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  5.8تعداد پایه های اطمینان )بدون توجه به محاسبات بر مبنای مقاومت کوتاه مدت( برای یک تیر بتن آرمه به طوو    – 1

متر در صورتی که دو انتهای تیر قالب ستون باشد و فواصل بین پایه ها مساوی در نظر گرفته شود.حداقل چند عودد موی   

 باشد؟

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

 شرایطی رعایت ضوابط اجرای بتن در هوای سرد الزام آور است؟در چه  -2

 .درجه سلسیوس باشد 01 دمای هوای کمتر از در دو روز متوالی،( 1

 .درجه سلسیوس باشد 01 در یک شبانه روز، دمای متوسط شبانه روز کمتر از( 2

 درجره  01 دمای هوا برای بیشتر از نصف روز کمترر از درجه سلسیوس بوده و  8 در دو روز متوالی،دمای متوسط شبانه روز کمتر از( 3

 سلسیوس باشد.

درجه سلسیوس بوده و دمای هوا برای بیشتر از نصف روز کمترر یرا مسراوی     5در سه روز متوالی، دمای متوسط شبانه روز کمتر از  (4

 سلسیوس باشد. درجه 11

، در مجاورت خاک C04میلی متر در یک شالوده که با بتن از رده  23حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگرد با قطر  -3

 مهاجم حاوی یون کلرید و در زیر سطح آب زیرزمینی اجرا شده است، چه مقدار می باشد؟

 میلی متر 01( 1

 میلی متر 85( 2

 میلی متر 55( 3

 میلی متر 01 (4

  است؟ نادرستکدام مورد در خصوص جایگذاری میلگردها و رواداری انحراف آنها  -4

 میلی متر است. 21 رواداری انحراف فاصله جانبی بین میلگردها در انتهای ناپیوسته قطعات( 1

 باید قبل از بتن ریزی از جابجایی میلگردها خارج از محدوده رواداری جلوگیری شود.( 2

 میلی متر است. 8 انحراف ضخامت پوشش بتنی محافظ میلگردهادر تیرها حداکثر ( 3

 میلی متر است. 05 میلی متر برابر 411 رواداری انحراف موقعیت میلگردها در دیوارهای با ضخامت (4

 کدامیک از موارد زیر در مورد خم کردن میلگردها صحیح است؟ -8

 میلگردها مجاز نیست.باز و بسته کردن خم ها به منظور شکل دادن مجدد به ( 1

 خم کردن میلگردهایی که یک سر آن در بتن قرار دارد،مجاز است.( 2

 میلگردها نباید به صورت سرد خم شوند.( 3

 .خم کردن میلگردها در دمای صفر درجه سلسیوس مجاز نیست (4

 حداقل رده بتن مصرفی در قطعات پیش تنیده کدام می باشد؟ -6

1  )C33                             2 )C31                               3 )C23                                    4 )C21 
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 در کدامیک از موارد زیر به کارگیری تدابیر خاص جهت بتن ریزی در هوای گرم الزامی است؟-7

  درصد 53 بیدرجه سلسیوس و رطوبت نس 32دمای محیط برابر ( 1

 درصد 53درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  22دمای محیط برابر ( 2

 درصد 01درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  32دمای محیط برابر ( 3

 درصد 01درجه سلسیوس و رطوبت نسبی  22دمای محیط برابر  (4

توان افزایش  اصالح قطر سوراخ در یک قطعه فوالدی توسط برش شعله، قطر سوراخ را حداکثر چند میلی متر میبرای -5

   داد؟

     میلی متر 3( 1

 میلی متر 3( 2

 میلی متر 5( 3

                  ( استفاده کردن از برش شعله برای گشاد کردن سوراخ ها مجاز نیست.               4

متر ساخته شده از ورق و جوش و بدون هیچ گونه انحنوای خواص )نظیور پویش خیوز(،       5فوالدی به طو  یک تیر  در -9

 حداکثر میزان انحراف مجاز از همراستایی برابر است با:

1 )0mm                            2 )2mm                              3)  11mm                               4 )12mm 

بوه ازای حوداکثر چنود تون نیمورخ       از مشخصات فوالدهای وارد شده به کارخانه اطمینان نداشته باشد،هرگاه ناظر  -11

فوالدی مشابه می تواند تقاضای انجام آزمایش مقاومت کششی با اندازه گیری تغییر شکل نسبی برای سه نمونوه اتاواقی   

   بنماید؟

1) 21                                 2 )05                                  3 )01                                      4 )5 

حداقل ضخامت رنگ آمیزی یک ستون فوالدی به صورت روباز و در محیط بسته،در شورایط محیطوی سواحلی چوه      -11

 میزان است؟

  میکرون رویه اپوکسی پلی بورتان 41میکرون الیه میانی اپوکسی و  41وسکی غنی از روی، پا میکرون استر 41سه الیه شامل: ( 1

 میکرون اپوکسی غنی از روی 41یک الیه شامل: ( 2

 میکرون رویه اپوکسی  41وسکی غنی از روی و پا میکرون استر 41دو الیه شامل: ( 3

 میکرون رویه اپوکسی پلی بورتان 01میکرون الیه میانی اپوکسی و  01وسکی غنی از روی، پا میکرون استر 01سه الیه شامل:  (4

 کدامیک از عبارات زیر در خصوص اتصا  صلب در سازه های فوالدی صحیح است؟-12

سخت کننده های افقی که در داخل ستون و در امتداد بال های تیر مورد استفاده قرار می گیرد، ورق های پیوستگی گفتره مری   به ( 1

 شود.

 ورق های پیوستگی همان ورق های مضاعف هستند.( 2

 ،ورق های مضاعف گفته می شود.صلب سری در اتصال به ورق های روسری و زیر( 3

 به ورق های به کار رفته در وصله تیرها که برای تحمل برش تیر مورد استفاده قرار می گیرند،ورق های مضاعف گفته می شود. (4
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 سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی باید با کدامیک از روش های زیر صورت گیرد؟ بتن پاشی دیوارهای -13

    بتن پاشی هر دو طرف دیوار باید از پایین دیوار شروع و تا باالی دیوار ادامه یابد.( 1

    بتن پاشی هر دو طرف دیوار باید از باالی دیوار شروع و تا پایین دیوار ادامه یابد.( 2

    دیوار باید برای بتن هایی با روانی زیاد از پایین و برای بتن های با روانی کم از باالی دیوار شروع شود. بتن پاشی( 3

     بتن پاشی دیوار باید برای بتن هایی با روانی زیاد از باال و برای بتن های با روانی کم از پایین دیوار شروع شود.( 4

 ؟ضرورت نداردحک کردن کدامیک از اطالعات زیر  ،پالک های فلزی بسته های میلگردهادر  -14

     وزن بسته( 1

 ( نمره میلگرد و نوع آن2

 ( تاریخ تولید و طول میلگرد3

                  ( نام یا نشانه تجاری کارخانه سازنده               4

 کدامیک از عبارات زیر در مورد فلز مس صحیح است؟ -18

    می شکند. اگر به صورت سرد تا شود( 1

 ( نرم و جوش پذیر بوده و قابلیت چکش خواری دارد.2

 ( مس را به آسانی می توان لحیم کرد ولی نمی توان آن را جوش داد.3

 ( از لوله های مسی نباید برای انتقال بخار آب استفاده شود.4

 صحیح نمی باشد؟کدام مورد در خصوص عایق های حرارتی  -16

که از سیلیکات طبیعی با ساختار بلوری به شکل رشته های باریک تشکیل می شوند، برای سالمتی انسران مضرر   الیاف های آزبستی ( 1

 هستند.

 عایق های پشم معدنی ممکن است باعث حساسیت پوستی و خارش شوند.( 2

 عایق های پلیمری اسفنجی قابلیت اشتغال ندارند.( 3

 ازون می شوند.عایق های اسفنج پلی بورتان سبب تخریب الیه  (4

در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف در مناطق سردسیر و دارای یخبندان حداقل فاصوله الزم از توراز روی    -17

 شالوده تا سطح زمین بر حسب میلی متر چقدر باید باشد؟

 صفر( 4                                    311( 3                                411( 2                               311( 1

 کدامیک از گزینه های زیر در مورد عایق کاری رطوبتی صحیح است؟ -15

    استفاده از میخ برای محکم کردن الیه های عایق کاری مجاز است. (1

 ( عایق کاری به هنگام بارندگی مجاز است.2

 ( عایق کاری بر روی سطح مرطوب مجاز است.3

 .درجه سلسیوس مجاز است 3+( عایق کاری در هوای 4
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 ؟صحیح نمی باشدکدامیک از گزینه های زیر  -19

 دیوارهای مهاری باید همزمان با دیوارهای باربر اجرا شوند.( 1

 میلی متر باشد. 12میلی متر و بیشتر از  11ضخامت بندهای افقی و قائم نباید کمتر از ( 2

 می توان از چند نوع آجر استفاده کرد. در ساخت دیوارهای باربر( 3

 دیوارها باید پس از اجرا حداقل به مدت سه روز مرطوب نگه داشته شوند. (4

 در عیوب جوشکاری منظور از واژه لوچه چیست؟ -21

 بریدگی کناره جوش( 1

 گرده اضافی در جوش( 2

 ناخالصی های حبس شده در جوش( 3

 سر رفتن جوش روی فلز پایه (4

 کدامیک از موارد زیر در مورد زمان آزمایش های غیر مخرب پس از جوشکاری دو ورق صحیح است؟ -21

 باشد، آزمایش می تواند بالفاصله پس از خنک شدن جوش انجام شود. MPa 011اگر تنش تسلیم ورق ها کمتر از ( 1

 زمان انجام آزمایش مستقل از تنش تسلیم ورق ها می باشد.( 2

 ساعت پس از خنک شدن جوش انجام شود. 24باشد، آزمایش باید  MPa 311اگر تنش تسلیم ورق ها بیش از ( 3

 .باشد، آزمایش می تواند بالفاصله پس از خنک شدن جوش انجام شود MPa 011اگر تنش تسلیم بیشتر از  (4

 بازرسی چشمی جوش ناوذی دو ورق کدام گزینه صحیح است؟در  -22

 نوع و اندازه الکترود باید قبل از جوشکاری انجام شود.مناسب بودن ( 1

 کنترل تمیزی سطوح درز در تمام مراحل قبل از جوشکاری،حین جوشکاری و بعد از جوشکاری الزم است.( 2

 زاویه پخ ورق ها و ضخامت ریشه باید در حین جوشکاری کنترل شود.( 3

 جوشکاری انجام شود.سرعت مناسب حرکت نوک الکترود باید قبل از  (4

 ؟درست نمی باشدکدامیک از موارد زیر در خصوص انقباض عرضی جوش  -23
 مقدار آن با افزایش شیب پخی لبه افزایش می یابد.( 1

 مقدار آن با افزایش سطح مقطع جوشکاری افزایش می یابد.( 2

 القایی در هنگام جوش است. مایمقدار آن متناسب با د( 3

 افزایش دهانه ریشه کاهش می یابد.مقدار آن با  (4

 21متر مربع  در یکی از مناطق تهران طی مودت   1471مقرر گردیده است ساختمانی یازده طبقه با مساحت هر طبقه  -24

 ماه اجرا شود. ضریب اهمیت برای طراحی ساختمان تجهیز کارگاه آن )از نظر زلزله( کدام است؟

1) 1.2                                                                                 2 )1.1 

3 )1.2                                                                               4 )0.4 
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 311اگر مقدار جرم مصالح ساختمانی انبار شده به طور موقت وارد بر کف های طبقات ساختمان در دست تکمیل به  -28
𝒌𝒈/𝒎𝟐  میلوی متور را موی     21محدود شده باشد، حداکثر چند الیه از سنگ های کف پوش از جنس گرانیت به ضخامت

 توان در هر کف این ساختمان بطور موقت انبار کرد؟

1 )4                                    2 )3                                   3 )5                                        4 )8 

انجام شده و نقشه های مربوطه تهیوه شوده اسوت. در     IIمحاسبات یک مدرسه برای شهر اصاهان و روی خاک نوع  -26

بر روی همان نوع خاک ساخت؟ )مشخصات خاک هوای محول سواخت     نمی توانکدامیک از شهرهای زیر، این نقشه ها را 

 یکسان فرض شود.(

 گلپایگان( 2                                      ماکو                                           (1

 مراغه( 4                                        ارومیه                                      ( 3

حداکثر ارتااع یک ساختمان با سیستم باربر جانبی ترکیبی شامل قاب خمشی بتنی متوسط و دیوارهای برشی بوتن   -27

 مسلح متوسط چند متر است؟

1 )211                                2 )131                               3 )51                                      4 )31 

و رده  mm 51چنانچه ضخامت هسوته عوایق آن    است. mm 141ضخامت تمام شده یک پانل ساندویچی سه بعدی  -25

 به عنوان مجری کدامیک از گزینه های زیر را صحیح ارزیابی می کنید؟ باشد، C28بتن پاششی 

 میلی متر کمتر است. 111این پانل قابل قبول نیست، چون ضخامت هسته از ( 1

 است.C21 قابل قبول نیست، چون رده بتن باالتر ازاین پانل ( 2

 میلی متر بیشتر است. 53این پانل قابل قبول نیست، چون ضخامت هسته از ( 3

 این پانل قابل قبول نیست، چون حداقل ضخامت بتن پاششی رعایت نشده است.( 4

تعیین شده روی تکیه گاه بر حسوب میلوی    حداکثر انحراف قائم مجاز تراز تیرهای فوالدی کف در هنگام اجرا از تراز -29

 متر چقدر است؟
1 )3±                                   2 )11±                               3 )13 ±                                   4 )21 ±                 

 بر حسب میلی متر در کدام محدوده باید باشد؟اسالمپ بتن مصرفی در دیوارهای بتن مسلح با قالب عایق ماندگار  -31

                                                                      211تا  131( 4                           121تا   131 (3                        111تا  21( 2                      131تا  111( 1

نباتی موجود در خاک زیر پی، لزومی به برداشتن خاک مذکور قبل از احداث پی نمی  خاک میزانبه ازای حداکثر چه  -31

 باشد؟

1 )44                                 2)  04                                3) 34                                      4) 34  

 ؟نمی باشدبرای طراحی دیوار نگهبان با عملکرد وزنی، نیاز به کنتر  کدامیک از حالت های زیر  -32

 تأمین ظرفیت باربری پی زیر دیوار( 2                                                                 مقابله با واژگونی( 1

 مقابله با کمانش (4                                کنترل سازه ای دیوار در برابر خمش و برش( 3
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                                                             است؟ نادرست در اجرای پی های سطحی کدامیک از موارد زیر -33

 نگردد.پی باید در ترازی اجرا شود که در آن ریشه درختان موجب تغییر مکان بیشتر از حد مجاز  (1

 متر باشد. 1.2بدون توجه به عمق یخبندان عمق پی حداقل باید ( 2

      اصله مناسبی داشته باشند.پی ها باید از لبه شیب در باال و پایین شیب ف (3

 پی می تواند روی خاک بهسازی شده اجرا شود. (4

طراحی و اجرا شده، در مجاورت یک گوود   1349یک ساختمان دو طبقه فاقد اسکلت که صرفاً برای بار ثقلی در سا   -34

 . این ساختمان باید به عنوان چه ساختمانی مورد ارزیابی قرار گیرد؟قرار گرفته است

 ساختمان متداول( 1

 ساختمان حساس( 2

 ساختمان معمولی( 3

 ساختمان بسیار حساس( 4

 تر است؟حداکثر مجاز عمق یک گود با شیب پایدار و با خطر معمولی حدودأ چند م -38 

1) 13                                   2 )12                                3 )9                                       4 )3 

در حالتی که خطر گود بسیار زیاد و ساختمان مجاور گود به صورت حساس تلقی شود، عملیات پایودار سوازی گوود     -36

 انجام شود؟باید توسط کدام عامل 

 ( پیمانکار ذیصالح1

 ( ناظر ذیصالح2

 ( مجری حقیقی3

  ( شرکت مهندسی ژئوتکنیک4

برای ارزیابی کیایت شمع های درجا ریز که با تأخیر در بتن ریزی و احتما  ریزش خاک جودار مواجوه موی باشود،      -37

 کدامیک از آزمایش های زیر باید مورد استااده قرار گیرد؟

 یری( آزمایش مغزه گ1

 ( آزمایش امواج صوتی عرضی2

 ( آزمایش دینامیکی شمع با دامنه کم3

 ( آزمایش دینامیکی شمع با دامنه زیاد4

متر بر ساعت و دمای بوتن در   1.8متر با سرعت بتن ریزی  4حداکثر فشار رانشی بتن تازه بر قالب دیواری به ارتااع  -35

 درجه سلسیوس به کدامیک از مقادیر زیر بر حسب کیلو نیوتن بر متر مربع نزدیک تر است؟ 15حین بتن ریزی برابر 

1) 33                                   2 )41                                3 )43                                     4 )31 
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در ساختمان های بتنی متعارف، حداکثر رواداری اضافه اندازه های در پالن یک شالوده بوا ابعواد مشوخد شوده در      -39

 نقشه های سازه بر حسب میلی متر چقدر است؟

        ( محدودیتی ندارد4                                    011( 3                                  31( 2                                 21 (1

 411میلی متر و با پشت بندهای با فواصل  18فشار مجاز بتن بر حسب تن بر متر مربع بر روی تخته الیه به ضخامت  -41

 میلی متر چقدر است؟

1) 1.2                                  2 )1.5                              3 )1.5                                    4 )1 

مورد استااده قرار گرفته بود، در خال  پنج سا  گذشته موورد بهوره     1361یک ساختمان بنایی دو طبقه که از سا   -41

 برداری قرار نگرفته و خالی مانده است، مسئولیت نگهداری این ساختمان بر عهده چه کسی است؟ 

 ( مالک یا مالکین ساختمان4                         ( ناظر ساختمان3                          ( شهرداری2                              ( بازرس1

کدامیک از مقادیر زیر در مورد فاصله عمودی بیرون زدگی اجزای حااظتی موقت کارگاه از روی سطح سوواره رو بور    -42

 مجاز می باشد؟حسب متر 

1) 3                                     2 )4                                 3 )2.3                                    4 )2 

 ؟نمی گرددکدامیک از موارد ذیل به عنوان اقدام قبل از اجرای عملیات ساختمانی محسوب  -43

 کارکنان کلیدی را به اطالع مهندس ناظر رسانیدن( شرح وظایف و مسئولیت های 1

 ( نقشه توقف گاه و گذرگاه وسایل را به تأیید شخص ذیصالح دارای پروانه اشتغال به کار مهندسی رسانیدن2

 ( برقراری بیمه تکمیلی کارگران ساختمانی3

 دنساختمان رسانیرسمی ( نحوه حفاظت و پایداری دیواره های گود را به تأیید مرجع 4

متر مربع از روی پی که معرفی شخد ذیصالح بوه عنووان مسوئو      2811حداکثر ارتااع ساختمان با زیر بنای حدود  -44

 ایمنی، بهداشت کار و حااظت محیط زیست الزامی می باشد، چند متر است؟

1 )13                                   2 )12                               3 )21                                     4 )31         

 حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز بر حسب دسی بل در اتاق های نشیمن ساختمان های مسکونی چه میزان است؟ -48

1 )33                                   2 )41                               3 )43                                     4 )31      

 چه کسی بر عهده دارد؟ امسئولیت آموزش عالئم و تابلوها در کارگاه های ساختمانی ر -46

 مهندس ناظر( 2                                  مالک                                             ( 1

 مسئول کارگاه( 4                                     مهندس محاسب                            ( 3

در ساختمان های عمومی با زیر بنوای بیشوتر از ................. متور مربوع، در آب گورم کون هوای مخوزن دار بودون           -47

  پمپ،استااده از محبوس کننده حرارت الزامی است.

1) 1111                               2 )1311                           3 )1211                                 4 )2111      
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                                              در روش پس کشیدگی در بتن پیش تنیده کدام مورد صحیح است؟ -45

 کشیده شده و مهار می شود. ( پس از بتن ریزی و کسب حداقل مقاومت الزم، فوالد پیش تنیدگی داخل غالف1

 بالفاصله پس از بتن ریزی، فوالد پیش تنیدگی داخل غالف کشیده شده و مهار می شود.( 2

پس از بتن ریزی و کسب مقاومت الزم، در داخل غالف دوغاب تزریق شده و پس از سخت شدن آن فروالد پریش تنیردگی کشریده     ( 3

 شده و مهار می شود.

 مقاومت الزم، فوالد پیش تنیدگی قرار گرفته در بتن، بدون استفاده از غرالف، کشریده شرده و مهرار مری      پس از بتن ریزی و کسب( 4

 شود.

مگاپاسکا  گزینوه صوحیح را    71در مورد اندازه حداکثر شن بر حسب میلی متر برای ساخت بتن با مقاومت فشاری  -49

 انتخاب کنید؟

1 )12.3                               2 )19.1                             3)  23                                    4 )35.3 

 میلی متر حدوداً چند کیلوگرم می باشد؟  12×181متر و مقطع  3جرم یک تسمه فوالدی به طو   -81

1 )22                                 2 )32                              3)  42                                    4 )32 

طبقه مسکونی در شهر تهران به علت عدم حضور به موقع ناظر حقوقی در کوار اجرایوی    18در اجرای یک ساختمان  -81

 ساختمان اخال  ایجاد شده است. چگونگی اقدامات الزم بعدی به چه صورت خواهد بود؟
سازمان استان اعالم و درخواست رسیدگی نماید. نظر کمیتره  داوری ( مجری ساختمان می تواند موارد را با ارائه دالیل الزم به کمیته 1

 مذکور قطعی و الزم االجرا می باشد.

 ( حضور ناظر ساختمان در محل کار برای رفع اخالل الزامی است.2

 ه مرجع صدور پروانه و سازمان استان درخواست تعویض ناظر نماید.مجری ساختمان می تواند با اعالم مراتب ب( 3

ناظر هماهنگ کننده موظف است موارد را به طور کتبی به کمیته داوری اعالم نماید. نظر کمیته داوری به ناظر ابالغ و برای طرفین ( 4

 قطعی و الزم االجرا خواهد بود.

رارداد پیش بینی نشده باشد، حداکثر مهلت الزم برای تحویل کارگواه  کارگاه در قتحویل چنانچه تاریخ معینی جهت  -82

 توسط صاحب کار به مجری چه مدت است؟

 روز از تاریخ امضای قرارداد 31( 2                     ( با هماهنگی ناظر پروژه مهلت الزم تعیین خواهد شد.1

 ( مهلت الزم با توافق طرفین تعیین خواهد شد.4                                                    روز پس از ابالغ قرارداد 21( 3

 میلی متر به ترتیب چند درصد است؟ 81حداقل شیب لوله های افقی آب باران و فاضالب به قطر  -83

 درصد 1و  1( به ترتیب 1

 درصد 2و  1( به ترتیب 2

 درصد 1و  2( به ترتیب 3

 درصد 2و  2( به ترتیب 4
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شیرها و اتصاالت لوله کشی در ساختمان ها و همچنین بازرسی از قطعات معماری ساختمان ها به ترکیب چند بار در  -84

 سا  مورد بازرسی قرار می گیرند؟

 ساالنه یک بار =( ساالنه یک بار 2                                     هر دو سال یک بار =هر دو سال یک بار ( 1

 هر سال یک بار =( ساالنه دو بار 4                                            هر دو سال یک بار =ساالنه دو بار ( 3

 برای اجرای مدارهایی که در زیر کف ها اجرا می شوند، از چه لوله هایی می توان استااده کرد؟ -88

 فقط لوله های فوالدی( 2                                         لوله های فوالدی یا پالستیکی صلب( 1

 ( لوله های فوالدی یا پالستیکی خرطومی4                                                فقط لوله های پالستیکی صلب( 3

آیا در شرکت های ساختمانی، پرسنل می توانند ضمن توافق با مدیر عامل مزایایی کمتور از آنچوه در قوانون کوار و      -86

 مقررات منبعث از آن درج شده دریافت کنند؟

 ( بله به شرط توافق کتبی 2                                    بله به شرط اعالم به مرجع ذیربط قانونی( 1

 ( خیر4                                                                                  بله( 3

 چگونه صاحب کار در مدت قرارداد امکان معلق کردن اجزای ساختمان را دارد؟ -87

 درصد زمان قرارداد 23بار و  به مدت  2( حداکثر 2                        درصد زمان قرارداد 23یک بار و حداکثر به مدت ( 1

 ماه 3بار و هربار به مدت  2( حداکثر 4                                              ماه 3یک بار و حداکثر به مدت ( 3

در تشخید درآمد مشمو  مالیات اشخاص حقوقی اجرای سواختمان،برای کلیوه ماشوین آالت ابنیوه سوازی نورخ        -85

 استهالک چند درصد می باشد؟

1 )124                               2)  134                            3)234                                    4) 334 

اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان برای تشخید درآمد مشمو  مالیات خود،فعالیت های شوغلی خوود را    -89

 چگونه ثبت و نگهداری می کنند؟

 در دفاتر درآمد هزینه و روزنامه و کل ثبت می کنند.( 1

 در دفاتر روزنامه و کل ثبت شرکت می کنند.( 2

 دفتر کل ثبت می کنند. ابتدا در دفتر خالصه وضعیت و سپس در( 3

 هزینه ثبت می کنند. در دفاتر درآمد و( 4

کارگاه ساختمانی، صاحب کار کلیه عملیات اجرایی را به سازنده واگذار کرده است. سازنده نیز عملیات اجرای در یک  -61

شکاری که بوه صوورت   سازه فوالدی را به پیمانکار جزء واگذار نموده و در حا  حاضر عملیات نصب اسکلت توسط تیم جو

پیمانکار جوشکاری توسط یک جوشکار دارای پروانه مهارت از پیمانکار جزء اخذ شده، در حا  اجراست. کارفرمای کارگر 

 جوشکاری که در ارتااع در حا  کار است چه کسی است؟

 صاحبکار( 2                                                                      ( پیمانکار جزء1

 دسازن( 4                                   جوشکار                                         ( 3
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 1394مرداد  اجراعمران کلید سؤاالت آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته 

 پاسخ شماره سؤاالت پاسخ شماره سؤاالت

1 1 31 3 

2 4 32 4 

3 2 33 2 

4 4 34 4 

3 1 33 3 

0 2 30 1 

5 3 35 3 

2 4 32 2 

9 9 39 2 

11 3 41 1 

11 4 41 4 

12 1 42 1 

13 1 43 3 

14 3 44 2 

13 2 43 2 

10 3 40 4 

15 2 45 4 

12 4 42 1 

19 3 49 1 

21 4 31 3 

21 1 31 1 

22 2 32 2 

23 4 33 2 

24 1 34 3 

23 2 33 1 

20 1 30 4 

25 3 35 3 

22 4 32 3 

29 2 39 4 

31 1 01 3 
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