
( کدام یک از موارد زیر جزو وظایف هیات مدیره سازمان نظام مهندسی  1

 ؟ نم  باشدساختمان استان 

الف( تصمیم گیری در خصوص نحوه تمدید و ارتقا پایه پروانهه اتههل ا   

 به کار مهندسی 

 ب( برنامه ریزی به منظور رتد و اعلالی حرفه ای مهندس ساخلمان 

 هنگام بروز سوانح و بالیای طبیعی ج( همکاری با مراجع اسلان در 

 د( کمک به ترویج اصو  صحیح مهندسی و معماری 

، صفحه 9و2،4موارد    ،  15بر اساس کلاب قانون نظان مهندسی، ماده  جواب:  

20 

 است.  صحیح الف گزینه    

 

مرتبه به محرومیت موقت استفاده از   4( یک  از اعضای سازمان که قبال  2

سال محکوم شده است، مجیددا بیه ع یت   2پروانه اشتغال و جمعا به مدت  

اشتغال در حرفه مهندس  خارج از صالحیت، مست زم اعمال محرومیت موقیت  

سال بدون سوابق محرومیت می  باشید در اییو صیورت حیداق  و   2به مدت  

ر مجازات انتظام  در انتظار با توجه به سوابق محرومیت ایشیان  حداکث

 چیست؟  

 5و حداکثر از درجه   4الف( حداقل محرومیت موقت از درجه  

سا  محرومیت موقت و حداکثر محرومیت دایم و ابطا  پروانه   2ب( حداقل  

 اتل ا  

سا  محرومیهت موقهت اسهلفاده از پروانهه   4سا  و حداکثر    2ج( حداقل  

   اتل ا

سا  محرومیت موقت و حداکثر محرومیت دایم و ابطا  پروانه   4د( حداقل  

 اتل ا   

و   96، تبصره ، صفحه  90بر اساس کلاب قانون نظام مهندسی، ماده  جواب:  

  90یا طبه  اصهالحیه و ابالهیهه قهانون نظهام مهندسهی، اصهالحیه مهاده  

 7، صفحه2تبصره تماره  2قسمت)ب( بند 

 است.   صحیح  د گزینه    

 

کیردن قیرهیای خیالر در گیرم  جهت کاهش آلودگ  زیست محیط  هنگیام    (3

دمای مناسب چه نوع دودی نباید از آن متصیاعد شییود و حیداکثر درجیه  

 ن از چه میزان نباید تجاوز کند؟  حرارت برای گرم کردن آ 

   درجه سانلیگراد 115  -الف( سیاه رنگ

 درجه سانلیگراد 176  -ب( آبی رنگ

    درجه سانلیگراد 176  -رنگج( سیاه  

 درجه سانلیگراد 115  -د( آبی رنگ

 88، صفحه  1-4-11-5، بند  5بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح ب گزینه   

 



کا نسبت به تاسیس ییک مهندسان پایه یک رشته عمران مشتر  ( دو نفر از4

از  دفتر مهندس  طراح  ساختمان اقدام نموده اند. ظرفیت اشتغال یکی   

  تمام وقت نبوده و تعهد نماید در طیول  غمهندسان یاد شده چنانچه شا

مدت یک سال آینده شغ  تمام وقت دیگری را تقبی  نکنید و موعیوع بییه  

 تایید مراجع ذیربط رسیده باشد، حداکثر چقدر م  باشد؟  

د(   ملرمربع 24000ج(   ملرمربع 28800ب(    ملرمربع 38500الف(  

 ملرمربع 8000

 26، صفحه  2و  1، جدو  تماره  2بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

ملرمربع مهی باتهد و  16000ظرفیت اتل ا  مهندس پایه یک برابر   توعیح:

% مهی 20از همین صفحه، افزایش ظرفیت جمعها    2با توجه به جدو  تماره  

 باتد. 

، حداکثر افزایش ظرفیت قابهل تصهویب بهرای 27صفحه   5-3-5بر اساس بند  

مهندسان چنانچه تاعل تمام وقت نبوده و تعهد نمایهد در طهو   یکی از  

درصهد مهی   50مدت یک سا  آینده ت ل تمام وقت دیگری را تقبهل نکنهد،  

 باتد. 

 در نلیجه داریم: 

 16000 + 20% =  19200  

19200 + 50% =  28800  

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

ساختمان اسیتان در صورت انحراف هر یک از سازمان های نظام مهندس  (  5

ها از اهداف سازمان، موعوع انحالل سازمان مورد نظیر در کیدام هییات  

 مطرح م  شود؟ 

 الف( هیات مرکز از وزیر کشور، وزیر دادگسلری و رئیس سازمان 

ب( هیات مرکب از وزیر راه و تهرسههازی، رئهیس قههوه ق هاییه و رئهیس  

 سازمان 

 دادگسلری و رئیس سازمان ج( هیات مرکب از وزیر راه و تهرسازی، وزیر 

 د( هیات مرکب از وزیر راه و تهرسازی، وزیر کشور و وزیر دادگسلری 

 28صهفحه    26ماده    ،    قانون نظام مهندسی ساخلمانبر اساس کلاب    جواب:

 116صفحه    122و ماده  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

در صورت  که لوله فاعالب مدفون در محوطیه خصوصی  م یک در مجیاورت (  6

له آب مصرف  باشد و ایو دو لوله به صورت هم سطح اجرا شده باشند،  لو

 حداق  فاص ه افق  آن دو چند متر باید باشد؟ 

 2د(     5/1ج(     3/0ب(     1الف(  

 103صفحه    ،  13-قسمت پ  3-4-4-16بند  ، 16بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

 



در رابطه با انبار کردن سیمان های کیسه ای کیدام گزینیه نادرسیت   (7

 است؟  

ملهر   8/1الف( در مناط  خشک باید حداکثر ارتفها  کیسهه ههای سهیمان  

 باتد. 

میلیملهر از سهقف فاصهله   600ب( در مناط  ترجی باید کیسه های سیمان  

 داتله باتد. 

یلیملهر فاصهله م  80تا    50ج( بین کیسه های سیمان باید در همه مناط   

 قرار داده تود. 

میلیملهر از دیوارهها   400د( کیسه های سیمان در همه مناط  می تواند  

 فاصله داتله باتد. 

 12، صفحه  10-1-6-2-5، بند  5بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.  صحیح ج گزینه   

 

عایق های پ   استایرن منبسط شونده بایید بیه وسیی ه پوشیش میانع   (8

حرارت  محافظت شوند اگر از اندود گچ به عنوان پوشیش مییانع حرارتی   

 استفاده شود، حداق  عخامت آن چند می یمتر باید باشد؟  

 8د(     10ج(     15ب(     20الف(  
 141ه  ، جزء الف، صفح2-1-4-7-3، بند  3بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح ب گزینه   

 

بیا عیر     پ ه برقی  یکحداکثر تعداد افراد جابجا شده در ساعت با    (9

   باشد؟   با حداق  چند نفر م  بر ثانیه 5/0متر و سرعت   8/0

(  د  نفر  ۶۷۵۰ج(    نفر  ۷۰۰۰ب(   نفر   ۷۱۵۰الف(  

 نفر  ۵۰۰۰

 47، صفحه  9-5-3-15، بند  15بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 توعیح: 

نفر صحیح مهی   6750گزینه ج    44صفحه    15مبحث    2-2-3-15با توجه به جدو   

 تود. 

 است.  صحیح  ج  گزینه     

 

م  دانیم که بر اساس مبحث نهم، بسته به شیرایط، حیداکثر تعیداد   (10

عیدد  12تیا  8یو کیسه های سیمان که م  توان بر روی هم انبار کرد بی

است در مورد برداشتو کیسه های سیمان انبار شده کیدام گزینیه صیحیح  

 است؟  

  الف( نحوه برداتلن آن 

   ها مهم نیست 

 ب( برداتلن آنها باید به صورت سلونی باتد. 

 

 ج( برداتلن آنها باید به صورت ردیف های افقی انجام تود. 

 سلونی برداتله تود. د( بسله به ترایط محیطی به صورت افقی یا  



 79، صفحه  6-8-11-12، بند  12بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

 7/0در صورت  که کف فضای نیمه باز ساختمان در ارتفاع  بیش از    (11

 متر از تراز زمیو مجاور قرار گیرد تعبیه چه چیزی الزام  است؟ 

ب( میله دسلگرد به     ملر 9/0الف( میله دسلگرد به ارتفا  

 ملر  1/1ارتفا  

ارتفا      ملر  9/0ج( جان پناه به ارتفا   به  پناه  جان  د( 

 ملر  1/1

 62، صفحه 4-1-7-5-4، بند 4بر اساس کلاب مبحث  جواب:

 است.  صحیح د گزینه   

 

می یمتیر   50( حداق  شیب لوله های افق  آب باران و فاعالب به قطیر  12

 به ترتیب چند درصد است؟  

 2و    1ب( به ترتیهب       درصد  1و  1الف( به ترتیب  
   درصد 

 درصد 2و   2ترتیب  د( به      درصد 1و   2ج( به ترتیب  

و 125(  صهفحه 4، قسهمت )5-2-6-16، بنهد 16بر اساس کلهاب مبحهث   جواب:

 87صفحه    4-2-4-16جدو   

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

مترمربع در زاهدان بنیا   7450( در اجرای یک پروژه مسکون  به مساحت  13

میاه   6به دالی   خارج از تصور ناظر حقوق ، نظارت پروژه نیاز به مدت  

بیش از زمان اعالم شده در قرارداد دارد، در ایو صیورت وظیفییه نیاظر  

 حقوق  چیست؟  

نظههارت،    الف( باید حداکثر تا یک ماه مانده به پایان مهدت قهرارداد

مراتب را به صاحب کار، سازمان اسلان و مرجع صدور پروانهه سهاخلمان  

 اعالم و از صاحب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید. 

ب( باید حداکثر تا دو ماه مانده بهه پایهان مهدت قههرارداد نظهارت، 

مراتب را به صاحب کار، سازمان اسلان و مرجع صدور پروانهه سهاخلمان  

 سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.  اعالم و از

ج( باید حداکثر تا دو ماه مانده بهه پایهان مهدت قههرارداد نظهارت، 

مراتب را به سازمان اسلان و مرجع صدور پروانه سهاخلمان اعهالم و از  

 سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید. 

اد نظهارت، د( باید حداکثر تا دو ماه مانده بهه پایهان مهدت قههرارد

مراتب را به سازمان اسلان و مرجع صدور پروانه سهاخلمان اعهالم و از  

 صاحب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید. 

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



 است.   صحیح  ب گزینه    

 

 

برای کاهش مصرف آب در لوازم بهداشت  ساختمان )دستشیوی ، سیینک،   (14

 دوش( چه روش  موثر و مهم است؟  

الف( روی دهانه های خروجی آب از لوازم بهداتلی، قطعههه ی کاهنهده ی  

 مصرف نصب تود. 

 ب( فشار آب در لوله کشی توزیع آب به لوازم بهداتلی کاهش یابد. 

بهداتلی، نسبت بهه معمهو ، بزرگلهر  ج( قطر لوله توزیع آب به لوازم  

 گرفله تود. 

د( سرعت جریان آب در لوله کشی توزیع آب به لوازم بهداتلی، نسبت به  

 معمو ، کملر گرفله تود. 

 45، صفحه  2ت-5-3-3-16، بند  16بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.  صحیح الف گزینه    

 

کی ووات آمپر بیر حسیب متیر   600( ابعاد اص   اتاق ترانسفورماتور  15

طول، عر ، ارتفاع بییان شیده  حداق  چقدر باید باشد؟ پاسخ به صورت:  

 است.  

د(   3/5×  5/3×  4/5ج(   7/4×3× 4ب(    3/5×   2/3×   4/3الف(  

5/2  ×3/2 ×4/7 

 52، صفحه  3-3-5-13، جدو   13بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ب هگزین    

 

( حداکثر طول مجاز شی نگ الستیک  تقویت شده مخصیو  اتصیال دسیتگاه 16

 های گازی به سیستم لوله کش  گاز چند متر است؟  

 0/2د(     5/1ج(     2/1ب(     0/1الف(  

 35، صفحه  3، قسمت )پ(، جزء  17بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح ب گزینه   

 

چنانچه شیب بام شیبدار به سمت زمیو های مجاور یا معابر عموم     (17

در   زمیت  مالکیت  مرز  از  بام  بیرون   لبه  افق   فاص ه  باید  باشد 

 چه اندازه باشد؟  5تا  1ساختمان های گروه 

  3/0د(    ملر  25/0ج(   ملر  2/0ب(   ملر   15/0الف( 
 ملر 

 103، صفحه 3-6-9-4، بند 4بر اساس کلاب مبحث  جواب:

 است.  صحیح ب گزینه   

 



در رابطه با دیوار چین  دیوار سازه ای در سیاختمان هیای بنیای    (18

 محصور شده یا کالف کدام گزینه صحیح است؟  

 الف( بندهای قائم را می توان حذف کرد. 

 10میلیملهر و بیشهلر از    5ب( ضخامت بنهدهای قهائم نبایهد کملهر از  

 میلیملر باتد. 

 12میلیملهر و بیشهلر از    10ج( ضخامت بندهای افقهی نبایهد کملهر از  

 میلیملر باتد. 

 15میلیملهر و بیشهلر از    12د( ضخامت بندهای افقهی نبایهد کملهر از  

 میلیملر باتد. 

 52(، صفحه  7، قسمت )ت(، جزء )8بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح ج گزینه   

 

ی آب  با  هاطی محشود؟ در  اترینگایت در چه صورت  ایجاد م   تأخیری پدیده تشکی   (  19

 شود؟ غ ظت زیاد یون ک رید و سولفات چه سیمان  توصیه م 

  -آیدمی  وجود  بهی از حمله سولفاتی که به دلیل انقباض ناتی از بلن  خاص( نو   1

 تش تا ده درصد  𝐶3𝐴سیمان با مقدار  

دلیل2 به  که  سولفاتی  حمله  از  خاصی  نو   سیمان    (  جایگزین  مواد  از    به اسلفاده 

 آید. پرتلند نو  دو می وجود

( نو  خاصی از حمله سولفاتی که به دلیل انبساط ناتی از تشکیل اترینگایت در  3

 تش تا ده درصد  𝐶3𝐴سیمان با مقدار   -آیدبلن به وجود می

 اسلفاده از پرتلند نو  دو و پنج   -( یخ زدن و آب تدن ملوالی بلن 4

 515صفحه  4و  2-5-1پ   -9بند  ،  9بر اساس کلاب مبحث   جواب:

 است  صحیح ج  گزینه  

 

در مورد جوش بال به جان تیرهای ساخته شده از ورق با مقطع کیاهش   (20

در حد فاص  بر ستون تا طول مشخص  بعد از مفصی  پالسیتیک   (RBS)یافته  

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  

الف( در قاب های از نو  خمشی ملوسط جوش می تواند از نهو  گوتهه دو  

 طرفه باتد. 

ب( جوش باید از نو  نفوذی کامل با جوش گوته تقویلی در ههر دو طهرف  

 جان باتد. 

 ی کامل باتد، کفایت می کند. ج( اگر جوش از نو  نفوذ

د( جوش باید از نو  نفوذی با نفوذ کامهل بها درز نهیم جنهاهی دورو  

 باتد. 

 5، قسمت  1-13-3-10،  بند  242، صفحه  10بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

 رویه از باالتر مترسانت  چند حداق  (  کابینت )   خانگ  گاز اجاق هود (  21

 شود؟  نصب باید اجاق

1    )50                        2  )75                       3  )90                      

4 )100 



 ۶۲صفحه    1-7-17جدو   ،  17 بر اساس کلاب مبحث    :جواب

 . است  صحیح  ب گزینه    

 

( زمان واخنش در یک فضای بسته، مدت زمان  است که پس از قطع کیردن 22

 منبع صدا، تراز فشار مبنا .................. دس  ب  افت کند.  

 30د(     60ج(     50ب(     10الف(  

 8، صفحه  12-3-1-18، بند  18بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

حداق  ابعاد کابیو آسانسورهای  که قاب یت حم  صندل  چرخ دار را   (23

 دارند چه مقدار باید باشد؟  

 میلی ملر 1100×  1100ب(     میلی ملر 1400×   1100الف(  

 میلی ملر   2100×  1400د(      میلی ملر   1400×800ج(  

،   9-1-2-15و بند    31، صفحه  3-3-2-15، بند  15بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 10صفحه  

   است. صحیح الف گزینه    

 

 کدام یک از عبارات زیر در مورد ف ز مس صحیح است؟   (24

 الف( اگر به صورت سرد تا تود می تکند. 

 ب( نرم و جوش پذیر بوده و قابلیت چکش خواری دارد. 

 ج( مس را به آسانی می توان لحیم کرد ولی نمی  توان آن را جوش داد. 

 مسی نباید برای انلقا  بخار آب اسلفاده کرد. د( از لوله های 

 154، صفحه  2-2-20-5، بند  5بر اساس کلاب مبحث    جواب:

   است. صحیح ب گزینه   

 

( حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دس  ب  در اتاق های نشییمو 25

 ساختمان های مسکون  چه میزان است؟ 

 50د(     45ج(     40ب(     35الف(  

 23، صفحه  1-2-2-18، جدو   18بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

از(  26 دیواری  بخاری  دودکش  دهانه  ارتفاع  باید    حداق   نصب  مح   کف 

 چقدر باشد؟  

  120د(   سانلی ملر  110ج(  سانلی ملر  100ب(  سانلی ملر  130الف( 

 سانلی ملر 

 80، صفحه 4-5-8-17، بند 17بر اساس کلاب مبحث  جواب:



 است.   صحیح  د گزینه    

 

حداکثر دمای هوای داخ  فضاها در مح  حضور افراد در اوقیات سیرد   (27

سال باید چند درجه س سیوس تنظیم شود؟ )فر  کنید فضیا دارای شییرایط  

   خا  نم  باشد(

 22د(     28ج(     25ب(     20الف(  

 52قسمت )ز(، صفحه    1-4-19بند   ،19بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

متر، حیداق  عیر  مفیید،   8خانوار و ارتفاع    4برای ساختمان  با    (28

 قاب  قبول معبر برای استقرار خودروهای آتش نشان  چند متر م  باشد؟ 

 5د(     6ج(     8ب(     4الف(  

 200، صفحه  2-12-3، جدو   3بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح ج گزینه   

 

متیری، در  12متر در کنار ییک خیابیان   24یک ساختمان به ارتفاع    (29

فاص ه بر ساختمان از دیوار حیاط م ک مزبور    میبایستدست احداث است.  

متیری قیرار دارد( ............. باشید،   12)که در مجیاورت خیابیان  

 نیاز به احداث راهروی سر پوشیده موقت در راه عبور عموم  میباشد 

 ملر 8ب( کملر از     ملر 12  الف( کملر از

 ملر 9/ 5د( کملر از      ملر 6ج( کملر از 

 12، قسمت )ب(، صفحه  3-2-2-12، بند12بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

( کدام یک از کف سازی های زیر، از صدابندی کوبه ای بهتری برای یک 30

 می یمتر، برخوردار م  باشد؟   100سقف از نوع دال بتن  مس ح به عخامت  

الف( اسلفاده از رویه تراز تده با مالت رقی  ماسه و سیمان و اجهرای  

 میلیملر بر روی آن. 3کف پوش وینیل به ضخامت  

 12الیه ماسلیک روی بلن و اجرای پارکهت بهه ضهخامت  ب( اسلفاده از یک  

 میلیملر بر روی آن. 

ج( اسلفاده از رویه تراز تده با مالت ماسه و سیمان و بدون هر گونههه  

 کف پوش. 

میلیملر بها فهوم پالسهلیکی در پشهت   10د( اسلفاده از موکت به ضخامت  

 موکت 

 77، صفحه  1-4-، ادامه جدو  پ18بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.  صحیح  د  گزینه     

 



بییرای مهاربنییدی عییربدری سییقف طییاق عییرب  میی  تییوان از  ( 31

 ................. استفاده کرد.  .

 10ب( میلگههرد بهها قطههر    میلیملر 12الف( میلگرد با قطر  

 میلیملر 

×   15د( تسمه فوالدی با مقطهع     میلیملر 14ج( میلگرد با قطر 

 میلیملر 20

 58(، صفحه  7، قسمت )8بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح ج گزینه   

 

در    (32 پیاده  و  سواره  عبور  تفکیک  منظور  به  بزرگ  های  توقفگاه  در 

حداق    عر   به  عابران  گذرگاه  باید  جایگاه  یا  سواره  معبر  کنار 

  .......... حداق   میزان  به  و  شود  گرفته  نظر  در  متر   ..........

 عبر سواره باشد. باالتر از سطح م

  -6/0د(      2/0 – 6/0ج(   3/0- 9/0ب(   2/0 – 7/0الف( 

15/0 

 69، صفحه 6-1-10-5-4، بند 4بر اساس کلاب مبحث  جواب:

 است.  صحیح ج گزینه   

 

( عریب هدایت حرارت کدام یک از مصیالح زییر، از دیگیر گزینیه هیا 33

 یشتر است؟  ب

 الف( بلن ملخلخل هیرمسلح 

 مسلح با سنگدانه ملداو  ب( بلن  

 ج( بلن هیرمسلح با یک درصد میلگرد گذاری یکنواخت در تمامی جهات 

 د( بلن هیر مسلح با سنگدانه سرباره کوره آهن گذاری  

 87، صفحه  7، جدو  پیوست  19بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

در زمییو بسییار طرح یک پروژه وسیع ساختمان  در ییک شیهر جدیید    (34

ناهموار در حال مطالعه است. فاصی ه حیداکثر گمانییه بییرای شناسییای   

شرایط ژئوتکنیک  زمیو بستر پی  هییای سیاختمان هیا در چهیار گزینییه  

پیشنهاد شده اند. کدام یک با توجه به شرایط پروژه قاب  قبول اسیت؟  

اطالعات ژئوتکنیک  از سیاختگاه هیای مجیاور در دسیت نبییوده و ک ییه  

 تمان های پروژه دارای شرایط و اهمیت یکسان م  باشند؟ ساخ

د(    m 40ج(   m50ب(                              m 28الف(  

m 32 

 7، قسمت ب، صفحه    1-4-3-2-7ب بند  ،   7بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 



در برش زدن ورق های  که در ساخت قطعات فیوالدی مصیرف می  شیوند،   (35

 کدام عبارت صحیح است؟  

توسط دسلگاه گیهوتین مجهاز   mm  15الف( برش قطعات با ضخامت کملر از  

 است. 

ب( در نیم رخ های سنگنی و قطعات ساخله تده با جوش با ضخامت بیش از  

mm  40    درجهه   55دمای حداقل  باید قبل از برش گرمایی، پیش گرمایش تا

 سلسیوس انجام تود. 

ج( در نیم رخ های سنگین و قطعات ساخله تده با جوش با ضخامت بیش از  

mm  40    درجهه   65باید قبل از برش گرمایی، پیش گرمایش تا دمای حداقل

 سلسیوس انجام تود. 

نیاز به سنگ زدن با تعمیر   mm  5د( در برش با تعله، ناهمواری ها تا  

 جوش ندارد. کاری توسط 

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

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

الکتیرود زمییو ( از کدام یک از موارد زییر می  تیوان بیه عنیوان  36

 استفاده کرد؟  

الف( میله فوالدی با روکش مسی به صورت کوبیده تده در زمین بها قطههر  

 mm  12حداقل  

 ب( میلگردهای فوالدی داخل پی با بلن مسلح 

 mm  20ج( لوله گالوانیزه کوبیده یا دفن تده قائم با قطر حداقل  

 میلیملر مربع 30د( هادی مسی به صورت تسمه با سطح مقطع  

 164، جزء )پ(، صفحه  3-2-10-1، بند پ13بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

در اجرای شمع های بتن  درجیا، در صیورت احتمیال وقیوع نقصی  در   (37

 مقاومت بتو، از چه بررس  و آزمایش  بهتر است استفاده شود؟ 

( آزمایش امواج صوتی عرضهی یها م هزه 2   ( کوبش مجدد تمع  1

 گیری 

 ( آزمایش بارگذاری اسلاتیکی4  ( آزمایش دینامیکی با دامنه کم3

 68صفحه  ،  5-10-6-7، بند  7مبحث    بر اساس کلاب  جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

 

سیانتیمتر و   20( عریب انتقال حرارت خط  اتصال بام تخت به عیخامت  38

سانتیمتر، چنانچه عایق حرارت  دیوار و بام بیه   5/22دیوار به عخامت  

 چه میزان است؟   W (m.K)، بر حسب متص  نگرددیکدیگر  

 32/0د(     30/0ج(    26/0ب(    22/1الف(  



و جهدو    148، صهفحه  (5-3-11، قسهمت ) پ  19بر اساس کلاب مبحهث    جواب:

 148صفحه   40تماره  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

( حداق  مقاومت مشخصه فشاری بتو برای سیستم قالب تون   باید چنید 39

 مگاپاسکال در نظر گرفته شود؟ 

 35د(     30ج(     25ب(     20الف(  

 97، صفحه  15-6-6-11، بند  11بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

حداق  فاص ه قاب  قبول بخاری گازی بیا دودکیش تیا دییوار چقیدر   (40

200ج(     150ب(    300الف(    است؟ )بر حسب می یمتر(

 100د(     

 98، صفحه  4-5-8-14، بند  14مبحث  بر اساس کلاب    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

 باشد؟ ی بتو زیر صحیح م ها کفکدام گزینه در مورد  ( 41

ی مکانیکی مالهو پرداخت با    2ی رده  آور عمل( در ترافیک انسانی و ماتینی سبک  1

 معمولی نیاز است. 

ی مکانیکی معمولی با مالهو پرداخت با    C30حداقل رده بلن    3( در ترافیک رده  2

 های فلزی سخت نیاز است. تی ه

جهت  3 معمولی،  ها کف(  صنعلی  رده  آورعملی  حداکثر    3ی  بلن  اسالمپ  ملر  میلی  90و 

 باتد. می

  4ملر و نو  کف  میلی  10کیلوگرم    350( حداکثر اندازه سنگدانه جهت بلن با عیار  4

 ملر است. میلی 70حداکثر اسالمپ مورد نیاز 

 522و  521صفحات  13و  12و  11-1پ -9جدو   ،  9بر اساس کلاب مبحث   جواب:

 است  صحیح ب  گزینه  

 

کدامیک از میوارد زییر در میورد سینگ هیای بیاربر مصیرف  میورد   (42

 نم  باشد؟  استفاده در ساختمان های با مصالح بنای  سنگ  صحیح 

 باتد. MPa  15الف( مقاومت فشاری سنگ ها نباید کملر از  

% 30ب( جذب آب مجاز در اسلاندارد ایران برای سنگ های آهکهی ملهراکم  

 است. 

میلیملهر   150مصرفی در دیهوار بایهد حهداقل  ج( ابعاد قطعه سنگ اصلی  

 باتد. 

بهه   میلیملهر فقهط  150بعاد کوچک تهر از  د( اسلفاده از سنگ های با ا

 عنوان سنگ های پر کننده مجاز است. 

(، صهفحه ب  و5  -، جزء )الف3-4-2-2-8، بند  8بر اساس کلاب مبحث    جواب:
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 است.  صحیح ب گزینه   

 

فاص ه مح  نصب تاب وها و سازه عالئم از خطوط انتقیال بیرق فشیار   (43

 قوی حداق  باید چند متر باشد؟ 

 -فاصله افقی  5/1ب(     فاصله عمودی 60/3  -فاصله افقی 8/1الف(  

 فاصله عمودی 40/2

 -فاصله افقی  6/1د(     فاصله عمودی  05/2  -فاصله افقی 7/1ج(  

 فاصله عمودی 04/3

 23، صفحه  5-2-3-20، بند  20مبحث  بر اساس کلاب    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

   در ساختمان های فوالدی با مقطع گرم نورد شده:( 44

 ( مله کاری روی بیش از یک قطعه به هیچ وجه مجاز نیست.1

 ( نو  الکلرود خا  جوش ها و جوش های اصلی باید همانند باتند.2

عات، ابلدا اتصاالتی که انقباض موضعی آنهها ( در هنگام سوار کردن قط3

 کملر است، باید جوتکاری توند. 

درجه سانلیگراد کملر تود، باید   -10( در صورتی که دمای سطح کار از  4

 جوتکاری ملوقف تود. 

 12صفحه  ،  39-1-8-1-11بند   ،11کلاب مبحث  بر اساس    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

اگر مخزن  دفن  سوخت در مح   که احتمال عبیور وسیای  نق ییه از   (45

روی آن م  رود، نصب شود، از نظر ایمن ، کدام یک از گزینه های زیییر  

 م  تواند برای حفاظت آن مورد قبول باشد؟  

میلیملر بهوده و روی آن   450الف( ضخامت پوتش خاک روی آن باید حداقل  

 میلیملر پوتانده تود. 150ل  باید با بلن مسلح به ضخامت حداق

میلیملهر بهوده و روی آن   300ب( ضخامت پوتش خاک روی آن باید حهداقل  

 میلیملر پوتانده تود. 100باید با بلن مسلح به ضخامت حداقل  

میلیملر باتد، کفایت مهی   800ج( اگر ضخامت پوتش خاک روی مخزن حداقل  

 کند. 

 میلیملر باتد، کفایت می کند. 600د( اگر ضخامت خاک روی مخزن حداقل  

 151(، صفحه  4، قسمت )پ4-2-12-14  ، بند14بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

 باشد؟ کدام تعریف زیر صحیح نم ( 46

  کهیهنگام ( به توانایی که ع و جدا کننده آتش برای محدود کردن دمای سطح آن در  1

 . ندیگویم ی قرار دارد عای  بودن ع و سوزآتشسطح مقابل آن در معرض  



ی مشخص و برای مدت زمان مشخص را  سوزآتش( توانایی عملکرد مطلوب سازه در اثر یک  2

 . نامندیم ی سوزآتشمقاومت در برابر  

سازه3 ترایط  تأمین  در  ع و  یک  توانایی  اثر  (  تحت  که  هنگامی  قرار  سوزآتشای  ی 

 تود. انسجام یا یکپارچگی گفله می د ریگ یم

 ( هر سه گزینه صحیح است. 4

 529صفحه   7و   6و  5و  3-2-2پ   -9بند  ،  9بر اساس کلاب مبحث   جواب:

 است  صحیح ج  گزینه  

 

ت ناشاقول  و کج  اولیه در اعضاء سازه بیرای چیه منظیور در ااثر  (47

   تح ی  سازه اعمال م  شوند؟  

ب( بههرای کنلههر  ت ییههر      الف( برای کنلر  خیز تیرها 

 مکان جانبی        

د( برای تعیههین مقاومهت    ج( برای محاسبه زمان تناوب ساخلمان

 های مورد نیاز اع ا 

، 4، قسهمت 1-1-5-1-2-10،  بنهد 19 ، صفحه10بر اساس کلاب مبحث جواب:  

 تبصره 

 است.  صحیح د گزینه   

 

( مسئولیت آموزش عالئم تاب وها در کارگاه های ساختمان  را چه کسی  48

 عهده دارد؟  بر 

د( مسهههههه و    ج( مهندس محاسب   ب( مهندس ناظر   الف( مالک 

 کارگاه 

 28، صفحه  6-8-3-20، بند  20بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

 

در چه شرایط  موتورخانه آسانسور حتما باید در باالی چاه آسانسور   (49

 باشد؟  

 ملر بر ثانیه باتد. 5/1الف( در صورتی که سرعت آسانسور بیش از  

 باتد.ملر   28ب( در صورتی که طو  مسیر حرکت آسانسور بیش از  

 ملر بر ثانیه باتد.  5/2ج( در صورتی که سرعت آسانسور بیش از 

 طبقه. 10د( در ساخلمان های بیش از 

 24، صفحه  11-5-2-2-15، بند  15بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

مقیررات  21کدام دسته از ساختمان های زیر مشمول الزامیات مبحیث  (  50

 ؟  نم  باشدم   ساختمان  

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

 ها و کلینیک ها 

 د( اسلانداری   تخلخواب 96ج( بیمارسلان های کملر از 



پاورقی جهدو  قسمت دوم  و    2-1-21، جداو   21بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 7و   6صفحات   ،21-1-2

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

کسب مجوز مسدود و یا محدود نمودن پیاده روهیا و سیایر معیابر و   (51

فضاهای عموم  برای انبار کردن مصالح با انجام عم یات ساختمان  بییر  

عهده چه کس  م  باشد؟ عمنا اعییالم نماییید بیه چیه کییارگران  بایید  

 ند ایمن  و طناب نجات داده شود؟  کمرب

کهارگران    -مجری ب(      کارگران ساخلمانی  -الف( تهرداری 

 ل در ارتفا  و مقنی ها هتا

  -د( کهههارگران    مقنی ها و جوتکاران -ج( پیمانکاران

 جوتکاران 

، بنهد 7قسمت الف، صهفحه    1-4-1-12، بند  12بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 28، صفحه  3الی1قسمت   12-4-3

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

( چنانچه در یک اتصال اصطحکاک ، بعد از تنیده کردن کام  پیچ هیا، 52

بنا به دالی   بعض  از پیچ ها ش  شوند، در ایو ارتباط کیدام گزینیه  

 صحیح است؟  

الف( با تعویض فقط مهره، می توان مجددا پهیچ ههای تهل تهده را بههه  

 اندازه مورد نظر سفت کرد. 

ه میهزان الزم تنیههده و محکههم  یچ های تل تده را می توان مجددا بپب(  

 کرد. 

 ج( مجموعه پیچ و مهره های تل تده باید کال تعویض توند. 

 د( فقط تمام پیچ های تل تده را باید تعویض کرد. 

 19، صفحه  31-3-8-1-11، بند  11بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

اری در نقشیه ( اعمال تغییرات به وجود آمده در مراح  مخت یف نگهید53

 های چون ساخت و ثبت و بایگان  آن به عهده چه کس  م  باشد؟  

 ب( بازرس ساخلمان    الف( مس و  نگهداری ساخلمان 

 د( مالک ساخلمان       ج( ناظر ساخلمان 

 18، صفحه  1-2-3-22، بند  22بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.  صحیح الف گزینه    

آسانسور در ساختمان های مسکون  از کف ورودی اص   طول مسیر حرکت    (54

یمیار )برانکییارد  حداکثر چند متر باشد، تعبیه آسانسور مناسب حمی  ب

 بر( عروری نیست؟  

 ملر 28الف(  

 ملر 21ب(  



 ملر 33ج(  

د( در هر ساخلمان بیش از یک طبقه باید حداقل یههک دسهلگاه آسانسههور  

 برانکاردبر تعبیه تود. 

 9، صفحه  4-1-2-15، بند  15بر اساس کلاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

( کدامیک از گزینه های زیر دلی  استفاده از عمی  پییش گرمیایش در 55

 فراینییییییییییییییید جوشیییییییییییییییکاری محسیییییییییییییییوب  

   ؟ نم  گردد

 الف( افزایش طاقت زخم در ناحیه جوش

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

 افزایش سرعت تدن قطعات در فرایند جوتکاری ج( 

 د( کاهش دمای انلقا  در فلز پایه اطراف آن 

 37، صفحه  19-1بر اساس کلاب راهنمای جوش و اتصاالت جوتی، بند    جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

 

به ترتیب، قدرت نفوذی بمب های مدرن در درون خاک چند متیر بیوده   (56

، بر حسب متر در الیییه هیای بیتو مسی ح را  و توان عبور از چه عخامت 

 دارا هستند؟ 

و بزرگلهر   33ب( حداکثر       6و بیش از   30الف( بیش از 

 4از  

و  34د( حههههداکثر      4و کملر از   20ج( حداکثر  

 6بزرگلر از  
 44، صفحه  1-6-3-21، بند  21بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.  صحیح الف گزینه    

 

مقادیر زیر در مورد بازرس  کولرهیای گیازی صیحیح می  ( کدامیک از  57

 (95شهریور    -عمران  -باشد؟ )نظارت

الف( در مناط  آب و هوایی معلد  بازرسی ساالنه دو بهار الزامهی مهی  

 باتد.  

ب( در مناط  آب و هوایی معلد  بازرسی ساالنه یک بهار در تهرو  فصههل  

 گرما کافی می باتد. 

و  بهار در تهرو     دو   بازرسهی سهاالنه  ج( در مناط  آب و هوایی معلهد

 فصل گرما کافی می باتد. پایان 

د( در مناط  آب و هوایی گرم و مرطوب بازرسی سالیانه سه بار الزامی  

 می باتد. 

 39، صفحه  4-4-5-22، بند  22بر اساس کلاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  ب گزینه    



 

ای چیه منظیوری ( در جوش های شیاری با نفوذ کام ، عخامت ریشیه بیر58

 ایجاد م  شود؟ 

ب( بهههرای جلهههوگیری از    الف( برای دسلرسی الکلرود به ریشه جوش 

 ریزش جوش و سوخلگی ریشه جوش 

د( برای کاهش هزینهه ههای آمهاده     ج( برای نفوذ بیش تر جوش 

 سازی لبه 

 116، صفحه  8-4بر اساس کلاب راهنمای جوش و اتصالت جوتی، بند    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

در فرآیند جوشکاری، گرم کردن موعع جوشکاری به دالی  مخت ف ممکیو   (59

است در دستور کار باشد، در ایو ارتباط کدام یک از گزینه هیای زیییر  

 صحیح است؟ 

 م جوتکاری انجام می تود.( عملیات گرم کردن همواره قبل از انجا1

 ( عملیات گرم کردن، ممکن است بعد از انجام جوتکاری انجام تود.2

( عملیات گرم کردن به هیچ وجه نباید در حین انجام عملیات جوتهکاری 3

 انجام تود. 

( عملیات گرم کردن باید همواره در حین انجام عملیات جوتکاری انجام 4

 تود. 

صهفحه ،    9-6بنهد    ،راهنمای جوش و اتصاالت جوتهی    بر اساس کلاب  جواب:

172 

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

 ( عدم تس یم به موقع اظهارنامه مالیات ، کدام پیامد را دارد؟  60

الف( عدم اسلفاده از معافیت پایه ساالنه و تعیین مالیهات بهه صهورت  

 علی الراس 

مالیاتی و ارائه مهلت بهرای تسهلیم  ب( ارسا  اخطار و تذکر به مودی  

 اظهارنامه 

 ج( فقط اعما  جریمه و عمل تمو  معافیت پایه ساالنه 

 د( پی آمد منفی ندارد و مالیات به روش عادی محاسبه می تود. 

 157، صفحه  192بر اساس کلاب بیمه و مالیات، ماده    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 


