
همگرا،    -1 شده  مهاربندی  های  قاب  با  فوالدی  های  ساختمان  در 

    اجرای کدامیک از مهاربندی های زیر مجاز نیست؟

به     Kالف( مهاربندی های به شکل  های  مهاربندی  ب( 

 8و  7شکل 
های      ج( مهاربندی های قطری  مهاربندی  د( 

 ضربدری 

   224الف، صفحه -1-10-3-10، بند 10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 
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الف( کارهای فوالدی که در تماس با بتن باید قرار گیرند، الزم  

 نیست زنگ شوند. 

 ب( قطعات فوالدی باید در محیطی دور از رطوبت انبار گردند. 

از   حاصل از نورد، تمیز کاری با  ج( برای  بین بردن اکسیدهای 

 پاشش مواد ساینده بهترین روش است. 

د( قطعات فوالدی که در کارگاه به هر علتی آسیب دیده اند نباید  

 اصالح و مرمت گردند و قابل استفاده نیستند. 

 268و   267، صفحات 7-4-4-10بند   ،10بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 

 توانطدمی  متوسط   ریپذشکل  یهاقاب  یهاستون  در  یطول  یآرماتورها  وصله  محل(  3

  درصطد   ۲۵  توانططد می  مقطع   عرض   نباشد؟   ستون   به   ر ی ت  اتصال  ناحیه   از   خارج   در 

   باشد؟ گر ی د بعد 

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

 بلی   –خیر  

 354صفحه    2-2-3-5-20-9و    1-1-3-5-20-9بند    ، 9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

متر و در پذیری زیاد حطداقل بعطد مقططع  نطد سطانتیهای شکلدر ستون قاب(  4

ای شکل حداقل تعداد آرماتورهطای ططولی  نططد عطدد  هایی با مقطع دایرهستون

 باشد؟ می

1  )30- 6   2  )60-6              3  )60-3 

           4 )30-3 

 366و   365صفحات    2و   1-3-6-20-9، بند   9بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحیح است.  الفگزینه 

 

عملیات    -5 از  پیش  ژئوتکنیکی  های  شناسایی  لزوم  عدم  برای 

   ساختمانی، کدامیک از گزینه های زیر شرط کافی است؟

گودبرداری به میزان  الف( در طراحی و اجرای ساختمان نیاز به  

 متر باشد.  2کمتر از 

ب( در دسترس بودن داده های کافی از محدوده محل مورد نظر و  

 زمین های با سازند زمین شناسی مشابه. 

 مترمربع   300ج( ساختمان مورد نظر با مساحت اشغال کمتر از 

 د( هیچ کدام 

 6، صفحه 2-2-2-7و  1-2-2-7دهای ، بن7بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 



انجام شود از  ه عمقی خطر    -6 شیب پایدار  با  اگر گودبرداری 

   گود زیاد در نظر گرفته می شود؟

 متر  20الف( بیش از 

 متر   20تا  9ب( بین 

 متر  15تا حداکثر  10ج( بین 

د( اگر گودبرداری با شیب پایدار صورت گیرد خطر گود زیاد در  

 نظر گرفته نمی شود. 

مبحث    جواب: کتاب  اساس  بند  7بر  ،  2-3-7جدول    و  7-3-3-4-8، 

 19و   18صفحات 

 گزینه ب صحیح است. 

 

در اجرای پی های سطحی، عمق پی باید بیش از ..............    -7

   متر باشد.

د(     25/0ج(    5/0ب(    1الف( 

25/1 

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

 صحیح است. گزینه ب 

 

سطح شیشه پنجره نسبت به سطح کف، در آشپزخانه های    -8 حداقل 

متر از دیوار مقابل    5/4مسکونی در یک دیوار به فاصله بیش از  

    قدر است؟

الف(  
1

10
ب(     

1

7
ج(     

1

8
د(     

1

4
 

 81، صفحه 6-4، جدول 4بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است. 

 

ساختمان    -9 یک  پیوسته،    5اداری  در  ای  شیشه  نمای  با  طبقه 

بین خ  نمای شیشه ای پیوسته تا حد   رعایت فاصله افقی حداقل 

  محدوده زمین الزامی  ه مقدار است؟ 

سانتیمتر   120ج(    سانتیمتر  180ب(  سانتیمتر  200الف( 

 سانتیمتر  150د(   

 37، صفحه 7-4-4-4، بند 4ب مبحث بر اساس کتا  جواب:
 صحیح است. گزینه الف 
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الف( در جوش کاری نیمه خودکار، از روکش الکترود انعطاف پذیر  

 استفاده می شود. 

ب( در جوش کاری نیمه خودکار، از الکترود پیوسته و دور قرقره  

 پیچیده شده است. 

  ج( جوش کاری خودکار، توسط دستگاه انجام می شود و نحوه محافظت 

 از نوار جوش مذاب مشابه جوش کاری دستی می باشد. 

د( در جوش کاری دستی، روکش الکترود به طور مستقیم در فرآیند  

 جوش دخالت دارد. 

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

 8پ، صفحه -ب -قسمت الف
 گزینه ب صحیح است.  



 

افراد با وسایل باالبرنده بار  جابه جایی و حمل کارگران و    -11

   و مصالح ................

 الف( با رعایت نکات ایمنی بالمانع است. 

 ب( بالمانع است 

 ج( در هر شرایطی ممنوع است 

د( به شرط تفکیک محل بار و افراد و داشتن راننده با متصدی  

 برای باالبر، بالمانع است. 

 ، 46، صفحه 16-2-6-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 صحیح است.  ج گزینه 

 

   کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟ -12

 الف( برای انبار کردن آهن آالت محدودیت ارتفاع وجود ندارد. 

 متر انباشته شود.  180ب( آجر و سفال نباید بیش از 

ردیف    12نباید بیش از  ج( کیسه های سیمان، گچ، آهک و نظایر آن  

 روی هم چیده شوند. 

متر گود    1د( مواد حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از  

 ریخته شوند. 

 68، صفحه 7-2-9-12، بند 12مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 

میزان مجاز ناصافی در تمام قطعات بتنی و پیش ساخته در هر    -13

 میلیمتر است؟ متر  ند  3

 ±  7د(    ±  4ج(    ±  6ب(   ±  5الف( 
 58، صفحه 10-9-3-11، بند 11بحث بر اساس کتاب م جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 

در هنگام اجرای ساختمان با سیستم پانل های پیش ساخته سبک    -14

   سه بعدی در مرحله بتن پاشی رعایت کدام موارد الزامی است؟

الف( استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاششی مجاز نیست و  

دیوار صورت   پایین  بتن پاشی دیوارها از باال به سمت  الزم است 

 گیرد.  

ب( استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاششی مجاز است و  

دیوار صورت   بتن پاشی دیوارها از پایین به سمت باال  الزم است 

 گیرد. 

استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاششی مجاز نیست و  ج(  

دیوار صورت   بتن پاشی دیوارها از پایین به سمت باال  الزم است 

 گیرد. 

د( استفاده از روش های دستی در ساخت بتن پاششی مجاز است و  

صورت   پایین  باال  سمت  به  باال  از  دیوارها  پاشی  بتن  است  الزم 

 گیرد. 

 85، صفحه 21-7-5-11، بند 11کتاب مبحث بر اساس  جواب:
 صحیح است.  ج گزینه 

 



در هنگام مصرف جوش کاری در ساختمان های فوالدی با مقاطع    -15

گرم نورد شده اگر دمای سطح کار از  ه میزان کمتر شود، باید  

   جوش کاری متوقف شود؟

درجه    -10ب(       درجه سانتیگراد   -15الف( 

   سانتیگراد 

درجه    -4د(       سانتیگراد  درجه  -5ج( 

 سانتیگراد 

 12 ، صفحه36-1-8-1-11، بند 11بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 

جهت استقرار خودروهای آتش نشانی برای اطفاء حریق حداقل    -16

عرض مفید قابل قبول معبر برای ساختمان های با ارتفاع بیش از  

   است؟متر  ه میزان تعیین شده  23

 8د(     متر  6ج(   متر  5ب(   متر  7الف( 
 متر 

 200، صفحه 2-12-3، بند 3ب مبحث بر اساس کتا  جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 

در یک ساختمان ساخته شده با مصالح بنایی، در محل تقاطع    -17

یک تیغه و یک دیوار، یک کالف بتنی قائم در نظر گرفته شده است  

   که:دلیل اجرای کالف آن است 

 الف( طول دیوار تیغه از طول دیوار متکی به آن کمتر است. 

ب( دیوار و دیغه به صورت هم زمان و به صورت الیزر یا هشت گیر  

 ساخته نشده اند. 

 ج( طول دیوار از هر طول دیوار تیغه متکی به آن کمتر است. 

 د( در هر صورت اجرای کالف در این موقعیت الزامی است. 

و بند    53صفحه    13-ت-7-5-5-8، بند  8کتاب مبحث  س  بر اسا   جواب: 

 27صفحه  8-13-1-11-5
 گزینه ب صحیح است. 

 

احتمال    -18 ساختمانی،  عملیات  اجرای  در  حادثه  اگر  وقوع  خطر 

   مالحظه یا مشاهده شود:

اداره   و  کارفرما  به  را  مراتب  باید  )پیمانکار(  مجری  الف( 

وانه ساختمان اعالم  تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مرجع صدور پر

 نماید. 

ب( ناظر باید مراتب را به کارفرما و اداره تعاون،کار و رفاه  

 اجتماعی و مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم نماید. 

ج( مالک باید مراتب را به ناظر و مجری و مرجع صدور پروانه  

 ساختمان اعالم نماید. 

ان و سازمان  د( ناظر باید مراتب را با مرجع صدور پروانه ساختم

 نظام مهندسی ساختمان استان اعالم نماید. 

 9، صفحه 6-5-1-12، بند 12مبحث  بر اساس کتاب جواب:
 گزینه الف صحیح است. 

 

 کدامیک از جمالت زیر صحیح می باشد؟   -19



راستا   یک  در  باید  آجری  دیوار  در  عمودی  بندهای  امتداد  الف( 

 باشند. 

ب( هر آجر دیوار باید حداقل به اندازه  
1

4
طول خود با آجرهای    

 ردیف قبلی هم پوشانی داشته باشد. 

ج( همپوشانی آجرهای یک ردیف و ردیف قبلی باید  
1

5
طول یک آجر    

 باشد. 

کردن   گیر  هشت  آجری  چینی  دیوار  در  همپوشانی  از  منظور  د( 

 آجرهای دیوار می باشد. 

 52، صفحه 4-ت-7-5-5-8بند ،  8بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه ب صحیح است. 
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کلید   عنوان  به  توان  می  مینیاتوری  خودکار  کلیدهای  از  الف( 

 کنترل مدار استفاده کرد. 

ب( اگر یک کابل چند تابلو را تعذیه کند، تابلوها باید دارای  

 کلید خودکار اصلی باشند. 

تابلوها از کلیدهای مینیاتوری استفاده شود نیاز به  ج( اگر در  

 فیوزهای باال دست نیز الزامی است. 

د( در صورت اتصال کوتاه بین فاز و خنثی نمی توان از فیوزهای  

 کتابی استفاده کرد. 

 75، صفحه 1-2-2-6-13، بند 13حث بر اساس کتاب مب  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 

یک  -21 در  امن  فضای  مساحت    ظرفیت  به  بزرگ    4000فروشدگاه 

   مترمربع،  ند مترمربع است؟

 800د(    500ج(    400ب(   1000الف( 

 30، صفحه 1-2-21، جدول  21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 
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 کنند. الف( برای تندگیر کردن مالتی گچ به آن خاک رسی اضافه می  

 ب( افزودن خاک به مالت برای لوز دادن آن مجاز است. 

 ج( استفاده از مالت ماسه و آهک در مصرف بین درز مناسب نیست. 

مالت   به  رنگ  افزودن  مجاز  میزان  حداکثر  مواد    5د(  وزن  درصد 

 چسباننده در مالت هاست. 

 33صفحه  ،9-2-2-5-5بند ،  5بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 صحیح است.  ج گزینه 

 

صنعتی،    -23 ساختمانی  گچ  از  گچی  سبک  های  بلوک  اصلی  کاربرد 

   عبارت است از:

 الف( پوشش مستقل دیوار، سقف تیرچه، تیغه های غیر باربر 

 ب( پوشش مستقل دیوار، محافظت ستون ها، تیغه های باربر 

 ج( پوشش نمای سقف، تیغه های باربر، سقف کاذب 

 قطعات سازه، سقف تیرچه د( پوشش نمای سقف، پوشش 

 23، صفحه 1-3-2-4-5، بند 5مبحث بر اساس کتاب  جواب:



 گزینه الف صحیح است. 

 

مقادیر    -24 و  پرتلند  سیمان  کلینکر  سیمان،  این  اصلی  اجزای 

   ؟مناسبی پوزوالن طبیعی یا مواد افزودنی ویژه هستند

پرتلند       الف( سیمان بنایی  سیمان  ب( 

   پوزوالتی 

 د( سیمان آمیخته    سیمان پرتلند سرباره ای ج( 

 6، صفحه 2-2-2-5، بند 5اب مبحث بر اساس کت جواب:
 گزینه د صحیح است. 

 

متر در صورتی که نیاز به نصب    5/1در یک پیاده رو با عرض    -25

متری نسبت به تراز کف    4تابلو عمود بر نمای اصلی در ارتفاع  

در   تابلو  روی  پیش  باشدف  است  معبر  برابر  حداکثر  عمومی  معبر 

   با:

 سانتیمتر  120ج(   سانتیمتر  50ب(  سانتیمتر  150الف( 

 سانتیمتر   90د(  

 68، صفحه 2-4-6-7-20، بند 20حث بر اساس کتاب مب  جواب:

 گزینه ب صحیح است. 

 
با توجه به راهنمای مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان در    -26

یک   طبقات  بین  سقف  که  برابر  صورتی  سطحی  جرم    475ساختمان 

  ........... سقف  موثر  جرم  باشد،  داشته  مترمربع  بر  کیلوگرم 

   کیلوگرم بر مترمربع در نظر گرفته خواهدشد.

 400د(    300ج(    475ب(   150الف( 

مبحث    جواب: کتاب  اساس  پ19بر  بند  صفحه  1-1-4-،  جدول    64،  و 

 25صفحه   1شماره 

 گزینه ج صحیح است. 

 

استفاده    -27 و  متوس   اینرسی  با  غیرمستقل  ساختمانی  در  اگر 

مترمکعب و سطح جدار نورگذر    500مداوم، حجم کل فضای کنترل شده  

شمالی   نمای  در  رنگ  بی  جداره  دو  های  شیشه  با    75)پنجره( 

   مترمربع باشد، ضریب نما در این ساختمان برابر است با:

 50/0د(    1/0ج(   06/0ب(   12/0الف( 

 67صفحه ، 2پیوست ،  19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 صحیح است.  ج گزینه 

 

بین    -28 راهرو  مفید  عرض  اگر  تئاتر  یا  سینما  سالن  طراحی  در 

میلیمتر در نظر گرفته شود و از دو انتهای خود    300صندلی ها  

به راهرو یا درگاه منتهی شوند، بیشینه تعداد صندلی مجاز  ند  

   عدد است؟

 24د(    10ج(    7ب(   14الف( 

 128، صفحه 1-10-14-6-3، بند 3ث بر اساس کتاب مبح جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 



  8آسانسور    3 اه آسانسور و در هر    2طبقه    8در یک ساختمان    -29

متر بر    5/2نفره نصب شده است که امکان افزایش سرعت آن ها تا  

ثانیه وجود دارد. سطح تخلیه حداقل برای هوای  اه های آسانسور  

 برابر است با:  

  4/0ب(    % )دو درصد( مساحت مقطع چاه آسانسور 2الف( 
 مترمربع 

  3/0د(    )یک درصد( مساحت مقطع چاه آسانسور % 1ج( 
 مترمربع 

، صفحه  6و    3و    2-8-2-2-15های  ، بند15بر اساس کتاب مبحث    جواب:

28 

 گزینه د صحیح است.  

 

  5/6اگر در یک ساختمان صنعتی، آسانسوری با ابعاد کابین    -30

آن   برای  شده  گرفته  نظر  در  ظرفیت  است.  شده  نصب  مترمربع 

   .......... کیلوگرم بوده است.

 3100د(   3600ج(   3300ب(   3400الف( 

الف،  -1-2-2-2-15و جدول  ، پاورقی  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 16صفحه 

  گزینه الف صحیح است. 

 

به    -31 کم  از  ترتیب  به   ( زیر  موارد  صدای  جذب  ضریب  ترتیب 

   کدام گزینه است؟  125زیاد( در بسامد مرکزی 

سقف   -کاشی سرامیکی  -شیشه دو جداره -کف پارکت بر روی بتنالف(  

 کاذب گچی 

کاشی    -کف پارکت بر روی بتن  -سقف کاذب گچی  -ب( شیشه دو جداره

 سرامیکی 

سقف    -شیشه دو جداره  -کف پارکت بر روی بتن   –ج( کاشی سرامیکی  

 کاذب گچی 

سقف    -کاشی سرامیکی   -کف پارکت بر روی بتن   -د( شیشه دو جداره 

 ب گچی کاذ

،  59، صفحات  1-2-، جدول پ2پیوست    ،18بر اساس کتاب مبحث    جواب:

60 ،61 

 صحیح است.  ج گزینه 

 

یافته    -32 وزن  دو    (𝑹𝑾 یا 𝑺𝑻𝑪)شاخص کاهش صدای  برای یک دیوار 

سانتیمتر فاصله هوای و    5سانتیمتری با    11جداره با آجر فشاری  

 سانتیمتر  قدر است؟  5/1دو دواندود به ضخامت 

 47 (db)د(   52 (db)ج(   54 (db)ب(  56 (db)الف( 

 64، صفحه 1-3-جدول پ -3، پیوست 18بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است.  

 

کدام سازه های نگهبان دائم به صورت دیوار طره ای عمل می    -33

 کنند؟ 

دار،     الف( بلوکی وزنی، خاک مسلح  بند  پشت  ب( 

 گهواره ای  



پشت       ج( برلینی، گهواره ای  برلینی،  د( 

 بند دار 

،  2-2-5-7و  1-2-5-7و  2-5-7، بندهای 7بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 35صفحه 

 گزینه د صحیح است. 

 

غییر امتداد لوله قائم فاضالب به دالیل معماری یا سازه ای  ت  -34

 ............   

الف( باید با طی طول افقی تا رسیدن به نقطه خروج با دو خم  

 اجرا شود. 

 ب( مجاز نیست. 

ج( در صورتی که لوله قائم فاضالب مجهز به هواکش باشد، مجاز  

 است. 

 مناسب باشد، مجاز است. د( در صورتی که سرعت فاضالب در لوله 

 89، صفحه 1-پ-5-2-4-16، بند 16 بر اساس کتاب مبحث جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 

)با    -35 طبقه  تجاری  هار  و  اداری  سختمان  یک  نگهداری  برای 

   حداکثر هشت واحد( کدام گزینه درست است؟

 الف( نیاز به حداقل بازرس حقیقی است. 

 دارد. ب( نیاز به بازرس حقوقی 

ساختمان های کمتر از پنج طبقه نیازی به بازرس نمی   ج( برای 

 باشد. 

د( هم نیاز به بازرس حقیقی دارد و هم نیاز به بازرس حقوقی  

 دارد. 

 7، صفحه 1-1-22، جدول  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 

لوله    -36 گرفتن  نظر  در  به  نیاز  ساختمان  یک  در  صورت  در  ه 

 ؟ نیستهواکش قائم 

میلیمتر    25الف( در صورتی که اختالف فشار در سیفون ها بیش از  

 آب بیشتر باشد. 

 ب( در صورتی که جریان خروجی از توالت به آن متصل نباشد. 

فاضالب کمتر از  ج( اگر تعداد شاخه های افقی متصل به لوله قائم 

 طبقه باشد.  5

وجود   ها  سیفون  هوابند  آب  شدن  شکسته  امکان  که  صورتی  در  د( 

 داشته باشد. 

 108ب، صفحه -3-2-5-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

بازرس    -37 توس   ساختمان  ای  سازه  و  معماری  قطعات  از  بازرسی 

   انجام می گیرد؟باید حداقل هر  ند سال یک بار 

پنج    ب( هر سال یک بار  الف( هر ده سال یکبار  هر  ج( 

 د( هر دو سال یکبار  سال یکبار 

 27، صفحه 8-3-22، بند 22ب مبحث بر اساس کتا  جواب:

 گزینه د صحیح است. 



 

حداقل فاصله جداره خارجی لوله گاز در مسیرهای موازی از    -38

   است؟کیلوولت  ند متر  20پست های برق 

 متر  8د(    متر  4ج(   متر  2ب(  متر  10الف( 

 170، صفحه 10-4-، جدول پ17مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 گزینه ب صحیح است.  

 

فاصله نصب شیر گاز از دستگاه های گازسوز زیر در ساختمان    -39

مربع  ند   اینج  بر  پوند  یک  هارم  فشار  با  خاص  و  عمومی  های 

   سانتیمتر است؟

A =اجاق گاز وB بخاری دیواری و =Cشومینه =   

سانتیمتر    30الی    10= حداقل    Bسانتیمتر از بدنه،    A  =30الف(  

 سانتیمتر از دیوار شومینه   20= حداقل Cاز بدنه، 

سانتیمتر از بدنه،    30= حداقل    Bسانتیمتر از بدنه،    A  =200ب(  

C سانتیمتر از دیوار شومینه  80= حداقل 

سانتیمتر از بدنه،    B    =20سانتیمتر از بدنه،    30تا    A  =10ج(  

C =30  سانتیمتر از دیوار شومینه 

بدنه،    A  =20د(   از  بدنه،    B    =30سانتیمتر  از  =  Cسانتیمتر 

 سانتیمتر از دیوار شومینه  30تا 10

 32، صفحه 1-4-17، جدول  17مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

رو    -40 ابعاد  پیاده  به  صفحاتی  از  مرکب    4/0×    20/1متحرکی 

  14500سانتیمتر ساخته شده است. برای جابه جایی حداکثر ظرفیتی  

   نفر در ساعت، حداقل سرعت اسمی آن  قدر باشد؟

  5/0ج(   متر بر ثانیه  75/0ب(   متر بر ثانیه   65/0الف( 

 متر بر ثانیه  8/0د(  متر بر ثانیه 

مبحث    جواب: کتاب  اساس  بند  15بر  بند    15-3-2-3،  ،  2-2-3-15و 

 گزینه الف صحیح است. ، 44و  43و   42، صفحات 2-2-3-15جدول 

  

در یک پروژه که در کنار یک ایستگاه مترو قرار دارد، برای    -41

عمق   با  متوس (  خاک،  )نوع  خطر    5/5گودبرداری  بندی  طبقه  متر 

   گود کدام است؟

بسیار    ج( متوسط    ب( زیاد   الف( کم  د( 

 زیاد 

مبحث    جواب: کتاب  اساس  بندهای  7بر  و    7-4-3-7و    7-3-3-4-6، 

 18، صفحه 1-3-7جدول 

 گزینه د صحیح است. 

 

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟  -42

به صدور   و عوارض مقرر مربوط  وجوه  عدم پرداخت  صورت  الف( در 

انقضای  پروانه اشتغال به کار ظرف مهلت حداقل سه ماه از تاریخ 

 مهلت پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته می شود. 



مرجع   مهندسی،  کار  به  اشتغال  پروانه  شدن  مفقود  صورت  در  ب( 

صدور پروانه موظف است پس از سپری شدن مدت سه ماه از تاریخ  

 تقاضا نسبت به صدور المثنی اقدام نماید. 

اخ  شرایط  دارای  رشته  یک  از  بیش  در  که  متقاضیانی  برای  ذ  ج( 

 پروانه اشتغال باشند پروانه جداگانه صادر می شود. 

و   استان  مهندسی  نظام  پیشنهاد  به  دارندگان  اشتغال  ظرفیت  د( 

 تصویب شورای مرکزی تعیین می شود. 

بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده   جواب: 

 58، صفحه 24

 گزینه ب صحیح است. 

 

حدود    -43 تعیین  وسیله  در  به  که  حقوقی  اشخاص  ظرفیت  و  صالحیت 

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تعیین ظرفیت و تشخیص صالحیت  

می شوند، کدام گزینه برای ظرفیت اشتغال به کار مهندسی خدمات  

   طراحی یا محاسباتی در پروژه های غیر دولتی صحیح است؟

از است از  الف( این ظرفیت متناسب با تعداد اعضای دارای امتی

مجموع ظرفیت اشخاص دارای صالحیت با ضریب متناسب در دوره انجام  

 کار محاسبه می شود. 

امکان   ب( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از توان و 

ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی دارای پروانه در دوره  

 اجرای کار طراحی ساختمان 

عبارت است از تعداد کار و سطح  ج( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی  

 زیربنا با ضریب یک محاسبه می شود. 

امکان   د( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از توان و 

ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتغال در  

 مدت یک سال تمام. 

 29، صفحه 6، ماده 2س کتاب مبحث بر اسا  جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 

مساحت    -44 به  مسکونی  پروژه  یک  اجرای  در    7450در  مترمربع 

زاهدان بنا به دالیلی خارج از تصور ناظر حقوقی، نظارت پروژه  

ماه از زمان اعالم شده در قرارداد دارد. در این    6نیاز به مدت  

   صورت وظیفه ناظر حقوقی  یست؟

قرارداد   مدت  پایان  به  مانده  ماه  دو  تا  حداکثر  باید  الف( 

صدور  ن مرجع  و  استان  سازمان  کار،  صاحب  به  را  مراتب  ظارت، 

قرارداد   تمدید  درخواست  سازمان  از  و  اعالم  ساختمان  پروانه 

 نظارت نماید. 

ب( بایدحداکثر تا یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت،  

پروانه   صدور  مرجع  و  استان  سازمان  کار،  صاحب  به  را  مراتب 

صاحب از  و  اعالم  نظارت    ساختمان  قرارداد  تمدید  درخواست  کار 

 نماید. 

ج( بایدحداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت  

مراتب را به سازمان اسنان و مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم و  

 از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید. 

ارت،  د( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظ

مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه اعالم و از صاحب  

 کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید. 



 70، صفحه 9-4-15، بند 2اب مبحث بر اساس کت جواب:

   گزینه الف صحیح است.

 

سواالت    -45 در  که  کلمه  این  گرامی  )مهندس  بنا  ست؟  در  توصیف 

   گردیده است، در واقع ترصیف می باشد(سازمان توصیف ذکر  

 الف( آجرهای دیوار که به صورت یک صف پیوسته اجرا می شود. 

 ب( پیوستگی منسجم قسمتی از بنا به قسمت دیگر 

 ج( سقف های قدیمی گنبدی با نگاره ها و ترسیم های داخلی 

 د( اجرای صحیح و سیستمی قسمت های مختلف بنا 

قانون مدنی،    110ز، ماده  بر اساس کتاب ضوابط ساخت و سا  جواب:

 18صفحه 

 گزینه ب صحیح است.  

 

اعتراض    -46 مالیاتی  تجدیدنظر  هیات  رای  به  مهندسی   نانچه 

   داشته باشد، این اعتراض در  ه صورت پذیرفتنی است؟

 الف( عدم رعایت قوانین و مقررات با نقض رسیدگی 

 ب( در هر صورت 

 دعوت از مهندس مودی برای حضور در جلسه یا عدم اطالع وی ج( عدم  

 د( تایید رای بدوی صادره از هیات حل اختالف مالیاتی 

 160، صفحه 251ماده  بر اساس کتاب بیمه و مالیات، جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 

 کدام مورد در خصوص معایب جوشکاری صحیح است؟   -47

به   نیاز  سرباال،  های  جوش  در  الکترود  الف(  نوک  زیگزاگی  حرکت 

 برای جلوگیری از تداخل گل جوشکاری با جوش نیست. 

نفوذ   شانس  باشد،  آهسته  خیلی  الکترود  نوک  حرکت  سرعت  اگر  ب( 

 کافی به ریشه از دست می رود. 

ج( اگر طول قوس )فاصله نوک الکترود تا سطح جوش( کوتاه باشد،  

 در لبه جوش بریدگی بوجود می آید. 

عمیق موجب مردودی جوش می شوند ولی بعضی ترک های  د( ترک های  

 سطحی قابل اغماض هستند. 

  4-1-5بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، بندهای  جواب:  

 135الی   127، صفحه 6-1-5و 

 گزینه ب صحیح است. 

 

 کدام مورد در خصوص جوش مقعر و محدب نادرست است؟   -48

الف( وقتی که جوش مقعر خنک و منقض می شود، سطح خارجی آن به  

 کشش می افتد که باعث ترک می شود. 

ب( جوش های گوشه یک پاسه مقعر تمایل کمتری برای ترک خوردگی  

 دارند. 

ت یکنواخت  مسیر  مقعر،  گوشه  جوش  طراحان،  اغلب  نظر  به  ری  ج( 

 برای جریان تنش بوجود می آیدو 

د( در جوش های گوشه چند پاسه، فقط پاس اول )جوش ریشه( باید  

 به صورت محدب اجرا گردد. 

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

 147صفحه 



 گزینه ب صحیح است. 

 

ش  % یا بیشتر به ترکیب روک30با افزایش پودر آهن به میزان    -49

 الکترود، کدام مورد اتفاق می افتد؟ 

 الف( با کاهش پاشیدگی جوش، گل جوش براحتی جدا می شود. 

 ب( قوس جوشکاری تثبیت می شود. 

 ج( سرعت جوشکاری بطور قابل مالحظه ای زیاد می شود. 

 د( همه موارد  

،  82، صفحه  4-4-3بر اساس کتاب جوش و اتصاالت جوشی، بند  جواب:  

 پودر آهن 

 د صحیح است. گزینه   

 

 جوش گوشه با وضعیت افقی با  ه عالمتی نشان داده می شود؟   -50

 F 2د(    F 3ج(    G2ب(   G 3الف(  

بند  جواب:   جوشی،  اتصاالت  و  جوش  راهنمای  کتاب  اساس  ،  13-1بر 

 ، وضعیت های جوشکاری، 24صفحه 

 گزینه د صحیح است. 

 

 نقش خاموت در ستون های بتن آرمه  یست؟  -51

 الف( افزایش مقاومت ستون در برابر فشار و کشش 

 ب( افزایش مقاومت ستون در برابر پیچش 

 ج( پیشگیری از کمانش میلگرد اصلی ستون 

 د( پیشگیری از بروز ترک حرارتی در ستون 

 گزینه ج صحیح است.  جواب:

 

گفته    -52 قرار  هم  روبروی  آسانسورها  که  مسکونی  ساختمان  در 

 اند، عمق راهروی مقابل ورودی های کابین باید:  

از   بزرگتر  یا  برابر  عمق    1/2الف(  بزرگترین  مجموع  یا  متر 

 آسانسورهای روبروی هم باشد. 

 متر برابر عمق کابین بزرگتر باشد.  5/1ب( برابر یا بزرگتر از 

بزرگ یا  برابر  از  ج(  یا    4/2تر  عمق    5/1متر  بزرگترین  برابر 

 کابین در گروه باشد. 

د( برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگترین عمق کابین های روبروی  

 هم باشد. 

 12، صفحه 4-1-2-2-15، جدول  15بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه الف صحیح است. 

 

حداقل    -53 باید  ترانسفورماتور  اتاق  با  برق  بست 

داشته   فاصله  طبیعی  گاز  شبکه  خطوط  از  متر   ..............

 باشد؟  

د( به اندازه طول    4ج(    2 ب   5/3الف( 

 اتاق ترانسفورماتور باشد 

 ، قسمت ث 54، صفحه 2-3-3-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 گزینه ب صحیح است. 

 



ی جوش کاری فوالد گالوانیزه کدامیک از گزینه های زیر  برا  -54

 را پیشنهاد می کنید؟ 

 الف( فوالد گالوانیزه قابلیت جوش کاری را ندارد. 

همه    4ب( استفاده از الکترودهای با قطر بیش از   در  میلیمتر 

 وضعیت ها امکان پذیر است. 

تیتانیوم و  ج( جوش کاری با سرعت کم و استفاده از روکش از جنس 

 پودر آهن 

 با جریان یک سو و قطبیت مثبت  E  6010د( 

اتصاالت    جواب:  و  جوش  راهنمای  کتاب  اساس  بند  بر  ،  12-3جوشی، 

 91صفحه 

 گزینه د صحیح است. 

 

زیر    -55 های  گزینه  از  کدامیک  ساختمان  به  گاز  ورود  مورد  در 

 صحیح است؟ 

سپس رگوالتور  بار و    7/12الف( شیر قفلی با تحمل فشار کاری تا  

 قرار دارد. 

بار و سپس رگوالتور قرار    4ب( شیر قفلی با تحمل فشار کاری تا  

 دارد. 

بار قرار    4ج( رگوالتور و سپس شیر قفلی با تحمل فشار کاری تا  

 دارد. 

شیر قفلی با تحمل فشار کاری تا   بار    7/12د( رگوالتور و سپس 

 قرار دارد. 

 5، صفحه 29قسمت تعاریف، شماره   ،17بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ب صحیح است. 

 

گازسوز  ه    -56 دستگاه  دودکش  در  اضافی  مکش  از  جلوگیری  برای 

   باید کرد؟

لوله   طولی  حرکات  تا  گیرد  قرار  آن  در  های  وسیله  باید  الف( 

 ناشی از دما را جذب کند. 

 ب( اضافه کردن ارتفاع دودکش از روی بام 

  3با ارتفاع بیش از دو متر، حداقل    ج( باید دودکش از موانع
 متر فاصله داشته باشد. 

 د( وارد کردن مقداری هوای اضافی به دودکش ها 

 11، تعاریف صفحه 2-2-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است. 

 

   در راه پله ساختمان:  -57

ب(   سانتیمتر است  205الف( حداقل ارتفاع غیر سرگیر راه پله 

 برابر عرض پله است.  2√حداقل عرض پاگرد،  

تعداد     سانتیمتر است.   30ج( حداقل عمق کف پله  د( 

 پله است.   12پاگرد   2پله ها بین 

 48، صفحه 6-7-1-5-4 ، بند4بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه الف صحیح است. 

 

   در یک کارگاه ساختمانی کارفرما  ه کسی است؟  -58



 کارگر به درخواست و به حساب او کار می کند. الف( کسی که  

 ب( مالک ساختمان که پیمانکار را به کار می گمارد 

 ج( پیمانکار که پیمانکاران جزء را به کار می گمارد 

 د( کسی که صاحب کار است و تامین مالی کارگاه به عهده اوست. 

 4، صفحه 13-3-1-12، بند 12مبحث بر اساس کتاب  جواب:
 حیح است. گزینه الف ص

 

   ضریب هدایت حرارت موثر کدامیک از مصالح زیر کمتر است؟ -59

 ب( چوب سنگین      الف( صفحات سیمانی 

 د( سنگ آهکی خیلی نرم    ج( پلی استایرن منبسط شده 

 96الی  87، جداول صفحات 7پیوست ،  19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است. 

 

ساختمان صنعتی در شهر مشهد با زیربنایی بیش  بخش اداری یک    -60

صرفه    1000از   میزان  نظر  از  ساختمان  گروه  کدام  در  مترمربع 

 جویی در مصرف انرژی قرار می گیرد؟ 

 4د(    2ج(    1ب(   3الف( 

و    72، صفحات  5و    4و    3، پیوست های  19بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 83و 81

 گزینه ج صحیح است. 

 

 

 

 


