
   سانتیمتر ساخته شده است:  75در یک جکوزی که با عمق  -1
 میلیمتر از سطح زمین حفاظت شود.  700الف( باید به طور کامل توسط نرده به ارتفاع 

میلیمتری بازوی در به راحتی بسته و    150ب( درهای خودکار ورود باید به گونه ای نگهداری شوند. که از فاصله  
 چفت شوند. 

 بسته شدن خودکار در نرده های حفاظتی نیست. ج( لزومی به 
 د( قسمت آزاد کننده قفل درهای نرده حفاظتی حتما باید به سمت بیرون استخر و جکوزی قرار گیرد. 

 25، صفحه 5-3-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است.  

 
دستورالعمل    -2 که  صورتی  در  ساختمان،  از  بهینه  داری  نگه  تناوب  برای  دوره  باید  باشد،  نشده  ارائه  خاصی 

  بازرسی:
بار   تابلوهای برق هر دو سال یک  بار و  بهداشتی ساالنه یک  بار، شبکه فاضالب  الف( دامپر ضد آتش ساالنه یک 

 باشد. 
ماه یک بار، بست ها و تکیه گاه ها ساالنه یک بار و رله های حفاظتی موتورهای الکتریکی ماهانه    6ب( دودکش ها  

 ک بار باشد. ی
ج( تاسیسات تبرید ساالنه دو بار، تاسیسات توزیع آب مصرفی ساختمان ساالنه یک بار و ترانسفورماتورها ساالنه دو 

 بار باشد. 
الکتریکی در حال   بازدید ظاهری موتورهای  بهداشتی ساالنه دوبار و  بار، لوازم  ساالنه یک  د( شومینه و آبگرمکن 

 کبار باشد. ماه ی 6نصب و در حال کار هر 
 48و  38و  36، صفحات 4-6-22و   3-5-22و  4-5-22، بندهای 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
   میلیمترچقدر است؟ 6و  4ضریب گذر خورشیدی برای یک شیشه دو جداره به ضخامت های  -3

 در صورتی که شیشه ی خارجی رنگی و انعکاسی باشد.  52/0الف( 
 در صورتی که شیشه ها بی رنگ باشند.  52/0ب( 
 در صورتی که شیشه خارجی رنگی و انعکاسی باشد.  33/0ج( 
 در صورتی که شیشه ها بی رنگ باشند.  33/0د( 

 67، صفحه 9، جدول 2، پیوست 19ث بر اساس کتاب مبح جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
احتمال چگالش بخار آب و اسید در سطوح داخلی دودکش فلزی در دستگاه با سوخت مایع یا گاز، در چه موقع    -4

   وجود دارد؟ 
 میلیمتر پایین تر از بام این غالف ادامه یابد.  220الف( در صورتی که دودکش در غالف فوالدی قرار گیرد و تا 

 تر باشد. ب( در صورتی که دهانه خروجی انتهای باالی دودکش قائم فلزی، از باالترین نقطه بام یک متر باال
 ج( در صورتی که دمای محصوالت احتراق آن در نقطه ورود به دودکش از حد معینی کمتر باشد. 

 میلیمتر باشد.  5/1میلیمتر و کمینه ضخامت ورق دودکش  356د( در صورتی که قطر دودکش 
 141چ، صفحه -1-5-11-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
: اگر قالب ها در اثر تابش نور اکسیده و  (ICF)های عایق ماندگار  در سیستم دیوار سازه ای بتنی مسلح با قالب    -5

   زرد شوند، بیش از اتصال هر گونه ماده ای به آن باید:
 ب( الیه قالب برداشته شود.    الف( نیمی از الیه آن برداشته شود 

 نیمی از الیه هر دو طرف برداشته شود. د(    ج( الیه اکسید شده برداشته شود. 
 73، صفحه 28-8-4-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 : (3D)برای شروع به نصب پانل های پیش ساخته سبک شده سه بعدی  -6

پ این  شود،  شاقول می  و  مبنا نصب  پانل  به عنوان  دیوار خارجی  گوشه  الیه  منتهی  پانل  ابتدا  مبنای نصب  الف(  انل 
 دیوارهای هم راستا و عمود بر خود است. 



نصب   مبنای  پانل  این  شود،  می  شاقول  و  نصب  مبنا  پانل  عنوان  به  داخلی  دیوار  گوشه  الیه  منتهی  پانل  ابتدا  ب( 
 دیوارهای هم راستا و عمود بر خود است. 

ش  و  نصب  مبنا  پانل  عنوان  به  خارجی  دیوار  گوشه  الیه  منتهی  پانل  ابتدا  نصب ج(  مبنای  پانل  این  شود،  می  اقول 
 دیوارهای هم راستای خود است.  

نصب   مبنای  پانل  این  شود،  می  شاقول  و  نصب  مبنا  پانل  عنوان  به  داخلی  دشوار  گوشه  الیه  منتهی  پانل  ابتدا  د( 
 دیوارهای عمود بر خود است. 

 83، صفحه 3-7-5-11، بند 11مبحث  بر اساس کتاب  جواب:
 است. گزینه الف صحیح 

 
   میلیمتر باشد؟  20قطر اسمی لوله های آب رسانی کدام گروه از لوازم بهداشتی باید حداقل  -7

 سینک آشپزخانه خانگی  -سینک آشپزخانه صنعتی -الف( پیسوار با فالش والو
 سینک آشپزخانه صنعتی   -توالت با فالش والو -ب( پیسوار با فالش تانک

 طرفشویی خانگی ماشین  -بیده -ج( وان
 پیسوار با فالش والو -سینک با شلنگ و افشانک -د( سینک آزپشخانه صنعتی

 43الف، صفحه  -4-3-3-16، جدول 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
   اگر خاک زیر ترمچ )کانال( کیفیت باربری ضعیفی داشته باشد، باید ...............  -8

 اندازه قطر لوله مجددا حفاری شود و با الیه های شن و ماسه نرم پر شود. الف( ترنچ را به 
 ب( اطراف ترنچ را با خاک نرم و سرند شده پر کرد. 

 سانتیمتری ماسه و شن نرم پر کرد.  30ج( کف ترنچ را با الیه های 
 م پر شود. د( ترنچ به اندازه دو برابر قطر لوله مجددا حفاری شده و با الیه های شن و ماسه و نر 

 101ث، صفحه -2-4-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی، کدام جمله در مورد عایق کاری حرارتی    3در ساختمان های گروه    -9

   کف روی خاک فضای کنترل شده، صحیح است؟
 باالی آن باشد، ضرورت دارد.   cm40تراز آن یا کمتر از  الف( اگر روی خاک پایین تر از محوطه، هم

 باالی آن باشد، ضرورت ندارد.  cm40ب( اگر روی خاک پایین تر از محوطه، هم تراز آن یا کمتر از 
 باالی آن باشد، ضرورت ندارد.  cm40ج( اگر روی خاک پایین تر با محوطه، یا کمتر از 

 باالی آن باشد، ضرورت دارد.  cm40ا کمتر از  د( اگر روی خاک هم تراز آن با محوطه ی
 46، صفحه  هـ ، جدول19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
فضاهای حایل  در  -10 و  فضاهای اصلی  نسبی  گیری  قرار  بهترین وضعیت  گزینه  کدام  ساختمان،  فضاهای  جانمایی 

   است؟
 حایل شمال   -ب( اصلی جنوب   حایل شرقی  -الف( اصلی جنوب

 د( فرقی ندارد     حایل غرب  -ج( اصلی جنوب
 48، صفحه 3-3-3-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟  -11

 الف( زیر ترک غالبا دارای عالئم خاصی نیست و در منطقه تفتیده در فلز پایه به وجود می آید. 
 جوش گوشه می تواند با الکترود بزرگتری نسبت به آنچه که در جوش لب به لب مورد نیاز است، انجام شود. ب( 

 ج( در جوشکاری تخت و افقی می توان از الکترود با قطر بزرگتری نسبت به موقعیت سرباال یا سقفی استفاده کرد. 
 د( هر سه گزینه صحیح است. 

 143و  87، صفحات 6-3و  1-4-5تصاالت جوشی، بندهای بر اساس کتاب راهنمای چوش و ا جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
   کدامیک از گزینه های زیر در مورد اتصاالت با پیچ و مهره در اسکلت فلزی صحیح است؟ -12



 الف( سوراخ های ایجاد شده توسط مته کیفیت خوبی ندارند. 
وان توسط دستگاه سوراخ زن، سوراخ ها را ایجاد  ب( در صورتی که ضخامت ورق در حد کم یا متوسط باشد، می ت

 کرد. 
 ج( سوراخ های ایجاد شده توسط مته کم هزینه هستند. 

 میلیمتر در محاسبات به قطر سوراخ اضافه کرد.  3د( در سوراخ کاری با مته باید به مقدار 
 319، صفحه 3-9بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:

 صحیح است. گزینه ب 
 
 اگر جوشکاری بیش از حد انجام شود:  -13

 الف( تمایل به انبساط افزایش می یابد. 
 ب( تمایل به انقباض افزایش می یابد. 

 اندازه جوش خواهد بود. 3ج( افزایش مقدار مصالح جوشی متناسب با توان 
 اندازه ی جوش خواهد بود. 2د( افزایش میزان انبساط متناسب با توان 

 157، صفحه  3-6بر اساس کتاب جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:
 گزینه ب صحیح است 

 
   کیلوگرم برابر است با :   2800حداکثر مساحت مفید کابین یک آسانسور با ظرفیت  -14

 مترمربع 16/5د(   مترمربع  32/5ج(   مترمربع 00/5ب(  مترمربع  48/5الف( 
 16الف، صفحه -1-2-2-2-15، جدول 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است.  
 
   در ساختمان های مسکونی عرض راهرو مقابل آسانسور تکی )یک آسانسور( چقدر است؟  -15

 ب( برابر یا بزرگتر از عرض کابین آسانسور  الف( برابر یا کوچکتر از طول کابین آسانسور
 برابر یا بزرگتر از عرض درب آسانسورد(   ج( برابر یا بزرگتر از عمق کابین آسانسور

 12، صفحه 4-1-2-2-15، جدول 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
گزینه غلط    -16 کدام  باشند،  برقی  پله  زاویه  و  ارتفاع، حداکثر سرعت  ترتیب حداکثر  به  زیر  اعداد  که  در صورتی 

   است؟
 درجه  34متر بر ثانیه،  500/0متر،  00/6ب(  ه درج 33متر بر ثانیه ،  480/0متر،  80/5الف( 

 درجه  32متر بر ثانیه،  460/0متر،  60/5د(   درجه   35متر بر ثانیه،  520/0متر،  20/6ج( 
 41، صفحه 11-1-3-15، بند 15بحث بر اساس کتاب م جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
کافی برای حمل مصالح و رفت و آمد کارگران  در زمان احداث ساختمان کدامیک از موارد زیر شرایط الزم و    -17

 است؟ 
 الف( راه شیب داری با ضریب ایمنی بارگذاری حداقل سه برابر حداکثر بارهای وارده. 

 سانتیمتر   110ب( پلکانی به عرض 
 متر طول افقی به یک متر ارتفاع  3ج( راه شیب داری با نسبت 

 د( هیچ کدام 
 1-5-7-12الف و -2-4-7-12و  3-5-7-12بندهای ، 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 ، گزینه د صحیح است. 54صفحه 

 
 نفر شاغل نیاز به:  225یک کارگاه ساختمانی با تعداد  -18

 چشمه توالت بهداشتی محصور دارد.   10الف( یک خانه بهداشت و حداقل 
 چشمه توالت بهداشتی محصور دارد.   9ب( یک خانه بهداشت و حداقل 

 چشمه توالت بهداشتی محصور دارد.  7بهداشت و حداقل  ج( یک خانه
 چشمه توالت بهداشتی محصور دارد.   9د( خانه بهداشت ندارد و حداقل 

 24صفحه  1-3-3-12و بند  33صفحه  16-1-3-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 



 
 است؟ حداقل چند نفر برای کار با دستگاه باالبر نیاز   -19

 نفر   4د(    نفر  3ج(   نفر 1ب(   نفر  2الف( 
 45، صفحه 12-2-6-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ، گزینه الف صحیح است. 
 
   کدامیک از گزاره های زیر صحیح است؟ -20

 الف( شیر سیلندرهای گاز تحت فشار باید در اتمام کار با آچار محکم شود. 
قیر داغ توسط کارگران از نردبان در صورتی که دستکش و ساعد بند مناسب داشته باشند،  ب( باال بردن آسفالت یا  

 بالمانع استو 
به تن دارند  لباسی که  پاکسازی  بنزین برای  توانند از حالل هایی مانند  پایان کار پخت قیر، کارگران می  ج( پس از 

 استفاده کنند.
 د( هیچکدام

 16د، صفحه -4-4-2-12ج و -4-4-2-12و بندهای 18الف، صفحه -7-4-2-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 صحیح است.  گزینه د

 
   در کدام کاربری نصب زنگ اخبار الزامی است؟  -21

 د( مسکونی پنج طبقه و بیشتر   ج( درمانگاه ها ب( مساجد   الف( مراکز تجاری
 102، صفحه 8-1-9-13، جدول 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
   کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ -22

الف( اگر فاصله انتهای لوله آب مصرفی به سینک بیش از حد مشخص شده در مقررات ملی ساختمان باشد، می تواند 
 مستقیما به سینک وصل شود. 
صرفی ساختمان درگیر مسئله انقباض و انبساط نمی شوند و برای لوله های پلیمری هم  ب( تنها لوله های فلزی آب م

 این امکان را باید در نظر گرفت. 
لوله  نباشند، استفاده از پمپ مستقیما روی  به ساختمان کافی  انشعاب شبکه آب رسانی مصرفی شهری  ج( اگر فشار 

 انشعاب بالمانع است. 
 متر ستون آب باشد.  5/2ی آب خوری باید د( حداقل فشار آب در پشت شیرها

 59، صفحه 6-پ-2-5-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
استفاده شود، حداکثر    -23 پالستیکی  لوله  از  به شیر مصرف  گازسوز خانگی  وسایل  از  یکی  اتصال  برای  چنانچه 

   طول لوله چند سانتیمتر است؟
 120د(    130 ج(   100ب(    90الف( 

 35، صفحه 3 ، قسمت پ1-4-4-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
 در ساختمان های با درزبندی معمولی، در چه صورت حجم فضای محل نصب دستگاه های گازسوز کافی نیست؟  -24

 ساعت در نظر گرفته شود. کیلوکالری در   177الف( در صورتی که کمتر از سه مترمکعب برای هر 
 کیلوکالری در ساعت در نظر گرفته شود.  177ب( در صورتی که کمتر از دو مترمکعب برای هر 

 کیلوکالری در ساعت در نظر گرفته شود.  177ج( در صورتی که کمتر از دو و نیم مترمکعب برای هر 
 در نظر گرفته شود.  کیلوکالری در ساعت 177د( در صورتی که کمتر از یک مترمکعب برای هر 

 66الف، صفحه -9-5-7-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
از    -25 کمتر  قطر  با  فاضالب  و  مدفون آب  لوله غیرفلزی  گاز،  لوله  موازات  به  تحت    10چنانچه  کند،  اینچ عبور 

 کاهش داد؟ شرایط خاص، حریم لوله گاز را حداکثر تا چند سانتیمتر می توان  
 40د(    35ج(    30ب(   25الف( 

 171، صفحه 10-4-، جدول پ17بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 گزینه ج صحیح است.  
 
دسی بل در شب کدامیک از کاربری های    55دسی بل در طول روز و    65در منطقه ای با سر و صدای حدودا    -26

   زیر مجاز است؟ 
 مراکز جهانگردی و پذیرایی ب(     الف( بازار، نمایشگاه  

 د( مراکز بهداشتی درمانی     ج( ترمینال ها و انبارها
 21، صفحه 1-1-2-18جدول  ،18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است.  
 
 
   متر عمق تا چه میزان می توان تراز نوفه ترافیک را کاهش داد؟ 31با درختکاری متراکم با حدود  -27

 دسی بل   4تا  2د( حداکثر  دسی بل  9ج( حداکثر  دسی بل  9ب( حداقل  دسی بل  7الف( حدود 
 86، صفحه 1-5-بند پ ، 18ساس کتاب مبحث بر ا  جواب:

 گزینه د صحیح است. 
 
   مترمکعب زمان واخنش چند ثانیه است؟ 5000در یک سالن نمایش و سرگرمی با حجم  -28

 1د( حدودا   6/0ج( حدودا   4/0ب( حدودا   8/0الف( حدودا 
 39، صفحه 1-7-2-18، شکل 2-7-2-18، بند 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 
 
در سقف عرشه فوالدی چنانچه گل میخ درست در امتداد جان مقطع فوالدی در نظر گرفته نشده باشد. چه رابطه   -29

   دارد؟ای میان قطر گل میخ و فلز پایه که به آن جوش می شود وجود 
 الف( قطر گل میخ ربطی به فلز پایه ندارد و به ارتفاع ورق فوالدی شکل داده شده بستگی دارد. 

 برابر ضخامت فلز پایه کمتر باشد.  5/2ب( قطر گل میخ نباید از 
 برابر ضخامت فلز پایه بیشتر باشد.  5/2ج( قطر گل میخ نباید از 

 باشد، قطر گل میخ باید سه برابر ضخامت فلز پایه باشد. د( در صورتی که ارتفاع گل میخ ها صحیح 
 133، صفحه 1-7-8-2-10، بند 10حث بر اساس کتاب مب  جواب:

 گزینه ج صحیح است.  
 
   طول شکاف در جوش کام نباید از ............. برابر ضخامت جوش بیشتر باشد.  -30

 30د(    5ج(    10ب(    20الف( 
 153، صفحه 4-ب-3-2-9-2-10، بند 10مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 گزینه ب صحیح است.  
 
 نفر چند سانتیمتر است؟  58حداقل عرض راهروی عمومی در یک پانسیون با ظرفیت  -31

 120د(    110ج(    90ب(    85الف( 
 77، صفحه 13-3-3-6-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
   نفر باشد، مورد نیاز است؟  800از برای یک بنا که بار متصرف هر طبقه آن حدود چند راه خروج مج -32

 5د(    2ج(    3ب(    4الف( 
 78، صفحه 17-3-3-6-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 سبک:  و معمولی بتن ( تفاوت33
مترمكعب    بر   کیلوگرم  ۱۴۰۰  حداکثر   آن  مقدار   و  شودمی  تعیین  آزمایش  نتایج  بر اساس  ایسازه  سبک  بتن  چگالی(  ۱

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

 کمتر باشد. 



  نتایج  بر اساس  ایسازه  سبک  بتن  در   و  بوده  مترمکعب  در   کیلوگرم  2300  برابر   محاسبات  در   معمولی  بتن  چگالی  (3
   شود. تعیین می آزمایش

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

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

 است صحیح ج گزینه   

 
   باشد؟می ح یحص لگردهایم یرو بتن پوشش  مورد در  نهیگز کدام( 34
 .  گردد  استفاده مسلح بتن در  پوشش بدون توانندمی یومینیآلوم قطعات( 1
 . باشدمی متر میلی ۵۰ خاک با دائم،   ر یغ تماس  در  متر میلی ۱۴ قطر  لگرد یم بتن پوشش حداقل ( ۲
 . داد  پوشش  یاپوکس  با  را هاآن توانمی آرماتورها شتر یب دوام یبرا( 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   

  
متشکل از خاک رس حساس احداث شود  در نظر است ساختمانی با روش بنایی محصور شده با کالف در زمینی    -35

 کدام گزینه صحیح است؟ 
 متر یک کالف عمودی در نظر گرفته شود.  5الف( در صورتی احداث این بنا مجاز است که در هر 

 متر بیشتر نباشد، مجاز است.  25ب( اگر نسبت طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا 
 باید از یک چهارم بعد ساختمان در همان راستا بیشتر باشد. ج( اندازه پیشامدگی های ساختمان در هر راستا ن

 د( احداث این ساختمان مجاز نیست. 
 45، صفحه 3-5-8، بند 8کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 گزینه د صحیح است.  
 
..............  سانتیمتر فاصله از یکدیگر )به عنوان عایق حرارتی(، برای هر    5در دیواری دو جداره آجری با    -36

   میلیمتر تعبیه شود. 12مترمربع از مساحت دیوار باید حداقل یک بست دیواری با قطر 
 5/0د(    8/0ج(    7/0ب(    6/0الف( 

 25، صفحه 7-1-3-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است.  

 
متر ساخته   4متر و طول    3در یک ساختمان با مصالح بنایی، قرار است دیوار باربر و غیرمسلح به ارتفاع    -37

 شود. ضخامت حداقل الزم برای این دیوار برابر است با:  
 سانتیمتر 20د(   سانتیمتر  30ج(   سانتیمتر 35ب(   سانتیمتر  25الف( 

 68الف، صفحه -4شماره 1-6-5-6-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 

   کدام روش طراحی پی برای کنترل نشست و تغییر شکل ها استفاده می شود؟ -38
 د( تنش مجاز ج( حالت حدی  ب( حالت حدی بهره برداری  الف( حالت حدی نهایی

 4، صفحه 2-2-4-1-7، بند 7مبحث  بر اساس کتاب  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 
 کدام نوع سازه نگهبان عمق مدفون و مقاومت خمشی عامل اصلی پایداری است؟ در  -39

 د( دیوار زیرزمین  ج( دیوارهای با عملکرد وزنی    ب( دیوارهای سپرگونه  الف( خاک مسلح 
 35، صفحه 2-2-5-7، بند7بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است.  
 
   است؟کدامیک از گزینه های زیر صحیح   -40



 است.  5/1الف( حداقل ضریب اطمینان پیشنهادی برای پایداری کلی شیروانی در یک گود موقت 
 متر باشد، خطر گود معمولی است.  10ب( اگر عمق گود با شیب پایدار 

متر باشد، خطر گود زیاد    21ج( اگر عمق گود مورد نظر دو برابر عمق بحرانی باشد و عمق گود از زیر پی همسایه  
 است. 

متر و    12متر، عمق بحرانی برابر با    5/5د( اگر بر اساس تخمین های زده شده عمق گود با دیوار قائم مورد نظر  
 عمق گود از زیر پی همسایه صفر باشد، خطر گود معمولی است. 

و    20، صفحه  3-3-7و جدول    18و    17، صفحات  1-3-7، جدول  2-4-3-3-7، بند  7بر اساس کتاب مبحث    جواب:
 18، صفحه 1-3-7و جدول 19، صفحه 2-3-7ول جد

 گزینه د صحیح است. 
 
   چه نوع ترکیباتی در لعاب کاشی ها برای محیط زیست زیان آور است؟ -41

 ب( ترکیباتی مانند اکسیدهای قلع و مس  الف( ترکیباتی مانند اکسیژن های قلع و نقره
 ترکیباتی مانند اکسیدهای سرب و کادمیم د(   ج( ترکیباتی مانند اکسیدهای روی و آهن

 53، صفحه 1-4-8-5، بند5اب مبحث بر اساس کت جواب:
 گزینه د صحیح است. 

فرنگی  -  42 توالت  دستگاه  یک  است  مقرر  خوابه،  دو  مسکونی  ساختمان  واحد  یک  از  بهداشتی  فضای  یک  در 
 (غربی) در 

 
دو   این  محور  تا  محور  فاصله  چنانچه  شود.  نصب  متقارن)  ساده  (روشویی  دیگر  بهداشتی  وسیله  یک  مجاورت 

   ۸۰دستگاه 
 

 ر خواهد بود؟  سانتیمتر باشد، حداکثر ول روشویی مورد نظر چند سانتیمت
 
60 )4 70 )3 80 )2 90 )1 
 

   31،صفحه  1-5-2-16،بند  16جواب: بر اساس کتاب مبحث 
 
 گزینه ج صحیح است.   

   ؟نیستکدامیک از آزمایش های زیر در شمار آزمایش های استاندارد بلوک های سیمانی سبک غیرباربر  -43
 ب( اندازه گیری مقاومت فشاری     الف( اندازه گیری جذب آب 

 د( تعیین میزان رطوبت   ج( اندازه گیری جرم مخصوص توده ای
 79، صفحه 2-3-10-5، قسمت ب، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
 کدامیک از گزینه های زیر در مورد پیش آمدگی های ساختمان صحیح است؟  -44

 متر و بزرگراه ها مجاز است.  12الف( پیش آمدگی در معابر با پهنای کمتر از 
ارتفاع   با حداقل  شود،  احداث  فرعی  معابر  روی  بر  ها  ساختمان  بین  که  ساباط  معبر   متر   50/3ب(  نقاط  تمامی  در 

 مشروط به اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه ساختمان مجاز است.
 ج( پیش آمدگی سایبان به عمق حداکثر یک متر مجاز است. 

 د( پیش آمدگی زیرزمین ساختمانی در خارج از محدوده مالکیت و در معابر عمومی مجاز است. 
 38ت، صفحه -1-5-4-4، بند 4مبحث  بر اساس کتاب  جواب:

 گزینه ب صحیح است.  
 
در یک ساختمان دو طبقه از نوع ساختمان های ترکیبی با الگوی حیاط مرکزی که شیب بام شیب دار به سمت    -45

 افقی لبه بیرونی بام از مرز مالکیت چند متر است؟ معابر عمومی می باشد، حداقل فاصله  
 5/0د(    3/0ج(    1/0ب(    2/0الف( 

 103صفحه  3-6-9-4و بند   32فحه ص 1-2-1-4-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

. 
 



نفر که قابلیت دسترس    45حداقل پهنای الزامی و حداقل ارتفاع راهرو در یک راهروی مستقیم با بار تصرف    -46
 بودن آن برای افراد معلول الزامی نیست، به ترتیب چقدر است؟ 

 الزامی فضای ورودیمتر و ارتفاع منطبق با ارتفاع  9/0الف( 
 متر و ارتفاع منطبق با ارتفاع الزامی فضای ورودی  10/1ب( 
 متر 1/2متر و ارتفاع  9/0ج( 
 متر   1/2متر و ارتفاع  10/1د( 

 45، صفحه 4-4-1-5-4، بند 4مبحث بر اساس کتاب  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 
 در مرحله خروج از ساختمان یا ملک ...............   -47

 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. 

 ج( لوله کتبی آب باران داخل ساختمان باید از لوله کشی فاضالب بهداشتی ساختمان کامال جدا باشد. 
 ع آب باران سطوح سخت اطراف ساختمان الزامی است. د( رعایت مقررات ملی ساختمان برای دف

 121، صفحه 3-1-6-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
انتخاب    -48 برای  مدیره  هیات  استانی،  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  رئیسه  هیات  اعضای  از  یکی  تعلیق  با 

 در مورد چگونگی اقدام کدام گزینه صحیح است؟ جایگزین ظرف یک ماه به توافق الزم نرسیده است، 
عضو   بالفاصله  مزبور  شورای  و  نموده  منعکس  مرکزی  شورای  به  را  مراتب  ماه  یک  ظرف  مدیره  هیات  الف( 

 جایگزین در هیات رئیس را تعیین و معرفی می نماید. 
ین وی در هیات رئیسه  ب( با توجه به رشته و گروه تخصصی عضو تعلیق شده، عضو علی البدل همان رشته جایگز 

 خواهد شد. 
ج( شورای مرکزی مکلف است پس از اعالم فوری مراتب توسط هیات مدیره، ظرف یک ماه عضو جایگزین را از  

 بین اعضای هیات مدیره تعیین و معرفی نماید.
عضو   ماه  یک  ظرف  نیز  مرکزی  شورای  و  اعالم  مرکزی  شورای  به  را  مراتب  ماه  یک  ظرف  مدیره  هیات  د( 

 گزین را از بین اعضای هیات مدیره معرفی می نماید. جای
 165، صفحه 71، ماده 2، تبصره ون نظام مهندسی و کنترل ساختمانبر اساس کتاب قان جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
 
واحدی که با یک پروانه ساختمانی ساخته    210صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در یک مجموعه  نحوه    -49

 برای هر واحد ساختمانی چگونه است؟ شده اند 
ساختمان   مدیر  توسط  و  شده  تصویربرداری  واحدها  تعداد  به  ساختمان،  ملکی  و  فنی  شناسنامه  از صدور  پس  الف( 

 تحویل مالکان قرار می گیرد. 
اختیار مرجع   در  و  ساختمان صادر  ملکی  و  فنی  شناسنامه  یک  ساختمانی  واحد  هر  ازای  به  کار  تکمیل  از  پس  ب( 

 ور پروانه و مالکان قرار می گیرد. صد
ج( پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، بنابر تقاضای مالکان به ازای هر واحد یک نسخه مصدق شناسنامه  

 فنی و ملکی ساختمان با قید توضیحات الزم توسط سازمان استان صادر و در اختیار آن ها قرار می گیرد. 
 کی برای مجموعه صادر و تحویل مدیریت ساختمان ها می شود. د( تنها یک شناسنامه فنی و مل

 89، صفحه 4-1-19، و بند 16-1-19، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 
 کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟   -50

 الف( حداکثر جریان آب در رستوران ها نباید از لیتر در هر ریزش بیشتر باشد. 
 اتصال لوله ای که به سینک آب می رساند باید تا دیوار یا کف نزدیک به آن ادامه یابد و به آن متصل باشد. ب( 

 لیتر در دقیقه است.  4ج( حداقل جریان آب در پشت شیرهای آب خوری 
 لیتر در دقیقه بیشتر باشد.  9د( مقدار مصرف آب در دوش نباید از 

 44، صفحه 1-الف وت 5-3-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث جواب: 
 گزینه الف صحیح است.  

 



   در هنگام جوشکاری .................  -51
 الف( مشاهده غیرمستقیم جوش باعث درد چشم نخواهد شد. 

 متر بر روی پوست اثر می گذارد.  6ب( پرتوهای نامرئی جوش در فواصل کمتر از 
 م اثر می گذارد. متر بر روی چش  5ج( پرتوهای نامرئی حداکثر تا فاصله 

 د( بهتر است از ماسک های سفید که جذب حرارت کمتر دارند، استفاده شود.
 57، پاراگراف اول، صفحه 1-8-2بر اساس کتاب جوش و راهنمای جوشی، بند  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 
 
 کدامیک از موارد زیر در مورد مجرای اتصال، در یکی از روش های جوشکاری صحیح است؟  -52

 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.  

 
 در کدامیک از موارد زیر مسئولیت طراحی گودبرداری بر عهده مهندس طراح ساختمان است؟   -53

 متر از تراز صفر  5/9الف( در گودبرداری با شیب پایدار و به عمق 
 ب( در گودبرداری در خاک های دستی 

 متر از تراز صفر  5/6ج( در گودبرداری با دیوار قائم به عمق 
 متر از تراز صفر 8در گودبرداری با شیب پایدار و عمق  د(

 19، صفحه 2-3-7و جدول  9-4-3-3-7، بند 7بر اساس کتاب مبحث جواب: 
 گزینه د صحیح است.  

 
   درهای نرده اطراف استخر اگر ارتفاعی کمتر از ................ داشته باشد ............. -54

 ز قفل نیست. نیاز به استفاده ا -متر  9/1الف( 
 دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی در قرار گیرد.  -متر  4/1ب( 
 دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت داخلی در و به سمت استخر قرار گیرد.   -متر  4/1ج( 
 دستگاه آزاد کردن قفل آنها باید در قسمت خارجی در قرار گیرد.  -متر  2/1د( 

 25، صفحه 5-3-22، بند 22اب مبحث بر اساس کتجواب: 
 گزینه ج صحیح است. 

 
در اجرای عایق کاری رطوبتی بام )دو الیه قیر، سه الیه گونی(، کف خواب گالوانیزه را چه کسی و چه هنگام    -55

 نصب می کند؟ 
 ب( لوله کش، پس از اجرای الیه اول   الف( عایق کار، قبل از اجرای الیه اول 

 د( لوله کشف پس از الیه دوم   اجرای الیه اول ج( عایق کار، پس از 
 گزینه ج صحیح است.   جواب:

 
   باشد؟نمی حیصح زنده  بار شمول  مورد در ریز هایگزینه از  یککدام( 56
   یخارج  یوارهاید و حفاظ نرده ارتعاش،  تأثیر ( ۲   ضربه و لیجرثق ، متمرکز بارهای زنده  ( 1
 لیجرثق بار  و ارتعاش ضربه، اثر ( ۴  هانرده بر  وارد  بار  و ی عموم ازدحام ،هینقل لیوسا( 3

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

 است  صحیح ب  گزینه  

 
   حداکثر عمق شیار زهکشی برابر است با: -57

 د( با توجه به نوع خاک تغییر می کند   ج( روی بتن مگر ب( زیر بتن مگر      الف( روی شالوده
 گزینه ج صحیح است.  جواب:

 



دیگر    -58 ورق  یا یک  فوالدی  نیمرخ  به یک  های متصل  ورق  تحت کشش،  فوالدی مرکب  مقطه  چنانچه در یک 
توسط نوارهای جوش منقطع به یکدیگر متصل شوند، حداکثر فاصله آزاد بین نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی  

رنگ شده و قطعاتی که رنگ عضو:   شوند و احتمال زنگ زدگی دارند،    الف( در قطعات  برابر ضخامت    24نمی 
 میلیمتر است.  300نازک ترین ورق یا 

گیرند،   قرار  عوامل جوی(  از  )حاصل  خوردگی  و  زدگی  زنگ  اثر  تحت  که  نشده  رنگ  قطعات  در  برابر    14ب( 
 میلیمتر است.  80/1ضخامت نازک ترین ورق یا 

میلیمتر    300برابر ضخامت نازک ترین ورق یا    24قرار گیرند،    ج( در قطعات رنگ نشده که تحت اثر زنگ زدگی
 است. 

 د( هر سه گزینه صحیح است. 
 39، صفحه 2-، قسمت الف5-3-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه ب صحیح است. 
 
 باشد:   در صورتی که در یک تیر فوالدی نیاز به تعبیه سخت کننده های عرضی برای تامین مقاومت برشی -59

 الف( در تمامی موارد اتصال سخت کننده عرضی به بال های کششی و فشاری الزامی است. 
 ب( الزم نیست در تمامی موارد، سخت کننده عرضی به بال کششی متصل شود. 

باید به  ج( فقط در صورتی که برای انتقال بارهای متمرکز به تکیه گاه ها به سخت کننده های عرضی نیاز باشد، آنها  
 بال فشاری متصل شوند. 

 سانتیمتر تجاوز کند.   25د( فاصله مرکز به مرکز پیچ هایی که سخت کننده ها را به جان تیر متصل می کنند، نباید از 
 97، قسمت ب، صفحه 2-2-6-2-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه ب صحیح است. 
 
 دسترس یا خروج اصلی واحدهای تصرف صحیح است؟ کدامیک از گزینه های زیر در مورد مسیر  -60

شدن   باز  قابل  فوریت  به  و  داخل  به سمت  ای  بازدارنده  هیچ  بدون  باید  اصلی  موارد درهای خروج  تمامی  در  الف( 
 باشند.

  5/12ب( شیب راه های عبور پیاده که در مسیر دسترس یا خروج اصلی واحدهای تصرف قرار می گیرند نباید از  
 باشد درصد بیشتر 

 % داشته باشند. 8ج( پاگرد برای گردش صندلی چرخ دار نباید شیب بیشتر از 
 د( پهنای الزامی شیب راه های عبور باید برابر با پهنای الزامی راهروهای اصلی در همان تصرف باشد. 

 49، صفحه 3-8-1-5-4، بند 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:
  گزینه د صحیح است.  

 
 
  


