
 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:

180 

 است. صحيح د گزينه    

 

  نيست؟ صحيح قائم و افقی یهاکالف در گذاری ميلگرد مورد در گزينه کدام  (2

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

 يکيديگر بيه مارمولو ۸ یيداايل اطر بيه يوهياتهي  بيا بياييد طهلو مولگردهيای کحف دو هر در( ۲

 . شهند بساه

 کههرکدا   کحف عرضيو يا مارمولو ۲۵۰ از نبايد يکديگر ازها ته  فاصيله افقو کحف در( ۳

 .باشد بوشار استب کمار

  کياه   مارمولو  ۱۰۰  بيه  بياييد  بهرانو  نيایويه   درهيا  تهي   فياصيييليه  یيداکرر  ايائ    کحف  در(  ۴

 .يابد

اسييمت (م( ب   2-6-5-5-8اسييمت (م(  و بهد    1-6-5-5-8ب بهد   8براسييا  کاام مبه  جواب: 

 120الو  117صحهات 

 است صحيح ج گزينه  

 

دانش آموز از لگن سراسری به جای دستشويی استفاده می   200برای يک مدرسه پسرانه با  (3

 شود. حداقل طول لگن مورد نياز چند سانتی متر است؟ 

 300د(    250ج(    200م(   150الف( 

 31ب اسمت (ت(ب صحهه 1-5-2-16ب بهد 16بر اسا  کاام مبه  جواب: 

 است. صحيح ب گزينه    

 

( بتن پاشیی ديوارهای سیيسیتم پانل پيش سیاسته سی ک سیه بیدی بايد با کداميک از رو  های 4

 زير صورت گيرد؟ 

الف( بان پاشييو هر دو طرف ديهار بايد از پايون ديهار شييروع و تا بایی ديهار ادامه 

 يابد.

شيييروع و تا پايون ديهار ادامه م( بان پاشيييو هر دو طرف ديهار بايد از بایی ديهار 

 يابد.

ج( بان پاشييو ديهار بايد برای بان هايو با روانو زيراد از پايون و برای بان های با 

 روانو ک  از بایی ديهار شروع شهد.

د( بان پياشيييو ديهار بياييد برای بان هيايو بيا روانو زيياد از بيای و برای بان هيای بيا  

 .روانو ک  از پايون ديهار شروع شهد

 56ب صحهه 49-2-6-6-11ب بهد 11بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح الف گزينه    

 

توسط جو  لب به لب، با تسمه پشت بند و بدون جو   mm  12( در اتصال دو ورق با ضخامت 5

 15ميليمتر مشیخ  شیده اسیت. اما در هنگام اجرا اين فاصیله  6پشیت، فاصیله ريشیه در نقشیه 

 ميليمتر است. کدام يک از گزينه های زير در اين مورد صحيح است؟ 

 الف( اين فاصله ريشه با تهجه به وجهد پشت بهد اابل پذيرش است.

 فاصله ريشه به هوچ وجه اابل پذيرش نوست. م( اين

 ج( اين فاصله ريشهب با جهشکاری (ابل از جهشکاری درز اتصاس( اابل اصحح است.

مولومار  5د( اين فاصيله ريشيه به شيرن آنکه اخاحف ضي امت ريشيه از مقدار نقشيه کمار از 

 باشدب اابل پذيرش است.



 4-1-6-4-10د ب  به276ب صحهه 10بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح ج گزينه    

 

متر مربع، کدام يک از موارد ايمنی زير   5000( در يک کارگاه سیییاستمیانی با زيربنیای 6

 بايستی در نظر گرفته شود؟ 

-A)    ايجیاد درمیانگیاه سیییيیار–B    جی یه ی کمیک هیای اوليیه و آموز  افراد–C    آم والنس–D 

 تیيين مسئول ايمنی( E–وسايل ارت اطی برای تماس فوری با مرکز اورژانس و آتش نشانی  

                    Eو   Dو  Cو  Bج(   Eو  Dو  Bم(   Cو  Aالف( 

 Eو  Dو   Cو  Bو  Aد( 

و  2-8-3-12ب و بهد 1-8-3-12و بهد  9ب صييحهه  5-5-1-12ب بهد 12بر اسييا  کاام مبه  جواب: 

  25ب  صحهه 3-8-3-12بهد 

 است. صحيح ب گزينه    

 

( مهندس ناظر از طرف سییازمان نظام مهندسییی سییاستمان اسییتان به صییاحب کار و مجری ، 7

میرفی می گردد چنانچه بیدا به هر دليلی هر يک از مهندسیان ناظر تیيير نمايد، سیازمان 

مذکور موظف اسییت حداک ر ظرف چند روز مهندس ناظر جديد را کت ا به مجری و صییاحب کار 

 ابالغ نمايد؟ 

 ساعت 48د(   ج( يک ما   روز 15م(  هالف( يک هحا

 158اراردادب صحهه  7ب ماد  2بر اسا  کاام مبه  جواب: 

 است. صحيح ب گزينه    

 

 است؟  صحيح ع ارت کدام کششی ميلگردهای هایوصله پوشش طول مورد در (8

 نایوه  در هاآ  نصيييف یداکرر و بهد  نواز مهرد مقدار برابر دو آرماتهر مقدار اگر( ۱

 .کرد اساحاد ( 𝐼𝑑( کششو گورايو مولگردهای طهس برابر يک از تها مو شهندب وصله پهش 

 طهس  برابر  ييک  از  تها مو  بياشييييدب  نوياز  مهرد  مقيدار  برابر  دو  آرمياتهر  مقيدار   اگر(  ۲

 . کرد اساحاد ( 𝐼𝑑( کششو مولگردهای گورايو

 تها مو شيهندب وصيله پهشي  نایوه در مقطع در مهجهد کشيشيو مولگردهای تعداد نصيف اگر( ۳

 . کرد اساحاد ( 𝐼𝑑( مولگردهای کششو گورايو طهس برابر يک از

 . کرد اساحاد ( 𝐼𝑑( کششو مولگردهای گورايو طهس برابر 3/1 از بايد صهرت هر ( در4

 ۴۳۷ صحهه ب ۱-۲-۴-۲1-۹ ب بهد 9: بر اسا  کاام مبه  جواب

  است صحيح الف گزينه  

 

 اسیتفاده مورد تواندمی بهداشیتی لوازم از يک کدام برای هواکش و فاضیالب مشیتر  قائم لوله (9

  گيرد؟ قرار

     باداشاو لهاز  همه برای(  1

  تهالت جز باداشاو لهاز  همه برای( 2

  يهريهاس و تهالت جز باداشاو لهاز  همه برای( 3

 آشپزخانه سوهک جز باداشاو لهاز  همه برای( 4

 ۱۱۴اسمت الف صحهه  8-2-5-16بهد ب  16 بر اسا  کاام مبه   :جواب

 .است صحيح ج گزينه    

 

 ( از موارد زير کدام يک درست است؟ 10

 الف( دانه بهدی بان سبک ترکوبو است از سبک دانه با سه  دانه با وز  معمهلو

 است. 2/3تا  3/2م( مدوس نرمو سه  دانه ريز جزء الزامات اخاواری و بون 

 است. 1/3تا  3/2ج( مدوس نرمو سهگدانه ريز جزء الزامات اجباری و بون 

د( برای آ  که رطهبت سيه  دانه ها به ید يکههاخت و پايدار برسيدب بايد ابل از مصيرف 

 ساعت در مهل دپه بااو بماند.  12یداال 

 12-6-7-5ب بهد 50ب صحهه 5بر اسا  کاام مبه   جواب:



 است. صحيح د گزينه    

 

 ضريب بازدهی گروه شمع به کداميک از مجموعه پارامترهای زير وابسته است؟  (11

 الف( فاصله شمع هاب اطر شمع ها و روش اجرای شمع

 م( فاصله شمع هاب درصد مولگردهای شمع و نهع خاک

 ج( روش اجرای شمعب شرايط نهک پايون شمع و نهع خاک

 پايوهو شمع و نهع آزماي  بارگذاری شمعد( اطر شمعب شرايط نهک 

 79ب صحهه 2-1-6-6-7ب بهد 7بر اسا  کاام مبه  جواب: 

 است. صحيح الف گزينه   

 

چنانچه در فضاهای اداری يا تجاری، سطح نورگذر در در يک ديوار به فاصله کمتر از (  12

ف فضا و حداقل  ک  به  تهويه  بازشوی   سطح  نس ت  ترتيب  به  باشد  مقابل  ديوار   از  متر  5/4

 مقدار است؟ هارتفاع آن به چ

 مار  1/2 – 1:25( 2   مار  80/1 – 1:16( ۱

 مار  2/ 40 – 1:16( 4   مار  2/ 40 – 1:25( 3

 81ب صحهه  6-4ب جدوس  4بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح د گزينه    

 

( برای اتصیال سیتون پايين به سیتون باال زمانی که استالف در ابیاد دو سیتون زياد باشید 13

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

 الف( اساحاد  از ورق ض و  با شکل پذيری ناچوز مجاز نوست.

 ض و  با شکل پذيری ناچوز اساحاد  کرد.م( مو تها  از ورق 

 ج( اجرای جزئوات کله اهدی مهاس  نوست.

د( تغوور ابعاد سيياه  در جزئوات کله اهدی مو تهاند از ترازوی روی تورهای اتصيياس به 

 ساه  اجرا شهد.

 471ب صحهه 3-7-11بر اسا  کاام راههمای جهش و اتصایت جهشوب بهد جواب: 

 است. صحيح ب گزينه    

 

سیانتی متری يک سیاستمان با  22متر در ديوار داسلی  5/2( الزم اسیت يک بازشیو به عر  14

مصیالح بنايی منظور شیود در اين صیورت طول تکيه گاه تير نیل درگاه آن در هر طرف حداقل 

 (95شهريور  -نظارت -)میماریبرابر است با: 

سيييياناو    20د(    ساناو مار 25ج(   ساناو مار 30م(   ساناو مار 35الف( 

 مار

 52ب صحهه 8-4-3-8ب بهد 8بر اسا  کاام مبه  جواب: 

 است. صحيح الف گزينه    

 

( فضیاهای هم تراز تخليه های سروج که سیاستار کف دارای مقاومتی میادل مقاومت حري  15

 دوربندهای سروج باشد و توسط ش که بارنده سودکار محافظت شده باشد... 

 الف( مو تهاند به عهها  ت لوه خروج کل ظرفون بها اساحاد  شهد.

% ظزفوت دوربهدهای 50رر تا ( با رعايت شيرايط خا،ب مو تهاند یداک3-م( به جز تصيرف (د

 خروج بها اساحاد  شهد.

ج( مو تهانيد بيه عهها  ت لويه خروج نومو از تعيداد کيل خروج هيا  
2

3
ظرفويت کيل خروج بهيا   

 اساحاد  شهد.

د( در صيهرتو مو تهاند به عهها  ت لوه خروج کل ظرفوت بها اسياحاد  شيهد که احل ها از 

 ماارت و تحش خاصو یز  نداشاه باشد.نهع ساد  انا ام شد  و باز کرد  آ  

 (1ب تبصر  (1-4-3-6-3ب بهد 81ب صحهه 3بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 



لوله آب و فاضیالب يک سیاستمان در حياس سیاستمان از روی هم ع ور می کنند. موقیيت  (16

 دو لوله نس ت به هم به چه صورت بايد باشد؟ 

سياناو  30در بای ارار گورد و فاصيله روی فاضيحم تا زير لهله آم یداال الف( لهله آم 

 مار باشد.

م( لهليه فياضيييحم در بيای ارار گورد و بون لهليه آم در مهيل تقياطع آنايا ييک یييه عيايق  

 ساناو مارمربع ارار مو گورد. 100×  100رطهبت به ابعاد 

 15فاضييحم تا زير لهله آم یداال  ج( لهله آم در بای ارار مو گورد و فاصييله روی لهله

 ساناو مار باشد.

 50د( لهله فاضيحم در بای ارار گورد و فاصيله روی لهله آم تا زير لهله فاضيحم یداال 

 ساناو مار باشد.

 103ب صحهه 13-ب اسمت پ3-4-4-16ب بهد 16بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح الف گزينه    

 

جهت بهره برداری با کف کاذبی بدون شيب اجرا شده است. حداقل  در يک بام تخت که  (  17

 ؟شيب اليه عاي  رطوبتی بايد چند درصد باشد

1 )2   2 )5/1   3 )3   4 )1 

 102ب صحهه  2-5-9-4ب بهد  4بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح الف گزينه    

 

پوند بر اينچ مربع، مدت دوره يکنواستی، مدت   60در لوله کشیی گاز ط يیی با فشیار  ( 18

آزمايش های مقاومت و نشیتی بر حسیب سیاعت و فشیار آزمايش بر حسیب پوند بر اينچ مربع به 

 ترتيب به شرح زير است: 

پهند بر ايهچ   100سياعتب  48سياعتب   24م(   پهند بر ايهچ مربع 90ساعتب  24الف( 

 مربع

پهند بر ايهچ   100سياعتب  24سياعتب   48د(  پهند بر ايهچ مربع 100ساعتب  48ساعتب  48ج( 

 مربع

ب 4م و تبصير  اسيمت -3الف و -3ب اسيمت های 9-16-17ب بهد 17بر اسيا  کاام مبه   جواب:

 146و  145صحهات 

 است. صحيح ب گزينه    

 

 ....... است. ( مهم ترين مزيت آلومينيوم و آلياژهای آن ...........19

 م( زيبايو نسبت به ديگر مصالح   الف( سبکو وز  و ضد زن  بهد 

 د( همهشوهو مهاس  با ديگر مصالح فلزی      ج( مشابات با فهید

 1-2-20-5ب بهد 153ب صحهه 5بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح الف گزينه    

 

 محيط های عادی و مخصوص صحيح است؟کدام گزينه در مورد مدارهای تیذيه برق در ( 20

الف( در هر مدار روشيهايو مو تها  يک مهتهر کهچک را تغذيه کرد به شيرن آنکه تها  آ  

 وات تجاوز نکهد. 120ها از 

 م( مدارهای تغذيه کههد  چراغ ها مو تهانهد پريزهای برق را نوز تغذيه کههد.

 ری را تغذيه کههد.ج( مدارهای تغذيه کههد  چراغ ها نبايد دساگا  ديگ

 پريز را تغذيه کهد. 15د( در مصارف عمهمو (غورش صو( نبايد هر مدار پريز برق بو  از  

 119 صحهه 2-1-10-13بهد ب  13مبه  بر اسا  کاام  جواب:

 120ب صحهه  4-1-10-13ب بهد  119ب صحهه  1ب تبصر   2-1-10-13بهد  توضيحات : 

 است. صحيح ج گزينه    

 

( بين قطیاتی که مسیتقيما از طري  جو  گوشیه به هم وصیل می شیوند، حداک ر درز مجاز 21

  چند ميليمتر می باشد؟

  3د(    4ج(    2م(   الف( به انداز  ض امت اطر الکارود



 اسمت (ح( 4-4-4-10ب بهد 261ب صحهه 10بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

متر جهت دور پيچ استفاده شده است. ميلی 10ای از ميلگرد آجدار قطر در يک عضو سازه( 22

 جهت مقدار طول وصله، نوع اندود روی آن و وضیيت انتهای آن کدام گزينه صحيح است؟

 احم یز  است –اندود اپهکسو  -مارمولو 480( طهس وصله یداال 1

 با احم اسااندارد آرماتهر عرضو  -اندود روی و اپهکسو -مارمولو  750( طهس وصله یداال 2

 احم یز  نوست. -اندود روی (گالهانوز ( -مارمولو 480( طهس وصله یداال 3

 نوست.احم یز   -بدو  اندود -مارمولو 720( طهس وصله یداال 4

 449صحهه  7-21-9ب جدوس  9بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است صحيح ج گزينه  

 

يکی از اعضیای نظام مهندسیی سیاستمان که ق ال به سیه مرت ه محروميت موقت اسیتفاده از (  23

سیال محروميت موقت محکوم شیده اسیت، به علت عدم رعايت بی   3پروانه اشیتیال با مجموع 

عمال مجازات انتظامی درجه چهار با دو سیال محروميت موقت می طرفی در داوری، مسیتلزم ا

 باشد. در اين صورت به کدام يک از مجازات های انتظامی محکوم سواهد شد؟

 ساس مهروموت اساحاد  از پروانه اشاغاس يا مجازات درجه پهج و بایتر 3( 1

 ساس مهروموت اساحاد  از پروانه اشاغاس يا مجازات درجه ش  5( 2

 ( مجازات درجه پهج يا ش 3

 ( هوچ کدا 4

 5تبصير   و  187صيحهه  2اانه  ناا  ماهدسيو و کهارس سياخاما  ب تبصير  بر اسيا   جواب:

 187صحهه 

 است. صحيح ب گزينه    

 

( حیداقیل ارتفیاع نرده هیای حفیاظتی موقیت در دهیانیه هیای بیاز و پرتگیاه هیا و حیداقیل 24

 چند سانتيمتر است؟ ارتفاع در راه پله ها و سطوح شي دار 

 90سيياناومار و در را  پله و سييطهح شييوبدار  120الف( در دهانه های باز و پرتگا  ها 

 ساناومار

 60سييياناومار و در را  پله و سيييطهح شيييوبدار  90م( در دهانه های باز و پرتگا  ها 

 ساناومار

 75سييطهح شييوبدار سيياناومار و در را  پله ها و  90ج( در دهانه های باز و پرتگا  ها 

 ساناومار

 75سييياناومار و در را  پله و سيييطهح شيييوبدار  120د( در دهانه های باز و پرتگا  ها 

 ساناومار

 33ب صحهه 2-2-5-12ب بهد 12بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح ج گزينه    

 

برای کاهش سسارات و سطرات گسلش سطحی، تا چند متر در محدوده اطراف سط اصلی گسلش   (25

 وساز صورت گيرد؟ بايد حداقل ساست

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

 101صحهه  ب 5-5-7ب بهد 7کاام مبه  بر اسا   جواب:

 است. صحيح ب گزينه 

 

( کليه تابلوهای ديواری بايد به صییورتی روی نمای سییاستمان نصییب شییوند که اگر در 26

متر نسی ت به زمين و کف زمين قرار گيرند، حداک ر پيش آمدگی مجاز  5/2ارتفاع کمتر از 

 آنها در حريم می ر عمومی چند سانتيمترمی باشد؟

 15د(    10ج(    40م(   30الف( 

 ب68ب صحهه 1-4-6-7-20ب بهد 20بر اسا  کاام مبه   جواب:



 است. صحيح ج گزينه 

 

مترمربع در زاهدان بنا به داليلی سارج  7450( در اجرای يک پروژه مسییکونی به مسییاحت  27

ماه از زمان اعالم شییده در قرارداد   6از تصییور ناظر حقوقی، نظارت پروژه نياز به مدت 

 ناظر حقوقی چيست؟ دارد. در اين صورت وظيفه 

الف( بايد یداکرر تا دو ما  ماند  به پايا  مدت ارارداد ناارتب مرات  را به صيييای  

کارب سيازما  اسياا  و مرجع صيدور پروانه سياخاما  اعح  و از سيازما  درخهاسيت تمديد 

 ارارداد ناارت نمايد.

  را به صيای  کارب م( بايدیداکرر تا يک ما  ماند  به پايا  مدت ارارداد ناارتب مرات

سييازما  اسيياا  و مرجع صييدور پروانه سيياخاما  اعح  و از صييای  کار درخهاسييت تمديد 

 ارارداد ناارت نمايد.

ج( بياييدیيداکرر تيا دو ميا  ميانيد  بيه پياييا  ميدت ارارداد نايارت مراتي  را بيه سييييازميا   

تمديد ارارداد ناارت اسياا  و مرجع صيدور پروانه سياخاما  اعح  و از سيازما  درخهاسيت 

 نمايد.

د( بايد یداکرر تا دو ما  ماند  به پايا  مدت ارارداد ناارتب مرات  را به سيييازما  

 اساا  و مرجع صدور پروانه اعح  و از صای  کار درخهاست تمديد ارارداد ناارت نمايد.

 70ب صحهه 9-4-15ب بهد 2بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح الف گزينه    

 

حداک ر فاصیله جان پناه از يکديگر چند متر می   21بر اسیاس ضیوابط مندرج در م ح    (28

 باشد. 

 مار 20د(        مار 15ج(   مار 10م(   مار 5الف( 

 22ب صحهه 5-5-2-2-21ب بهد 21بر اسا  کاام مبه جواب: 

 است. صحيح د گزينه    

 

 است؟ صحيح گزينه ( کدام29

 . بهد ن هاهد اصلو یرکت مسور زمون زير در يا و با  طبقه در تاسوسات به دسارسو( الف
 دو  و سيياخاما  اسييمت ترين مرتحع در طبقه يک یداکرر فهو دیيل به و خا، مهارد در( م

 . باشد نداشاه دسارسو به آسانسهر تهاند مو ساخاما  اسمت ترين پائون در طبقه

2400 بومارساانو کولهگر  ۱۶۰۰ آسانسهر چا  ابعاد( ج × 2400𝑚𝑚باشد مو. 

   ماربر ثانوه باشد مهتهرخانه بايساو بایی چا  ارار گورد. 2د( اگر سرعت آسانسهر 

 71ب صحهه 1بتهضوهات 3ب پوهست 15بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح الف گزينه    

 

 ( برای نورگيری يک فضای سکونت از طري  پنجره واقع در ايوان: 30

الف( سييطح بازنمای ايها  مقابل پهجر  در هر طبقه بايد برابر سييطح کف پهشييود  شييد  

 مهاای يک دو  سطح بازشهی (نهرگور( فضای سکهنت باشد.

ود  شيد  م( سيطح بازنمای ايها  مقابل پهجر  در هر طبقه نبايد کمار از نصيف سيطح کف پهشي

 به اضافه يک برابر سطح بازشهی (نهرگور( با فضای سکهنت باشد.

ج( سيطح بازنمای ايها  مقابل پهجر  در هر طبقه بايد برابر يک سيه  سيطح کف پهشيود  شيد  

 به اضافه نصف سطح بازشهی (نهرگور( فضای سکهنت باشد.

ک چاار  سيييطح کف د( سيييطح بازنمای ايها  مقابل پهجر  در هر طبقه نبايد ک  تر از ي

 پهشود  شد  به اضافه دو برابر سطج بازشهی (نهرگور( فضای سکهنت باشد.

 4-7-5-4ب بهد 63ب صحهه 4بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح د گزينه    

 

احداث تاسيسات دامداری در مسير و حريم زمينی و هوايی سطوس توزيع و انتقال نيروی (  31

 است؟برق شامل کدام حکم 

 کوله ولت بحمانع مو باشد. 63الف( در خط ههايو فشار اهی زير 

 م( با اخذ مجهز از مرجع صدور پروانه ساخاما  بحمانع است.

 ج( با اجار  کابو شرکت های برق مهطقه ای بحمانع مو باشد.

 د( ممههع است.



 210صحهه  5-2-7بهد پ ب 13مبه  بر اسا  کاام  جواب:

 است. صحيح د گزينه    

 

مترمربع در شییهر کرج در نظر اسییت به   2000( به منظور اجرای يک سییاستمان به مسییاحت 32

منظور نمونیه برداری از سیا  محیل گودبرداری، تییداد گمیانیه حفر شیییود. در جريیان اجرای 

کار حفر گمانه ها به يک اليه سیینگی برسورد شییده اسییت، برای اج ات وجود بسییتر سیینگی، 

 قل عم  نفوذ گمانه در اليه سنگ چه مقدار است؟ حدا

   مار 4م(   مار 3الف( 

 مار 1د(    مار 2ج( 

 20ب اسمت پ ب صحهه 7-1-2-3-2-7ب بهد 7بر اسا  کاام مبه  جواب: 

 است. صحيح الف گزينه    

 

( برای ديوارهای جدا کننده پوسییته سارجی اتاق سواب يا نشییيمن، حداقل شییاس  کاهش 33

 صدای وزن يافته بر حسب دسی بل کدام است؟ 

 48د(    35ج(    50م(    40الف( 

 24ب صحهه 2-2-2-18ب جدوس 18بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح الف گزينه    

 

مساحت اتاق کنترل مرکزی و فرماندهی آتش نشانی در ساستمان کدام گزينه برای حداقل  (  34

های بلند مرت ه و مشییخصییات اتاقی که برای قرار دادن مجموعه ژنراتور سییيسییتم برق 

 اضطراری داسل ساستمان استفاده می شود صحيح است؟

 ساعت مقاومت در برابر یريق 1اتااو با درجه یداال  –مارمربع  12( 1

 ساعت مقاومت در برابر یريق 2او با درجه یداال اتا –مارمربع  9( 2

 اتااو با درجه یداال دو و نو  ساعت مقاومت در برابر یريق -مار مربع 6( 3

 ساعت مقاومت در برابر یريق 2اتااو با درجه یداال  -مارمربع 16( 4

 188صحهه ، 1-4-4-10-3و بهد  186صحهه ، 3-4-10-3ب بهد 3مبه   بر اسا  کاام جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

 80تیويض هوای زيرزمين يک سانه بصیورت ط يیی و از طري  يک بازشیوی قائم به ابیاد  (35

سیانتی متر و يک بازشیوی افقی به هوای بيرون )در حياس سانه( صیورت می   80سیانتی متر در 

سیانتی متر پايين تر اسیت.   40گيرد. ل ه بااليی بازشیوی قائم از تراز سیطح حياس سانه 

 عمود بر سطح بازشوی قائم، حداقل بايد چند سانتی متر باشد؟  عر  بازشوی افقی در جهت

 180د(    80ج(    120م(    60الف( 

 40ب صحهه 3-3-4-14ب شکل 14بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح د گزينه    

 

 و داشیته باشید؟ سیقف آمدگی پيش طول سیانتيمتر 95 تواند می مسیلح غير و آجری سیاستمانی ( آيا36

 چند چينی عر  کرسیی حداقل باشیند، داشیته ضیخامت متر سیانتی 46 سیاستمان اين باربر ديوارهای اگر

 است؟  متر سانتی

 56 -( بلو 1

 66 -( خور 1

 66 -( بلو 1

 56 -( خور 1

(ب صيحهه 3اسيمت (  2-2-5-5-8و بهد  107صيحهه   3-4-5-8ب بهد  8بر اسيا  کاام مبه   جواب:

109 

 است. صحيح الف گزينه    

 



( از نصیاب وسیايل گازسیوز سواسیته ايم که در محل پيش بينی شیده در نقشیه گازرسیانی 37

سیاستمان برای آبگرمکن زمينی، آبگرمکن فوری ديواری نصیب کند، در اين صیورت کداميک از 

 گزينه های زير صحيح است؟ 

  الف( در صهرت مهاس  بهد  مهل مشکلو وجهد ندارد

 چ مشکلو وجهد نداردم( هو

 ج( نصام مجاز به نص  نوست

 د( در صهرت مطابقت یج  آم گر  در گردش بدو  اشکاس است.

 16تب صحهه -5-2-1-17ب بهد 17بر اسا  کاام مبه  جواب: 

 است. صحيح ج گزينه    

 

 ؟نادرست است( بر اساس ضوابط مربوس پدافند غيرعامل کدام گزينه 38

 الف( فضای امن در هر طبقه بايد در مهدود  مرکزی پح  ارار گورد.

 ساناو مار بايد بایتر از کف پهاهگا  باشد. 90م( کف مسور افقو به انداز  

جرای دريچه ههای ج( در صيهرت اسياحاد  از سيوسيا  های تاهيه مطبهع آبو يا آبو ههايوب ا

 تاز  در ديهار خارجو پشت فن کهئل یز  ایجرا است.

 د( ژنراتهر اضطراری و م ز  سهخت مربهطه بايد در فضايو امن و مجزا ارار گورد.

 94ب صحهه 6-3-2-7-21ب بهد 21بر اسا  مبه   جواب:

 است. صحيح ج گزينه    

 

ميليمتر به يکديگر از پيچ های  25و  15(  برای اتصییال دو ورق فوالدی به ضییخامت های 39

اسیتفاده شیده اسیت. در صیورتی که از سیورای لوبيايی بلند اسیتفاده شیود   M 16اسیتاندارد 

ل ه ورق ها با اره بريده شییده باشیید و قطیات تحت اجر سوردگی شییديد باشییند، حداک ر 

 ترين ل ه ورق در امتداد موازی نيرو چه مقدار می باشد؟فاصله مرکز سورای تا نزديک

 80د(    100ج(    120م(   125الف( 

 (2اسمت (ث(ب جزء ( 2-3-9-2-10ببهد 161ب صحهه 10بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح  الف گزينه    

 

 

سازی شده در طراحی و ساست يک آپارتمان با واحد مسکونی، حداقل چند واحد مناسب  (  40

 ؟برای افراد کم توان جسمی بايد در نظر گرفته شود

 واید مسکهنو ۲( ۲   واید مسکهنو ۱( 1

 واید مسکهنو ۴( ۴   واید مسکهنو ۳( ۳

 41ب صحهه  2-7-4-4ب بهد  4بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

ی که داسل بتن جاگذاری شییده  الولهحداقل دمای مايع، گاز يا بخار جريان يافته در ( 41

باشید؟ آيا جهت گرمايش از تا زمان دسیتيابی بتن به مقاومت مشیخصیه چند درجه سیلسیيوس می

 ی آلومينيومی را در روی ميلگردهای دال جانمايی نمود؟هالولهتوان کف می

 مهافظ جات جلهگوری از واکه  با بان باشد بلو.اگر لهله دارای پهش   -درجه 32( 1

 تها  اساحاد  نمهد.به هوچ عهها  نمو -درجه 32( 2

اسياحاد   دارپهشي ی آلهموهوهمو هالهلهتها  از فقط بون مولگردهای داس مو -درجه 18( 3

 نمهد.

ها  فقط تی گرماي  از کف اسياحاد  شيهد موهالهلهی فهیدی در هاروک اگر از  -درجه 18( 4

 با غحف در بون کف اساحاد  نمهد.

 475صحهه  2-8-22-9ب بهد  9بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است صحيح الف گزينه  

 

( در هنگام اجرای سیاستمان با سیيسیتم پانل های پيش سیاسته سی ک سیه بیدی در مرحله بتن 42

 پاشی رعايت کدام موارد الزامی است؟ 

الف( برای عملوات بان پاشيو داخل کهج ها ب بايد پاشي  در راسياای نومسياز کهج انجا  

 شهد. 



 م( بان پاشو نبايد به کهج خا  شهد

 ا از پايون به سمت بای ديهار صهرت گورد.ج( یز  است بان پاشو ديهاره

 د( همه مهارد.

 56ب صحهه  51-2-6-6-11و  49-2-6-6-11ب بهد 11بر اسا  کاام مبه  جواب: 

 است. صحيح  د گزينه    

 

( در مورد بازرسیی منابع ان سیاس تاسیيسیات مکانيکی يک سیاستمان گزينه صیحيح را انتخاب 43

 کنيد؟ 

 الف( ساینه یداال يک بار بازرسو شد  و نسبت به رفع معاي  آ  اادا  شهد.

 م( ساینه یداال دو بار بازرسو شد  و نسبت به رفع معاي  آ  اادا  شهد.

 شد  و نسبت به رفع معاي  آ  اادا  شهد.ج( یداال هر دو ساس يک بار بازرسو 

 د( یداال هر سه ساس يک بار بازر  شد  و نسبت به رفع معاي  آ  اادا  شهد.

 38ب صحهه 3-3-5-22ب بهد 22بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

در صیورت پوند بر اينچ مربع و  2در لوله کشیی شی که  های گازرسیانی با فشیار بيش از ( 44

عدم نياز پاس های پر کننده، لوله های گاز حداقل با چند پاس جوشیکاری می شیوند و آيا 

 استفاده از لوله های پلی اتيلن به صورت روکار مجاز است؟

 خور –پا   2م(    خور  –پا   1الف( 

 بلو –پا   3د(    بلو –پا   2ج( 

 128ب اسمت پ ب ،  7-1-14-17بهد و  112،  1-6-12-17ب  17مبه  بر اسا  کاام  جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

 ( کدام يک از گروه مصالح زير برای تهيه مالت سرسی به کار می رود؟ 45

 گرد آجر -آهک -م( ماسه               پهزوی  -سوما  –الف( ماسه 

  

 پهدر سه  ارمز -سوما  -د( ماسه     خاکسار  -آهک -ج( ماسه

 11-2-2-5-5ب بهد 33ب صحهه 5بر اسا  کاام مبه   جواب:

آهکب از گرد آجر به جای پهزوی  اسيياحاد  شييهدب به آ  محت  -اگر در تاوه محت پهزوی 

 سرخو گحاه مو شهد.

 است. صحيح ب گزينه    

 

سیاستمانی در شیهر ت ريز، بايد دارای چه ويیگی هايی باشید، تا دارای امکان بهره ( 46

 از انرژی سورسيدی باشد:  گيری مناسب

 باشد. 2m2.K/Wالف( مقاومت گرمايوب ديهارهای ساخاما  یداال 

م( مسيييایت جدار  های نهر گذر سييياخاميا  در جايت جههم بو  از يک نا  زيربهيای محويد 

 ساخاما  باشد.

ج( مسييایت جدارهای نهر گذر سيياخاما  در جات جههم شييراو تا جههم غربو بو  از يک نا  

 25بهای محود سياخاما  باشيد و مهانع تاب  خهرشيود به سياخاما  با زاويه کمار از زير 

 درجه نسبت به افق ديد  شهد.

د( سيقف و ديهار  های سياخاما  دانسيواه کافو برای رخور  انرژی ناشي  از تاب  خهرشيود 

 داشاه باشد.

 30ب صحهه 4-1-2-2-19ب بهد 19بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. حيحص ج گزينه    

 

  است؟ يحصح يرز یها ينهاز گز يککدام (47

سيازما   ير مد وأته يا وسيهرئ واته یاعضيا وندر سيازما  اسياا  از ب زانه دارالف( خ

 هند.ش وانا ام م وسهرئ وأتاساا  تهسط ه

 ویقها وت شي صي یاسياا  ها دارا وسياخاما  کشيهر و ناا  ماهدسي وسيازما  ناا  ماهدسيم( 

 وساهد.مساقل ن

 ومجمع عمهم ي که به تصييه ير مد وأتدر خصييه، ترازنامه ه و و ات ار تصييم ودگورسييج( 

 ود  بر عاد  وزارت را  و شارسازی است.سازما  نرس



 یو با یضيهر دو سيه  اعضا ولدو بار تشيک وسيازما  اسياا  یداال ماه ير مد واتهد( جلسيات 

 وت مو يابد.رسم واصل

ب 42ب ماد  81ب صيحهه  71بر اسيا  کاام اانه  ناا  ماهدسيو و کهارس سياخاما ب ماد   جواب:

 165صحهه  2و1و تبصر   81ب و صحهات 65صحهه 

 .است صحيح الف گزينه    

 

 های اعالم حري  صحيح است؟ ( کدام پاسخ در مورد سيستم48

سيوسيا  خهدکار مهضيعو در طبقهب اسياحاد  از  3های مسيکهنو دارای بو  از ( در سياخاما 1

 وایدهای مسکهنو الزامو است.

های اعح  یريق به طهر کلو تمامًا بايد خهدکار باشيدب و های سيوهما سيوسيا ( در سيالن2

 باشد.نوازی به نص  سوسا  دساو نمو

های ضيوافت و رسياهرا  بايد به سيوسيا  اعح  یريق خهدکار و های مرتبط به سيالن( سياخاما 3

 شهند.دساو مجاز 

 شهند.ای تقسو  موهای اعح  یريق خهدکار به دو دساه مهضعو و شاخه( سوسا 4

 و بهد 57 بصيحهه۴-۴-۴-۵-۳ و بهد 2۳  بصيحهه2-4-2-2-3ب بهد 3بر اسيا  کاام مبه   جواب:

 ب۳-۵-۲-۲

 56بصحهه ۲-۱-۴-۵-۳ و بهد 57بصحهه ۱-۴-۴-۵-۳ و بهد 54صحهه 

 است صحيح ج گزينه    

 

يک از گزينه های زير مخلوس بتن دارای روانی زياد باع  جدا شدن سنگدانه   در کدام  (49

 ها می شود؟ و در کدام يک کاهش ميزان شن از افت کارايی اين نوع بتن جلوگيری می کند؟ 

 بان الوافو –( بان سبک 2   بان سبک  -( بان الوافو1

 بان الوافو -( بان الوافو4   بان سبک  –( بان سبک 3

 ۴-۱-۳-۱۰-۵ و بهد 77 صيحهه ب( الف( جزء  ۷-۱-۳-۱۰-۵ ب بهد  5بر اسيا  کاام مبه    جواب:

 73 صحهه ب ب(ح( جزء ادامه

 است صحيح ب گزينه  

 

( در اجرای عاي  کاری رطوبتی بام )دو اليه قير، سییه اليه گونی(، کف سواب گالوانيزه 50

 را چه کسی و چه هنگام نصب می کند؟

 م( لهله ک ب پس از اجرای یيه اوس  کارب ابل از اجرای یيه اوسالف( عايق 

 د( لهله کشف پس از یيه دو    ج( عايق کارب پس از اجرای یيه اوس

 است. صحيح ج گزينه    

 

لوله کشیی تاسیيسیات گرمايی و سیرمايی سیاستمان با آب گرم کننده يا سیرد کننده، پس  (51

از اجرا در کارگاه، ممکن اسیت با آب آزمايش شیود. در اين صیورت شیرايط آزمايش را بيان 

 کنيد. 

 فشار آزمايش -

 محل نصب فشار سنج -

 مدت آزمايش -

 مدت دو ساعت پوهساه  – بار 4برابر فشار کار طرایو سوسا ب دست ک   5/1الف( 

 مدت دو ساعت پوهساه  –بار  7برابر فشار کار طرایو سوسا ب دست ک   5/1م( 

 ساعت 24مدت   –بار  4برابر فشار کار طرایو سوسا ب دست ک   2ج( 

 ساعت 12مدت   –بار  7برابر فشار کار طرایو سوسا ب دست ک   2د( 

 131ب صحهه 2-5-10-14ب بهد 14بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح ب گزينه    

 

 ( کداميک از گزينه های زير در تخريب ساستمان صحيح نيست؟ 52

الف( آجرها و مصيالح بون دو تورآهن در ت ري  طاق های ضيربو بايد بطهر کامل برداشياه 

 شهد.

 پهشاند  شهد.ساناو مار ديهارها در ههگا  ت ري  بايد  300م( سهراخ های کف در فاصله 



مار  3سياناو مار و ارتحاع   20ج( مااربهدی جانبو در ت ري  ديهارهای به ضي امت بو  از 

 الزامو است.

د( هر يک از اجزای سياخاما  مهرد ت ري  و تجاوزات مهرد اسياحاد  مرل پلکا  ها نبايد 

 بو  از دو سه  مقاومت خهد بارگذاری شهند.

 60ب صحهه 2-3-8-12بهد ب 12بر اسا  کاام مبه  جواب: 

 است. صحيح ج گزينه    

 

 ( در کداميک از رو  های زير ديوار حائل ق ل از ساک رداری اجرا می شود؟ 53

    الف( ديهار یائل وزنو (گابوه (

 م( ديهار یائل به روش خرپايو

     ج( ديهار ديافراگمو

 د( ديهار یائل به روش اطعات پو  ساخاه و مسلح کرد  خاک

 135ب اسمت تعريف ما  ب صحهه 1-26بر اسا  کاام گهدبرداری و ساز  نگابا ب بهد  جواب:

 است. صحيح ج گزينه    

 

( با افزايش چه ترکي ی به روکش الکترود، جوشیکاری دارای سیرعت بيشیتر و پاشیيدگی جو  54

 کاهش می يابد؟ 

بييا     ج( چد   م( فلز پر کههد    الف( پهدر آهن فييهید  د( 

 ژ خا،آلوا

 82ب صحهه 4-4-3بر اسا  کاام جهش و اتصایت جهشوب بهد جواب: 

 است. صحيح الف گزينه    

 

( برای لوازم گازسیوز که مجهز به رگالتور هسیتند، افت فشیار طراحی شیده تا شیير ق ل از 55

رگوالتور ن ايد از ................. بيشیتر باشید و در نقاس سیرپوشیيده و غيرمسیکونی که 

 در میر  صدمات ن اشد لوله کشی تا فشار ................ به صورت روکار مجاز است. 

 35 -درصيد فشيار اولوه 5م(   پهند بر ايهچ مربع 30 -فشار اولوهدرصد  10الف( 

 ايهچ مربع

ايهچ  42 -درصيد فشيار اولوه 20د(    پهند بر ايهچ 40 -درصد فشار اولوه 15ج( 

 مربع

 1-6-12-17بهد  112و صحهه  8-2-11-17بهد   100ب صحهه 17بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است. صحيح الف گزينه    

 

 باشد؟گزينه در مورد پوشش بتن روی ميلگردها صحيح نمی کدام( 56

 باشد.مار موساناو 5/7پهش  باهو روی مولگرد ديهارها یداال  XCS4( در شرايط مهوطو 1

( در صيهرتو که بان دارای سيطهح فرو رفاه و برجسياه باشيدب ضي امت پهشي  در عمق فرو 2

 ی شهد.روگانداز رفاگو 

درصد به  15بايست مار شالهد  مومولو 40جات پهش  مولگرد اطر  XCS1( در شرايطو مهوطو 3

 ض امت پهش  بان اضافه نمهد.

 برابر مقدار یداال جدوس کمار شهد. 15/1( یداکرر مقدار پهش  روی مولگردها نبايد از  4

 509صحهه  5-1پ -9و جدوس  508صحهه  2-3-2-1پ  -9بهد  ب 9بر اسا  کاام مبه   جواب:

 است صحيح د گزينه  

 

 ( کدام يک از گزينه های زير از مقاومت حرارتی باالتری برسوردار می باشد؟57

  مولومار از جهس آجر ته پر 100الف( ديهار به ض امت 

 مولومار از جهس آجر سهراخ دار 100م( ديهار به ض امت 

 مولومار از جهس بلهک سحالو 100ج( ديهار به ض امت 

 مولومار از جهس بلهک سومانو 100د( ديهار به ض امت 

و  224صيحهه های  7-8و پ   6-8و پ  5-8و پ  4-8ب جدوس های پ 19بر اسيا  کاام مبه  جواب: 

 226و  225



 .است صحيح ج گزينه

 

 ظرفيت .باشیدمی جانيه بر متر 1 پله سیرعت و متر 0/38 پله عم  متر،  0/8پله عر  برقی پله يک در (58

 است؟ ساعت در نفر چند برقی پله اين جايی جابه

1    )94756                     2  )14210                      3  )18948                   4 )

15854 

-2-3-15و اسياحاد  از رابطه  ۴۲صيحهه  2-2-3-15 ب بهد  15 بر اسيا  کاام مبه   :جواب

 ۴۳صحهه 2

 .است صحيح ب گزينه    

 

هرتز برای )اتیاق هیای مهمیان در هتیل،   1000( حیداک ر ميیانگين زمیان واسنش در بسییییامید 59

 اتاق کامپيوتر، اتاق تمرين موسيقی، اتاق زايمان( به ترتيب چند جانيه است؟ 

  2/1 -0/1 -0/1 -8/0م(                 2/1 -0/1 -9/0 – 8/0الف( 
  

 2/1 -8/0 -2/1 – 0/1د(     5/1 -2/1 -9/0 – 0/1ج( 

 32ب صيحهه  2-4-2-18جدوس   29ب صيحهه 2-3-2-18جدوس  26ب صيحهه 18بر اسيا  کاام مبه   جواب:

 2-5-2-18جدوس 

 است. صحيح ب گزينه    

 

مقررات ملی   4نفر در طی روز پيش بينی شده است. ط   م ح     30فضايی برای استفاده    (60

ن اشد، حداک ر بار تصرفی آن کدام يک از ساستمان اگر اين فضا مشمول تیريف فضای جمیی  

 (99 مهر اجرا_ گزينه های زير است؟ )میماری

1 )29   2 )30   3 )19   4 )21 

(بار تصيرف(  2-4و بهد  12فضيای جمعو  صيحهه  -3ب بهد شيمار   4بر اسيا  کاام مبه   جواب:

 11ب صحهه 

 فضای جمعو   -3ب بهد شمار  4(معماری(ب فصل  1در22بر اسا  کاام  جواب:

 است صحيح ج گزينه  

 

 


