
در صورر  نحران  را ک  ن  اوم نمه رمن حممم ندسیاوا اومن امه ناو مه رم ن  نرین    (1

 ام نمه، نرضرع نحرالل ام نمه نررد حما در کینم ریم  نطاح نا شرد؟

 الف( هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان

 رئیس سازمان ب( هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر قوه قضائیه و

 ج( هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و وزیر دادگستری

 د( هیات مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و رئیس سازمان

 28صفحه  26ماده  ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس کتاب  جرنب:

 نات. صریح نلف گزکسه    

 

  :(ICF)در ایس م دکرنر ام ه نن ب ن نسلح بم قملب رمن عمکق نمحیگمر ( 2

 نیازی به حفاظت قالب ها در برابر وزش باد نیست.( 1

 نیازی به حفاظت قالب ها در برابر نور خورشید و شرایط جوی نیست.( 2

 ( متراکم کردن بتن با لرزاندن میلگردهای عمودی انجام می شود.3

 میلیمتر باشد. 150ی باربر  بتنی نباید کمتر از ضخامت دیواره ها( 4

  14- 2- 3-6-11و   13-2-3-6-11و   8-2-3-6-11و   5-2-3-6-11، بند 11بر اسااس کتاب مبح  جرنب: 

 41و صفحه 

 نات. صریح د گزکسه    

 

در طانحا اووم ه رمن الریدن بانن قره رم ق نجزنن بم ضوو منت بی  ن  قه ن،ینر،  س    (3

بمکی کمر  دنده شوورد قلا بانن ضوو منت کا ا ن  که، کمر   س   سوولیم ی م  (𝑭𝒚) سوولیم 

 حیست؟ 

 mm 60د(  mm 30ج(   mm 40ب(   mm 50الف( 

 1-4-1-10،  جدول بند 7، صفحه 10بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

ثابت بوده و برای   mm  16حداقل تنش تسالیم وودد برای قعاات با ضاخامت کمتر از    رضویح:

 حداقل تنش تسلیم به تدریج کاهش می یابد. mm 16قعااتی با ضخامت بیش از 

 نات. صریح ب گزکسه   

 

 ن    ن انیلا  قسی  نات  شیه    هکر  نمک  نرق  با  که  ب ن  که  نلگادین  اب س  پرش   حینقل(  4

 نات؟   ش ایب  بمشیحاا  نمک  ق  ررن  بم   امس  در  که  نرق   نب  کهن ا  نیلا  ۳۶  قطا  بم  نلگادین

 حما   در  کا ا  عضر  اکام  نکرنم رررم  ن   رن  اادنر  اباش  کرنم رر  پرش   ض منت   رنهنا  مکک

 گاالت؟

 بلی  – 35( 4  بلی   – 25( 3  خیر   – 35( 2  خیر   – 25( 1

 71صفحه  3-5-9-4-9و بند  72صفحه  6-4-9جدول ،  9بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح ب گزکسه  

 

  نرررن،  الشمرن  بمر  نثا    رت   کا  شکل   نطمبق  ن،طع  بم  نن لرله  ا ره  بانن(  5

  ( شرد؟نا نرسرب یغا ن،طع کینم

1 )D = 700mm   وt = 8mm   وFy = 360MPa 

2 )D = 900mm  و t = 10mm  وFy = 240MPa   

3 )D = 900mm   وt = 15mm  وFy = 360MPa   

4 )D = 700mm  وt = 8mm  وFy = 240MPa 

 

   29،  صفحه 2-2-2-10، جدول  10براساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح نلف گزکسه    

 

امح یا ا، پسجاه نن به طرل   35( در ک  دکرنر بمربا کجان نرصرر شیه بم کال  به ض منت 6

اومح یا ا بمکی حصوب گادد. نگا دق طا  پسجاه کال  قم م در حما گاال ه   180ق نر فمع  160

حشویه بمشوی ق نکن پسجاه حزدک   اکن پسجاه به نح دمن دکرنر بمربا بمشوی، حینقل المصوله 

 نمرجا امن امه قسی امح یا ا بمکی بمشی؟  نکن پسجاه  م با



 120د(    70ج(    75ب(   160الف( 

                  116، صفحه 4، قسمت 4-5-5-8، بند 8بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح د گزکسه    

 

( در ک  بیامراو مه دق طق،ه، ن صومل ککا ن  دق نح دمن قطتم  پ  اومن ه حامن را طق،ه 7

بمکی ن  حرع ن صومی  لززشوا بمشوی. قسمحمه نرماوقم  اوم ه نن  زییا نکمه جمحقا حسوقا 

نیلیا ا حشومه دند. حینقل لززشوا که نکسگرحه ن صومی   10قنقتا طاح را طق،ه رن کا ا ن  

 رر نات؟ بمکی پذکان بمشسی، قط

 میلیمتر 25د(   میلیمتر 20ج(   میلیمتر 15ب(   میلیمتر 10الف( 

 63الف، صفحه  3-5-4، بند 2800طبق استاندارد  جرنب:

 نات. صریح ب گزکسه    

 

 اا )  اباش  کالر    راط  شیه   أنین  اباش  ن،مقنت  رمنقکژگا   ن   اک   رمنگزکسه  ن   ک کینم   (  8

 بمشی؟ که جمه ض منت بانبا ۶  رنحینا که نالرید ن،طع بمشی؟ عاقا( ناباش

  بله -. شوند قعع ستون مقعع داخل در دیبا یبرش یبازوها( 1

  خیر - .شوند قعع ستون مقعع داخل در دینبا یبرش یبازوها( ۲

 ساخته   شودمی   متصل  آن  بر  عمود  یبازو  به  کامل  ینفوذ  جوش  با  که  یوودد  مقاطع  از  دیبا(  ۳

 بله - .شود

 ساخته  شودمی  متصل   آن  با  یمواز   ی بازو  به  کامل  ی نفوذ  جوش   با  که  یوودد  مقاطع   از  دیبا(  ۴

 بله –. شود

 130صفحه  2و  1-5-5-8-9بند ،  9بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح ج گزکسه  

 

 در نررد قطع قره رمن  ،رک ا در نعضمن ناشا کینم ک  ن  نرنرد  کا صریح نا بمشی؟  (9

باد از نقعه قعع تئوریک، محاساااباتی  aالف( اضااااوه طول 

 نبوده و وقط بر اساس حداقل آیین نامه ای تایین می شود.

بااد از نقعع قعع تئوریاک، برای نیروی   aب( اضاااااواه طول  

حاصال از خمش ساهم ورت تقویتی در محل لنگر حداک ر محاسابه 

شاده و مقدار به دسات آمده با مقادیر حداقل آیین نامه ای 

 کنترل می گردد.

بااد از نقعاه قعع تئوریاک، برای نیروی   aج( اضاااااواه طول  

سابه شاده و مقدار به دسات آمده با حاصال از خمش ورت تقویتی در نقعه تئوریک قعع ورت محا

 مقادیر حداقل آیین نامه ای کنترل می گردد.

باد از نقعه قعع تئوریک، به ساع  بال تیر بساتگی دارد و مسااحت ورت  aد( اضااوه طول 

 رصد سع  بال بزرگ تر اختیار شود.د 70تقویتی نباید از 

 3-مت پ، قس13-5-2-10،  بند 92، صفحه 10بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح ج گزکسه    

 

 

ن ا در نجمقر  ک  بیامرا مه   9/2  قانر نات گردبادنرن بم دکرنر قم م ق بم عاق  )10

ن  اطح  نین نات نحجمم شرد. نگا عاق برانحا    اکین ن ا پم  ۱دقطق،ه که  کا پا که  

 ن ا نرماقه شیه بمشی نطا کرد کینم نات؟ ۶گردبادنرن 

 ( زیاد۴            ( بسیار زیاد۳   ( مامولی۲   ( کم ۱

 33، صفحه 6-6-3-3-7، بند 7کتاب مبح  بر اساس  جرنب:

ناپایداری گود قرار دارد بنابراین چون ساختمان با اهمیت بسیار زیاد در حوزه   رضیح:  

 .خعر گود همواره بسیار زیاد است

 نات. صریح ج گزکسه 

 

 نسمرر ن  عالنت  کا در ح،شه رمن نرماقم ا امن امه رمن الریدن قیست؟  (11



 میلیمتر است.                            6الف( منظور جوش گوشه دور تا دور یا سات موثر برابر 

میلیمتر و در محال    6منظور جوش گوشااااه یاا گلوگااه موثر برابر  ب(  

 )موقع نصب( است.

نصاب( برابر میلیمتر و در محل )موقع  6ج( منظور جوش انگشتانه به ضخامت 

 است.

نصاب( میلیمتر و در محل )موقع  6د( منظور جوش شاایاری جنا ی به ضااخامت 

 است.  

 30، صفحه 24-1بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصادت جوشی، شکل جرنب: 

 نات. صریح نلف گزکسه    

 

بانن قصوله او ره رمن ک  اوم ه الریدن بم نشو صوم   کا کینم ک  ن  ن صومی   کا نجم    (12

 ؟ حیست

(cm 15  ،طرل امن امه =m 10  ،عاض امن امه =m 45 )نر فمع امن امه = 

 ب( اتصادت پیچی از نوع اتکایی    الف( اتصادت جوشی

د( اتصااادت پیچی از نوع اصااعحکاکی با  A 325ج( اتصادت پیچی از نوع اصعحکاکی با پیچ 

 490Aپیچ 
 10-1-9-2-10، بند 144، صفحه 10بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح ب گزکسه    

 

 ض منت   به  گانحیت  اسگ  ن   ن انیلا  ۳۰  ض منت  به  نر نکی    اسگ  جمنبه  ام ن  کف  در  ( نگا13

 ض منت )  کمبی؟ نا  کمر   کیلرگام  قسی  حیقدن    ن انابع کف  را  جام  شرد،  نا فمده   ن انیلا  ۲۰

 .( نات حکاده  زییا کف جز یم  ب،یه نش صم  ق

1 )24   2 )16   3 )11   4 )8 

 ۲-۲-۶-پ  و  ۱-۲-۶-پ / جداول  119 ، صفحه ۲ – ۶ شماره ، پیوست6: بر اساس کتاب مبح  جرنب

 ۱۲۵ و ۱۲۲ صفحات

  نات صریح ب گزکسه  

 

 بمشی؟نا اگاقر قه در ق نندمر قه شگاکحام رقباقشکل ( 14

  یچاک ریز مهار - سردار پیچ( 1

  شده هیتاب مهار - جهدر با قالب با چ( پی2

  شده هیتاب مهار - ردارس خیم( گل 3

 اطيسانب مهار - یچسب مهار( 4

 294صفحه   1-18-9بند ،  9بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح ب گزکسه  

 

 ۵۰  رمیاقه   نررر   به  نررر  المصله   که   صرر ا  در  ناپمرم   رقن  قربا   یاقه  قطا  حینقل   (  15

 نات؟ ق،یر بمشی ن ا ۴ ککیکگا ن  ناپمرم المصله ق ن ااامح 

 متر میلی  ۱۳۰(  ۴     مترمیلی ۱۲۰( ۳      مترمیلی ۱۵۰( ۲          مترمیلی ۱۶۰( ۱

 125، صفحه  4-5-8، جدول   8براساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات صریح نلف گزکسه  

 

 در  ننم  نات  شیه  دنده  10mm  ن صمل  بانن  گرشه  جرش  بتی  طانحا  رمنح،شه  در  کسیی  الاض  (16

  ن   ککا  بانن  7mm  ن   بی   دنده  جرش  ننکمه  کمرگمه

  جرش   نکن  دکگان  امه  بتی  حینقل.  حیست  الانرم  رمامه

.  شرد   أنین  نرردحما  جرش  باشا  ن،مقنت  کحکه  بانن

  جرش   ن   نا فمده  کسیی   الاض)    بمشی؟ نا  گزکسه  کینم

 ن،مقنت  ال،ط  ق   برده  نجم   حمنسمقن  رمنامه   بم  گرشه

 (نات نیحما جرش باشا

1 )13 mm   



2 )15 mm   

3 )17 mm   

 ندارد جواب و است نشدنی( ۴

   147،  صفحه  2-2-9- 2-10، بند  10براساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح د گزکسه    

 

 ا ره   رنرح  االرقمح  نکرنم رررم.........  .....  حینقل  ای   بیقه  طااله  دقرمن  ( در دنل 17

ن   درمحه  طرل   امم  در  یکبم  گمه کیه  در صرر   به   حینقل   ق   مبیک  ندننه  ا یدنل 

 ن کرنم رررم  ..............  ز یح  ق  امحین  رنرح  ا ر مح  نکرنم رررم..............  

 .بمشی دنش ه ندننه نااناا صرر  به یکبم درمحه قاط در يحرا  حرنر ا ر مح

 درصد ۵۰ - درصد ۵۰ - درصد ۲۵( ۲   درصد   100 –درصد  25 –درصد  50( 1

 درصد  100 –درصد  25 –درصد  50( 4   درصد ۱0۰ -د درص  50 - ددرص 25( 3

 359صفحه   6و  5و  4-5-5-20-9بند  ، 9بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح ج گزکسه  

 

در نصرص نا فمده ن  نصملح ق الاکقرده رمن امن امحا نس تال، کینم ک  ن  گزکسه رمن  کا (  18

  صریح نات؟

معابقت مشخصات ونی آنها با مایارهای پذیروته شده در مقررات ملی ساختمان ( در صورت  1

 .توجه به نوع مصرف آنها مجاز است و بدون

( در صورت معابقت مشخصات ونی آنها با مایارهای پذیروته شده در مقررات ملی ساختمان 2

 باشدنوع آنها مجاز می و توجه به

 باشدمصرف آنها در همه شرایط مجاز می( در صورتی که مهندس ناظر اجازه دهد 3

 باشد( به طور کلی مجاز نمی4

 3، صفحه 7- 1 -5بند ،  5بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات. صریح ب گزکسه    

 

 بمشی؟کینم گزکسه در نررد قالب دقنت نیلگادرمن طرلا صریح حاا ( 19

 باشد.میلگردها شش برابر قعر میلگرد می درجه 90( حداقل قعر خم داخلی جهت قالب 1

 متر باشد.میلی 65 دیبایم 40آرماتور قعر  درجه 180( حداقل طول مستقیم پس از خم 2

 متر باشد.میلی 400 دیبایم 40یلگرد با قعر درجه م 90( حداقل قعر خم داخلی جهت قالب 3

 متر باشد.میلی 80 دیبایم 20درجه آرماتور قعر  180( حداقل طول مستقیم پس از خم 4

 421صفحه  1-21-9، جدول  9بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح ب گزکسه  

 

جرش   mm  25نیلیا ا نطمبق شوکل به ک  صوفره به ضو منت   15 منت ضوک   سواه کشوشوا به   (20

با حسوب نیلیا ا قه ن،ینر   (d)نیلیا ا ناوت. حینقل طرل جرش   6شویه ناوت. ضو منت جرش گرشوه 

  نا بمشی؟

   100الف( 

    200ب( 

    150ج( 

 300د( 

 (4، قسمت )148، صفحه 10بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح ج گزکسه    

 

( در  تیین حیقد صوالحیت ق راالیت نشو مص ح،رقا که به قاویله اوم نمه نیکاکت ق باحمنه 21

رکزن کشورر  تیین راالیت ق  شو یص صوالحیت نا شورحی، کینم گزکسه بانن راالیت نشو زمل به 

 کمر ندسیاا نینم  طانحا کم نرماقم ا در پاقژه رمن غیادقل ا صریح نات؟ 

عبارت اسات از توان و امکان ارائه خدمات مهندسای الف( ظرویت اشاتاال به کار مهندسای 

 توسط اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتاال در مدت یک سال تمام



ب( ظرویت اشاتاال به کار مهندسای عبارت اسات از توان و امکان ارائه خدمات مهندسای توساط 

 اشخاص حقوقی دارای پروانه در دوره اجرای کار طراحی ساختمان 

ه کار مهندسای که عبارت اسات از تاداد کار و ساع  زیربنا با ضاریب یک ج( ظرویت اشاتاال ب

 محاسبه می شود.

د( این ظرویت متناساب با تاداد اعضاای دارای امتیاز اسات. از مجموع ظرویت اشاخاص دارای 

 صالحیت با ضریب متناسب در دوره انجام کار محاسبه می شود.

 30، صفحه 1-3-6، بند 2بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات. صریح نلف گزکسه    

 

 بمشی؟ن نیلگاد صریح حاارمقصلهکینم گزکسه در نررد ( 22

متر میلی  42ی میلگردهای با حداک ر قعر  وصله( استفاده از وصله پوششی در وشار، برای  1

 متر و کمتر مجاز است.میلی 34به میلگردهای با قعر 

اعضایی مجاز است که دارای خاموت بسته یا دورگیر ( استفاده از وصله اتکایی تنها در  2

 باشند.

 ی مکانیکی جهت انتقال نیرو استفاده از  الف اتکایی مجاز نیست.هاوصله( در 3

تر توصیه متر و بیشمیلی  20برای میلگردهایی با قعر    عمدتا  ی جوشی  هاوصله( استفاده از  4

 شود.می

  440صفحه   4و  1-7-4-21-9بندهای ،  9بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح ج گزکسه  

 

 ق راا کینم   نندر نر قمط بم حشست نجم  ک  امن امه الریدن بم پا حرنرن در  نین نماه  )23

 گزکسه صریح نات؟ حشست ککسرننت  رت بمر نا م یکا نرردحما نات.

 است. یامتر بیشتر از زمین ماسهمیلی ۳۰( نشست این ساختمان در زمین رسی ۱

 متر بیشتر از زمین رسی است.میلی ۳۰ یا( نشست این ساختمان در زمین ماسه۲

 است.  یامتر بیشتر از زمین ماسهمیلی ۱۵( نشست این ساختمان در زمین رسی ۳

 متر بیشتر از زمین رسی است.میلی ۱۵ یا( نشست این ساختمان در زمین ماسه4

 43صفحه  ، 2-4-7، جدول 7کتاب مبح  بر اساس  جرنب:

 نات. صریح نلف گزکسه 

 

کیننی  ن  جز یم   کا بانن  منین نحتطم  پذکان ک  ن صومل پیما اومده  یا به او ره   (24

روومن  اوووررن   بووم 

کور وومه،  لوربویوومکوا 

 ؟ حیستنسماب 

 

         1الف( 

       2ب( 

         3ج( 

  4د( 

 4و  3، قسمت 2-3-9-2-10، بند 159، صفحه 10بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح نلف گزکسه    

 

ن،ارن  نلا  16رمن قم م قیحا ، الریدن ، نسا ق پالا یکا امن امه طقق نقرث  بست لرله( 25

 امن امه بد ا نات به  ا یب ن  قه حرع بمشی ؟

 ولنج-کورپی-آویز-( گیره2آویز                     -کورپی-کورپی-( پایه1

 کورپی-کورپی-آویز-دار( عایق4کورپی                    -آویز-کورپی-( گیره3

-16)الف(،  2-3-7-16)الف(،  1-3-7-16و بندهای  3-7-16، بند 16مبح   بر اساااس کتاب جرنب:

 138و  137)الف(،   صفحه 4-3-7-16)الف(، 7-3-3

 نات. صریح ج گزکسه    

 

( حوینکرا بومر نواده ق  حویه بوانن او،ف روم   LSF( در ایس م قومب الوریدن اوق  )  26

 به قه ن،ینر با حسب کیلر گام با ن ا نابع نا بمشی؟ 



ب( باار                                          350و باار زناده    600الف( باار مرده  

 200و بار زنده  500مرده 

د( باار                                             350و باار زناده   250ج( باار مرده  

 250و بار زنده  350مرده 

 38، صفحه  2-2-2-6-11، بند 11بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح د گزکسه    

 

ن بمکی  م ن،مقنت ............. کقرعالدر نرنردن که دقنم ب ن نرایت  کمدن دنرد نی   (  27

ن،مقنت نش صه ندننه کمبی ق در ب ن بم رقحی کسب ن،مقنت ااکع در دنمن ............... 

ن ب ن ندننه دنرحگهن  زکرب ن............. پس ن     نتاری  درجه ق نریط نابرط به نی   

 .مبیکان

 درجه  10حداقل    -درصد  70( حداک ر  2  روز  3- درجه 10حداک ر  -درصد 70( حداقل 1

 روز 3-

-درجه10حداقل  -درصد 70( حداقل 4  روز  7- درجه 10حداک ر  -درصد 70( حداک ر 3

 روز 3

 465صفحه  2-3-5-22-9، بند  9بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح د گزکسه  

 

 ( راالیت نش زمل دنرحیگمه »پاقنحه نش زمل« در رش ه رمن ن  لف: 28

الف( در هر اساتان به پیشانهاد ساازمان نظام مهندسای سااختمان اساتان و تصاویب شاورای 

 مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان تایین می شود.

اساتان ها ب( توساط وزارت مساکن و شاهرساازی در ابتدای هر ساال و بصاورت یکساان به کلیه 

 ابالغ خواهد شد.

ج( به پیشانهاد ساازمان مساکن و شاهرساازی اساتان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تایین می 

 شود.

د( به پیشانهاد ساازمان نظام مهندسای سااختمان اساتان و تصاویب وزارت مساکن و شاهرساازی 

 تایین می شود.

 53، صفحه 13بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جرنب:

 نات. صریح د گزکسه    

 

( کیننی  ن  اویسو م رمن ن،مقم اوم ه نن  کا بانن ک  ک   حشومحا قدمر طق،ه نن که در 29

 شدان بم نطان حسقا نیلا  کمد امن ه نا شرد نجم  نات؟ 

 بند ووددیالف( سیستم قاب خمشی ووددی ویژن بدون مهار

 ب( سیستم قاب ساختمانی ساده همراه با مهاربند ووددی هم محور مامولی

 ج( سیستم قاب خمشی بتن آرمه متوسط همراه با دیوار برشی بتن آرمه متوسط

 د( سیستم قاب خمشی ووددی متوسط همراه با مهاربندی هم محور ووددی

 36صفحه  3-5-3-3ند ، ب5صفحه  6-1بند   2800بر اساس استاندارد  جرنب:

 نات. صریح نلف گزکسه    

 

 در   بمرگذنرن  ک نمک   رقش  ن   ننام ه  نعضمن  عالکادن  راالیت  کفمکت  نثقم   بانن  ( نگا30

 ؟حیست صریح نررد نکن در  کا عقمرن  ن  ک کینم شرد، نا فمده ک نمکشگمه

 در  باید  درهرحال  هانمونه  نباشد،   موجود  قبلی  آزمایشگاهی   تجربه  با  ( اگر استاندارد1

 .شوند ساخته عضو، واقای کاربرد با مشابه مقیاس

 میانگین  مقدار  از  درصد  ۱۵  از  بیش  نباید  آزمایش  سه  هر  از  آمده  دست  به  نتایج  ( انحراف2

 .شوند انجام اضاوی هایآزمایش باید صورت این  یر در باشد، بیشتر نتایج

 مقدار   از  درصد  ۱۵  از  بیش  نباید  آزمایش  سه  هر  از  آمده  دست  به  نتایج  انحراف  ( اگر3

 قرار  استفاده  مورد  را  نمونه  ۶  آزمایش حداقل  نتایج  توانمی  باشد،  بیشتر  نتایج  میانگین

 .داد

 شوند.  حذف  هاگیرینتیجه  از  منعقی،  دلیل  ارائه  بدون  نباید  هاآزمایش  نتایج  از  یکهیچ(  ۴

 ۱۱۶ صفحه ، ۳-۱-۶ پ ، بند 6: بر اساس کتاب مبح  جرنب



  نات صریح نلف گزکسه  

 

امن ه در صرر ا که قطته در حملت در جمگذنرن نقالم نررد حیم  در قطتم  ب سا پی  (  31

 بمشی؟ک  ن  نرنرد  کا صریح حاانایان بمشی، کینم

 ( نیاز است تا بتن اطراف با اقالم جایگزاری شده متراکم گردد.1

 ساخته بیرون زده و نمایان شود.سرپوشیده شده و نباید از قعاه پیش کامال  ( اقالم باید 2

 ( اقالم جایگزاری شده دزم نیست با میلگردهای بتنی حلقه و اقالب شوند.3

 ( این اقالم باید تا وقتی که بتن در حالت خمیری قرار دارد در محل خود نگهداری شوند.4

 476صفحه  3-9-22-9، بند  9ح  بر اساس کتاب مب جرنب:

 نات صریح ب گزکسه  

 

ک  ندسیس حمرا ن رجه نا شورد که نجان اومن امه بیقه  رجه به داو ررنلتال ح،شوه رمن   (32

نجانکا، ک  او،ف بم اویسو م نعضومش ناشوا بم ن،طع الریدن ق دنل ب سا ن کا با که به راانه 

 کا  یا الریدن ب ن رکزن کاده ناووت ق باشووگیا رن بیقه ناوو فمده ن  پمکه رمن نرقت در 

بسمبانکن داو رر  رقف کمر رن صومدر نا کسی. دال ا السا نجان، بم نحجمم نرماوقم  دقیق ق 

صووریح حشوومه نا دری که عضوور الریدن به  سدمکا دنرنن ن،مقنت کمالا بانن  رال ق ه نرد، 

بسمبانکن او،ف  ق ه ب ن  ا ق بمررمن حین نجانش )حمیا بمر حمشوا ن  قملب بسین( ناوت ق

نجانش شوویه رن نا  رنه قمبل ققرل دنحسووت. کینم ک  ن  گزکسه رمن  کا در نکن نر قمط 

 صریح نات؟

 ( سقف اجرا شده به هیچ وجه قابل قبول نیست.1

 ( سقف اجرا شده همواره قابل قبول نیست.2

 م است.( محاسبات بیشتری برای قابل قبول بودن سقف اجرا شده از نظر بهره برداری دز3

درصاد   75( ساقف اجرا شاده وقط در صاورتی قابل قبول اسات که تا قبل از رسایدن بتن به  4

مقاومت مشااخصااه، از وارد شاادن هر گونه بازی مازاد بر وزن دال و تیرها و بارهای حین 

 اجرا جلوگیری شود.

 191صفحه ، 10-2-10، بند 10مبح   بر اساس کتاب جرنب:

 نات. صریح ج گزکسه    

 

 پاله ق بلسین قرس ا،ف رمن گسقین ن  حرع نش ا کم کجان قه نش صم ا دنرد؟ (33

الف( پالن مربع یا چند ضلای که حتما متقارن باشد با حداقل بلندی قوس 
1

3
 دهانه گنبد. 

ب( پالن دایره ای یا چند ضلای منظم با حداقل بلندی قوس 
1

3
 دهانه گنبد. 

ن باشد با حداقل بلندی قوس ج( پالن مربع یا چند ضلای که حتما متقار
1

4
 دهانه گنبد 

د( پالن مربع یا چند ضلای که متقارن باشد با حداقل بلندی قوس 
1

2
 دهانه گنبد. 

 127ب  صفحه -5-8-5-5-8، بند 8معابق کتاب مبح   جرنب:

 نات. صریح ب گزکسه    

 

در بین قام ل نکاسا ق حفمرت نحفاندن  کا، اه قایله رن که بانن ش ص ن  راه ندا ا   (34

ق حیم ا  ا رسو سی، رن حمم بقاکی: کاله نکاسا، عیس  حفمر ا، کف  نکاسا، قکاه یاو یکا، 

 دا ک  حفمر ا، پاپ ررندرا، کاابسی ق طسمب حجم  

یمنی، چکمه دساتیکی، کمربند و ب( کاله ا الف( کاله ایمنی، دستکش حفاظتی، پمپ هوادهی

 طناب نجات

د( عیناک حفااظتی، پماپ هوادهی،  ج( کاله ایمنی، پمپ هوادهی، کمربند و طناب نجات

 کفش ایمنی

 27، صفحه 1-1-4-12، بند 12بر اساس کتاب مبح   جرنب:

  نات. صریح ب گزکسه    

 

ا رده ک ، کینم ک  ن  ( بانن  دیه پسل ناکب صوفرم  رقک  دنر گما عمکق حانر ا ق صور 35

 ؟ حاا بمشیالاکقرده رمن عمکق کمرن  کا نسماب 



 ب( ووم پلی یورتان صلب              الف( ووم پلی استایرن منبسط

 د( پشم مادنی     ج( ووم ونولیک

 24، صفحه 2-3-2-4-5، بند 5بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح د گزکسه    

 

 ن  ک  کینم نصواالا  نصوملح نصورص در قکژه ناشوا قمب اویسو م بم الریدن اوم ه ک  در (36

 حیست؟  صریح  کا عقمرن 

  شااااارپی  نیااز  مورد  هاایآزماایش  باایاد  نفوذی  یر  یاا  نفوذی از  اعم  هاا،جوش کلیاه  برای( 1

 شود انجام جوش ولز استاندارد

 باشد تسلیم حد مقاومت برابر 2/1 باید حداقل ووددی مصال  نهایی کششی مقاومت( 2

 اساتاندارد شاارپی شاده داده شایار نمونه طاقت باید کامل نفوذی جوش با اتصاادت در( 3

 باشد ژول ۲۷ حداقل سلسیوس، درجه -۲۹ دمای در ولز جوش

 استاندارد  شارپی  شده  داده  شیار  نمونه  طاقت  باید  جانبی  باربر   یر  هایستون  وصله  در(  4

 باشد ژول ۲۷ حداقل سلسیوس، درجه -۱۸ دمای در جوش ولز

 201و  200 ، صفحه 3-3-3-10و  2-3-3-10و  1-3-3-10، بند  10بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح نلف گزکسه  

 

 بمشی؟رمن  کا ناک  ن  شانکط  کا به  ا یب نابرط به گزکسهکینم( 37

 نش  حیر بهناطرب ق  غملقم  نلف( نرردگا حمشا ن  کابسم ه شیه در شانکط 

 ب( ب ن در نتاض حاال  ارلفم ا نیلا شیکی

      XS2ب(  XCA2( الف( 1

  XS3ب(  -XCA3(الف( 2

    XS3ب(  -XCA2( الف( 3

 XC3ب(  -XCS2( الف( 4

 503الی   500صفحه  1-1-پ -9، جدول  9بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح ج گزکسه  

 

 31( در ک  جرش ن سومقن نلسومقین، بم  زییا رسیاوه ن،طع جرشوکمرن، راالیت بمربان جرش 38

بانبا بتی حملت  2درصوی کمر  کمال ه ناوت. بم الاض ثمبت نمحیه طرل جرش، قسمحمه ک  بتی 

بتی دکگا حسوقت به بتی جرش حملت ن سومقن نلسومقین، حیقدن قه ن سومقن نلسومقین شورد. 

 ن،ینرن نرنری دنشت؟

  ( یک چهارم شده است2     ( ثابت شده است1

 ( یک سوم شده است4                 ( نصف شده است 3

 373صفحه ، 2-10راهنمای جوش و اتصادت جوشی ، بند  بر اساس کتاب جرنب:

 نات. صریح ج گزکسه    

 

 ( کیننی  ن  جاال   کا در رنبطه بم نلزنم حیمط دننلا نش قمه نات؟ 39

مترمربع، حیاط  200طبقه با مساااحت بیش از  4و  3الف( در ساااختمان های مجزا و منفصاال 

 % مساحت زمین الزامی است.6داخلی به اندازه 

بع، حیاط مترمر 200طبقه با مسااحت بیش از   4ب( در سااختمان های مجزا و منفصال بیش از 

 % مساحت زمین الزامی است.6داخلی به اندازه 

مترمربع، حیاط  200طبقه با مساااحت بیش از  4و   3ج( در ساااختمان های ردیفی و متصاال 

 % مساحت زمین الزامی است.6داخلی به اندازه 

مترمربع،  200طبقه با مساحت بیش از    2د( در ساختمان های ترکیبی با الگوی حیاط مرکزی 

 % مساحت زمین الزامی است.6اخلی به اندازه حیاط د

  30، صفحه 2-3-3-4، بند 65، صفحه 7-3-8-5-4، بند 4براساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح ب گزکسه    

 

 قسی امح یا ا نات؟ (h)حینکرا المصله نجم   رر نکاسا  م اکرن کمر حشمه دنده شیه ( 40



1 )460   

2 )360   

3 )240   

4 )120     

 

 36صفحه ، 8-5-12، بند 12کتاب مبح  بر اساس  جرنب:

 نات. صریح نلف گزکسه    

 

ن   تمدل جاکمه کب    رنهادر رسگمم امنت ک  دکرنر به عسرنه ام ه حگدقمه قگرحه ن  )41

  کا نیسا در نطان  دکرنر نطایسمه حمصل کاد؟

 برجای خاک یها( با بررسی تاییرات در تنش۱

 بند( با کاهش تراوایی خاک و تشکیل دیوار آب۲

 ( با زهکشی سعحی در جلوی دیوار۳

 شده دیوار  بینییش( با رسیدن به عمق نفوذ پ۴

 53صفحه  ،1-4-5-7، بند 7کتاب مبح  بر اساس  جرنب:

 نات. صریح ب گزکسه 

 

 

در  تیین حیقد صوالحیت ق راالیت نشو مص ح،رقا که به قاویله اوم نمه نیکاکت ق باحمنه  (42

رکزن کشورر  تیین راالیت ق  شو یص صوالحیت نا شورحی. کینم گزکسه بانن راالیت نشو زمل به 

 کمر ندسیاا نینم  طانحا کم نرماقم ا در پاژه رمن غیادقل ا صریح نات؟ 

رت اسات از توان و امکان ارائه خدمات مهندسای الف( ظرویت اشاتاال به کار مهندسای عبا

 توسط اشخاص حقوقی دارای پروانه در دوره اجرای کار طراحی ساختمان.

ب( ظرویت اشاتاال به کار مهندسای عبارت اسات از توان و امکان ارائه خدمات مهندسای توساط 

 اشخاص حقوقی دارای پروانه اشتاال در مدت یک سال تمام.

کار مهندسای که عبارت اسات از تاداد کار و ساع  زیربنا با ضاریب یک ج( ظرویت اشاتاال به 

 محاسبه می شود.

د( این ظرویت متناساب با تاداد اعضاای دارای امتیاز اسات. از مجموع ظرویت اشاخاص دارای 

 صالحیت یا ضریب متناسب در دوره انجام کار محاسبه می شود.

  129، صفحه 6، ماده 2بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات. صریح ب گزکسه    

 

در باش  ده قره رمکا که در اومنت قطتم  الریدن نصوا  نا شورحی، کینم عقمر  صوریح   (43

 نات؟ 

 توسط دستگاه گیوتین مجاز است. mm 15الف( برش قعاات با ضخامت کمتر از 

باید قبل   mm  40ب( در نیم رخ های سانگنی و قعاات سااخته شاده با جوش با ضاخامت بیش از 

 درجه سلسیوس انجام شود. 55از برش گرمایی، پیش گرمایش تا دمای حداقل 

باید قبل   mm  40ج( در نیم رخ های سانگین و قعاات سااخته شاده با جوش با ضاخامت بیش از 

 درجه سلسیوس انجام شود. 65ی حداقل از برش گرمایی، پیش گرمایش تا دما

نیاز به سان  زدن با تامیر کاری توساط جوش  mm  5د( در برش با شااله، ناهمواری ها تا 

 ندارد.

 2-4-4-10، بند 259، صفحه 10بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح ج گزکسه    

 

بمشی، رایشه ناطرب نان حمشا ن  کابسم ه شیه که شانکط نریطا نش  کم  رمطینردر  (  44

حینکرا حسقت کب به نرند ایامحا، حینقل رده ب ن ق حینقل عیمر نرند ایامحا )کیلرگام 

 ن ا کینم گزکسه نات؟نیلا 30با ن انکتب( جدت ب ن بم پرش  نیلگاد 

1 )6/0- C25-  300 2 )55/0- C20- 300    3 )60/0- C20- 300   4 )6/0- C25- 275 

 510صفحه  6-1پ  - 9و  500صفحه  1-1پ  -9جدول  ، 9ب مبح  بر اساس کتا جرنب:



 نات صریح ج گزکسه  

 

 طانحا  ق نرماقم   در  طق،م   ناده   ق   حیه(  ضاکب  بیقه )  بمررمن  طق،ه  5  امن امه  ک   ( در45

 ننام ه  نرماقم   در  نگا.  نات  گادکیه  نسمرر  ن انابع  با  کیلرحیر ن  6ق    5/7   ا یب  به

 ا،ف   اکنپمکین  ب رنری  نجان  پمکمه  در  کمرالانم  ق   بمشی  حشیه  نسمرر   حیه  بمر  کمر   بسم،

 حینکرا  دری،  قانر  نا فمده  نررد  بیش ا   حیه  بمر  بم  نجسماا  کاده  نحقمر  بانن  رن  امن امه

 گزکسه   کینم  به  ن انابع  با  کیلرحیر ن  باحسب  ا ره  کس ال  حما  ن   ال،ط  بمر  نکن  ن،ینر

 الریدن   قکژه  راگانکا  ندمربسین  بم  راانه  امن امحا  قمب  حرع  ن   ام ه  ایس م)  نات؟   احزدک 

 بمشی.( نا

1 )10   2 )3/9   3 )5/8    4 )5/7 

 ۲۵ ، صفحه ۲-۵-۵-۶ ، بند6: بر اساس کتاب مبح  جرنب

  نات صریح ب گزکسه  

 

 ( علت قجرد   ل ل، در اسگ  انقر ن، کینم نات؟ 46

 زمینالف( قرار گروتن سن  در عمق های زیاد 

 ب( وجود گازها به هنگام ته نشین شدن کربنات کلسیم

 ج( قرار گروتن سن  در برابر هوای خیلی سرد و خیلی گرم

 د( وجود باقی مانده ی جانوران در داخل کربنات کلسیم

 40، صفحه 5-2-6-5، بند 5بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات. صریح ب گزکسه    

 

نیلیا ا که   260حینقل ض منت پرا ه ق حینقل ض منت جمه بلرک رمن ایامحا به عاض    (47

نیلیا ا نات، به  ا یب ق،یر بمکی بمشی  م ب رنه در   50المصله بین جمه رمن که حیقد  

 دکرنر بمربا ق به صرر  دقغمب حشیه نا فمده حارد؟ 

       میلیمتر 25و  25ج(           میلیمتر  25و   32ب(   میلیمتر 20و   25الف( 

 میلیمتر  29و   32د( 

 34، صفحه 2- 2-8، جدول 8بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح د گزکسه   

 

ک  ن  در طانحا ک  ام ه حگدقمه ن  رقش بلرک لززنه حیرنمرک بانن نرماقم  کینم  )48

 شرد؟رمن  کا نا فمده ناگزکسه

 شرایط استاتیکی به روش تنش مجاز( تاییر شکل دیوار در ۱

 به روش تنش مجاز یا( تاییر شکل دیوار در شرایط لرزه۲

 ( ضریب اطمینان دیوار خاک مسل  به روش تنش مجاز۳

 ( ضریب اطمینان دیوار سپری به روش تنش مجاز۴

 62صفحه  ، قسمت )ب( ، 4-1-7-5-7، بند 7کتاب مبح  بر اساس  جرنب:

 نات. صریح ب گزکسه 

 

 ( کینم گزکسه صریح نات؟49

الف( طراحی تاابلو و عالئم در هر ابااادی باایاد باه تااییاد مهنادس محااسااااب دارای پرواناه 

 اشتاال حداقل پایه دو برسد.

مترمربع دارند، باید به تایید  8ب( طراحی تابلوها و عالئم تصاویری که ساعحی بزرگتر از 

 پروانه اشتاال حداقل پایه دو برسد.مهندس محاسب دارای 

مترمربع دارند، باید به تایید  5ج( طراحی تابلوها و عالئم تصاویری که ساعحی بزرگتر از 

 مهندس محاسب دارای پروانه اشتاال حداقل پایه سه برسد.

مترمربع دارند، باید به تایید  8د( طراحی تابلوها و عالئم تصاویری که ساعحی بزرگتر از 

 اسب دارای پروانه اشتاال حداقل پایه سه عدد برسد.مهندس مح

 25، صفحه 2-5-3-20، بند 20بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح د گزکسه    



 

امعت ن،مقنت در حاکق   2( در قه بسمرمکا ناقج رم بمکس ا بم دکرنررمن غیا ارن سا بم  50

 دقربسین ق نجزن شرحی؟ 

طبقه بادتر از هم کف و تمام بنا توساااط شااابکه بارنده  5الف( در بناهای با ارتفاع 

 خودکار تایید شده محاوظت شود.

 ون ش بکه بارنده خودکارطبقه بادتر از هم کف و بد 4ب( در بناهای با ارتفاع 

 طبقه و بیشتر و بناهای با تصرف مخاطره آمیز 4ج( در بناهای با ارتفاع 

د( در هر بناا راه خروج قاائم کاه طبقاات یاک بناا باه هم مربوط می کناد، باایاد باه نحوی  

 دوربندی و محاوظت گردد و به شبکه بارنده خودکار ربعی ندارد.

 73، صفحه 3-3-3-6-3، بند 3بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات. صریح ج گزکسه    

 

 بمشی   شیه  کمنل  که  ام نکف  بیقه   طق،ه،  ک   در  ام ه   ن   قسا ا  کف  امنت  که( درصرر ا51

 عرننلا  قه  به   رجه  بم  بمی ا  طق،ه  امنت  جدت  که،  در  کاده  نحقمر  قمبل  نصملح  بمر  ن،ینر

 (.نات نرردحما جمنع ق صریح پماخ) نات؟ کس ال ق نعامل باکقرد، قمبل

 آتی سازی کف وزن ( وقط1

 بندی  داربست  نحوه  و  اثر  به  توجه  با  و  کف  زنده  بار  آتی،  مرده  بار  و  سازی  کف  ( وزن2

 . بادتر طبقه اجرای جهت

 .بادتر طبقه مرده بار و آتی سازی کف ( وزن3

 و  خود  تجربه  بر اساس  پیمانکار  اینکه  مگر  نیست  مجاز  مصال   کردن  انبار  اصولی  طور( به4

 . کند اقدام آن انجام به کتبی پذیریمسئولیت با

 ۲3 صفحه ، ۴-۵-۶ ، بند6: بر اساس کتاب مبح  جرنب

  نات صریح ب گزکسه  

 

اومن ه اوق  اوه بتین، رقندنرن نبتمد قشواه رمن دکرنرن بمربا ن  اویسو م پی ( در پمحل52

 ن ا نات؟ قسی نیلا

1 )2 ±   2 )3 ±   3 )5 ±   4 )10 ± 

 57و  56، صفحه 1-6-11و جدول  55-2-6-6-11،بند 11بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح  ج گزکسه    

 

( نگا ندسیاومحا ضوان اودمم دنر برده در شواک ا، در رامه شواکت شومغل بمشوسی ق پاقنحه 53

نشوو زمل کحمه حیز در  ناه پاقنحه ح،رقا نلررش شوورد، ککم نشووارل قمحره کمر  ل،ا نا 

 شرحی؟ 

   الف( خیر، به علت وجود پروانه اشتاال حقوقی

 ب( خیر، به علت سهامدار بودن و در اختیار قرار دادن پروانه اشتاال

 ج( بله، به علت رابعه ناشی از پروانه اشتاال

 د( بله، به اعتبار رابعه انجام کار و دریاوت مرد

 11و  10، صفحات 5و  1بر اساس کتاب قانون کار، ماده  جرنب:

 نات. صریح د گزکسه    

 

)بم او،ف نسوطح(، در نرماوقه بانبا  B)بم او،ف شویب دنر( ق  A( نر فمع اومن امه رمن 54

 نات بم: 

    متر B=3/00متر و  A=4/50الف( 

 متر B=4/00متر و  A=4/50ب( 

    متر B=4/00متر و  A=6/00ج( 

 متر     B=3/00متر و  A=3/00د( 

، تاریف 12-2-4، بناد 4بر اساااااس کتااب مبحا  جرنب:  

 17ارتفاع ساختمان ، صفحه 

 نات. صریح ب گزکسه    



 

رمن ب سا جدت کرنم رربسین  یارم حینکرا المصله رامسین نمنر  در طانحا امده امن امه(  55

رر بمی ق پمکین ن،طع  یا قسی ن ا برده ق حینقل قطا کرنم گمرا قسی نیلان  قجه  کیه

 ن ا بمکی بمشی؟نیلا

1 )50-12  2 )500-10  3 )40-13         4 )40-10 

 611صفحه  4-1-3-6پ  -9بند  ، 9بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 نات صریح نلف گزکسه  

 

در نررد ن،مقنت نصووملح رقکمر حام در بانبا الشوومر حمشووا ن  نحفجمر، کینم عقمر  (  56

 نات؟صریح 

 ( دزم است از قاب های مجزا استفاده شود.1

 ( دزم است قاب بندی آنها مستقیما به ستون ها وصل شود.2

 ( دزم است قابل بندی آنها، همان قابل بندی اسکلت اصلی باشد.3

 ( استفاده از مصال  روکار نما برای مقابله با وشار ناشی از انفجار ممنوع می باشد.4

 24صفحه ، 5-3-3-2-21بند ، 21مبح   بر اساس کتاب جرنب:

 نات. صریح نلف گزکسه    

 

ن ا که قطتم  که بم نا فمده   16نیزنه نحران  نجم  در رکسامحا برده ا رحا به طرل   (57

 ن  جرش امن ه نا شرحی، حینکرا قسی نیلا ن ا نات؟

1 )16   2 )12   3 )10   4 )5 

 279صفحه ، 1-3-6-4-10بند ، 10مبح   بر اساس کتاب جرنب:

 نات. صریح ب گزکسه    

 

 نا فمده  نررد   کا  بمررمن  ن   ک کینم  بادنرن،بداه  حین  رمنحملت  بمررمن   اکیب  ( در58

 ؟ گیادحاا قانر

همه (  ۴           باران بار( 3           برف بار( ۲   زنده بار( ۱

 موارد

-2-6 بند /۱۵ صفحه 2-5-2-6 ، بند 1-5-2-6 ، بند۲- ۵-۶ ، بند 6بر اساس کتاب مبح   جرنب:

 ۱۶ صفحه 5-4

 نات صریح ج گزکسه  

 

نکجمد   کزنردر حین نجانن ک  شاع در جم رکز به دلیل رکزش نمک جینر  منیان ا در ب ن  )59

 شیه نات. بانن نر کمبا کیفیت نکن شاع کینم ک نمک  بمکی نحجمم شرد؟

 ( آزمایش امواج صوتی۳   ( آزمایش استاتیکی شمع۱

 ( مازه گیری۴   ( آزمایش دینامیکی شمع۲

 90صفحه  ، 5-10-6-7، بند 7کتاب مبح  بر اساس  جرنب:

 نات. صریح ب گزکسه 

 

( نعامل  زییان  به قجرد کنیه در نانحل ن  لف حگدینرن در ح،شووه رمن قره اوومنت ق 60

 ثقت ق بمکگمحا که به عدیه قه کسا نا بمشی؟ 

 ب( بازرس ساختمان              الف( مسئول نگهداری ساختمان

 د( مالک ساختمان      ج( ناظر ساختمان

 18ه ، صفح1-2-3-22، بند 22بر اساس کتاب مبح  جرنب: 

 نات. صریح نلف گزکسه    

 

 


