
از یک  از اعضوه  ااه  هادسسو   کشورر شواسسوگهااه   در دولگ  دسوگاههاه  که صورری  ( در1

 را به کسا  هسجع یسلیم امهیدس؟  خرد شکهیت ،بهیس اسگهن شکهیگ  داشگه بهشدس

  استان انتظامی شورای ب(             استان مهندسی نظام سازمان( الف 

 و مساا   سااازمان( د              استان ریزی برنامه و مدیریت سازمان( ج

 استان شهرسازی

 93، صفحه 85بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جراب:

دساتااه اای دولتی در شاهرساتانهای ک اور مستایسات شا ایار خود را به بور کتتی با یرضوی::

نه نظام مهندسای درج م اصااار و شارخ فصبف به انمامام اساناد و مدارو مربود به دبسرخا

 استان فسبسم نمایند.

 است. صحی: الف گزیده    

 

کسا  یک از جزئیهت داده شسه بسا  اجسا  سیسگم پهال پیش سهخگه سبک سه بعس  صحی: (  2

 است؟

 مترمسبی  120متر و ضصامت کل مسبی 30( پانل دیواری با ضصامت استه عایق 1

 مترمسبی 120 متر و ضصامت کلمسبی 40( پانل سقفی با ضصامت استه عایق 2

 مترمسبی 130 متر و ضصامت کلمسبی 50( پانل سقفی با ضصامت استه عایق 3

 مترمسبی 120متر و ضصامت کل مسبی 40( پانل دیواری با ضصامت استه عایق 4

 52، صفحه  16- 2-6-6-11و  15-2-6- 6-11، بند 11بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است صحی:  د گزیده    

 

( حساکثس اریفهع یک سووهخگمهن به سوویسووگم بهربس جهاب  یسکیب  شووههل  هب خمشوو  بگد  3

 هگرسط و دیرارهه  بسش  بگن هسل: هگرسط چدس هگس است؟ 

 50د(    70ج(    150ب(   200الف( 

  34(، صافحار 2800بر اسااس ییس  نامه برایی سااختمان در برابر زلزله ساساتاندارد  جراب:

 35و 

 است. صحی: ج گزیده    

 

هیلیمگس  25( در هقطع هخگلط اشوهن داده شوسه در شوکل زیس،  طس ارههیررهه  یرل  بسابس 4

هیلیمگس اسوت. بسا  ااکه هقطع هککرر به عدران یک سوگرن    10و  طس یدگ هه  عسضو  بسابس 

به هقطع هخگلط هحسورب شورد، حساکثس صهصوله یدگ هه  عسضو  بس حسو  

ء اعضوه  لسزه بس سهزه هیلیمگس چقسر ه  یرااس بهشوس؟ ااین سوگرن جز

 ام  بهشس(. 

   150الف( 

    200ب( 

    250ج( 

 300د( 

قساامت -1-2-8-2-10،  بند 116، صاافحه  10بر اساااس کتاب متحث  جراب:

 2سالف(، جزء 

 است. صحی: ج گزیده    

 

وصله امرد؟ ااز   یرانه   ا اهههایین  یسیق  چدس  به  را  𝐦𝐦38   طس  به  ( هیلاسدهه  کشش 5

 ااس شرد.(هه صسفیسکی  ااراع وصله

 بریق ۵( ۴  بریق ۲( ۳  بریق  3( 2  بریق  4( 1

 و  ۴۳۶  ، صفحه۱-۶-۴-۲۱-۹  و  ۲-۱-۴-۲۱-۹  و  ۱-۱-۴-۲۱-۹  ، بند  9بر اساس کتاب متحث    جراب:

۴۴۰ 

 است صحی: ج گزیده  

 

بدهی   حساکثس اریفهع هجهز دیرار جهن پدهه در رو  یک بهلکن یسه ا  در یک سهخگمهن    (6

 ؟، کسا  یک از هقهدیس زیس استهسل:



د(   سانتی متر  50ج(   سانتی متر  85ب(              سانتی متر 100الف( 

 سانتی متر  70

   58، صفحه 2-قسمت 7-5- 3-8، بند  8بر اساس کتاب متحث جراب: 

 است. صحی: د گزیده   

 

، به هدارر mm  8( حسا ل یرل هرثس جرش بسا  جرش گرشوووه به ااسازه سوووهب جرش بسابس 7

 ااگقهل ایسو، چدس هیلیمگس بهیس بهشس؟

 62د(    50ج(    40ب(    32الف( 

 3،  جزء 148، صفحه 10بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است. صحی: الف گزیده    

 

 را   صحی:  گزیده  یحگها   یبقه  رو   یبقه صر ها   بدس  هل   هجمرعه  کسدن  یکیه  صررت  ( در8

  .کدیس ااگخهب

 اساس  بر  را   الزم  مقاومت  باال  بتقه   بت   که  برچسد  را  فحتانی  بتقه  قالب  فوان( اناامی می1

 دست یورده باشد. به مهندسی اایبررسی

 فواننمی  باشد  ن ده  برچسده  ین   فوقانی  بتقه  قالب  که   موقعی  فا  را  فحتانی  ( قالب بتقه2

 برچسد.

 متر  5  از  کمتر  ااستون  بس   داانه  برچسد که  را  بتقه فحتانی  قالب  فوانمی  ( اناامی3

 باشد.

 باشد. 3اا قالب یداقل فعداد داانه برچسد که را بتقه فحتانی قالب فوانمی ( اناامی4

 ۴۷۸ صفحه، (پس جزء ۲-۱۰-۲۲-۹ ، بند 9بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است صحی: الف گزیده  

 

  ( در سیسگم هه   هب یرال  ، کسا  یک از هرارد زیس صحی: ایست؟ 9

مسبی متر برای دیوار اای ار بتقه در  150متر و یداقل ضصامت  3( یداکثر ارففاع خالص 1

 ای  سسستم مجاز است.

سطح زیر بنای بتقه   درصد  3( سطح مقطع اسمی دیوار اای سازه ای در ار جهت باید یداقل  2

 باشد.

مااپاس ال برای بت  سازه ای و   25( رعایت یداقل مقاومت ف اری نمونه استوانه ای  3

 ماا پاس ال برای فوالد الزامی است.. 400یداقل فنش فسبسم 

 درصد جهت دیار باشد. 50( سطح مقطع اسمی دیوار اای سازه ای یک جهت باید یداقل 4

و بند    7-2-7-6-11و بند    6-2-7-6-11و بند    5-2-7-6-11، بند    11  بر اساس کتاب متحث  جراب:

  60، صفحه  11-6-7-2-8

 است. صحی: د گزیده    

 

یسح یک پسوژه وسوویع سووهخگمها  در یک شوواس جسیس در زهین بسوویهر اههمرار در حهل   (10

هه  هطهلعه اسوت. صهصوله حساکثس گمهاه بسا  شودهسوهی  شوسایط ژئریکدیک  زهین بسوگس پ  

سوهخگمهن هه در چاهر گزیده پیشوداهد شوسه ااس. کسا  یک به یرجه به شوسایط پسوژه  هبل 

 برل اسوت؟ ایععهت ژئریکدیک  از سوهخگاهه هه  هجهور در دسوت ابرده و کلیه سوهخگمهن هه  

 پسوژه دارا  شسایط و اهمیت یکسهن ه  بهشدس؟

 m 32د(   m 40ج(  m50ب(                             m 28الف( 

 18، صفحه 2-، قسمت ر 6-1-2-3-2-7بند ،  7بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است. صحی: الف گزیده    

 



 اسگفهده  شکل  هطهبق  هر ت  هیلاسدهه   از  اص   هسحله  در  صرالد   اسکلت  یک  هاهر  بسا (   11

حسا ل  طس پیج بساورد شسه بهشس    ukN (R  110هقهوهت هررد ایهز هیلاسد ا  چدهاچه.  شرده 

هطهبق به کسا  یک از گزیده   A  ۳۲۵ایصهل به صسض بسش یک یسصه و ارع  

 .هه  زیس است سط: بسش از  سمت داسااه شسه ه  گکرد

1 )M20  2 )M22   

3 )M25  4 )M28   

و جدول   162، صفحه    3-3-9-2-10، بند    10بر اساس کتاب متحث    جراب:

 158صفحه  10-2-9-6

 است. صحی: ج گزیده    

 

  هسهعس   ااس  کس   به  اجسا  در  است   شسه  یساح   400Sهیلاسد  به  که  بگد   دال  به   سقف  یک  ( در12

 اسگفهده   هعهدل  هقطع  سط:  به  S  340  هیلاسد  یمهه  اصرل صد ( از  رعهیت  به ا  سهزه  یساح

   :خررده یسک دال در اا  شکل یغییس شرده 

    یابد.می افزایش( 1

  . کندنمی فغسسر( ۲

   .یابدمی کااش( ۳

 نمود. اظهارنظر خاوص ای  در فواننمی مارفی بت  نوع از ابالع بدون( ۴

و جدول    338  ،  صفحه 2-  ۲-۱۹-۹  / بند   58، صفحه  1-5-3-9، بند    9بر اساس کتاب متحث    جراب:

   339، صفحه 9-19-1

 است صحی: ج گزیده  

 

است. چدهاچه بساسهس  m 1/2- یساز یه ر ر  زیس شهلرده یک سهخگمهن رصهه  یک یبقه در شمهل،    (13

  m  -7/5یه    5/5m-گزارش هطهلعهت ژئریکدیک، وجرد یک الیه هسگعس رواااسای  در حس صهصل یسازهه   

هحسز برده و به همین دلیل اسگفهده از پ  هه  عمیق اشمع( یرصیه شسه بهشس، کسا  یک از گزیده 

هه  زیس ه  یرااس یرل صحی: شمع هه   هئم هررد ایهز بهشس؟ یرل شمع از یساز زیس شهلرده ااسازه 

 شرد. گیس  ه 

1 )8 m   2 ) m5/5  3 )4m   4 ) 2/5 m 

 79، صفحه  1-3-1-2- 6، بند  2800بر اساس ییس  نامه  جراب:

 است. صحی: ج گزیده    

 

و به    800mmدر اسده هه  یک سهخگمهن که هحل اجگمهع است، از پهیه ههی  به اریفهع    (14

اسگفهده شسه است. حساکثس لداس خمش  اهش  از بهرهه  زاسه هحهسبهی  بسون  600mmصراصل 

ضسی  بهر وارد بس هس پهیه به کسا  یک از گزیده هه  

زیس ازدیک یس است؟ هیله هه  هیها  در شکل اشهن داده 

 اشسه است، ابعهد دو شکل به هیل  هگس است.

1 )0/4 kN.m   
2 )0/8 kN.m   
3 )1 kN.m   
4 )1/2 kN.m 

 27، صفحه  1-7-5-6، بند  6بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است صحی: د گزیده    

 

عبهرات   از   یک  کسا   خمش   هه  هب   در  ورب  به  صرالد (  BOXا   ری   هه سگرن   سهخت  بسا   (15

 ؟است صحی: ذیل

 در   اما.  شوند  داده  جوش  کامل  نفوذ  با  شساری  جوش  با  باید  ااورق  ویژه،  خم ی  قاب  در(  ۱

 متال نمود. ام به گوشه جوش با ستون بول فمام در فوانمی را ااورق متوسط خم ی قاب
ستون   ارففاع  کل  در  گوشه  جوش  از  فوانمی  ویژه  و  متوسط  پذیریش ل  با  اایقاب  برای(  ۲

 کرد استفاده

استفاده   ستون  سرفاسر  در  کامل  نفوذ  با  شساری  جوش   از  ستون  اایورق  افاال  در  ارگاه(  ۳

 نمود نظرصرف پسوستای ورق اجرای از فوانمی شود



 از   اا ستونقسمت  برخی  در  ضوابط  بتق  فوانمی  ویژه  و  متوسط  پذیریش ل  با  اایقاب  برای(  ۴

  با   شساری  و یا جوش  جوش گوشه  از  دیار  اایقسمت  در  و (  CJPس  کامل  نفوذ   با  شساری  جوش

 . کرد استفاده نستی نفوذ

   242، صفحه 7، جزء 10بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است صحی:  د گزیده        

 

 در رابطه به اابهر کسدن سیمهن هه  کیسه ا  کسا  گزیده اهدرست است؟  (16

 متر باشد. 8/1الف( در منابق خ ک باید یداکثر ارففاع کسسه اای سسمان 

 مسبسمتر از سقف فاصبه داشته باشد. 600ب( در منابق شرجی باید کسسه اای سسمان 

 مسبسمتر فاصبه قرار داده شود. 80فا  50ج( بس  کسسه اای سسمان باید در امه منابق 

 مسبسمتر از دیواراا فاصبه داشته باشد.  400د( کسسه اای سسمان در امه منابق می فواند  

 12، صفحه 10-1-6-2-5، بند 5بر اساس کتاب متحث جراب: 

 است. صحی: ج گزیده   

 

در سهخگمهن بدهی  غیس هسل: از سقف شیبسار به اسگفهده از خسپههه  چرب ، از پرشش   (17

هگس و صهصله هحرر یر هحرر   4صلز  اسگفهده شسه است. چدهاچه صهصله خسپههه از یکسیاس  

بهشس، حسا ل  طس  هبل  برل ییسچه هه  چرب  کسا  یک از گزیده   mm   500ییسچه هه  اصل   

  بهشس؟هه  زیس ه 

 مسبسمتر 60( 4  مسبسمتر 90( 3  مسبسمتر  120( 2  مسبسمتر  160( 1

 76و زیرنویس جدول، صفحه  2-6-8جدول ،  8بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است. صحی: ب گزیده   

 

که در شووکل امراه ا  از ان اشووهن داده شووسه اسووت در هسحل   BFPدر ایصووهل از ارع (18

اولیه پیچ هه  ورب بهل یه حس سوووفگ  کههل هحکم شوووسه ااس بسا  پیش یدیسه کسدن اااه 

  کسا  عبهرت صحی: است؟

( باایاد ابتادا اولس  ردیف پسا ااای نزدیاک باه ساااتون پسش 1

فنسده شاااده و به برف مرکز فسر پسا اای دیار را به فرفسب 

 سش فنسده کرد.پ

( باید ابتدا پسا اایی دورفر از ساتون پسش فنسده شاوند و 2

 سپس پسا اا را به سمت ستون پسش فنسده کرد.

( باید ابتدا پسا اای وساط را پسش فنسده کرد و ساپس به سامت ساتون رفته و بعد از ین 3

 پسا اای برف دیار را پسش فنسده کرد.

 ان فر است می فوان پسا اا را پسش فنسده کرد.( به صورر زیازاگ از ار سمتی که یس4

  264، صفحه  2-6-4-4-10، بند  10بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است صحی: الف گزیده  

 

 کهدرصرری   یهزه  بگن  در  الز   هرا   حبهب  درصس  هقسار  حسا ل  یهزه،  بگن  هخلرط  یسح  در  (19

 داشگه   وجرد   هگرسط  هحیط   شسایط  در  زدگ یخاحگمهل    و   هگسهیل   ۲۵  سداسااه  اسم   ااسازه

  .(بهشسه  40𝐂 رده از هرردااس بگنا بهشس؟ه  هقسار چه. بهشس

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

 ۱۰-1پ-9  و جدول  ۵-۶-۱پ-۹  / بند  502، صفحه  1-1پ-9، جدول  9بر اساس کتاب متحث    جراب:

  ۵۱۷ صفحه

  است صحی: د گزیده  

 

هگسهسبع در شوواس یاسان، یعیین یقس  و   3000( در اجسا  یک پسوژه هسووکرا  به هسووهحت 20

 یهخس هدطق  بین ا ع  کهر، از یعاسات و اخگیهرات کسا  هسجع است؟ 

 الف( از اختسارار ناظر و براخ با اماانای مجری ساختمان

 ب( از فعهدار و اختسارار ناظر اماانگ کننده

 اختسارار ناظر با اماانای براخج( از 



 د( از فعهدار مجری ساختمان

 36، صفحه 2-1-7، بند 2بر اساس کتاب متحث  جراب:

ایجاد اماانای در چارچوب وظایف فعسس  شااده برای ناظر اماانگ کننده و سااایر  یرضووی::

 ناظرار از وظایف مجری ساختمان می باشد.

 است. صحی: د گزیده    

 

هیلیمگس، حساکثس ااحساف هجهز  750شووکل و به اریفهع  Iصرالد  به هقطع ( بسا  یک ییس 21

 از صفحه ا  بردن جهن ییس بسابس چدس هیلیمگس است؟ 

 5/2د(    5ج(    5/7ب(    10الف( 

  6-3-6-4-10، بند 282، صفحه 10بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است. صحی: ج گزیده    

 

. است ایهز هررد خهک شدهسهی  بسا  هگس ۱۰ عمق به گمهاه ۴ یعساد سهخگمهن یک در (22

 صحی: زیس هه گزیده از یک کسا . است شسه بسخررد سدگ الیه به هگس  ۸ عمق در اهه

 بهشس؟ه 

 است کافی متر ۸ عمق فا گمانه چهار ار اجرای( 1

 کند پسدا ادامه متر ۱۰ فا ااگمانه از ی ی یداقل است کافی( 2

 سنای بستر وجود فا کند نفوذ سنگ الیه در متر ۳ فا باید ااگمانه از ی ی یداقل( 3

 اثتار شود.

 کنند پسدا ادامه متر ۱۰ عمق امان فا باید گمانه چهار ار( 4

  20صفحه  پ( ،س ، بند 7بر اساس کتاب متحث  جراب:
 .یابد ادامه متری ۱۱ عمق فااا گمانه از ی ی یداقل است الزم مسأله ای  در یرضی::

 است صحی: ج گزیده    

 

( هحهسوبهت هعگبس صد  اشوهن ه  دهس که یغییس هکهن جهاب  اسوب  وا ع  یسح در یک  از 23

اسوت بسا  ایصوهل  طعهت امه در این یبقه، حسا ل  mm  12یبقهت سوهخگمهن پهازده یبقه، 

 ست. درز  که بین  هب و سهزه بهیس رعهیت شرد، به کساهیک از هقهدیس زیس ازدیکگس ا

 mm12ب(                الف( بستای به موقعست قاب نستت به سازه دارد

  

 mm 15د(        mm 24ج( 

  63، صفحه 2800استاندارد جراب: 

 است. صحی: د گزیده    

 

ه  داایم که بس اسوهس هبح  اام، بسوگه به شوسایط، حساکثس یعساد کیسوه هه  سویمهن که   (24

عسد اسوت در هررد بسداشوگن کیسوه هه  سویمهن   12یه   8ه  یران بس رو  هم اابهر کسد بین 

 اابهر شسه کسا  گزیده صحی: است؟ 

    الف( نحوه برداشت  ینها مهم نسست

 ستونی باشد.ب( برداشت  ینها باید به صورر 

 ج( برداشت  ینها باید به صورر ردیف اای افقی انجام شود.

 د( بسته به شرایط محسطی به صورر افقی یا ستونی برداشته شود.

 79، صفحه 6-8-11-12، بند 12بر اساس کتاب متحث جراب: 

 است. صحی: ج گزیده    

 

  در هررد کهرهه  بگن ارهه کسا  گزیده صحی: است؟( 25

برای برداشت  قالب اا، ارزیابی مقاومت بت  درجا باید بر اساس یزمایش استوانه ای (  1

بت  عمل یوری شده در کارگاه و یا روش اای دیار صورر گرفته و به فأیسد مهندس ناظر 

 برسد

ای و مقاومت مورد نساز بت  جهت برنامه ریزی باز کردن قالب اا و ناب  ( فحبسل سازه2

 مهندس ناظر مدون شده و به پسمان ار اعالم شودفوسط  شمع اا باید



( لزومی به نمونه برداری و یزمایش از بت  نسست م رود بر این ه یجم بت  در یک سازه  3

 مترم عب کمتر باشد 30از 

( اعمال بار یس  ساخت بسش از فرکسب بار مرده و زنده کااش یافته بر اعمای ناهداری 4

 .باشدمجاز می بدون نساز به فحبسل شده با شمع

 478قسامت ااای سب، ر، خ( ، صافحه  1-2-10-22-9، بناد  9بار اسااس کتااب متحاث    جراب:

 480، صفحه  5-2-11-22-9و بند 

  است صحی: د گزیده  

 

یک سووهخگمهن صوودعگ  به سووهزه هه  صرالد  در هعسض شووسایط جر  اامهیهن( در هدطقه  ( 26

% سوهخگه ه  شورد. احره اههده سوهز  60دارا  شوسایط اب و هرا  به ریربت اسوب  هگرسوط 

 سطرح  طعهت سهزه و حسا ل ضخههت الیه یه الیه هه  راگ اهیز  در کسا  گزیده صحی: است؟

پاشای فا ساطح نقره ای، ساه الیه رنگ یمسزی شاامل ت یساتر ( فمسز کردن به صاورر ماساه 1

 400اپوکسای ننی از روی، الیه مسانی اپوکسای، الیه رویه اپوکسای پبی یورفان با ضاصامت کل 

 مس رون.

مس رون  40( فمسز کردن به صاورر ماساه پاشانی عمسق، ساه الیه رنگ یمسزی ال سدی ار کدام 2

 یهالیه مسانی و الیه رو -شاملت ضد زنگ

مس رونی شااملت یساتر اپوکسای ننی از   40( فمسز کردن به صاورر ماساه پاشای عمسق، دو الیه 3

 روی و رویه اپوکسی

مس رون شاملت   60( فمسز کردن به صورر ماسه پاشی عمسق فر، سه الیه رنگ یمسزی ار کدام 4

 یستر یپوکسی ننی از روی، یستر مسانی اپوکسی، رویه اپوکسی پبی پورفان

 274صفحه ، 5-4-10، جدول 10کتاب متحث بر اساس  جراب:

 است. صحی: د گزیده    

 

کسا  یک از گزیده هه  زیس پسهصسف یسین صلزات صدعگ  در سهخگمهن را به یسیی  اولریت   (27

  هشخص ه  کدس؟

    روی –مس  -یلومسنسوم  –( فوالد ۱

 روی  -یلومسنسوم  -مس  -( فوالد ۲

 مس –روی  -فوالد  -( یلومسنسوم ۳

 154، صفحه  2-2-20-5، بند  5بر اساس کتاب متحث  جراب:

  است. صحی: الف گزیده   

 

هؤثس  (  28 عسض  به  زیس  هه   سهخگمهن  از  یک  کسا   روش   ۱۰در  به  بهد  بهر  هحهسبه  هگس 

اریعهش کهص  است؟ زههن یدهوب اریعهش یبیع  را از روابط اسگهایک  کهص  است زههن یدهوب  

  یجسب  ه  یران به دست اورد.

 متر ۳۰( ساختمان اای با سسستم باربر جالتی از نوع مهاربند امارا به ارففاع ۱

 متر ۳۰( ساختمان با قاب خم ی فوالدی به ارففاع ۲

 متر ۳۵( ساختمان با قاب خم ی بتنی به ارففاع ۳

 متر ۴۰ساختمان با ارففاع  ( ار نوع۴

 73، صفحه  4-1-10-6، بند  6بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است صحی: الف گزیده  

 

 یلق  کسد؟   گردبسدار  هر ت در چه صرری  گردبسدار  را ه  یران (29

 ماه در نظر گرفته شود.  9الف( فقط وقتی که برای مدر زمان کمتر از 

 ماه در نظر گرفته شود. 24ب( فقط وقتی که برای مدر زمان کمتر از 

 ماه در نظر گرفته شود. 6ج( فقط وقتی که برای مدر زمان کمتر از 

 ماه در نظر گرفته شود. 12د( فقط وقتی که برای مدر زمان کمتر از 

 35صفحه ،  3-3-7جدول و  34، صفحه 4-7-3-3-7، بند 7بر اساس کتاب متحث جراب: 

 است. صحی: د گزیده   



 

 از..................  حسا ل  سوهخگمهن، هل  هقسرات دو  و بیسوت هبح  به یرجه ( به30

 ااس  از  طعهت بس   و هکهایک  ان هه و شوووسه بهز بهیس وصووول و  طع یجایزات و لراز 

 اگس. شوورد گزارش ان اگیجه و بهزدیس هحفاه، داخل به ههیعهت افرذ و  سووهییسگ  اسووی ،

 یجایزات   و لراز  هموه بهیس کدوس،  یجوهوز از  .................. كل  ایساد هرارد یعوساد

  .شرد گزارش ان اگیجه و کدگسل وصل، و  طع

 3% - ۱۰%( د  ۳% – ۱۵(%ج  ۵% - ۱۰% (ب   5% - 15%( الف

 54، صفحه 8-7-22، بند 22بر اساس کتاب متحث جراب: 

 است. صحی: د گزیده    

 

 بهشس؟ه  صحی: زیس هه گزیده از کساهیک بده یخسی  عملیهت هررد در (31

  ٪  ۹۰  فا  ساختمان   رسمی  مرجع  فایسد   با  فوانندمی  فصریب  در   استفاده  مورد   اای بستچوب  (  ۱
 .شوند بارگذاری خود مقاومت

رسسده   ساختمان  رسمی  مرجع  فایسد   به  که  مواقعی  در   مار  نسست  مجاز  شب  در  فصریب  عمبسار(  ۲

 .باشد

 .شوند بارگذاری خود مقاومت ٪۷۵ فا فوانندمی فصریب در استفاده مورد موقت اایپبه( ۳
 .شود انجام شب در است بهتر فصریب عمبسار( ۴

 59، صفحه 11-1- 8-12، بند 12براساس کتاب متحث جراب : 

 است صحی: ب گزیده    

 

جات اص  ایصهالت پیچ  که به دلیل عس  د ت سهخت کههع بسهم هدطق ایسگدس، از روش  (  32

  جات بزرگ امردن  طس سرراخ و حساکثس به چه هیزاا  ه  یران  طس سرراخ را اصزایش داد؟  

 مسبی متر ۳ -شعبه ( برش ۲                مسبی متر ۵ -( برش شعبه ۱

 مسبی متر ۵ -( برقوزنی ۴   مسبی متر ۳ -( برقورنی ۳

 264، صفحه  1-6-4-4-10، بند  10بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است. صحی: د گزیده    

 

 هه، ان  حمل  سارلت  و  سبک   دلیل  به  را،  الرهیدیره   هه  هل    از  اسگفهده  کهر ،پیمهن   (33

 کدس؟  یرجه هرضرع  چه به بهیس هادسس اهظس. است داده  سار خرد اجسائ  بساههه در

 ساختمان مبی مقررار در یلومسنسومی اایقالب از استفاده منع( ۱

 ااقالب  سایر  با  مقایسه  در  یلومسنسومی  اایقالب  زیرا  برداری،  قالب  مجاز   زمان  افزایش(  ۲

 فرندضعسف معموالا 

 سایر   با  مقایسه  در  یلومسنسومی  اایقالب  زیرا  ابمسنان،  اایپایه  الزم  فعداد  افزایش(  ۳

 فرندضعسف معموالا  ااقالب

 صحسح   یلومسنسومی  قالب  با  بت   مستقسم  فماس  زیرا  قالب،  رویه  از  استفاده  به  الزام(  ۴

 نسست.

 ۴۷۵ ، صفحه(بس جزء ۲-۸-۲۲-۹ ، بند 9بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است صحی: د گزیده  

 

کسا  یک از گزیده هه  زیس در هررد هجهزات ااگاهه  یک  از هادسسووهن اهظس که به  (  34

علت خلف وعسه هکسر در ااجه  یعاسات  سارداد  بهع  اسوووی  رسوووهاسن به اهرال عمره ، 

 هدهبع یه هحیط زیست شسه است صحی: ه  بهشس؟

درجه دو فا درجه ( مجازار انتظامی ۲( مجازار انتظامی درجه یک فا درجه ساه         ۱ 

 چهار

( مجاازار انتظاامی درجاه دو فاا 4( مجاازار انتظاامی درجاه سااااه فاا درجاه پن           ۳ 

 درجه پن 

 188الف صفحه  ۲قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، قسمت   بر اساس کتاب جراب:

 است. صحی: د گزیده    

 



 بسجاوت عمرد  هیلاسدهوه   صوهصووولوه  حوساکثس و   طس  حوسا ول  بلرک و  ییسچوه  هوه سوووقف  در   (35

 هگس هیل   چدوس   بوهیوس  یسییو   بوه  رویوه  دال  ضوووخوههوت  حوسا ول  و  رویوه  دال  داخول   در  هوه،ییسچوه

 بهشدس؟ 

1 )6  ،150 ،50    2 )8  ،350 ،50 

3 )6  ،250 ،50    4 )8  ،500  ،70 

 101 ، صفحه3و2مورداای  1-13-6-4-۸ ، بند 8بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است صحی: ج گزیده  

 

( در کساهیک از حهالت زیس  طعهت شویشوه ا  که بسا  امه  سوهخگمهن اسوگفهده ه  شورد، 36

 بهیس بسا  هقهوهت در بسابس ایسوهه  زلزله یساح  گسدد؟ 

 5ب( ساااختمان مساا ونی                  بتقه 7الف( ساختمان اداری 
 بتقه

 بتقه 2د( بسمارستان       بتقه 6ج( اتل 

 57، صفحه 2-1-4، بند 2800بر اساس استاندارد  جراب:

 است. صحی: د گزیده    

 

یک  از شوسایط اسوگفهده از اب غیساشوههیسا  در سوهخگن بگن، بسرسو  هقهوهت ازهراه   (37

رده هه  هعت سوهخگه شوسه به این ارع اب اسوت. کساهیک از گزیده هه  زیس این شوسط را بساو

 ه  سهزد؟

درصاد مقاومت نظسر یزمونمه اای م اابه سااخته    100روزنه یزمونه اا یداقل  28( مقاومت 1

 شده با یب مقطر باشد.

درصاااد مقاومت نظسر یزمونه اای م اااابه   90روزه یزمونه اا، یداقل  28و  7( مقاومت 2

 ساخته شده با یب مقطر باشد.

سااخته شاده با یب نسریشاامسدنی با بسش از یک سااعت با ( زمان گسرش اولسه خمسر ساسمان 3

 زمان گسرش نظسر خمسر سسمان ساخته شده با یب مقطر ففاور داشته باشد.

درصاااد مقاومت نظسر یزمونه اای م اااابه   100روزه یزمونه اا، یداقل  28و  7( مقاومت 4

 ساخته شده با یب مقطر باشد.

 69صفحه  ،قسمت سر( 1-1-3-10-5، بند 5کتاب متحث بر اساس  جراب:

 است. صحی: ب گزیده    

 

  کسا  یک از عبهرات زیس در رابطه به راگ اهیز  سهزه هه  صرالد  صحی: است؟ ( 38

نسازی نسست که عمبسار فرمسم   ندنگ قطعار صدمه بتسر( اگر در یس  اجرای عمبسار ناب  ۱

 .انجام گسرد

 ( رنگ یمسزی سطوخ بزرگ با قبم مو بالمانع است. ۲

 ( نقاشی و رنگ کاری نماید در اوای سرد یا زمانی که درصد ربوبت باال باشد انجام گسرد.۳

کاری جوش خوااند شد باید رنگ یمسزی در   لته اایی از سازه فوالدی که پس از رنگ  در سطوخ و(  ۴

 .مسبی متری از خط جوش متوقف شود ۱۰۰فاصبه 

 270، صفحه  4-5-4-10، بند  10بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است. صحی: ج گزیده    

 

 اایس   روزه  ۲۸  هقهوهت  و  هاهپهسکهل  ۳۰  بسابس  بگن  هشخصه  صشهر   هقهوهت  کهدرصرری   (39

 و   اور عمل  روش  ااکه  بسا .  بهشس  هاهپهسکهل  3۶بسابس    ازههیشاهه  در  اهسه  عمل  هه ازهراه

  به  کهرگهه   هه ازهراه  روزه  ۲۸  صشهر   هقهوهت  حسا ل   شرد،  یلق   بخشرضهیت  بگن  هسا بت

  است؟ یسازدیک زیس هقهدیس از یککسا 

 4/35(  4       مااپاس ال  ۳۴( ۳  مااپاس ال 30/  6( ۲       مااپاس ال   ۳۰( 1

 مااپاس ال

 ۴۶۶، صفحه (خس جزء ۲-۲-۵-۲۲-۹ ، بند 9بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است صحی: ج گزیده  

 



 ۱۰۰سهاگ  هگس به هعت ههسه سیمهن به جس     ۱۰وزن یک هگس هسبع اجس هجرف به ضخههت  (  40

سهاگ  هگس هعت گچ و خهک و یک سهاگ  هگس گچ   ۲کیلرگس  بس هگسهسبع هسگهه در هس یسف ان  

  اجسا شسه بهشس، چدس کیلرایرین بس هگسهسبع خراهس برد؟

1 )25/2  2 )90/1  3 )75/1  4 )45/1  

 123، صفحه  2-2-6، جدول پ  6بر اساس کتاب متحث  جراب:

گزیده ب صحی: است  

 

در  ساردادهه  اجسا  سوووهخگمهن اپیمهن هسیسیت( هسوووترلیت یمهه  عملیهت اجسای   ( 41

سوهخگمهن، یعیین پیمهاکهران بسا  هس یک از  سومت هه  سوهخگمهن و عقس  سارداد به اااه 

 بس عاسه چه کس  است؟ 

ب( در ار بصش بر    الف( با فعسس  سااازمان اسااتان بر عهده پسمان اران جزء اساات     

 عهده پسمان اران مربوبه است.

 ج( مالک یا نماینده قانونی او                                           د( مدیر

 161، صفحه 4، ماده 3-4، بند 2بر اساس کتاب متحث  جراب:

  است. صحی: د گزیده    

 

 پهال  سار است از دو هخلرط   D3سهخگه به  بسا  اجسا  بگن پهشش  یک سهخگمهن ایمه پیش(  42

ازههیش  در    ههامراه به همساه دو اپسایرر بگن پهش اسگفهده شرد. یعساد حسا ل جعبه 

 این حهلت کسا  خراهس برد؟ صسض شرد وضعیت بگن پهشش  اصق  و سسبهال خراهس برد.

1 )2   2 )3   3 )6   4) 8 

 55، صفحه  ۲-۴۴-۲-۶-۶-۱۱، بند 11کتاب متحث بر اساس  جراب:

 است. صحی: ج گزیده

 

  در خصرص وسهیل و سهزه هه  حفهظگ  کسا  یک از هرارد زیس صحی: است؟ (43

  25( سقف اای موقت مورد استفاده برای کار باید از فصته اای چوبی به ضصامت یداقل  1

 مسبسمتر باشد

 برای سقف رااروی سر پوشسده موقت استفاده از فوری سسمی و گونی بالمانع است( 2

( در شهراا باید جدار خارجی ساختمان در یال ساخت با پرده اای برزنتی یا پالستس ی 3

 مقاوم پوشانده شود 

متر باید از فصته اای چوبی به ضصامت   2( پوشش موقت یفاظتی برای بازشواای با داانه  4

 مسبسمتر باشد 25یداقل 

 36، صفحه 3- 6- 5- 12بند ،  12بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است. صحی: ج گزیده    

 

سووهخگمهن اصوو  گسداس، کسا     اصوول  که به صووررت یسه عمرد بس امه ی یهبلرهه  بسا (44

 ی: است؟هررد صح

الف( به شااربی که پس ااروی ین اا در معتر عمومی یداکثر فا یک سااوم عره پساده رو و 

 ۲۵ یمتر 5/2در ارففاع سااانتسمتر از لته سااواره رو فاصاابه داشااته باشااد.  90یداقل 

ی بس ااتر اجازه رو سشپ سمترسااانت ۲۵ارففاع،  سمترسااانت ۲۵ار  یشو با افزا سمترسااانت

 داده می شود. 

 نمی شود.  ب( اجازه ناب داده

رو و یداقل  سادهساوم عره پ یکیداکثر فا  یین اا در معتر عموم یرو سشپج( به شاربی که 

و  سمترساانت ۵۰ یمتر 5/2در ارففاع ز لته ساواره رو فاصابه داشاته باشاد،  ا سمترساانت ۱۲۰

 س تر اجازه داده می شود.ب س رویپ سمترسانت ۲۵ارففاع،  سمترسانت ۲۵ار  یشبا افزا

 شود.  یداده م س رویاجازه پ سمترسانت ۱۵۰، متر 5/2ففاع د( در ار

 68، صفحه 10، جدول شماره 2-4-6-7-20، بند 20بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است. صحی: الف گزیده    

 

( به کهرگیس  روش هه  گس  کسدن هرضوع  یه یغییس شوکل هکهایک  بسا  ایجهد ااحده یه 45

 راست کسدن  طعهت:



 ب( با فایسد مهندس ناظر مجاز است.    وجه مجاز نسستالف( به اسا 

د( با فایسد سارپرسات کارگاه جوشا اری       ج( بالمانع است.

 مجاز است.

 ، پاراگراف دوم260، صفحه 10بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است. صحی: ب گزیده    

 

درجه ا عب اسگهاسارد( هطهبق شکل   90به خم    20Φبسا  یک هیلاسد اصل     𝒂حسا ل یرل    (46

 یس است؟ یک از هقهدیس زیس ازدیکبه کسا 

1 )𝑚𝑚300  2 )𝑚𝑚380   

3 )𝑚𝑚340  4) 𝑚𝑚320 

 صفحه   ۱-۲۱-4  جدول  و  ۱-۲-۲-۲۱-۹  ، بند9بر اساس کتاب متحث    جراب:

۴۲۱ 

 است صحی: د گزیده  

 

( بسا  اخک امراه هه  ازههیشو  از بگن پهشوشو  در سویسوگم پهال پیش سوهخگه سوبک سوه بعس  47

 ،  هل  هه بهیس دارا  کسا  یک از هشخصهت زیس بهشدس؟  

600( قالب اای چوبی یا فبزی به ابعاد 1 × 600 ×  مسبی متر  100

 مسبی متر 150و قطر  300( قالب اای استوانه ای فبزی به ارففاع 2

 مسبی متر 200ای م عب فبزی به بعد ( قالب ا3

150( قالب اای چوبی یا فبزی به ابعاد 4 × 150 ×  مسبی متر  300

 55، صفحه  1-44-2-6-6-11، بند 11بر اساس کتاب متحث  جراب:

 است صحی: الف گزیده  

 

بسرسو  ازههیش خزش هاهرههی  که بسا  ااابهن سوهزه ااابهن و ااگقهل ایسو  کشوشو  از   (48

ان به یشوکیعت بهربس خهک  از جد  ههسوه ااجه  شوسه، اشوهن ه  دهس که در هست یک سوهعت و 

% یساح  150هیلیمگس اصزایش داشوگه اسوت. چدهاچه هقسار بهر اعمهل    8ایم، یغییس هکهن 

 ااگخهب امهییس: بهشس، گزیده صحی: را 

 الف( نمی فوان اظهارنظر کرد.

 ب( نتسجه یزمایش قابل قتول است.

 ج( نتسجه یزمایش قابل قتول نسست.

 د( فقط وقتی قابل قتول است که مهاراا به صورر موقت اجرا شوند.

 68و  67، صفحه 10-5-7، جدول 7بر اساس کتاب متحث جراب: 

 است. صحی: الف گزیده   

 

در سوووهزه هه  بگن هسووول: در هقهبل   500Sیحت چه شوووسایط  ه  یران از هیلاسد رده   (49

 اافجهر اسگفهده کسد؟ 

 S  500الف( در صاورر ایجاد شارایط محااور شادگی کافی می فوان از مسبارد مسابح کننده 
 استفاده نمود.

اساتفاده   500Sیا باالفر باشاد، می فوان از مسبارد رده   30Cب( در صاورفی که بت  از رده 

 کرد.

 استفاده شود. 500Sج( به اسا وجه نتاید از مسبارداای مسبح کننده 

 استفاده کرد. S 500د( بدون اسا محدودیتنی می فوان از مسبارد مسبح کننده 

 57، صفحه 2-5-4-21، بند 21بر اساس کتاب متحث جراب: 

 است. صحی: د گزیده    

 

هگسهسبع   1800بسا  احساث یک هسرسه  به سط: اشغهل حسود  ( حسا ل یعساد گمهاه هه  هجهز  50

 را به دست اوریس؟

1 )4   2 )3   3 )5   4 )6 



، صافحه 1-2-7در ذیل جدول  2فتااره  و  18صافحه ، 1-2-7، جدول 7کتاب متحث بر اسااس  جراب:

18 

 است. صحی: د گزیده  

 

  سهخگمهن  به   هسبرط   هب  یک  در  هگس  ۵  ازاد  دههاه  یرل  به  خمش   عضر  یک   هقطع  ابعهد  (51

است  داده  زیس  صررت  به  هگرسط  پکیس شکل  به  بگد   زیس   هه گزیده  از  یککسا .  شسه 

 .( است هگسهیل  بسحس  هقطع عسض و اریفهع یسیی  به   bو  hا است؟  برلغیس هبل

1 )250 =  b , 500=   h   2 )300 =  b , 500=   h 
3 )200 =  b , 400=   h   4 )300 =  b , 600=   h 

 ۳۵۲ ، صفحه۱-۱-۲-5-۲۰-۹ ، بند9بر اساس کتاب متحث  جراب:

  است صحی: ج گزیده  

 

 کسا  یک از عبهرت هه  زیس در هررد جرشکهر  صحی: ه  بهشس؟  (52

الف( برای روشا  کردن م اعل جوشا اری می فوان از شاعبه م اعل دیار و یا کتریت اساتاندارد 

 استفاده نمود.

م اعل جوشا اری الزم اسات جریان گاز از بریق شاسر و رگوالفور و یا خم کردن ب( برای فعویض 

 شسبنگ قطع شود.

ج( برای جوشا اری ظروف اای بساته فاقد مواد قابل اشاتعال، الزم اسات منفذی در ین ایجاد 

 نمود.

د( برای ن ات یابی شاسبنگ اا و افاااالر ین اا می فوان از رون  مایع یا گریس اساتفاده 

 نمود.

 17، صفحه 6-4-2-12، بند 12بر اساس کتاب متحث اب: جر

 است. صحی: ج گزیده    

 

بسا  درب و پدجسه ههی  که در سهخگمهن به هدارر یدایم دهه  ایهب هررد اسگفهده ( 53

   سار ه  گیساس، کسا  هصهل: را پیشداهد ه  دهیس؟

 ( شس ه اای خود فمسز شونده۱

 ( شس ه اای فوفوکرومسک۲

 شس ه اای فرمو کرومسک( ۳

 ( شس ه اای ضد انع اس۴

 170الی   168، صفحه  2-3-1-، بند پ 5بر اساس کتاب متحث  جراب:

  است. صحی: ج گزیده   

 

  500اگس در ااس بهشس هقسار هصهل: اابهر شسه در یبقهت سهخگمهن در دست اجسا به    (54

هه  سساهیک  از ارع دیرار  کیلرگس  بس هگسهسبع هحسود شرد، حسودًا به چه اریفهع  کهش 

 یران رو  هم چیس؟ را ه 

 مترمسبی  500( 4 متر    مسبی  400( 3 متر    مسبی  300( 2 متر     مسبی  250( 1

 125، صفحه 2-2-6، ادامه جدول شماره پ  6بر اساس کتاب متحث  اب:جر

 است صحی: ب گزیده  

 

هه  خمش  بگد  هگرسط صحی: گکار  سگرن در  هب  یک از جزئیهت زیس بسا  هیلاسد کسا   (55

 است؟ 



 
1 )𝑐  و𝑑  2 )𝑎  و𝑏  3 )𝑏  وc  4 )b  وd 

 ۲۱۹ صفحه ، ۲-۳-۶-۱۲-۹ ، بند9بر اساس کتاب متحث  جراب:

  است صحی: د گزیده

 

کسو  هجرز هسوسود و یه هحسود امردن پیهده روهه و سوهیس هعهبس و صضوههه  عمره  بسا    (56

اابهر کسدن هصوهل: به ااجه  عملیهت سوهخگمها  بس عاسه چه کسو  ه  بهشوس؟ ضومده اعع  

 امهییس به چه کهرگساا  بهیس کمسبدس ایمد  و یدهب اجهت داده شرد؟ 

ل در ناکاارگران شااااا  -ریب( مج    کارگران ساختمانی -الف( شهرداری

 ارففاع و مقنی اا

 جوش اران -د( کارگران    مقنی اا و جوش اران -ج( پسمان اران

،  3الی1قسامت   3-4-12، بند 7قسامت الف، صافحه   1-4-1-12، بند 12بر اسااس کتاب متحث جراب: 

 28صفحه 

 است. صحی: ب گزیده    

 

 صحی: ان به هسبرط هه ازههیش و جهریزدر  هه شمع خصرص در زیس جمعت از یک کسا  (57

 ایست؟

 یزمایش باید ندارد وجود برخ ایداث منطقه در شمع اجرای فجربه که مواقعی در( 1

 شود بارگذاری انجام

 دامنه با دینامس ی یزمایش از باید مسبارداا پوشش ضصامت ارزیابی برای کبی بور به( 2

 نمود کم استفاده

 نمود. استفاده گسری مغزه یزمایش از فوانمی شمع بت  مقاومت ارزیابی برای( 3

 دینامس ی یزمایش از باید شمع کسفست ارزیابی برای شمع ریزیبت  در فأخسر صورر در( 4

  نمود استفاده کم با دامنه

 90صفحه ، 5-10-6-7، بند 7متحث  بر اساس کتاب جراب:

 است صحی: ب گزیده    

 

 امهییس؟ ااگخهب را صحی: گزیده ۱۲𝝓 هیلاسد یک ا لسزه  عب هررد در (58

 مترمسبی ۶۰ یداقل بول به مستقسم انتهای با درجه ۱۳۵ خم( ۱

 مترمسبی ۸۰ یداقل بول به مستقسم انتهای با درجه ۹۰ خم( ۲

 مترمسبی ۱۰۰ یداقل بول به مستقسم انتهای با درجه ۹۰ خم( ۳
  مترمسبی ۱۰۰ یداقل بول به مستقسم انتهای با درجه ۱۸۰ خم( ۴

 ۴۸ ،صفحه 3-۲-۹ ، بند9بر اساس کتاب متحث  جراب:

  است صحی: د گزیده  

 



 هفسوض شوکل اریفهع و هگس  ۲۴ یرل به غیسهسول: و اجس  هصوهل: به هه سوهزه دیرار یک  (59

 هررد  هئم هه کعف یعساد حسا ل اسووت

   است؟ کسا  ان بسا  ایهز

 

 عدد ۹( 1

 عدد ۸( 2

 عدد ۷( 3

 عدد ۶( 4

 -۵ -۸ ، بند  8 بر اسااس کتاب جراب:

 116صفحه  4 -۵

 است صحی: ج گزیده  

 

کسا  یک از هرارد ذیل (  BFPاورب زیسسس  و روسس     کمک  به  پیچ   گیسدار  بسا  ایصهل  (60

ه ورب روسس  در  هب هفسوض ب  س یک یی  لهه  الز  بسا  ایصهل بهدر هررد حسا ل یعساد پیچ

هشخص و پیچ  زیسسس  و روسس  یکسهن و  طس    وربخمش  هگرسط و ویژه به صسض اسگفهده از  

 ؟صحی: است سیکسهن بردن هقطع یی

 .باشداای قاب خم ی ویژه کمتر از قاب خم ی متوسط میفعداد پسا( امواره 1

 .باشدسط میاای قاب خم ی ویژه بس تر از قاب خم ی متوامواره فعداد پسا( 2

 .اای قاب خم ی ویژه و متوسط با ام برابرندامواره فعداد پسا( 3

 .باشداای خم ی ویژه استفاده از ای  نوع افاال مجاز نمیبرای قاب( 4

جزءسپ(   4-9-3-10و ، بند    251( ، صفحه  15جزءس  4-13-3-10، بند  10بر اساس کتاب متحث    جراب:

 223، صفحه 

 است صحی:  ج گزیده    

 


