 )1در صورت انحراف هر یک از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استتان
ها از اهداف سازمان ،موضوع انحالل سازمان مورد نظتر در دتدام هتتات
مطرح می شود؟
ری
الف) هیات مرکب از وزیرر اا و هرراراز و وزیرر گاگریرور و ا ر
اازمان
را ی و ا ری
را
راز و وزیرر ر
ب) هیات مرکب از وزیر اا و هررار
اازمان
ج) هیات مرکب از وزیر اا و هررااز و وزیر کشاا و وزیر گاگریور
گ) هیات مرکب از وزیر کشااو وزیر گاگریور و ا ی اازمان
جواب :بر اااس کواب انان نظام مرندای و کنورل اراتواان و مراگ 26
صفح 28
گزینه الف صحتح است.
 )2برای بتنهای مسلح در معرض یون دلرید ................
 )1گا صاات ااوفاگ از میلگرگ با طر  ۳۸میلیمورو باید  ۱۵گاصد ب
پاهش بون میلگرگ اضاف هاگ.
 )2حدا ل ضخامت پاهش بون او میلگرگ گا هرایط محیطی با اطابت موااط
برا هالاگ ها  ۴۵میلیمور اات.
 )3گاصااتیک حفاظت اطحی اعاال هاگو مقاگیر پاهش بونی اا میتاان تا
 ۲۵میلیمور کاهش گاگ.
 )4حدا ل ضخامت پاهش بون او میلگرگ گا طعاتی ک گا معرض ناکها
زیاگ ماجاگ گا هاا و بدون تااس میوقیم با آب گایا یا پاهش هیوند
 ۳۰میلیمور اات.
جتتواب :بررر اارراس کورراب م حرر 9و جرردول - ۹پ ۱-۱و صررفح  ۵۰۰و ۵۰۱
و جدول -۹پ5-1و صفح ۵۰۹
گزینه الف صحتح است.
 )3در طراحی سازه های نگهبان سپرگونه به روش حالت حدی ،ضریب داهش
مقاومت بترون دشتده شدن مهارها ،تحت اثر بارهای استاتتکی و لرزه
ای در سنگ برابر ددام گزینه می باشند؟
گ)
ج)  0/75و 0/85
ب)  0/65و 0/9
الف)  0/5و 1
 0/66و 0/95
جواب :بر اااس کواب م ح 7و صفح 45و بند  5-2-5-5-7و گول 5-5-7
گزینه الف صحتح است.
 ) 4ددامتک از گزینه های زیر از معایب روش خرپایی ستازه نگهبتان متی
باشد؟
را
الف) احواال الزامی باگن پرگاتت برگاهون بخشی از تاک برا او هر
گاوی وجاگ گااگ.
ب) ارعت اجرا گا مقایی با او ها پیشرفو تر نی وا کاور اات.

بیشور

اا اهغال می ناایند.

ج) ترپاها ف ا
گ) هر ا رزین
جواب :بر اااس کواب راگبرگاا
126

و ااز

ها

نگر انو بند 7-23و صرفح

گزینه د صحتح است.
 PH )5آب مصرفی در بتن نباید ...............
ب) کاوررر از 5
الف) کاور از  5یا بیشور از  8/5باهد.
یا بیشور از  8باهد.
گ) کاوررر از  6یررا
ج) کاور از  6یا بیشور از  8باهد.
بیشور از  8/5باهد.
جواب :بر اااس کواب م ح 5و صفح 69و بند 1-1-3-10-5و یات (ت)
گزینه الف صحتح است.
 )6در تعتتن حدود صالحتت و ظرفتت اشخاص حقوقی ده بته وستتله ستازمان
توند،
مدیریت و برنامه ریزی دشور تعتتن ظرفتت و تشختص صتالحتت متی شت
تا
د دام گزینه برای ظرفتت اشتغال بته دتار مهندستی ختدمات طراحتی یت
محاسباتی در پروژه های غتر دولتی صحتح است؟
الف) این ظرفیت مونااب با تعداگ اع ا گااا امویاز اات از مجارا
ظرفیت اهخاص گااا صالحیت با ضریب مونااب گا گوا انجام کاا محاا
می هاگ.
ران ااا ر
ب) ظرفیت اهوغال ب کاا مرندای ع اات اات از تاان و امکر
تدمات مرندای تااط اهخاص حقا ی گااا پروانر گا گوا اجررا کراا
طراحی ااتواان
رط
ج) ظرفیت اهوغال ب کاا مرندای ع راات اارت از تعرداگ کراا و ار
می هاگ.
زیربنا با ضریب یک محاا
ران ااا ر
گ) ظرفیت اهوغال ب کاا مرندای ع اات اات از تاان و امکر
تدمات مرندای تااط اهخاص حقا ی گااا پروان اهوغال گا مدت یک اال
تاام.
جواب :بر اااس کواب م ح 2و بند 1-3-6وصفح 30
گزینه د صحتح است.
 )7حمله سولفاتی تومازایتی چتست؟ آیا مدفون بودن قسمتی از سازه
بتنی در خاک یا آب سولفاتی میتواند باعث محافظت بتشتر سازه از
حمله سولفاتی باشد؟
تاک ب ااز بونی
 )1ب مراجرت یانها االفات از ف اها مایین
رفو میهاگ -تیر
 ) 2گا مناطق ارگ ب نا تاصی از حال االفاتی ک ب صاات هدید
بروز نااید رفو میهاگ  -تیر

 )3جاا باگن آب اطحی میتااند حال
ب این حال رفو میهاگ -بل
 )4ب افزایش غلظت یانها االفات ماجاگ گا من ع نزگیک ااز ها
رفو میهاگ -بل
جواب :بر اااس کواب م ح  9و بند -9پ  4-1صفح 512
االفاتی هدیدتر

ایجاگ نااید ک
بونی

گزینه ب صحتح است
 )8اگر برف بر اثر وزش باد از قسمت باالتر بر روی بام پایتن تر
ریزش دند به آن انباشت  ...........و برعکس آن را انباشت
 .............گویند ده مقدار آن به بار  .............برف اضافه
می شود.
ب) او ب باگ  -پشت
الف) او ب باگ -پشت ب باگ  -مواازن
ب باگ  -نامواازن
گ) پشت ب باگ -او
ج) پشت ب باگ -او ب باگ -نامواازن
ب باگ  -مواازن
جواب :بر اااس کواب م ح هشمو بند 1-9-7-6و صفح 58
گزینه د صحتح است.
 )9آیا رول عایق رطوبتی می تواند در فضای باز نگهداری شود؟
الف) حداکثر تا یک هفو مجاز اات
ب) تا هش ما مجاز اات ب هرطی ک او آن با پالاویک پاهید هاگ.
ج) مجاز نییت و ن اید گا ف ا باز نگرداا هاگ.
گ) مجاز اات گا صااتی ک یک طرف عایق با پاگا معدنی پاهید هاگ.
جواب :بر اااس کواب م ح 5و صفح 93و بند 2-5-12-5
گزینه الف صحتح است.
 )10متزان فاصله زمانی مناسب از دوبش اولته شمع برای آزمایش دوبش
و ریزدانه به ترتتب حداقل
مجدد ،در خاک های دانه ای
 ..............و  ..................می باشد.
ب)  7ااعت 24 -اوز
الف)  24ااعت 7 -اوز
گ)  24ااعت 7 -اوز
ج)  24ااعت 7 -ااعت
جواب :بر اااس کواب م ح 7و صفح 65و بند 2-2-8-6-7
گزینه د صحتح است.
 )11ددام متلگرد دارای شکل پذیری دافی برای بارگذاری دینامتکی نمی
باشد؟
گ) S300
ج) S400
ب) S600
الف) S 500
جواب :بر اااس کواب م ح 21و بند 2-5-4-21و صفح 57

گزینه ب صحتح است.
 )12نحوه انتخاب و دوره مسئولتت دبتران اجرایی هتتات ریتسته شتورای
مردزی چگونه است؟
الف) تااط هیات عاامی با اکثریت آاا بررا مردت  3ارال انوخراب مری
هاند.
ب) با اکثریت آاا از بین اع ا هااا مرکز برا مدت  3اال انوخراب
می هاند.
رااا مرکرز بررا مردت یرک ارال
ج) با اکثریت آاا از بین اع ا هر
انوخاب می هاند.
گ) از بین اع ا هیات مدیر اازمان ها نظام مرندای برا مدت  3اال
انوخاب می هاند.
جواب :بر اااس کواب انان نظام مرندای و کنورل ااتواانو مراگ 110و
صفح 108
گزینه ج صحتح است.
 )13ضریب فشار داخلی باد برای ساختمان هتای بتدون هتر گونته بازشتو
تر از
بزرگ اما با بازشوهای دوچک یکنواخت توزیع شده ده مستاحتی دمتت
 0/1درصد مساحت دل سطح می باشند برابر است با:
گ) 0/15
ج) 0/15
ب) 0/3
الف) -0/3
جواب :بر اااس کواب م ح هشمو بند  11-10-6ررو 1و صفح 95
گزینه ج صحتح است.
 )14ستمان با مقاومت سولفاتی زیاد ستمانی است ده در آزمایشهای
دارای:
 )1ایاان پرتلند نا  5با مقداا ان یاط کاور از  0/1گاصد پ از 18
ما گاهو باهد.
 )2ایاان آمیخو ک مقداا ان یاط کاور از  0/05گاصد پ از  6ما
گاهو باهد.
 )3ایاان پرتلند نا  5و اناا ایاانها آمیخو با مقداا ان یاط
کاور از  0/10گاصد پ از یک اال گاهو باهد.
 ) 4ایاان آمیخو حاو گوا ایلییی با مقداا ان یاط کاور از 0/1
گاصد پ از  6ما گاهو باهد.
جواب :بر اااس کواب م ح  9و بند  -9پ  10-4-1و  11صفح 514
گزینه الف صحتح است
 )15ددام یک از گزینه های زیتر در متورد مجتازات انتظتامی یکتی از
تدات قتراردادی
مهندسان ناظر ده به علت خلف وعده مکرر در انجام تعهت

تت شتده استت
تتز زیست
باعث آستب رساندن به اموال عمومی ،منابع یا محت
صحتح می باشد؟
 )۲مجازات انوظامی
 )۱مجازات انوظامی گاج یک تا گاج ا
گاج گو تا گاج چراا
 )4مجرازات
 ) ۳مجازات انوظرامی گاجر ار ترا گاجر پرن
انوظامی گاج گو تا گاج پن
انان نظرام مرنداری و کنوررل
جواب :بر اااس کواب اصالحی و ابالغی
ااتواان و یات  ۲الف صفح ۸
گزینه د صحتح است.

 )16عوامل اصلی موثر در تعتتن پتچتدگی و حجت دتار ستاختمان هتا در
ارتباط مستقت با دخال ت فنی هفت رشته ساختمان ددامند؟
الف) اط زیربنا -تعداگ ط قات -نا کاابر
ب) طراحی ااتواان  -ااتفا اراتواان -رااریرر اراتواان گا منطقر
جغرافیایی (ا لیم موفاوت)
راتواان گا منطق ر
رر ار
راتواان -رااریر
را ار
را  -ااتفر
رط زیربنر
ج) ار
جغرافیایی (ا لیم موفاوت)
گ) اط زیربنا -تعداگ ط قات  -کاابر با حیط عالکرگ
جواب :بر اااس کواب م ح 2و بند 1-18و صفح 79
گزینه الف صحتح است.
 )17دوره بازگشت برای بار باد
ب) 50
الف) 40
گ) 150
جواب :بر اااس کواب م ح هشمو بند 2-10-6و صفح

برابر است با:
ج) 100
75

گزینه ب صحتح است.
 )18در تحلتل و طراحی به روش مستقت برای تعتتن مقاومت های مورد
نتاز در تحلتل مرتبه دوم باید برای دلته سختی هایی ده در پایداری
سازه موثرند چه ضریبی در نظر گرفت؟
1/2
گ)
ج)  1/1افزایشی
ب)  0/9کاهشی
الف)  0/8کاهشی
افزایشی
جواب :بر اااس کواب م ح 10و بند 2-1-5-1-2-10و صفح 19
گزینه الف صحتح است.
 )19جابه جایی و حمل دارگران و افتراد بتا وستایل باالبرنتده بتار و
مصالح ................
الف) با اعایت نکات ایانی بالمانع اات.

ب) بالمانع اات
ج) گا هر هرایطی مانا اات
رد
گ) ب هرط تفکیک محل باا و افراگ و گاهون اانند برا موصر
باالبرو بالمانع اات.
جواب :بر اااس کواب م ح 12و بند 16-2-6-12و صفح 46

بررا

گزینه ج صحتح است.

 )20در ددام یک از گزینه های زیر پلتمرهای ستاختمانی بته دارگرفتته
شده است؟
ب) واق هررررررررا -FRP
الف) رروت -لرز ریرها
ژ اتکیوایل ها
رر ار ر
گ) هرر
ج) لال ها و اتصاالت تأاییاتی -پروفیل پنجر
رزین
جواب :بر اااس کواب م ح 5و صفح 129و جدول 1-17-5
گزینه د صحتح است.
 )21چه نامی بته عناصتر ستازنده ای دته بترای نگته داری ستازه هتای
نگهبتتان و انتقتتال نتتتروی دششتتی از آنهتتا بتته یتتک تشتتکتالت بتتاربر
خادی یا سنگی مورد استفاده قرار می گترند ،اطالق می شود؟
ج) اررررررراز نگر ررررررران
ب) پشت بندها
الف) تیرها مرکب
گ) مراابند ها
ترپایی
جواب :بر اااس کواب م ح 7و صفح 46و بند 6-5-7
گزینه د صحتح است.
 )22تاستس دفتر یا محل دسب تحت هر عنوان برای انجام ختدمات مهندستی
بدون داشتن مدرک صالحتت مربوط مجا زات اسالمی متناسب آن ددام است؟
گ)
ب) گاج گو تا چراا ج) گاج یک تا ا
الف) گاج گو تا پن
گاج گو تا ا
جواب :بر اااس اصالحی و الحا ی کواب انان نظام مرندای و ماگ -91
ب8-و صفح 10
توضتح :ماگ ( )91ب هرح زیر اصالح می هاگ:
تخلفات ان اطی )8( :تاای هر ران ماای و گفور فنی یا محرل کیرب و
پیش تحت هر نام برا انجام تدمات فنی و مرندای بدون گاهرون مرداک
صالحیت مرباطو ب مجازات انوظامی از گاج گو تا گاج ا .
گزینه د صحتح است.
 )23برای پاشش بتن در ستست
چند درجه می تواند باشد؟

 3Dحدادثر زاویه دهانه نازل از سطح دار

ج) 30
ب) 60
الف) 45
جواب :بر اااس کواب م ح 11و بند 23-7-5-11و صفح

گ) 15
86

گزینه الف صحتح است.
 ) 24در چه صورت باید تمام لوازمات و تجهتزات تاستسات برقی مورد
آزمون قرار گترند؟
بیش از  3وایل
ک
ب) ماااگ
الف) تاام حاالت
ایراگ گاهو باهد.
گ) ماااگ ک بیش از 10
ج) تعداگ ماااگ ایراگ بیش از  %3کل باهد
وایل ایراگ گاهو باهد.
جواب :بر اااس کواب م ح 22و بند 8-7-22و صفح 54
گزینه ج صحتح است.
 )25چنانچه در یک مقطع مردب تحت دشش ،ورق های متصل به یک نتمرخ
فوالدی توسز نوارهای جوش منقطع به یکدیگر متصل شده باشند ،فاصله
آزاد بتن نوارهای جوش منقطع در امتداد طولی عضو برای قطعات رنگ
نشده ده تحت اثر زنگ زدگی قرار گترند ،چقدر می باشد؟
ب)  3000میلیاور
الف)  14برابر ضخامت نازکورین واق
گ) مااگ الف یا ب
ج)  24برابر ضخامت نازکورین واق
جواب :بر اااس کواب م ح 10و بند 5-3-2-10و صفح 39
گزینه الف صحتح است.
 )26مقرر است یک ساختمان بنایی آجری در مجتاورت رودخانته ای دایمتی
تد جتذب آب آجرهتای متورد
ساخته شود .برای ساخت درستی دیوارهتا درصت
استفاده نباید بتش از:
10
گ)
ج)  3گاصد باهد
ب)  5گاصد باهد
الف)  7گاصد باهد
گاصد باهد
جواب :بر اااس کواب م ح 8وصفح 12و بند 1-4-2-2-8و یات ()4
گزینه ب صحتح است.
 )27ددام گزینه در مورد بتن مجاور با آب دریا و شرایز آن صحتح
نمیباشد؟
 )1بون وا ع گا یاتها باالتر از ناحی پاهش و باالتر از جزا و مدو
ب گلیل عدم تر هدن گا معرض ترابی کاور راا میریرگ.
 )2گا حالت ااوغراق کاملو تطر یخ زگری برتالف اه ا باگن بون کاور
میهاگ.
 ) 3گا ناحی جزا و مد و ناحی پاهش ااز آایب کاور گید و هاازگری
کاور اات.

 )4گا حالوی ک بون گاتل آب غرق هد
ب اکییژن کاهش مییابد.
جواب :بر اااس کواب م ح  9و بند -9پ  5-1صفح

احواال تااگری بابت عدم گاورای
515

گزینه ج صحتح است
 )28در هنگام گودبرداری ،در صورتی ده جداره های راه شتب دار ایجتاد
شده به نحو مقتضی پایدار شده باشند ،عرض آن حداقل برابر است با:
گ)  7مور
ج)  5مور
ب)  4مور
الف)  3/5مور
جواب :بر اااس کواب م ح 12و بند 7-5-7-12و صفح 55
گزینه ب صحتح است.
 )29اسالمپ بتن مصرفی در دیواره های بتن مسلح با عایق ماندگار چند
سانتی متر می باشد؟
گ)  12تا
ج)  8تا 13
ب)  10تا 13
الف)  10تا 15
15
جواب :بر اااس کواب م ح 11و بند 2-1-2-4-11و صفح 65
گزینه الف صحتح است.
 )30در قراردادهای اجرای ساختمان (پتمتان متدیریت) مستئولتت تمتامی
عملتات اجرای ساختمان ،تعتتن پتمانکاران برای هر یک از قستمت هتای
ساختمان و عقد قرارداد با آنها بر عهده چه دسی است؟
الف) با تعیین اازمان ااوان بر عرد پیاانکااان جزء اات
انانی او
ب) مالک یا ناایند
ج) گا هر بخش بر عرد پیاانکااان مرباط اات.
گ) مدیر
جواب :بر اااس کواب م ح 2و بند 3-4و ماگ 4و صفح 161
گزینه د صحتح است.
 )31در ددام نوع گودبرداری ها الزم است رفتار سازه ها و دیوار گود
مورد پایش دقتق قرار بگترد؟
ب) راگها با تطر زیاگ
الف) راگها با تطر معاالی
گ) راگها با تطر کم
ج) راگها با تطر بییاا زیاگ
جواب :بر اااس کواب م ح 7و صفح 21و بند 4-3-7
گزینه ج صحتح است.

 )32حداقل پوشش بتن جهت متلگرد شالوده با قطر  40متلیمتر محتطی
 XCSIچند متلیمتر میباشد؟ با افزایش  C3Aدر ستمان مقاومت آن به
ترتتب در مقابل دلر و سولفات چه تغتتری مینماید؟
 -60 )2کاهش و
 -57/5 )1افزایش و کاهش
کاهش
 -55 )4افزایش و افزایش
 -50 )3افزایش و کاهش
جواب :بر اااس کواب م ح  9و جدول -9پ  5-1صفح  509و بند -9پ 2-5-1
صفح 515
گزینه الف صحتح است
 )33به منظور رعایت مالحظات پدافند غترعامل ،درهای ورودی ساختمان
مرادز تجمع و پنجره ها باید .................
ب) ب اات گاتل باز هاند
الف) ب اات تااج باز هاند
گ) بیو ب ف ا ماجاگ الف
ج) ضابط تاصی ندااگ
یا ب
جواب :بر اااس کواب م ح 21و بند 9-4-3-2-21و صفح 26
گزینه الف صحتح است.
 )34حدادثر ارتفاع چتدمان (آجر و سفال) و تعداد ردیف (ستمان و گت))
و (ارتفاع ضایعات دوددش های بلند صنعتی) در داخل دتوره چته متتزان
است؟
ب) 1مور 10 -اگیف 2 -مور
الف)  2مور 10 -اگیف 2 -مور
گ)  10اگیف 2 -مور 2 -مور
ج)  10اگیف 2 -مور 1/5 -مور
جواب :بر اااس کواب م ح 12و بند 6-8-11-12و صفح 79و بنرد 3-6-8-12و
صفح 62
گزینه الف صحتح است.
 )35اتصاالت متصل دننده متانی اعضای فشاری ساخته شده باید از چه نوع
باشد؟
الف) جاهی یا پیچی فقط با عالکرگ اصطحکاکی
ب) جاهی یا پیچی با عالکرگ اصطحکاکی یا اتکایی
ج) فقط جاهی
گ) جا یا پیچ بر مقاومت
جواب :بر اااس کواب م ح 10و بند 2-7-4-2-10و صفح 55
گزینه ب صحتح است.
 ) 36در ساخت اتاق عکسبرداری پزشکی و در محل های دار بتا پرتتو هتای
رادیوادتتو ،از ددام فلز استفاده می شود؟

ب) ارب
الف) او
گ) ب علت وجاگ اهرع
ج) چدن
ااوفاگ از فلز مانا اات
جواب :بر اااس کواب م ح 5و صفح 154و بند 3-2-20-5

گا ایرن ف راها

گزینه ب صحتح است.
 )37در صورتی ده مقاومت برشی مورد نتاز چشمه اتصال از مقاومت برشی
طراحی بتشتر باشد چه تمهتداتی باید در نظر گرفته شود؟
ب) تع ی یک جفت اخت کنند
الف) تع ی واق تقایوی جان
طر
گ) از مااگ الف یا ب باید
ج) تع ی واق پیااوگی
ااوفاگ نااگ.
جواب :بر اااس کواب م ح 10و بند 6-10-9-2-10و ت صر  2و صفح 187
گزینه د صحتح است.
 )38دلته اجزای قالب ها در دارهای بتنی باید با ضریب اطمتنان حداقل
..............
ب)  2/5نیر ر ت بر ر
الف)  1/5نی ت ب بااها وااگ ااتو هاگ.
بااها وااگ ااتو هاگ.
گ)  3نیرر ت برر بااهررا
ج)  2نی ت ب بااها وااگ ااتو هاگ.
وااگ ااتو هاگ.
جواب :بر اااس کواب م ح 12و بند 1-3-10-12و صفح 73
گزینه ب صحتح است.
 )39ددامتک از گزینه های زیر صحتح است؟
الف) ضخامت حدا ل هالاگ ها اطحی  400میلی مور می باهد
ب) ضخامت حدا ل هالاگ ها اطحی  500میلی مور می باهد
رر
رت ا ر
ج) بون هایی ک احواال گااگ گا معرض یخ زگن و آب هدن یا تحر
چرت یخ زگن و آب هدن با یا بدون ح اا ناک ها یخ زگا راا ریرندو
ن اید با مااگ افزوگنی ح اب ااز ااتو هاند.
رر
رت ا ر
گ) بون هایی ک احواال گااگ گا معرض یخ زگن و آب هدن یا تحر
چرت یخ زگن و آب هدن با یا بدون ح اا ناک ها یخ زگا راا ریرندو
باید با مااگ افزوگنی ح اب ااز ااتو هاند.
راس کورراب م ح ر 9و بنررد  25-1-3-15-9ص  255و بنررد -9پ
تواب :بررر اار
جت
 1-6-5ص 517
گزینه د صحتح است.

 )40ددام یک از گزینه های زیر در مورد ساختمان های با مصالح خشتی
یا سنگی یا آجری غترمسلح درست است؟
 )1گا مااگ ااتواان ها تشوی پیشرامدری ارقف بر طرال  45ارانویاور
بالمانع اات.
 ) 2گا ااتواان ها با مصال آجر طال پیشامدری اقف تا یک مور مجراز
اات.
 )3گا ااتواان ها با مصال انگی پیشامدری ب طال  60اانویاور مجاز
اات.
 )4گا پیشامدری ااتواان ها آجرر اراتت جران پنرا ترا ااتفرا 80
اانویاور مجاز اات.
جواب :بر اااس کواب م ح 8و بند  ،2-5-6-8صفح 65
گزینه ب صحتح است.
 )41اگر از ارتفاع ستونی  2متر باشد ،محل وصله در دجا باید در نظر
گرفته شود؟
ب) واط ااتفا
الف) گواتر از  1200میلیاور ب بال موصل ب اوان
آزاگ اوان
مااگ
گ)
ج) نزگیکور از  1200میلیاور ب بال موصل ب اوان
الف و ب
جواب :بر اااس کواب م ح 10و بند 1-2-5-3-10و صفح 207
گزینه ب صحتح است.
 )42ددام گزینه در مورد دفهای بتن زیر صحتح میباشد؟
 )1گا ترافیک انیانی و ماهینی ا ک عالآوا اگ  2و پرگاتت با مال
مکانیکی معاالی نیاز اات.
مکانیکی
 )2گا ترافیک اگ  3حدا ل اگ بون  C30و پرگاتت با مال
معاالی با تیغ ها فلز اخت نیاز اات.
 )3جرت کفها صنعوی معاالیو عالآوا اگ  3و ااالمپ بون حداکثر 90
میلیمور میباهد.
 ) 4حداکثر انداز انگدان جرت بون با عیاا  350کیلاررم  10میلیمور
و نا کف  4حداکثر ااالمپ مااگ نیاز  70میلیمور اات.
جواب :بر اااس کواب م ح  9و جدول -9پ  11-1و  12و  13صفحات  521و
522
گزینه ب صحتح است
 )43در طراحی اعضای سازه اثر ناشی از بار باد بتا بتار زلزلته جمتع
 ..........و دلته اعضای سازه باید برای هر یک از این دو بارگذاری
 ...........طراحی شوند.

ب) می هراند  -بیشرور
الف) نای هاند -هااهنگ با ضابط مرباط
گ) می هاند  -کاور
ج) نای هاند -کاور
جواب :بر اااس کواب م ح هشمو بند  3-1-10-6بند پایانیو صفح 73
گزینه الف صحتح است.
 )44جوش نازدی ده در لبه ی ورق ضخت داده می شود .............
ب) تیلی اریع ارگ می هاگ.
الف) هکنند اات
گ) هر ا مااگ
ج) حراات جا ب وایل واقو ب ارعت ررفو می هاگ
جواب :بر اااس کواب ااهناا جا و اتصاالت جاهریو بنرد 4-4-5و صرفح
145
گزینه د صحتح است..
 )45در طراحی اعضا و اتصاالت قاب های خمشی ویژه باید سعی شود ده در
نزدیکی دو انتهای تتر مفصل های پالستتک تشکتل شوند و ظرفتت دورانی
آنها به حدی باشد ده دوران نظتر تغتتر مکان جانبی نسبی طبقه حداقل
چقدر باشد؟
گ)
ج)  0/03ااگیان
ب)  0/02ااگیان
الف)  0/04ااگیان
 0/05ااگیان
جواب :بر اااس کواب م ح 10و بند 9-3-10و صفح 220
گزینه الف صحتح است.
 )46ددام مورد در طراحی پی بر اساس روش حاالت حدی تحت بارهای لرزه
ای ،صحتح نمی باشد؟
گا برابر
نراییو ضریب کاهش مقاومت مصال
الف) گا حالت حد
واژرانیو  0/65می باهد.
ب) گا حالت حد نراییو ضریب کاهش مقاومت مصال گا برابر لغز و 0/9
می باهد.
گا برابر فشاا
نراییو ضریب کاهش مقاومت مصال
ج) گا حالت حد
مقاوم تاکو  0/6می باهد.
گ) گا حالت حد نراییو ضریب کاهش مقاومت مصال گا برابر پایداا
کلیو  0/65می باهد.
جواب :بر اااس کواب م ح 7و صفح 32و جدول 8-4-7
گزینه د صحتح است.
)47
است؟
الف) تخلخل
گ) ها ماااگ

ددامتک از موارد زیر در مقاومت و عملکترد درز جتوش تاثترگتذار
ب) نفاذ نا ص

ج) بریدری ل

نااا جا

جواب :بر اااس کواب ااهناا

جا

و اتصاالت جاهیو بند 1-5و صفح

123

گزینه د صحتح است.
 )48پوشش بتن اطراف متلگردهای طولی در مورد دالف زیتر دیوارهتا و در
دالف سقف به ترتتب نباید از چه مقدار دمتر باشد؟
رر15 -
ب)  30میلیاورررررر
الف)  50میلیاور –  25میلیاور
میلیاور
رر25 -
گ)  45میلیاورررررر
ج)  60میلیاور 30 -میلیاور
میلیاور
جواب :بر اااس کواب م ح 8و صفح 55و بند  1-10-5-5-8یات (ب) جزء 4
گزینه الف صحتح است.
 )49پتش از انجام عملتات گودبرداری در گودهای بتا خطتر زیتاد و یتا
بستار زیاد صورتجلسه مشترک با حضور ددامتک از اعضاء زیر و در دجتا
تشکتل می گردد؟
الف) صاحب کراا  -نراظر -ارازند  -نااینرد فنری هرررگاا  -گا محرل
هررگاا منطق
رل
ب) صاحب کاا -ناظر -طراح -اازند  -ناایند فنری هرررگاا  -گا محر
احداث ااتواان
ج) صاحب کاا -ناظر-اازند  -ناایند اازمان نظرام مرنداری  -گا محرل
احداث ااتواان
گ) صاحب کاا -ناظر-طراح  -اازند  -نااینرد فنری هرررگاا  -گا محرل
هررگاا منطق
جواب :بر اااس کواب راگبرگاا و ااز ها نگر انو مراگ  3تعراایفو
صفح 196
گزینه ب صحتح است.
 )50ددام تعریف زیر صحتح نمیباشد؟
 ) 1ب تاانایی ک ع ا جدا کنند آتش برا محدوگ کرگن گما اط آن
راا گااگ عایق باگن
گا هنگامیک اط مقابل آن گا معرض آتشااز
ع ا میرایند.
 ) 2تاانایی عالکرگ مطلاب ااز گا ا ر یک آتشااز مشخص و برا مدت
زمان مشخص اا مقاومت گا برابر آتشااز مینامند.
تحت ا ر
هنگامی ک
 )3تاانایی یک ع ا گا تأمین هرایط ااز ا
راا میریرگ انیجام یا یکپااچگی رفو میهاگ.
آتشااز
 )4هر ا رزین صحی اات.
جواب :بر اااس کواب م ح  9و بند  -9پ  3-2-2و  5و  6و  7صفح 529
گزینه ج صحتح است

 )51ددام یک از موارد زیر صحتح نمی باشد؟
طعات نی ت ب
الف) پیشرو کلی جاهکاا یک ع ا باید از نقاطی ک
یکدیگر تقری ا ابت هیوند ب اات نقاطی ک از آزاگ حرکت نی ی
بیشور برتااگاانو صاات ریرگ
بیشورین
طع و ابودا باید اتصاالتی ک
ب) هنگام اااا کرگن هر
انق اض اا ایجاگ میکنند باید جاهکاا هاند
طع کاچکور ک با جا ب یکدیگر
ج) هنگامی ک یک ع ا از تعداگ
طعات موشکل اا پ
موصل میشاند ااتو هاگ باید کلی جاهکاا ها
از اااا کرگن آنرا انجام گاگ
گ) ها ماااگ
جواب :بر اااس کواب م ح 11و بند 31-1-8-1-11و صفح 11
گزینه ج صحتح است.
 ) 52ددامتک از موارد زیر در مورد مجرای اتصال ،در یکتی از روش هتای
جوشکاری صحتح است؟
الف) از مجرا اتصال برا هدایت ایم جا ب اات طع کاا ااروفاگ
می هاگ.
ب) مجرا اتصال معااال از جن م یا آلیاژ م اات.
ج) مجرا اتصال نقش انوقال انرژ الکوریکی اا گااگ.
گ) هر ا مااگ
جواب :بر اااس کواب جا و اتصاالت جاهیو بنرد 1-15-2و پایران صرفح و
صفح 69
گزینه د صحتح است.
 )53در ساختمان های بنایی غترمسلح آجری چنانچه در اطراف پنجتره هتا
دالف تعبته نشود ،حدادثر ابعاد پنجره برابر است با:
را
الف) ااتفا حداکثر  2/20مور – عرض حداکثر  2/20مور ب) ااتفرررر
حداکثر  2/5مور -عرض حداکثر  1/5مور
را
گ) ااتفرررر
ج) ااتفا حداکثر  2/5مور -عرض حداکثر  2/50مور
حداکثر  2/20مور -عرض حداکثر  1/5مور
جواب :بر اااس کواب م ح 8و صفح 72و بند 7-5-6-8و بند (ث)و یات 2
گزینه ج صحتح است.
 ) 54در ددامتک از موارد زیر برای روشنایی راه پله باید از نور
مصنوعی استفاده درد؟
الف) اا پل ااتواان با بیش از  2واحد میکانی
ب) اا پل هایی ک اوهنایی ط یعی آن کاور از  11لاک باهد
ج) اا پل ااتواان با بیش از  2واحد میکانی ک اوهنایی ط یعی آن
کاور از  11لاک باهد.
گ) تاام ااتواان ها

جواب :بر اااس کواب م ح

22و بند 1-4-4-22و صفح

30

گزینه ج صحتح است.
 )55از آنجایتکه طول قوس در جوشکاری و دتفتت آن تاثتر زیتادی دارد،
ددامتک از گزینه های زیر صحتح می باشد؟
اس طال راس
الف) جاهکاا با تجرب می تااند با را گاگن ب صدا
منااب اا بر راا اازگ.
1
ب) ب ازا  16اینچ طال اس  10ولت بین گو ار اس الزم اات.
ج) طال اس باییوی دا کاور از طر الکوروگ مااگ ااوفاگ باهد.
گ) هر ا مااگ
جواب :بر اااس کواب ااهناا جا و اتصاالت جاهیو بند 2-4-1و صفح 7
گزینه د صحتح است.
 )56در اتصاالت گتردار مستقت (از پتش تایتد شده) تتر به ستون،
برداشتن پشت بندهای مورد استفاده در بال فوقانی تتر الزامی نتست.
در صورتی ده تسمه های پشت بند برداشته نشوند ،این تسمه ها باید با
جوش گوشه به ضخامت حداقل  ........متلی متر به بال ستون جوش داده
شوند.
گ)
ج) میاو ضخامت تیا
ب) 8
الف) 6
بزارورین مقداا ب و ج
جواب :بر اااس کواب م ح 10و بند 1-13-3-10و صفح 243
گزینه ب صحتح است.
 )57در زمتنه سامانه تاستساتی به منظور رعایت اصول پدافند غترعامل
ددام گزینه صحتح نمی باشد؟
الف) عایق حرااتی لال ها ارگ و ررم ن اید جاذب اطابت باهند.
ب) گهان ها واوگ تااییاتو ب ویژ بازهاها واوگ ( و تروج هاا)
باید تااج از حریم آواا راا ریرند.
تااییاتی و گوگکش ها گا جداا
ها
ج) ع اا کانال هاو لال
هیچ عناان مجاز نای
ااتواان هاو ب
تااجی و با ناا
گیاااها
باهد.
گ) گا زمان بحرانو فشاا هاا گا اا پل هاو باید مث ت باهد.
جواب :بر اااس کواب م ح 21و بند 1-2-7-21و صفحات  92و 93
گزینه ج صحتح است.
 )58به طور تقریبی محدوده شدت جریتان الکتریکتی و ولتتاژ مناستب در
جوشکاری قوس الکتریکی حدود  ..........ولتت و جریتان تقریبتی بتتن
 .........آمپر می باشد.

الف)  17تا  100 -45تا 500
ج)  20 -220تا 30
جواب :بر اااس کواب ااهناا

جا

ب)  10تا  50 -30تا 100
گ)  50 -340تا 100
و اتصاالت جاهیو بند 4-2و صفح
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گزینه الف صحتح است.
 )59برای طراحی ،نتروی زلزله وارد بر بست های اتصال دیوارهای خارجی
تت؟
غترسازه ای ،حدودا چند برابر نتروی زلزله وارد بر خود دیوار است
فرض می شود نتروهای بدست آمده برای هر دو مورد بتش از حداقل و دت
تر از حدادثر آیتن نامه ای است.
1 )4
2 )3
3 )2
4 )1
جواب :بر اااس ااواندااگ 2800و جدول  ،1-4صفح 62
گزینه ب صحتح است.
 )60آیا ساختمان بتن آرمه  3طبقه متداول مسکونی با ستست
بتن آرمه معمولی می تواند در شهر شتراز ساخته شود؟
الف) آا مشروط بر آنک ااتواان با اهایت موااط باهد.
ب) آا مشروط بر آنک بر او تاک نا  /احداث هاگ.
ج) آا مشروط بر آنک ااتواان گا پالن منظم باهد.
گ) تیر مجاز اات.
جواب :بر اااس آیین نام طراحی ااتواان گا برابر زلزل (ااواندااگ
)2800و صفحات  34و 35و 155
قاب خمشتی

گزینه د صحتح است.

