




 

  نیست؟ صحیح عبارت کدام جوش ترک از جلوگیری برای -۱

 پاسی بین دمای کنترل و گرمایش پیش از استفاده نیاز صورت در و جوشکاری سرعت کاهش (۱

 هیدروژن کم مصالح جوش از استفاده (۲ 

  الکتریسیته جریان شدت کاهش با انجماد سرعت کنترل (3 

  ورق لبه دو ینب فاصله با تعبیه درز گیرداری افزایش (۴

 

برای جلوگیری  ، ۱390کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی ویرایش  ۱5۲صفحه   9-۴-5بند با استناد به 

 ۴گزینه شود. بنابراین از وقوع ترک جوش کاهش گیرداری درز با تعبیه فاصله بین دو لبه ورق ایجاب می

صحیح است. 

 

  است. .....................با به ترتیب اولویت نامهتوافق یک فنی مشخصات در دوگانگی صورت در -۲

 عمومی فنی مشخصات - خصوصی فنی مشخصات - اجرایی های نقشه (۱

 عمومی فنی مشخصات - های اجرایی نقشه - خصوصی فنی مشخصات (۲ 

  خصوصی فنی مشخصات - اجرایی های نقشه - عمومی فنی مشخصات (3 

  خصوصی فنی مشخصات - عمومی فنی مشخصات - های اجرایی نقشه (۴

 

 صحیح است. ۲موافقتنامه کارهای پیمانکاری گزینه  ۲با استناد به ماده 

  



 

 مشمول درآمد تشخیص برای قبول قابل های هزینه شمار در زیر موارد از یک کدام -۳ 

 باشد؟ می مشاغل صاحبان مالیات

 محل نگهداری و حفظ به مربوط های هزینه و ارتباطات و مخابرات آب، روشنایی، برق، سوخت، مخارج (۱ 

 موسسه

  اداری مصرفی ملزومات و انبارداری و پذیرایی ذهاب، و ایاب های هزینه (۲ 

 شده فروخته خدمات و کاال در مصرفی مواد خرید قیمت یا شده و فروخته کاالی خرید قیمت (3 

 موارد همه (۴ 

 

ت.اس حیصح ۴ نهیگز اتیقانون مال ۱۴۸با استناد به ماده صفحه 

 

  ................ شود می جرثقیل تعادل بر وزن اضافه تاثیر باعث که هایی حالت -۴ 

 مهار های سیم و بوم وزن (۱

 شده برآورده ظرفیت از تر سنگین بار کردن بلند - بار شعاع افزایش و بوم آوردن پایین ( ۲

  بلند بوم با حرکت - دار شیب سطح روی استقرار (3 

 مهار های سیم و بوم روی باد فشار(۴

 

 صحیح است. ۲با استناد به مفاهیم ماشین آالت ساختمانی، گزینه 

 

 

 

  



 

  صلبیت) است؟ زیر های گزینه از یک کدام B نقطه در قائم جابجایی حداکثر زیر شکلسازه  در -۵ 

 (دشو نظر صرف محوری شکل تغییر از و بوده EI برابر و یکسان اعضاء تمامی خمشی

۱) PL3

96 EI
 

۲) 
PL3

24 EI
 

3) 
PL3

48 EI
 

۴) 
PL3

12 EI
 

 

 پاسخ: 
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 صحیح است. ۴گزینه 

  

 

B 
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 مهندسان از یکی انضباطی تخلفات ظامیانت مجازات مورد در زیر های گزینه از یک کدام-6

 های قول نقل و تصاویر انتشار به نسبت احداث، دست در ساختمان یک تخریب از پس که ناظر

 است، نموده اقدام اجتماعی های شبکه در ای حرفه شئون و اخالقی اصول با مغایر و غیرواقعی

  است؟ صحیح

 .ندارد انتظامی تخلفات با ارتباطی موضوع این (۱

 4 تا 2 درجه (۲

 3   تا 1 درجه (3

  5  تا 2 درجه (۴

 

نسبت به قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان درج یا  ۱39۴ی هیات وزیران سال با استناد به اصالحیه

های اخالقی و شئون حرفه ای در رسانه نشر یا نقل قول هر گونه متن، تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول

 ۴می باشد بنابراین گزینه  5ی درجهتا  ۲ی عی دارای مجازات انتظامی از درجهای اجتماهگروهی و شبکه

 صحیح است.

 

  



 

 صورت مجموع به آن مبلغ چنانچه (مصالح با)ساختمان اجرای قراردادهای مفاد براساس -۷

 آن طرف سه که مسقف های بالکن و ها زیرزمین از سطحی چه باشد، نشده تعیین گلوبال و

 شود؟ می محسوب زیربنا مساحت جزو باشد، دیوار

 .شود می محسوب زیربنا جزو آنها سطح تمامی (۱ 

 ۲)1

2
  آنها سطح 

3)2

3
 آنها سطح 

 ۴)3

4
 آنها سطح 

 

 است. صحیح 3، گزینه ۱5۴اجرای ساختمان ص  قرارداد ۸ماده  ۱3۸۴ویرایش  با استناد به مبحث دوم
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 الزامات مطابق خروج راه های پلکان و ها پله راه مورد در زیر عبارات از یک کدام -۸ 

 است؟ صحیح حریق برابر در ساختمان حفاظت

 مسیر طول از قسمت در هر را پاگرد و پله راه عرض تواند می خروج راه های پلکان اجرای هنگام مجری (۱ 

 .دهد کاهش

  .گردد اتخاذ لغزش از ممانعت منظور به ها پله تمام پاخور روی الزم، تدابیر باید (۲ 

  .است متر میلی 150 حداقل و متر میلی 200 حداکثر پله هر ارتفاع(3

 .باشد داشته مفید عرض متر میلی 800 کم دست باید پله راه هر (۴

 

صحیح است. سایر  ۲گزینه  ۱395از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ویرایش  ۱-3-۴-6-3با استناد به بند 

 زیر نادرست است:گزینه ها به شرح 

 نادرست است. 5-۴-۴-6-3: با استناد به ۱گزینه 

 متر باشد. سانتی ۱۸و حداکثر  ۱0باید حداقل ارتفاع هر پله  ۴-3-۴-6-3: با استناد به بند 3گزینه 

متر عرض مفید داشته باشد. سانتی ۱۱0ر راه پله باید دست کم ه ۲-3-۴-6-3تناد به بند س: با ا۴گزینه

 



 

 یک در (طبقه نیمه )طبق میان حریق، برابر در ساختمان حفاظت الزامات قمطاب -۹

 مساحت که باشد می ساختمان اصلی طبقات از یک هر بین در واقع ای طبقه تجاری، ساختمان

  .باشد خود زیر طبقه مساحت .... برابر حداکثر آن

۱)1

5
                                                                     ۲)1

2
 

3)1

3
                                                                     ۴)1

4
 

 

های درون مساحت میان طبقه ،۱396وم مقررات ملی ساختمان ویرایشمبحث س ۲-۴-۴-3با استناد به بند 

در آن واقع شده است بیشتر باشد. بنابراین  یک اتاق نباید از یک سوم مساحت آن اتاق یا فضایی که میان طبقه

صحیح است. 3گزینه 

 

  نیست؟ صحیح زیر موارد از یک کدام -۱۰

  .باشند 1% حداقل مناسب بندی شیب دارای باید مسطح های بام )۱

 سقف زیر سطح باید شود استفاده کاذب سقف از هرگاه استایرن پلی بلوک با بلوک تیرچه های سقف در (۲ 

 .شود محافظت آتش برابر در مناسب فرآورده های یا اندود و با مربوطه ضوابط ابقمط اصلی

  .است ممنوع فرهنگی آموزشی تصرف دارای عمومی های ساختمان ورودی درهای برای در آستانه تعبیة( 3

 .نیست مجاز کاذب سقف باالی فضای به آشپزخانه هوای تخلیه (۴

 

، بام های مسطح باید دارای شیب بندی ۱396ارم ملی مقررات ساختمان مبحث چه ۲-5-9-۴با استناد به بند 

و کفشوی متصل به لوله کشی آب بام، مستقل از شبکه ی اصلی فاضالب ساختمان باشند.  %۲مناسب حداقل 

 نادرست و پاسخ سوال است.  ۱بنابراین گزینه ی 

  

  



 

 به که وسط وادار بدون لنگه دو در از بازشو فعال در لنگه هر مفید پهنای حداکثر و حداقل -۱۱

 است؟ مقدار چه ترتیب به شود می طراحی مسکونی ساختمان خروجی یا و ورودی در عنوان

  متر 1.20  و 0.95 (۱

  متر 1.20 و 0.80( ۲

  متر 1.10 و 0.90 (۳

 متر 1.10و0.85 (۴

 

صحیح است.  ۲، گزینه ۱396مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش ۱-5-۱-5-۴با استناد به بند 



  از بعد ساعت چند حداقل ساختمانی، های فرآورده در استفاده برای شده، انبار های سنگدانه-۱۲

  دارد؟ مصرف قابلیت دپو محل در قرارگیری

 ساعت 36 (۱

 ساعت  6(۲ 

  ساعت 12 (3 

  ساعت 24 (۴

 

ساعت  ۱۲ای انبار شده در دپو باید حداقله، سنگدانه۱396مبحث پنجم ویرایش  ۱۲-6-7-5با استناد به بند  

 .صحیح است 3در محل باقی مانده و سپس مصرف شود بنابراین گزینه ی 

  



 

 میلی چند شن حداکثر اندازه مگاپاسکال 50 فشاری مقاومت با پرمقاومت بتن ساخت برای -۱۳

  باشد؟ تواند می میزان چه ترتیب به آن سیمان مناسب مقدار و متر

 مکعب متر بر کیلوگرم 560 تا 390 و متر میلی 35 (۱

  مکعب متر کیلوگرم بر 560 تا 390 و متر میلی 25 (۲

  مکعب متر بر کیلوگرم 600 تا 300 و متر میلی 35 (3

 مکعب متر بر کیلوگرم 600 تا 300 و متر میلی 25 (۴

 

میلی متر و  ۲5کثر شن اندازه حدا، ۱396 مورد ح از مبحث پنجم ویرایش  3-۱-3-۱0-5با استناد به بند

 صحیح است. ۲کیلوگرم بر متر مکعب است. بنابراین گزینه  560تا  390مقدار مناسب سیمان 
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  حداقل سیلو اسمی ظرفیت سیمان، مترمکعب 9 حدود ذخیره برای ساختمانی کارگاه یک در -۱۴ 

 (کنید انتخاب را پاسخ به گزینه ترین نزدیک) باشد؟ باید چقدر

۱) 10.5 𝑚3 

۲) 12.5 𝑚3 

3) 12 𝑚3 

۴) 11.5 𝑚3 

 

از آنجا که انتقال سیمان از مخزن کامیون به ، ۱396از مبحث پنجم ویرایش  5-۲-6-۲-5با استناد به بند 

شود، نباید بیش از ر نتیجه سیمان به تدریج متورم میگیرد و دهوای فشرده صورت میداخل سیلو به کمک 

 می سیلو ها را پر کرده بنابراین: درصد ظرفیت اس ۸0

mظرفیت سیلو=  

9

0.8
=  =ظرفیت سیلو 11.25

 صحیح است.  ۴گزینه بنابراین 

  



 

 است؟ صحیح زیر موارد از یک کدام الیافی بتن خصوص در -۱۵

 نمود استفاده بی آزمایش وی از توان می الیافی بتن کارایی تعیین برای (۱ 

 محافظتی پوشش به نیازی بتن قلیایی محیط با سازگاری علت به بامبو طبیعی لیافا و شیشه مصنوعی الیاف (۲

 ندارند سطحی

  .شود می بتنی مخلوط کارایی افزایش سبب الیاف، از استفاده (3

 . باشد  1500MPa برابر حداکثر  60MPa از بیش مقاومت با های بتن در فوالدی الیاف کششی مقاومت (۴

 

برای اندازه گیری کارایی بتن الیافی نباید  ،۱396خ مبحث پنجم ویرایش د مور ۴-۱-3-۱0-5با استناد به بند 

معکوس و یا آزمایش زمان وی بی استفاده گردد. بنابراین شود، بلکه باید از مخروط اسالمپ از اسالمپ استفاده 

 صحیح است. ۱گزینه 

 ها به شرح زیر نادرست هستند:سایر گزینه

ه مورد ب که گفته شده بعضی از الیاف مصنوعی مانند شیشه و اکثر الیاف طبیعی بامبو در با توجه ب ۲گزینه 

های مناسب، سطح الیاف مصرف این نوع الیاف باید با پوششمحیط قلیالیی بتن آسیب پذیرترند و قبل از 

 حفاظت شوند، نادرست است. 

ط بتن اثر دارد و باعث کاهش آن می شود کارآیی مخلو ربا توجه مورد ح که گفته شده الیاف ب 3گزینه ی 

 نادرست است. 

مگاه پاسکال مقاومت کششی  60با توجه به مورد پ که گفته شده برای مقاومت فشاری بیشتر از  ۴گزینه ی 

مگا پاسکال باشد تا از رفتار ترد عضو بتنی جلوگیری شود نادرست  ۱500الیاف فوالدی مصرفی باید بیش از 

 است.

  



 

  است؟ صحیح ها سنگدانه مورد در زیر عبارات از کی کدام-۱6

 مجاز آبی های پروژه در ویژه به زیاد، قلیایی خاصیت دارای های سیمان با زا واکنش های سنگدانه کاربرد (۱

 .نیست

 .رود می کار به سبک بتن ساخت در هماتیت سنگدانه(۲

  .کردتامین  ها رودخانه و دریاها سواحل از باید را ها سنگدانه(3 

 طبیعی سنگدانه از بخشی بجای ساختمان آوار از بازیافتی شکسته های سنگدانه از استفاده شرایط هیچ در(۴

 ت.نیس مجاز بتن

زا  های واکنش، کاربرد سنگدانه۱396مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان ویرایش  5-7-5با استناد به بند   

صحیح است.  ۱های مهم و آبی مجاز نیست بنابراین گزینه ی پرده، به ویژه در یی زیادهای دارای قلیابا سیمان

 سایر گزینه ها به شرح زیر نادرست است. 

نتیت، هماتیت و ... که ای با چگالی زیاد مانند باریت، مگسنگین دانه ۱-۲-۲-7-5به بند  استنادبا  ۲:گزینه 

 رود. در ساخت بتن سنگین به کار می

 ها تامین کرد. ا را نباید از سواحل دریاها و رودخانههسنگدانه ۱-۴-7-5ند ا استناد به ب: ب3گزینه ی 

تی از آوارهای ساختمانی با ی شکسته بازیافدر صورت مطابقت سنگدانه ۲-۴-7-5 : با استناد به بند۴گزینه 

به جای برای کمک به حفظ محیط زیست در ساخت بتن از آنها  نتواهای استاندارد سنگدانه بتن، میویژگی

 بخشی از سنگدانه طبیعی استفاده کرد. 

  



 

 بتنی ساختمان یک در تجربی پریود براساس استاتیکی معادل پایه برش نیروی نسبت  -۱۷

 که ساختمان همان به بوده شدید پیچشی نامنظمی دارای که متر   7.2تفاعار به طبقه دو

  است؟ تر نزدیک زیر مقادیر از یک کدام به است، شده منظم مناسب راهکارهای با

۱)0.9                           ۲ )1                              3)1.2                               ۴)1.4 

 

توان در روش تحلیل خطی استاتیکی معادل را می ،ویرایش چهارم ۲۸00استاندارد  ۲-۲-3با استناد به بند 

استفاده از روش استاتیکی  و  با توجه به تعداد طبقات ساختمان .برد ه کارتر بهای سه طبقه و کوتاهساختمان

مقدار زمان تناوب در هر دو حالت با هم برابر  ،ساختمان دارای نامنظم پیچشی ساختمان منظم ومعادل برای 

مورد تفاوتی  بنابراین نسبت نیروی برش پایه برای هر دو .، و در بقیه پارامترها نیز تفاوتی ایجاد نمی شوداست

 صحیح است.  ۲نکرده و گزینه ی 

متر  ۱0و یا کوتاهتر از  هطبق 3های با تعداد طبقات کمتر از نمورد الف نیز ساختما 3-۲-3-3نکته: طبق بند 

 منظور شود.  ۱در آنها باید  ρضریب نامعینی  ،از تراز پایه

 

  



 

 دیوار ایلرزه طرح در زیر از عبارات یک کدام ایسازه غیر دیوارهای با رابطه در -۱۸

 است؟ صحیح پیوستهرغی

 .نمود جدا تیر از فقط توان می را پیوسته غیر دیوار طبقه 2 بیمارستان یک سازه در (۱

 .نشود داده اتصال جانبی باربر سازه به وجه چهار از هیچکدام که شود می اطالق دیواری به پیوسته غیر دیوار (۲

 کنترل صفحه داخل و خارج اینرسی نیروهای اثر تحت آن اتصاالت و دیوار ستا الزم پیوسته غیر دیوار در(3

 .شوند

 کنترل صفحه خارج اینرسی نیروهای اثر تحت صرفأ آن اتصاالت و دیوار است کافی پیوسته غیر دیوار در (۴

 .شوند

 

وسته الزم ی غیر پیدر دیوارها ویرایش چهارم، ۲۸00استاندارد  ماز پیوست شش ۱-۴-۱-6 پبا استناد به بند 

صحیح  ۴تحت اثر نیروهای اینرسی خارج صفحه کنترل شوند. بنابراین گزینه ی  اصرف است دیوار و اتصاالت آن

 است. 

  



 

 

 زمین از ،پایه  تراز از متر 35 ارتفاع  به طبقه  10 ساختمان یک طبقه  باالترین فاصله حداقل درخصوص  -۱۹

  است؟ صحیح زیر های گزینه  از یک کدام  مجاور

 .باشد  متر میلی 175 از کمتر تواند  می و دارد بستگی ساختمان خطی غیر جانبی مکان تغییر حداکثر به(۱

  متر میلی 175 همواره (2

  متر میلی 350 همواره(۳

 میلی 175 از بیش یامساوی  است ممکن و دارد بستگی ساختمان خطی غیر جانبی مکان تغییر حداکثر به (۴

 .  باشد  متر

 

طبقه در    8های بیشتر از  ویرایش چهارم در ساختمان 2800  استاندارد  6- 5-۳بند    و ۱-۴- ۱با استناد به بند  

  % 70باید برابر    حداقل فاصله هر طبقه ساختمان  ،در دسترس نباشد   مشخصات ساختمان مجاور که  صورتی

C𝑑∆𝑒𝑢  یعنی :   مقدار تغییر مکان جانبی غیر خطی طرح در آن طبقه ساختمان در نظر گرفته شود.

تواند از مقدار پنج  پس  مقدار درز انقطاع به تغییر مکان جانبی غیر خطی طرح بستگی دارد. همچنین می  

 هزارم ارتفاع بیشتر باشد.

0.005*۳5000=۱75mm 

صحیح است. ۴بنابراین گزینه   



 

́ 𝒇𝒄آن مشخصه مقاومت که بتنی سازه یک از قسمتی در -۲۰ = 𝟑𝟎𝑴𝑷𝒂 ،اخذ های نمونه است 

 بررسی جهت روژهپ ناظر مهندس باشد، می مگاپاسکال 26 و31 ,29 مقاومت دارای ای استوانه شده

 مگاپاسکال 28  و 23 ,26 برابر هامغزه مقاومت و نموده صادر را بتن این از گیری مغزه دستور بیشتر

 صحیح زیر های گزینه از یک کدام قسمت این بتن خصوص در ناظر عنوان به  .است آمده دست به

 است؟

  .گردد خذا بیشتری گیری مغزه باید بتن از ها مقاومت پراکندگی دلیل به(۱

  .نمود تائید را بتن مقاومت توان می ارزیابی، بدون (۲

 .دارد ارزیابی به نیاز بتنی، مقاومت تائید (3

 .گردد تخریب باید و بوده مقاومت کم بتن (۴ 

 

، برای اینکه مقاومت فشاری بتن قابل قبول باشد باید ۱399مبحث نهم ویرایش  3-۱۱-۲۲-9با استناد به بند

 برقرار باشد: شرایط زیر 

1)fav𝑔 ≥ 𝒇
𝒄
 ́  

2)fmin ≥ 0.9𝒇
𝒄
 ́ 

→ 1)
31 + 29 + 26

3
= 28.67 ≤ 30 MPa →  شرط اول برقرار نیست

2)0.9 × 30 = 27MPa 

fmin = 26 < 0.9𝒇
𝒄
 ́   →  شرط دوم برقرار نیست

 پس با استناد به مورد پ بند مذکور باید الزامات بتن کم مقاومت برررسی شود. 

 مورد ت بتن کم مقاومت در صورتی قابل تلقی می شود که :  ۴-۱۱-۲۲-9ه بند با استناد ب

1)𝒇
𝒂𝒗𝒈

 ́ ≥ 0.85𝒇
𝒄
 ́  



 

2)fmin
́ ≥ 0.75f́c

0.85𝒇
𝒄
 ́ = 25.5 

0.75𝒇
𝒄
 ́ = 22.5 

favg
́ =

23 + 26 + 28

3
= 25.67 > 0.85𝒇

𝒄
 ́ 

fmin
́ = 23 > 0.75𝒇

𝒄
 ́ 

صحیح است. ۲ی ن قابل قبول است. بنابراین گزینهت و بتهر دو شرط برقرار اس

 

 لحاظ به خمشی و قاب سیستم با بتنی و سازه فوالدی دو تجربی اصلی تناوب زمان مقدار اگر -۲۱ 

 چقدر حدودا ساختمانها این ارتفاع .آید دست به برابر یکسان، شرایط دارای میانقاب جزئیات

  است؟

  متر 18 (۲                                                                            متر 30 (۱

 متر 25 (۴                                                                            متر 23 (3

 

  ویرایش چهارم، ۲۸00استاندارد  ۱-3-3-3با استناد به بند 

T فوالد = 0.08H0.75


T بتنی = 0.05H0.9 → Tفوالدی = Tبتنی  

0.08H0.75 = 0.05H0.9 

 آید. صحیح به دست می 3فوق گزینه از حل معادله 

  



 

 و اصلی سازه به قاب از خارج بلوکی دیوارهای انتهایی وادارهای فوقانی اتصال نوع -۲۲

 است؟ زیر موارد از یک کدام وادار به دیوارها این فاصله حداقل

 وادار بر و از فاصله بدون - تلسکوپی و جهت دو در جانبی حرکت برابر در یدقم (۱ 

  وادار بر از و فاصله بدون - کشویی صورت به صفحه داخل در آزاد و دیوار صفحه از خارج در مقید (۲ 

 طبقه ارتفاع  -0.01 کشویی صورت به صفحه داخل در آزاد و دیوار صفحه از خارج در مقید (3

   طبقه ارتفاع -0.01 تلسکوپی و جهت دو در یجانب حرکت برابر در مقید (۴

 

ویرایش چهارم، در دیوارهای بلوکی واقع  دارد ناششم است از پیوست 3-۲-۴-۱-6با استناد به بند پ 

انتهای دیوار باید در برابر حرکت جانبی در هر دو جهت مقید )به صورت اتصال  دودر خارج قاب، وادارهای 

بین وادار و دیوار باید رعایت %۱ار اجازه حرکت داد شود. در این فاصله جداسازی تلسکوپی( شوند و به دیو

 صحیح است. ۴شود. بنابراین گزینه 

 



 

 کدام .است فوالدی های از لوله ییرپاخ سیستم صورت به که پیاده عابر پل یک محاسبه در -۲۳

  ؟ندارد اثر سازه این روی یخ بار تعیین در زیر موارد از یک

 زمین سطح از ییپاخر سیستم فاعارت (۱

 لوله قطر (۲ 

  محیط رطوبت میزان(3 

  برف بار نظر از سازه ساخت محل منطقه(۴

 

 ی بار یخ برابر است با:رابطه ۱39۸از مبحث ششم ویرایش  ۱-9-6و رابطه ی  ۲-9-6با استناد به بند 

Vi = πt𝑑A𝑠

t𝑑 = 2t𝐼𝑖FZ 

FZ = (
Z

10
)

0.1

≤ 1.4

 می باشد.  3ی ارد رطوبت محیط است و جواب گزینهبنابراین تنها پارامتری که اثر ند

  

https://u.eci.ir/peeol4


 

 به اصلی و های آزمایشی شمع برای شمع استاتیکی بارگذاری آزمایش در بار مقدار محدوده -۲۴

 است؟ مقدار چه ترتیب

  راحیط بار برابر 1.2 حداکثر - گسیختگی حد یا طراحی بار برابر 2 حداقل(۱ 

 طراحی بار برابر 1.2 حداکثر - طراحی بار برابر 1.2 حداکثر(۲

 طراحی ربابرابر  2 حداکثر - گسیختگی حد یا طراحی بار برابر 2 حداقل (3 

 گسیختگی قائم حد یا طراحی بار برابر 2 حداقل - گسیختگی حد یا طراحی بار برابر 2 حداقل (۴ 

 

ح است. یصح۱ی ، گزینه۱۴00از مبحث هفتم ویرایش 3-۴-۸-6-7و  6-3-۸-6-7با استناد به بندهای 

 

 و زیرزمین بدون طبقه 2 بیمارستان یک به چسبیده طبقه 10 ساختمان یک ساخت برای -۲۵

 صفر تراز از متر 6 عمق به گودبرداری باید است شده اجرا و طراحی خوب که اسکلت بتنی سازه با

 برعهده باید کسی چه را آن طراحی مسئولیت و شده گرفته نظر در چگونه گود خطر .شود اجرا

 بگیرد؟

  گردد انجام ساختمان طراح مهندس توسط باید آن و طراحی بوده زیاد بسیار گود خطر)۱ 

 .شود انجام ذیصالح ژئوتکنیک مهندسی شرکت توسط باید آن طراحی و بوده زیاد بسیار گود خطر (۲

  .شود انجام ذیصالح ژئوتکنیک مهندسی شرکت وسطت باید آن طراحی و بوده زیاد گود خطر(3 

 .گردد انجام ساختمان طراح مهندس توسط باید آن طراحی و بوده زیاد گود خطر(۴

 

با اهمیت زیاد هست  مارستانکه بی، با توجه به این ۱۴00از مبحث هفتم ویرایش 6-6-3-3-7با استناد به بند 

طراحی گودبرداری باید  مسئولیت ،۱0-6-3-3-7با توجه به بند بنابراین خطر گود بسیار زیاد بوده همچنین 

صحیح است. ۲براین گزینه رکت مهندسی ذیصالح انجام شود بناتوسط یک ش



 

 قرار هم کنار در تراز هم شالوده روی از متر 7 و 4 ارتفاع به بنایی مصالح با ساختمان دو -۲6 

  است؟ متر یلیم چند حدود سازه دو بین ای لرزه درز حداقل .دارند

۱ )60                            ۲  )50                               3 )40                                    ۴) 70 

 

 ،۱39۸مبحث هشتم ویرایش  ۲-3-3-۸با استناد به بند 

درز لرزه ای = max[50mm, 0.01 × 4000 = 40mm] = 50mm 

 صحیح است. ۲بنابراین گزینه  

 زیر مقاومتی های رده از یک کدام در پناه جان دیوار برای مالت فشاری مقاومت اقلحد-۲۷

  گیرد؟ می قرار

               قوی خیلی (۲                                                              ضعیف (۱

  متوسط (۴                                                                قوی (3 

 

صحیح است. 3، گزینه ۱39۸مبحث هشتم ویرایش  3-6-۲-۲-۸با استناد به بند 















  



 

 زیر در محدوده مجاز نشست آزمایش  مقادیر از یک کدام بنایی مصالح با ساختمانی اجرای در -۲۸

 ؟است سیمان دوغاب کارایی برای اسالمپ

۱)280mm     ۲)180mm 

3)130mm     ۴)230mm 

 

میلی متر  ۲70تا  ۲00، میزان نشست اسالمپ دوغاب ۱39۸مبحث هشتم ویرایش  6-۲-۸ا استناد به بند ب

صحیح است. ۴است. بنابراین گزینه 

 

 نیست؟دام از موارد زیر صحیح ک بنایی،های ساختمان در بیضر تاق از استفاده صورت در- ۹۲

متر، تیرهای اصلی را به هم متصل 2.5حداکثر  یی،تیرهای عرضی به فواصلانتها هاینهدها در است الزم (۱

  کنند.

میلی  5میلی متر و ضخامت حداقل50عرض حداقل  به فوالدی تسمه از استفاده با باید سقف اصلی تیرهای (۲

 ی به هم مهار شوند.رمتر به صورت ضربد

ر باید یک شماره های اصلی سقف به کار گرفته شودحداکثآهن عرضی که برای اتصال تیر آهنتیر شماره (3

 کمتر از تیر اصلی باشد. 

 (طول نشیمن تیرهای اصلی بر روی کالف افقی باید به اندازه عرض کالف باشد. ۴

 

فواصل حداکثر های سقف باید در ، تیرآهن۱39۸مبحث هشتم ویرایش  ۴مورد  ۱-۸-5-5-۸با استناد به بند 

 نادرست و پاسخ سوال است.  ۱بنابراین گزینه های عرضی به یکدیگر متصل شوند. متر متوسط تیرآهن ۲

  



 

  ای جداگر آجری صحیح است؟بط عمومی دیوار غیرسازهدرخصوص ضوا عبارت کدام -۳۰

 متر است.  5متر در بین دو پشت بند برابر میلی 100  ضخامت به ایسازه غیر ارودی آزاد ولط حداکثر (۱

 بستر میلگرد از  رانی ارتفاع دیواف در ناحیه یک سوم میتراز مختل سه در باید دیواره این در همواره(۲

 .شود استفاده

  است مترمیلی 80 برای یرجآ جداگر دیوارهای ضخامت حداقل (3 

متر برای اتصال دو میلگرد بستر طولی میلی 250 فواصل در و مترمیلی 6 قطر به عرضی میلگرد از استفاده (۴

 بالمانع است. 

 

 صحیح است.  ۴، گزینه ۱39۸مبحث هشتم ویرایش  ۸مورد  ۱-5-3-۸با استناد به بند 

 نادرست هستند.  ۸، 3، ۱ها با توجه به موارد سایر گزینه

  



 

 آنکه برای  دارد، قرار ساحل نزدیکی در و جزیره کیش در ینبت اسکلت با اداری ساختمان یک -۳۱

با دوام باشد، مقدار پوشش بتن روی  سطحی، فاظتح گرفتن نظر در بدون ساختمان این بتن

آرماتور تیرهای اصلی، حداقل رده بتن و حداکثر نسبت آب به سیمان در ساخت سازه این ساختمان 

 به ترتیب کدام یک از مقادیر زیر است؟

۱ )50mmنرده بت -پوشش بتنC30-  45 .0حداکثر آب به سیمان 

۲) 60mmنرده بت -پوشش بتنC35- 0.4ه سیمان حداکثر آب ب 

3) 50mmنرده بت -پوشش بتنC35-  45 .0حداکثر آب به سیمان 

۴) 60mmنرده بت -پوشش بتنC30-  0.4حداکثر آب به سیمان 

 

 ی نزدیک ساحل در ردهساختمان در جزیره کیش  ،۱399مبحث نهم ویرایش  ۱-۱پ-9با استناد به جدول 

CS متر است. با استناد به میلی 60وی آماتور برابر ر پوشش رمقدا 5-۱پ-9قرار دارد. براساس جدول

 ۲است. بنابراین گزینه  0.۴باشد و حداکثر نسبت آب به سیمان میCحداقل رده بتن   ۲-۱پ-9جدول 

صحیح است. 

 

 در محافظت و بتن دمای مورد در بتنی های سازه ساخت در مراحل نظارت های گزارش-۳۲

 35 از بیشتر یا درجه 5 از کمتر دمای در دادن جای هنگام در بتن برای شده گرفته نظر

  شوند؟ نگهداری باید کار پایان از بعد سال چند تا حداقل سلسیوس درجة

  سال 10 (۴    سال 15 (3  سال 20 (۲   سال  5(۱

 

صحیح  ۴گزینه ی  ،۱399مبحث نهم ویرایش  مورد ت ۲-۲-۱3-۲۲-9و ۱-۲-۱3-۲۲-9با استناد به بند 

 است.



 

 

 کار به منفرد های شالوده  در بین جانبی حرکت کننده  محدود عنوان به تواند نمی زیر حاالت از یک کدام- 33

  شود؟  گرفته 

 

 ( )ب(2)الف(                                                         ( 1

 ( )ت(4)پ(                                                          (3

 

  

   

 



 

 نزدیک زیر مقادیر از یک کدام به روبرو پالن در مشبک سقف و تیر برای مصرفی بتن حجم -۳۴

 محل و است یکسان جهت دو هر در مشبک سقف ابعاد و شود نظر صرف فوالد حجم از) است؟ تر

 (شود گرفته نظر در تیر طول از بخشی عنوان به ستون و تیر تالقی

  مترمکعب 10.6 (۱

   مکعب متر 9.6 (۲

  مکعب متر 8.6 (3

 مکعب متر 12.6 (۴

 

 

 

 

قطع تیر:م  

0.4 

0.6 



 

 : محاسبه حجم بتن تیرها

5 − 2 ×
0.4

2
=   ۱و۲: تیر 4.6

6 + 2 ×
0.4

2
= ۴و 3: تیر 6.4

:حجم بتن تیر 0.4 × 0.6 × 4.6 × 2 + 0.4 × 0.6 × 6.4 × 2 = 5.28𝑚3 

 

:محاسبه حجم هر متر مربع سقف
0.8 × 0.8 × 0.3 − 0.65 × 0.65 × 0.23

0.8 ∗ 0.8
= 0.148 

حجم بتن مصرفی سقف = 0.148 × 4.6 × 5.6 = 3.812

حجم کل بتن = 5.28 + 3.812 = 9.092

 صحیح است. ۲بنابراین گزینه 

  



 

 که سازه از قسمتی بارگذاری، آزمایش روش به موجود بتنی سازه مقاومت ارزیابی در -۳۵

 موافقت به نیاز بدون تا باشد، داشته سن روز چند حداقل باید گیردمی قرار بارگذاری آزمایش مورد

  گیرد؟ قرار بارگذاری آزمایش تحت بتواند مرتبط، های وهگر تمامی و پیمانکار و کارفرما جداگانه

       روز 28 (۲                              روز 42 (۱

 روز 14 (۴                              روز 56 (3 

 

صحیح است. 3گزینه ،۱399حث نهم ویرایش بم ۴-۱-۴-۲3-9به استناد به بند 

 

 و شوند وصله باالیی ستون 𝚽 20 آرماتور با پایینی ستون از 𝚽28 آرماتور هرگاه -۳6

 نظر در آرماتور قطر برابر 40 را آرماتورها گیرایی طول و بوده B نوع از آرماتورها وصله

  است؟ تر نزدیک زیر مقادیر از یک کدام به کشش در )tsL (پوششی وصله طول بگیریم،

  متر میلی 1460 (۲                                                        متر میلی 1120 (1

 متر میلی 800 (۴                                                             متر میلی 1040 (3

 

 ،۱399مبحث نهم ویرایش  ۲-۲-۴-۲۱-9و  ۱-۲-۴-۲۱-9به بند  ادبا استن

:طول وصله  max  {طول وصله کششی برای میلگرد با قطر کوچکتر ،طول گیرایی برای میلگرد یزرگتر}

:طول گیرایی برای میلگرد بزرگتر 40 × 𝑑𝑏 = 40 × 28 = 1120mm

:طول وصله برای میلگرد کوچکتر   1.3 × l𝑑 = 1.3 × 40 × 20 = 1040mm 

max(1120.1040) = 1120 

 صحیح است. ۱گزینه بنابراین 

  



 

  است؟ صحیح عبارت کدام فوالدی تقطعا در ساینده مواد پاشش با سازی آماده خصوص در -۳۷

  .کرد تمیز صنعتی جاروبرقی با را سطح روی خاک و گرد توان می آستری اعمال از قبل(۱

  .کرد تمیز واترجت کامال با را سطح روی خاک و گرد باید آستر اعمال از قبل (۲

  .است  7MPa روش در این باد فشار(3

  .کرد تمیز فشرده هوای با را سطح روی اکخ و گرد توان نمی آستری اعمال از قبل (۴

 

صحیح است. ۱، گزینه ۱39۲مبحث دهم ویرایش مورد الف  ۲-5-۴-۱0با استناد به بند 

 

 هر که آن طول هم ستون یک با متری 15 تیر یک بودن ریسمانی در مجاز انحراف میزان -۳۸

 انحنای هیچ تیر در) است؟ متر یمیل چند ترتیب به شده، ساخته جوش از استفاده با دو

 (ندارد وجود خیز پیش نظیر خاصی

                 11 و 11(۲                   15و 11(۱

  15 و 15 (۴                        11 و 15 (3

 

 :۱39۲مبحث دهم ویرایش  ۱-3-6-۴-۱0و  ۲-3-6-۴-۱0با استناد به بند 

:میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن تیر 3mm ×
𝐿

3
= 3 ×

15

3
= 15mm 

10 +
3×(L−14)

3
 :میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن ستون 

 mm =10 +
3×(15−14)

3


 صحیح است 3ی بنابراین گزینه



 

 ورق و پیوستگی ورق به نیازIPB 400   ستون به IPE 360 تیر(  WUF-W ) اتصال یک در -۳۹

 توجه بدون ،(𝒉𝒛)آن ارتفاع حداقل و (𝒕𝒛) مضاعف ورق هر ضخامت حداقل است، بوده مضاعف

  است؟ تر نزدیک متر میلی برحسب زیر های گزینه از یک کدام به محاسباتی، نیاز به

  (گیرد می صورت آن های لبه طریق از فقط مضاعف ورقهای اتصال جوش)

۱) 𝑡𝑧 = ℎ𝑧   و 8 = 560                                                     ۲) 𝑡𝑧 = ℎ𝑧و    16 = 600                

3 )𝑡𝑧 = ℎ𝑧و    10 = 700                                                   ۴) 𝑡𝑧 = ℎ𝑧و    12 = 500                

 

:ارتفاع ورق ضخامت h𝑧 ارتفاع ≥ ارتفاع تیر + 2 × 100mm = 360 + 200 = 560

 ،۱39۲مبحث دهم ویرابش  37-9-۲-۱0به استناد به رابطه  

 tZ ≥
d𝑧+w𝑧

90


d𝑧 = hbeam − 2(tf) = 360 − 2(12.7) = 334.6

w𝑧 = hcol − 2(tf→ tZ =
352+334.6

2
= 7.62mm

 صحیح است. ۱گزینه بنابراین 

  



 

 برش کنترل براساس فقط اتکایی، عملکرد با و پرمقاومت های یچپ با زیر شکل اتصال پیچی در -۴۰

 قابل نیروی حداکثر به (الف) شکل اتصال توسط(𝑷𝒖 ) تحمل قابل نیروی حداکثر نسبت پیچها، در

  است؟ تر نزدیک زیر مقادیر از یک کدام به (ب) شکل اتصال توسط (𝑷𝒖 ) تحمل

۱)1.3 

۲)1.0 

3)1.2 

۴)1.1 

 

 :۱39۲حث دهم ویرایش مب ۱0-9-۲-۱0و جدول  5-9-۲-۱0بطه اد به رابا استن

∅Rnv = ∅FnvAnb

Puالف

Puب

=
.Fnv)الف Anb)

.Fnv)ب Anb)
=

0.55Fu

0.45Fu
= 1.22

 صحیح است. 3ی گزینه بنابراین
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دون تغییر اندازه ساق جوش مندرج ب  xدر اتصال دو قطعه زیر به یکدیگر، حداکثر مقدار مجاز -۴۱

 در نقشه چقدر است؟

۱( )t2 − 2mm وt1 − 2mm )min 

۲) t2 − 2mm 

3) t1 − 2mm 

۴) 2mm 

 

صحیح است. ۴ی مورد ح گزینه ۴-۴-۴-۱0اد به بند با استن

 

 اتصال این ت.اس شده متوسل ورق تخت لبه یک به شیاری جوش کمک به میلگردی -۴۲

.𝟑جوش مؤثر مقطع سطح چنانچه  .باشد یم 100mm طول دارای 𝟔 × 𝟏𝟎𝟐𝒎𝒎𝟐 ،حداقل باشد 

  است؟ تر نزدیک زیر مقادیر از یک کدام به نیاز مورد آرماتور قطر

۱)Φ8                                  ۲ )Φ25                                  3 )Φ14                               ۴) Φ12 

 

Awe = te. Le → 3.6 × 102 = te × 100 → te = 3.6mm 

 :۱39۲مبحث دهم ویرایش  ۱۴6صفحه  ۲-9-۲-۱0یا استناد به شکل 

te = 0.3𝑟 → r =
3.6

0.3
= 12mm

D = 2(r) = 24mm → Φ25

 .صحیح است ۲گزینه بنابراین 

  

 



 

 تقویت رگیردا اتصال از ها ستون به تیرها اتصال برای ویژه فوالدی خمشی قاب در یک -۴۳

استفاده  بند پشت از یرت تحتانی و فوقانی بال دو هر التصا برای و شده استفاده جوشی نشده

  ؟نیست صحیح نیاز، مورد الزامات رعایت با زیر های عبارت از یک کدام خصوص این در .است شده

  .شود جوش تیر بال به تواند نمی تیر فوقانی بال در استفاده مورد های بند پشت (۱

 شوند برداشته باید رتی تحتانی بال در استفاده مورد های بند پشت (۲

  .شوند برداشته باید تور فوقانی بال در استفادهمورد  های بند پشت (3 

 .شود جوش تیر بال به تواند نمی تیر انیحتت بال در استفاده مورد های بند پشت (۴

 

صحیح است. 3، گزینه ۱39۲شحث دهم ویرایمب 9 مورد ۱-۱3-3-۱0با استناد به بند 

 

 کنترل و نصب ساخت، منظور به فوالدی قطعات کردن گالوانیزه مورد در گزینه کدام -۴۴ 

 ؟است صحیح آنها

  . نمود استفاده قلع بوسیله داغ وری غوطه شیوه از باید کردن گالوانیزه برای(۱ 

  .شود می انجام مربع متر در 0.98 و خلوص قلع با کردن گالوانیزه عملیات(۲

 .باشد نمی نیاز کردن گالوانیزه از پیش خارجی آلودگی زدودن(3

 .نمود جوشکاری توان نمی شده گالوانیزه محل از  40mm در فاصله (۴

 

 

مورد چ، در سطوح و لبه هایی از سازه فوالدی که پس از رنگ آمیزی جوش  ۴-5-۴-۱0با استناد به بند 

صحیح  ۴متری از خط جوش متوقف شود. بنابراین گزینه میلی 50ه خواهند شد، باید رنگ آمیزی در فاصل

عملیات گالوانیزه کردن باید با شیوه غوطه وری داغ به وسیله روی با خلوص  7-5-۴-۱0است. با استناد به بند 



 

ونه در هر متر مربع انجام شود و قبل از عملیات گالوانیزه کردن سطح فلز باید کامال تمیز و عاری از هرگ 9۸/0

آلودگی های خارجی گردد. بنابراین سایر گزینه ها نادرست است.

 

 کدام .است زیر شکل مطابق ها نقشه در ورق تیر یک مقطع بال پهنای ارتفاع کنید فرض-۴۵

 مقاطع) گیرد؟ نمی قرار مجاز های رواداری محدوده در زیر شده اجرا جوشی ورقهای تیر از یک

  (هستند متقارن

۱) 3 

۲)1 

3)2 

۴)4 

 

 :۱39۲مبحث دهم ویرایش  ۸-3-6-۴-۱0با استناد به بند 

bf = 350mm > 300mm → رواداری مجاز = ±4𝑚𝑚

350 − 4 = 34b ≤ bf ≤ 350 + 4 = 354

 صحیح است.  ۲نیست. بنابراین گزینه  هاین محدود در ۱شکل  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  است؟ رت فنی ورق دو وصله در پیچها کردن محکم ترتیب زیر های شکل از یک کدام در -۴6

 

 

۱) (3)  

۲) (1) 

3) (4) 

۴) (2) 

 

تر است شروع به اتصال صلبقسمتی که  از، باید ۱39۲مبحث دهم ویرایش  ۲-6-۴-۴-۱0با استناد به بند 

از وسط شروع شده  ۴باشد. شکل سمت صلب اتصال، وسط ورق اتصال میها قدر وصله بستن پیچ ها کرد.

  صحیح است. 3بنابراین گزینه 

  

1 2 

3 4 



 

  دیوارها آوری امتیاز نزولی ترتیب یکسان، شرایط در و ساختمانی پروژه یک سازی صنعتی در -۴۷

 است؟ شده رعایت (چپ به راست از) گزینه کدام در

 ساخته پیش قطعات با گچی دیوار ساخته، پیش سبک دیوار بتنی پنل، ساندویچ دیوار(۱ 

 ساخته پیش سبک بتنی دیوار ساخته، شپی قطعات با گچی دیوار پنل، ساندویچ دیوار(۲ 

 ساخته پیش قطعات با گچی دیوار پنل، ساندویچ دیوار ساخته، پیش سبک بتنی دیوار (3 

  پنل ساندویچ دیوار ساخته، پیش قطعات با گچی دیوار ساخته، پیش سبک بتنی دیوار (۴ 

 

بندی صنعتی سازی دیوار در  جداول امتیاز توان ازمی، پس «شرایط یکسان»در صورت سوال گفته شده 

 .استفاده کردپروژه غیر انبوه کوچک یا غیر انبوه متوسط متوسط 

 :۱۴00ویرایش یازدهممبحث   ۴-5-۲-۱۱بند  3-۲-۱۱با استناد به جدول 

 امتیاز  ۱00دیوار ساندویچ پنل

 امتیاز ۸5دیوار بتنی سبک پیش ساخته 

 امتیاز 55دیوار گچی با قطعات پیش ساخته  

 ۴-5-3-۱۱بند  3-3-۱۱اطمینان امتیاز بندی غیر انبوه متوسط را هم چک میکنم: جدول جهت 

 امتیاز  ۲5 دیوار ساندویچ پنل

 امتیاز ۲0دیوار بتنی سبک پیش ساخته 

 امتیاز ۱۲دیوار گچی با قطعات پیش ساخته  

 ، پاسخ صحیح است.۱گزینه بنابراین 

  



 

  نیست؟ صحیح عبارت کدام شده نورد  سرد فوالدی  سبک قاب سیستم با ساختمان اجرای  در - ۴۸

 .است مجاز سازه طبقات در استادها قطع (۱

 .نیست مجاز شده نورد سرد سبک های قاب در دیوار عنوان به  بنایی مصالح از استفاده (2

 .نیست مجاز سقف در بتن از استفاده (۳

 .است مجاز اتصاالت برای پیچ از استفاده (۴

 

خط آخر: »پوشش سقف دال بتن    ۳7صفحه  ،  ۱۴00ویرایش    یازدهم مبحث    ۱- 2-2-6- ۱۱با استناد به بند  

فلزی طراحی شود« پس استفاده از بتن  -تواند به عنوان سقف مرکب بتنی آرمه در صورت تامین یکپارچگی می

 نادرست و پاسخ سوال است.  ۳بنابراین گزینه مجاز است. 

 ها: بررسی سایر گزینه

ای، استادهای دیوار،  : »در روش متداول طبقه پاراگراف دوم ۳۸صفحه   ۱-2-6-۱۱: با استناد به بند ۱گزینه 

 شوند. )صحیح( شده و طبقات مجزا از یکدیگر اجرا میقطع توسط دیافراگم سقف 

 : »به کارگیری مصالح بنایی ... مجاز نیست« )صحیح(۱2- 2-2-6-۱۱: با استناد به بند 2گزینه 

 شود« )صحیح( اتصاالت پیچی... متصل می  : خط دوم: »...اجزای آن با۱-2-6-۱۱با استناد به بند  : ۴گزینه 

 

 طبقه  هر متراژ به طبقه  12 با واحدی  120 ساختمان احداث برای بزرگ سازی صنعتی پروژه  یک در -۴۹

  باشد؟  داشته  بودجه  و  برنامه سازمان ای نزد  رتبه  چه باید مجری  مربع،  متر ۱000

  سه رتبه (۴                             دو  رتبه (۳                    یک رتبه (2                        چهار رتبه (۱

 

 2باشد. بنابراین گزینه  رتبه یک ، مجری باید ۱۴00ویرایش    یازدهممبحث   ۱-2-۴-۱۱با استناد به بند 

 صحیح است.



 

 عبارت کدام (پائل 3D) بعدی سه پاششی بتن صفحات با ساخته پیش نیمه ساختمان اجرای در -۵۰

 ؟نیست صحیح

  شود گرفته نظر در دهانه وسط در خیز پیش متر میلی 20 باید متر 4 دهانه طول با سقفی پانل در (۱ 

 شود انجام دیوارها بتن کامل پاشش از پس باید سقف پانل نصب (۲

  .نیست مجاز دیوار طرف هر در پاششی بتن متر میلی 30 ضخامت (3 

  .بود خواهد مجاز پانل کل سطح درصد 25 اندازه به بازشو ایجاد دیواری پانل یک در (۴

 

ازاتمام بتن  پیشهای سقف نصب پانل»،  ۱۴00ویرایش  یازدهممبحث  ۴0-۲-6-6-۱۱با استناد به بند 

 نادرست و پاسخ سوال است. ۲زینه بنابراین گ« پاشی دیوارها انجام شود.

 ها:بررسی سایر گزینه

 )صحیح( .شودمی میلی متر ۲0 خیز به اندازه نیم درصد طول دهانه ۴۲ -۲-6-6-۱۱بند  یا استناد به :۱گزینه 

متر مجاز میلی 70و  ۴0ضخامت بتن پاششی در هر طرف بین  ۱۲-۲-6-6-۱۱: با استناد به بند  ۲گزینه 

 متر مجاز نیست. )صحیح(یمیل 30است، پس 

 ۲5درصد سطح کامل دیوار است. پس 33سطح بازشو حداکثر  ۲6-۲-6-6-۱۱: با استناد به بند ۴گزینه 

 درصد مجاز است. )صحیح(
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  استقرار محل فاصله معرف تواند نمی گزینه کدام صنعتی، بلند های دودکش دستی تخریب در -۵۱

  باشد؟ کوره داخل در تخریب از حاصل ضایعات فاعارت و سازه باالی نقطه تا کارگران

  m 1.7 ارتفاع و m 1 قائم فاصله (۱

  m 1.8 ارتفاع و  1.3m قائم فاصلة(۲

   m 1.5ارتفاع و m 1 فاصله قائم (3

  2.5m ارتفاع و 2m قائم فاصله (۴

 

 ارتفاعاختالف ، ۱39۲مبحث دوازدهم ویرایش  6۲صفحه  3-6-۸-۱۲و  ۲-6-۸-۱۲با استناد به بندهای 

 صحیح است. ۴متر است. بنابراین گزینه  ۲متر و ارتفاع ضایعات حداکثر  ۱.5تا  0.5بین  استقرار کارگران

 

 گود لبه از ای فاصله چه در عمومی فضاهای و معابر مجاورت در گود محافظ حصارهای - ۵۲

  شود؟ احداث باید

  متر 2 حداکثر (۲                                                   متر 1.5 حداقل(۱

  متر 2 حداقل(۴                                                  متر 1.5 حداکثر (3

 

متر است.  ۱.5، حداقل فاصله حصار از لبه گود ۱39۲ویرایش  دوازدهممبحث   5-۲-9-۱۲با استناد به بند 

 .صحیح است ۱بنابراین گزینه 

  



 

 ؟نیست صحیح طبقه 25 برج یک کرین تاور ایمنی خصوص در زیر موارد از یک کدام- ۵۳

 نصب و جابجایی گونه هر از پس یا و یکبار ماه 6 هر کار اجازه گواهی برگه صدور و آزمایش و فنی معاینه (۱ 

 مجدد

 ها چنگک و ها حلقه ها، قالب روزانه بازدید (۲ 

 روزانه صورت به ظاهری ایراد و عیب نوع هر و خوردگی فرسودگی، نظر از ها کابل بازدید( 3 

  ذیصالح شخص توسط ها قسمت همه ماهانه فنی بازدید لزوم (۴ 

 

های بازدید فنی کلیه قسمت»، ۴۴صفحه  ۱39۲مبحث دوازدهم ویرایش  9-۲-6-۱۲با استناد به بند 

 رست و پاسخ سوال است.ناد ۴باید توسط شخص ذیصالح انجام شود. بنابراین گزینه ای یک بار هفتهدستگاه 

 

  است؟ صحیح یرز عبارات از یک کدام داربست خصوص در -۵۴

 .گیرد قرار تایید و کنترل بازدید مورد یکبار ماهی حداقل شخص ذیصالح توسط باید داربست (۱ 

 یکسان ضخامت دارای باید گیرند می قرار استفاده مورد داربست جایگاه برای که چوبی های تخته کلیه (۲ 

  .باشند متر میلی 250 عرض دارای حداقل و متر میلی 50

 فوالدی مرغوب و مناسب مصالح از باید همواره داربست یک اتصاالت و ها گاه تکیه و نگهدارنده اجزای(3

  .است متر 2.50 برابر ها تخته های گاه تکیه فاصله حداکثر (۴ .باشند

 

 صحیح است. ۲، گزینه ۱39۲مبحث دوازدهم ویرایش  ۴-۲-7-۱۲با استناد به بند 

 ها:بررسی سایر گزینه

ای یکبار در هفته حداقل شخص ذیصالح توسط باید داربستمورد ب:  7-۲-7-۱۲: با استناد به بند ۱گزینه 

 ()نادرست .گیرد قرار تایید و کنترل بازدید موردحین استفاده 



 

نادرست  فوالدی هموارهپس « و امثال آن...از جنس چوب، فوال : »...  ۲-۲-7-۱۲ با استناد به بند: 3گزینه 

 است. )نادرست(

 ۲.3متر و کارهای سبک  ۱.۸حداکثر فاصله تکیه گاه برای کار سنگین  ۴-۲-7-۱۲بند  : با استناد به۴گزینه

 باشد. )نادرست(می

 

  باشد؟ بیشتر باید سایرین به نسبت زیر های گزینه از یک کدام روشنایی شدت - ۵۵

  مطالعه میز روی (۲                                                      نقاشی کالس (۱

 کنفرانس اتاق (۴                                                          خواب اتاق (3

 

، شدت روشنایی حداقل و پیشنهادی کالس ۱7۸صفحه   ۱395ویرایش  ۱3مبحث  5-۲با استناد به بند پ 

 صحیح است. ۱ها بیشتر است. بنابراین گزینه دیگر گزینه نقاشی از

  



 

  ؟نیست صحیح زیر عبارات از یک کدام مایع سوخت دفنی مخزن نصب برای- ۵6

 گذرد می پی بربار سطح از که باشد ای درجه 45 خط از خارج ساختمان، پی به نسبت باید مخزن زیر (۱

 نرسد. آسیبی موجود ساختمان های پی به که ردک احتیاط باید دفنی، مخزن برای گودبرداری در (۲

 به مخزن روی خاک پوشش با رود می آن روی از نقلیه وسیله عبور احتمال که محلی در دفنی مخزن اگر( 3

 .شود پوشانده مسلح بتن با متر میلی 100 ضخامت به آن روی و متر میلی 400 ضخامت

 آن به ساختمان، پی به وارده بارهای که گیرد قرار ییجا در باید شود، می دفن ساختمان زیر مخزن اگر (۴

 .نشود منتقل

 

در محل عبور  ۴-، با توجه به مورد پ۱5۱صفحه  ۱396ویرایش  ۱۴مبحث  ۴-۲-۱۲-۱۴با استناد به بند 

متر با بتن مسلح پوشانده شود. بنابراین میلی ۱50متر است و میلی 900وسیله نقلیه پوشش خاک حداقل 

 درست و پاسخ سوال است.نا 3گزینه 

  



 

  ؟باشد نمی صحیح زیر های عبارت از یک کدام ساختمان باران آب کشی لوله خصوص در- ۵۷

 .شود گرفته نظر در آب از پر کامال ها لوله باید باران، آب های لوله گاه تکیه و بست محاسبات در (۱

 .دباش می متر 3 برابر چدنی قائم لوله در ها بست فاصله حداکثر(۲ 

 .باشد درصد یک باید ساختمان داخل در باران آب افقی های لوله شیب حداقل (3 

 لوله برای(محوطه یا طبقه ترین پایین کف زیر)خاک در (u-pvc ) کلراید وینیل پلی های لوله کاربرد (۴ 

 .نیست مجاز باران آب کشی

 

نادرست و  ۴، گزینه ۱۲۸صفحه  ۱396مبحث شانزدهم ویرایش  5 -مورد ث 3-3-6-۱6با استناد به بند 

 پاسخ سوال است.

 

  ؟نیست صحیح گزینه کدام ساختمان در انرژی در مصرف جویی صرفه خصوص در- ۵۸

 مقررات ۱۴ مبحث در شده تعیین میزان حداقل برابر 1.5 از نباید مکانیکی تهویه تازه هوای میزان حداکثر (۱

 باشد بیشتر ساختمان ملی

 .شود بیشتر سلسیوس درجه 28 از آب دمای نباید آزاد، هوای رد واقع استخرهای در (۲

  .شود استفاده اهرمی مخلوط شیرهای از باید حمام در سرد و گرم آب اختالط برای(3 

 .گردد تعبیه مناسب اندازی سایه سیستم یک آبی کولر برای باید (۴

 

درصد  ۱۲0تامین هوای تازه نباید از ، 6۱و  59صفحه  ۱399ویرایش  ۱9مبحث  5-3-۴-۱9با استناد به بند 

 نادرست و پاسخ سوال است. ۱بیشتر باشد، بنابراین گزینه  ۱۴حداقل میزان تایید شده در مبحث 

  



 

 زیر موارد از کدام یک انفجار، برابر در ساختمان معماری طراحی مالحظات خصوص در -۵۹

 ؟نیست صحیح

 باشد داشته انفجار برابر در کافی استحکام بازشوها با ترکیب در سازه به خارجی جداره های چارچوب (۱ 

 .شود خارج باز سمت به باید تجمع مراکز ساختمان ورودی در شده نصب های درب (۲ .

 .است ممنوع بزرگ های پنجره از استفاده (3 

 . باشد ها شیشه از بیش باید پنجره قاب استحکام (۴ 

 

، استفاده از پنجره بزرگ تحت شرایطی ۲6صفحه  ۱395رایش وی ۲۱مبحث  ۲-۴-3-۲-۲۱با استناد به بند 

 نادرست و پاسخ سوال است. 3مجاز است. بنابراین گزینه 

 ها:بررسی سایر گزینه

 صحیح است. ۸-۴-3-۲-۲۱: با استناد به بند ۱گزینه 

 صحیح است. ۱0-۴-3-۲-۲۱: با استناد به بند ۲گزینه 

 صحیح است. 6-۴-3-۲-۲۱: با استناد به بند ۴گزینه 

 

 

 

https://u.eci.ir/peeol7


 

 کارگاه یک در سیمان  150kN وزنی ظرفیت و  30kN خالی وزن به کوچک سیمان سیلوی یک -6۰

 اثر محل و  20kN سیلو بر وارد باد بار کل که صورتی در .شود نصب باید شکل مطابق ساختمانی

 ت پیضخام لحداق،  2اطمینان ضریب و با واژگونی معیار براساس تنها باشد متری 4 ارتفاع در آن

  است؟ تر نزدیک زیر مقادیر از یک کدام به  3m×3 ابعاد به مربعی بتن

 (ندارد وجود آن اضافی روی بار هیچگونه و 3kN/m25  مخصوص وزن با پی بتن)

۱ )ℎ𝑓 = 450𝑚𝑚 

۲) ℎ𝑓 = 300𝑚𝑚 

3) ℎ𝑓 = 350𝑚𝑚 

۴) ℎ𝑓 = 400𝑚𝑚 

 

 

 

شود، اگر سیلو ن سیلو، وزن آن کمتر در نتیجه لنگر مقاوم کمتر میبا توجه به اینکه در صورت خالی بود

 شود پس:تری ایجاد میخالی فرض شود حالت بحرانی

 

 → لنگر محرک

 

 

 

 

 

 صحیح است. ۴گزینه بنابراین 
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 → لنگر مقاوم
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