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 هاسروراخ کرردن راستا هم امکان ،شوندمی بسته هم به پیچ با که ورق دو  در  هاسوراخ نبودن  مرکز   هم  علت  به  -١
  است؟  تر صحیح مشکل   حل  برای  زیر   هایگزینه  از  یک کدام.  ندارد  وجود  آن بستن  و   پیچ دادن  عبور   و 
 . است الزامی همواره  قطعه دو هر تعویض( ۱
 .کرد استفاده سنج کشش واشرهای  از  توانمی(  ۲
 . است الزامی همواره  قطعات از یکی تعویض( ۳
  با   پیچ   از   و  کرد   گشاد  را   ها پیچ  سوراخ   مناسب  وسیله  با  توان می  اتصال،  طراح   نظر   از  بودن  مجاز  صورت   در(  ۴

 .نمود استفاده تربزرگ قطر
 18، صفحه 29-3-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.     
 
 است؟ متر میلی چند چشمه ابعاد  رواداری بعدی، سه سبک ساختهپیش سیستم از  باربر  دیواری هایپانل  در -۲
1 )2  ±   2 )3  ±   3 )5  ±   4 )10  ± 

 90، صفحه 1-5-11، جدول  11بر اساس کتاب مبحث   جواب:

( را بدست آورد. با توجه به 𝐷3ساخته سه بعدی ) های پیش ها و رواداری های ابعادی پانلتوان ویژگیمی  توضیح: 

پانل ابعاد چشمه در  باربر از سیستم پیش ساخته سبک سه بعدی برابر اطالعات جدول فوق رواداری  های دیواری 
 باشد.میلیمتر می 5±

 گزینه ج صحیح است.     
 
  نوع   چه  از   شده  نورد  سرد  فوالدی  قاب  هایورق  خوردگی  از   محافظت  برای  ،  سبک  فوالدی  قاب  سیستم  در   -۳

 باشند؟ داشته پوشش باید آلیاژی
 آلومینیوم  – روی (  ۴   نیکل ( ۳  آپوکسی( ۲   منیزیم   – نیکل( 1

 29، صفحه 7-1-2-2-11بند ، 11مبحث کتاب  براساس جواب : 

 گزینه د  صحیح است.     
 
 سبک: و معمولی بتن  ( تفاوت4

مترمكعب    بر کیلوگرم  ۱۴۰۰  حداکثر آن مقدار و  شودمی  تعیین آزمایش نتایج بر اساس ایسازه سبک  بتن چگالی( ۱

 است.

  بر کیلوگرم ۱۴۰۰ از نباید و  بوده مترمکعب در  کیلوگرم ۲۳۰۰ برابر محاسبات در  معمولی بتن چگالی( ۲

 کمتر باشد.  مترمکعب 

  بر اساس ایسازه سبک  بتن  در و  بوده مترمکعب در  کیلوگرم 2300 برابر محاسبات در  معمولی بتن چگالی (3

   شود.تعیین می آزمایش نتایج

  مکعب  متر  بر کیلوگرم  2۳۰۰ حداقل آن  مقدار و  شود تعیین آزمایش بر اساس باید ایسازه سبک  بتن ( چگالی4

 باشد. می

 55صفحه  1-2-3-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  ج گزینه   

 
 ؟باشدمی صحیح زیر  هایگزینه از کدامیک بنا تخریب عملیات مورد  در -۵
  بارگذاری  خود مقاومت  ٪  ۹۰  تا ساختمان رسمی  مرجع  تایید با ندتوانمی تخریب در استفاده مورد   های بستچوب ( ۱

 .شوند
 . باشد رسیده ساختمان رسمی مرجع تایید به که  مواقعی  در مگر  نیست مجاز  شب در تخریب عملیات( ۲
 . شوند بارگذاری خود مقاومت  ٪۷۵ تا ندتوانمی تخریب در استفاده مورد  موقت  هایپله( ۳
 .شود انجام شب در است بهتر  تخریب عملیات( ۴

 59، صفحه 11-1-8-12، بند 12مبحث   کتاب براساسجواب : 
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نادرساات اساات( .  4صااحیو و گزینااه  2)گزینااه  59، صاافحه 11-1-8-12، بنااد 12براساااس مبحااث توضرریح : 

 نادرست است.(  3و    1)گزینه   59، صفحه 6-1-8-12طبق، بند 

 گزینه ب  صحیح است.     
 
.  شود  انجام کشیسیم متر ۳۰ حدود  باید  نما،  سنگ برشکاری  در  فرز از استفاده  برای ساختمانی  کارگاه یک در -۶
  از  کدامیک  به  کشیسیم  برای  مناسب  ارتفاع  حداقل   احتمالی،  هایآسیب  از  هاسیم  محافظت  نبودن   مقدور   به  توجه  با

 است؟  تر نزدیک زیر  هایگزینه
1 )m 1.5    2 )m 2   3 )3 m   4 )2.5 m 

 76ب ، صفحه   -1-4-11-12، بند 12مبحث   کتاب براساسجواب : 

 گزینه د  صحیح است.     
 
 ؟  نیست صحیح ساختمانی هایکارگاه در نردبان  از  استفاده مورد در  زیر  عبارات از  یک کدام -7

 .باشد بلندتر است استفاده مورد آن به رسیدن برای  که کفی از  متر  2.5 حدود باید نردبان طول ( 1
 . است ممنوع   دست با بار حمل نردبان از استفاده هنگام(  ۲
 .کنند استفاده زمانهم طور  به نفر یک  از بیش نباید نردبان یک  از ( ۳
 .بگیرد قرار استفاده مورد  متر  10 از بیش طول  با نباید طرفه یک نردبان( ۴

 52چ ، صفحه  -1-3-7-12، بند 12مبحث   کتاب براساسجواب : 

 گزینه الف  صحیح است.     
 
 ؟باشدمی صحیح ذیل  عبارات از  یک  کدام اجرا، حین در  کار  حفاظت  و ایمنی با  رابطه در -۸
 . نمود اجرا گونی  و  سیمی توری مانند موادی از  توانمی  را موقت  سرپوشیده راهروی(  ۱
  راهروی   از  باید  باشد  آن  ارتفاع  درصد  50  از  کمتر   عمومی  معابر   از  تخریب  دست  در  بنای  فاصله  کهدرصورتی(  ۲

 . کرد استفاده موقت سرپوشیده
 متر باشد.  2.5  از کمتر  نباید موقت سرپوشیده راهروی  ارتفاع( ۳

 .  نمود استفاده  مترمیلی 20 حداقل ضخامت به هاییتخته  از  توانمی  موقت سرپوشیده راهرو هایسقف در ( ۴

 34، صفحه 2-4-5-12، بند 12مبحث   کتاب براساسجواب : 

 گزینه ج  صحیح است.     
 
𝑭𝒖  برابر  استاتیکی   حالت   رد   𝐒𝐭𝟑𝟕فوالد   نهایی   کششی  تنش  اگر   -9 = 𝟑𝟕𝟎𝐌𝐏𝐚  ،نهایی   کششی  تنش  باشد  

 بود؟ خواهد تر نزدیک زیر  رمقادی از  کدامیک هب 𝑴𝑷𝒂  برحسب ، 𝑭𝒅𝒖  آن، طرح  دینامیکی
1 )407   2) 425    3 )468   4 )483 

،  2-4-21و  رابطه    53، صفحه  3-4-21و جدول    52، صفحه  1-4-21، جدول  21مبحث    کتاب  براساسجواب :  
 54صفحه

 گزینه ج  صحیح است.     
 
 : باید  ساختمان فنی شناسنامه و ساخت چون  یهانقشه - ١۰
 .شوند داده تحویل ساختمان بازرس به مالک توسط ( ۱
 شوند داده تحویل ساختمان نگهداری  مسئول به مالک توسط ( ۲
 .شوند نگهداری  ساختمان مجریان  یا مجری بایگانی در سال  دو  مدت به حداقل( ۳
 . شوند نگهداری مربوطه طراح مهندس یا مهندسی دفتر بایگانی در سال پانزده مدت به حداقل( ۴

 18، صفحه 1-2-3-22، بند 22مبحث   کتاب براساسجواب : 

 گزینه ب  صحیح است.     
 

 در مورد سنگ، برای کارهای بنایی باربر گزینه صحیح را انتخاب نمایید.   -11

 درصد است.  35مگاپاسکال و جذب آب مجاز برای توف ها    25الف( حداقل مقاومت فشاری سنگ  

 درصد است. 20مجاز برای سنگ های آهکی متراکم  مگاپاسکال و جذب آب   20ب( حداقل مقاومت فشاری سنگ 

 درصد است.  15مگاپاسکال و جذب آب مجاز برای سنگ های آهکی   17ج( حداقل مقاومت فشاری سنگ 
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مگاپاسکال و جذب آب مجاز برای سنگ های آهکی   15د( حداقل مقاومت فشاری سنگ برای کارهای بنایی باربر 

 درصد است.  15متراکم 

 14ب، صفحه -3-4-2-2-8، بند 8کتاب مبحث بر اساس جواب: 

 گزینه د صحیح است. 

 

 است؟ نادرست ساخت  روش  نظر  از  میلگردها  بندیطبقه مورد  در گزینه کدام (12

  شده  اصالح  سرد فوالد( ۲   شده اصالح گرم فوالد( ۱

 شده نورد سرد فوالد( ۴    شده نورد گرم فوالد( 3

 6۲ ، صفحه۳-۴-۹ ، بند9بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 

  ؟باشدمی صحیح  ساختمانی پروژه  هر  در  𝐖𝐏𝐒  - جوشکاری  دستورالعمل  مورد در  زیر  موارد  از  یک کدام -١۳
 . برسد طراح مهندس تایید به باید و  شده تهیه ناظر مهندس توسط جوشکاری دستورالعمل( ۱
 . برسد پیمانکار تایید به باید و  شده تهیه طراح توسط جوشکاری دستورالعمل( ۲
 .برسد ناظر مهندس تایید به باید و  شده تهیه طراح توسط جوشکاری دستورالعمل( ۳
 .برسد ناظر مهندس تایید به باید و  شده تهیه پیمانکار توسط جوشکاری دستورالعمل( ۴

 261الف، صفحه -4-4-4-10، بند 10مبحث   کتاب براساسجواب : 

 گزینه د  صحیح است.     
 
 

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.   mm 10در مورد برش ورق فوالدی با ضخامت  -14

 ب( باید از دستگاه برش شعله ربایی استفاده کرد  الف( می توان از دستگاه گیوتین استفاده کرد 

 د( باید از اره یا برش دستی استفاده کرد.  انجام شود ج( باید قبل از برش پیش گرمایش 

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

 گزینه الف صحیح است. 

 

 در برش زدن ورق هایی که در ساخت قطعات فوالدی مصرف می شوند، کدام عبارت صحیح است؟ -15

 توسط دستگاه گیوتین مجاز است.  mm 15الف( برش قطعات با ضخامت کمتر از 

باید قبل از برش گرمایی،   mm 40ب( در نیم رخ های سنگنی و قطعات ساخته شده با جوش با ضخامت بیش از 

 درجه سلسیوس انجام شود. 55پیش گرمایش تا دمای حداقل 

باید قبل از برش گرمایی،   mm 40جوش با ضخامت بیش از ج( در نیم رخ های سنگین و قطعات ساخته شده با 

 درجه سلسیوس انجام شود. 65پیش گرمایش تا دمای حداقل 

 نیاز به سنگ زدن با تعمیر کاری توسط جوش ندارد.  mm 5د( در برش با شعله، ناهمواری ها تا 

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

 گزینه ج صحیح است. 

 
 است؟ کدام جوش  کیفیت کنترل آزمایش حداقل  میزان جان، به بال گوشه جوش  مورد  در -١۶
 ها جوش  دیگر درصد پنجاه روی   بر نافذ رنگ  آزمایش و  درصد پنجاه روی بر چشمی کیفیت کنترل  آزمایش( ۱
 .است کافی  هاجوش تمام روی بر چشمی کیفیت کنترل  آزمایش( ۲
 هاجوش درصد پنجاه روی بر نافذ رنگ آزمایش( ۳
 هاجوش درصد ده روی  بر نافذ رنگ  آزمایش و   هاجوش تمام روی بر چشمی کیفیت کنترل  آزمایش( ۴

 263، صفحه 1-4-10، جدول 10مبحث   کتاب براساسجواب : 

 گزینه د  صحیح است.     
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  مختلف،   دالیل  به  بنا   که  پروژه  در  شاغل   مهندسان  از   یکی  به  مربوط  انتظامی  مجازات  مورد   در   گزینه  کدام  -١۷

 است؟ صحیح باشد داده دست از   را  الزم فنی و مالی امکانات  ا ی قانونی شرایط
 پنج درجه تا سه درجه از انتظامی مجازات(  ۱
 چهار  درجه تا یک  درجه از انتظامی مجازات(  ۲
 . داشت نخواهد مجازاتی  هیچ  پروژه اتمام تا( ۳
  متعاقبا    و   بوده  شرایط  دارای  ابتدا  از  چنانچه  و   پنج  درجه  تا  سه  درجه  باشد  بوده  شرایط  فاقد  ابتدا  از  کهدرصورتی(  ۴

 . سه درجه تا یک  درجه از باشد داده دست از را شرایط
 9، صفحه 4قسمت الف_ 91قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده کتاب براساس اصالحیه و ابالغیهجواب : 

 گزینه الف  صحیح است.     
 
  نظام   در   عضویت   شرایط  از   یکی   مستند  طور   به  که  استانی  مهندسی  نظام   سازمان   اعضای  از   یکی   مورد  در   -١۸

   بود؟ خواهد  چگونه  عضویت قطع ترتیبات باشد، داده دست از  را  استان مهندسی
 . گیردمی  صورت مرکزی  شورای تصویب و  استان مهندسی نظام تأکید با عضویت قطع( ۱
 . شودمی  قطع روز،  30 حداقل فاصله با کتبی،  اخطار دو  از پس استان مهندسی نظام مدیره  هیات توسط  عضویت( ۲
  عضویت   قطع  به  نسبت  اخطار  یا  با  و   بالفاصله  استان  مهندسی   نظام  مدیره  هیات  عضویت،  شرایط  عدم  احراز  با(  ۳

 .  شودمی رسانیده ذینفع اطالع به مراتب و  اقدام
  قطع   روز،  پانزده  فاصله  به  یک   هر   کتبی،  اخطار   دو   از  پس  استان  مهندسی  نظام  مدیره  هیات   توسط  عضویت(  ۴
 .شودمی

، 2قسمت الف_تبصره  46قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده    کتاب  براساس اصالحیه و ابالغیهجواب :  
 2صفحه 

 گزینه د  صحیح است.     
 
 است؟   صحیح هاساختمان جانمایی مورد  در   گزینه کدام غیرعامل پدافند با  مرتبط  ضوابط  اساس بر  - 19
 . است بالمانع  آوار حریم در عمومی مستحدثات طراحی( ۱
 .باشد متمرکز   صورتبه  باید هاسرمایه و  افراد به مربوط  هایفعالیت و  هاساختمان طراحی( ۲
  صورت به   باید  طراحی  ،هاسرمایه  و   هافعالیت   افراد،  ، هاساختمان  تمرکز  در  خطرپذیری  افزایش  به  توجه  با(  ۳

  مدفون   و   مصنوعی  یا  و   طبیعی  عوارض   با  هماهنگ   امکان  حد  تا  هاساختمان  یابیمکان  و   پذیرد  صورت  غیرمتمرکز 
 . باشد
 . شود خودداری حایل فضاهای ایجاد از اصلی دسترسی راه و  احداثی ی هاساختمان بین( ۴

 18، صفحه 4-1-2-2-21، بند 21مبحث  کتاب براساسجواب: 

 گزینه ج  صحیح است.     
 
 ؟نیست صحیح شده، زدایی تنش شیشه و  حرارتی نشکن شیشه مورد در  زیر  هایگزینه از  کدامیک -۲۰
 . دهدمی نشان ضربه برابر در شده زداییتنش  شیشه به نسبت کمتری  مقاومت حرارتی نشکن شیشه( ۱
 . دهدمی نشان ضربه برابر در شده زداییتنش  شیشه به نسبت بیشتری مقاومت حرارتی نشکن شیشه( ۲
 .دهدمی نشان مکانیکی  بار برابر در شده زداییتنش  شیشه به نسبت بیشتری مقاومت حرارتی نشکن شیشه( ۳
 .دهدمی نشان حرارتی تنش برابر در شده زداییتنش  شیشه به نسبت بیشتری مقاومت حرارتی نشکن شیشه( ۴

 110، صفحه 10-1-14-5، بند  5مبحث  کتاب براساسجواب: 

 گزینه الف  صحیح است.     
  

 است؟ صحیح  عبارت  کدام پاششی بتن  مورد  در -۲١
 .باشد گوشه  گرد باید مصرفی ماسه(  ۱
 .باشد گوشه تیز باید مصرفی ماسه(  ۲
 .باشد گوشه یزت یا گوشه گرد دتوانمی مصرفی ماسه(  ۳
 .باشد گوشه گرد باید مصرفی ماسه درصد 50 حداقل( ۴

 77ت، صفحه -8-1-3-10-5، بند  5مبحث  کتاب براساسجواب: 

 گزینه ج  صحیح است.     
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 ؟ نیست  صحیح عبارت  کدام ساختمانی هایرنگ  مورد در  - ۲۲
 .است الیه دو  ساختمانی های رنگ  الیه تعداد حداقل( ۱
 .باشند فرمالدهید ترکیبات دارای باید تزئینی ساختمانی های رنگ (  ۲
 .باشند مقاوم سال 5 حداقل باید محیطی شرایط برابر در ساختمانی های رنگ (  ۳
 . شود استفاده هاآن از نباید  و است سمی ترکیبات دارای عمدتا   روغنی های رنگ (  ۴

 125، صفحه  5-4-16-5، بند  5مبحث  کتاب براساسجواب: 

 گزینه ب  صحیح است.     
 
 :  باید آرمه بتن  در استفاده مورد آرماتورهای جوشکاری در (  23

 . باشدنمی مجاز درجه -۴ از کمتر دمای و  شده  سرد طبیعی طور  به آرماتور  جوشکاری از پس داد اجازه( 1

 فرآیندهای از دادن شتاب جهت توانمی ولی شده سرد طبیعی  طور به آرماتور جوشکاری  از پس است بهتر ( ۲

 کرد. استفاده مجاز

  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  ترنییپا 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   

 

عدد هرز هستند. در مورد این   2پیچ موجود در یک اتصال   18در یک سیستم قاب فوالدی سبک، از تعداد  -24

 اتصال کدام یک از موارد زیر صحیح می باشد؟ 

 الف( می توان ظرفیت پیچ های هرز را چه در کشش و چه در برش محسوب نمود. 

 نمود.ب( می توان ظرفیت پیچ های هرز را در کشش محسوب 

 ج( باید از ظرفیت پیچ های هرز چه در کشش و چه در برش صرف نظر نمود. 

 د( می توان ظرفیت پیچ های هرز را در برش محسوب نمود. 

 35، صفحه 3-1-8-2-11، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه د صحیح است.  

 
  به   است  شده  استفاده  شودمی  قالب   سقف  به   که  زنجیری  از  بزرگ  چلچراغ   یک   نصب  برای   ساختمان   یک   در  -  ۲۵

  باشد،  𝒌𝑵 𝟐  چلچراغ  وزن   کهدرصورتی. دارد وجود  درجه 𝟑𝟔𝟎  اندازه   به افقی  صفحه در حرکت  امکان  که  طوری

  ؟نیست چراغ  این برای ایسازه غیر اجزاء  ایلرزه طراحی ضوابط  تامین  به نیازی  زیر  شرایط  از کدامیک در 
.𝟑  وزن نیروی بتوانند قالب  و کابل(  ۱ 𝟎 𝒌𝑵 𝟐 جانبی بار با زمان هم  را. 𝟎 𝒌𝑵 کنند تحمل  جهت هر   در . 
.𝟐  وزن نیروی بتوانند قالب  و کابل(  ۲ 𝟎 𝒌𝑵 𝟐 جانبی بار با زمان هم  را. 𝟎 𝒌𝑵 کنند تحمل  جهت هر   در . 
.𝟐  وزن نیروی بتوانند قالب  و کابل(  ۳ 𝟎 𝒌𝑵 𝟐 جانبی بار  با زمان هم  را. 𝟖 𝒌𝑵  کنند تحمل  جهت هر   در . 

.𝟐  وزن نیروی بتوانند قالب  و کابل(  ۴ 𝟖 𝒌𝑵 𝟐 جانبی بار  با زمان هم  را. 𝟖 𝒌𝑵 کنند  تحمل جهت  هر در. 

 ۶۲، صفحه   ۱-۵-۴ بند، (چهارم ویرایش)  ۲۸۰۰براساس استاندارد جواب: 
 گزینه د  صحیح است.     
 

 کدام یک ا زگزینه های زیر مربوط به کاربرد میز پرنده است؟  -26

 الف( تامین نشیمن مناسب برای جوشکاران اسکلت در ارتفاع 

 ب( ایجاد سطو مناسب برای باال بردن پانل های پیش ساخته بتنی با ظریف با جرثقیل

 ج( قالب بندی کف دال های تخت در اجرای سیستم قاب تونلی 

 یزات حساس مکانیکی به پشت بام ساختمان های مرتفع د( انتقال تجه 
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 98ب، صفحه -1-7-6-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه ج صحیح است. 

 

 در مورد کار با نردبان در کارگاه کدام یک از موارد زیر صحیح است؟  -27

 متر باشد. 3الف( ارتفاع نردبان دو طرفه در حالت باز باید بیش از 

 درجه باشد.  75زاویه نردبان یک طرفه یا سطو مبنا باید حتما بیش از ب( 

 متر مورد استفاده قرار گیرد.   7ج( نباید نردبان یک طرفه به طول بیشتر از 

 د( طول نردبان باید یک متر از کفی که برای رسیدن به آن استفاده قرار می گیرد، بلندتر باشد.

 52چ، صفحه -1-3-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه د صحیح است. 

 
.𝟑  برابر   طبقه  هر  ارتفاع  با   و  زمین   روی  طبقه  چهار   مسکونی  ساختمان  یک  در  کنید  فرض   -۲۸   مقاومت   متر،  𝟒

.𝟏  دوم  طبقه  جانبی   زیر  های عبارت  از  یک   کدام  ساختمان   این   خصوص   در.  است  اول   طبقه  جانبی   مقاومت  برابر   𝟔

 است؟ صحیح
 . نیست مجاز  کال   ساختمان این ساخت( ۱
 . است مجاز کم نسبی خطر با پهنه با مناطق  در  فقط ساختمان این ساخت( ۲
 . است مجاز  ترپایین و   متوسط نسبی خطر با مناطق  در  فقط ساختمان این ساخت( ۳
 .نیست مجاز زیاد خیلی نسبی خطر با مناطق  در  فقط ساختمان این ساخت( ۴

 11، صفحه   الف-3-7-1 بندو  9، صفحه    ت-2-7-1 بند، (چهارم ویرایش)  ۲۸۰۰براساس استاندارد جواب: 

 گزینه الف  صحیح است.     
 

که به هم وصل می شوند، چند میلیمتر   (LDF)حداقل میزان همپوشانی دو تیرچه در سیستم قاب فوالدی سبک   -29

 می باشد؟ 

 180د(    150ج(    120ب(   100الف( 

 36، صفحه 8-3-8-2-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه ج صحیح است. 

 

 کیست؟  عهده  بر ترتیب به پایدار شیب با و  متر ۲۵ عمق به گودی پایدارسازی و طراحی  مسئولیت -۳۰
 ذیصالح  پیمانکار - ساختمان طراح  مهندس(  ۱
 ذیصالح  پیمانکار - ذیصالح ژئوتکنیک  مهندسی  شرکت( ۲
 ذیصالح  ژئوتکنیک  مهندسی  شرکت - ساختمان طراح  مهندس(  ۳
 ذیصالح ژئوتکنیک  مهندسی  شرکت - ذیصالح ژئوتکنیک  مهندسی  شرکت( ۴

 19، صفحه   11-4-3-3-7 بندو   19، صفحه  2-3-7 ، جدول  7مبحث کتاب براساسجواب: 

 گزینه ب  صحیح است.     
 
 راستای  در   و   هم  مجاور   ستون  دو   پی  زمین،  یک  در   گودبرداری  انجام  با  که  دهندمی  نشان  ها گیریاندازه  -  ۳١

 افقی   حرکت  گود  طرف  به  mm  𝟕  اندازه  به  دیگری  و   mm  𝟏𝟓  اندازه  به  یکی  مجاور،  ساختمان  در   گود  بر   عمود

.𝟒  برابر   ستون  دو   این  فاصله  اگر .  اندکرده   مقادیر   از   کدامیک  به  گود  مجاور   ساختمان  افقی  کرنش  باشد،  متر   𝟕𝟓

 بود؟  خواهد نزدیک زیر
1  )1/7 × 10−3   2  )4/2 × 10−3  
3  )1/1 × 10−3   4  )2/5 × 10−3 

 20، صفحه 4-6-3-3-7بند ،  7مبحث کتاب براساسجواب: 

 گزینه الف  صحیح است.     
 
 ؟  نیست پایش اهداف از زیر هایگزینه از  یک کدام ود،گ دیواره  احداث  پروژه یک  در  - ۳۲
 اطراف  هایسازه  بر گود تأثیر میزان تعیین منظوربه  قانونی مستندات تهیه( ۱
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 وسازساخت طول  در گود عملکرد ارزیابی( ۲
 طراحی فرضپیش  مقادیر سنجی صحت( ۳
 گود اطراف هایزمین زهکشی(  ۴

 22، صفحه  1-4-3-7، بند  7مبحث  کتاب براساسجواب: 

 گزینه د  صحیح است.     
 
𝟏𝟓  ابعاد  به  مسکونی  منفرد  ساختمان  یک  ساخت  برای  -۳۳ ∗ )   است؟  عدد  چند  هاگمانه  تعداد  حداقل   متر،   𝟑𝟐

 (  است ساده آن بندیالیه  و   بوده مناسب زمین نداشته، گودبرداری ساختمان
1 )1   2 )2   3 )3   4 )4 

 صحیح است.  بگزینه      
 
 : است الزم کالف، با  شده محصور  بنایی یهاساختمان در  - ۳۴
.𝟑 به طبقه  هر  ارتفاع حداکثر( ۱  .شود محدود  متر 𝟔

 .شود محدود سه به زیرزمین احتساب بدون طبقات تعداد( ۲
 .نباشد متر 𝟖  از بیشتر مجاور زمین   روی متوسط تراز به نسبت بام روی تراز ( ۳
 . نباشد بیشتر متر  𝟑𝟓  یا آن عرض برابر دو از انقطاع، درز وجود بدون ساختمان، طول ( ۴

 47پ ، صفحه   - 2-5-5-8، بند  8مبحث  کتاب براساسجواب: 

 گزینه ج  صحیح است.     
 
  با  و مترمیلی 400  قطر  به شکل ایدایره ستون  یک  از   بنایی مصالح با  ساختمان  یک  ساخت برای کنید  فرض - ۳۵

  به(    مؤثر  عرض )    مؤثر   ضخامت  ستون،  این   الغری  نسبت  کنترل  در .  است  شده  استفاده  غیرمسلح  بنایی  مصالح
 است؟ ترنزدیک زیر  مقادیر  از یک کدام
1 )325 mm  2 )350 mm  3 )375 mm  4 )400 mm 

 30ت ، صفحه  -1-20-1-3-8، بند  8مبحث  کتاب براساسجواب: 

 گزینه ب  صحیح است.     
 
 ؟ نیست مناسب غیرمسلح بنایی یهاساختمان در  الشه سنگ با  چینی کرسی برای زیر  های مالت از  یک کدام - ۳۶
 ماسه قسمت شش و آهک قسمت یک  - سیمان قسمت یک  حجمی نسبت با باتارد مالت(  ۱
 ماسه قسمت سه  - سیمان  قسمت یک  حجمی نسبت با سیمان  و  ماسه  مالت(  ۲
 خاکی ماسه قسمت  پنج - آهک قسمت  دو  حجمی نسبت با آهک  و  ماسه  مالت(  ۳
 ماسه  قسمت چهار  - سیمان  قسمت یک  حجمی نسبت با سیمان  و  ماسه  مالت(  ۴

 67ت ، صفحه  -5-5-6-8، بند  8مبحث  کتاب براساسجواب: 

 گزینه د  صحیح است.     
 
   ؟ نیست صحیح بنایی  مصالح با  یهاساختمان در زیر  موارد از  یک کدام - ۳۷
 . باشدمی 𝟏𝟖   ایطره غیرمسلو باربر دیوارهای  در  الغری نسبت حداکثر( ۱
.𝟏  از  کمتر بندپشت تیغه طول چنانچه( ۲  .باشد آزاد دتوانمی آن لبه باشد، متر 𝟓
 . یابد ادامه شالوده در نیست نیاز انقطاع درز ( ۳
 .نیست مجاز بنایی مصالو  با دودکش ساخت( ۴

 26الف ، صفحه  -10-1-3-8، بند  8مبحث  کتاب براساسجواب: 

 گزینه الف  صحیح است.     
 
( پرررس از گرررودبرداری و هنگرررام اجررررای پررری هرررای کنررراری کررره بطرررور دائرررم از یرررک طررررف در جررروار دیررروار 38

 خاکی مقاوم هستند، حداقل ضخامت پوشش میلگردها می تواند چند میلی متر باشد؟ 

 میلی متر  50الف( 

 میلی متر  60ب( فاصله بین رویه میلگردها، اعم از طولی و یا عرضی تا نزدیک ترین سطو آزاد بتن و  

 میلی متر  75ج(  
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 میلی متر  50د( در نوع شرایط محیطی متوسط  

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

 است.  صحیح  ج گزینه     

  باشد؟می   حیح ص لگردهایم یرو  بتن  پوشش مورد  در نهیگز  کدام( 39

 . گردد استفاده مسلو  بتن در پوشش بدون توانندمی یوم ینیآلوم  قطعات( 1

 . باشدمی  مترمیلی ۵۰ خاک با دائم، ر یغ  تماس در مترمیلی  ۱۴ قطر  لگردیم  بتن پوشش حداقل( ۲

 . داد پوشش یاپوکس با را ها آن توان می آرماتورها شتریب دوام ی برا( 3

 .باشد کمتر خاک مجاور   یلگردهایم  گروه معادل   قطر از دینبا لگردهایم   یرو  بتنی پوشش حداقل( 4

 73تا  71صفحات  6-4-9و جدول    3-10-4-9و بند  7و   2-5-9-4-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  ج گزینه   

 

 کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟   -40

 دارای پایه های عمود باشد. m 2/2الف( نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر 

 استفاده از عینک ایمنی و سپری محافظ برای ایمنی کفایت می کند. ب( برای کارگران ماسه پاش و بتن ریز 

 متر باید مجهز به سامانه متوقف کننده از سقوط باشد.  4ج( نردبان ثابت با طول 

 متر است.  5/0د( حداقل عرض مجاز راه های شیب دار و گذرگاه های مخصوص عبور افراد  

 52ه ، صفح2-3-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه ج صحیو است. 

 
  یهاگاههیتک با که یعضو  یبرا و  هاستآن................  کامل یرهای گ با ه طر   اعضا  یبرا مؤثر دهانه طول (  41

  که هرکدام عضو، ارتفاع   اضافهبه دهانه آزاد   طول  با ها،گاهتکیه محور تا محور فاصله معادل  نباشد وستهی پ خود

 . شودمی گرفته نظر  در  است ................ 

 تر بزرگ – آزاد طول   از شتریب( ۲   تر کوچک   – آزاد طول   از کمتر (  1

 برابر – آزاد طول از  شتریب( ۴                تر کوچک   – آزاد طول برابر ( ۳

 84صفحه  1-2-3-6-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  ج  گزینه  

  باشد؟نمی حی صح زنده  بار  شمول مورد در  ریز   هایگزینه از  یککدام( 42

   یخارج یوارهاید و حفاظ نرده ارتعاش، تأثیر( ۲   ضربه و   لیجرثق ،متمرکزبارهای زنده  (  1

 لیجرثق بار  و  ارتعاش ضربه، اثر( ۴  هانرده بر  وارد  بار و یعموم  ازدحام ،ه ینقل لیوسا(  3

 105صفحه  3-2-3-7-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  ب  گزینه  

 است؟ مجاز ی طیشرا تأمین  طبق ریز  هایحالت  از  یککدام در  ی عرض یبرش آرماتور  از تفاده( اس43

  ها خاموت ها،دورپیچ( 1

 عضو یطول محور  بر  متعامد ی رهایدورگ  ای ها تنگ ( 2

 عضو  یطول  محور بر دم متعا  هایسیم  با شده جوش یم یس که( شب3

 ( هر سه گزینه4

 121صفحه  3-5-4-8-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:
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 است صحیح  د  گزینه  

 
 
 باشد؟نمی ح یصح کندمی تحمل  را  خمش امتداد کی  در  که طرفه  کی هایدال  مورد در  نهیگز  کدام (  44

  کند،می تحمل  را بار واحد  صورت به و  نشده ختهیر  جداگانه طور  به آن یاجرا که ،یبتن مرکب های دال شامل ( ۱

 . باشدمی

 .باشدمی ی فوالد یعرشه  یرو  ز یدرجار مرکب  ریغ های دال شامل ( ۲

 . شود گرفته نظر در متمرکز   یبارها اثر  و (  هاحفره) یخال یفضاها طرفه کی هایدال یطراح در ( ۳

 . است ویصح موارد همه(  ۴

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

 است صحیح  الف   گزینه  

 

 استفاده  آزمایشگاه  در  بارگذاری آزمایش  روش  از  ایسازه اعضای عملکردی ظرفیت  کفایت اثبات  برای  ( اگر 45

 ؟نیست  صحیح مورد  این  در زیر   عبارات از  یککدام شود،

  واقعی  کاربرد با مشابه مقیاس در باید درهرحال  هانمونه نباشد، موجود قبلی آزمایشگاهی تجربه با ( اگر استاندارد1

 . شوند ساخته عضو،

 در باشد، بیشتر نتایج میانگین مقدار از  درصد ۱۵ از بیش نباید آزمایش سه هر  از آمده دست به نتایج ( انحراف2

 . شوند انجام اضافی هایآزمایش باید صورت  این غیر

  باشد، بیشتر نتایج میانگین مقدار از  درصد ۱۵ از بیش نباید آزمایش سه هر  از آمده دست به نتایج انحراف اگر( 3

 .داد قرار استفاده مورد  را نمونه ۶ آزمایش حداقل نتایج توانمی

 شوند. حذف ها گیرینتیجه  از منطقی، دلیل ارائه بدون نباید هاآزمایش نتایج از  یک هیچ(  ۴

 ۱۱۶ صفحه ، ۳-۱-۶  پ ، بند 6بر اساس کتاب مبحث : جواب

   است صحیح  الف   گزینه  

 
 باشد؟ نمی طرفه دو  هایدال  جزء ریز   ایسازه هایسیستم از  یککدام (  46

 ی فوالد عرشه ی رو  زیجاررد مرکب  ر یغ های دال( ۱

 توپر  های دال( ۲
 ( مشبک   دال) طرفه دو  هایتیرچه  با دال ستمیس( ۳

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

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

 است  صحیح  د گزینه   

  مقطع  سطح شیافزا  یبرا که یموارد در  و بوده کمتر  دال  ضخامت .............   از  دینبا دال  بهیکت ضخامت (  47

  سطح در بهیکت د یبا. گرددمی استفاده ستون  اطراف در ( یبرش ه بكتی) دال  ضخامت شیافزا  از  پرش  یبحران

 . باشد بهیکت...... .........  یاندازهبه حداقل  ستون بر  از   آن  زدگیبیرون مقدار و   شود اجرا  دال ............... 

 عرض  – ییباال - ششم کی( ۲             عمق   - ن یریز - دوم کی( 1

 عرض  – ن یریز - ششم کی( ۴             عمق   – ن یریز - چهارم کی( ۳

 166صفحه  6-6-10-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:
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 است  صحیح  ج گزینه   

 
 

 به طور کلی در مورد جوش هایی که ورق های نازک را به هم متصل می کنند، کدام گزینه صحیح است؟  -48

 الف( تمایل به ترک خوردن، به دالیل مختلف کمتر است. 

 تمایل به ترک خوردن، به دالیل جرم کم ورق ها بیشتر است.ب( 

 ج( تمایل به ترک خوردن، به دلیل انعطاف پذیری ورق ها بیشتر است.

 د( تمایل به ترک خوردن، به دلیل سرعت زیاد سرد شدن ورق ها، بیشتر است. 

 145، صفحه 3-4-5بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند جواب: 

 الف صحیح است.  گزینه

 
  دال ضخامت  برابر  ۸ ابعاد  با یی بازشو  توانمی ا یآ دال، متقاطع یانیم نوار  دو  نیب مشترک  ینواح در( 49 

  هر  در نوار  یآرماتورها درصد ۳۰ توان می ا یآ یانی م نوار   کی و   ستون نوار  کی  یتالق محل  در  نمود؟ بینیپیش

 کرد؟  قطع را جهت

 ر یخ – یبل( ۲    یلب – یبل( 1

 خیر –باشد ( طبق رعایت شرایط خاص می4      ریخ -  ریخ( ۳

 167صفحه  7-6-10-9بند ،  9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  ب گزینه   

 
  یک در که آن روی  طبقه دو و   زیرزمین طبقه یک از  متشکل  طبقه سه فوالدی ساختمان یک ساخت  ( برای50

  چه  به است ارجح زیرزمین  در اطراف خاک  به ساختمان جانبی وجوه تماس  نحوه است، شده واقع گسلی پهنه

 باشد؟  صورت

 خاک  به شده مهار بتنی دیوار طریق  از  ساختمان و   خاک کامل  تماس( ۱

 بتنی حائل دیوار طریق  از  ساختمان و   خاک کامل  تماس( ۲

 آجری  دیوار طریق  از  ساختمان و   خاک کامل  تماس( 3

 ساختمان  از خاک جداسازی( ۴

 ۱۰۸ صفحه ۴-۱-۴-۱۱-۶ ، بند6بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  د گزینه   

 
 کدام یک از روش های زیر برای جلوگیری از وقوع ترک در جوش موثر نیست؟  -51

 ب( استفاده از روشک الکترود کم هیدروژن   الف( استفاده از فلز پایه با فسفر کمتر 

 د( افزایش گیره داری درز   شیار جوشج( کاهش رطوبت سنج در سطو 

 143، صفحه 1-4-5بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند جواب: 

 گزینه د صحیح است. 

 

 کدام یک از گزینه های زیر بر کابرد الکترود گوج داللت دارد؟ -52

 ب( مضرس کردن درز جوش    الف( جوشکاری فوالدهای ضد زنگ

 د( جوشکاری آلومینیوم   پشت کار  ج( برداشتن ریشه جوش از

 118، صفحه 9-4بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
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  از  یک  کدام  مختلط   مقطع  مؤثر  صلبیت   افزایش  برای  بتن  در   محاط  مختلط   مقطع  با   محوری  اعضای  در  -۵۳

 (. کرد نخواهند تغییر  مقطع دهنده تشکیل  اجزای هایاندازه) دارد؟ بیشتری تأثیر زیر  تمهیدات
 بیشتری  فشاری مقاومت  با بتن از استفاده( ۱
 بیشتر  تسلیم تنش با فوالدی پروفیل از استفاده( ۲
 بیشتر  تسلیم تنش با طوالنی آرماتورهای از استفاده( ۳
 بیشتر تسلیم تنش با عرضی  آرماتورهای از استفاده( ۴

   118و  117ب ،  صفحه   1-2-8-2-10، بند  10براساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف  صحیح است.     
 
.  شودمی  استفاده  انگشتانه  جوش  از   متر میلی  ۲۵  ضخامت  به  ورق  دو   پوششی  اتصال   در   برش  انتقال   برای  -54

 باشد؟ دتوانمی زیر  مقادیر  از  یک کدام جوش  ضخامت و   سوراخ قطر  حداکثر  و   حداقل 
 متر میلی۱۰  جوش ضخامت و مترمیلی  ۳۶ قطر  حداکثر مترمیلی  ۳۳قطر  حداقل( ۱
 مترمیلی  ۲۰  جوش ضخامت و   مترمیلی  ۲۸  قطر حداکثر مترمیلی ۲۵ ر طق حداقل( ۲
 مترمیلی  ۱۶  جوش ضخامت و   مترمیلی  ۳۶  قطر حداکثر مترمیلی ۲۸ قطر  حداقل( ۳
 مترمیلی  ۲۰  جوش ضخامت و   مترمیلی  ۳۶  قطر حداکثر مترمیلی ۳۳ قطر  حداقل( ۴

   153،  صفحه  2-ب-3-9-2-10، بند  10براساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د  صحیح است.     
 
.𝟏𝟎    رده  𝐌𝟐𝟎  هایپیچ  از  ستون   به  تیر   صلب  اتصال   در  -۵۵ 𝟗  𝐈𝐒𝐎  100  طول   ابmm  اصطکاکی   عملکرد  با  و  

  حداقل  ،هاپیچ  این  شدن  تنیدهپیش  از  اطمینان  ور ظمن  به  و   آچار   از   استفاده  با  کامل   سفتی  از   پس.  است  شده  استفاده
 است؟ مقدار چه پیچ  مهر  پیچاندن در اضافی  دور  تعداد

1  )
1

2
   2  )

1

3
   3  )

2

3
   4 )1 

   265،  صفحه 2-4-10، جدول  10براساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف  صحیح است.     
 

  متر میلی چند  ذهاب سرپل  شهر  در  یخ بار تعیین برای یخ اسمی ضخامت حداقل  تر،دقیق مطالعات غیاب ( در 56

   شود؟ گرفته نظر در توان می 

 5/12( 4   10( 3   5/7( 2   ( صفر 1

 ۷۰ صفحه ، ۵-۹-۶ / بند  ۴۸ صفحه ، ۱-۷-۶  ، جدول6مبحث : بر اساس کتاب  جواب

   است صحیح  الف   گزینه  

 

 کدام گزینه در ورد تنظیم شیوه نامه و نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی صحیح است؟   -57

 الف( به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی 

 تنفیذ وزارت راه و شهرسازی ب( به پیشنهاد شورای مرکزی و تصویب هیات عمومی و 

 ج( به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب شورای مرکزی و تنفیذ وزارت راه و شهرسازی 

 د( به پیشنهاد و ابالغ وزارت راه و شهرسازی 

 3، صفحه 52، ماده 3بر اساس اصالحیه و الحاقیه کتاب قانون نظام مهندسی، تبصره جواب: 

 گزینه ب صحیح است. 

 

 هایماشین پارکینگ  حفاظ سیستم بر وارد   کیلونیوتنی ۳۰ متمرکز  بار  مورد در  زیر  هایگزینه از  یک( کدام58

 باشد؟ صحیح نمی شخصی،
 . شود وارد نباشد، مترمیلی ۳۰۰× ۳۰۰ از بیشتر که سطحی روی  باید( ۱

 .گردد وارد کند ایجاد  را اثر بیشترین که قائم ، به نسبت ایزاویه با باید بار  این( ۲
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 . شود وارد حفاظ سیستم به کند ایجاد را اثر بیشترین که  افق سطو  در جهتی هر در باید( ۳

 شود.  وارد کند، ایجاد را اثر بیشترین کهنحوی به پارکینگ  کف از  متریمیلی  ۷۵۰ تا ۴۵0 ارتفاع در باید( ۴

 ۲۷ صفحه 3-۷-۵-۶ ، بند6بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  د گزینه   

 
  فاصله   در   آمیزیرنگ  باید  شد،  خواهند  جوش  آمیزیرنگ  از   پس  که  فوالدی  سازه  از   هاییلبه  و   سطوح  در   -۵۹

 . شود متوقف  جوش خط  از  یمتر میلی.....................   حداقل 
1 )75   2 )50   3 )25   4 )10 

   271قسمت چ،  صفحه  4-5-4-10، بند  10براساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب  صحیح است.     
 
 شود؟ می محسوب  سیالب هنگام  در  فروریزشی دیوار  اصلی  عملکرد  عنوان به  زیر  موارد  از  یک( کدام60

 ساحلی هایساختمان برای  الزم ایسازه گاهتکیه  کننده تأمین ( ۱

 ساحلی هایساختمان پی در شستگی آب  اثر کاهش(  ۲

 سیالب آزادانه عبور اجازه( ۳

 سیالبی هایجریان عبور   برای مانعی ایجاد( ۴

 ۳۸ صفحه ، ۲-۶-۶ ، بند6: بر اساس کتاب مبحث جواب

 فروریزشی تعریف دیوار  توضیح: 

   است صحیح  ج  گزینه  

 
 


