
( در جریان اجرای یک سااتماان اا اسات ف ز  ی در راران یتا ام ناساساان ما نان نررت  1

رخ فات میر شاا  ه  در نراج  ییرا  ا  اباات رساها  اسافد قااو  د قااهمر ناامات واا  

 اعاال چقار اسف؟ 

عاا  رعاایاف نقررات  –دریاازاف دج   تاارز ام بااا اا    -جعا  در ادرا  د نااارح قرزا  ای  -

 ب نظا  ناساسا اسمان نص 

   الف( حداقل درجه چهار و حداکثر درجه شش

 ب( حداقل درجه دو و حداکثر درجه پنج

  ج( حداقل درجه یک و حداکثر درجه پنج

 د( هر یک از مجازات ها به طور جداگانه تعیین و اعمال می شود.

)ب( ماده  قساام  15و   14بر اساااق قانون نمام مهندساای و کنسرل سااا سمان  بند  ج اب:

و همچنین بر اسااق کساب قانون نمام  188صاحهه  91قسام  )الف( ماده  1و بند   193صاحهه 91

 99  صحهه 1  تبصره  92مهندسی ماده 

 اسفد صحهح الف گ یس     

 

( جاف اطاهسان ام اسااامحتا ا دایااری د ایاسا دارا ااافا در هاا  یک ام ن ارد میر 2

 شخصا ییصالح ورار گهرد؟ دارا ف اایا ن رد اامدیا د هسمرل 

ب( حاداقال هحساه اک یاک باار در حین      الف( قبل از شروع به اسسحاده آن

 اسسحاده

 د( هر سه گزینه فوق  ج( پس از هر گونه تغییرات یا ایجاد وقحه در اسسحاده از آن

 7-2-7-12  بند 50  صحهه 12بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح د گ یس     

 

 ز اص   در   نقش   نمرنه ا  ۱۲۵  جای   ا   را  رهر  ارشا  نه گردمای  زاص    هارادهاان  اگر   (3

 زاص     نظر  ام  ساتماان  ن ا  نقررات  د  ب اا   ارباء  زرض  اا  ااشاا  ا م   نمرنه ا  ۱۵۰

 یااا؟نا  هامش  درصا  چسا  قاددا    نه گرد  این  ر س   شا    رأنهن  ارشا  نقادنف  ارشاا  نه گردمای

1 )23   2 )20   3 )17    4 )8 

 ۱۲۱ صحهه   ۳-۵-۴-۸-۹   بند9بر اساق کساب مبهث  ج اب:

  اسف صحهح ز گ یس   

 

 ؟  نه ف( در ساتماان مای سسگا هاا  گ یس  صحهح 4

میلیمسر زیر ساح  زمین   400شاالوده حداقل الف( در مناطق ساردسایر و یب بندان تراز روک 

 قرار می گیرد.

 میلیمسر بیشسر از عرض دیوار باشد. 50ب( عرض کرسی چینی حداقل باید 

 ج( سا   شالوده شیب دار به هیچ وجه مجاز نیس .

برابر عرض کرساای چینی و  5/1د( براک دیوارهاک باربر  عرض شااالوده نوارک باید حداقل 

 میلیمسر باشد. 500عمق آن حداقل 

  جزء 1-2-5-5-8و بند  108(   صاحهه 2  جزء )1-2-5-5-8  بند 8بر اسااق کساب مبهث  ج اب:

(   صاحهه 7  جزء )3-2-5-5-8و بند   109(   صاحهه  3 جزء )2-2-5-5-8و بند  109(   صاحهه 4)

111 

 اسفد صحهح ب گ یس     

 

 اارگذاریا   ررههاات  ام  یتا  در   ه   دمانا  نشان  نم س   دذیریاا شت   امسا  سام   یک  رح ه   (5

𝑵𝒖زشاری    نح ری  اار  دارای  نمرانه ا  ۵۰۰  ×  ۵۰۰  نقط   ااعاد  اا  سام   اعضای  ام  یتا =

𝟓𝟓𝟎𝒌𝑵  تاشاا  لسگرمایا  𝑴𝒖𝒙 = 𝟒𝟎𝟎𝒌𝑵. 𝒎    د𝑴𝒖𝒚 = 𝟐𝟓𝟎𝒌𝑵. 𝒎    د نهردمای ارشا𝑽𝒖𝒙 = 𝟏𝟓𝟎𝒌𝑵    د

𝑽𝒖𝒚 = 𝟐𝟒𝟎𝒌𝑵 ۲۵ رد  ام امن اسف؟ صحهح عض  این ن رد در میر مایگ یس  ام یکهاا د اسفC 

 د ااشانا

 .نباشد قائم که شودمی مهسوب  مشی عضو صورتی در عضو این( ۱
 .شودمی مهسوب  مش و فشار ته  اعضاک از باشد  افقی اگر عضو این( ۲

 .شودمی مهسوب  مش و فشار ته  اعضاک از باشد  قائم اگر عضو این( ۳

 .شودمی مهسوب  مشی باشد  قائم چه و افقی چه عضو این( ۴

 ۱۹۸ صحهه   ۲-۴-۱۱-۹   بند9: بر اساق کساب مبهث ج اب



  اسف صحهح د گ یس   

 

( در صا ررا ه  هارزرنا ارای قفاتف زسا د ااااشاف هار دساای   م  را در اتمهار هارگر 6

ورار داد  ااشا انا در ابر عا  اسمفاد  هارگر قادب  ای ارای اد دهش آیا چ  ن ئ لهما 

 نم ج  هارزرنا اسف؟ 

 الف( مسئولی  مشسرکا مسوجه کارگر و کارفرما اس .

 ا نیس .ب( هیچ مسئولیسی مسوجه کارفرم

 ج( در صورتی که آموزش هاک الزم را داده باشد مسئولیسی مسوجه وک نیس .

د( در مورد کارگران مساائولیسی مسوجه کارفرما نیساا  اما در مورد کارآموزان کارفرما 

 مسئول اس .

 44  صحهه 95  ماده 2بر اساق کساب قانون کار  تبصره  ج اب:

 اسفد صحهح ز گ یس     

 

اج ای ساام  د رااه ات ن رد اسامفاد  در رخری ا قااهمر ا  چ  ن ااما ام ( مر یک ام 7

 نقادنف ت د )قاددا ( نا ر انسا اارگذاری ش نا؟

 67/0د(    6/0ج(    9/0ب(    1الف( 

 59  صحهه 6-1-8-12  بند 12بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح د گ یس     

 

ام شرای  میر اایا در رعههن زشار تاح یک زشار از دد  نه  در نظر گرزم   یکدر هاا   )8

 ش د؟

 ( در صورت وجود زلزله۱

 الیه به الیه در پش  دیوار انجام شود. یزکر( در صورت  اک۲

 دیوار نسب  به  اک حرکسی نداشسه باشد.  کهی( درصورت۳

 ارتحاع آن باشد.  00005/0 حداکثر حرک  جانبی دیوار کمسر از کهی( درصورت۴

 56صحهه    3-2-5-5-7  بند 7کساب مبهث بر اساق  ج اب:

 اسفد صحهح ب گ یس  

 

( قااو  نه ان آمنایش مای غهرنخرب ج شا مسگا  ر لها د نصا  در ساام  مای ز  دی چقار 9

 اسف؟ 

 با روش رنگ نافذ -الف( براک جوش هاک گوشه در اتصاالت تیر به سسون صد در صد

 درصد بازرسی چشمی 50ب( براک هر نوع جوش  حداقل 

 صد  با روش پرتونگارکج( براک جوش هاک لب به لب عرضی و طولی سسون ها  صد در 

 با روش رنگ نافذ -د( براک جوش هاک گوشه بال به جان  سی درصد

 1-4-10   جدول 263  صحهه 10بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح الف گ یس     

 

ساانمهامر د نحصا ر شاا  اا هال    35( در یک سااتماان اا دی ار آجری اارار اا باخانف  10

 cm  150سانمهامر د ااعاد مر دد دسار  یت ان د ا  ط ل  40اگر زاص   دد دسار  هسار مم 

 ااشساا قااو  ط ل نع  درگا  ن رد نهام چسا سانمهامر اایا ااشا؟  cm 180د اررفاع 

د(   سانسیمسر 200ج(   سانسیمسر 190ب(          سانسیمسر 410الف( 

 سانسیمسر 400

  قسام  5-5-5-8و  بند  116(  صاحهه  5  قسام  )4-5-5-8  بند 8بر اسااق کساب مبهث  ج اب:

 52(  صحهه 3  قسم  )8-4-3-8و  بند  117(  صحهه 3)

 اسفد صحهح الف گ یس     

 



ن مایا اا اهش ام دد داقا ن ات نا ردشاسایا را  د   ما د زضاامای نشامرح در سااتماا (11

ه  نقاار ردشاسایا طاهعا در آن هامر ام دددددددددددددددد ااشااا اایا در راا  سااعات 

  شاان  ردم ر س  ر ر نصس عا رانهن ش د

 لوکس 12( 1

 لوکس 11( 2

 لوکس 13( 3

 لوکس 15( 4

  30  صحهه  1-4-4-22  بند  22بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسف صحهح ب گ یس   

 

ساتم  ام اعضای نرمی اسمفاد  شا  ااشا نح   در یک ساتماان امسا دهش  ه ادرص رر(  12

  اجرای این اعضا چگ ن  ت اما ا د؟

 سا سه با اتصال  شک( به صورت پیش۱

 سا سه با اتصال تر( به صورت پیش۲

 صورت در جا( به ۳

 سا سه قاب  واهند بودپیش کها( همیشه اعضاک مرزک سسون۴

 46  صحهه  ۹-۲-۴-۶-۱۱  بند 11کساب مبهث بر اساق  ج اب:

 اسفد صحهح ز گ یس  

 

در ن رد ن اد چ اانسا  جایگ ین سهاان در راه  امنا هاا  یک ام گ یس  مای میر صحهح (13

  نه ف؟

 کوره آهن گدازک مجاز اس ( اسسحاده از سرباره هاک 1

 ( اسسحاده از پوزوالن هاک طبیعی مجاز اس 2

 ( اسسحاده از الیاف فوالدک مجاز نیس 3

 ( اسسحاده از  اکسسر بادک مجاز نیس 4

 455و   454صحهات    3-1-4-22- 9بند    9بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسف صحهح د گ یس   

 

نمر اررفاع داردا اادن   2/7ارای صاع د ا  اا  یک سااتماان دد طاق  ه  ام هف نح ط   (14

نهام ا  ا امن نرداان ا  ساام  یا دی ار ا  دساه   ارصاا تا قااو  ط ل نرداان اایا چسا 

 نمر ااشا؟  

 مسر 75/7د(          مسر ۸ج(    مسر 2/8ب (   مسر  42/8الف( 

 52 قسم  چ    صحهه 1-3-7-12بند   12بر اساق کساب مبهث  ج اب:

  اسفد صحهح ب گ یس     

 

ارای ساااتماان هاا  یک ام گ یس  مای میر در رااط  اا شااساسااایا کن رتسهتا منهن   (15

 صحهح نا ااشا؟ طاق   5سامی گ مرد  اا اررفاع هامر ام 

الف( براک ساا سمان ساازک گساسرده در یک زمین جدید  اگر الیه بندک زمین به صاورت نسابی 

مسناسااب با تعداد طبقات  اهمی  مسر بین گمانه ها  75تا   25یکنوا   باشااد  فاصااله 

 قابل قبول اس .سا سمان و پیچیدگی الیه زمین 

زمین به صاورت نسابی ب( براک ساا سمان ساازک گساسرده در یک زمین جدید  اگر الیه بندک 

مسناسااب با تعداد طبقات  اهمی  مسر بین گمانه ها   100تا   50یکنوا   باشااد  فاصااله  

 قابل قبول اس .سا سمان و پیچیدگی الیه زمین 

ج( براک ساا سمان ساازک گساسرده در یک زمین جدید  اگر الیه بندک پیچیده باشاد  فاصاله 

 اس .مسر بین گمانه ها قابل قبول  40حداکثر 

د( براک ساا سمان ساازک گساسرده در یک زمین جدید  اگر الیه بندک پیچیده باشاد  فاصاله 

 مسر بین گمانه ها قابل قبول اس . 60حداکثر 

 18  صحهه 2-و ت 1-  قسم  )ت( موارد ت 6-1-2-3-2-7بند    7بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح ب گ یس    



 

 ا کن گریاا کن رت مای ا ا  ررره  هاا  اسف؟ FRP( هارارد در  16

   الف( ایجاد چسبندگی بین دو سح   سازه اک  سازه اک

 ب( بهبود کیحی   واص مصال   سازه اک  غیر سازه اک

 ج( تعمیر و تقوی   غیر سازه اک  سازه اک

 د( سازه اک  غیرسازه اک  غیر سازه اک

 129صحهه   1-17-5  جدول 5بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح د گ یس     

 

نهام ا  قذ  اعضاا ام دی ارما  3D( در صا ررا ه  ا  دله  نهام مای نعااری در ساه امم 17

در یک طاق  ااشاا د ساطح نقط  دی ارمای اارار طاق  ز وانا ا اادن درنظر گرزمن دی ار 

نمر نرا  ااشااا ا سااطح نقط  دی ارمای اارار دان ا طاق   70و اااف ز وانا اامشاا ما ا 

 ن رد نظر قااو  چقار اایا ااشا ؟ 

مسر   35(  1مسر مربع                        49(  1مسر مربع                      55(  1

 مسر مربع      21( 1مربع                     

 53  صحهه  31-2-6-6-11  بند 11بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح ب گ یس     

 

نگااااان د  ( چاا  نااانا ااا  عساصاار سااامنا  ای هاا  ااارای نگاا  داری سااام  مااای18

انمقال نهردی هششا ام آناا اا  یاک رشاتهالت ااارار تااها یاا ساسگا نا رد اسامفاد  

 ورار نا گهرناا اطال  نا ش د؟ 

د(   ج( سازه نگهبان  رپایی  ب( پش  بندها      الف( تیرهاک مرکب

 مهاربندک ها

 64  صحهه  1-8-5-7  بند  7بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح د گ یس  

 

( در صا ررا ه  دسام رالعا  رنآ آنه ی ر سا  هارشاساص ییصاالح راه  نشاا  ااشااا هاا  یک 19

ام دباعهف مای ساطحا میر ارای آناد  ساامی ز  د وا  ام رنآ آنه یا ارای وطعات ز  دی 

% اجرا ت اما شاااا ا  75یک ساااتماان ه  در شاارای  آب د م ایا اا رط اف ن اااا قاددا 

 سطحا آناد  سامی سطح ز  د ا  شاار نا ردد؟ عس ان قااو  دبعهف 

 Sa1د(    Sa2ج(   Sa2/5ب(   Sa3الف( 

 5-4-10   جدول 274  صحهه 10بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح ب گ یس     

 

 ( ه ه  اج ای وال  ما در هارمای امسا اایا اا بری  اطاهسان قااو  دددددددددددددد 20

نسااابا  باه باارهااک وارده   5/2ب(    نسب  به بارهاک وارده سا سه شود. 5/1الف( 

 سا سه شود.

نسااابا  باه باارهااک   3د(                 نسب  به بارهاک وارده سا سه شود. 2ج( 

 وارده سا سه شود.

 73  صحهه 1-3-10-12  بند 12اساق کساب مبهث  برج اب: 

 اسفد صحهح ب گ یس     

 

هاا  گ یس  در ن رد نالهات درآنامای قق   نرا ط ا  ن اتن داگذاری در نح  هارگا  ( 21

 د تان  مای ارمان وهاف سامنانا در تارز ام نح  هار ارای اسمفاد  هارگران صحهح اسف؟

کارگاه مشاامول مالیات و  انه هاک ارزان قیم   ارج از مهل ( مسااکن واگذارک در مهل 1

 کارگاه از پردا   مالیات معاف هسسند.

( مسااکن واگذارک در مهل کارگاه از پردا   مالیات معاف و  انه هاک ارزان قیم   ارج 2

 از مهل کارگاه مشمول مالیات هسسند.

 ( از پردا   مالیات معاف هسسند.3



 مشمول پردا   مالیات اس .( هر دو مورد 4

 119صحهه ا 91ماده  7کساب قوانین صنع  بیمه و مالیات   بند بر اساق  ج اب:

 اسفد صحهح ز گ یس     

 

 رداداری  اایا  ن  حا  امن  وطعات  نه گردمای  ن وعهف  گهری  رح ی   د  هسمرل  در   ناتر  ناساص  (22

 ناایا:  هسمرل را میر مای

 مسرمیلی ±۱3: مسرمیلی ۶۰۰ از ارتحاع با تیرها براک( ۱

 میلی ±50: بسنی پوشش ضخام  انهراف( ۲

 مسرمیلی ±۳۰: بسنی پوشش ضخام  انهراف( ۳

 مسرمیلی ±10: مسرمیلی ۶۰۰ از ارتحاع با تیرها براک( ۴

 471 صحهه   ۵-۲۲-۹ و جدول (الف) جزء ۱-۲-۶-۲۲-۹   بند9: بر اساق کساب مبهث ج اب

  اسف صحهح الف گ یس   

 

 هاا  ن رد دراار  ال انات طراقا د اجرای ساتماان اا شه   وال  ر ن ا صحهح نه ف؟(  23

 مسر از تراز پایه بالمانع اس . ۵۰( اجراک آن تا ۱

 درصد سح  زیربناک طبقه اس . ۳حداقل  کا( سح  مقحع اسمی دیوارهاک سازه۲

 مگاپاسکال اس . ۲۰اک سازه( حداقل مقاوم  فشارک بسن ۳

 درصد جه  دیگر اس . ۸۰اک یک جه  حداقل ( سح  مقحع دیوارهاک سازه۴

  8-۲-۷-۶-۱۱   7-۲-۷-۶-۱۱   6-۲-۷-۶-۱۱   2-۲-۷-۶-۱۱  بند11کساب مبهث  بر اساق    ج اب:

 60صحهه 

 اسفد صحهح ز گ یس  

 

ماماان اسا ا  د ی ا تارز نمرنرا  در  7450( در اجرای یک دردک  ن اات نا ا  ن اااقف  24

ناا  اهش ام مناان اعال  شااااا  در  6ام رصااا ر نااتر قق واا نظاارت دردک  نهاام اا  ناات  

 ورارداد داردا در این ص رت دتهف  ناتر قق وا چه ف؟

الف( باید حداکثر تا یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد نمارت  مراتب را به صااااحب 

ر پروانه ساا سمان اعالم و از صااحب کار در واسا  تمدید کار  ساازمان اساسان و مرجع صادو

 قرارداد نمارت نماید.

ب( باایاد حاداکثر تاا دو مااه مااناده باه پاایاان مادت قرارداد نماارت  مراتاب را باه صاااااحاب  

کار  ساازمان اساسان و مرجع صادور پروانه ساا سمان اعالم و از ساازمان در واسا  تمدید 

 قرارداد نمارت نماید.

اکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نمارت  مراتب را به ساااازمان ج( باید حد

اساسان و مرجع صادور پروانه ساا سمان اعالم و از ساازمان در واسا  تمدید قرارداد نمارت 

 نماید.

د( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نمارت  مراتب را به ساااازمان 

ساا سمان اعالم و از صااحب کار در واسا  تمدید قرارداد نمارت  اساسان و مرجع صادور پروانه

 نماید.

 70  صحهه 9-4-15  بند 2بر اساق کساب مبهث ج اب: 

 اسفد صحهح ب گ یس     

 

نمر  16ورار اسف در شار ردداار اسمان گهالن یک اهاارسمان چاار طاق  ا  اررفاع ه    (25

سااتم  شا دد ارای سااتف این اهاارسامان اسامفاد  ام هاا  یک ام ساه امم مای ساام  ای میر 

  ناا ااشا؟ ناام 

( سایساسم دوگانه مسشاکل از سایساسم قاب   مشای فوالدک مسوساا   دیوار برشای بسن ارمه 1

 مسوسا

 ( سیسسم قاب سا سمانی ساده توام با دیوارهاک برشی بسن آرمة ویژه 2

 ( سیسسم قاب  مشی بسن آرمة ویژه3

 ( سیسسم دیوارهاک باربر با دیوارهاک برشی بسن آرمة ویژه 4

و همچنین  36صااحهه   3-5-3-3و  بند  5صااحهه  6-1 بند   2800بر اساااق اسااساندارد  ج اب:

 149صحهه  1ادامه جدول پیوس  



 اسف صحهح الف گ یس   

 

 یک هاا   ااشاا  نمتا  آن  رحمانا  طاق   ا   ساتماان  یک   ز وانا  طاق   اسایوال    ناا ع   اگر  (26

 اسف؟ صحهح میر ن ارد ام

 .نیس  مجاز تهسانی طبقه به فوقانی طبقه بندکقالب اتكا اصوالا ( ۱

 صورت   باال  طبقه  بسن  کامل  گیرش  که  برچید  را  زیرین  طبقه  قالب  توانمی  هنگامی  فقا(  ۲

 .باشد گرفسه

 .نیس  مرتبا باال طبقه بسن به زیرین طبقه قالب برداشسن( ۳
 بر   الزم  مقاوم    به  باال  طبقه  بسن  که   برچید  را  زیرین   طبقه  قالب  توانمی  هنگامی  فقا(  ۴

 باشد. رسیده اکسازه مهاسبات اساق

 ۴۷۸ صحهه( پ) جزء ۱-۲-۱۰-۲۲ -۹   بند 9بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسف صحهح د گ یس   

 

  ای صحهح اسف؟ هاا  یک ام عاارات میر در ن رد دی ارمای غهرسام  (27

 ردند.گ( همواره باید در کلیه سا سمان ها دیوارها از سازه اصلی جدا ۱

باید ته  اثر نیروهاک اینرسی   ( در دیوارهاک غیر پیوسسه  دیوار و اتصاالت آنها صرفاا ۲

 .دا ل صحهه کنسرل شوند

( هرگاه از دیوار چسبانده شده به سازه اصلی اسسحاده شود سخسی آن براک برآورد نیروهاک ۳

 د بر آن باید در نمر گرفسه شود.وار

( دیوارهاک غیر پیوسسه که فقا به کف اتصال پیدا می کنند براک رفسار سازه اک مزاحم  ۴

 ایجاد می کنند. 

   1-4-1-1-6-  بند پ6  پیوس   2800بر اساق آیین نامه  ج اب:

 اسفد صحهح ز گ یس     

 

ر سا  ج ش ل  ا  ل ا اا ر اا  دشاف اسا د اادن  mm  12( در ارصاال دد در  اا باخانف 28

نه هامر نشاخ  شاا  اسافد انا در مسگا  اجرا این زاصا    6ج ش دشافا زاصا   ریشا  در نقشا  

 نه هامر اسفد هاا  یک ام گ یس  مای میر در این ن رد صحهح اسف؟  15

 ش  بند قابل پذیرش اس .الف( این فاصله ریشه با توجه به وجود پ

 ب( این فاصله ریشه به هیچ وجه قابل پذیرش نیس .

 ج( این فاصله ریشه  با جوشکارک )قبل از جوشکارک درز اتصال( قابل اصالح اس .

میلیمسر  5د( این فاصاله ریشاه به شارن آنکه ا سالف ضاخام  ریشاه از مقدار نقشاه کمسر از 

 باشد  قابل پذیرش اس .

 4-1-6-4-10   بند 276  صحهه 10ق کساب مبهث بر اسا ج اب:

 اسفد صحهح ز گ یس     

 

 ورار اسامفاد  ن رد هار  سات مای جاف ن وف ساقف سااتف ارای ه  چ اا مای رخم  ( ااعاد29

 اسف؟  هاا  گهردا نا

 𝑐𝑚 200 از بیش ها گاه تکیه ک فاصله  𝑐𝑚 25 عرض  𝑐𝑚 2/5 ضخام ( الف

 𝑐𝑚 300 از بیش ها گاه تکیه ک فاصله  𝑐𝑚 25 عرض  𝑐𝑚 25 ضخام ( ب

 150𝑐𝑚 از کمسر ها گاه تکیه ک   فاصله20𝑐𝑚 عرض  𝑐𝑚 5   ضخام ( ج

 240𝑐𝑚 از کمنر ها گاه تکیه ک فاصله  𝑐𝑚 25 عرض  𝑐𝑚 5 ضخام ( د

 36  صحهه 1-7-5-12  بند 12بر اساق کساب مبهث  ج اب:

براک ساقف هاک موق  که به صاورت ساکوهاک کار مورد اساسحاده قرار می گیرند باید  ر باهح:

میلی مسر که مهکم به یکدیگر بسااسه شااده   250و پهناک  5از تخسه هاک چوبی با ضااخام  

 مسر باشد. 4/2بیش از   باشند اسسحاده شود. به عالوه فاصله تکیه گاه تخسه ها نباید

 اسفد صحهح د گ یس     

 

هااا  یاک ام گ یسا  ماای  میر در ن رد دا ماایا ها  ن اااااف عا  ورارگهری آن ماا اا  (  30

 ااشاا درسف اسف؟ 11ه چتمرین اعا ازقا آن ما 



 الف( اجراک این گونه پی ها در زمین هاک با مقاوم  باال الزامی اس .

 صندوقه اک نامیده می شوند.ب( معموال این گونه پی ها 

 ج( می توانند از جنس چوب باشند.

 د( در این گونه پی ها حرکات جانبی زمین موجب اعمال بارهاک جانبی بر آن ها نمی شود.

صاحهه  3-2-3-6-7و   69صاحهه    1-6-7و  10  صاحهه 1-3-1-7بند    7مبهث بر اسااق کساب  ج اب:

71 

 اسفد صحهح ز گ یس  

 

 ؟ ناا ااشا( هاا  یک ام عاارت مای میر در تص ص نالت ما صحهح 31

الف( در جایی که  حر تاثیر ساولحات ها وجود داشاسه باشاد  در ساا   مالت هاک سایمانی 

 اسسحاده شود. 4یا  3نباید از سیمان هاک نوع 

اساسحاده  ب( جه  تهیه مالت ها  براک رعای  نساب  هاک تعیین شاده براک مواد مالت مورد 

 می توان از بیل و کمچه و نمایر آن اسسحاده کرد.

ج( مالت هایی که سااح  شااده اند  نباید با افزودن آب براک رساایدن به غلم  مورد نیاز  

 دوباره در هم آمیخ .

 ساع  از مخلون شدن مالت بگذرد  نباید از آن اسسحاده کرد. 5/2د( اگر بیش از 

 35  صحهه 3-1-3-5-5   بند5بر اساق کساب مبهث ج اب: 

 گزینه الف نادرس  اس . 35  صحهه 6-1-3-5-5بند  ر بهح:

 گزینه هاک ج و د نادرس  اس . 35  صحهه 5-1-3-5-5بند 

 اسفد صحهح ب گ یس     

 

 ردش  ام  ه    اسف  نقرر  سام ا  ناام   د  وا لواا   نقادنف  رعههن  ارای  تاص  دردک   یک   ( در32

 وا لواا   آمنایشگاما  رارا   اسماناارد د نمایج  ایست    ا   ر ج   ااد  ش د  اسمفاد   عا تردی

 نمایج   ارمیااا   د   م   آمنایشگاما  ماینا ن   نااردا  دج د  دردک   نشاا   ایسام   اعضاء  ارای

 ؟ااشا گ یس  هاا  ار اساص اای ما نرا ط  آمنایشات

 میانگین   مقدار  درصد  ۲۰  از  تربزرگ  آزمایش  هر  حاصله  نسایج  انهراف  که  آزمایش  شش  حداقل(  ۱

 نباشد. هاآزمایش تمام

 میانگین   مقدار  درصد  ۲۰  از  تربزرگ  آزمایش  هر  حاصله  نسایج  انهراف  که  آزمایش  سه  حداقل(  ۲

 .نباشد هاآزمایش تمام

 میانگین   مقدار  درصد  ۱۵  از  تربزرگ  آزمایش  هر  حاصله  نسایج  انهراف  که  آزمایش  سه  حداقل(  ۳

 .نباشد هاآزمایش تمام

 میانگین   مقدار  درصد  ۱۵  از  تربزرگ  آزمایش  هر  حاصله  نسایج  انهراف  که  آزمایش  دو  حداقل(  ۴

 . نباشد هاآزمایش تمام

 ۱۱۷ صحهه  ۱-۶ پیوس  از 3-۱-۶ پ   بند6: بر اساق کساب مبهث ج اب

  اسف صحهح ز گ یس   

 

 ط ر   ا   𝒎25/0  بخانف  د  𝟔𝟎𝟎𝒎𝟐 ن اقف  اا  آن  سقف  دال  طاق ا  یک  ز  دی ساتماان  یک  در  (33

 ارداری نا ن   رعااد  قااو   امنا  ام  اردارینا ن   ر ارر   نطاا  ب اا د  گردد نا  ری یامن  یتاا

 نمفادت  شال د   اا   سقف  امن  ن ع )  اسف؟  میر  نقادیر  ام  یکهاا   امنا  این   ام  ن رد نهام

  (اسف 𝟏𝒎𝟑 ام اهشمر امن نخ  ط مر قام د اسف

1 )2 𝑁 =  2 )4 𝑁 =  3 )6 𝑁 =  4 )12 𝑁 = 

 ۴۷۹ صحهه   ۲-۲-۱۱-۲۲-۹   بند 9: بر اساق کساب مبهث ج اب

  اسف صحهح ز گ یس   

 

 ناا ااشا؟هاا  یک ام گ یس  مای میر در ن رد جااگردمای لرم  ای صحهح ( 34

فوالدک مابین الف( نوع مسداول جداگرهاک لرزه اک به صاااورت تکیه گاه چند الیه ورقه اک 

 الیه هاک السسیکی اس .

 ب( جداگرهاک لرزه اک مانع از انسقال ریزش شدید زلزله به سازه می شوند.

 ج( جداگرهاک لرزه اک سبب اتالف انرژک ورودک زلزله توسا مصال  ویسکواالسسیک می شود.

 ی کند.د( جداگرهاک لرزه اک با افزایش زمان تناوب  شساب طیحی کمسرک به سازه منسقل م

 180صحهه  16-1-بند پ   بند  5بر اساق کساب مبهث  ج اب:



 اسفد صحهح ز گ یس     

 

در ساااتماان مای اسایا نحصاا ر شااا  اا هال  در ن رد سااقف مای رهرچ  د ا  ح هاا  ( 35

 عاارت صحهح نه ف؟ 

میلی مسر و حاداکثر باه   6الف( میلگرد حرارتی در بسن رویاه ساااقف باایاد باه قحر حاداقال  

 میلی مسر در جه  عمود بر تیرچه ها باشد.  25فواصل 

 مسر باشد. میلی 50ب( ضخام  بسن رویه سقف باید حداقل 

 مسر بیشسر باشد تعبیه کالف عرضی اجبارک اس . 3.5ج( در صورتی که دهانه تیرچه ها از 

میلی مسر )یکی در  10د( کالف عرضای باید داراک حداقل دو میلگرد آجدار ساراسارک به قحر 

 باال و یکی در پایین مقحع کالف ( باشد

 101صحهه  1-13-6-4-8و بند  124صحهه  2-8-5-5-8  بند 8بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح الف گ یس     

 

در شات  نقاا ا نقشا  اجرایا صافح  ز  دی د سا رای مای ده  ما د نه  نقشا  اجرا شاا  ( 36

)چ ن سااتف( آن نشاان داد  شاا  اسافد هاا  ساری ام اناام  مای نشاان داد  شاا  در نقشا  

  اسف؟ )ااعاد در شت  ار ق   نه هامر نا ااشا(چ ن ساتفا ر انا تارز ام رداداری ناام 

    185و  62  62( 1

   185و  55  65( 2

    61و  55  65( 3

   185و  63  62( 4

 290صحهه  12-4-10شکل   10کساب مبهث بر اساق  ج اب:

 اسفد صحهح ب گ یس     

 

مای آمنایشا قااو  ارای اررسا شرای  منهن در اجرای شا   هامن ردن  یماعا  گاان    )37

 چقار ت اما ا د؟

 برابر قحر شمع تا زیر نوک شمع ادامه یابد. ۲( حداقل تا ۱

 برابر قحر شمع تا زیر نوک شمع ادامه یابد ۴( حداقل تا ۲

 برابر قحر شمع از سر شمع ادامه یابد. ۲( حداقل تا ۳

 از سر شمع ادامه یابد. برابر قحر شمع ۴( حداقل تا ۴

 86صحهه   2-3-8-6-7  بند 7کساب مبهث بر اساق  ج اب:

 اسفد صحهح ب گ یس  

 

  aS  5/2  در نقش  مای یک سام  ز  دی اا ارصا ت ج شاا درج  آناد  سامی سطح وطعات (  38

ش دد هاا  آناد  سامی نا   Sa  3رعههن شا  اسفا در اجرا ا  اشماا  یتا ام وطعات را درجة  

  یک ام گ یس  مای میر در این ن رد صحهح اسف؟

 ( قحعه شور در سای  تعویق شود.۱

 ( ضخام  الیه رنگ قحعه مورد نمر باید افزایش داده شود. ۲

 .شده در نقشه ها بالمانع اس ( اسسحاده از قحعه محابق با روال تعریف ۳

 ( الكسرود مصرفی براک ایجاد اتصال به قحعه موردنمر باید مورد تجدیدنمر قرار گیرد.  ۴ 

 269  صحهه  3-5-4-10  بند  10بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح ز گ یس     

 

( در طراقا یک راا   را هغارا )اه  ا رد( ارای مل ل  در شاار راران د ردی تاح ن ع 39

II ا در صا ررهت  منان رسادب اصا ا ن ساان𝑻 = 𝟎/𝟑 𝑺𝒆𝒄  ااشااا باری  رزمار چ  نقاار در نظر

 گرزم  نا ش د؟ 

 6د(    4ج(    3ب(    5/3الف( 

  73صحهه  2-5جدول  2800بر اساق اسساندارد ج اب: 



براک   (R)  ضااریب رفسار 73  صااحهه  2800از اسااساندارد    2-5با توجه به جدول  ر بااهح:

 می باشد. 5/3تابلوهاک تبلیغاتی برابر 

 اسفد صحهح الف گ یس     

 

  ام  یتا  در   نمرنرا   ۱۴۷۰  طاق   مر  ن اقف  اا  طاق   یامد   ساتماانا  اسف  گردیا   ( نقرر40

 هارگا    رااه   ساتماان  طراقا  ارای  اماهف  اجرا ش دد بری   نا   ۲۰نساط  راران طا نات  

 اسف؟  هاا ( مل ل  نظر ام) آن

1 )8/0   2 )0/1    3 )2/1   4 )4/1 

 8   صحهه 2-1-6و  1-1-6  جدول  6بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسف صحهح الف گ یس 

 

 نظر صر   امن  زشاری  نقادنف  آمنایش  د  اردارینا ن   ام  ر اننا  تاصا  شرای   هاا   در  (41

 نا د؟

 موجود   مصرفی  بسن  کیحی   بودن  بخشرضای   براک  کافی  دالیل  نمارت   دسسگاه  تشخیص  به  ( اگر1

 باشد. کمسر مسرمکعب ۳۰از  مصرفی بسن کل حجم و بوده

 .اس  الزامی شرایحی هر در بسن فشارک مقاوم  آزمایش و گیرکنمونه( ۲

 .باشد کمسر مسرمکعب ۳۰ از موردنمر سا سمان پروژه در مصرفی بسن حجم کهدرصورتی( ۳

  و   بسن  رده  که  دیگرک  پروژه  در   قبل  سال  یک  پروژه   کارپیمان  و  نمارت  دسسگاه  اگر(  ۴

 بسن  مقاوم   مورد  در  قبولیقابل   نسایج  بود  به  موجود  پروژه  مشابه  آن  ا سالن  هاکنسب 

 . باشند رسیده مشابه

 ۴۸۰ صحهه   ۵-۲-۱۱-۲۲-۹   بند 9: بر اساق کساب مبهث ج اب

  اسف صحهح الف گ یس   

 

 ( در هاا  یک ام ن ارد میر دردان  اشمغال ا  هار ن وف صادر نا گردد؟ 42

 الف( اشخاص حقیقی و یا حقوقی که مشمول مجازات هاک انسمامی موق  شده اند.

 ب( اشخاص حقیقی و حقوقی غیر ایرانی

 کسانی که مایل به انجام  دمات تخصصی در مهلی غیر از مهل عضوی   ود می باشند.ج( 

د( افرادک که داراک پروانه اشااسغال به کار کاردانی هسااسند و مسقاضاای صاادور پروانه 

 اشسغال به کار مهندسی می باشند.

 55  صحهه 18بر اساق کساب قانون نمام مهندسی  ماده ج اب: 

 اسفد صحهح ب گ یس     

 

 ( در ن رد دهش گرنایش هاا  گ یس  میر صحهح اسف؟ 43

 الف( در بر ی از روش هاک آماده سازک سحوح براک رنگ آمیزک  پیش گرمایش ضرورک اس .

 ب( پیش گرمایش فقا قبل از انجام جوشکارک ضرورک اس .

 ج( در برش کارک نیمرخ هاک سنگین  پیش گرمایش ضرورک اس .

 یش نصب قحعات  پیش گرمایش ضرورک اس .د( در بر ی از روش هاک پ

 پاراگراف سوم -2-4-4-10   بند 259  صحهه 10بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح ز گ یس     

 

ناری ساتماانا در هاا  یک ام شرای  میر نا ر انا ام ه ریا ه  هم در امن اسمفاد  (  44

 هسا؟

 نیس .الف( به هیچ وجه اسسحاده از آن در بسن مجاز 

 ب( در بسن مسل  مشرون بر اینکه از پیش تنیدگی اسسحاده نشده باشد.

 درصد وزنی سیمان 2ج( در بسن مسل  پیش تنیده و حداکثر به مقدار 

 د( در بسن بدون فوالد )تا درصد وزنی مشخص(

 70 صحهه  قسم  پ -2-1-3-10-5  بند  5بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح د گ یس     



 

 س    رشخه ا  ارای  د  رأیها  آن  ن رد  در  نقادنف  هم  امن  اقماال  ایاسام   دای   امن  ارای  (45

 ااشا؟ نا  صحهح  مانغ    آمنایش  ارای  میر  شرای   ام  یکهاا د  اسف  شا   راه   و اف  این  ام  نغ  

 (د اسف نشا  داد  اجام  ناتر ناساص ر س  تاصا ردش)

 ها مغزه.  شوند   منسقل  آزمایشگاه  به  و  دارکنگه   شک  شرایا  در  باید  شده  گرفسه  هاکمغزه(  ۱

 .شوند آزمایش گیرک مغزه از پس روز ۷ تا روز ۵ بین باید

 و   دارکنگه  رطوب   عایق  ظروف  یا  هاکیسه  در  مرطوب  شرایا  در  باید  شده  گرفسه  هاکمغزه(  ۲

 در    شک  شرایا  در  دارکنگه  از  پس  روز  ۵  باید بین  هامغزه.  شوند  منسقل  آزمایشگاه  به

 .شوند آزمایش گیرک مغزه از پس روز ۷ تا آزمایشگاه

 و   دارکنگه  رطوب   عایق  ظروف  یا  هاکیسه  در  مرطوب  شرایا  در  باید  شده  گرفسه  هاکمغزه(  ۳

 پس  روز  ۷  تا  آب  در  دارکنگه  از  پس  روز  ۵  باید بین  هامغزه.  شوند  منسقل  آزمایشگاه  به

 .شوند آزمایش گیرک مغزه از

 ها مغزه.  شوند  منسقل  آزمایشگاه  به  و  دارکنگه   شک  شرایا  در  باید  شده  گرفسه  هاکمغزه(  4

 آزمایش   گیرک  مغزه  از  پس  روز  ۷  تا  در آزمایشگاه  آب  در  نگهدارک  از پس  روز  ۵  بین  باید

 . شوند

 ۴۸۱ ( پ) و( ب) جزء ۴-۱۱-۲۲-۹   بند9: بر اساق کساب مبهث ج اب

  اسف صحهح ز گ یس   

 

( هاانهک ام گ یس  مای میر در ن رد ال انات نررا  اا داازسا غهرعان  در ساااتماان  46

 ناا ااشا؟ ما صحهح 

الف( امکانات ضاارورک مانند منابع آب  برق اضااحرارک و تلحن در هر سااا سمان باید پیش 

 بینی شود.
 باید از پوشش هاک مناسب اسسحاده شود.ب( براک ححاظ  تجهیزات الکسریکی حساق 

ج( سایساسم هاک اطالع رساانی و هشاداردهنده باید بصاورت غیر مسمرکز بوده و دا ل یک لوله 

 اجرا شوند.

د( بکارگیرک تمهیدات الزم از قبیل مولد برق اضاحرارک به منمور کارکرد مداوم در بعضای 

 مكان ها مانند اتاق هاک عمل بیمارسسان الزامی اس . 

 103  صحهه 3-2-3-7-21  بند 21بر اساق کساب مبهث  ج اب:

سایساسم هاک اطالع رساانی و هشادار دهنده باید به صاورت مسمرکز بوده و نباید دا ل  ر باهح:

 یک لوله اجرا شوند.

 اسفد صحهح ز گ یس     

 

 IPB  200نقط     8( در یک واب سااتماانا سااد  ر ا  اا نااراسا ماگرای نعا لا ام ن ع 47

= 240ا  عس ان نااراساا قااهمر ارای چ  ط لا نا ر انا واا  اسمفاد  ااشا؟ )زرض هسها  

MPa  )اسف 

 m 85/5د(   m 61/7ج(   m  86/9ب(   m 14/10الف( 

 2-10-3-10   بند 224  صحهه 10بر اساق کساب مبهث  ج اب:

r شعاع ژیرسیون مقحع عضو : 

 اسفد صحهح د گ یس     

 

 اسف   ورار  داردا  ما ای   شاال  د  غرب  شر ا  طر   س   ام  ه   مناان  شار  در  منهسا  در  (48

 اا  طاق   دد  شروا  ناادر  ساتماان  نمر اقااث ش د  17  قاددا    اررفاع  اا  طاق   ۵  ساتماانا

ااشساد نا  نمر  ۲۰  قادد  اررفاع  اا  طاق   ۶  غراا  ناادر  ساتماان  د  نمر  ۸  قادد  اررفاع

 ساتماان   سامنا  د  ااشانا  نمر  ۱۲  قاددا    اررفاع  د  نمر  ۴  زاص    اا  شاالا  ما ای   ساتماان

 نالتهن   ا   را   م   آگاما  ماما ای   اا   ار   از ایش اار  اقماالا  تطرات  دراار   اسف  ن تف

دج د   اا   ار   اار  شان  اباز   انتان  ماما ای   ام  یک  هاا   اا   اراید  ناایا  اران   ماآن

 دارد؟ 

 شرقی همسایه بام فقا( ۲   همسایه سه هر بام( ۱

 شمالی هاکهمسایه بام فقا( ۴ شمالی     و شرقی هاکهمسایه بام( ۳

 62  48  صحهه  14-7-6  بند 1-7-6  جدول  6بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسف صحهح ب گ یس   

 



ارای هامش ت ارات د تطرات گ  ش سطحاا را چسا نمر در نحادد  اطرا  ت  اص ا گ  ش   )49

 دسام ص رت گهرد؟ اایا قااو  ساتف

   مسر ۱۰۰(  4                    مسر  ۵۰(  ۳           مسر ۲۰( ۲           مسر ۱۰( ۱

 101صحهه    5-5-7  بند 7کساب مبهث بر اساق  ج اب:

 اسفد صحهح ب گ یس  

 

نه هامر ام ج ش انگشامان  اسامفاد  شاا    25د  18( ارای ارصاال دد در  ا  باخانف مای 50

سا رای مایا ایااد شاا  اسافد قااو  وطر  mm  18اسافد ا  این نسظ ر ردی در  ا  باخانف  

 س رای چسا نه هامر اسف؟ 

 26د(    31ج(    31ب(    28الف( 

 (2قسم  )ب( جزوه ) -3-2-9-2-10  بند 153  صحهه 10بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح د گ یس     

 

در تص ص ن ع ز  دمای ن رد اسمفاد  در طراقا در سام  مای اا سه مم مای دیژ  لرم  (  51

 ای هاا  عاارت صحهح اسف؟

( براک آرماتورهاک طولی نسب  تاب کششی اندازه گیرک شده در آزمایشگاه به تنش تسلیم ۱

 .باشد 25/1 حداکثراندازه گیرک شده 

 اس .   زبرشی مجا   اموتبه عنوان    0MPa ۵۵( اسسحاده از آرماتورهاک با تنش تسلیم بیش از۲

( در آرماتورهاک عرضی قاب هاک ویژه تنش تسلیم اندازه گیرک شده در آزمایشگاه از تنش  ۳

 فراتر رود.  MPa 125 تسلیم در مهاسبات باید بیش از 

به عنوان مهصور کننده در سیسسم هاک   MPa  700انش تسلیم  ( اسسحاده از آرماتورهاک ب۴

 ویژه لرزه اک با شرایا  اصی مجاز اس . 

  69     68  صحهات    10-8-4-9و بند  5-4-9و جدول    4-4-9  جدول    9بر اساق کساب مبهث    ج اب:

 70و 

 اسف صحهح د گ یس   

 

د شاش اا رهرمای چ اا هاا  یک در ساقف مای رخف سااتماان مای اسایا غهرن ا ح ام ن ع ( 52

 ام نشخص  مای میر درسف اسف؟

میلی مسر باشاد تیرهاک   600الف( در صاورتیکه حداکثر فاصاله مهور تا مهور تیرهاک اصالی  

 میلی مسر به صورت طره ادامه یابند. 600اصلی سقف تا میزان حداکثر 

ی باشاد می تواند تا میل  400ب( در صاورتیکه حداکثر فاصاله مهور تا مهور تیرهاک اصالی 

 میلی مسر به صورت طرح ادامه یابند. 800میزان حداکثر 

میلی مسر به صاورت  400ج( در پوشاش هاک ساقف ته  تیرهاک چوبی اصالی حداکثر می توانند 

 طره ادامه یابد.

سانسی مسر کنار هم قرار گیرند و  70تا   40د( تیرهاک اصلی سقف باید با فاصله هاک بین 

 میلی مسر به صورت طره اجرا شوند. 800اکثر تا میزان حد

 128صحهه  5-5-8و جدول  128و  127صحهه    6-8-5-5-8بند    8مبهث بر اساق کساب  ج اب:

 اسفد صحهح الف گ یس     

 

( سااتماانا دارای ساه امم واب سااتماانا ز  دی اا نااراسای ماگرای دیژ  در مر دد 53

ورار داردد در صا ررا   IHانمااد اصا ا د در دد طر  نره  جر  اساف د ار ردی منهن ن ع 

ه  این سااتماان دارای نانسظاا شاایا دهیشاا در دالن ااشااا قااهمر اررفاع ناام آن ام 

 در نظر گرزم  ش د؟  ررام دای  چقار نا ر انا

 مسر 50د(   مسر 35ج(   مسر 75ب(   مسر 15الف( 

 35،34(  صحهات 2800بر اساق آیین نامه طراحی پالن در برابر زلزله )اسساندارد   ج اب:

 اسف صحهح د گ یس     

 

( در وراردادماای اجرای ساااااتمااان )دهااان ناایریاف( ن ااائ لهاف رااانا عا هاات اجرای 54

سااتماانا رعههن ایهاانتاران ارای مر یک ام و ااف مای سااتماان د عقا ورارداد اا آناا 

 ار عاا  چ  ه ا اسف؟



 ب( مالک یا نماینده قانونی او     الف( مدیر

د( با تعیین سااازمان اسااسان بر عهده  ج( در هر بخش بر عهده پیمانکاران مربوطه اس 

 پیمانکاران جزء اس   

 161  صحهه 4  ماده 3-4  بند 2اب مبهث بر اساق کسج اب: 

 اسفد صحهح الف گ یس     

 

 اناا   ن اامقهم غهر رااص ابر در ناار ن و  ا  وط  ا  ن اااف اطاهسان اقرام اراي( 55

 اسف؟ ال اني آمن ن هاا 

 کوتاه اتصال حلقه امپدانس گیري اندازه( 1

 اضافي و اصلي بندي هم تداوم( 2

 زمین الکسرود مقاوم  گیري اندازه( 3

 .اس  صهی  گزینه سه هر( 4

  5- 8-7-22و  54صاحهه   1-8-7-22و  56صاحهه    6-8-7-22  بندهاک  22بر اسااق کساب مبهث  ج اب:

 56صحهه 

 اسفد صحهح د گ یس     

 

زرض )  ؟نمر اسفچسا نه ا   (بخانف نؤبر ه)در ارصال ج شا شت  میر بخانف نؤبر ج ش    (56

 (اسمفاد  ام ردش نذه ر ارای اماا  ن رد نظر ناام اسفهسها 

 
1 )14   2 )16   3 )17   4 )20 

 145  صحهه  1-2-9- 2-10  بند 10بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسف صحهح  الف گ یس        

 

ر ج    ااد  ااشانا  𝟐𝟖∅𝟓  ا   نهام  دمان   دس   لسگر  ارای  طراقا  ام  اعا  امسا  رهر   یک  ( در57

 ج نهات  ام  یک  هاا د  ش د  داد   ورار   ی   دد  عرض هم رهر  م  اسف این نقاار نه گرد درا   

)ورار   اسف؟  صحهح   میر  اشتال  در  آرنار راسای

 دادن نه گردما در دد  ی  ام نظر نحاساارا

  (داسف االنان 

    3( شکل 1

    2( شکل 2

    1( شکل 3

 ( هیچکدام4

 

 ۴۲۰   صحهه۲-۱-۲-۲۱-۹   بند 9بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسف صحهح الف گ یس   

 

 رغههر  دله   ا   عا   در  دلا  شا   طراقا  ن ر رتان   گ مرد   منا   اار  قااو   ارای  هف  یک  (58

 وا ل   واا    اررفاع  قااهمرد  ش دنا   مای ن ا عای  دار اسمفاد سهم  اناار  عس ان  ا   هاراریا

 رر اسف؟  ن دیک میر مایگ یس  ام یک هاا  ا  هف ه  در نصالح این هردن اناار

 مسر 75/0( 4         مسر 1( 3  مسر   25/1( 2  مسر 5/1( ۱

  صحهه 3-6-و ادامه جدول پ  33  صحهه  ۱-5-۶  ادامه جدول    6بر اساق کساب مبهث    ج اب:

130 

 اسف صحهح د گ یس   

 

 ؟ش دناا  ر قا  𝒎𝒎  12 وطر  ا  تان ت  یک   ارای  اسماناارد  والب   میرا  ن ارد  ام   یک  هاا   (59

 آزاد انسهاک در مسسقیم طول 𝑚𝑚80 اضافهبه ۱۳۵  م -۱



 طول مسسقیم در انسهاک آزاد 𝑚𝑚80اضافه به ۶۰  م( ۲

 آزاد انسهاک در مسسقیم طول 𝑚𝑚 ۱۰۰اضافهبه ۱۳۵ (  م3

 طول مسسقیم در انسهاک آزاد 𝑚𝑚80اضافه به ۹۰  م( ۴

 423   صحهه2-21-۹   جدول 9بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسف صحهح ب گ یس 

 

اسمفاد     IPB  ۲۶۰زرض هسها در طراقا یک سم ن نخم   نحاط در امن نطاا  شت  میر ام  (  60

ا  mm  ۴۵۰    ×۴۵۰نقط  ز  دی ج ش شا  اناد اگر ااعاد نقط     شا  د گ  نهخ ما ا  اال مای

نه ا نمر د امن اا دمن نخص ص   ۱۵د شش امن ردی گ  نهخ ما اراار  

ن گ   قااهمر وطر  ه  ماهخنعا لا ااشاد  نقادیر میر ا   ام  یک  اا  

  ن دیک رر اسف؟

1 )14 mm    2 )16 mm  3 )mm  18         4 )mm 20 
   

 137  صحهه  2-8-2-10  جدول  10بر اساق کساب مبهث  ج اب:

 اسفد صحهح ب گ یس     

 

 

 

 


