




 

 پنجره دو نقاط ترین نزدیک بین افقی فاصله حداقل مسکونی واحدهای تامین امنیت منظور به -1

 دو روی واقع (ب و مسطح دیوار یک روی بر واقع (الف های حالت در مجزا تصرف دو در مجاور

  باشد؟ چقدر باید درجه 90 از کمتر زاویه دارای یا هم بر عمود دیوار

 متر  3.5-و ب متر- 3  لفا (1

 متر- 2 ب و متر -1 الف (۲

  متر- 3 ب و متر -2  الف (۳ 

  متر -2  ب و متر -1.5 الف (۴

 

، گزینه 1۳96از مبحث چهارم ویرایش  111صفحه  ۲-10-1۲-9-۴و  1-10-1۲-9-۴با استناد به بندهای 

 صحیح است.  ۴

 

  صحیح حمام )ب تتوال و دستشویی(الف دیوارهای کاری کاشی مورد در ترتیب به پاسخ کدام-2

 باشد؟ می

  متر سانتی 200 حداقل (ب – متر سانتی 120 حداکثر(الف (1 

  متر سانتی 210 (ب – متر سانتی 130 (الف (۲

  متر سانتی 200 (ب – متر سانتی 110 (الف (۳

 متر سانتی 200 حداکثر (ب – متر سانتی 120 (الف (۴

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1۳96هارم ویرایش از مبحث چ 6۲صفحه  5-6-5-۴با استناد به بند 

  



 

  هایدر توقفگاه مسقف هایشیبراه انتهایی متر یک و ابتدا متر یک شیب حداکثر رعایت ضمن-3 

  است؟ درصد چند مجاز شیب حداکثر باشد، متر 12 شیبراهه طول چنانچه عمومی،

  درصد 17 (1

  درصد 18 (۲

  درصد 15 (۳

  درصد 16 (۴

 

 صحیح است. 1، گزینه 1۳96از مبحث چهارم ویرایش  70صفحه  6-۲-10-5-۴بند  با استناد به

 



 

  مدارک و اسناد نگهداری از را مشاغل از برخی تواند می مالیاتی امور سازمان صورتی چه در -4

 به را مربوطه مالیات و کرده معاف مالیاتی اظهارنامه ارائه و مستقیم مالیاتهای قانون موضوع

 کند؟ وصول و تعیین مقطوع صورت

 ندارد وجود اظهارنامه ارائه و اسناد نگهداری از مشاغل معافیت امکان شرایطی هیچ تحت( ۱ 

 ماده موضوع معافیت برابر ده حداکثر آنها اجاره و رهن و ساالنه خدمات و کاال فروش میزان که صورتی در (۲

 .قانون باشد ۸۴

 قانون ۸۴ ماده موضوع معافیت برابر بیست حداکثر ساالنه آنها خدمات و کاال فروش میزان که صورتی در (۳

 .باشد

 قانون ۸۴ ماده موضوع معافیت برابر سی حداکثر آنها ساالنه خدمات و کاال فروش میزان که صورتی در ( ۴

 .باشد

 

 : ( ۲7/5/۱۳9۴اصالحیه مورخه  ) ۱00در این سوال، طبق تبصره مادۀ 

هایی از آنان را که میزان فروش کاال و خدمات تواند برخی از مشاغل یا گروهسازمان امور مالیاتی کشور می

این قانون باشد، از انجام بخشی از تکالیف از قبیل  ۸۴ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع مادۀ ساالنه آن

 نگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند.

، مقدار ده برابر به صد برابر ۱۴0۱، سال ۱00ی جدید سازمان امور مالیاتی کشور برای ماده یهبر اساس اصالح

 ها نیست.افزایش یافته که در گزینه

 

 

 

 

 

 

 



 

  گرفته نظر در منظور چه به ساختمان، های پله لبه گردی برای متری لیمی 13 شعاع حداکثر-۵ 

 است؟ شده

 آنها بیشتر و بهتر استقرار و پله روی کناره های فرش نصب (1 

 پله مفید عمق کردن بیشتر (۲ 

 ها پله ی لبه بیشتر کردن مقاوم (۳ 

  کنندگان استفاده خوردن سر از جلوگیری (۴

 

 ۴، گزینه 1۳96از مبحث چهارم ویرایش  51صفحه  ۳-1۲-1-5-۴و  1-1۲-1-5-۴با استناد به بندهای 

 صحیح است.

 

  است؟ صحیح گچی های فرآورده از استفاده مورد در پاسخ کدام -۶

  .نیست مجاز باربر غیر و باربر دیوارهای درگچ  مالت از استفاده با بنایی قطعات چسباندن (1

  ت.اس مجاز گچ مالت از استفاده ،غیرباربر یوارهاید در بنایی قطعات چسباندن برای( ۲

 ست.ا مجاز بنایی قطعات چسباندن برای باربر، دیوارهای در گچ مالت از استفاده (۳

 ست.نی مجاز رببار غیر دیوارهای در بنایی قطعات چسباندن برای گچ مالت از استفاده(۴ 

 

، استفاده از مالت گچ، برای چسباندن 1۳96ش مبحث پنجم ویرای ۲5صفحه  ۴-1-۳-۴-5با استناد به بند 

 صحیح است.  ۲قطعات بنایی در دیوارهای غیرباربر مجاز است. بنابراین گزینه 

  



 

 باشد رسخاک درصد 20 و کلسیم اکسید درصد 80 دارای که آهکی نام زیر هایپاسخ در -۷

  چیست؟

 .دارد کمی افزایش آن حجم - شود می سفت آب زیر در آبی آهک مانند و است آبی نیمه آهک (1

  .دارد زیادی افزایش آن حجم - شود می سفت و گرفته آب زیر در و شود می نامیده آبی آهک (۲

 شود.می سفت و گرفته آب زیر در آبی نیمه آهک مانند و شود می نامیده آبی آهکنوع این (۳

 .دارد زیادی بسیار افزایش نآ حجم - شود می سفت و گرفته آب زیر در و شود می نامیده آبی نیمه آهک (۴

 

 صحیح است. 1، گزینه 1۳96مبحث پنجم ویرایش  16صفحه  5-1-1-۳-5با استناد به بند 

 

  

https://u.eci.ir/peeml1


 

  های کلوخه صورت به و اند مانده انبار در زیادی مدت که ای کیسه هیدرولیکی های سیمان -۸

 باشند؟ ادهاستف قابل توانند می سیمان عنوان به باشند، آیا آمده در فشرده

  .نیستند استفاده قابل وجه هیچ به اند شده کلوخه انبار در زیاد مدت ماندن اثر بر که هایی سیمان (1 

 .نیست استفاده قابل و شده سیمان چسبندگی رفتن بین از باعث سیمان در حالت این (۲

 .باشد می استفاده ابلق درآیند پودر صورت به ها کلوخه ها، کیسه غلتاندن و زدن ضربه با چنانچه (۳ 

 .کرد استفاده سپس و کرده مرطوب آب با باید را شده کلوخه های سیمان (۴ 

 

 صحیح است. ۳، گزینه 1۳96مبحث پنجم ویرایش  1۳صفحه  1۴-1-6-۲-5با استناد به بند 

  



 

 متر سانتی 220 همکف طبقه نیم تا همکف طبقه ارتفاع اختالف اداری، ساختمان یک در -9

 از یک کدام باشند، داشته قرار چاه سمت یک در تراز دو این در آسانسور درهای انچهچن است

 است؟ استفاده قابل ساختمان این برای درها انواع

 سانترال تلسکوپی، اتوماتیک، نیمه شامل درها انواع تمامی (1 

 طبقات سایر درهای همانند (۲ 

 متر میلی 2000 اکثرحد ارتفاع به اتوماتیک نیمه نوع از در الزاما (۳ 

  .باشیم نمی در تعبیه به مجاز و نشده محسوب طبقه (۴ 

 

در صورتی که ارتفاع کف تا کف ، 1۳9۲مبحث پانزدهم ویرایش  ۲7صفحه  ۸-7-۲-۲-15 بندبا استناد به 

باشد، طبقه محسوب نیست و آسانسور مجاز به توقف نیست.  ۸-7-۲-۲-15طبقات کمتر از اعداد جدول 

 صحیح است. ۴ن گزینه بنابرای

 

  ؟باشدنمی متراکم شونده خود بتن اصلی مشخصه های از زیر، موارد از یک کدام- 1۰

  حمل مدت طول در ها سنگدانه جداشدگی عدم عمده و پایداری قوام،(1

  آزاد سقوط صورت به متر 2 تا ارتفاع از ریزی بتن قابلیت (۲

 خود تحت وزن شدن جاری قابلیت( ۳

 آرماتورها بین تنگ فضاهای از عبور قابلیت (۴

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1۳96مبحث پنجم ویرایش  7۳صفحه  5-1-۳-10-5با استناد به بند 

  



 

برمحصور شده با کالف های بتن افقی بار دیوارهای ساخت در زیر مشخصات از یک کدام رعایت-11

 و قائم درست است؟

  .نیست مجاز  مسلح بتنی قائم های کالف به دیوار اتصال محل در صورت دندانه به گیر هشت اجرای (1 

  .باشد متر میلی 15 از کمتر ممتد نباید دیوارهای ساخت در قائم و افقی بندهای ضخامت (۲

 .است بالمانع گیر هشت روش از استفاده متقاطع و ممتد دیوارهای( در ساخت ۳

 الریز صورت به  توان می را دیوار از ییها قسمت ،نباشد میسر زمان هم طور به چینی دیوار که صورتی در (۴

  .ساخت

 

 صحیح است. ۴، گزینه 115صفحه  1۲مورد  5-۳-5-5-۸با استناد به بند 

 ها:بررسی سایر گزینه

 صحیح نیست. 1۴با توجه به مورد  1گزینه 

 صحیح نیست. ۸با توجه به مورد  ۲گزینه 

 صحیح نیست. 11با توجه به مورد  ۳گزینه 

 

     رود می توخالی که در ساخت دیوار به کار سیمانی بلوک دیواره ضخامت حداقل چنانچه -12

20mm باشد؟ باید چقدر بلوک ساخت در رفته کار به شن دانه بعد ترین درشت باشد  

  متر میلی 11 (۲                                      متر میلی 13 (1

 متر میلی 12 (۴                                     متر میلی 10 (۳ 

 

، حداکثر درشتی شن، نصف ضخامت 1۳9۸مبحث هشتم ویرایش  ۳مورد  ۳-۴-۲-۲-۸با استناد به بند 

 صحیح است. ۳ترین دیواره بلوک است. بنابراین گزینه نازک

 



 

 ییجابجا قابلیت و ثانیه متر بر 2 سرعت با مسکونی کششی آسانسور چاهک ارتفاع کمترین -13

 است؟ چقدر چرخدار، صندلی با افراد

    متر میلی 1750 (1

 ترم میلی 2200 (۲ 

 متر میلی 1400 (۳

  متر میلی 2000 (۴ 

 

 صحیح است. 1، گزینه 1۳9۲مبحث پانزدهم ویرایش  59با استناد به جدول صفحه 

 

 با افقی عضو از استفاده با باید دیوارهایی چه در دارد وجود زلزله خطر که مناطقی در-14

 جداسازی اینکه برای حالت این در آیا و داد کاهش را دیوار ارتفاع آزاد بتنی یا فوالدی مقطع

  باشد؟ می انتهایی وادار اجرای به نیاز شود، انجام مناسب نحو به ای سازه قاب از دیوار

 یرخ – متر 3 از بیش ارتفاع با دیوارهای در (1

  بلی - متر 3.5 از بیش ارتفاع با دیوارهای در (۲ 

 بلی – متر 3 از بیش ارتفاع با دیوارهای در (۳

 خیر – متر 3.5 از بیش ارتفاع با دیوارهای در (۴ 

 

  صحیح است. ۲، گزینه ۲۸00ستاندارد از پیوست ششم ا 1۲صفحه  ۴-۲-۴-1-6با استناد به بند پ



 

 نظر صرف نمونه برداری، نوبت چند حداقل بتن، یرده و نوع هر برای بتن آرمه سازه هر در -1۵

 مترمکعب 25 بتن رده یا نوع هر کل حجم که مواردی در دارد؟ ضرورت سازه، سطح یا حجم از

 و برداری نمونه از توان می آیا دهد، تشخیص مناسب را بتن ناظر مهندس آنکه شرط به است،

  کرد؟ نظر صرف آزمایش

  بلی - وبتن4  (۲                                                      بلی - نوبت 6 (1

  خیر به نوبت 6 (۴                                                     خیر - نوبت 4( ۳ 

 

، در هر 1۳99مبحث نهم مقررات ملی و ساختمان ویرایش  ۴۸0صفحه  ۴ -۲-11-۲۲-9با استناد به بند 

نظر از حجم یا سطح سازه، ضرورت دارد. برداری صرفوبت نمونهن 6بتن، حداقل  سازه برای هر نوع و رده

 ۳0ی بتن در یک سازه از در مواردی که حجم کل هر نوع یا رده 5-۲-11-۲۲-9همچنین با استناد به بند 

برداری و توان از نمونهمتر مکعب کمتر باشد به شرط آنکه مهندس ناظر بتن را مناسب تشخیص دهد، می

 صحیح است. 1کرد. بنابراین گزینه  نظرآزمایش صرف

 

  

https://u.eci.ir/peeml2


 

 برای زیر موارد از یک کدام رعایت مسلح، بتنی سازه ستون و تیر اتصال محل در-1۶

 است؟ الزم عرضی میلگردهای

 باشد عضو بعد ترین کوچک از بیشتر باید ها تنگ مرکز به مرکز ی فاصله (1 

 .باشد متر میلی 10 حداقل تنگ دمیلگر قطر متر، میلی 34 قطر تا طولی میلگردهای برای (۲

  .باشد متر میلی 10 حداقل تنگ میلگرد قطر متر، میلی 32 قطر تا میلگردهای طولی برای (۳ 

 .باشد سنگدانه اسمی قطر حداکثر برابر 3 حداقل یکدیگر از ها تنگ آزاد ی فاصله (۴

 

در محل اتصال تیر و ستون  ،۴۴6صفحه  ۲-۲-6-۲1-9و بند  ۲67صفحه  ۲-1-۳-16-9با استناد به بند 

متر باشد. میلی ۳۲متر برای میلگردهای طولی تا قطر میلی 10باید حداقل  هاتنگقطر  مسلحی بتنی سازه

 صحیح است.  ۳بنابراین گزینه 

 

 ریز، درجا دیوارهای در شبکه هر در یکدیگر از طولی آرماتورهای یفاصله حداکثر -1۷

 دارد؟ محدودیتی چه

 .شود گرفته نظر در متر میلی 250 و دیوار ضخامت برابر 2 از یشترب نباید(1 

  .شود گرفته نظر در متر میلی 350 و دیوار ضخامت برابر 3 از بیشتر نباید (۲

 .گرفته شود نظر در متر میلی 350 و دیوار ضخامت برابر 2 از بیشتر نباید (۳

 .شود گرفته نظر در رمت میلی 250 و دیوار ضخامت برابر 3 از بیشتر نباید (۴ 

 

ی آرماتورهای طولی از یکدیگر ، فاصله1۳99مبحث نهم ویرایش  ۲۳۳صفحه  1-۲-7-1۳-9با استناد به بند 

متر در نظر گرفته میلی ۳50برابر ضخامت دیوار و  ۳، نباید بیشتر از در جا ریزدر هر شبکه در دیوارهای 

 صحیح است.  ۲شود.  بنابراین گزینه 

  



 

 است؟ صحیح زیر های گزینه از یک کدام ساختمان فوالدی اعضای ی وصله محل در -1۸ 

 جهت الزم توانایی و بوده متر میلی 6 از بیشتر آن ضخامت که ای پرکننده های ورق جوشی، اتصاالت در (1 

 .یابد ادامه وصله ورق لبه تا باید دارند، را نیروی وصله انتقال

 کوچک ابعاد با قطعه خارجی وجه و وصله ورق داخلی وجه بین فاصله که درصورتی جوشی، اتصاالت در (۲ 

  .باشد نمی پرکننده های ورق تعبیه به نیازی باشد، متر میلی 6 از کمتر یا مساوی تر،

 جهت الزم توانایی و بوده متر میلی 6 از بیشتر آن ضخامت که ای کننده پر های ورق جوشی، اتصاالت در (۳

 .یابد ادامه وصله ورق های لبه از بیش نباید دارند، را وصله نیروی انتقال

 کوچک ابعاد با قطعه خارجی وجه و وصله ورق داخلی وجه بین فاصله که صورتی در جوشی اتصاالت در (۴ 

  .باشد نمی پرکننده های ورق تعبیه به نیازی باشد، متر میلی 2 از کمتر یا مساوی تر،

 

 صحیح است. ۴، گزینه 1۳9۲مبحث دهم ویرایش  170صفحه  5-9-۲-10با استناد به بند 

 

 در و میخ گل نوع از برشگیرهای بین مرکز تا مرکز یفاصله حداقل مختلط مقاطع در -19

  باشد؟ می آنها قطر برابر چند تیرها طولی محور امتداد

 برابر6 ( ۲برابر                                             12(1

 برابر2 ( ۴                                        برابر      4 ( ۳

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1۳6مورد پ صفحه  ۲-7-۸-۲-10با استناد به بند 

  



 

 است؟ عدد چند ساختمانی های کارگاه در الزامی بهداشتی های سرویس تعداد -2۰

 توالت یک تعبیه ساختمانی ارگاهک در حال هر در و روشویی و توالت یک حداقل کارگر نفر 25 هر ازای ( به1

 است الزامی روشویی و

 یک تعبیه ساختمانی کارگاه در حال در هر و روشویی و توالت یک حداقل کارگر نفر 10 هر ازای به (۲ 

 است الزامی روشویی دو و توالت

 توالت یک یهتعب ساختمانی کارگاه در حال هر در و روشویی و توالت یک حداقل کارگر نفر 15 هر ازای به (۳

 است الزامی روشویی دو و

 توالت یک تعبیه ساختمانی کارگاه در حال هر در و روشویی و توالت یک حداقل کارگر نفر 40 هر ازای به( ۴

  .است الزامی روشویی و

 

 صحیح است. 1، گزینه 1۳9۲مبحث دوازدهم ویرایش  ۲۴صفحه  1-۳-۳-1۲با استناد به بند 
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 در پله نرده ارتفاع) زیر شرح به ۱۲ و 4 مباحث در پلکان نرده و شده اعالم ارتفاع در اختالف -۲۱

 است؟ علت چه به (متر سانتی 85 تا 75 بین ۱۲ مبحث در و متر سانتی 90 پله نوک از 4 مبحث

 ۱۲ مبحث در حفاظ و نرده روی ساختمانی وسایل و بار گیری قرار لزوم (۱ 

 ۱۲ مبحث پلکان و محوطه در سازی کف نبود (۲ 

 ۱۲ مبحث در شده ذکر های نرده بودن موقتی (۳

 ۱۲ در مبحث الزم چوبی کارهای و کاری نازک نبود (۴ 

 

 صحیح است. ۳گزینه  ،۱۳9۲مبحث دوازدهم ویرایش  ۳۳صفحه  ۲-۲-5-۱۲استناد به بند با 

  



 

 :دهد انجام زیر اقدامات ها هآالیند کاهش جهت است موظف ساختمان سازنده -22 

 در افراد و شاغلین کار ساعت محدودسازی موضعی، و تهویه هاحفاظ نصب خطرناک، های محل جداسازی(1

 فردی حفاظت وسایل از استفاده به الزام خطر، معرض

 حفاظت وسایل از استفاده به الزام ساختمانی، اقدامات همه تقلیل کارگاه، خطرناک های محل جداسازی (۲

 آلودگی به حساس های گاهدست نصب فردی،

 حفاظت وسایل از استفاده کارگاه، محل در ایمنی تابلوهای و عالئم تجهیز ساختمانی، اقدامات تعطیل همه (۳ 

 فردی

 نصب ایمنی، تابلوهای به کارگاه تجهیز ساختمانی، اقدامات همه تعلیق موضعی، تهویه و ها حفاظ نصب (۴ 

 آلودگی به حساس های دستگاه

 

 صحیح است. 1، گزینه 1۳9۲مبحث دوازدهم ویرایش  ۲۲صفحه  9-1-۳-1۲ناد به بند با است

  



 

 ؟باشد می درست آسانسورها اجرای مورد در پاسخ کدام -23

 نقطه ترین پاییناز باالترین و  متر  0.5 فاصله در چراغ عدد دو است الزم اسانسور چاه روشنایی برای (1

 نصب موتورخانه محل از شدن خاموش و قابلیت روشن و حفاظ با با متر8 فواصل با ها چراغ مابقی و چاه

  .شوند

  .باشد می 45 متر طبقه هر در آسانسور در تا( حداکثر مسافت از ورودی ساختمان ۲

  .داد قرار چاه یک در را آنها توان می باشد بیشتر دستگاه سه از رهاوآسانس تعداد چنانچه (۳

 میلی متر است. 1100 × 1400 چرخدار صندلی حمل قابلیت با رآسانسو کابین ابعاد حداقل (۴ 

 

 صحیح است. ۴، گزینه 1۳9۲مبحث پانزدهم ویرایش  66صفحه  ۴با استناد به شکل 

 

 چند مفید مساحت حداکثر باشد، کیلوگرم 525 آسانسور (جرم – ظرفیت) که صورتی در -24 

  باشد؟ می مترمربع

  مربع متر 1.17 (1

  مربعمتر  1.45 (۲

 متر مربع1.30 (۳

  متر مربع  1.60( ۴

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1۳9۲مبحث پانزدهم ویرایش  16صفحه  1-۲-۲-۲-15با استناد به جدول 

  



 

  است؟ درست آسانسورها مشخصات و عملکرد مورد در پاسخ کدام -2۵

  .ودر می کار به الکتریکی کششی آسانسورهای برای فقط ثانیه بر متر  0.4سرعت ( 1

  .دارد کاربرد پزشکی وسایل و بیمارستانی برای تخت فقط کیلوگرم 2500 ظرفیت با آسانسورهای( ۲

  .دارد کاربرد پزشکی وسایل و همراه بیمارستانی، تخت برای کیلوگرم 2500 ظرفیت با آسانسورهای (۳ 

 .سرعت کم سانسورآ برای الزم چاهک ارتفاع با است برابر آسانسور چندین مشترک چاهک ارتفاع (۴

 

 صحیح است. 3، گزینه 1۳9۲مبحث پانزدهم ویرایش  69صفحه  7با استناد به شکل 

 

در  دیگر مانع هر یا مجاور دیوار سطح از توالت طولی محور افقی فاصله حداقل - 2۶

 باشند؟ چقدر باید شرقی و غربی توالتهای

 متر سانتی 60 شرقی و 50 غربی (۲    متر سانتی 45 شرقی و 30 غربی (1

  متر سانتی 45 شرقی و 45 غربی (۴    متر سانتی 75 شرقی و 45 غربی (۳ 

 

 شانزدهممبحث  ۳۲صفحه مورد الف  ۳-5-۲-16بند و  ۳1صفحه مورد الف  ۲-5-۲-16با استناد به بند 

 صحیح است. ۴، گزینه 1۳96ش ویرای
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 متر 12 طول به افقی مسیری متر، یمیل 34 نامی قطر به مسی لوله ساختمان، از بخشی در  -2۷

  باشد؟ می نیاز لوله گاه تکیه جهت بست تعداد چه به لوله این مهار برای .کند می طی را

1 )3                                  ۲ )4                                  ۳ )6                                    ۴)5 

 

 صحیح است. 3گزینه ، 1۳96مبحث شانزدهم ویرایش  1۴۲صفحه  1-5-7-16با استناد به جدول 

 

 است؟ صحیح ساختمان در مصرفی آب کشی لوله اجرای مورد در پاسخ کدام-2۸

 نیست. رطوبتی عایق اجرای به نیاز شود دفن کف زیر آن از قسمتی لوله یا تمامی که صورتی در(1 

 .شود اضافه خارجی های دنده روی دبای فقط بندی آب مواد ای، دنده اتصال در (۲

 کردن خم روش از گالوانیزه فوالدی های زانو از استفاده جای توان به می گالوانیزه فوالدی کشی لوله در (۳ 

 کرد استفاده

 .شود اضافه داخلی و خارجی طرف دو های دنده روی باید بندی آب مواد ای، دنده اتصال در (۴ 

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1۳96مبحث شانزدهم ویرایش  59حه صف ۲با استناد به بند ب ـ 

 

 درصد چند حداکثر خیز، حادثه فرعی فضاهای ساختمانی، تصرفهای از طبقه هر در -29 

 کنند؟ اشغال توانند را می طبقه مساحت

  درصد 20(۲درصد                                                                            10(1

  درصد15(۴             درصد                                                                12(۳

 

 صحیح است.  1، گزینه 1۳95از مبحث سوم ویرایش  ۲7صفحه  ۳-۲-۳با استناد به بند 

 



 

 کلکتور از و جداگانه سیستم از بهداشتی لوازم از یک هر گرم و سرد آب ساختمانی در  -3۰

  باشد؟ تواند می ثانیه بر متر چند کلکتور این در آب سرعت حداکثر شده، گرفته

1)1.1 

۲)1.4 

۳)1.2 

۴)2.1 

 

 صحیح است. ۳، گزینه 1۳96مبحث شانزدهم ویرایش  ۴1مورد ت صفحه 1-۳-۳-16با استناد به بند 

 

  ت؟اس لوکس چند مسکونی محل یک در پذیرایی و نشیمن اتاق روشنایی شدت حداقل -31

  لوکس 200 (۲                                                                                   لوکس  50( 1

 لوکس70 (۴                                                                                 لوکس  100( ۳

 

 صحیح است. ۴، گزینه 1۳95یرایش مبحث سیزدهم و 17۸با استناد به جدول صفحه 
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  است؟ صحیح طبیعی گاز کشی لوله سیستم های جوش مورد در ها پاسخ از یک کدام -32 

 .است قبول قابل باشد متر میلی 3.5 حداکثر جوش سرتاسر در جوش نفوذ لب، به لب جوش در چنانچه (1

 نیست قبول قابل باشد متر میلی 3 از بیش جوش سرتاسر در جوش نفوذ چنانچه لب به لب جوش در(۲ 

 میلی 3.5  حداکثر عیب این طول مجموع که صورتی در باشد، شده پر ناقص طور به جوش ریشه چنانچه (۳ 

 است قبول قابل باشد، متر

 میلی 2 حداکثر عیب این طول مجموع که صورتی در باشد، شده پر ناقص طور به جوش ریشه چنانچه (۴

 .تاس قبول قابل باشد، متر

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1۳۸9مبحث هفدهم ویرایش  5۲مورد چ صفحه  5-6-5-17با استناد به بند 

 

متر باشد، شعاع   32فوالدی، قطر بیرون لوله گاز  نوع از گاز کشی لوله چنانچه در اجرای -33

قادیر نباید کمتر از کدام یک از م  درجه باشد، 90 لوله خم که صورتی در خمیدگی داخلی انحنای

 زیر باشد؟

 میلی متر 180( ۲میلی متر                                               192( 1

 میلی متر185( ۴میلی متر                                                 190(۳

 

خلی ، شعاع انحنای قسمت دا1۳۸9مبحث هفدهم ویرایش  ۴۲مورد ث صفحه  ۴-1-5-17با استناد به بند 

 صحیح است. 1(، بنابراین گزینه 6*۳۲=19۲برابر قطر خارجی لوله باشد ) 6خمیدگی نباید کمتر از 

  



 

و پنجره های با ابعاد یکسان یک  "شرق"پنجره های نما  جهت اندیمشک در ساختمانی در - 34

ه ترتیب متر در یک متر طراحی شده اند. در مورد سایه بان های افقی و عمودی پنچره های این نما ب

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشند؟

 متر  –1.73 شود ایجاد سایه نما این تمام است روی بهتر بان سایه زوایای رعایت ( ضمن1

 متر0.57 -متر 1( ۲

 متر  1.73-متر 1(۳

ودی نیاز به سایه بان عم– شود  ایجاد سایه نما این تمام است روی بهتر بان سایه زوایای رعایت ( ضمن۴

 ندارد.

 

 صحیح است. ۴، گزینه  1۳99مبحث نوزدهم ویرایش  ۲5۳و  ۲51با استناد به صفحات 

 

 به شده منبسط استایرن پلی نوع از )بلوک ساده بلوک تیرچه سقف حرارتی مقاومت -3۵

 محور تا محور ی فاصله شدن بیشتر با متر سانتی10سانتی متر و با عرض پاشنه ی  30 ارتفاع

  چطور؟ دار پاشنه استایرن پلی بلوک و تیرچه سقف مورد در شود؟ می یشترب تیرچه ها

 خیر -( بلی۲بلی                                                              -(  خیر1

 خیر -( خیر۴بلی                                                                -( بلی۳

 

 صحیح است. ۳، گزینه 1۳99مبحث نوزدهم ویرایش  ۲۲9و  ۲۲۸ات با استناد به صفح

  



 

 ساختمان تاسیسات موتورخانه در گازوئیل و شهری گاز های لوله روی عالئم نصب محل -3۶

 و کجاست؟ کند می مشخص را آن برای خطر عامل و آن جریان جهت لوله، محتوای که عالئمی و

  شود؟ ارتکر باید مستقیم لوله روی فواصلی چه در

 6 هر فاصله در مستقیم لوله روی و نصب دیوار از لوله عبور محل و ها فلنج شیرها، نزدیکی در باید عالئم (1

 .شود تکرار متر  12 تا

 .شود تکرار متر 5 هر فاصله در مستقیم لوله روی و نصب ها فلنج شیرها، نزدیکی در باید (عالئم۲ 

 تکرار متر 6 تا 3 هر فاصله در مستقیم لوله روی و شود نصب دیوار و ها فلنج شیرها، روی باید عالئم (۳ 

  .شود

 تکرار شود. ۳متر  هر فاصله در مستقیم لوله روی و شود نصب ها فلنج و شیرها به چسبیده باید عالئم (۴

 

 صحیح است. 1، گزینه 1۳96مبحث بیستم ویرایش  55صفحه  ۲-1-۴-6-۲0با استناد به بند 

 

 دست کف و ( درجه1۸۰) باز بازوهای جابجایی و حرکت دست، حرکات با ایمنی ئمعال در -3۷

  است؟ معنی چه به (زیر شکل مانند) جلو رو به ها

 جلو به حرکت (1

  عملیات کل پایان (۲ 

  حرکت پایان و توقف (۳

  فرمان شروع (۴

 

 صحیح است. ۴، گزینه 1۳96مبحث بیستم ویرایش  15با استناد به صفحه 

  



 

 روش چند به عمدتا شده نورد سرد الدیفو سبک های قاب سیستم صنعتی ساخت در -3۸

 در قطع بدون و یکسره صورت به استادها یکپارچه اجرا سیستم این در آیا و شوند؟ می اجرا

  است؟ مجاز طبقه تراز

 بلی -1( 1

 بلی -۲(  ۲

 خیر -۳( ۳

 خیر -۲( ۴

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1۴00گراف دوم مبحث یازدهم ویرایش پارا ۳۸صفحه  1-۲-6-11با استناد به بند 

 

 به و نماید صادر را ای اخطاریه برداری بهره دست در ساختمان بازرس که صورتی در -39

 با ساکنان اطالعیه به رسانی اطالع و نصب وظیفه (الف دهد، ارائه ساختمان نگهداری مسئول

 نسبت باید کسی چه بود شده صادر علل آن به اخطاریه که نواقصی رفع صورت در(ب کیست؟

 نماید؟ اقدام اخطاریه آوری جمع به

 ساختمان نگهداری مسئول - ب مالک - الف (1

 ساختمان نگهداری مسئول - ب ساختمان نگهداری مسئول - الف (۲ 

 ساختمان نگهداری مسئول - ب بازرس - الف (۳ 

  بردار بهره -ب ساختمان نگهداری مسئول - الف(۴ 

 

صحیح  ۲، گزینه 1۳9۲، مبحث بیست و دوم ویرایش 15صفحه  ۳-1۳-۲-۲۲و  ۲-1۳-۲-۲۲با استناد به بند 

 است.

 



 

 ایجاد برای شکل مکانیکی تغییر یا و موضعی کردن گرم روشهای بردن کار به هنگام در -4۰

  است؟ میزان چه شده گرم های موضع دمای مجاز حداکثر آن، بردن بین از یا و انحنا

 .گردد می اعالم سازه محاسب مهندس توسط (1

 فوالد نوع هر برای فارنهایت درجه800 (۲

 معمولی فوالدهای برای سلسیوس درجه 650 و آلیاژی و مقاومت پر فوالدهای برای سلسیوس درجه 565 (۳ 

  سلسیوس درجه 350 حداکثر (۴ 

 

 صحیح است. ۳، گزینه 1۳9۲ویرایش پاراگراف سوم مبحث دهم  ۲60صفحه  ۲-۴-۴-10با استناد به بند 

 

 قطر با پیچ اتصال جهت متر میلی 15 ضخامت به فوالدی ورق سوراخکاری برای( 41

 است؟ مجاز روش کدام متر، میلی  14یماس

 .پذیرد انجام دوار مته کمک به باید ورق نهایی سوراخ (1

  .شود انجام زدن برقو سپس و برشکاری با (۲ 

 شود جامان کردن منگنه با  (۳

  شود زده برقو سپس و منگنه پیش متر میلی 10 اسمی قطر تا (۴ 

 

 صحیح است. 1، گزینه 1۳9۲پاراگراف دوم مبحث دهم ویرایش  ۲60صفحه  ۲-۴-۴-10با استناد به بند 

  



 

 به اول زیرزمین مربع، متر 3200 اشغال سطح و اداری کاربری با ساختمان یک در- 42 

 ساختمانها ضوابط به توجه با .است شده داده اختصاص پارکینگ ربریکا به خودرو 9۰گنجایش

  است؟ حاکم زیر شرایط از یک کدام حریق، مقابل در

 شود گرفته نظر در پارکینگ محوطه در نشانی آتش خودروی استقرار برای متر 15×14 ابعاد به یک فضا (1

 .است ازنی مورد طبیعی تهویه برای بازشو سطح مربع متر 40 حداقل (۲

  .است نیاز مورد خودرو خروجی چهار حداقل (۳ 

  .شود می گرفته نظر در (زون) منطقه دو حداقل حریق، اعالم و کشف سیستم برای (۴

 

 صحیح است. ۴، گزینه 1۳95از مبحث سوم ویرایش  6۲صفحه  ۸-5-۳با استناد به بند 

 

  است؟ حصحی زیر های گزینه از یک کدام فوالدی سازه اجرای در -43

 تسمه از استفاده متر 6 از بیش طول با تیرها شاه حتی یا و ها ستون نظیر ای سازه اعضای ساخت برای (1

 .است مجاز

 است مجاز تسمه از استفاده باشد متر 6 از کمتر آنها طول که هنگامی فقط رهایت شاه ساخت برای (۲ 

 از استفاده باشد کمتر متر 6 از آنها طول که هنگامی فقط ها ستون نظیر ای سازه اعضای ساخت برای (۳ 

 است مجاز تسمه

  .است اجباری قالب از استفاده لب به لب جوش با تیرها ساخت جهت ها تسمه اتصال برای (۴ 

 

قید شده است  1۳90کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی  ویرایش  ۳۲۲صفحه  1-۴-9با استناد به بند 

باشند تسمه متر می 6ها و یا حتی شاه تیرها که دارای طول بیش از تونجهت ساخت اعضای سازه نظیر س

شد. در گزینه سازی امری اجتناب ناپذیر می ضوع مط 1با ستفاده از کلمه راین مو ست اما به جای ا شده ا ح 

 تر باشد.ها صحیحآید نسبت به بقیه گزینهکلمه تسمه مطرح شده است و به نظر میتسمه سازی 

 



 

  است؟ صحیح زیر های گزینه از کدام یک -44

 باید ها جوش خال اجرای برای ضخیم های ورق در و است بالمانع اصلی جوش با ها جوش خال تداخل (1

 .نمود استفاده هیدروژن کم الکترودهای از

 .شوند ن اجراهیدرو کم الکترودهای با ضخیم ورق در و باشند بلند و کوچک باید ها جوش خال (۲ 

 شوند اجرا هیدروژن کم الکترودهای با ضخیم ورق در و باشند کوتاه و کوچک باید ها جوش خال (۳ 

  . شوند اجرا هیدروژن پر الکترودهای با ضخیم ورق در و باشند بلند و کوچک باید ها جوش (خال۴

 

صحیح  ۲، گزینه 1۳90کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی ویرایش  ۲۲0صفحه  ۸با استناد به مورد 

 .است

 

 ؟ کند می مشخص جوش مورد در را نکاتی چه ترتیب به زیر های روش جوش، بازرسی در -4۵

 پرتونگاری آزمایش -

  جوش تقریبی گیری اندازه با عینی بازرسی - 

 جوش پایه فلز کشش آزمایش -

 پذیری شکل - نادرست جوش بعد - آزمایش محدوده در موجود های ترک نوع (1 

  تخلخل - اعوجاج - نادرست جوش دبع (۲ 

 خوردگی مقاومت – آزمایش محدوده در موجود های ترک نوع - نادرست جوش بعد (۳

 آزمایش محدوده در موجود های ترک نوع - خوردگی مقاومت - پذیری شکل (۴ 

 

 1، گزینه 1۳90کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی ویرایش  ۲10صفحه  ۲-7با استناد به به جدول 

 صحیح است.

 



 

یوار های د در منقطع فلزی بستهای از توان می آیا دارد وجود زلزله خطر که مناطقی در -4۶ 

 میلگرددر عرضی   میلگردهای یفاصله و کرد؟ استفاده نازک بستر مالت از شده ساخته بلوکی

  است؟ میزان چه به نردبانی بستر

 متر سانتی 80 تا 60 بین  -(خیر1

  متر سانتی 80 تا 60 بین - بلی (۲ 

 متر سانتی 50 تا 40 بین -خیر( ۳

 متر سانتی 50 تا 40 بین - بلی (۴ 

 

صحیح  ۴، گزینه  ۲۸00صفحه پیوست ششم استاندارد  ۲-6و شکل پ ۳-۲-1-۴-1-6با استناد به بند پ

 است.

 

 استفاده است؟ مناسب خاکریزی برای گچی های خاک از استفاده آیا خاکی عملیات در -4۷ 

 چطور؟ ای انهرودخ مصالح از

 خیر ای رودخانه مصالح - خیر گچی های خاک( 1 

 بلی ای رودخانه مصالح - گچی خیر های خاک (۲ 

 خیر ای رودخانه مصالح - بلی گچی های خاک (۳ 

  بلی ای رودخانه مصالح - بلی گچی های خاک (۴ 

 

ای در ساخت و مصالح رودخانه استفاده از بدلیل داشتن سولفات برای انجام عملیات خاکی مناسب نیست. اما

 صحیح است. ۲مطرح شده است. گزینه  ۲5۲و  ۲51صفحات  55شود. این موضوع در نشریه اجرا استفاده می

  



 

 است؟ صحیح زیر های گزینه از یک کدام -4۸

 کیلوگرم 5 معادل روزه 7 مقاومت دارای باشد، شده آوری عمل خوب دوغاب ساخته و با که آهکی شفته (1 

 برای مقاومت این که بود خواهد مربع متر سانتی بر کیلوگرم 10 حدودا روزه 28 تاب و مربع متر سانتی بر

  .باشد می مناسب ساختمان پی بستر

 .شود می سخت و گرفته زودتر گرم هوای در آهکی، شفته (۲

 باالتر قاومتم و کیفیت با آهکی شفته ساختن برای آهک میزان باشد، بیشتر خاک رس میزان چه هر (۳ 

  .یابد می افزایش

  .است صحیح گزینه سه هر (۴

 

 صحیح است. ۴گزینه  55از نشریه  ۲65و  ۲6۴صفحات  ۳-۴و  ۲-۲-۴با استناد به بندهای 

 

، سطح بازشو دشو تعویض مربع متر 75 مساحت به مسکونی فضایی طبیعی هوای آنکه برای -49

  باشد؟ باید مترمربع چند حداقلیعی دهانه این فضا به هوای خارج جهت تهویه طب

 مترمربع2( ۲      مربع متر 4(1

 مترمربع 3.5(۴      مترمربع 3(۳

 

 صحیح است. ۳، گزینه 1۳96ویرایش  1۴مبحث  ۳9صفحه  ۳-۳-۴-1۴با استناد به بند 

  



 

  است؟ زیر های گزینه از یک کدام ICF سیستم -۵۰

 شده است نورد سرد والدیف مقاطع از متشکل و سبک فوالدی های قاب سیستم (1

 با سقف و صر پیش ساخته دیوارعنا اتصاالت که است بعدی دو سبک ساخته پیش های پانل سیستم (۲ 

 .شوند می تقویت کافی میلگردهای

 کافی میلگردهایتوسط   ساخته پیش عناصر اتصاالت که است بعدی سه سبک ساخته پیش پانل سیستم (۳

 .شوند می تقویت

 شده محسوب دیوارکه جزیی از   دارند دائمی بتنی قالب دیوارها این که است باربر بتنی رهایدیوا سیستم (۴

 .دارند حرارتی عایق نقش و

 

 صحیح است. ۴، گزینه  1۴00مبحث یازدهم ویرایش  ۴0صفحه  1-۳-6-11با استناد به بند 

 

  

https://u.eci.ir/peeml6


 

 از ایدرجه چه کسب شند،با زیر مشخصات از یکی حداقل دارای که سازی انبوه های پروژه در -۵1

 است؟ الزامی سازی صنعتی

 مشابه واحد 100 حداقل دارای - 

  سازه پی از روی طبقه 15 حداقل با ساختمانی شامل - 

  مترمربع10000 حداقل بنای زیر کل سطح دارای -

 نیست الزامی سازی صنعتی از ای درجه کسب (1

 سازی صنعتی 1 درجه حداقل (۲

  سازی نعتیص 2 درجه حداقل (۳ 

 سازی صنعتی 3 درجه حداقل (۴

 

صحیح  ۴، گزینه 1۴00از مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان ویرایش  ۲7صفحه  1-۴-11با استناد به بند 

 است.

  



 

در  نشست یا شود متورم و آمده بر کف گود است ممکن آیا خاک، در گودبرداری اثر بر -۵2

  هستند؟ صحیح های پاسخ زیر های گزینه از یک کدام به ترتیب شود؟ ایجاد مجاور ینزم

 خیر – خیر (1

 بلی – ریخ (۲ 

 خیر – بلی (۳ 

  بلی - بلی (۴

 

 صحیح است. ۴، گزینه 1۴00مبحث هفتم ویرایش  ۳1صفحه  ۲-۳-۳-7با استناد به بند 

  



 

F(1) 

N(9) 
B(4) G(4) 

D(3) 

K(6) 

L(3) 

M(6) I(4) 

 
 

)مدت است؟ روز چند 9 ی شماره رهگ به رسیدن پروژه پایان زمان ترین زود زیر شکل رد -۵3

 (است شده نوشته مربوطه بردار روی بر فعالیت هر زمان

 

  

 

1)24 

۲)7 

۳)23 

۴)11 

 

ترین مسیر از فعالیت پروژه هست و زودترین زمان عبارت است از طوالنی مدیریتاین سوال مربوط به درس 

هست که در  ۲7کنید جواب که مشاهده می مانطورزمان هر بردار روی آن نوشته شده است. ه  اول به آخر.

 ها نیست.گزینه

 

  

1 
3 

2 

4 7 

5 

6 

9 

8 
A(3) 

E(9) J(3) 

C(6) 

H(5) 



 

 گردد؟ یهذتغ مدار یک از تواند می روشنایی نقطه چند حداکثر ترتیب، به ایمنی روشنایی در -۵4

  است؟ آن مدار حفاظتی کلید مجاز جریان درصد چند مدار جریان کل حداکثر و

 جازم جریان درصد 50 - روشنایی نقطه 15(1

 مجاز جریان درصد 50 - روشنایی نقطه ۲0(۲ 

 مجاز جریان درصد 60 - روشنایی نقطه ۲0(۳ 

  مجاز جریان درصد 60 - روشنایی نقطه 15(۴ 

 

 صحیح است. ۳گزینه  ، 1۳95مبحث سیزدهم ویرایش  67صفحه  1-۳-6-5-1۳با استناد به بند 

 

  تهویه در مشبک دریچه مقطع سطح قلحدا روغنی و خشک ترانسفورماتورهای اتاق در آیا -۵۵

  هستند؟ اتاق زمین زیر ارتفاع و اتاق در عرض به وابسته ترتیب به طبیعی

  خیر - خیر (1

  بلی - خیر (۲

  بلی - بلی (۳

 خیر – بلی (۴

 

 صحیح است. 1، گزینه 1۳95ویرایش  مبحث سیزدهممبحث  5۲با استناد به جدول صفحه 

  



 

 ولتاژهای از غیرمستقیم و مستقیم های تماس برابر در ایمنی برای که خاص هایمحیط -۵۶ 

 کدامند؟ شود، می استفاده پایین خیلی

  سینماها یا و تئاترها آمفی مانند پرجمعیت و بزرگ های سالن (1 

  حمام و استخر سونا، مانند مرطوب های محیط(۲

 آموزشی فضاهای و مدارس مانند پرجمعیت های محیط (۳

  ورزشی های سالن مانند ورزشی های محیط( ۴ 

 

صحیح  ۲گزینه  ،1۲۴و  1۲۳و  1۲۲، صفحات 1۳95مبحث سیزدهم ویرایش  ۲-۴-10-1۳با استناد به بند 

 است. 

 

 راه و ساختمان مابین حائل فضای غیرعامل، پدافند لحاظ به ساختمان جانمایی در -۵۷

 باشد؟ چقدر باید حداقل اصلی دسترسی

 ساختمان و راه بین فاصله متر 5 حداقل (1 

 حداقل (۲ 
1

2
 ساختمان ارتفاع

حداقل (۳ 
1

4
 متر 5 حداقل یا ساختمان ارتفاع 

حداقل (۴ 
1

3
  ساختمان ارتفاع 

 

 صحیح است. ۴، گزینه 1۳95از مبحث بیست و یکم ویرایش  1۸با استناد به صفحه 

  



 

قات و واحد های مسکونی ی میانی طبی نورگیر فضاهاا طبقه 18 ساختمان در که صورتی در -۵۸

 درداخلی مجاز است؟ تهویه از طریق پاسیوهای و نور تامین آیا شود، تامین داخلی پاسیوهای از

 ده کرد؟استفا توان می دیگری حل راه چه از خصوص این

 آزاد فضای به آن ضلع یک که خلوتی حیاط ولی از  نیست مجاز داخلی پاسیو از استفاده ساختمان این در(1

  می توان استفاده کرد. آخر طبقه 10 برای است باز

 که می توان از پاسیو داخلی استفاده کرد ولی از حیاط خلوتی خرآ طبقه 4 برای فقط ساختمان در این(۲

  می توان استفاده کرد. آخر طبقه 10 برای است باز آزاد فضای به آن ضلع یک

 که خلوتی حیاطداخلی استفاده کرد ولی از  پاسیو از توان می آخر طبقه 6 برای فقط ساختمان این در( ۳

 گیری همه طبقات می توان استفاده کرد.  نور برای است باز آزاد فضای به آن ضلع یک

 که خلوتی حیاطداخلی استفاده کرد ولی از  پاسیو از توان می آخر طبقه 8 برای فقط ساختمان این در (۴

 استفاده کرد.همه طبقات برای  توان می است باز آزاد فضای به آن ضلع یک

 

صحیح است.  ۳، گزینه 1۳96از مبحث چهارم ویرایش  97صفحه  ۲-۸-۴با استناد به بند   

 

  

https://u.eci.ir/peeml7


 

 متن در چنانچه ختمان،سا اجرای قراردادهای برای  برای قرارداد عمومی شرایط براساس -۵9

 نشده بینی پیش کارگاه یلتحو جهت معینی تاریخ ساختمان مجری و کارصاحببین   قرارداد

  شود؟ می انجام زمانی مدت چه در ساختمان اجرای محل تحویل باشد

 گیرد صورت قرارداد امضای با همزمان باید زمین تحویل(1

 انجامد طول به قرارداد امضای تاریخ از روز 30 از بیش نباید آن تحویل (۲

 است قرارداد امضای تاریخ از روز 20 حداکثر زمین تحویل (۳

 .است قرارداد ابالغ تاریخ از پس روز 15 حداکثر آن تحویل(۴

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1۳۸۴مبحث دوم ویرایش  1۳۸صفحه  1-1۳بند  1۳با استناد به ماده 

 

 مهندسان از یکی انضباطی تخلفات انتظامی مجازات مورد در زیر های گزینه از یک کدام -۶۰

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

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

 است؟ صحیح است،

 .ندارد انتظامی تخلفات با ارتباطی موضوع این (1 

  3 تا 1 درجه(۲ 

  5 تا 2 درجه (۳

  4 تا 2 درجه (۴

 

 ۲بند ب مورد  17هـ ماده  55۲660ت  /160۲77حیه قانون نظام مهندسی ـ شماره با استناد به اصال

 صحیح است.  ۳گزینه 
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