
 گزینه صحیح را انتخاب نمایید؟  ۱۲𝝓ای یک میلگرد  ( در مورد قالب لرزه1

 متر میلی ۶۰درجه با انتهای مستقیم به طول حداقل  ۱۳۵( خم ۱

 متر میلی ۸۰درجه با انتهای مستقیم به طول حداقل   ۹۰( خم ۲

 متر میلی ۱۰۰درجه با انتهای مستقیم به طول حداقل   ۹۰( خم ۳
 متر  میلی  ۱۰۰درجه با انتهای مستقیم به طول حداقل  ۱۸۰( خم ۴

 ۴۸،صفحه  3-۲-۹، بند 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 

(، کدام عبارت صحیح ۴۰۰)آج     400𝐒( در مورد مشخصات مکانیکی فوالد رده  2

 نیست؟ 

 باشد.  مگاپاسکال می ۴۰۰( مقاومت مشخصه تسلیم آن ۱

 باشد. مگاپاسکال می ۶۰۰( آن  𝑓𝑠𝑢ت نهایی ) ( مقاوم۲

 ( از نظر سختی، فوالد نیم سخت است. ۳
 دار مارپیچ است. ( شکل رویه آن آج۴

 64، صفحه  2-4-9، جدول  9: بر اساس کتاب مبحث جواب

 گزینه د صحیح است. 

 

دانه بتن، حداقل  ترین سنگ( بدون توجه به قطر میلگرد و قطر اسمی بزرگ3

و   خمشی  اعضاء  در  ترتیب  به  طولی  میلگرد  دو  هر  بین  مجاز  آزاد  فاصله 

 متر برابرند با:  اعضاء فشاری با خاموت بسته برحسب میلی

 35و  40( 4  40و  40( 3  40و  25( 2  25و  25( 1

 ۴۲۰، صفحه ۳-۱-۲-21-۹، بند ۱-۱-۲-۲۱-۹، بند 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

ساختمان4 در  اجرایی،  درزهای  مورد  در  جمله  کدام  بتن(  صحیح  های  آرمه 

 ؟  نیست

 ( دوغاب خشک شده در سطح درز اجرایی بتن باید زدوده شود. ۱
 ( سطح بتن در درزهای ساخت باید مطابق مشخصات خواسته شده ، مضرس شود.  ۲

شود که به( درزهای اجرایی باید در مناطقی پیش۳ ویژه نیروی کششی  بینی 

 داخلی کمترین مقدار را داشته باشد. 
ریزی جدید به صورت اشباع با سطح  ( سطح درزهای اجرایی باید قبل از بتن۴

 خشک درآید. 

کتاب مبحث    جواب:  و )ج(،    ۲-۶-۵-۲۲-۹، بند    9بر اساس  جزء )ت( و )ث( 

 ۴۶۸صفحه 

 گزینه ج صحیح است. 

 

 آرمه باید:  های بتنبندی دالها در قالب( قطعات رویه قالب5

 ( در کنار هم قرار داده شده و جفت گردد تا شیره بتن هدر نرود. ۱

ند تا آب شست و شوی کف  متر در کنار هم قرار گیر( به فاصله چند میلی۲

 قالب خارج شود. 

متر در کنار هم قرار گیرند تا گیرش بتن زیر دال  ( به فاصله چند میلی۳

 نیز تسریع شود. 
میلی۴ چند  فاصله  به  بتن  (  اضافی  آب  تا  گیرند  قرار  هم  کنار  در  متر 

 بتواند خارج شود. 

 ۴۷۷جزء )پ( صفحه  ۲-۱-۱۰-۲۲-۹، بند 9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 

 

   ؟نمی باشد کدام گزینه صحیح  -6

الف( مرجع صدور پروانه اشتغال به کار مهندسی و پروانه اشتغال به کار  

 کاردانی، وزارت راه و شهرسازی می باشد. 



حقوقی   اشخاص  توسط  ها  شهرداری  به  تسلیمی  های  نقشه  که  مواردی  در  ب( 

طراحی و محاسبه صرفا بر عهده طراح و محاسب  امضاء می شود مسئولیت صحت  

 خواهد بود. 

ج( کلیه اشخاص حقوقی غیر ایرانی جهت انجام خدمات طراحی و نظارت باید  

 مدارک صالحیت حرفه ای موقت دریافت کنند. 

د( رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان مسئول اجرای تصمیمات شورای مرکزی  

 است. 

 29، صفحه 31ام مهندسی، ماده نظ بر اساس کتاب قانون جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 

مدت زمانی که در قرارداد بین ناظر و سازمان استان و صاحب کار برای    -7

تعیین   نظارت  کار   انجام 

   می شود، کدام است؟ 

الف( اگر مطابق با تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی باشد، دوره نظارت نام  

 دارد. 

 ساختمان ب( مدت زمان اجرای 

 ج( دوره نظارت 

 د( مدت زمان نظارت 

 18، صفحه 34-1، بند 2کتاب مبحث بر اساس  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 
حباب8 مواد  از  استفاده  شرایطی  چه  در  هوا  (  حباب  با  بتن  ساخت  در  زا 

 باشد؟  ضروری می

 هایی که در معرض یخ زدن و آب شدن متوالی قرار خواهند گرفت. ( برای بتن۱

بتن2 برای  نخواهند  (  قرار  آزاد  هوای  معرض  در  و  شده  پوشیده  که  هایی 

 گرفت. 

 های معمولی. تر از بتنشهای سنگین با وزن مخصوص بی( برای بتن۳
 های ساده )بدون آرماتور(. ( برای بتن۴

 ۵۱۷، صفحه  ۵-۶-۱پ-۹، بند 9: بر اساس کتاب مبحث جواب

 گزینه الف صحیح است. 

 

در اجرای یک دیوار آجری حداکثر تا چند درصد آجرها می تواند ترک دار    -9

   و کج و معوج باشد؟ 

  10ب(     استفاده نمود  الف( اصال نمی توان از آجرهای ترک دار

 درصد 

 درصد  30د(        درصد  20ج( 

 59، صفحه 4-1-3-9-5، بند 5مبحث بر اساس کتاب  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 

   است؟ نادرستدر مورد فلز آلومینیوم کدامیک از گزینه های زیر   -10

 الف( یکی از خواص فلز آلومینیوم ضد زنگ بودن آن است. 

فلز   برخوردار  ب(  تر  بیش  االستیسیته  مدول  از  فوالد  به  نسبت  آلومینیوم 

 است. 

درجه    100دمای باال )بیش از  ج( حساسیت خواص مکانیکی فلز آلومینیوم در  

 سلسیوس( بیش از فوالد است 

 د( از پودر آلومینیوم می توان در ساخت بتن گازی استفاده نمود. 

 153، صفحه 1-2-20-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 

های    -11 هزینه  به  نسبت  مهندسی  خدمات  الزحمه  حق  مجموع  درصد  مورد  در 

 مقطوع هر مترمربع زیربنا، گزینه صحیح را انتخاب کنید.  



 الف( همیشه با افزایش طبقه کاهش می یابد. 

 طبقه افزایش یافته سپس با افزایش طبقه کاهش می یابد.   12ب( تا 

 ج( همیشه با افزایش طبقه افزایش می یابد. 

 د( با افزایش طبقه ارتباطی ندارد و به سطح وابسته است. 

 80، صفحه 5-17، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   گزینه ب صحیح است. 

 

پهنه12 در  می(  توصیه  اکیدًا  گسلی  نوع  های  از  ساختمان  پی  شود 

 ............. باشد.  

گسترده۲ پذیر با استفاده از شمع  ( گسترده صلب یا انعطاف1 بدون    (  صلب 

 استفاده از شمع 

( پی نواری با استفاده از  ۴   ( گسترده صلب با استفاده از شمع ۳

 شمع 

 ۱۰۸، صفحه  ۲-۱-۴-۱۱-۶، بند   6بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   گزینه ب صحیح است. 

 

کدامیک از سیستم های مقاوم سازه ای زیر برای یک آتش نشانی چهار    -13

  خطری نسبی خیلی زیاد ساخته می شود مجاز است؟ طبقه ای که در شهری با 

 الف( سیستم قاب خمشی فوالدی ویژن بدون مهاربند فوالدی 

 ب( سیستم قاب ساختمانی ساده همراه با مهاربند فوالدی هم محور معمولی 

 ج( سیستم قاب خمشی بتن آرمه متوسط همراه با دیوار برشی بتن آرمه متوسط 

 فوالدی متوسط همراه با مهاربندی هم محور فوالدی د( سیستم قاب خمشی 

 36صفحه  3-5-3-3، بند 5صفحه  6-1بند    2800بر اساس استاندارد  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 

 

( در غیاب مطالعات دقیق آماری، حداقل بار برف زمین برای شهر مریوان  14

 برحسب کیلونیوتن بر مترمربع را چه مقدار باید در نظر گرفت؟  

1 )1   2 )3   3 )5/1     4 )2 

و   46، صفحه  ۳-۷-۶و بند    ۱-۷-۶، ادامه جدول    6بر اساس کتاب مبحث    جواب:

48 

  ۲ین(، مقدار بار برف مبنا برابر با  )با برف سنگ   ۵برای منطقه  توضیح:  

 کیلونیوتن بر مترمربع است. 

 گزینه د صحیح است. 

 

متصل کردن دیوارهای نما به سیستم سازه ای در ساختمان های مسکونی    -15

متعارف، به نحوی که محدودیتی در برابر حرکت سازه در امتداد صفحه دیوار  

   ایجاد ننماید، در چه مواردی ضروری است؟

( برای کلیه ساختمان هایی که در آن ها دیوارهای نما جزء سیستم لرزه  الف

 بر در نظر گرفته نشده باشد. 

ب( برای ساختمان های بیش از هشت طبقه ای که در آن ها دیوارهای نما جزء  

 سیستم لرزه بر در نظر گرفته نشده باشد. 

خمشی این    ج( برای ساختمان های فوالدی با سیستم های سازه ای از نوع قاب

 کار ضروری نمی باشد. 

 د( به طور کلی این کار برای ساختمان های از نوع بتنی ضروری نمی باشد.

 2800بر اساس استاندارد  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

کف16 در  زنده  بار  است  (  نشده  مشخص  ششم  مبحث  در  آن  کاربری  که  هایی 

 درهرحال نباید کمتر از کدام یک از مقادیر زیر باشد؟  

 کیلونیوتن بر مترمربع  5/1( ۲  کیلونیوتن بر مترمربع   0/2( 1



 کیلونیوتن بر مترمربع  5/0( 4   کیلونیوتن بر مترمربع  0/1( ۳

    24و  23، صفحه    4-5-۶، بند  6بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

های تک ریلی موتوردار، حداکثر بار چرخ جرثقیل )با  ( در مورد جرثقیل17

 در نظر گرفتن اثر ارتعاش( حداقل چقدر باید افزایش یابد؟  

 درصد   30( 4  درصد  25( 3  درصد  20( 2   درصد  10( 1

 ۲۹، صفحه ۲-۹-۵-۶، بند   6بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

های اطراف    -18 در کدام دسته از گودبرداری ها الزم است، رفتار سازنده 

گود و دیواره گود مورد پذیرش دقیق قرار گیرد و نتایج پایش مرتب تفسیر  

   شود تا در صورت نیاز اقدامات اصالحی انجام پذیرد؟

 ب( در تمام گودها   الف( گودبرداری با خطر زیاد و بسیار زیاد 

خطر   ج( گودبرداری با خطر متوسط و زیاد و بسیار زیاد   با  گودبرداری  د( 

 بسیار زیاد 

 21، صفحه 4-3-7، بند 7اب مبحث بر اساس کت جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 

خصوص شرایط نیاز به انجام عملیات گمانه    -19 کدامیک از موارد زیر در 

 می باشد؟ ن زنی در محل احداث ساختمان موثر 

ششم      الف( ضریب رفتار سازمان  مبحث  طبق  زمین  نوع  ب( 

 مقررات ملی ساختمان 

 د( ضریب اهمیت ساختمان    ج( مساحت اشغال ساختمان 

 6، صفحه 2-2-7، بند 7کتاب مبحث بر اساس  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 

در    -20 »زیاد«  اهمیت  درجه  با  منفرد  ساختمان  یک  است  نزدیکی  قرار 

ساختمان   اشغال  مساحت  اگر  شود.  ساخته  جهت    475رودخانه  باشد  مترمربع 

  شناسایی الیه خاک زیر این سازه به حفر حداقل چند گمانه نیاز می باشد؟

 گمانه  1د(   گمانه  5ج(   گمانه  2ب(   گمانه  3الف( 

-2-7و جدول  7قسمت )ب(  صفحه    1-4-3-2-7، بند  7اساس کتاب مبحث  بر    جواب: 

 8صفحه  1
 گزینه ج صحیح است. 

     

عدد    5000برای اجرای مهاربندی )نیلینگ( گودبرداری یک ساختمان، از    -21

مهار استفاده شده است. در صورتیکه در زمین مورد نظر، تجربه ای برای  

این نوع خاک برای مهاربندی ها وجود نداشته باشد. حداقل حدودا چه تعداد  

   ایش باربری قرار گیرند؟از کل مهارها باید تحت آزم

 625د(    250ج(    750ب(   500الف( 

 48، صفحه 8-5-7، جدول 7اب مبحث بر اساس کت جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 

دیوارهای    -22 زیر  در  چینی  کرسی  عرض  کالف،  بدون  آجری  های  ساختمان  در 

   گرفته شود؟متر باید حداقل چند میلیمتر در نظر  4باربر آجری با ارتفاع 

 600د(    550ج(    500ب(   450الف( 

کتا   جواب: اساس  مبحث  بر  بند  8ب  )پ(8-6-5-5،  قسمت  قسمت  67صفحه    ،   4و 

 ،  68صفحه  )الف(

 گزینه ب صحیح است. 

 



در خصوص ساختمان های آجری با کالف کدامیک از گزینه های زیر صحیح    -23

   ؟نمی باشد

 میلیمتر باشد.  110آجری باید حداقل الف( ضخامت دیوارهای جداگر  

 میلیمتر باشد.   350ب( ضخامت دیوارهای پیرامونی غیر باربر باید حداقل 

 میلیمتر باشد.  350ج( ضخامت دیوارهای پیرامونی باربر باید حداقل 

 میلیمتر باشد.  110د( ضخامت دیوارهای پشت بند باید حداقل 

 ،  51صفحه ، 4قسمت )پ(، جزء ،  8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   صحیح است.  د گزینه 

 

در صورتی که بارهای حاکم بر طراحی پی نواری زیر دیوار باربر آجری    -24

مطابق شکل زیر باشد، حداقل عرض پی به کدامیک از مقادیر    cm  35به ضخامت  

زیر نزدیک تر می باشد؟ )وزن خاک روی پی، دیوار باربر، کرسی چینی و پی  

 به بار مرده اضافه شده است(    

𝒒𝒂𝒍𝒍 مقاومت  مجاز  خاک ) = 𝟏𝟔𝟓𝒌𝑵/𝒎𝟐)               

          

      میلیمتر  450الف( 

 میلیمتر  550ب( 

      میلیمتر  700ج( 

 میلیمتر  900د( 

 ،  48قسمت )پ(، صفحه  5-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

در ساختمان های آجری با کالف، دیوارها باید پس از اجرا حداقل چند    -25

 (                     92آذر -نظارت -)عمران  روز مرطوب نگهداشته شوند؟

 روز  4د(    روز  3ج(   روز  2ب(   روز  1الف( 

 ،  53، صفحه 14، قسمت 8بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

 کدام عبارت صحیح است؟    400s ( در مورد میلگرد  رده26

 و شکل رویه آن ساده است.  MPa 400( مقاومت مشخصه تسلیم آن  ۱

 و شکل رویه آن آجدار جناغی است.  MPa ۴۰۰( مقاومت نهایی آن  ۲

 و شکل رویه آن آجدار مارپیچ است.  MPa ۳۴۰( مقاومت مشخصه تسلیم آن  ۳

 و شکل رویه آن آجدار جناغی است.  MPa ۶0۰( مقاومت نهایی آن ۴

 64، صفحه   2-4-۹، جدول   9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 گزینه د صحیح است.  

 

( اگر برای تأمین نیروی برشی یک تیر بتن مسلح از میلگردهای طولی خم  27

های قطری احتمالی را قطع کند. کدام یک  که ترکنحویشده استفاده گردد به

 های زیر در این رابطه صحیح است.  از گزینه

جه نسبت به در   ۲۵تحت زاویه    mm ۲۰( استفاده از میلگردهای با قطر حداقل1

 میلگردهای طولی 

درجه نسبت    ۲۵تحت زاویه    mm۲۵( استفاده از میلگردهای با قطر حداقل  2

 به میلگردهای طولی 

درجه نسبت    ۳۰تحت زاویه    mm36( استفاده از میلگردهای با قطر حداقل  3

 به میلگردهای طولی 

به    درجه نسبت   35تحت زاویه    mm32( استفاده از میلگردهای با قطر حداقل  4

 میلگردهای طولی 

 1۲۲، صفحه ۶-۵-۴-۸-۹، بند   9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 



 

 باشد؟  ( کدام یک از موارد زیر جزو شرایط قالب دوخت می28

درجه( و در   ۱۸۰دایره )( میلگردی که در یک انتها دارای قالبی با خم نیم۱

 درجه باشد.   ۶۰حداقل انتهای دیگر دارای قالبی با زاویه خم 

 درجه باشد.   ۱۳۵( میلگردی که در هر دو انتها قالبی با زاویه حداقل  ۲

 درجه باشد.  ۹۰( میلگردی که در هر دو انتها قالبی با زاویه حداقل  ۳

حداقل  ۴ خم  زاویه  با  قالبی  انتها  یک  در  که  میلگردی  در    ۱۳۵(  و  درجه 

 درجه باشد.   ۹۰انتهای دیگر دارای قالبی با زاویه خم حداقل 

و   ۴۲۲، صفحه  ۶-۲-۲-۲۱-۹و    ۴-۲-۲-۲۱-۹، بند    9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

۴۲۴ 

 گزینه د صحیح است.  

 

متر در ستون  میلی  ۲۵( برای کاهش طول وصله پوششی میلگردهای به قطر  29

   جوابگو نیست؟تحت بار محوری فشاری، چه راهکاری درهرحال 

  ( افزایش مقاومت فوالد  ۲    ( افزایش مقاومت بتن 1

قطر  ۴              ( کاهش فاصله آرماتورهای عرضی ۳ افزایش   )

 آرماتورهای عرضی 

 ۴۳۹، صفحه  ۱-۵-۴-۲۱-۹، بند   9تاب مبحث بر اساس ک جواب:

 توضیح : 

 ( فوالد  مقاومت  افزایش  با  صورت  هر  در  وصله𝑓𝑦بنابراین  طول  پوششی (،  ی 

 یابد. میلگردهای آجدار در فشار افزایش می

 گزینه ب صحیح است. 

 

ای چگونه صورت  های بتنی دایره( مهار کردن میلگردهای دورپیچ در ستون30

 گیرد؟  می

 درجه در انتهای دورپیچ.  ۹۰طریق ایجاد قالب با خم   ( از1

 دور پیچاندن اضافی میلگردهای دورپیچ در انتهای قطعه.  5/1( از طریق ۲

 درجه در انتهای دورپیج.   ۱۳۵( از طریق ایجاد قالب با خم ۳

 متر طول. میلی ۵۰۰( از طریق بستن خاموت های عرضی اضافی در هر ۴

 ۴۴۸، صفحه    ۴-۳-۶-۲۱-۹، بند  9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

 ( در اجرای بتن کدام مورد صحیح است؟  31

 ( از جدا شدن اجزای بتن یا اتالف آن جلوگیری نشود 1

 ( پرداخت سطح نهایی اختیاری است. 2

 های افقی باید تراز باشد. ( سطح بتن ریخته شده به صورت الیه3

زی را می توان از آغاز تا پایان به شکل منقطع و با فاصله  ( بتن ری 4

 زمانی ریخت. 

 ۴۶۴، صفحه  ۱-۲-۵-۲۲-۹، بند   9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

 آور است؟  ( در چه شرایطی رعایت ضوابط اجرای بتن در هوای سرد الزام32

 شود.درجه سلسیوس ریخته و نگهداری می  -۵( بتن در دمای محیطی کمتر از 1
 شود.درجه سلسیوس ریخته و نگهداری می  ۴( بتن در دمای محیطی کمتر از ۲

 شود.هداری میدرجه سلسیوس ریخته و نگ  -۴( بتن در دمای محیطی کمتر از ۳

 شود.درجه سلسیوس ریخته و نگهداری می  ۵( بتن در دمای محیطی کمتر از ۴

 466، صفحه  1-4-5-22-۹، بند  9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 

 باشد؟  ( کدام یک از عبارات ذیل در مورد درزهای اجرایی در بتن صحیح می33



( قبل از بتن ریزی جدید،درزهای ساخت باید اشباع شده و سپس آب اضافی  1

 از محل درز جمع آوری شود. 

 ( سطح بتن در درز های ساخت باید مطابق مشخصات خواسته شده، مضرس شود.2

ه و دوغاب خشک شده قبل از بتن ریزی جدید  ( درزهای ساخت باید تمیز بود 3

 از روی آنها برداشته شود. 

 ( همه موارد 4

 ۴۶۸، صفحه  ۲-۶-۵-۲۲-۹، بند   9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 

آن34 انحراف  رواداری  و  میلگردها  گذاری  جای  خصوص  در  مورد  کدام  ها  ( 

 است؟    نادرست

 گردها یا سیم های پیوسته بوده.  ( دورپیچ ها باید متشکل از میل1

ریزی از جابجایی میلگردها خارج از محدوده رواداری  ( باید قبل از بتن2

 جلوگیری شود.  

میلگردها  3 محافظ  بتنی  پوشش  ضخامت  انحراف  حداکثر  تیرها  در   )13-   

 متر است. میلی

متر  میلی  ۴۰۰( رواداری انحراف موقعیت میلگردها در دیوارهای با ضخامت  4

 متر است. میلی ±۱۳برابر 

  ۲-۲-۶-۲۲-۹و بند    ۴۷۱، صفحه    ۵-۲2-۹، جدول    9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 ۴۷۲، صفحه  

 گزینه ب صحیح است. 

 

 ها باید:  های بتنی، قطعات رویه قالببندی دال کف سقف( در قالب35

قالب  وشوی کف  متر در کنار هم قرار گیرند تا آب شستمیلی  ۲( به فاصله  1

 خارج شود. 

متر در کنار هم قرار گیرند تا گیرش بتن از زیر قالب  میلی  ۳( به فاصله  2

 نیز تسریع شود. 

 ( در کنار هم به طور جذب و جفت قرار گیرند تا شیره بتن هدر نرود. ۳

متر در کنار هم قرار گیرند تا آب اضافی بتن خارج  میلی  ۲( به فاصله  ۴

 شود. 

 ۴۷۷جزء )پ(، صفحه  2-1-10-22-۹، بند   9ث بر اساس کتاب مبح جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

در اتصال با پیچ های پر مقاومت، سطوح در تماس با سرپیچ و یا مهره    -36

پیچ   به صفحه عمود بر محور  از ................ نسبت  نباید شیبی بیش 

  داشته باشند. در غیر این صورت می توان با استفاده از ..............

   موازی نبودن سطوح را جبران کرد.

 واشر شیب دار  -ب( یک بیستم  پیش تنیدگی بیش تر  -الف( یک بیستم

بیستم   قطعات فلزی نازک  -ج( یک دهم یک  تا    -د(  دور  جوشکاری 

 دور صفحات 

 265، پایین صفحه، صفحه 10مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

کنترل میزان پیش تنیدگی پیچ ها در یک اتصال  یک مهندس ناظر بعد از    -37

جای   به  ها  پیچ  که  شود  می  متوجه  به    55اصطحکاکی  نهایی  مقاومت  درصد 

خصوص کدامیک از    67اندازه   مقاومت نهایی تنیده شده اند. در این  درصد 

   گزینه های زیر صحیح است؟

 الف( این عمل اشکال دارد و باید پیچ را عوض کرد. 

 ال دارد و باید پیچ را اندکی شل کرد. ب( این عمل اشک

 ج( تنیده کردن بیش از حد الزم پیچ ها اشکالی ندارد. 



د( این عمل اشکال دارد و باید پیچ را باز و مجددا به مقدار الزم سفت  

 کرد. 

 ،  266، صفحه 3-6-4-4، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 صحیح است.  ج گزینه 

 

نمی  کدامیک از عبارات زیر در طراحی اتصاالت ساختمان های فوالدی صحیح    -38

   ؟باشد

اتصاالت   در  مقاومت  پر  های  پیچ  و  حوش  ترکیب  از  استفاده  صورت  در  الف( 

 اتکایی می توان جوش و پیچ را در تحمل نیرو سهیم فرض نمود. 

اتص  در  مقاومت  پر  های  پیچ  و  جوش  ترکیب  از  استفاده  صورت  در  االت  ب( 

 اصطحکاکی می توان جوش و پیچ را در تحمل نیرو سهیم فرض نمود. 

ج( در وصله ستون های باربر جانبی استفاده از اتصال پیچی اتکایی مجاز  

 نمی باشد. 

د( در انتقال نیروی محوری ترتیب قرارگیری پیچ ها باید به نحوی باشد که  

که اثر برون محوی در  مرکز هندسی آن ها از مرکز ثقل عضو بگذرد مگر آن  

 طرح اتصال لحاظ شود. 

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

 گزینه الف صحیح است. 

 

در صورت عدم وجود دستورالعمل رنگ آمیزی توسط کارشناس ذیصالح، حداقل    -39

ضخامت رنگ آمیزی برای یک عضو قائم در یک خرپای فوالدی که در معرض شرایط  

   % قرار دارد چه مقدار می باشد؟50ی با رطوبت متوسط کمتر از جو

روی،    60الف(   از  غنی  اپوکسی  آستر  اپوکسی،    60میکرون  آستر   60میکرون 

 میکرون رویه اپوکسی پلی پورتان 

میکرون    40میکرون الیه میانی الکیدی،    40میکرون ضد زنگ الکیدی،    40ب(  

 رویه الکیدی 

میکرون    60میکرون الیه میانی الکیدی،    60دی،  میکرون ضد زنگ الکی  60ج(  

 رویه الکیدی 

 میکرون رویه الکیدی  40میکرون ضد زنگ الکیدی،  40د( 

 ،  274، صفحه 5-4-10، جدول  10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

کدامیک از مسیرهای جوشکاری نشان داده شده برای جلوگیری از زخم در    -40

   است؟ لبه مناسب تر 

 

     

 

 

 

 

 

اساس   بر    جواب: 

 ، 152، صفحه 9-9-2-10، شکل 10کتاب مبحث 

 گزینه د صحیح است. 

 

در رنگ آمیزی قطعات فوالدی، فشار موثر باد برای آماده سازی سطوح با    -41

   مواد ساینده حدودا چقدر باید در نظر گرفته شود؟

 MPa 7د(   MPa 5/3ج(   MPa 4/1ب(   MPa 7/0الف( 

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

 گزینه الف صحیح است. 



 

از    M 20در اتصاالت اصطحکاکی، حداقل نیروی پیش تنیدگی برای پیچ های  -42

         به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ A 325نوع 

 kN 110د(   kN 140ج(   kN 170ب(   kN 210الف( 

 ،  158، صفحه 7-9-2-10، جدول  10بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

همچنین    -43 و  آب  کردن  نشت  از  جلوگیری  برای  زیر  های  مالت  از  یک  کدام 

 پایدار کردن زمین برای بارگذاری بیش تر مورد استفاده قرار می گیرد؟ 

مالت    ج( مالت گچی   ب( مالت آهکی   الف( مالت گلی  د( 

 سیمانی 

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

 گزینه ب صحیح است. 

 

   از الکترودهای کم هیدروژن اساسا در چه مواردی استفاده می شود؟ -44

 ( F4 الف( جوش های سقفی )

 % است 50ب( در محیط هایی که رطوبت هوا بیش از 

 باشد. ج( در اتصاالتی که الزم است جوش، نفوذ زیادی داشته 

د( در موادی که بخواهیم احتمال بروز ترک در مجاورت نوار جوش را کاهش  

 دهیم. 

پاراگراف سوم، صفحه    جواب: جوشی،  و اتصاالت  جوش  اساس کتاب راهنمای  بر 

82 ، 

 گزینه ج صحیح است. 

 

در    -45 گرمایش  پیش  عمل  از  استفاده  دلیل  زیر  های  گزینه  از  کدامیک 

محسوب   جوشکاری   فرایند 

    ؟نمی گردد

 الف( افزایش طاقت زخم در ناحیه جوش

 ب( کاهش تنش های انقباضی در جوش و فلز پایه مجاور آن. 

 ج( افزایش سرعت شدن قطعات در فرایند جوشکاری 

 پایه اطراف آن د( کاهش دمای انتقال در فلز 

 37، صفحه 19-1تصاالت جوشی، بند بر اساس کتاب راهنمای جوش و ا جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 

 

کدامیک از گزینه های زیر، جزو معایب استفاده از الکترودهای معیوب    -46

محسوب   جوشکاری   در 

   ؟نمی شود 

پایین     الف( ایجاد قوس الکتریکی شعله ور  ولتاژ  به  احتیاج  ب( 

 ی انجام جوشکاری برا

پاشش    ج( ایجاد اخال و حفرات در فلز جوش  مسافت  و  مقدار  افزایش  د( 

 جرقه های جوش 

 97، صفحه 3-13-3االت جوشی، بند بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتص جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

استفاده از آجرهای ترک دار، کج و معوج مشروط بر اینکه تعداد آنها    -47

 از چند درصد تجاوز نکند مجاز خواهد بود؟  

 درصد  30د(   درصد  27ج(   درصد  23ب(   درصد  20الف( 

 ،  59، صفحه 4-1-3-9-5، بند 5بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه الف صحیح است. 



 

  3اختمان مسکونی با ارتفاع متوسط هر طبقه  حداکثر تعداد طبقات یک س  -48

متر و با سازه سیستم قاب خمشی بتن آرمه معمولی از تراز پایه در شهر  

 یزد، چند می باشد؟ 

 5ب(       3الف( 

د( استفاده از قاب خمشی بتن آرمه معمولی        6ج( 

 مجاز نمی باشد 

 35، صفحه 4-3، جدول 6-1، بند 2800بر اساس استاندارد  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

( به بارهایی که تغییرات در آنها در طول زمان بنددرت اتفداب بیافتدد 49

 بار ........ و به سایر بارها، بارهای ........... گویند. 

 زنده  -ج( دائم   دائم  -ب( متغیر  متغیر  -الف( دائم

 زنده  -د( متغیر 

 1، صفحه  1-1-6بر اساس کتاب مبحث ششم، بند    جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 

( ساختمان ها و سازه های موقت که مدت بهره برداری آنهدا کمتدر از دو 50

 سال است جزء کدام گروه از خطرپذیری برای انواع بارها می باشد؟ 

 4د( گروه                 3ج( گروه    2ب( گروه    1الف( گروه  
 8، صفحه  1-1-6بر اساس کتاب مبحث ششم، جدول    :جواب

 گزینه د صحیح است. 

 

 ( بارهای ناشی از سیل شامل بارهای ............ می باشد.51

 ج( گزینه الف و ب   ب( هیدرودینامیکی   الف( هیدرواستاتیکی 

 د( استاتیکی  

 41، صفحه  5-3-6-6بر اساس کتاب مبحث ششم، بند    جواب:

   گزینه ج صحیح است. 

 

طبق گزارش ژئوتکنیک، زمین طرح متشکل از یک الیه رس سخت در سطح به    -52

متر    15متر و یک الیه شن و ماسه با پیوند ضعیف و متوسط به ضخامت    20عمق  

 روی بستر سنگی است. نوع زمین برای محاسبه برش پایه چه می باشد؟  

 Iد(    IVج(    IIب(    IIIالف( 

 ،  19، صفحه 3-2، جدول 2800بر اساس استاندارد  جواب:

 گزینه الف درست است. 

 

کدامیک از عبارات زیر در مورد آسفالت کاری در کارگاه های ساختمانی    -53

   صحیح است؟

 الف( باال بردن آسفالت توسط کارگران از نردبان ممنوع است. 

 باشد. ب( هنگام حرارت دادن بشکه قیر، باید درب آن بسته 

 ج( ظروف محتوی قیر داغ نباید در محوطه باز نگهداری شوند. 

د( کارگران پخت قیر پس از پایان کار می توانند لباس خود را به وسیله  

 بنزین پاکسازی نمایند. 

 16، قسمت )ج(، صفحه 4-4-2-12ند ، ب12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 

نردبان دو طرفه در حالت باز به کدامیک از مقادیر  حداکثر ارتفاع یک    -54

   زیر نزدیکتر است؟

 متر  6د(    متر  3ج(   متر  4ب(   متر  5الف( 

 53، صفحه 4-3-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:



   گزینه ج صحیح است. 

 

چه    -55 به  اند،  یافته  تشکیل  کشیده  پس  بتن  از  که  هایی  سقف  تخریب  در 

   باید توجه کافی و ویژه داشت؟نکته ای 

 الف( بازیافت کابل های پیش تنیدگی 

 ب( انرژی ذخیره شده در بتن و خطرات احتمالی ناشی از آزاد شدن آن 

 ج( خطرات تخریب ناشی از مقاومت فشاری بال های بتن در اینگونه سقف ها

 د( ضرورت اقدام به تخریب بتن قبل از بریدن کابل ها 

 60، صفحه 3-2-8-12، بند 12مبحث ب بر اساس کتا  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

در طراحی قالب های چوبی مقدار توصیه شده تنش های مجاز خمشی تخته    -56

   الیه های خشک )پلی وود( به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ 

 MPa 24د(   MPa 4/14ج(   MPa 40ب(   MPa 5/8الف( 

 ،  13، صفحه 4-2بر اساس کتاب راهنمای قاب بندی بتن آرمه، جدول  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 

ساختمان57 اجرای  در  بتن(  کدام  های  میلگردها  کردن  خم  مورد  در  آرمه، 

 عبارت صحیح است؟ 

ها را باز و بسته  توان به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها، خم( می1

 نمود. 
 ها در بتن قرار دارد مجاز است. ی که یک سر آن( خم کردن میلگردهای۲

 ( نوع فوالد و دمای محیط بر سرعت خم کردن میلگردها مؤثر است. ۳
 ( میلگردها نباید به صورت سرد خم شوند. ۴

 ۴۷۳و   ۴۷۲، صفحه  ۱-۳-۶-۲۲-۹، بند   9بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

 ( کدام یک از عبارات ذیل صحیح است؟  58

جاگذاری شده در بتن نباید بر روی مقاومت سازه و یا ضد آتش  1 ( اقالم 

 بودن آن اثرات عمده داشته باشد. 

( جنس اقالم جایگذاری شده در بتن می تواند بر روی بتن و یا آرماتور  ۲

 اثرات نا مطلوب بگذارد. 

جراهای آلومینیومی را در قطعات بتنی،  ها و متوان لولهوجه نمیهیچ( به3

 به دلیل فعل و انفعال شیمیایی بین بتن و آلومینیوم، دفن کرد. 

 ( همه موارد 4

  ۷۳جزء )ب(، صفحه    ۲-۸-۲۲-۹و    10-۴-۹، بند    9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 ۴۷۵و 

 گزینه الف صحیح است. 

 

طبقه تحتانی    بندی طبقه فوقانی روی( در صورت تکیه کردن مجموعه قالب59

 گزینه صحیح را انتخاب کنید.  

توان قالب طبقه تحتانی را برچید که بتن طبقه باال مقاومت  ( هنگامی می1

 های مهندسی به دست آورده باشد. الزم را بر اساس بررسی

( قالب طبقه تحتانی را تا موقعی که قالب طبقه فوقانی آن برچیده نشده  2

 توان برچید. باشد نمی

ها کمتر  توان قالب طبقه تحتانی را برچید که دهانه بین ستونهنگامی می(  3

 متر باشد.  5از 

می4 هنگامی  دهانه  (  تعداد  حداقل  که  برچید  را  تحتانی  طبقه  قالب  توان 

 باشد.  3ها قالب

 ۴۷۸جزء )پ(، صفحه  ۲-۱۰-۲۲-۹، بند   9بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 گزینه الف صحیح است. 

 

مقررات ملی    21ه از ساختمان های زیر مشمول الزامات مبحث  کدام دست   -60

   ؟ نمی باشدساختمان 

ب( درمانگاه ها و    الف( مراکز اسناد، رایانه ها و داده های حیاتی 

 کلینیک ها 

 د( استانداری   تختخواب  96ج( بیمارستان های کمتر از 

و    6صفحات  الف    2-1-21  بند   و   12-1-21، جداول  21بر اساس کتاب مبحث    جواب: 

7 ، 

   گزینه ب صحیح است. 

 

 

 

 


