
 است؟ صحيح استان مهندسي نظام عمومي مجمع اداره و تشکيل نحوه مورد در گزينه کدام( 1

 را  وزارت تصيهي  به  اسياا  مدير  هوات پوشيهااد به که بهد خهاهد اي نامه شيوه  طبق( 1

 .رسد مي شارسازي و

 شارسازي  و  را   وزارت  تهسط  مرکزي  شهراي  پوشهااد  به  که  بهد  خهاهد  اي  نامه  شوه   طبق(  2

 .شهد مي تائود و تصهي 

 تصيهي  عمهمي  مجمع تهسيط اسياا  سيازما   پوشيهااد به که بهد خهاهد اي نامه شيوه  طبق( 3

 .شهد مي شارسازي تائود و را  وزير تهسط و

 و تصيهي  عمهمي هوئت تهسيط مرکزي شيهراي پوشيهااد به که بهد خهاهد اي نامه شيوه  طبق( 4

 شهد مي شارسازي تائود و را  وزير تهسط

صيحهه  52اصيحیوه  ماد    3بر اسيا  اانه  ناا  ماهدسيو و کهارس سياخاما  ب تبصير    جواب:
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 است. صحيح د گزينه    

 

  ؟ نيستای صحيح  ( کدام يک از عبارات زير در مورد ديوارهای غير سازه2

مار بايد از تورک که ارتحاع آزاد ديهار را کاهش    5/3( در ديهارهای با ارتحاع بوش از  ۱

 شهد اساحاد  نمهد. مو دهد و به وادار و ساه  وصل مو

ارتحاع کف تا کف طبقه   01/0  ( فاصله جداسازی ديهارهای داخلو از ساه  ها به انداز  ۲

 مو باشد.

مار لزومو به اجرای وادار انااايو در   5/3  از  ( در توغه های بلهکو به ارتحاع کمار ۳

 نزديکو ساه  نمو باشد.

 .( ارجح است که از ديهارهای خارجو پانلو در بومارساا  ها اساحاد  شهد۴

 4- 1-1-4-1-6-ب بهد پ6ب پوهست  2800بر اسا  آيون نامه  جواب:

 است. صحيح الف گزينه    

 

عضکو ممشکط هره ای را مع ع سک ری نشکان داده در شککل زير دو نو  رو  اجرا ررای يک ( 3

شکده اسکت. ضرک کنيد در هر دو رو  اجرا تير از مهار جانبط کاضط ررموردار اسکت د کدام 

 يک از گزينه های زير صحيح است؟

 
( از مقاومت خمشيو طرایو بوشياری 2( تور نسيبت به روش اجرايو )1الف( در روش اجرايو )

 برخهردار است.

( از مقاومت خمشييو طرایو بوشيياری 1( تور نسييبت به روش اجرايو )2اجرايو )ب( در روش 

 برخهردار است.

 ( يکسا  است.2( و )1ج( مقاومت خمشو طرایو تور در هر دو روش اجرايو )

( به طهس تور بسييا و داردب 2( و )1د( مقاومت خمشييو طرایو تور در هر دو روش اجرايو )

( مو تهاند کمارب مسياوی يا بوشيار 1ر روش اجرای )در ناوجه مقاومت خمشيو طرایو تور د

 ( باشد.           2از مقاومت خمشو طرایو تور در روش اجرای )

 81اسمت الفب صحهه  9-5-2-10بهد  ب10کااب مبهث بر اسا   جواب:

 است. صحيح الف گزينه   

 

 کارگاه هاي کدام در  آتش نشکاني و اورژانس مراکز را ضوري تماس رراي ارتباهي وسکايل (4

 است؟ الزم سامتماني

 ساخاماني کارگا  هاي همه ( در1

 کارگر نحر 200 از بوش با ساخاماني کارگا  هاي ( در2

 .باشهد داشاه سه ون ماشون آالت دسا ا  5 از بوش که ساخاماني کارگا  هاي ( در3

 جهشکاري. روش  با  فلزي  اسکلت با  طبقه  10  از  بوش ارتحاع  با  ساخاماني  کارگا  هاي  ( در4

 25صحهه ب 3-8-3-12بهد ب 12بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح الف گزينه    



 

 ررای   زير  موارد  از  يککدام  استفادهد  مورد  رتن  رده   و  ريزیرتن  روزهای  از  نظرصرف   (5

  .(شود ضرک مترمکعب يک از رتن ريش مخلوط هر حجم. )است صحيح رتند از رردارینمونه

مار طهس يک نمهنه برداری و در تورهايو که جدا از اطعات    50در ساه  ها برای هر    -1

 مار طهس يک نمهنه برداری 100دي ر بان ريزی موشهند برای هر 

 مار مربع يک نمهنه برداری  150مار مکع  و يا هر  50در شالهد  ها برای هر  -2

 مار مربع يک نمهنه برداری 200مار مکع  و يا هر  10در داس ها برای هر  -3

 مار مربع يک نمهنه برداری   150مار مکع  يا هر  20در ديهارها برای هر  -4

 ۴۷۹ صحهه ب 2-2-11-22-9ب بهد 9بر اسا  کااب مبهث  جواب:

  است صحيح الف گزينه  

 

ميلگردهای ( در سکعف های تيرهه رلو،د حدالل خکخامت شوشکش رتن روی رلو، هاد حدالل ل ر 6

 دامل شوشش رتنط و جهت آن ها و ضاصله آن ها از هم رايد ره ترتيب هعدر راشد؟

مولو مارب در جات تورچه ها و با  8سييياناو مارب اطر مول ردها  5الف( یداال ضيييتامت 

 ساناو مار باشد. 40فهاصل یداکثر 

ه ها و با مولو مارب در جات تورچ 8سييياناو مارب اطر مول ردها   7.6ب( یداال ضيييتامت  

 ساناو مار باشد. 40فهاصل یداکثر 

مولو مارب در جات عمهد بر تورچه ها و  6سياناو مارب اطر مول ردها  5ج( یداال ضيتامت 

 ساناو مار باشد. 25با فهاصل یداکثر 

مولو مارب در جات عمهد بر تورچه ها و  4سياناو مارب اطر مول ردها  7.5د( یداال ضيتامت 

 ساناو مار باشد. 25با فهاصل یداکثر 

 101ب صحهه  1-13-6-4-8بهد ب 8بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح ج گزينه    

 

 رتن  معاومت  آزمايش  و  رردارینمونه   انجام  از  توانمط   زير  موارد  از  يککدام   اساس  رر  (7

 نمود؟  نظرصرف

 .باشد کمار مارمکع  ۳۰ از روز يک در مصرفو بان یجم کل کهدرصهرتو( ۱

 به   و  بهد   کمار  مارمکع   ۳۰  از  ساخامانو  پروژ   يک  مصرفو  بان  یجم  کل  کهدرصهرتو(  ۲

 .باشد مهجهد بان کوحوت بهد  بتشدسا ا  ناارت دلولو بر رضايت تشتوص

 ۳۰  از  روز   يک  در  مصرفو  بان  یجم  کل  و  بهد   شالهد   به  مربهط  مصرفو  بان  کهدرصهرتو(  ۳

 باشد. کمار مارمکع 
 کمار   بان  رد   و  بهد   کمار  مارمکع   ۳۰  از  روز  يک  در  مصرفو  بان  یجم  کل  کهدرصهرتو(  ۴

 .باشد ۲۵C از

 ۴۸۰ ب صحهه۵-۲-۱۱-۲۲-۹ ب بهد 9بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است صحيح ب گزينه  

 

  15  و  10  هایخخامت  ره  ل عه  2  اتصال  ررای  نسبط  نفوذ  را  شياری  جو   مؤثر  خخامت  ( حدالل8

  از : است عبارت مترميلط

 مارمولو 10( 4  مارمولو 6( 3  مارمولو 5( 2   مارمولو 3( 1

   146ب صحهه 1-9-2-10جدوس اسمت )ب( و  1-2-9-2-10ب بهد 10بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است صحيح  ب گزينه    

 

( م ارق مبحث ريسککتم کدام گزينه از اشکککال مشککخب شککده ررای انوا  تارلوها و ع يم 9

 تصويری در سامتمان ها و کارگاه ها صحيح است؟ 

الف( عحئم تصيهيری بازدارند  داير  ای شيکلب عحئم تصيهيری هشيدار دههد  مربع يا مسياطول 

تصيهيری آگا  کههد  سيوسيام نسبت به شيکلب عحئم تصيهيری الزا  کههد  داير  ای شيکلب عحئم 

 شرايط ايمن و عحئم خروج اضطراری مربع يا مساطول شکل.

ب( عحئم تصيهيری بازدارند  داير  ای شيکلب عحئم تصيهيری هشيدار دههد  مثلثو شيکلب عحئم 

تصيهيری الزا  کههد  داير  ای شيکلب عحئم تصيهيری آگا  کههد  سيوسيام نسيبت به شيرايط 

 خروج اضطراری مربع يا مساطول شکل.ايمن و عحئم 



ج( عحئم تصيهيری بازدارند  داير  ای شيکلب عحئم تصيهيری هشيدار دههد  مثلثو شيکلب عحئم 

تصيهيری الزا  کههد  مثلثو شيکلب عحئم تصيهيری آگا  کههد  سيوسيام نسيبت به شرايط ايمن و 

 عحئم خروج اضطراری مربع يا مساطول شکل.

رند  مثلثوب عحئم تصييهيری هشييدار دههد  داير  ای شييکلب عحئم د( عحئم تصييهيری بازدا

تصيهيری الزا  کههد  داير  ای شيکلب عحئم تصيهيری آگا  کههد  سيوسيام نسيبت به شيرايط 

 ايمن و عحئم خروج اضطراری مربع يا مساطول شکل.

 6و  5و  4ب صحهات 2-20ب بهد 20بر اسا  کااب مبهث جواب: 

 است. صحيح ب گزينه    

 

 مياران در سکامتماني ماشکين آالت و تجهيزات اسکتعرار رراي سکامتماني کارگاه يک در (10

 است؟ الزم تمام شرايط حائز گزينه کدام مجاورد

 مار 15تقاطع  با که شيهند  مسياقر طهري ماشيون آالت و  تجاوزات و شيهد گرفاه الز  ( مجهز1

 در  مهدوديت باعث يا رانهدگي و راههمايي شيد  عحئم ديد  مانع و باشيهد داشياه فاصيله

 نشهند. خدماتي وایدهاي ساير و آتش نشاني مامهرين وظايف انجا 

 مار 15تقاطع  با که شيهند  مسياقر طهري ماشيون آالت و  تجاوزات و شيهد گرفاه الز  ( مجهز2

 .نشهند رانهدگي و راههمايي شد  عحئم ديد  مانع و باشهد داشاه فاصله

 مار 18تقاطع  با که شيهند  مسياقر طهري ماشيون آالت و  تجاوزات و شيهد گرفاه الز  ( مجهز3

 .نشهند رانهدگي و راههمايي شد  عحئم ديد  مانع و باشهد داشاه فاصله

 مار 18تقاطع  با که شيهند  مسياقر طهري ماشيون آالت و  تجاوزات و شيهد گرفاه الز  ( مجهز4

 در  مهدوديت باعث يا رانهدگي و راههمايي عحئمشيد   ديد  مانع و باشيهد داشياه فاصيله

 نشهند . خدماتي وایدهاي ساير و آتشهشاني مامهرين وظايف انجا 

 39ب صحهه 3-1-6-12بهد ب 12بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح الف گزينه    

 

 ؟ نيست شايش اهداف از زير هایگزينه از يک کدام گودد ديواره احداث شروژه يک ( در11

 تامون ايمهو گهد در یون عملوات اجرايو و پس از گهدبرداری( ۱
 پاسخ ساز  های مهجهد به وضعوت جديد در یون و پس از گهدبرداری ارزيابو( ۲
 کهارس روش و پارامارهای طرایو اناتاب شد  و بازن ری آ  در صهرت نواز( ۳
 گهد اطراف هایزمون زهکشو( ۴

 36ب صحهه  1-7-3-7ب بهد  7مبهث براسا  کااب جواب: 

 است صحيح د گزينه     

 

 و  مرده  رار  شدت  هه  هنان.  راشدمط  مترمررع  ۴۰  انبار  يک  کف  در  تيری  رارگيری  ( س ح12

 محاسبات  در  موردنظر  تير  زنده  رار  شدت.  راشد  مترمررع  رر  کيلونيوتن  ۶  و   ۷  ترتيب  ره  زنده

 شود؟ گرضته نظر در رايد مترمررع رر کيلونيوتن هند حدالل سازه

1 )2/4    2 )8/4   3 )5   4 )6  

 ۲۵صحهه  ب ۲-۵-۵-6 ب بهد6: بر اسا  کااب مبهث جواب

  است صحيح د گزينه  

 

( تغيير مکان جانبط نسکبط مجاز هبعه سکوم در يک سکامتمان سکه هبعه را هر نو  ل عات 13

سکانتيمتر تحت زلزله رهره   320ارتفا  هر هبعه غيرسکازه ای )ضالد ويگگط ما  اتصکال( ره 

 رردارید رر حسب ميليمتر هعدر است؟

1 )8/76  2 )6/25  3 )48   4 )16 

 (ب2800کااب : آيون نامه طرایو ساخاما  ها در برابر زلزله )اسااندارد  بر اسا   جواب:

 52ب صحهه 2-11-3بهد 

 است. صحيح د گزينه    

 

های شانل ررای تأمين شايداری لائم شانل  D3سامته را  های نيمه شيشررای اجرای سامتمان(  14

 ؟دانيدطديوار ره منظور رتن شاششط کدام مورد را مناسب م

 بهد افقو اساحاد  شهد.ماری از پايون ديهار از پشتمولو ۱۰۰۰تا  ۸۰۰( در فاصله ۱

 بهد افقو اساحاد  شهد.باالی ديهار از پشتماری از مولو ۱۰۰۰تا  ۸۰۰( در فاصله ۲



 بهد اائم اساحاد  شهد.ماری از گهشه ديهار از پشتمولو ۸۰۰تا  ۶۰۰( در فاصله ۳

 بهد اائم اساحاد  شهد. ماری از گهشه ديهار از پشتمولو ۱۰۰۰تا  ۸۰۰( در فاصله ۴

 56ب صحهه  ۵۲-۲-۶-۶-۱۱ب بهد 11کااب مبهث بر اسا   جواب:

 است. صحيح ب گزينه 

 

 آزمايش   و  رردارینمونه  از  تواندمط  نظارت  دستگاه  آرمهدرتن  هایسامتمان  ريزیرتن  در  (15

 نمايد؟  نظرصرف زير شرايط از يککدام در رتند

 .باشدنمو بان آزمايش برای گورینمهنه عد  به مجاز ناارت دسا ا  شرايطو هوچ در( ۱

 بتشرضايت  برای  دلولو  و  بهد   کمار  مارمکع   ۳۰  از  روز  يک  طهس  در  ريزیبان  وعد   هر  یجم(  ۲

 مهجهد باشد. بان کوحوت بهد 

 باشد.   بتشرضايت  بان  رد   هما   با  مشابه  هایپروژ   در  کاربپوما   بان  هایآزمايش  ناايج(  3

 برای  دلولو  و  بهد   کمار  مارمکع   ۳۰  از  ساخاما ب  پروژ   در  مصرفو  بان  کل  یجم(  4

 باشد. مهجهد بان کوحوت بهد  بتشرضايت

 ۴۸۰ صحهه ب ۵-۲-۱۱-۲۲-۹ ب بهد9بر اسا  کااب مبهث  جواب:

  است صحيح د گزينه  

 

( از نظر ظاهری کداميک از موارد زير سکککبب غيرلارل تلعط شکککدن يک الکترود را ل ر 16

 ميليمتر مط شود؟  8مفتول 

   مولومار از سر الکارود روکش دار 6الف( لتت بهد  

 مولومار در روکش الکارود  8ب( وجهد دو ترک مهئو به طهس 

ج( وجهد يک برجسا و به انداز  
1

6
 ضتامت روکش 

مولومار به عمق  2د( وجهد دو فرو رفا و نایوه ای به طهس 
1

3
 ضتامت روکش  

 101ب صحهه 1-16-3بر اسا  کااب راههمای جهشب بهد جواب: 

 است. صحيح الف گزينه    

 

 ( آيا مط توان در اتصاالت شيچط از نو  اتکائطد از شيچ های شر معاومت استفاده نمود؟ 17

الف( خورب زيرا مقاومت زياد پوچ ها در مهل اتکاء مهج  له شيد  لبه های سيهراه ها مو 

 شهد.

 ب( بلوب مشروط به طرایو صهوح اتصاس.

اس از نهع اتکايو نتهاهد ج( خورب زيرا پوچ های پر مقاومت بايد پوش تهود  شيهند و اتصي

 بهد.

د( خورب زيرا اسييياحاد  از دو نهع مصيييالح )پوچ پر مقاومت و اطعات فهالدی با مقاومت 

 کمار از آ ( در اتصاالت مجاز نوست.

  4ب سطر1-3-9-2-10ب  بهد 157ب صحهه 10بر اسا  کااب مبهث جواب: 

 است. صحيح ب گزينه    

 

 لد خخامت ريشه ررای هه منظوری ايجاد مط شود؟ ( در جو  های شياری را نفوذ کام18

ب( برای جلهگوری از ريزش جهش و سهخا و   الف( برای دسارسو الکارود به ريشه جهش

 ريشه جهش

 د( برای کاهش هزيهه های آماد  سازی لبه   ج( برای نحهذ بوش تر جهش

 116ب صحهه 8-4بر اسا  کااب راههمای جهش و اتصحت جهشوب بهد  جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

 ( سامتار کدام ش ستيک سلولطد دارای سامتار سلول رسته و شر از هوا است؟ 19

 ب( فه  پلو اسااير  اکسارود شد     الف( پلو اسااير  مهبسط

د( فه  االسييياهمری اابل                 ج( فه  پلو يهرتا              

 انعطاف

 95ب صحهه 1-2-2-13-5ب بهد 5بر اسا  کااب مبهث جواب: 



 است. صحيح الف گزينه    

 

جان شناه های يک شارکينگ مودروهای سواری تشکيل شده اند از ستونک های مجزا ره (  20

که در يک رديف در ضواصل نزديک ره هم لرار گرضته و ره دال کف متصل   mm   900ارتفا   

امکان ررمورد مودرو و اعمال رار متمرکز ناشط از اين ررمورد   شوند. ره هر کدام مستع ا مط

د در محل اتصال اين Mوجود دارد. حداکثر لنگر ناشط از رارهای زنده )ردون خريب رار(  

ره کدام يک از گزينه های زير نزديک تر است؟ )خخامت کف   kN.mستونک ها ره کف ررحسب  

  ای است(ازهروده و ضالد نعش س mm  100سازی روی دال کف 

1 )21   2 )24   3 )27   4 )30 

 27ب صحهه  3-7-5-6بهد ب  6بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است صحيح الف گزينه   

 

نظر ره اهميت ناحية حفاظت شکده اعضکا در تامين شککل شیيری مورد نيازد کدام يک از  (21

 جزئيات رندی زير در اين ناحيه ر مانع است؟ 

 ( وصلة مساقوم يا غورمساقوم پوچو ورق های تشکول دههدة عضه1

 ( وصلة مساقوم يا غورمساقوم جهشو ورق های تشکول دههدة عضه2

ذوزنقه ای تورهای متالط در صيهرت تامون الزامات اتصياالت از  ( خاس جهش کرد  ورق های3

 پوش تايود شد 

 ( جهش بست فلزی برای ن اداری لهلة فاضحب4

  198ب صحهه 2-2-3-10ب بهد  10بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است صحيح ج گزينه  

 

( کدام گزينه در مورد ارتفا  نردران دو هرضه در حالت راز و اسکتفاده از نردران يک 22

 هرضه لارل حمل صحيح است؟ 

درجه که تکوه گا  تهاانو با  75با زاويه کمار از  -مار بوشار باشد  5/3الف( نبايد از 

 سطح مبها ايجاد کهد مجاز است.

رجه که تکوه گا  تهاانو با سيطح مبها د 90با زاويه  -مار بوشيار باشيد 4ب( نبايد از 

 ايجاد کهد به هوچ وجه مجاز نوست.

درجه که تکوه گا  تهاانو با سيطح مبها  90با زاويه  -مار بوشيار باشيد 3ج( نبايد از 

 ايجاد کهد با رعايت شرايط ذکر شد  مجاز است.

 در کارگا  در هر صهرت مجاز نمو باشد. -مار بوشار باشد 5/2د( نبايد از 

 7-3-7-12و بهد  4-3-7-12ب بهد 53ب صحهه 12بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح ج گزينه    

 

 ؟ نيست صحيح ريزیرتن مورد در زير عبارات از يککدام  (23

 مجاز  ایساز    اطعات  در  شد ب  شروع  آ   گورش  و  آمد   در  ستت  نومه  یالت  به  که  باهو  مصرف(  ۱

 ناارت دسا ا  اجاز  با باشدب م رنمو

 و   زد   يخ   معرض  در  هایبان  برای   ههاب  یباب  با  و   زایباب  مهاد  یاوی  بان  از  اساحاد (  ۲

 .است الزامو ماهالو هایشد  آب

. نباشد  الز   اال   بسان  ناارت  دسا ا   نار  با  که  باشد  نههی  به  زمون  شرايط  کهدرصهرتو(  3

 پهشش  از  شالهد ب  اطراف  زمون  تهسط  تاز   بان  جذب آب  از  جلهگوری  برای  بايد  کارپوما 

 .کهد اساحاد  مشابهب هایروش يا و پحساوکو
 . نوست کههد  ماراکم وسايل از اساحاد  به نوازی خهدتراکمب هایبان اجرای در( ۴

ب    ۵-۶  - ۱پ-۹  / بهد  ۴۶۴  صحهه  ب(  ج)  جزء  ۱-۲-۵- ۲۲-۹  ب بهد9: بر اسا  کااب مبهث  جواب

  517 صحهه

 73 صحهه ب( الف) جزء ۵-۱-۳-۱۰-۵ ب  بهد5ث و همجهون مبه

  است صحيح الف گزينه  

 

( در سکيسکتم لاب ضوالدی سکبک حداکثر رار مرده و زنده ررای سکعف های ره ترتيب ررارر 24

 کدام گزينه مط راشد؟ 



  350کوله گر  بر مارمربع             ب( بيار مرد     200و بيار زنيد     500الف( بيار مرد   

 کوله گر  بر مارمربع 250و بار زند  

  350مارمربع                د( بار مرد    کوله گر  بر  350و بار زند     500ج( بار مرد   

 کوله گر  بر مارمربع 200و بار زند  

 38ب صحهه  2-2-2-6-11ب بهد 11بر اسا  کااب مبهث جواب: 

 است. صحيح ب گزينه    

 

 راشد؟مط صحيح گزينه کدام ( 25

 خطر  با  مهاطقو  در  سه و  طبقه  دو  ساخاما   يرزمونز  طبقه  در  نسبو  ديهار  درصد  یداال(  ۱

 .باشدمو درصد ۸ زياد زلزله

 .باشد  کمار   مارمولو  ۳۵۰  از  نبايد  دو    و  اوس  طبقه  در   باربر  ديهار  ضتامت   یاسب   هر  در(  ۲

 .کرد اساحاد  تها وم بهايو واید نهع دو از یداکثر ديهار ساخت در( ۳

 .باشدمو مار ۴ کحف روی از يرزمونز ديهارهای مجاز ارتحاع یداکثر( ۴

- 8و بهد  113صحهه  3-3-5-5-8و بهد  113ب صحهه  3-5-8ب جدوس  8براسا  کااب مبهث جواب: 

 114صحهه  5-5-3-4

 است صحيح الف گزينه  

 

(  ل ب ها که در ل عات شيش سکککامته رتنط ره منظور سکککهولت جاره جايط و رلند کردن 26

 ا هه خريب اهمينانط هرح شوند؟ آنها شيش رينط و تعبيه مط گردند رايد از هه جنس و ر

نير                 3ب ضري  اطموها  (St37)الف( فهالد نر   فيهالد    (St37)ب( 

 67/1ضري  اطموها  

د( هر نهع فهالدب ضيييري  اطموها      3ج( هر نهع فهالدب ضري  اطموها  

67/1 

 اسمت الف 2-5-11-12ب بهد 77ب صحهه 12بر اسا  کااب مبهث  جواب:

     گزينه الف صحيح است.

 

 در کدام يک از موارد زيرد ضشار ما، در حالت سکون در نظر گرضته مط شود؟ (27

 سپری ماار شد  با چهد تورک افقوالف( ديهارهای ن ابا  

  ماار از پشتماار شد   با يک مول ب( ديهارهای ن ابا  طر  ای 

در شييرايط  ج( ديهارهای ن ابا  زيرزمون ها که انااای آناا به سييقف ها ماکو هسيياهد

 اسااتوکو.

 بدو  ماار با يک مول ماار از پشتد( ديهارهای ن ابا  طر  ای 

 ب   5-5-2-5-5-7بهد  و   4-5-2-5-5-7بهد و   3-5-2-5-5-7ب بهد 7بر اسييا  کااب مبهث  جواب:

 57صحهه 

 است. صحيح ج گزينه   

 

شکل  Hدر نظر اسکت ررای سکتون های يک سکامتمان از نو  لاب ممشکط متوسکط از سکتون های  (28

سکامته شکده از ورا اسکتفاده شکود. در مصکو  سکامت اين سکتون کدام يک از عبارت های زير 

  صحيح است؟

و مار باال و مول 300( در مهل اتصياس تور به سياه  به فاصيله ای شيامل عمق تور به عحو  1

پايون باس تورب اتصيياس جا  به باس های مقطع سيياه  بايد از نهع جهش شييواری با نحهذ 

کامل به همرا  جهش گهشييه تقهياو در هر دو طرف جا  باشييد ولو در سيياير اسييمت ها مو 

 تهاند از نهع جهش شواری با نحهذ نااص باشد.

 جهش شواری با نحهذ کامل باشد. ( اتصاس باس به جا  بايد در سرتاسر طهس ساه  از نهع2

 ( اتصاس باس به جا  مو تهاند در سرتاسر طهس ساه  از نهع جهش گهشه دو طرفه باشد.3

( در مهل اتصياس تور به سياه  به فاصيله ای شيامل عمق تور به عحو  عمق مقطع سياه  باال 4

ری با نحهذ و پايون باس تورب اتصياس جا  به باس های مقطع سياه  بايد از نهع جهش شيوا

 کامل يا نااص باشد ولو در ساير اسمت ها مو تهاند از نهع جهش گهشه دو طرفه باشد.

  242(ب صحهه 6ب جزء ) 1-13-3-10ب بهد  10بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است صحيح الف گزينه  

 



 ۴۰۰Sميلگردهای مورد استفاده در محاسبات يک سازه را لاب ممشط رتنط ويگه از نو   (  29

اع م شودد ردون کنترل   MPa  530تنش تسليم ميلگردها    است هنانچه رراساس نتيجه آزمايش

 مجدد محاسباتد کدام يک از گزينه های زير صحيح است؟ 

 رماتهر های طهلو اساحاد  نمهد.آ( نمو تها  از اين مول رد به عهها  ۱

و است مو تها  اساحاد  تهر بوش از مقدار مهاسباترماآ( با تهجه به ايهکه تهش تسلوم  ۲

 نمهد.

 نمو تها  اساحاد  کرد.  ( برای خامهت در تورها اصحا ۳

باشد مو تها  به    MPa  700( در صهرتو که ناب کششو انداز  گوری شد  در آزمايش ا   ۴

 عهها  آرماتهر طهلو اساحاد  کرد.

 69اسمت الف ب صحهه  9-8-4-9ب بهد  9اسا  کااب مبهث بر  جواب:

 است صحيح الف گزينه 

 

کارگرانط که را دسکککتگاه مته ررلط کار مط کنند و احتمال درگيری مته را دسکککتکش   (30

 آنان وجود دارد .............. 

ب( بياييد از دسييياکش پيارچيه ای    الف( بايد از دساکش متصهص اساحاد  نمايهد

 اساحاد  نمايهد.

سياحاد  د( نبايد از هوچ نهع دسياکشيو ا  ج( بايد از دساکش الساوکو اساحاد  نمايهد

 نمايهد.

 30ب صحهه 1-8-4-12ب بهد 12بر اسا  کااب مبهث جواب: 

 است. صحيح د گزينه    

 

( حداکثر تعداد هبعات مجاز )روی زمين( يک سکامتمان رتنط را سکيسکتم لاب ممشکط که در 31

ميليمتر اسکتفاده   300آن ررای شوشکش سکعف ها از سکيسکتم تيرهه و رلو، ره ارتفا  کمتر از 

 ارتفا  تيرها ررارر خخامت سعف استد هعدر مط راشد؟ مط شود و

 2د(    3ج(    4ب(    5الف( 

-3-3(ب بهد 2800بر اسيا  آيون نامه طرایو سياخاما  در برابر زلزله )اسيااندارد   جواب:

 36ب صحهه 5-5

 است. صحيح ج گزينه    

 

شايدار کردن زمين   ( کدام يک از م ت های زير ررای جلوگيری از نشت کردن آب و همچنين32

 ررای رارگیاری ريش تر مورد استفاده لرار مط گيرد؟ 

 د( محت سومانو  ج( محت گچو  ب( محت گل آهک  الف( محت ساروج

 32ب صحهه 2-2-2-5-5ب بهد 5بر اسا  کااب مبهث جواب: 

 است. صحيح ب گزينه    

 

 کداميک از موارد زير در رار ه را شناسنامه ضنط و ملکط سامتمان صحيح مط راشد؟  (33

الف( شيهاسيهامه فهو و ملکو سياخاما  مدرکو اسيت یاوی اطحعات فهو سياخاما  بهد  و تهسيط 

 مجری ساخاما  تاوه شد  و برای صدور در اخاوار ناظر ارار داد  مو شهد.

سياخاما  مدرکو اسيت یاوی اطحعات فهو سياخاما  که تهسيط ناظر ب( شيهاسيهامه فهو و ملکو 

سياخاما  تاوه شيد  و برای صيدور در اخاوار ناا  ماهدسيو سياخاما  اسياا  ارار داد  مو 

 شهد.

ج( شيهاسيهامه فهو و ملکو سياخاما  مدرکو اسيت یاوی اطحعات فهو و ملکو سياخاما  که تهسيط 

شيد  و در اخاوار سيازما  ناا  ماهدسيو سياخاما  ناظر سياخاما  با اخذ نارات مجری تاوه 

 اساا  ارار داد  مو شهد.

د( شييهاسييهامه فهو و ملکو سيياخاما  مدرکو اسييت یاوی اطحعات فهو و ملکو سيياخاما  که 

اطحعات آ  تهسييط مجری تاوه شييد  و به تايود ناظرا  رسييود  و برای صييدور در اخاوار 

 سازما  ناا  ماهدسو ارار داد  مو شهد.

 7ب صحهه 9-2ب بهد 2بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح د گزينه    

 



در لاب ممشط رتنط ويگه استفاده از کدام وصله ررای آرماتور هولط تير در ناحيه (  34

  رحرانط مجاز است؟

 ( وصله جهشو و با شرايط ويژ ۱

 در نایوه بهرانو وصله آرماتهر طهلو تور مجاز نوست.  ( کحا ۲

 و با شرايط ويژ   ۲( وصله مکانوکو گرو  ۳

 و با شرايط ويژ  ۱( وصله مکانوکو گرو  ۴

 362ب صحهه  7-2-2-6-20-9ب بهد  9بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است صحيح ج گزينه  

 

کط رر شکمع های آزمايشکط معدار اگر رر اسکاس انجام آزمايش رارگیاری ضشکاری اسکتاتي  (35

ره دست آمده راشد حداکثر رار مجاز اين گونه شمع ها رر حسب   kN  310رار گسيختگط ررارر 

kN  (94رهمن  -نظارت -)عمرانره کدام يک از گزينه های زير نزديک تر است؟ 

 155د(    110ج(    125ب(   140الف( 

- 6-7بهد و ب  5-1-7-6-3بهد و ب  5-1-7-6-2و بهد 1-6-7ب جدوس 7بر اسيا  کااب مبهث جواب: 

 82ب صحهه 7-1-5

 است. صحيح الف گزينه   

 

 گردد؟ مط  تلعط   اصلط  ميلگردهای  ررای   استاندارد  ل ب   عنوان  ره   زير  موارد  از   يک  کدام  (36

(𝒅𝒃 ل ر  )ميلگرد است 

  مارمولو ۶5 از کمار نه ولو مساقوم طهس 𝑑𝑏4 یداال اضافهبه درجه ۱۸۰ ( اطر1

 مارمولو ۶۰ از کمار نه ولو مساقوم طهس 𝑑𝑏6 یداال اضافهبه درجه ۹۰( خم 2

 مارمولو ۶۰ از کمار نه ولو مساقوم طهس 𝑑𝑏12 یداال اضافهبه درجه 135 خم( 3

 مارمولو ۶۰ از کمار نه ولو مساقوم طهس 𝑑𝑏12 یداال اضافهبه درجه 45 ( خم4

 421 ب صحهه1-21-9ب جدوس  9بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است صحيح الف گزينه 

 

 ( در سيستم های لاب تونلط د کدام يک از موارد زير صحيح نيست؟ 37

مولو مار برای ديهار های هر طبقه در  150مار و یداال ضتامت  3( یداکثر ارتحاع خالص 1

 اين سوسام مجاز است.

درصد سطح زير بهای طبقه   3مقطع اسمو ديهار های ساز  ای در هر جات بايد یداال  ( سطح  2

 باشد.

م اپاسکاس برای بان ساز  ای و یداال تهش   25رعايت یداال مقاومت فشاری نمهنه اساهانه ای  (  3

 م ا پاسکاس برای فهالد الزامو است.. 400تسلوم 

 درصد جات دي ر باشد. 50يد یداال ( سطح مقطع اسمو ديهار های ساز  ای يک جات با4

و بهد    7-2-7-6-11و بهد    6-2-7-6-11و بهد    5-2-7-6-11ب بهد    11بر اسا  کااب مبهث    جواب:

  60ب صحهه  11-6-7-2-8

 است. صحيح د گزينه    

 

  نيست؟ صحيح لائم و اضعط یهاک ف در گیاری ميلگرد مورد در گزينه کدام ( 38

 .باشد مارمولو ۱۲ اطر یداال با آجدار نهع از بايد طهلو مول ردهای کحف دو هر در( ۱

 يکدي ر  به  مارمولو  ۸  یداال  اطر  به  يوهاتهگ  با  بايد  طهلو  مول ردهای  کحف  دو  هر  در(  ۲

 . شهند بساه

 کههرکدا     کحف  عرضو  يا  مارمولو  ۲۵۰  از  نبايد  يکدي ر  ازها  تهگ  فاصله  افقو  کحف  در(  ۳

 .باشد بوشار استب کمار

 .يابد  کاهش  مار مولو  ۱۰۰  به  بايد   بهرانو  نایوه  در ها  تهگ  فاصله  یداکثر  اائم   کحف  در(  ۴

اسمت )ب( ب   2-6-5-5-8اسمت )ب(  و بهد    1-6-5-5-8ب بهد     8براسا  کااب مبهث  جواب:  

 120الو  117صحهات 

 است صحيح ج گزينه  

 

 



 ؟نمط راشددر اجرای سازه های ضوالدی کدام الدام صحيح ( 39

 مولو مارب بايد تهسط دسا ا  برش ريلو صهرت گورد. 20الف( برش اطعات فهالدی به ضتامت 

مولو مارب بايد تهسييط دسييا ا  برش ريلو يا تهسييط  18ب( برش اطعات فهالدی به ضييتامت 

 دسا ا  گوهتون صهرت گورد.

مولو مار ضيرورت  40اطعات سياخاه شيد  با جهشب به ضيتامت بوش از ج( پوش گرمايش برای 

 دارد.

مولو   3د( در برش اطعيات فهالدی بيا دسيييا يا  گوهتونب نياهمهاری هيا و زخم هيای بوش از  

 مارب بايد همهار شهند.

 260و  259صحهه د 2-4-4-10ب 10بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

 کدام يک از موارد زير در مصو  استفاده از شسماندهای ضلزی درست است؟رعايت ( 40

الف( فقط پسيماندهای فلزی و پسيماندهای آلواژ فلزات از نهع پسيماندهای ويژ  مهسيهب شيد  

 و بايد تدابور خاص یحاظت مهوط زيست در مهرد آ  ها اعماس شهد.

ی آلواژ فلزات هم از نهع ب( عحو  بر پسيييماندهای فلزی و فلزات غورآههوب پسيييماندها

پسيماندهای ويژ  مهسيهب شيد  و بايد تدابور خاص یحاظت مهوط زيسيت در مهرد آ  ها اعماس 

 شهد.

ج( اعماس تدابور خاص یحاظت مهوط زيسيييت در مهرد پسيييماندهای فلزات غورآههو الزامو 

 نوست.

يژ  مهسيهب د( فقط پسيماندهای غورآههو و پسيماندهای آلواژ فلزات از نهع پسيماندهای و

 شد  و بايد تدابور خاص یحاظت مهوط زيست در مهرد آ  ها اعماس شهد.

 155ص  4-20-5بهد ب  5مبهث بر اسا  کااب  جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

  در سازه های معاوم در ررارر انفجار:( 41

 ( ساز  های بان مسلح در مقايسه با ساز  های فهالدی تهصوه نمو شهد. ۱ 

 ( افزايش جر ب تاثور مثبت بر مقاومت ساز  دارد.2

 ( ساز  های فهالدی و چهبو مقاومت بوشاری در برابر انحجار دارند. ۳ 

 ( کاهش جر  ساز  تاثور بوشاری در مقاومت در برابر انحجار دارد.4

 ۵۶صحهه  ۱-۵-۴-۲۱ب بهد 21مبهث  ااببر اسا  ک جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

( حدالل خکخامت رنگ آميزی يک سکتون ضوالدی ره صکورت روراز و در محيط رسکتهد در شکرايط 42

 محي ط ساحلط هه ميزان است؟ 

موکرو  اليه موانو ايهکسو و   40موکرو  آسار آيهکسو غهو از رویب   40الف( سيه اليه شاملب 

 موکرو  رويه ايهکسو پلو پهرتا  40

 آيهکسو غهو از رویموکرو   40ب( يک اليه شاملب 

 موکرو  رويه آپهکسو  40موکرو  آسار آپهکسو غهو از روی و  40ج( دو اليه شاملب 

موکرو  اليه موانو آپهکسيو و  60موکرو  آسيارو آپهکسيو غهو از رویب  60د( سيه اليه شياملب  

 موکرو  رويه آپهکسو پلو پهرتا  60

 5-4-10ب جدوس 274ب صحهه 10بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح د گزينه    

 

 محسوب   سي ب  هنگام  در  ضروريزشط  ديوار  اصلط  عملکرد  عنوان ره    زير  موارد  از  يک( کدام43

 شود؟مط

 سایلو هایساخاما  برای الز  ایساز  گا تکوه کههد  تأمون( ۱

 سایلو هایساخاما  پو در شسا و آب اثر کاهش( ۲

 سوحب آزادانه عبهر اجاز ( ۳

 سوحبو هایجريا  عبهر برای مانعو ايجاد( ۴

 ۳۸ صحهه ب ۲-۶-۶ ب بهد6: بر اسا  کااب مبهث جواب



  است صحيح ج گزينه  

 

 محوری  رار  تحت  ستون  در  مترميلط  ۲۵  ل ر  ره  ميلگردهای  شوششط  وصله  هول  کاهش  ( ررای44

  جوارگو نيست؟هه راهکاری درهرحال  ضشارید

   فهالد مقاومت افزايش( ۲    بان مقاومت ( افزايش1

 افزايش اطر آرماتهرهای عرضو( ۴                عرضو آرماتهرهای فاصله کاهش( ۳

 ۴۳۹ ب صحهه۱-۵-۴-۲۱-۹ ب بهد 9بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است صحيح ب گزينه  

 

  راشد   متر  ۴  آن  دهانه  هول  و   متر  ۶  هورط  تير  محور   ره   محور  ضاصله  که  صورتط   در  (  45

 راشد؟ رايد مترطسانت هند تير ل ر حدالل

1 )10   2 )14   3 )16   4 )17 

 128ب صحهه  5-5-8ب جدوس   8براسا  کااب مبهث جواب: 

 است صحيح  د گزينه  

 

ميليمترد ره شککل معارل اجرا شکده اسکت. کدام يک   12( يک جو  گوشکه را رعد محاسکباتط  46

 از موارد زير در مورد اين جو  صحيح مط راشد؟ 

   الف( جهش به دلول ساق ناکافو اابل پذيرش نوست

 ب( جهش به دلول گرد  زياد اابل پذيرش نوست

   ج( جهش به دلول گلهگا  ناکافو اابل پذيرش نوست

 د( جهش اابل پذيرش است 

 8-4-10ب شکل 287ب صحهه 10بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح د گزينه    

 

 راشد؟مط صحيح گزينه کدام شوندد ل ع کششط ناحيه در ممشط ميلگردهای که صورتط در ( 47

 مقاومت   گرفان   نار  در  با  آ ب   مجاز  مقدار  سه   دو  از  مول رد  اطع  نایوه  در  برش(  ۱

 .نرود فراتر مهجهد برشو مول ردهای

 و   باشد  دارا  را  اطع  نقطه  در  خمش  برای  الز   مسایت  برابر  دو  يافاه  اماداد  مول ردهای(  2

 .نرود فراتر آ  مجاز مقدار چاار  سه از برش

 مول رد  اطر  برابر   ۱۶  تا  یداال  نوست   هاآ   به  نوازی   که  یانقطه  از  بايد  مول ردها(  ۳

 .باشهد داشاه ادامه

  ۲ و ۱ گزيهه( ۴

 71و  70ب جزء )الف و ب(  ب صحهه  5اسمت  3-4-4-8ب بهد  8براسا  کااب مبهث جواب: 

 است صحيح د گزينه  

 

کداميک از موارد زير در مصکککو  شکککرايط نياز ره انجام عمليات گمانه زنط در محل   (48

 نمط راشد؟احداث سامتمان موثر 

ب( نهع زمون طبق مبهث شيشيم مقررات ملو     الف( ضري  رفاار سازما 

 ساخاما 

 د( ضري  اهموت ساخاما                 ج( مسایت اشغاس ساخاما 

 18و  17صحهه پ ،  و ب ، الف های قسمتب  6-1-2-3-2-7ب بهد 7بر اسا  کااب مبهث جواب: 

 است. صحيح الف گزينه   

 

 

 گيرد؟مط صورت هگونه ایدايره رتنط هایستون در دورشيچ ميلگردهای کردن ( مهار49

 .دورپوچ انااای در درجه ۹۰ خم با احب ايجاد طريق ( از1

 .اطعه انااای در دورپوچ مول ردهای اضافو پوچاند  دور 5/1 طريق از( ۲

 .دورپوج انااای در درجه ۱۳۵ خم با احب ايجاد طريق از( ۳

 طهس. مارمولو ۵۰۰ هر در اضافو عرضو های خامهت بسان طريق از( ۴



 ۴۴۸ صحهه ب ۴-۳-۶-۲۱-۹ ب بهد 9بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است صحيح ب گزينه 

 

( تاسکيس دضتر يا محل کسکب تحت هر عنوان ررای انجام مدمات مهندسکط ردون داشکتن مدر، 50

 ص حيت مرروط مجازات اس مط متناسب آن کدام است؟ 

د( درجيه دو تيا   ج( درجه يک تا سه  ب( درجه دو تا چاار الف( درجه دو تا پهج

 سه

 192ب صحهه 8-ب-91بر اسا  کااب اانه  ناا  ماهدسو ب ماد   جواب:

 است. صحيح د گزينه    

 

 ( کدام يک از گزينه های زير در سامت و نصب سازه های ضوالدی صحيح نيست؟ 51

الف( برش نومره فهالدی که برای سياخت مااربهدها مصيرف مو شيهندب در صيهرت مهافقت ماهد  

ش دسياو انجا  شيهد کلوه ناصيافو های ایامالو بايد با سيهگ ناظر مو تهاند با ار  يا بر

 زد  برطرف شهد.

%ب ضتامت رنگ آموزی 50ب( در شرايط آب و ههايو با رطهبت نسبو ماهسط مساوی يا کمار از  

موکرو  از ضييييد زنيگ الکويدی   30اطعيات فهالدی در داخيل ديهار و نيازک کياری بياييد یيداايل  

 باشد.

سيطهیو که بعد از سياختب اابل دسيار  نتهاهد بهد بايد ابل از ج( به جز سيطه  تما  بقوه 

جمع کرد  کارب تموز و رنگ آموزی شييهد. الباه اين عمل زمانو الز  اسييت که در مدارک و 

 مهاسبه خهاساه شد  باشد.

د( در صييهرتو که جريا  هها يکههاخت و ثابت بهد  و باها  مهوط جهشييکاری را به شييعاع 

وسيايل مهاسي  به نههی گر  کرد که با دسيت کامح مهسيه  باشيد و  مولومار با 100یداال 

 مهوط جهشکاری یحاظت گرددب جهشکاری بحمانع است.

 5-4-10ب جدوس 274ب صحهه 10بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

متر سکامته شکده از ورا و جو  و ردون هيچ گونه انحنای  8( در يک تير ضوالدی ره هول 52

 ما  )نظير شيش ميز(د حداکثر ميزان انحراف مجاز از هم راستايط ررارر است را: 

 mm 12د(   mm 10ج(   mm 8ب(   mm 6الف( 

 1-3-6-4-10ب بهد 279ب صحهه 10بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

کدام يک از عبارات زير ررای مصرف آرط که در سامت رتن ره کار مط رود صحيح نمط (  53

 ؟راشد

 مو باشد. PPm  ۱۰۰۰( یداکثر يه  کلريد در بان آرمه در شرايط مرطهب ۱

 باشد. ۷تا  ۴آب در همه مهارد بايد بون  PH( موزا  ۲

 باشد. PPm  ۳۰۰۰بايد  So4( یداکثر سهلحات ۳

 ( اساحاد  از آب بازيافت شد  کارخانه بان به تهاايو هوچ ا  مجاز نوست. ۴

 465ب صحهه  5-3-4-22-9ب بهد  9بر اسا  کااب مبهث  جواب:

 است صحيح ب گزينه  

 

( در سککامتمان هايط که ره علت وجود رخارهای سککمط در آند سکککونت اضراد ره مخاهره 54

اضتدد کدام مسکوولط موظف ره صکدور ار غيه مبنط رر غيرلارل سککونت رودن سکامتمان جهت 

 تخليه ضوری مط راشد؟ 

   الف( مالک ساخاما 

 ب( مسئهس ن اداری ساخاما            

  ج( بازر        

 دارا  ساخاما د( بار  بر

 15ب صحهه 6-13-2-22ب بهد 22بر اسا  کااب مبهث جواب: 



 است. صحيح ج گزينه    

 

هبعه مسکونط در شهر تهران ره علت عدم حضور ره مولع ناظر   15( در اجرای يک سامتمان 55

حعولط در کار اجرايط سکامتمان ام ل ايجاد شکده اسکت. هگونگط الدامات الزم رعدی ره هه 

 صورت مواهد رود؟ 

 الف( ناظر هماههگ کههد  مهظف اسيت مهارد را به طهر کابو به کمواه داوری اعح  نمايد. 

 نار کمواه داوری به ناظر ابحغ و برای طرفون اطعو و الز  االجرا خهاهد بهد.

 ب( یضهر ناظر ساخاما  در مهل کار برای رفع اخحس الزامو است.

 ج( مجری ساخاما  مو تهاند با اعح  مرات  تعهيض ناظر نمايد.

وری سيازما  اعح  د( مجری سياخاما  مو تهاند مهارد را با ارائه داليل الز  به کمواه دا

 و درخهاست رسودگو نمايد. نار کمواه مذکهر اطعو و الز  االجرا مو باشد.

 4-4-16ب بهد 73ب صحهه 2با تهجه به کااب مبهث  جواب:

 است. صحيح د گزينه    

 

مترمررع در سامتگاهط را زمين   950در نظر اسکت يک هتل ردون زير زمين را س ح اشغال   (56

. حدالل تعداد گمانه مورد نياز شکناسکايط ژئوتکنيکط سکامتگاه هعدر نامناسکب سکامته شکود

 است؟

 5د(    3ج(    2ب(    1الف( 
 18و  17ب صحهه 1-2-7ب جدوس 7بر اسا  کااب مبهث جواب: 

 است. صحيح ج گزينه   

 

 دارشيب  هایسعف   لبه  را  موازی  امتداد   در  راد  اثر  مصو    در  زير  عبارات  از  يک( کدام 57

 است؟ صحيح

 .است سقف شو  زاويه از مساقل باد نوروی مقدار( ۱
 .يابدمو کاهش باد نوروی مقدار با  شو  زاويه افزايش با( ۲

 .يابدمو افزايش باد نوروی مقدار با  شو  زاويه افزايش با( ۳
 .باشد درجه ۴۵ از بوش سقف شو  زاويه که يابدمو افزايش صهرتو در باد نوروی مقدار( ۴

 ۸۶ بب صحهه-۴-۱۰-۶ ب شکل6بر اسا  کااب مبهث  جواب:

  است صحيح الف گزينه  

 

 در ارزيارط م ر گود کداميک از موارد زير صحيح نمط راشد؟  (58

چهانچه در مجاورت يک سياخاما  با ارزش فرهه و و تاريتو باشيد ب  خطر گهد همهار  الف( 

 بسوار زياد در نار گرفاه مو شهد

 جاری باشدب همهار  خطر گهد زياد يا بسوار زياد است.ب( اگر آب 

ج( اگر خاکو که در آ  گهدبرداری انجا  مو شيييهدب خاک دسييياو و فااد چسيييبهدگو اابل 

 اعاماد باشد نمو تها  خطر گهد را معمهلو در نار گرفت.

در صيهرت وجهد تاسيوسيات شياری عمد  در مجاورت گهد ب خطر گهد معمهلو در نار گرفاه د( 

 شهد مو

-7 و بهد  6-6-3-3-7 و بهد  5-6-3-3-7 و بهد  4-6-3-3-7 بهدب  7بر اسيا  کااب مبهث جواب: 

 33ب صحهه 3-3-6-7

 است. صحيح د گزينه   

 

 ( استحکام اتصال جو  توسط کدام يک از آزمايشات زير تعيين مط شود؟ 59

ج(                   ب( آزمايش خمش             الف( آزمايش شوموايو یک

 د( آزمايش کشش      آزمايش ضربه

 242ب صيحهات  5-3-8ب  4-3-8ب 3-3-8بر اسيا  کااب راههمای جهش و اتصياالت جهشيوب بهد  جواب:

 254و  249و 

 است. صحيح د گزينه    

 



هبعه متداول مسککونط را سکيسکتم لاب ممشکط رتن آرمه معمولط  3( آيا سکامتمان رتن آرمه 60

 مط تواند در شهر شيراز سامته شود؟ 

 الف( آری مشروط بر آنکه ساخاما  با اهموت ماهسط باشد.

 ب( آری مشروط بر آنکه بر روی خاک نهع / ایداث شهد.

 اشد.ج( آری مشروط بر آنکه ساخاما  در پح  مهام ب

 د( خور مجاز است.

 34(ب صيحهات  2800بر اسيا  آيون نامه طرایو سياخاما  در برابر زلزله )اسيااندارد   جواب:

 155و 35و 

 است. صحيح د گزينه    

 

 


