




 

 ؟است گودال باغچه مجاز به صورتحیاط محصور  احداث آیا 3 گروه مسکونی یهاساختمان در-1 

 ؟به عرض یک متر مجاز است هوا و ورن خارجی مجراهای آیا همچنین

 ریخ -( بلی 1

 ریخ –ر ی( خ۲ 

 بلى -( بلی ۲ 

 بلی –ر یخ(4

 

، 1396ش ـهارم ویرایـث چـمبح 67صفحه  ۲-۲-9-5-4و بند  66صفحه  1-4-8-5-4اد به بند ـبا استن

 صحیح است. 1گزینه 

 

 تکطراحی گودبرداری باید توسط یک شرود بسیار زیاد باشد، آیا گدر صورتی که خطر  -۲ 

در  مهندسی ژئوتکنیک انجام گردد و در گود با خطر بسیار زیاد حضور تمام وقت ناظر ژئوتکنیک

 طول مدت اجرای عملیات گودبرداری ضروری است؟

 خیر –( خیر 1 

 بلی –( خیر ۲ 

 خیر - بلی( 3 

 بلی –( بلی 4

 

 صحیح است. 4، گزینه 1400مبحث هفتم ویرایش  11-6-3-3-7و  10-6-3-3-7با استناد به بند 

  



 

 ی زیر، روش تیلت آپ برای اجرای دیوارهای باربر و غیرباربر را توضیحهاکدام یک از گزینه -3 

 دهد. حداکثر ارتفاع قابل ساخت با این روش به چه میزان است؟می

برپا و پس از  ( قالب بندی دیوار به صورت خوابیده در مجاورت محل نصب ساخته و سپس توسط جرثقیل1 

متر  5ل ساخت باقگیرد.حداکثر ارتفاع می آرماتور بندی و نصب عایق بتن ریزی در محل اصلی دیوار صورت

 .است

جرثقیل بر پا و  ده، ساخته و سپس توسطیی در مجاورت محل نصب به صورت خوابها( در این روش دیوار۲ 

 .متر است  13تخ. حداکثر ارتفاع قابل ساشوندمیدر جای خود نصب 

بتن ریزی در محل  ی تاسیساتی پیش ازهاشود و لولهمی ( دیوارها به روش بتن درجا در محل خود ساخته3 

 .متر است 6گیرد. حداکثر ارتفاع قابل ساخت می خود قرار

جرثقیل برپا و بتن  ( آرماتوربندی دیوار به صورت خوابیده در مجاورت محل نصب ساخته و سپس توسط4 

 متر است.9  گیرد. حداکثر ارتفاع قابل ساختمی دیوار صورتریزی در محل اصلی 

 

، 1400م ویرایش ـث یازدهـمبح 49ه ـصفح 1-۲-5-6-11و بند  48صفحه  1-5-6-11با استناد به بند 

 صحیح است. ۲گزینه 
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 است؟ LSFکدام یک از تعاریف زیر بیانگر سیستم  -4

 .ستفوالدی سرد نورد شده ا ی فوالدی سبک و متشکل از مقاطعها( سیستم قاب1

 .ی عایق ماندگارهای بتنی پیش ساخته مختلط با قالبها( سیستم سازه۲

 .یچیبا تیر و ورق فوالدی و اتصاالت پی فوالدی مختلط سبک ها( سیستم قاب3

 .ی عایق ماندگارها( سیستم بتن مسلح با قالب4

 

 صحیح است. 1گزینه  ،1400ویرایش مبحث یازدهم  37صفحه  1-۲-6-11با استناد به بند 

 

حداقل فاصله پریز ماشین لباسشویی از محل خروج لوله آب و حداقل ارتفاع آن از کف تمام -5

 شده در منازل مسکونی به ترتیب چند سانتی متر است؟

 سانتی متر 50و سانتی متر  25( 1

 سانتی متر 25و سانتی متر  50( ۲ 

 سانتی متر 30سانتی متر و  60( 3 

 سانتی متر 60سانتی متر و  30( 4 

 

 صحیح است. 4گزینه  ،1395مبحث سیزدهم ویرایش  1۲1صفحه 9-1-10-13با استناد به بند 

 

 

 

 

 

 



 

 باشد؟می ی نمناک و مرطوب، سیم کشی تاسیسات برقی تحت چه شرایطی مجازهادر محیط -6

 پالستیکی سخت استفاده شود.( در سیم کشی از نوع روکار، بهتر است از لوله 1

 .( برای سیم کشی از نوع رو کار استفاده از لوله فوالدی گالوانیزه مجاز است۲

 ( در سیم کشی از نوع توکار، استفاده از لوله فوالدی گالوانیزه مجاز نیست.3

 ( در سیم کشی از نوع توکار، استفاده از لوله پالستیکی سخت مجاز نیست.4

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1395مبحث سیزدهم ویرایش  1۲3صفحه  1-3-10-13د با استناد به بن

 

 کدام یک از مشخصات زیر برای دهانه هوای ورودی از بیرون مانند کوچه، خیابان، پارکینگ و -۷ 

 مانند آنها، جهت تعویض هوا صحیح است؟

 متر باشد. 3( فاصله افقی دهانه دریافت هوا از بیرون نباید تحت هیچ شرایطی کمتر از 1

 متر باشد.  3حداکثر  افت هوا از بیرون. باید فاصله افقی تا معبری( مستقل از ارتفاع قرارگیری دهانه ورودی در۲

معابر عمومی  افقی از متر باشد، فاصله 8 هاچنانچه ارتفاع محل قرارگیری دهانه دریافت هوا از کف این مکان (3

 متر در نظر گرفت. 3 توان کمتر ازمی را

 متر باالتر از کف معابر عمومی باشد. 3دریافت هوا از بیرون باید حداکثر( دهانه ورودی 4

 

 صحیح است. 3، گزینه 1396مبحث چهاردهم ویرایش  38صفحه  1-پ-1-۲-4-14با استناد به بند 

  



 

 باشد؟می شرایط زیر در مورد آزمایش نشت گاز تمامأ صحیح کدام یک از-۸

 فشار در مدت آزمایش بدون هیچگونه افت -ساعت  24مدت آزمایش  -پوند بر اینچ مربع   10( فشار آزمایش1

اینچ مربع قابل  پوند بر 1/4تا افت فشار  -ساعت  24مدت آزمایش  -پوند بر اینچ مربع  10 ( فشار آزمایش ۲

 باشد.می قبول

آزمایش هیچگونه افت  طی مدت -ساعت  24مدت آزمایش  -پوند بر اینچ مربع  12( فشار آزمایش حداقل 3

 فشاری مشاهده نشود.

افت فشار در مدت  بدون مشاهده هیچگونه -ساعت   12مدت آزمایش -پوند بر اینچ مربع  10( فشار آزمایش4

 آزمایش

 

 صحیح است. 1، گزینه 1389ویرایش  بند ب مبحث هفدهم 57صفحه با استناد به 

 

 ا تی بلندمرتبه هات کننده در برابر آتش برای استفاده در ساختمانظمصالح پاششی محاف-9

 متر ارتفاع از تراز زمین باید حداقل دارای چه مقاومت چسبندگی باشند؟128

1) 48kPa  

۲) 28kPa  

3) 21kPa  

4) 38 kPa 

 

 صحیح است. 3، گزینه 1395مبحث سوم ویرایش  185با استناد به جدول صفحه 

  



 

و  متر یا کمتر از یکدیگر بوده1.5  ىقچنانچه بازشوهای دو طبقه متوالی ساختمان در فاصله اف -1۰

خارجی  بازشوی واقع در طبقه پایین تر از نوع محافظت شده نباشد. بازشوهای موجود در دیوار

ی مجاور باید به طور قائم جداسازی شوند تا از پیشروی آتش سوزی از طریق اجداره خارجی هاطبقه

باید حداقل چقدر  ، میزان بیرون زدگیفی کفقورت بیرون زدگی اصساختمان جلوگیری شود. در 

 باشد و این مانع دارای چه درجه ای از مقاومت در برابر آتش باشد؟

 مقاوم در برابر آتش ساعت سانتی متر، حداقل یک 75( 1 

 سانتی متر، حداقل دو ساعت مقاوم در برابر آتش 60( ۲

 ساعت و نیم مقاوم در برابر آتش سانتی متر، حداقل یک 120(3 

 ساعت و نیم مقاوم در برابر آتشی سانتی متر، حداقل یک 90( 4

 

 است.صحیح  1، گزینه 1395مبحث سوم ویرایش   151صفحه  7-3-8-3با استناد به بند 
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 در کدام یک از موارد زیر نصب و استفاده از کلون یا زنجیر ایمنی درست در نظر گرفته شده -11 

 است؟ 

سانتی  120حداکثر  ی یک یا دو خانواری، مشروط بر آنکه کلون در ارتفاعها( فقط برای درهای اصلی خانه1

 .متری از کف تمام شده باشد

از کف تمام شده  سانتی متر 120ی یک خانواری مستقل، مشروط بر آنکه ارتفاع کلون تا ها( فقط برای خانه۲ 

 باشد. .

از کف تمام شده  سانتی متری 110( برای در اصلی خانه دو خانواری مسکونی مستقل، که کلون در ارتفاع 3 

 نصب شده است.

آنکه ارتفاع  آن مجاز است به شرط ل و مانندتی هتل، مها( برای واحدهای مسکونی مستقل، مانند اتاق4 

 سانتی متر از کف تمام شده باشد.  120کلون حداقل

 

 صحیح است. 3، گزینه 1396مبحث چهارم ویرایش   47صفحه  5-5-1-5-4با استناد به بند 

 

 ا واحد تصرف بالمانعیاستفاده از کدام یک از درهای زیر به عنوان در ورودی اصلی ساختمان  -1۲

 است؟

 سانتی متر 75( در لوالیی از نوع دو لنگه بدون وادار وسط و پهنای هر لنگه 1

 سانتی متر 200سانتی متر و ارتفاع مفید  90د ( در لوالیی با پهنای مفی۲

 سانتی متر 205 سانتی متر و ارتفاع مفید 80 د( در لوالیی با پهنای مفی3

 سانتی متر 220مفید  سانتی متر و ارتفاع 100( در لوالیی با پهنای مفید 4

 

 صحیح است. 4، گزینه 1396مبحث چهارم ویرایش  45صفحه  1-5-1-5-4با استناد به بند 

 



 

در ورودی اصلی ساختمان، به طرف داخل اختالف سطحی با سه پله رو به باال چنانچه مقابل -13

 ؟ی زیر صحیح استهاباشد، فاصله ی ورودی اصلی تا پله در کدام یک از گزینه

 سانتی متر 110(  1

 سانتی متر160( 3 

 سانتی متر 130( 3 

 سانتی متر 120( 4 

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1396مبحث چهارم ویرایش   44صفحه  1-4-1-5-4با استناد به بند

 

مطابق شکل ی سیمان هادر یک کارگاه ساختمان در منطقه خشک، نحوه انبار کردن پاکت -14

 کدام است؟ روبرو است، گزینه صحیح

 نامناسب است. ها( تعداد پاکت1 

 ( فاصله تا زمین نامناسب است۲ 

 ( ارتفاع  نامناسب است3 

 ( نحوه نگهداری نامناسب است 4 

 

له از کف ـ، فاص1396حث پنجم ویرایش ـمب1۲حه ـصف 9-1-6-۲-5،  7-1-6-۲-5دهای ـبناد به ـبا استن

متر قابل قبول است. اما بهتر است در فضایی که محافظت  1.5ارتفاع عدد و  11ها متر تعداد پاکتسانتی 10

 صحیح است. 4گیرد کیسه نگهداری شوند. بنابراین گزینه از باران و رطوبت صورت می

  

 

Aghajani
Placed Image



 

ارتفاع  ی زیر، ازهای بتن مسلح کمینه ارتفاع تیر نسبت به طول آزاد تیر را در گزینههادر سازه -15

 مرتب کنید؟بیشتر به ارتفاع کمتر، 

 پیوسته از یک طرف هایگاهتکیهساده،  هایگاهتکیههای پیوسته از دو طرف، گاه( تکیه1 

 پیوسته از دو طرف هایگاهتکیه ،پیوسته از یک طرف هایگاهتکیهساده، های گاهتکیه( ۲ 

 ساده هایگاهتکیهپیوسته از یک طرف،  هایگاهتکیهپیوسته از دو طرف، های گاهتکیه( 3 

 وسته از یک طرفیپ هایگاهتکیه ،پیوسته از دو طرف هایگاهتکیهساده، های گاهتکیه( 4 

 

 صحیح است. ۲گزینه ، 1399مبحث نهم ویرایش  195صفحه  1-11-9با استناد به جدول 

 

  



 

 که نیروی وارد بر میان صفحه خود را هاکفی بتن مسلح اعضایی مثل دال هاآیا در ساختمان -۱۶

ها جمع کننده و هاکالفتوانند شامل می کنند،می به اعضای قائم سیستم مقاوم باربر جانبی وارد

 باشند؟

 .باشند هاتوانند جزو جمع کنندهمی باشند ولی هاشامل کالف توانندنمی( 1

 .شوندمی هاباشند ولی شامل کالف هاجزو جمع کننده توانندنمی( ۲ 

 ( بلی3 

 ( خیر۴

 

اشاره شده است که ای در تعریف دیافراگم سازه 1399مبحث نهم ویرایش  ۴3صفحه با استناد به جدول 

 صحیح است. 3گزینه ها باشد، بنابراین کنندهها و جمعتواند شامل کالفای میدیافراگم سازه

 

 ی عمل آوری کف بتنی تنها برای ترافیک انسانی و ترافیک ماشین آالت صنعتی با چرخرده -۱۷ 

 باشند؟می االستیکی متوسط به ترتیب کدام

۱ )3 - 2                                                                     2) 4 - 2 

3 )4 - 3                                                                    4) 2 – 3 

 

 است.صحیح  1، گزینه 1399مبحث نهم ویرایش  5۲1صفحه  11-1پ-9با استناد به جدول 

  



 

باشند،  فوالدی تشکیل شده ب مور هایبستو  هانیمرخچنانچه عضو فشاری )مانند ستون( از  -1۸

 ی زیر صحیح است؟هاکدام یک از گزینه

 .سانتی متر باشد 40از ی اتصاالت دو انتهای بست بیش ( نباید فاصله بین مرکز هندس 1

عرضی وسایل اتصال  ینباید کمتر از یک بیستم فاصلهر یی اتصال به تهای و ورقیهاانتی ها( ضخامت ورق۲ 

 در اتصاالت پیچی باشند.

 ز نیست.ی مورب مجاهامه باشند ولی استفاده ناودانی برای پستستوانند از تمی موری هایبست( 3 

مورب  هایبست درجه برای 45نسبت به محور طولی عضو فشاری نباید کمتر از  هاستب( زاویه محور طولی 4

 .باشد ضربدری

 

 صحیح است. 4، گزینه 139۲مبحث دهم ویرایش  57صفحه  6مورد  ۲-7-4-۲-10با استناد به بند 

 

 ی فوالدی شکل داده شده( کدام یکهای عرشه فوالدی )با استفاده از ورقهادر مورد سقف -19 

 ی زیر صحیح است؟هااز گزینه

گیرد در محاسبات می ی فوالدی شکل داده شده قرارهاع حاالت تمامی مقطع بتن که بر روی ورقی( در جم1

 .شودنمی شود و هیچ مقطعی از آن حذفمی لحاظ

  .متصل شوند سانتی متر به مقطع فوالدی 3حداکثری برشگیر با قطر هاگل میخ( دال بتنی باید به وسیله ۲ 

و سایر اعضای  سانتی متر به مقاطع فوالدی 45ی فوالدی شکل داده شده باید در فواصلی حداکثر ها( ورق3 

 تکیه گاهی مهار شوند

 میلی متر باشند. 125از دی شکل داده شده نباید بیشتر ی فوالها( ارتفاع اسمی ورق4 

 

 صحیح است. 3، گزینه 139۲مبحث دهم ویرایش  1۲4صفحه  4مورد با استناد به 



 

به  در چه صورتی مجوز استقرار وسایل، تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی در معبر عمومی و -۲۰ 

 شود؟می ویژه در نزدیکی تقاطع داده

و رانندگی و  متر و نباید مانع دیده شدن عالئم راهنمایی 15( در صورتی که حداقل فاصله آنها از تقاطع 1 

 .شوند ایجاد محدودیت در انجام وظایف آتش نشانی

و رانندگی و  متر و نباید مانع دیده شدن عالئم راهنمایی 50( در صورتی که حداقل فاصله آنها تا تقاطع ۲ 

 .محدودیت عبور و مرور سواره و پیاده شوند

و محدودیت  متر و نباید مانع دیده شدن عالئم انتظامی 25( در صورتی که حداقل فاصله آنها تا تقاطع 3 

 .ل نقلیه شوندعبور و مرور وسای

و محدودیت عبور  متر و نباید مانع دیده شدن عالئم انتظامی 40در صورتی که حداقل فاصله آنها تا تقاطع  (4

 .شوند میو مرور وسایل نقلیه عمو

 

 صحیح است. 1،  گزینه 139۲مبحث دوازدهم ویرایش  39صفحه  3-1-6-1۲با استناد به بند 

 

باشد، در کدام میبر عمومی در دست احداث متر از کف تمام شده مع 23 ساختمانی به ارتفاع -۲1

، مبحث دوازدهم 4-5-1۲یک از شرایط زیر احداث راهروی سرپوشیده موقت با رعایت مفاد بند 

 ؟نیست در راه عمومی الزامی

 متر باشد. 4.75  عمومی بیشتر از بردر صورتی که فاصله بنای در دست احداث از مع(1

 متر باشد. 5.75  عمومی بیشتر از برمعدر صورتی که فاصله بنای در دست احداث از  (۲

 متر باشد.  5.40 عمومی بیشتر از برمعدر صورتی که فاصله بنای در دست احداث از  (3

 متر باشد.  6 عمومی بیشتر از برمعدر صورتی که فاصله بنای در دست احداث از  (4

 

 صحیح است. ۲،  گزینه 139۲مبحث دوازدهم ویرایش  1۲صفحه  3-۲-۲-1۲با استناد به بند 



 

 رتوصطرفه قابل حمل با تکیه گاه تحتانی و اتصال به سازه به صورت ایمن، در  نردبان یک -۲۲

 تواند نسبت به تراز کف دارای زاویه باشد؟می اجبار حداکثر تا چه میزان

  درجه  75تا 60( بین 1 

 درجه  60تا 45( بین ۲ 

 درجه 40تا 30 ( بین 3 

 درجه 90تا   75( بین4

 

 صحیح است. 4،   گزینه 139۲مبحث دوازدهم ویرایش  53صفحه  7-3-7-1۲با استناد به بند 

 

 حداقل ارتفاع الزامی برای اجرای نرده حفاظتی موقت که به صورت جان پناه جهت جلوگیری -۲3 

 شود. چند سانتی متر است؟می از سقوط افراد استفاده

1) 180   ۲) 150   3) 120   4) 80 

 

 صحیح است. 3،  گزینه 139۲مبحث دوازدهم ویرایش  33صفحه  1-۲-5-1۲با استناد به بند 
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 در یک ساختمان صحیح است؟ آسانسورو چاه  آسانسورکدام گزینه در مورد  -۲4

 .نظر گرفت توان برای آنها یک چاه مشترک درمی باشدها سه دستگاه آسانسور( در صورتی که تعداد 1

 .مجزا مورد نیاز است هها دو دستگاه باشد دو چاآسانسور( چنانچه تعداد ۲

 .نظر گرفت مشترک در چاهتوان برای آنها یک می ها چهار دستگاه باشدآسانسور( در صورتی که تعداد 3

 .چاه مجزا مورد نیاز است وها سه دستگاه باشد دآسانسور( چنانچه تعداد 4

 

 صحیح است. 1، گزینه 1392مبحث پانزدهم ویرایش  12صفحه  3-1-2-2-15بند  12با استناد به صفحه 

 

 در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد در چه شرایطی در کنار بازشوهای پنجره نیاز به اجرای -۲5 

  باشد؟می وادار

 کند.می وادار نیست و نعل درگاه کفایت( در کنار بازشوهای پنجره نیاز به 1

 متر 2.5با بازشو بیش از ها( برای پنجره۲

 متر 2با باز شو بیش از  ها( برای پنجره3

 متر 2.25با باز شو بیش از  ها( برای پنجره4

 

 صحیح است. ۲، گزینه ۲800پیوست ششم استاندارد  ۲0صفحه  8-۲-4-1-6با استناد به بند پ

  



 

 در هر صورت مقاومت در آسانسوری چاه هاهتیغبرای انتخاب مصالح پوشاننده دیوارها و آیا  -۲6

 آسانسور چاهتوان از شیشه لمینیت به عنوان پوشاننده دیوارهای می باشد؟ آیامی کبرابر حریق مال

 ی صحیح کدامند؟ هااستفاده کرد به ترتیب پاسخ

  ریخ –( خیر 1

 خیر –( بلی 4 

 لیب –لی ب( 3 

 بلی –( خیر 4 

 

 صحیح است. 4، گزینه 139۲مبحث پانزدهم ویرایش  18صفحه  1-3-۲-۲-15با استناد به بند 

 

 اشاقولی مجاز ابعاد چاهنمتر باشد حداکثر   35در یک ساختمان آسانسوررتفاع چاه اگر ا -۲۷

 چه میزان است؟ آسانسور

 میلی متر35 ( 1

 میلی متر50( ۲ 

 میلی متر 25( 3 

 میلی متر 60( 4 

 

 صحیح است. 3، گزینه 139۲مبحث پانزدهم ویرایش  ۲9با استناد به جدول صفحه 

  



 

 عمق و ارتفاع پله در کدام یک از موارد زیر در یک دستگاه پله برقی مجاز است؟ به ترتیب -۲۸

 سانتی متر 22 -سانتی متر  40( 1

 سانتی متر 24 -سانتی متر   32(۲ 

 سانتی متر 24 -سانتی متر  36( 3 

 سانتی متر 26 -سانتی متر  38( 4 

 

 صحیح است. 1، گزینه 139۲مبحث پانزدهم ویرایش   47صفحه  9-5-3-15با استناد به بند 

  



 

کلیه  فاضالب -تعدادی دستشویی برای وضو تعبیه شده است. در صورتی که: الفدر مسجدی  -۲9 

سینک مجزا  هاهر یک از دستشویی - برهای دستشویی در یک حوضچه مشترک وارد شود. یش

 داشته باشد، فاضالب هر یک از آنها باید به چه صورت باشد؟

ی افقی و عمودی فاضالب شود، اما در هافاضالب هر شیر باید با سیفون مجزا وارد لوله اً( در مورد الف الزام1

افقی شود و سپس با سیفون مشترک  یک لولهتواند وارد می ی مجزای دارای سیفونهامورد ب فاضالب سینک

 به شبکه فاضالب متصل گردد.

ی افقی و هاشاخه ( در مورد الف فاضالب از طریق سیفون مشترک و در مورد ب اتصال از طریق سیفون به۲

 .قائم فاضالب الزامی نیست

تواند وارد می ی جداگانههااز طریق سیفون ب( در مورد الف فاضالب از طریق سیفون مشترک و در مورد 3

 .ی افقی و قائم فاضالب شودهاشاخه

ی افقی و عمودی هالوله ا سیفون بطری شکل مجزا، باید واردبالزاما فاضالب هر شیر  ب ی الف وها( در مورد4

 فاضالب شود.

 

   

 

  

صحیح است.  1 1396، گزینه  مبحث شانزدهم ویرایش   3  ۲-  -  -4  16 با استناد به بند 
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چه  قائم و افقی بهی هالوله کشی آب مصرفی لوله و در ساختماندر تامین آب مصرفی در  -3۰

 ؟باشد چقدری ماشین ظرفشویی خانگی باید هالوله حداقل امی نباشند و قطر توانند روکار می شرط

 قرار شفت داخل در قائم یهالوله یا وروکار باشند   تواند میمی یق کاریعا صورت در افقی و قائم یهالوله( 1

 20می لوله ماشین ظرفشویی نا قطر حداقل. گیرند قرار هاکانال یا ذبکا سقف داخل در افقی یهالوله و گیرد

 .میلی متر است

ی قائم در هاا لولهید نکار باشروتوانند می و تعمیر صورت داشتن قابلیت دسترسی  ی قائم و افقی درها( لوله۲

حداقل قطر لوله ماشین  قرار گیرند، هاا کانالی کاذبی افقی در داخل سقف هالولهداخل شفت قرار گیرد و 

 .میلی متر است 15ظرفشویی 

توانند رو کار باشند می ی دیگر در فاصله هر طبقههابا لوله ی در صورت نداشتن اتصالافقم و ئی قاهالوله (3

 میلی متر است 20ظرفشویی خانگی ن ماشی امی لولهنگیرند. حداقل قطر ت و کانال قرار فو در داخل ش

توانند رو کار باشند و در می ی قائم و افقیها، لولهچ( در صورت اتخاذ تدابیری جهت اجتناب از ضربه قو4

 .میلی متر است 10خانگی  وله ماشین ظرفشوییلمی ناداخل شقت و کانال قرار گیرند. حداقل قطر 

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1396شانزدهم ویرایش مبحث  43با استناد به جدول صفحه 

  



 

لوله  با شیب)حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله هواکش خشک از لبه سرریز سیفون دستشویی  -31 

 چقدر است؟ (میلی 5۰درصد و قطر نامی  ۲

 متر 4( ۲                                                 زر( نزدیک ترین فاصله تا رای1 

 متر  1.8 (4                                                                          متر 3 (3 

 

 صحیح است. 4، گزینه 1396مبحث شانزدهم ویرایش  11۲با استناد به جدول صفحه 

 

پلی  طبقه استفاده از لوله و فیتینگ 5لوله کشی آب باران در یک ساختمان برای شبکه آیا  -3۲

 مجاز است؟ (PPپروپیلن )

 ( در صورتی مجاز است که در برابر آتش سوزی محافظت گردد1 

 .( مجاز است۲ 

 .( مجاز نیست3 

 .اینچ استفاده شود 4( حتما قطر 4 

 

متر ستون  6معادل    PP، حداکثر فشار کار مجاز لوله 1396مبحث شانزدهم ویرایش  1۲8با استناد به صفحه 

صحیح  3متر ارتفاع دارد بنابراین استفاده از این لوله مجاز نیست. گزینه  15طبقه حدود  5آب است. ساختمان 

 است.

  



 

 لوله فیتینگ، فلنج، شیر و دیگر اجزای لوله کشی()حداکثر فشار کار مجاز اجزای لوله کشی  - 33 

 درجه سلسیوس نباید از چه میزان کمتر باشد؟ 25توزیع آب سرد مصرفی، در دمای کار 

1) 10 BAR 

۲) 25 S.F.U 

3)2kg/m 10  

4)2N/m 98  

 

 صحیح است. 1، گزینه 1396مبحث شانزدهم ویرایش  47صفحه  ۲-4-3-16بند با استناد به 

 

 کرد؟ تواننمی ی پالستیکی تک الیههابرای لوله کشی آب گرم مصرفی از کدام یک از لوله -34

 PVC-C ردار شدهل( پلی وینیل کلراید ک1 

 PP( پلی پروپیلن ۲

 PEX( پلی اتیلن مشبک 3

 ( هیچکدام۲

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1396مبحث شانزدهم ویرایش  50صفحه  3-4-3-16با استناد به جدول 

  



 

 ه وزن یافتهحداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شد ری مشخصبچنانچه برای سقف یک کار -35

 wnL معادلdB5۸ ( مورد نظر باشد، حداقل درجه صدابندی کوبه ایIICبرحسب دسی بل )  را

 محاسبه نمائید؟

1) 70db                        ۲) 35dB                     3) 64dB                     4) 52dB 

 

 صحیح است. 4، گزینه 1396مبحث هجدهم ویرایش  6با استناد به صفحه 

 

 از  است. فارغ cSe1.3 ش ندارای زمان واخ  3m 5000نفر و حجم  ۸۰۰یک سالن به ظرفیت  -36

 ؟باشندمی ی زیر صحیحهااز نظر اکوستیکی، کدام یک از گزینه اًرفصتجهیزات مورد نیاز و 

 استودیوی فیلم و تلویزیون مناسب است (1

 ( سالن برای کاربری اپرا مناسب است.۲ 

 ( سالن برای کاربری سخنرانی مناسب است3 

 ( سالن برای کاربری تئاتر و سینما مناسب است4 

 

 صحیح است. ۲، گزینه 1396مبحث هجدهم ویرایش  39با استناد به صفحه 
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براساس دما و زمان برای برآورد مصرف انرژی مجموع اختالف دمای متوسط روزانه درکدام  -3۷

 ترتیب زیاد، متوسط و کم است؟یک از شهرهای زیر به 

 بندر ماهشهر -بندر انزلی  -( بیجار 1 

 کرمان –مرند  -( گرمسار ۲ 

 الهیجان – بجنورد –( ارومیه 3 

 بم – ملک باغ - چابهار( 4 

 

 صحیح است. 3، گزینه 1399مبحث نوزدهم ویرایش  186و  180و  179صفحات با استناد به صفحات 

 

 یهاخارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی و تاثیرگذاری بر نوسان ی قابلیت کلی پوسته -3۸

 شود؟می دما و بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان به چه نحو گروه بندی

 ( با استفاده از جرم سطحی مفید ساختمان1 

 .شوندمی( به چهار گروه بستگی به میزان نیاز به صرفه جویی انرژی دسته بندی ۲ 

 ( با استفاده از ارزش حرارتی ناخالص ساختمان3 

 ( با استفاده از جرم سطحی موثر در واحد سطح زیربنای کل ساختمان4 

 

 صحیح است. 1گزینه  ،1399مبحث نوزدهم ویرایش  8با استناد به صفحه 

  



 

 عرض فضای طبیعی با روش تجویزی یاینفضاهای بهره مند از روش درصد محاسبهبرای -39

شود؟ اگر ارتفاع پنجره کمتر می در در نظر گرفتهچق ای مند از نور طبیعی برای نماهای شیشهبهره

متوسط وزن  انعکاس ضریبف فضای داخل باشد آیا سطح زیر پنجره در سقاز ارتفاع کف تا زیر 

 است؟ ثیرگذاریافته سطوح داخلی تا

 بلی -همان عرصی اتاق  (۲                                                             لیب -ق اتاعرض 0.6 (1

        لیب -ق اتاعرض  0.6 (4                                                            ریاتاق خ -رضعهمان  (3

 

مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان  87صفحه  1-15-9و توضیحات رابطه  90با استناد به خط اول صفحه 

 صحیح است. 3، گزینه 1399ویرایش 

  



 

ا یبه باال توصیه ای است  4ی گروه هادر ساختمان "راهنمای واکنش اضطراری"نصب تابلو -4۰

 الزامی این تابلوها حاوی چه اطالعاتی است؟

به سیستم آتش  و اتصال برقی هاو کلیدگاز رهای یالزامی است. حاوی نقشه طبقات با مسیرهای خروج، ش (1

 نشانی، نحوه اطالع رسانی به امدادرسانان

اتصال به سیستم  ی برق وهارهای گاز و کلیدی( توصیه ای است، حاوی نقشه طبقات با مسیرهای خروج، ش۲

 اتش نشانی، محل کپسول آتش نشانی

ی هامحل پله آتش نشانیی ها( توصیه ای است، حاوی نقشه طبقات، محل دکمه زنگ خطر، محل کپسول3

 ساختمان  بفرار در جن

 دکمه زنگ خطر اصلی ساختمان، محل آسانسورالزامی است. حاوی نقشه طبقات، نحوه دسترسی به پله و  (4

 ی کپسول آتش نشانیهامحل

 

 صحیح است. 1، گزینه 1396مبحث بیستم ویرایش  ۲0با استناد به صفحه 

  



 

 شوندمیی حاوی مخازن سیاالت نصب هاو کارگاه هادر عالئم ایمنی که در بیرون ساختمان -41 

کدام یک از  کند.می که هر رنگ مشخصات ایمنی آن سیال را معین شوندمیچهار رنگ مشخص 

  ی زیر در بیان آنها صحیح است؟هاگزینه

 پایداری )مثل احتمال انفجار(نا( قرمز، میزان 1 

 ساختمان ر( سفید، حجم مخزن د۲ 

 ( زرد، میزان ناپایداری )مثل احتمال انفجار(3 

 حجم مخزن در ساختمان، یب( آ4 

 

 صحیح است. 3، گزینه 1396مبحث بیستم ویرایش  59با استناد به صفحه 

  



 

 زیر حداقل زمان رسیدن از یک طبقه به طبقه دیگر چه مدتمطابق تصویر برای پله برقی  -4۲

 است؟

 ثانیه 14( 1

 ثانیه 16( 3

 ثانیه 18( 3

 ثانیه 12( 4

 

 محاسبه شیب پله برقی: 

α = 𝐴𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 (
4.2

7.96
) = 27.92 

L=√4.22 + 7.962=9 

 متر بر ثانیه هست. 0.75، حداکثر سرعت 139۲مبحث پانزدهم ویرایش  7-1-3-15با استناد به بند 

L=Vt , t=
9

0.75
= 12𝑠 

 صحیح است. 4گزینه 
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 ا فروریختگی سازه وجودی هرگاه از نظر بازرس در تعمیر و نگهداری ساختمان، خطر واژگونی  -43

 بهرهبخارهای سمی، مصالح و یا دارد. یا به عللی چون وجود مواد منفجره گازهای قابل اشتعال، 

برای ساکنان وجود داشته باشد، وظیفه برداری از تجهیزات معیوب و خطرناک احتمال خطر جانی 

 بازرس چیست؟

 .ین برساندنول نگهداری ساختمان را به اطالع ساکمسئعدم صالحیت  (1

 برساند. مسئول نگهداری ساختمان ( ابالغیه غیر قابل سکونت بودن ساختمان را صادر و به اطالع۲ 

 .ی ساختمان جلوگیری کندها( از ورود افراد به هر یک از ورودی3

 مراجع ذیصالح معرفی کندبه را  مسئول نگهداری ساختمان( 4

 

 صحیح است.  ۲، گزینه 139۲مبحث بیست و دوم ویرایش  15صفحه  6-13-۲-۲۲بند با استناد به 

 

 شود؟می در کارهای بتنی، هوای سرد به چه شرایطی اطالق -44 

 ددرجه سلسیوس باش 5مان بتن ریزی و نگهداری کمتر از دمای محیطی در ز( 1

 ( دما در طی مدت گیرایی اولیه بتن کمتر از صفر درجه سلسیوس باشد۲ 

 شد.درجه سلسیوس با 5توسط درجه حرارت روزانه کمتر از روز قبل از بتن ریزی، م 3( در 3 

 ( دما در شب قبل از بتن ریزی کمتر از صفر درجه سلسیوس باشد4

 

 صحیح است. 1، گزینه  466صفحه  1-5-4-۲۲-9ه بند با استناد ب

 

 

 

 



 

بتن  د نظربا رده مور هاچنانچه در بخشی از بتن ریزی سازه ساختمان آزمایش مقاومت آزمونه -45 

قابل مالحظه ای را در  مقاومت تائید شود و محاسبات سازه کاهشم انطباق نداشته و احتمال بتن ک

 ؟مقاومت سازه نشان دهد، چه مقدار مغزه برای آزمایش مورد نیاز است

 کند. می ( یک مغزه کفایت۲   یابدمی افزایش ها( تا حصول نتیجه، تعداد مغزه1 

 ( سه مغزه4     ( دو مغزه به ازاء هر مترمکعب3

 

 صحیح است. 4، گزینه 1399مورد ب مبحث نهم ویرایش  4-11-۲۲-9با استناد به بند 

 

 باید به چه صورت و چهدر تدابیر پدافند غیرعامل، فضای امن داخل واحدهای مسکونی  -46

 ای در نظر گرفته شود؟ اندازه

متر مربع در نظر  6متر مربع و در کل حداقل  1.5( باید نزدیک در ورودی واحد مسکونی و به ازای هر فرد،1

 .گرفته شود

متر مربع و در 1فرد، ( باید قسمت کوچکی )نظیر اتاق اندرونی، انباری، پستو و کمد دیواری(، به ازای هر ۲ 

 متر مربع در نظر گرفته شود. 6کل حداقل 

در نظر گرفته  متر مربع 8مترمربع و در کل حداقل  2، به ازای هر فرد، آسانسورپله و ( باید در پشت راه 3 

 شود.

 متر مربع در گرفته شود. 7.5متر مربع و در کل حداقل 2.5( باید در داخل انباری، به ازای هر فرد،4 

 

، 1395رایش ـم ویـکـی ث بیست وـدول مبحـج 30ه ـو صفح ۲8صفحه  5-۲-4-۲-۲1د ـاستناد به بنبا 

 صحیح است. ۲گزینه 

 



 

 ؟زیر صحیح استی هاک از گزینهیکدام  مشخص شده استبرای اجرای تیر که در شکل  -4۷

 در یک زاویه برای اجرای هر کدام تیرکردن  ج( با ک 1

 .ر بچرخدتیالزم است که  هااز جوش 

 با اندازه توان جوشمی یر در یک زاویه،ت( با کج کردن ۲ 

 .بزرگ تر را فقط با یک بار عبور اجرا کرد 

 .تواند صورت گیردمی در هر زمان کردن تیر در یک زاویه، فقط یک نوار جوش جبا ک (3

 باشند.می ( هر سه گزینه صحیح4 

 

صحیح  4، گزینه 1390کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی ویرایش  346صفحه با استناد به پاراگراف دوم 

 است.

  

 



 

 صالاتزاد جوش منقطع برای ساخت ستون توسط اتصال به هم دو تیر آهن در آحداکثر فاصله  -4۸

 ی زیر صحیح است؟هایکدیگر در کدام یک از گزینه

 سانتی متر 20ا یبرابر ضخامت جان  20(1

 سانتی متر 30ا یبرابر ضخامت جان  20( ۲

 سانتی متر 30ا یبرابر ضخامت بال  20(3 

 سانتی متر  20ال یایبرابر ضخامت  20( 4 

 

صحیح  3، گزینه 1390کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی ویرایش  335صفحه  ۲6-9با استناد به شکل 

 است.

 

 رثدر تصاویر مقاطع تیرها، محل جوش و تار خنثی مشخص شده است. کدام یک در ا -49 

 شکل کمتر یا نزدیک به صفر دارند؟احتمال تغییر جوشکاری 

1)d و c 

۲)a وd 

3 )bوc 

 یکسان است. ،( احتمال تغییر شکل در تمامی موارد در صورتی که سرعت جوشکاری یکسان باشد4

 

کتاب راهنمای  159صفحه  5-6و شکل  331صفحه  ۲1-9و شکل  330صفحه   4-4-9با استناد به بند 

ها ، متعادل کردن جوش 5-6صحیح است. بر اساس شکل  ۲، گزینه 1390جوش و اتصاالت جوشی ویرایش 

همچنین با استناد به شکل  رساند.ای را به صفر میو یا نوارهای جوش در حول تار خنثی عضو، اعوجاج زاویه

ها در حول تار خنثی متعادل نیستند، ارجح است که ابتدا جوش نزدیکتر ، وقتی که جوش168صفحه  14-6

 به تار خنثی انجام شود. 



 

 و مجاری هانصب وسایل گازسوز و مسئولیت نهایی آن و کنترل مجدد مناسب بودن دودکش -5۰

 باشد؟می مایش عملکرد آنها به عهده چه کسیتهویه لوازم گازسوز، راه اندازی و آز

 ( کارفرما1 

 ( مجری۲ 

 ( نصاب مجاز3 

 ( مهندس ناظر4 

 

 صحیح است. 3، گزینه 1389مبحث هفدهم ویرایش  16مورد ث صفحه  5-۲-1-17با استناد به بند 

 

  

https://u.eci.ir/penm7


 

 طرفه طراحیدر مناطقی که خطر زلزله وجود دارد در دیوارهایی که با بلوک، مشابه دال دو  -51

مسلح کننده  توان برای یکپارچه سازی و حفظ پیوستگی دیوار به ترتیب از المانمی آیا شوندمی

 وارهای مش الیاف استفاده نمود؟نا یمیلگرد بستر مورب 

 یلب –( بلی ۲     ریخ – خیر (1

 بلی –ر ی( خ4     خیر –( بلی 3

 

 صحیح است. ۲، گزینه  ۲800ششم استاندارد پیوست  4صفحه  5-1-1-4-1-6با استناد به بند پ 

 

 نفر تحت مراقبت غیر از خویشاوندان خود 15ساختمانی که در آن افراد به تعداد  هایتصرف -5۲

 های ساختمانیساعت قرار دارند، جزء کدام گروه از تقسیم بندی تصرف 24و به مدت کمتر از 

 هستند؟

 1-( گروه م ۲      4-د( گروه 1

  3-( گروه د4     2-( گروه م3

 

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان  ۲۲صفحه  4-3-۲-3-4و بند  ۲9صفحه  ۲-3-4با استناد به جدول 

 صحیح است. 1، گزینه 1396ویرایش 

  



 

های انباری که ساختمان آن برای انبار کاالها و محصوالتی از نوع پوشاک، کفش،کاغذ در تصرف -53

 باشند؟می های زیرهستند، جزء کدام یک از تصرفو طناب و غالت و تنباکو 

 ( مخاطره آمیز۲     ( صنعتی میان خطر1 

 ( انباری میان خطر4     ( صنعتی کم خطر3 

 

مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان  ۲6صفحه  1-8-۲-3-4و بند  ۲9صفحه  ۲-3-4با استناد به جدول 

 صحیح است. 4، گزینه 1396ویرایش 

 

 مترمربع که به صورت مستطیل طراحی 40نفر و به مساحت  22در یک فضای جمعی با ظرفیت  -54 

 سانتی متر طول دارد، حداقل سطح نورگذر باید چند مترمربع باشد؟  260شده و یکی از اضالع آن 

 متر مربع 5 (۲     متر مربع 4 (1

 متر مربع ۲.5( 4     متر مربع 8 (3

 

در فضاهای جمعی ، 1396مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان ویرایش  8۲صفحه   6-4با استناد به جدول 

  صحیح است. ۲گزینه باشد. بنابراین متر مربع می 5مساحت یعنی  1:8برابر  نفر  ۲0با ظرفیت باالی 

  

 



 

ی زیر در مورد هامتر مربع مسکونی است.کدام یک از گزینه 76پالن روبرو ورودی یک واحد  -55

 این پالن صحیح است؟

 

 

 

 

 

 .پالن نکات مربوط به مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان رعایت شده است ینادر (1

 شود،می مورد عدم رعایت مقررات ملی ساختمان طبق مبحث چهارم مشاهده1این بخش از پالن در (۲

 .شودمی مورد عدم رعایت مقررات ملی ساختمان طبق مبحث چهارم مشاهده 2در این بخش از پالن (3

 چهارم مشاهده مورد عدم رعایت مقررات ملی ساختمان طبق مبحث 2در این بخش از پالن بیش از  (4

 شود. می

 

، 1396ش ـررات ملی ساختمان ویرایـمبحث چهارم مق 84و  83با استناد به نکات مطرح شده در صفحه 

 صحیح است. 4 گزینه

  

 



 

 شکل بخشی از یک پالن مسکونی ترسیم شده که در آن فضای نشیمن عمومی به مساحت در-56

ی سقف هاشود. امساحتمترمربع دیده می 14ز فضاهای اقامتی به مساحت مترمربع و یکی ا 20.8

مترمربع در نظر گرفته شده است. با توجه به شکل و  6.5مترمربع و 7کاذب این دو فضا به ترتیب

 ی زیر صحیح است؟های داده شده کدام یک از گزینههامساحت

 اعداد در شکل به متر است() 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 باشند.می ی نشیمن و خواب به ترتیب درست و درستهای سقف کاذبهامساحت (1

 باشند.می درستنای نشیمن و خواب به ترتیب درست و های سقف کاذبهامساحت (۲

 باشند.می درست و درستنای نشیمن و خواب به ترتیب های سقف کاذبهامساحت (3

 باشند.می درستنادرست و نای نشیمن و خواب به ترتیب های سقف کاذبهامساحت (4

 

مسکونی ارتفاع هر فضای اقامت با ، در فضای 1396مبحث چهارم ویرایش  4-7-1-1-9با استناد به بند  

ر از ـن در بیشتـن یا سالـدرصد سطح آن و ارتفاع نشیم 50متر مربع و بیشتر، باید در بیشتر از  1۲زیربنای 

 



 

متر باشد. در باقی سطح این فضاها و در تمام سطح سایر فضاهای اقامت، باید  ۲.6درصد سطح آن حداقل  75

  متر تامین شود. ۲.4ارتفاع حداقل 

متر باشد  ۲.6متر مربع باید ارتفاع  7درصد سطح آن یعنی  50باید متر مربع هست و  14مساحت اتاق خواب 

متر  7.5متر دارد بنابراین  ۲.4متر مربع ارتفاع  6.5متر باشد طبق گفته صورت سوال  ۲.4و در باقی سطوح 

 متر است . و قابل قبول است. ۲.6مربع دارای ارتفاع 

متر  ۲.6متر مربع باید ارتفاع  15.6درصد سطح آن یعنی  75باید  ومتر مربع هست  ۲0.8مساحت نشیمن 

متر 13.8متر دارد بنابراین  ۲.4متر مربع ارتفاع  7متر باشد طبق گفته صورت سوال  ۲.4باشد و در باقی سطوح 

صحیح  3ن گزینه ـبرایکمتر است و قابل قبول نیست. بنا 15.6این عدد از متر است .  ۲.6مربع دارای ارتفاع 

 است.

  



 

الزحمه و نحوه دریافت  تهیه و ابالغ دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق -5۷

 ؟پرداخت آن و همچنین رفع اختالف نظر بین ناظر و مجری برعهده کدامیک از مراجع استو 

 رسد.می بر عهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده که به تصویب شورای مرکزی سازمان (1

 ( بر عهده اداره راه و شهرسازی شهرستان است.۲

 ( وزارت راه و شهرسازی3 

 ( شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان4 

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  155صفحه  33آیین نامه اجرایی ماده  ۲4ماده  ۲با استناد به تبصره 

 صحیح است. 3، گزینه 1390ویرایش 

 

  

https://u.eci.ir/peeml4


 

 کدام یک از مراجع زیر مکلف است تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب ایین نامه اجرایی -5۸ 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برعهده مالک، طراح، ناظر و مجری ساختمان نهاده  33ماده 

و اجرای ساختمان  است را به اطالع متقاضی پروانه و سایر عوامل دخیل در طراحی، نظارتشده 

 برساند؟

اطالع عوامل دخیل  ( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در قالب یک ابالغیه متحدالشکل مراتب را به 1

 .رساندمی در ساخت و ساز

 و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان ها( شهرداری۲ 

رساند و سازمان نظام مهندسی ساختمان می مراتب را به اطالع مالک و نماینده قانونی وی هاشهرداری (3

 .استان باید مراتب را به اطالع طراح، ناظر و مجری ساختمان برساند

 هاو ادارات کل راه و شهرسازی استان ها( شهرداری4

 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ویرایش  155صفحه  33آیین نامه اجرایی ماده  34با استناد به ماده

 صحیح است. ۲، گزینه 1390

  



 

 ی تجاری در نظر دارد ساختمان شعبه اصلی خود را در یکی از مناطق شهرهایکی از بانک -59

در  مترمربع و در پنج طبقه روی شالوده اجرا نماید. براساس ضوابط مندرج 1800اهواز با زیربنای 

 گیرد؟می مقررات ملی ساختمان، این ساختمان در کدام گروه قرار مبحث دوم

 ( گروه د۲                                                    ( گروه ج1 

 ( هیچکدام4                                                     ( گروه ب3

 

 ، 1384مبحث دوم ویرایش  80و  79با استناد  به  صفحات 

 متر مربع هست : گروه ب 1800ساختمان   1-1-18طبق بند 

 طبقه : گروه ب 5ساختمان   ۲-1-18طبق بند  

 ساختمان شعبه اصلی بانک: گروه ج   3-1-18طبق بند 

 صحیح است. 1تر باید انتخاب شود. گزینه بنابراین گزینه سخت گیرانه

 

 ؟باشدنمی ی انتظامی، کدام یک از جهات رد اعضای شورای انتظامیهادر رسیدگی به پرونده -6۰

 ی تخصصی نظام مهندسیهای شکایت در هر یک از گروهها( عضویت هر یک از طرف1

موضوع شکایت  ( در صورتی که شرکای تجاری و قراردادی عضو شورای انتظامی، دارای نفع شخصی در۲

 باشند.مطروحه 

 ی شکایت در شورای انتظامیها( عضویت هر یک از طرف3

انتخاب کننده عضو  بستگان نسبی درجه اول وی در هیات مدیره یای شکایت هاعضویت هر یک از طرف (4 

 شورای انتظامی به عضویت آن شورا

 

 است.صحیح  1ه ، گزینه 5۲660ت/160۲77شماره قانون نظام مهندسی  با استناد به اصالحیه
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