مقاومففت 
 مالت شاهد باشد.

% مقاومفففت فشفففاری 80روزه نمونفففه حفففاوی آب غیفففر آشفففامیدنی یفففا غیفففر اسفففتاندارد بایفففد حفففداقل  7ب( مقاومفففت 
 مالت شاهد باشد.

% مقاومفففت فشفففاری 70روزه نمونفففه حفففاوی آب غیفففر آشفففامیدنی یفففا غیفففر اسفففتاندارد بایفففد حفففداقل  9ج( مقاومفففت 
 د باشد.مالت شاه

% مقاومفففت فشفففاری 80روزه نمونفففه حفففاوی آب غیفففر آشفففامیدنی یفففا غیفففر اسفففتاندارد بایفففد حفففداقل  9د( مقاومفففت 
 مالت شاهد باشد.

 457قسمت الف، صفحه  7-3-4-22-9، بند 9بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است. صحیح  الف  گزینه    

 
 باشد؟ کدام گزینه در مورد اختالط بتن صحیح می( 10
 تر باشد. ترین سنگدانه نباید از یک سوم بعد داخلی قالب بزرگبزرگ ( اندازه1
 باشد.  تر کوچکترین سنگدانه نباید از یک پنجم ضخامت دال ( اندازه بزرگ2
 ترین سنگدانه نباید از سه چهارم حداقل ضخامت پوشش بتن روی آرماتورها کمتر باشد. ( اندازه بزرگ3
 ید از یک سوم ضخامت دال کوچک تر باشد. ترین سنگدانه نبا( اندازه بزرگ4

 460صفحه  1-6-4-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د گزینه   

 
حداقل ضخامت رنگ آمیزی یک ستون فوالدی به صورت روباز و در محیط بسته، در شرایط محیطی ساحلی چه   -11

   میزان است؟ 
میکرون رویه    40میکرون الیه میانی ایوکسی و    40آیوکسی غنی از روی،  میکرون آستر    40الف( سه الیه شامل،  

 ایوکسی پلی پورتان 
 میکرون آیوکسی غنی از روی  40ب( یک الیه شامل، 

 میکرون رویه آپوکسی    40میکرون آستر آپوکسی غنی از روی و  40ج( دو الیه شامل، 
آپوکسی غنی از روی،    60د( سه الیه شامل،   آپوکسی و    60میکرون آسترو  میکرون رویه    60میکرون الیه میانی 
 آپوکسی پلی پورتان 

   ، گزینه د صحیح است.274، صفحه 5-4-10جدول ،10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 
   کدام یک از عبارات زیر در خصوص اتصال صلب در سازه های فوالدی صحیح است؟ -12



افقی که در داخل ستون و در   تیر مورد استفاده قرار می گیرد، ورق های الف( به سخت کننده های  بال های  امتداد 
 پیوستگی گفته می شود.

 ب( ورق های پیوستگی همان ورق های مضاعف هستند.
 ج( به ورق های روسری و زیرسری در اتصال صلب، ورق های مضاف گفته می شود. 

ستفاده قرار می گیرند، ورق های مضاعف د( به ورق های به کار رفته در وصله تیرها که برای تحمل برش تیر مورد ا
 گفته می شود. 

   ، گزینه الف صحیح است.218، صفحه 5-8-3-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 
   بتن پاشی دیوارهای سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی باید با کدامیک از روش های زیر صورت گیرد؟ -13

 ز پایین دیوار شروع و تا باالی دیوار ادامه یابد. الف( بتن پاشی هر دو طرف دیوار باید ا 
 ب( بتن پاشی هر دو طرف دیوار باید از باالی دیوار شروع و تا پایین دیوار ادامه یابد. 

ج( بتن پاشی دیوار باید برای بتن هایی با روانی زیراد از پایین و برای بتن های با روانی کم از باالی دیوار شروع  
 شود. 

 پاشی دیوار باید برای بتن هایی با روانی زیاد از باال و برای بتن های با روانی کم از پایین دیوار شروع شود. د( بتن 
   ، گزینه الف صحیح است.85، صفحه 21-7-5-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 
ی فوالدهایی زیآمرنگحداقل فاصله درز ساخت در تیرهای اصلی تیر متقاطع از بر تیر متقاطع چه مقدار است؟ آیا  (  14

 باشد؟ مجاز می رد یپذیمی سردار انجام هاخیمکه انتقال برش در آن توسط گل 
  خیر    -برابر عرض تیر  2( 2         خیر -( یک سوم دهانه1
 خیر   -( برابر عرض تیر 4     بله  – برابر دهانه  3( 3

 468و  467پ صفحات  -2-6-5-22-9ت و -1-6-5-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  ب گزینه   

 
 کدام یک از عبارات زیر در مورد فلز مس صحیح است؟  -15

 الف( اگر به صورت سرد تا شود می شکند. 
 دارد. ب( نرم و جوش پذیر بوده و قابلیت چکش خواری 

 ج( مس را به آسانی می توان لحیم کرد ولی نمی  توان آن را جوش داد. 
 د( از لوله های مسی نباید برای انتقال بخار آب استفاده کرد. 

   ، گزینه د صحیح است.154، صفحه 2-2-20-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 
  ؟ نمی باشدکدام مورد در خصوص عایق های حرارتی صحیح  -16

الف( الیاف های آزبستی که از سیلیکات طبیعی یا ساختار بلوری به شکل رشته های باریک تشکیل می شوند، برای  
 سالمتی انسان مضر هستند. 

 ب( عایق های پشم معدنی ممکن است باعث حساسیت پوستی و خارش شوند. 
 پلیمری اسفنجی قابلیت اشتغال ندارند. ج( عایق های 

 د( عایق های اسفنجی پلی پورتان سبب تخریب الیه ازن می شوند. 
   ، گزینه ج صحیح است. 104، صفحه 1-4-13-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 
از تراز    در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف در مناطق سردسیر و دارای یخبندان حداقل فاصله الزم   -17

   روی شالوده تا سطح زمین بر حسب میلیمتر چقدر باید باشد؟
 د( صفر     300ج(    400ب(   500الف( 
   ، گزینه ب صحیح است.48، قسمت )ث(، صفحه 5-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 
   کدام یک از گزینه های در مورد عایق کاری رطوبتی صحیح است؟ -18

 میخ برای محکم الیه های عایق کاری مجاز است. الف( استفاده از 
 ب( عاق کاری به هنگام بارندگی مجاز است. 

 ج( عایق کاری بر روی سطح مرطوب مجاز است. 
 + درجه سلسیوس مجاز است. 5د( عایق کاری در هوای 

   ، گزینه د صحیح است. 60، صفحه 16-5-5-8، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 
   ؟نمی باشدکدام یک از گزینه های زیر صحیح  -19

 الف( دیوارهای مهاری باید همزمان با دیوارهای باربر اجرا شوند. 
 میلیمتر باشد.  12میلیمتر و بیشتر از  10ب( ضخامت بندهای افقی و قائم نباید کمتر از 

 در ساخت دیوارهای باربر می توان از چند نوع آجر استفاده کرد. ج( 
 د( دیوارها باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز مرطوب نگه داشته شوند. 

   ، گزینه ج صحیح است.52، قسمت )ت(، صفحه 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 
 در عیوب جوشکاری منظور از واژه لوچه چیست؟  -20

 ب( گرده اضافی در جوش     جوش الف( بریدگی کنار  
 د( سر رفتن جوش روی فلز پایه   ج( ناخالصی های حبس شده در جوش 

 ، گزینه د صحیح است. 131، صفحه 6-1-5بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:
 
   است؟ کدام یک از موارد زیر در مورد زمان آزمایش های غیرمخرب پس از جوشکاری دو ورق صحیح -21

 باشد، آزمایش می تواند بالفاصله پس از خنک شدن جوش انجام شود.   MPa  600الف( اگر تنش تسلیم ورق ها کمتر از  
 ب( زمان انجام آزمایش مستقل از تنش تسلیم ورق ها می باشد. 

 د. ساعت پس از خنک شدن جوش انجام شو 24باشد، آزمایش باید   MPa 500ج( اگر تنش تسلیم ورق ها بیش از 
 باشد، آزمایش می تواند بالفاصله پس از خنک شدن جوش انجام شود.  MPa 600د( اگر تنش تسلیم بیشتر از 

 ، گزینه الف صحیح است. 301، صفحه 8-4-8بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:
 
   در بررسی چشمی جوش نفوذی دو ورق کدام گزینه صحیح است؟ -22

 الف( مناسب بودن نوع و اندازه الکترود باید قبل از جوشکاری کنترل شود. 
 جوشکاری، حین جوشکاری و بعد از جوشکاری الزم است. ب( کنترل تمیزی سطوح درز در تمام مراحل قبل از  

 ج( زاویه یخ ورق ها و ضخامت ریشه باید در حین جوشکاری کنترل شود. 
 د( سرعت مناسب حرکت نوک الکترود باید قبل از جوشکاری کنترل شود. 

 ت. ، گزینه ب صحیح اس 199، صفحه 1-5-7بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:
 
   ؟ درست نمی باشدکدام یک از موارد زیر در خصوص انقباض عرضی جوش  -23

 الف( مقدار آن با افزایش شیب پخی لبه افزایش می یابد. 
 ب( مقدار آن با افزایش سطح مقطع جوشکاری افزایش می یابد. 
 ج( مقدار آن متناسب با دمای القایی در هنگام ریشه جوش است. 

 هانه ریشه کاهش می یابد. د( مقدار آن با افزایش د
 ، گزینه د صحیح است. 186، صفحه 11-6بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:

 
در طراحی اعضاای ساازه اثر ناشای از بار باد با بار زلزله جمع .......... و کلیه اعضاای ساازه باید برای هر یک    (42

 ........... طراحی شوند.بارگذاری    از این دو
  -د( می شفوند        کمتر  -ج( نمی شفوند    بیشتر   -ب( می شوند        هماهنگ با ضابط مربوطه  -الف( نمی شوند

 کمتر 
 73بند پایانی، صفحه  3-1-10-6بر اساس کتاب مبحث ششم، بند   جواب:

 است. صحیح  الف گزینه   

 
 برای محاسبه بار باد ساختمان های بلند و الغر از کدام روش استفاده می شود؟  (25

 همه مواردد(      ج( هیدرولیکی        استاتیکیب(    الف( دینامیکی
 73، صفحه  4-1-10-6بر اساس کتاب مبحث ششم، بند   جواب:

 .است صحیح  الف گزینه   

 



انجام شده و نقشه های مربوطه تهیه شده است.    Hمحاسبات یک مدرسه برای شهر اصفهان و روی خاک نوع   -26
در کدام یک از شهرهای زیر، این نقشه ها را نمی توان بر روی همان نوع خاک ساخت؟ )مشخصات خاک های محل  

   ساختمان یکسان فرض شود(
 غه د( مرا  ج( ارومیه  ب( گلپایگان  الف( ماکو

،  28و    27، صفحات  1، پیوست  (2800)استاندارد  بر اساس کتاب آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله    جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
حداکثر ارتفاع یک ساختمان با سیستم باربر جانبی ترکیبی شامل قاب خمشی بتنی متوسط و دیوارهای برشی بتن  -27

   مسلح متوسط چند متر است؟
 50د(    70ج(    150ب(   200الف( 

 35و  34(، صفحات 2800بر اساس آیین نامه طراحی ساختمان در برابر زلزله )استاندارد  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
و رده   mm 80است. چنانچه ضخامت هسته عایق آن  mm 140ضخامت تمام شده یک پانل ساندویچی سه بعد  -28

پاششی   عن  C  25بتن  به  ارزیابی  باشد،  صحیح  را  زیر  های  گزینه  از  یک  کدام  مجری   وان 
   می کنید؟

 میلیمتر کمتر است.  100الف( این پانل قابل قبول نیست، چون ضخامت هسته از 
 است.  C 20ب( این پانل قابل قبول نیست، چون رده بتن باالتر از 
 بیشتر است. میلیمتر  75ج( این پانل قابل قبول نیست، چون ضخامت هسته از 

 د( این پانل قابل قبول نیست، چون حداقل ضخامت بتن پاششی رعایت نشده است. 
 77، صفحه 1-2-5-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   گزینه د صحیح است.
 
حداکثر انحراف قائم مجاز تراز تیرهای فوالدی کف در هنگام اجرا از تراز تعیین شده روی تکیه گاه بر حسب    -29

   میلیمتر چقدر است؟ 
د(     +  15ج(    +  10ب(    + 5الف( 

20 + 
 25، صفحه 5-1-11، جدول 11ب مبحث بر اساس کتا جواب:

   گزینه ب صحیح است.
 
   اسالمپ بتن مصرفی در دیوارهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار بر حسب میلیمتر در کدام محدوده باید باشد؟ -30

 200تا  150د(   180تا  150ج(   100ا ت 80ب(   150تا  100الف( 
 65، صفحه 2-1-2-4-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   گزینه الف صحیح است.
 
به ازای حداکثر چه میزان خاک نباتی موجود در خاک زیر پی، لزومی به برداشتن خاک مذکور قبل از احداث پی   -31

   ؟نمی باشد
 %5د(    %3ج(    %6ب(    %4الف( 

 15، صفحه 3-2-3-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:
   گزینه ج صحیح است.

 
 ؟ نمی باشد نیاز به کنترل کدام یک از حالت های زیر  برای طراحی دیوار نگهبان با عملکرد وزنی، -32

 ب( تامین ظرفیت باربری پی زیر دیوار    الف( مقابله با واژگونی 
 د( مقابله با کمانش ج( کنترل سازه ای دیوار در برابر خمش و برش 

 36، صفحه 3-5-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:
   گزینه د صحیح است.

 
 است؟ نادرست در اجرای پی های سطحی کدام یک از موارد زیر  -33

 الف( پی باید در ترازی اجرا شود که در آن ریشه درختان موجب تغییر مکان بیشتر از حد مجاز نگردد. 
 متر باشد.  8/0ب( بدون توجه به عمق یخبندان عمق پی حداقل باید 



 اصله مناسبی داشته باشند. ج( پی ها باید از لبه شیب در باال و پایین شیب ف
 د( پی می تواند روی خاک بهسازی شده اجرا شود. 

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

 
طراحی و اجرا شده، در مجاورت یک   1329یک ساختمان دو طبقه فاقد اسکلت که صرفا برای بار ثقلی در سال  -34

   ساختمان باید به عنوان چه ساختمانی مورد ارزیابی قرار گیرد؟ گود قرار گرفته است. این
   د( ساختمان بسیار حساس ج( ساختمان معمولی  ب( ساختمان حساس  الف( ساختمان متداول 

 18صفحه ، 6-4-3-3-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:
   صحیح است. دگزینه 

 
   خطر معمولی حدودا چند متر است؟ حداکثر مجاز عمق یک گود با شیب پایدار و با  -35

 5د(    9ج(    12ب(    15الف( 
 19، صفحه 2-3-7، جدول 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   گزینه ج صحیح است.
 
در حالتی که خطر گود بسیار زیاد و ساختمان مجاور گود به صورت حساس تلقی شود، عملیات پایدارسازی گود   -36

 د؟ باید توسط کدام عامل انجام شو
مهندسی    ج( مجری حقیقی  ب( ناظر ذیصالح   الف( پیمانکار ذیصالح  شرکت  د( 

 ژئوتکنیک  
 19، صفحه 11-4-3-3-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   گزینه الف صحیح است.
 
،  ریز که با تاخیر در بتن ریزی و احتمال ریزش  خاک جدار مواجه می باشدبرای ارزیابی کیفیت شمع های درجا  -37

 کدام یک از آزمایش های زیر باید مورد استفاده قرار گیرد؟ 
 ب( آزمایش امواج صوتی عرضی    الف( آزمایش مغزه گیری 

 د( آزمایش دینامیکی شمع با دامنه زیاد   ج( آزمایش دینامیکی شمع با دامنه کم 
 68، صفحه 5-10-6-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   گزینه ج صحیح است.
 
( حداقل ضخامت پوشش بتن روی میله گردها در شرایط محیطی معمولی) غیر خورنده برای شالوده های که در  38

 تماس مداوم با دیوارهای مقاوم خاکی باشند، چند میلیمتر است؟  
 75الف( 
 50ب( 
 60ج( 
 45د( 

 72صفحه  6-4-9، جدول  9بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است. صحیح  الف  گزینه    

 
 :  باید آرمه  بتن در  استفاده مورد آرماتورهای جوشکاری  در ( 39
 . باشدنمی مجاز  درجه -۴ از  کمتر  دمای و  شده  سرد طبیعی طور به آرماتور  جوشکاری از  پس داد  اجازه( 1
  مجاز   فرآیندهای  از   دادن  شتاب  جهت  توانمی  ولی  شده  سرد  طبیعی  طور   به  آرماتور   جوشکاری  از   پس  است  بهتر (  ۲

 کرد.  استفاده
  سرد   آب  از   جوش   شدن   سرد  عیتسر   جهت   گرم  یهوا  در   توانمی  و  نبوده  مجاز  -۱۸  یدما  در  یبرشکار   اتیعمل(  3

 . نمود استفاده
 . ستین مجاز تر نییپا و درجه -۱۸ یدما در و نموده تأمین را  شیگرما شیپ یدما  حداقل( 4

 66صفحه  3و  2و  1-7-4-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 است صحیح  د گزینه   

 
میلیمتر و با پشت بندهای با فواصل   15فشار مجاز بتن بر حسب تن بر مترمرع بر روی تخته الیه به ضخامت    -40
 ( 94مرداد  -اجرا  -)عمران ملیمتر چقدر می باشد؟ 400

 1د(    7/1ج(    7/0ب(   20/1الف( 
 14، صفحه 5-2بر اساس کتاب راهنمای قالب بندی در ساختمان بتن آرمه، جدول  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
مورد استفاده قرار گرفته بود، در خالل پنج سال گذشته مورد بهره    1360یک ساختمان بنایی دو طبقه که از سال    -41

   ختمان بر عهده چه کسی است؟برداری قرار نگرفته و خالی مانده است. مسئولیت نگهداری این سا
 د( مالک یا مالکین ساختمان   ج( ناظر ساختمان   ب( شهرداری   الف( بازرس 

 18، صفحه 2-2-3-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
سواره  کدام یک از مقادیر زیر در مورد فاصله عمودی بیرون زدگی اجزای حفاظتی موقت کارگاه از روی سطح    -42

   رو بر حسب متر مجاز می باشد؟
 2د(    5/2ج(    4ب(    5الف( 

 13، صفحه 6-2-2-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
   ؟نمی گرددکدام یک از موارد ذیل به عنوان اقدام قبل از اجرای عملیات ساختمانی محسوب  -43

 الف( شرح وظایف و مسئولیت های کارکنان کلیدی را به اطالع مهندس ناظر رسانیدن. 
 ب( نقشه توقفگاه و گذرگاه وسایل را به تایید شخص ذیصالح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی رسانیدن 

 ج( برقراری بیمه تکمیلی کارگران ساختمانی
 د( نحوه حفاظت و پایداری دیواره های گود را به تایید مرجع رسمی ساختمان رسانیدن 

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

 
شخص ذیصالح به عنوان مسئول    مترمربع از روی پی که معرفی  2500حداکثر ارتفاع ساختمان با زیربنای حدود    -44

   ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی می باشد، چند متر است؟
 30د(    21ج(    18ب(    15الف( 

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

 
 نشیمن ساختمان های مسکونی چه میزان است؟ حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی بل در اتاق های  -45

 50د(    45ج(    40ب(    35الف( 
 23، صفحه 1-2-2-18، جدول 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 مسئولیت آموزش عالئم تابلوها در کارگاه های ساختمانی را چه کسی بر عهده دارد؟  -46

 د( مسئول کارگاه  مهندس محاسب ج(   ب( مهندس ناظر  الف( مالک
 28، صفحه 6-8-3-20، بند 20بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 صحیح است.  دگزینه 

 
در ساختمان های عمومی با زیربنای بیشتر از ..................مترمربع، در آب گرم کن های مخزن دار بدون    -47

   پمپ، استفاده از محبوس کننده حرارت الزامی است؟
 2000د(   1800ج(   1500ب(   1000الف( 

 56، قسمت )ج(، صفحه 1-4-4-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 



 
  با   کامل طوربه  مستقیم   تماس   ضمن   که   شده   داده   قرار  آلومینیومی  لوله   دو   ای، محوطه  چراغ   در   بتنی   پایه  داخل  در   (48
 است؟  بالمانع چراغ  این  اجرای  آیا  اند،شده پوشیده  بتن

  از   هاآن  بیرونی  ابعاد   حداقل،  فاصله  رعایت  بر   عالوه  کهدرصورتی(  ۱
1

3
  نباشد  بیشتر  موردنظر   قطعه  كل  ضخامت  

 .است بالمانع
 .است بالمانع نباشد  کمتر  هاآن قطر برابر  ۳ از  لوله دو فاصله کهدرصورتی( ۲

 خیر( ۳

 بلی( ۴
 ۴۷۵  )ب( ،صفحه  جزء  ۲-۸-۲۲-۹ و بند 3۷ ، صفحه۳-۱۰-۴-۹ ، بند9بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است. صحیح ج گزینه   

 
ی چند عدد  بردارنمونهمتر حداقل تعداد  سانتی  60متر و عمق    25×20به ابعاد    ونیفونداسجهت بتن ریزی یک  (  49
  هاستونبه چند نمونه بتن جهت  متر باشد در هر طبقه نیاز    4عدد و ارتفاع    30به تعداد    هاستونریزی  باشد؟ اگر بتنمی
 باشد؟ می
1 )12-4  2 )12-3  3 )10-3  4 )10-4 

 479صفحه  2-2-11-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ج گزینه   

 
 برای محاسبه بار باد شالوده ها تنها ............ درصد بار موثر باد در نظر گرفته می شود.  (50

 90د(     80ج(    70ب(     60الف( 
 87، صفحه 5قسمت  9-3-10-6بر اساس کتاب مبحث ششم، بند   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه   

 
علت عدم حضور به موقع ناظر حقوقی در کار  طبقه مسکونی در شهر تهران به    15در اجرای یک ساختمان    -51

   اجرایی ساختمان اخالل ایجاد شده است. چگونگی اقدامات الزم بعدی به چه صورت خواهد بود؟
الف( مجری ساختمان می تواند موارد را با ارائه دالیل الزم به کمیته داوری سازمان استان اعالم و درخواست رسیدگی  

 ی و الزم االجرا می باشد. نماید. نظر کمیته نذکور قطع
 ب(  حضور ناظر ساختمان در محل کار برای رفع اخالل الزامی است. 

 مجری ساختمان می تواند با اعالم مراتب به مرجع صدور پروانه و سازمان استان درخواست تعویض ناظر نماید. ج( 
اعالم نماید. نظر کمیته داوری به ناظر  د( ناظر هماهنگ کننده موظف است موارد را به طور کتبی به کمیته داوری  

 ابالغ و برای طرفین قطعی و الزم االجرا خواهد بود. 
 73، صفحه 4-4-16، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است.  
 

رگاه  چنانچه تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه در قرارداد پیش بینی نشده باشد، حداکثر مهلت الزم برای تحویل کا -52
   توسط صاحب کار به مجری چه مدت است؟ 

 روز پس از تاریخ امضای قرارداد  30ب(  الف( با هماهنگی ناظر پروژه مهلت الزم تعیین خواهد شد 
 د( مهلت الزم با توافق طرفین تعیین خواهد شد     روز پس از ابالغ قرارداد  20ج( 

 138، صفحه 1-13، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است.  
 

   میلیمتر به ترتیب چند درصد است؟ 50حداقل شیب لوله های افقی آب باران و فاضالب به قطر  -53
   درصد  2و  1ب( به ترتیب      درصد  1و  1الف( به ترتیب 

 درصد  2و  2د( به ترتیب      درصد   1و  2ج( به ترتیب 
 87صفحه   4-2-4-16و جدول 125صفحه  ( 4، قسمت )5-2-6-16، بند 16مبحث بر اساس کتاب  ب:جوا



 گزینه ب صحیح است. 
 

شیرها و اتصاالت لوله کشی در ساختمان ها و همچنین بازرسی از قطعات معماری ساختمان ها به ترتیب چند بار    -54
   در سال مورد بازرسی قرار می گیرند؟

 ساالنه یک بار -ب( ساالنه یک بار   هر دو سال یک بار -یک بار الف( هر دو سال 
 هر سال یک بار -د( ساالنه دو بار    هر دو سال یک بار -ج( ساالنه دو بار 

 46، صفحه 2-2-6-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 

   لوله هایی می توان استفاده کرد؟برای اجرای مدارهایی که در زیر کف ها اجرا می شوند، از چه  -55
 ب( فقط لوله های فوالدی   الف( لوله های فوالدی یا پالستیکی صلب 

 د( لوله های فوالدی یا پالستیکی خرطومی   ج( فقط لوله های پالستیکی صلب 
 91، صفحه 5-3-7-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 

ساختمانی، پرسنل می توانند ضمن توافق با مدیرعامل مزایی کمتر از آنچه در قانون کار و  آیا در شرکت های    -56
 مقررات منبعث از آن درج شده دریافت کنند؟ 

 ب( بله به شرط توافق کتبی  الف( بله به شرط اعالم به مرجع ذیربط قانونی
 د( خیر      ج( بله
 185، صفحه 2بر اساس کتاب قانون کار، نکته  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 

   چگونه صاحب کار در مدت قرارداد امکان معلق کردن اجرای ساختمان را دارد؟ -57
درصد زمان    25بار و به مدت    2ب( حداکثر    درصد زمان قرارداد  25الف( یک بار و حداکثر به مدت 

 قرارداد 
 ماه  3بار و هر بار به مدت  2د( حداکثر     ماه 3 ج( یک بار و حداکثر به مدت 

 243، صفحه 20، ماده 2کتاب مبحث  بر اساس جواب:
 گزینه ج صحیح است.  
 

ابنیه سازی نرخ    -58 کلیه ماشین آالت  در تشخیص درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی اجرای ساختمان، برای 
   استهالک چند درصد می باشد؟

 %35د(    %25ج(    %15ب(   %12الف( 
 147و  146صفحات    147و جدول 151بر اساس کتاب بیمه و مالیات، ماده  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 

اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود، فعالیت های شغلی خود    -59
   را چگونه ثبت و نگهداری می کنند؟

 درآمد هزینه و روزنامه و کل ثبت می کنند. الف( در دفاتر 
 ب( در دفاتر روزنامه و کل ثبت شرکت می کنند. 

 ج( ابتدا در دفتر خالصه وضعیت و سپس در دفتر کل ثبت می کنند. 
 د( در دفاتر درآمد و هزینه ثبت می کنند.

 120، صفحه 95بر اساس کتاب قانون بیمه و مالیات، ماده  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 

در یک کارگاه ساختمانی، صاحب کار کلیه عملیات اجرایی را به سازنده واگذار کرده است. سازنده نیز عملیات    -60
توسط تیم جوشکاری که  اجرای سازه فوالدی را به پیمانکار جزء واگذار نموده و در حال حاضر عملیات نصب اسکلت  

به صورت پیمانکار جوشکاری توسط یک جوشکار دارای پروانه مهارت از پیمانکار جزء اخذ شده، در حال اجراء  
   است. کارفرمای کارگر جوشکاری که در ارتفاع در حال کار است چه کسی است؟

 د( سازنده   ج( جوشکار  ب( صاحب کار  الف( پیمانکار جزء
 185، صفحه 3و  1ب قانون کار، نکته بر اساس کتا جواب:



 گزینه ج صحیح است. 


