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متر که در زیر دال بتنی پل قرار دارد استفاده  011.111به ارتفاع  𝑩𝑴𝟏در زیر سقف ورودی تونل از  𝑩𝑴𝟐برای تعیین ارتفاع  – 1

همگی روی کف زمین قرار داشته باشد، ارتفاع  𝑩𝑴𝟐و  𝑩𝑴𝟏گردیده و قرائت های زیر انجام گرفته است. چنانچه استقرار میر میان 

𝑩𝑴𝟐 چقدر خواهد بود؟ 

  شاخص سر و ته گرفته شده است. 𝑩𝑴𝟐و  𝑩𝑴𝟏توضیح: بر روی 

 
1 )101.101 

2 )100.201 

3 )17.171  

4 )12..11 

 

که یکی از گوشه های ملکی می باشد، بایستی از طریق مختصات، رو ی زمین  Mدر نقطه  CDو  ABتقاطع دو امتداد مستقیم  -2

 کدام گزینه است؟ Mپیاده شود با توجه به اطالعات ارائه شده مختصات نقطه 

A: (711.12 , 811.74) C: (6727.23 , 8820.11) 

B: (37.2.41 , 6364.38) 𝑮𝑪𝑫:𝟏𝟒𝟏°, 𝟑𝟎ˊ  
1 )(X = .1.0.11 , y = 0720522) 

2 )(X = 0770.20 , y = .1.1,11) 

3 )(X = .1.1.11 , y = 0770520) 

4) (X = 0722.72 , y = .011,.1) 

 تصحیح ارتومتریک در مسیرهای ترازیابی کدام است؟ -3

 تصحیح ناشی از عدم توازی سطوح هم پناسیل( 1

 ناهای ارتفاعیبتصحیح ناشی از اختالف م( 2

 مغناطیسی در مسیرهاتصحیح ناشی از میدان های ( 3

 تصحیح ناشی از اختالف شتاب ثقل در ابتدا و انتهای مسیر (4

 مالکیت در آپارتمان ها شامل چه مواردی است؟ -4

 مالکیت بر ساختمان مورد نظر( 1

 مالکیت بر عرصه و به قدرالسهم از اعیانی ها( 2

 محدوده اراضی متعلق به ملک و سطح اشغال آپارتمان( 3

 بر اعیانی های متعلقه و به قدرالسهم از عرصه و مشاعاتمالکیت  (4

 ژئودزی ماهواره ای چقدر است؟ I درجهفاصله بین ایستگاه ها در شبکه  -5

                                                              کیلو متر 00تا  12 (2                                                            کیلو متر 100تا  20(  1

                                                              کیلو متر 70تا  10  (4                                                               کیلو متر 20تا  0.  (3

 نقطه قرائت عقب جلوقرائت 

 0200 𝑩𝑴𝟏 

0211 101.  

07.1 17.7  

1001 1110  

.111  𝑩𝑴𝟐 
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یک شبکه ژئودزی و میکروژئودزی معلوم باشد،الزم است تا وزن مشاهدات به گونه ای تعیین شود که اگر شکل هندسی و پیکربندی -6

 بتوانیم .................... را برای شبکه به دست آوریم.

                                                              دقت مورد نظر (2                                                                      استحکام الزم(  1

                مورد نیاز درجه آزادی (4                                                                     حساسیت الزم(  3

خارج از میدان انتخاب شده  Cروی محیط آن و نقطه  B و   Aبرای بدست آوردن مختصات مرکز میدانی که به شکل دایره است، نقاط  -7

 اند. خالصه مشاهدات و اطالعات بدست آمده از نقشه برداری به قرار زیر است:

𝐁𝐂�̂�= 𝟑𝟎𝟔°, 𝟓𝟑ˊ                               A (011.11 , 071.11) 

𝑨𝑩�̂�=𝟐𝟏𝟑°, 𝟑𝟕ˊ                                B (004.06 , 014.8.)  

𝑩𝑨�̂�= 𝟓𝟕°, 𝟑𝟎ˊ                                 C (078.63 , 28.64) 

 

  ( کدام است؟O)مختصات مرکز میدان 

1 )(X=112.1. , Y=22..2)  

2 )(X=112.11 , Y=111.22) 

3 )(X=100.00 , Y=100.00) 

4) (X=100.00 , Y=22..2) 

 هوایی از کدامیک از موارد ذیل بایستی استفاده نمود؟ 007111جانمایی امالک دارای سند ثبتی بر روی نقشه برای  -8

                                                              شهادت همسایگان (2                                                             نقشه وضع موجود(  1

                GPSاستفاده از  (4                                                                      نقشه ثبتی(  3

 متر می باشد. 11..072مورد استفاده در زیر سقف یکی از بناهای موجود کار گذاشته شده و ارتفاع آن  BMدر یک کارگاه ساختمانی  -9

 متر باشد. با استقرار یک ترازیاب در محل مناسب و قرائت روی میر مستقر  .0732.6کی از فوندانسیون ها بایستیارتفاع کف تمام شده ی

 قرائت نمودیم. روی میر مستقر در روی فوندانسیون چه عددی می بایست  mm 7111که صفر آن روی مارک گرفته شده عدد  BMدر 

   قرائت شود؟

1)0100                                       2).720                                     3) ..20                                           4).120   

 اهمیت کنترل اجرای هندسی ساختمان ها با ابزارهای نقشه برداری در چیست؟ -11

 مقاومت و پایداری ساختمان( 1

 هر جزء ساختمان در جای خود( مقاومت و پایداری ساختمان و قرارگیری 2

 ( زیبایی ساختمان3

 ( سرعت در اجرا4

 ین ابزار برای کنترل شاقولی ساختمان های بلند مرتبه در داخل محدوده ساختمان چیست؟ربهت -11

                                                              شاقول های مکانیکی (2                                                      شاقول های نوری و لیزری(  1

               ترازیاب ها (4                                                                       زاویه یاب ها(  3
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باقیمانده در مرحله  yموجود در اندازه گیری با دستگاه های تحلیلی فتوگرامتری، میزان خطاهای پاراالکس  طبق استاندارهای -12

 تشکیل مدل ها: 

 میکرون در مقیاس عکس باشد. 00( باید کمتر از 1

 میکرون در مقیاس عکس باشد. 12( بایستی کمتر از 2

 میکرون در مقیاس عکس باشد. 20( نبایستی بیشتر از 3

 شد.امیکرون در مقیاس عکس ب 0.باید کمتر از  (4

ثانیه است، خطای  3متر است و خطاهای متوسط اندازه گیری هر زاویه  711که طول متوسط هر ضلع آن  ضلعی 03در یک پیمایش  -13

 بست مجاز زاویه ای پیمایش مذکور چند ثانیه است؟

   ثانیه   1. (4                                      ثانیه   .0 (3                                   ثانیه  11 (2                                   ثانیه   10(1

متر اندازه گیری شده است. حداکثر خطای   1.17 71متر و  1.  .1.1شکل به ترتیب مستطیل طول و عرض یک زمین -14

 مساحت زمین مذکور چقدر است؟

                                                              متر مربع 1..1 (2                                                                     متر مربع .0..(  1

               متر مربع 0.77 (4                                                                     متر مربع .2..(  3

کوپل  3ثانیه باشد، خطای میانگین  01کوپل اندازه گیری کرده ایم. اگر خطای اندازه گیری برای هر امتداد  3با یک زاویه یاب  -15

 چند ثانیه خواهد بود؟

                                                              ثانیه 02.. (2                                                                          ثانیه 1.17(  1

               ثانیه 2.11 (4                                                                          ثانیه 1..0(  3

متر است. خطای نسبی  1..متر و طول کل پیمایش  1.04متر و  7..1ها به ترتیب  𝒀∆و   𝑿∆در یک پیمایش بسته مجموع  -16

 )دقت( پیمایش موردنظر چقدر است؟

1) 
1

0000
                                      2) 

1

055
                                             3) 

1

1200
                                            4)

1

1555
   

چند سانتی متر  007111روی نقشه با مقیاس  ABمتر است. فاصله افقی  B ،07و  Aو اختالف ارتفاع بین  AB ،.5شیب امتداد  -17

 است؟

1)10                                          2) 10                                             3) 1.                                               4) 11      

 که محل فونداسیون ستون های درب ورودی است روی قوس دایره ای به شعاع Pو  𝑻𝟏در طراحی یک استادیوم ورزشی دو نقطه -18

 و فاصله °𝟑𝟎 برابر 𝑶𝑻𝟏 و ژیزمان O: (0111.11 , 0111.11) متر قرار گرفته اند و با توجه به اینکه مختصات مرکز دایره 811

𝑻𝟏𝑷 

 کدام گزینه است؟ Pمتر باشد، مختصات نقطه  8..03روی قوس برابر 

 

1 )P: (722.22 , 1..1.22) 

2 )(P: (101..12 , 722.22 

3 )P: (101..12 , 1..7.22) 
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4 )P: (1..7.22 , 110.12) 

 مساحت مقطع عرضی با مفروضات زیر را به دست آورید: -19

متر،در میخ کناره  7.1عمق خاک در میخ مرکزی  dL=07 mمیخ کناره چپ و  dR=0. m، میخ کناره راستw=71 mعرض خیابان 

 hL=6.. mو در میخ کناره چپ  hR=7.. m  راست

1)02.2 𝑚0                                  2) 27 𝑚0                                       3) 20 𝑚0                                        4) .1 𝑚0     

میلی متر و تار وسط  0211برای تعیین ارتفاع یک ساختمان بلند مرتبه، شاخص را کنار ساختمان گذاشته و قرائت های تار باال  -21

درجه  .3درجه انجام داده ایم. سپس به باالترین نقطه ساختمان نشانه روی کرده و زاویه زنیتی  21 یمیلی متر را با زاویه زنیت 0811

 را قرائت کرده ایم. ارتفاع ساختمان چند متر است؟

1).2.0.1                                    2) .1.1.1                                       3) 0...12                                       4)0..71211   

خارج از مسیر انتخاب و اندازه گیری های  Cنقطه  ABتوده خاکی قرار گرفته است. برای تعیین فاصله  MNدر مسیر مستقیم  -21

𝑨ˊ𝑩ˊالزم مطابق کروکی زیر انجام شده است. مطلوبست فاصله ؟ 

 

 

 AC=07m 

BC=06m                                                    

𝑨𝑨ˊ=𝑩𝑩ˊ=0m                                                  

                                    𝑴𝑨�̂� = 𝟏𝟑𝟎° 

     𝑵𝑩�̂� = 𝟏𝟑𝟓°  

 

 متر17.11(4                                 متر   12.11 (3                                   متر   11.11 (2                               متر  11..1(1

            به قرار زیر انجام شده است: B و  A مشاهدات قطبی بر روی دو نقطه P از نقطه -22

 

افقی                                           PA= 21.11 m افقی PB = 31.11 m                                                                                                 

𝜽�̂� = 𝟖𝟕° , 𝟐𝟐ˊ                                                 𝜽�̂�= 72° , 𝟐𝟐ˊ                                                                                                    

                   B= + 07°                 زاویه شیب        A= 𝟏𝟎𝟐ˊ,  زاویه قائم ˊ𝟎𝟎

 چقدر است؟ Bنسبت به  Aفاصله افقی و اختالف ارتفاع نقطه 

1 )1..27 m 07.1  و. m + 

2 )11.7. m 02.1  و. m - 

3 )17.27 m 07.1  و. m - 

4 )20.22 m 02.1  و. m + 

 

 

 

1m 1m 
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ممکنه طبق کروکی و  ، اندازه گیری های ABCDبرای بدست آوردن مساحت زمین  -23

 و مساحت ملک کدام گزینه است؟ ADجدول زیر است. اندازه بر 

 

     AB=011.11 m           

BC=21.11 m                                                      

CD=41.11 m                              

BD=062.62 m                           

      �̂� = 𝟗𝟎°, 𝟎𝟎ˊ  

 

1 )100.21 m 2121.00  و 𝑚0  

2 )111.11 m 1021.10  و 𝑚0  

3 )101.2. m 1.72.10  و 𝑚0  

4 )110..2 m 0..27.7  و 𝑚0  

.𝟐شعاع زمین دایره شکلی که مساحت آن  -24 𝟖𝟐𝟔 ×  چند سانتی متر است؟ 1:51111متر مربع است روی نقشه  𝟏𝟎𝟕

                                                                           سانتی متر 5.0 (2                                                                          سانتی متر 12(  1

                                                                           سانتی متر 6 (4                                                                          سانتی متر 15(  3

طول  باشد، 00311 سانتی متر و حداکثر تغییرات (Dever) .0درصورتی که باال آمدگی کناره مسیر در قوس راه آن شهری  -25

 باشد؟اتصال باید چقدر  قوس

                                                                           متر 10 (2                                                                                 متر 100(  1

3  )0.1 R                                                                                 4) 
655

𝑅
                                                                           

بر  N:(.72.11 , 0.3..8 , 264.68)و  M: (0.1.7. , 311.11 , 2.1.11)پالن زیر مربوط به خیابانی است که دو نقطه  -26

 واقع است گذری تا نقطه  Mمتری نقطه  767.11در کناره خیابان که در فاصله  Bکنار آن واقعند. می خواهیم از نقطه 

شیب آن  A:(6.1.11 , .61.11 , .22.14)  احداث نماییم. طول افقی گذرAB  و

 چقدر است؟

 

 

 % 1-متر و شیب 115.11 ( 1

 % 2+متر و شیب 215.11 ( 2

 % 2-متر و شیب 512.21 ( 3

 % 1.0+متر و شیب 021.21 ( 4
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است. طول  اندازه گیری های ممکنه از عرصه ملکی مطابق کروکی و جدول زیر انجام شده  -27

CB  با دقت سانتیمتر کدامیک از 

 گزینه های زیر است؟

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                           متر 11.10 (2                                                                          متر 100.00(  1

                                                                           متر 101.20 (4                                                                            متر 27.27(  3

در زمین کامالً مسطح احداث نماییم. بطوریکه کف شیب دار  m × 81 m .7در یک مجموعه ورزشی می خواهیم استخری به ابعاد  -28

نصب کنیم.   "خطر"عالمت عرضی  .7.7متر شود. در ضمن باید در عمق  ..8متر و در قسمت عمیق آن  ..0استخر در قسمت کم عمق 

 از ابتدای قسمت کم عمق کدامیک از گزینه های زیر است؟ "خطر"حجم خاکبرداری و فاصله عالمت 

1 )1000 𝑚3  متر 10و 

2 )10000 𝑚3  متر 11.1و  

3 ).000 𝑚3  متر 10و 

4 )1000 𝑚3  متر 12و 

را تراز کرده و تمام اعداد قرائت شده را پشت سر هم نوشته و جهت  Bتا منبع  Aمسیر آب رسانی از چشمه  یک نقشه بردار تجربی -29

تماماً سرازیری است و نقشه بردار  Bتا  Aمحاسبه اختالف ارتفاع از یک مهندس نقشه بردار کمک خواسته است. با توجه به این امر که از 

 کدام گزینه است؟ Bو  Aبار محل استقرار ترازیاب را تغییر داده، اختالف ارتفاع  2در این امر فقط 

, 10.1,  0001,  .2.7,  1110,  .720,  .0.2,  0002,  1020,  .0.0,  0201,  17.0,  1011,  02.0      

0110,  0100,  .7.0,  0.00,  1100,  10.0,  1000,  0100,  02..,  0101,  1117,  021.      

 

1)-12.002 m                               2)    -11.200 m                             3) -11.000 m                              4) -17.200 m  

   قرار گرفته است. طول جغرافیایی آن با دقت Zone 68و  Zone 66در مرز مشترک  U.T.Mموقعیت شهری در سیستم تصویر  -31

 درجه کدامیک از گزینه های زیر است؟
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1)10°                                          2) .1°                                           3) .0°                                         4) 12° 

 

 

 کدامیک از تعاریف زیر برای داده های توصیفی صحیح است؟  در سامانه اطالعات مکانی -31

 نقطه ای ندارند.( داده های توصیفی لزوماً مختصات 1

 ( رقوم نقطه ارتفاعی از جمله داده های توصیفی آن است.2

 ( هر داده مکانی همواره با یک داده توصیفی همراه است.3

 ( مساحت زمینی که داخل محدوده آن نوشته می شود از جمله داده های توصیفی آن است. 4

 ؟نیستکدام گزینه درست  (Raster)و رستری  ctor)e(Vری در سامانه اطالعات مکانی با مقایسه مدل داده های بردا -32

 ( حجم ذخیره سازی داده های برداری از رستری کمتر است.1

 ( دقت هندسی داده های برداری از رستری باالتر است.2

 ( ساختار داده های رستری ساده تر از برداری است.3

 . ( کیفیت نمایش عوارض داده های برداری بهتر از رستری است4

در دستورالعمل های همسان سازی نقشه برداری، فاصله ایستگاه های ترازیابی دقیق در مناطق کوهستانی دشت کدام گزینه توصیه  -33

 شده است؟

1 )1-1.2 km  0.2-1.2کوهستانی km دشت 

2 )1.2-0.2 km  1.2-1کوهستانی km دشت 

3 )200-1000 m  0000-1000کوهستانی m دشت 

4 )1.2-0 km  0کوهستانی-. km دشت 

 ؟نیستکدامیک از گزینه های زیر عامل تغییر شتاب ثقل در سطح زمین  -34

 عرض جغرافیایی (2تغییرات ارتفاع                                                                         (  1

 طول جغرافیایی (4                           توزیع نامنظم جرم                                         (  3

 شعاع متوسط زمین است.( R........................ است. ) dاثر خطای کرویت و انکسار در یک مسیر ترازیابی به طول  -35

بزرگتر از (  1
𝑑2

2𝑅
کوچکتر از  (2                                                                         

𝑑2

2𝑅
 

مساوی (  3
𝑑2

2𝑅
مساوی  (4                                                                           

𝑑2

2𝑅+𝑑
 

متر در نظر گرفته شده،  R=.11و شعاع قوس دایره  A=731برای طراحی جاده ای با توجه به سرعت مورد نیاز مقدار ثابت کلوتوئید -36

 صال چقدر است؟طول قوس ات

 متر                                                                          10.22. (2متر                                                                          1.2.00(  1

 متر                                                                          0.20 (4متر                                                                          .111.2(  3

 برای پیاده نمودن بر ملک مشرف به گذر کدام گزینه نسبت به بقیه اولویت دارد؟ -37

 مندرج در پروانه( رعایت ابعاد 1

 ( رعایت بر موجود همسایگان مجاور2
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 ( رعایت عرض گذر نسبت به ملک ساخته شده روبرو3

 ( رعایت نقشه طرح اجرایی گذر مربوطه 4

 برای پیاده کردن محور ستون های ساختمان در حال اجرا، کدام گزینه نسبت به بقیه اولویت دارد؟ -38

 ی محاسباتی( بر اساس ابعاد مندرج در نقشه ها1

 ( بر اساس ابعاد مندرج در نقشه های معماری2

 ( بر اساس مختصات هندسی شده نقشه های معماری و محاسباتی مصوب3

 ( بر اساس ارتفاع مندرج در نقشه های معماری و محاسباتی 4

 ؟نیستند ous)Synchron-(Sunمدار کدام گروه از ماهواره های زیر به صورت قطبی، دایره ای و خورشید آهنگ  -39

 SPOTماهواره های تصویربرداری ( 1

 ماهواره های تعیین موقعیت( 2

 (Geo Stationaryماهواره های زمین آهنگ)( 3

  Land Satماهواره های تصویربرداری ( 4

درجه باشند حذف  01، ماهواره هایی را که زاویه ارتفاعی آنها کمتر از GPS در قرائت مختصات نقاط زمینی با استفاده از گیرنده های -41

 می کنیم. علت اصلی ایت کار چیست؟

 ( ترکیب بهتر ماهواره ها1

 ( حذف محدوده انکسار شدید امواج در جو2

 ( همزمانی ماهواره های حاضر در افق گیرنده3

 ( ایجاد شرایط هندسی بهتر ماهواره ها 4

 در لحظه ارسال سیگنال چگونه اعالم می شود؟ GPSموقعیت یک ماهواره  -41

 ( به صورت مختصات کارتزین در دستگاه زمینی1

 ( به صورت مختصات کارتزین در دستگاه مداری2

 ( به صورت مختصات کارتزین در دستگاه سماوی3

 ( به صورت پارامترهای مداری 4

 ( در چه محدوده ای قرار دارد؟SPOT 3,2نسل جدید ) دقت مسطحاتی تصاویر ماهواره های -42

1)0.2 m – 2 m                                                                  2) 1.2 m – 0.2 m                                                                   

3)  0.72 m – 1.00 m                                                     4) 2 m – 10 m                                                                   

است، استفاده می کنیم. با توجه به این  °24برای اتصال دو خیابان شهری از یک قوس مرکب دایره ای دو مرکزی که زاویه مرکزی آن  -43

 متر باشد. شعاع قوس دوم کدامیک از گزینه های زیر است؟ 011متر و شعاع قوس اول  008.37متر و  22.42که طول دو مماس به ترتیب 

 متر 102(4                                 متر   1.0 (3                                   متر  120 (2                              متر   1.1(1

پیاده کنیم. در صورتی که از اختالف طول وتر و طول قوس  0001111می خواهیم قسمتی از یک میدان دایره ای شکل را با دقت  -44

 صرفنظر کنیم، بایستی طول وتر کوتاه را با چه نسبتی از شعاع اختیار کنیم؟

1) 
1

12
𝑅                                    2) 

1

10
𝑅                                         3)                                            

1

00
𝑅 4)  

1

00𝑅 
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( 0311.11 , 7611.11( و مختصات انتهای قوس )0.11.11 , 0.11.11در یک قوس دایره ای مختصات نقطه شروع ) -45

=∆است. در صورتی که زاویه مرکزی  𝟕𝟎°,  چقدر است؟ "متر"باشد شعاع قوس با دقت  ˊ𝟐𝟎

 متر                                                                          200.00 (2متر                                                                          700.00(  1

 متر                                                                          210.00 (4متر                                                                          720.00(  3

 سرعت انتشار امواج صوتی در کدامیک از محیط های زیر بیشتر است؟ -46

 سطح دریاها (2 متر                                                           1000ارتفاعات باالی ( 1

 عمق آب های آزاد (4سطح خشکی ها                                                                       (  3

میلی  44( با فاصله کانونی SWAاری هوایی از نوع)متر و دوربین عکسبرد 7711در یک پروژه عکسبرداری هوایی، ارتفاع پرواز  -47

سانتی  76×76متر و ابعاد عکس  8311متر، فاصله محورهای دو باند پرواز  00.1متر است. اگر فاصله بین دو ایستگاه عکسبرداری 

 متر باشد، مقدار پوشش طولی و عرضی عکسبرداری کدامیک از گزینه های زیر است؟

 %02عرضی  - %22( طولی 1

 %00عرضی  - %10( طولی 2

 %00عرضی  - %20( طولی 3

 %10عرضی  - %0.( طولی 4

 برای انجام ترمیم تحلیلی در فتوگرامتری از چه روابطی استفاده می شود؟ -48

 ( تبدیل پروژکتیو1

 ( اینرشیال2

 ( تبدیل آفاین3

 ( تقاطع فضایی4

 00611زمان نوردهی  0001111کیلومتر بر ساعت و مقیاس عکسبرداری  611در صورتی که سرعت هواپیمای عکسبرداری  -49

 )یک سیصدم( ثانیه باشد، مقدار تئوریک کشیدگی تصویر بر روی فیلم در اثر حرکت هواپیما به کدام گزینه نزدیک تر است؟

 میکرون 00( 1

 میکرون 12( 2

 میکرون 02( 3

 میکرون 21( 4

 صفحه مداری ماهواره ها در فضا مشخص می شود؟ با کدام دو پارامتر زیر، موقعیت -51

 ( i )و زاویه میل  ( w )( آرگومان پریجی1

 ( w )و آرگومان پریجی  ( f )( آنامولی حقیقی2

 ( Ω )و بعد نقطه گرهی صعودی  ( f )( آنامولی حقیقی3

 ( i )و زاویه میل  ( Ω )بعد نقطه گرهی صعودی ( 4

 

ف
رشی

ای 
رس

شه 
ندی
ا



نقشه برداری                رشته                                                          49مرداد –آزمون ورود به حرفه مهندسان         اندیشه رسای شریف                     

 
 

 چیست؟ و مهمترین روش مقابله با آن در طول های بلند کدام است؟منبع خطای انکسار یونسفر  -51

 اندازه گیری آن –( ذرات آب در فضا 1

 مشاهدات دو فرکانسه –( الکترون های آزاد 2

 مدل های استاندارد –( الکترون های آزاد 3

 مشاهدات دو فرکانسه –( ذرات آب در فضا 4

و تعداد ماهواره  01دالت تفاضلی دوگانه برای یک فاز حامل، اگر تعداد گیرنده ها در تعیین موقعیت تفاضلی کینماتیک با معا -52

 در نظر گرفته شوند، تعداد معادالت و مجهوالت به ترتیب از راست به چپ کدامند؟ 3و تعداد اپک ها  01ها 

1) 0.. , .21                              2)  1.2 , .21                                   3) 1.2 , 100                                  4)0.. , 100 

 دو گیرنده، کدام منبع خطا بطور کامل حذف می شود؟ –در ترکیب تفاضلی دو گانه دو ماهواره  -53

 ( خطای ساعت گیرنده و ماهواره1

 ( خطای تأخیر یونسفری و تروپسفری2

 ( فقط خطای ساعت گیرنده3

 خطای ساعت ماهواره( فقط 4

 شعاع های انحنای قائم اولیه و نصف النهاری در ................. با هم مساوی و مقدار آن ...................... است. -54

a ( 1 - 𝑒2 )عرض جغرافیایی ( 1  − a ( 1 - 𝑒2 )عرض جغرافیایی  (2                                            50   − ±°50 

عرض جغرافیایی (  3
𝑎

√1−𝑒2 عرض جغرافیایی  (4                                              ±°50  − 
𝑎

√1−𝑒2  −   50 

واحدی که با یک پروانه ساختمانی ساخته شده اند برای هر واحد  211نحوه صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان در یک مجموعه  -55

 ساختمانی چگونه است؟

 شناسنامه فنی و ملکی برای مجموعه صادر و تحویل مدیریت ساختمان ها می شود.( تنها یک 1

 رد.پس از تکمیل کار به ازای هر واحد ساختمانی یک شناسنامه فنی و ملکی ساختمان صادر و در اختیار مرجع صدور پروانه و مالکان قرار می گی (2

 احدها تصویربرداری شده و توسط مدیر ساختمان تحویل مالکان قرار می گیرد.( پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، به تعداد و3

بنابر تقاضای مالکان به ازای هر واحد یک نسخه مصدق شناسنامه فنی و ملکی ساختمان با قید  پس از صدور شناسنامه فنی و ملکی ساختمان، (4

 گیرد. توضیحات الزم توسط سازمان استان صادر و در اختیار آنها قرار می

با تعلیق یکی از اعضای هیأت رئیسه سازمان نظام مهندسی ساختمان استانی، هیأت مدیره برای انتخاب جایگزین ظرف یک ماه به  -56

 توافق الزم نرسیده است.در مورد چگونگی اقدام کدام گزینه صحیح است؟ 

ی مزبور بالفاصله عضو جایگزین در هیأت رئیسه را تعیین و معرفی ( هیأت مدیره ظرف یک ماه مراتب را به شورای مرکزی منعکس نموده و شورا1

 می نماید.

 (با توجه به رشته و گروه تخصصی عضو تعلیق شده،عضو علی البدل همان رشته جایگزین وی در هیأت رئیسه خواهد شد.2

شورای مرکزی مکلف است پس از اعالم فوری مراتب توسط هیأت مدیره، ظرف یک ماه عضو جایگزین را از بین اعضای هیأت مدیره تعیین و معرفی  (3

 نماید.
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معرفی ( هیأت مدیره ظرف یک ماه مراتب را به شورای مرکزی اعالم و شورای مرکزی نیز ظرف یک ماه عضو جایگزین را از بین اعضای هیأت مدیره 4

 می نماید.

نسبت به تأسیس یک دفتر مهندسی طراحی ساختمان اقدام نموده اند. ظرفیت  اًدو نفر از مهندسان پایه یک رشته عمران مشترک -57

اشتغال یکی از مهندسان یاد شده چنانچه شاغل تمام وقت نبوده و تعهد نماید در طول مدت یک سال آینده شغل تمام وقت دیگری را 

 و موضوع به تأیید مراجع ذیربط رسیده باشد، حداکثر چقدر می باشد؟ تقبل نکند

 متر مربع 2200.( 2            متر مربع                                                         2000( 1

 متر مربع 02200( 3متر مربع                                                                    0.000( 3

 نفر در یک مجتمع مسکونی مناسب تر است؟ 365کدامیک از گزینه های زیر برای احداث پناهگاهی با ظرفیت  -58

 سلول مجزا باضافه یک دستگاه پناهگاه با دو سلول مجزا 3احداث دو دستگاه پناهگاه هر کدام مشتمل بر ( 1

 اسلول مجز 5احداث یک دستگاه پناهگاه مشتمل بر ( 2

 سلول مجزا 1احداث یک دستگاه پناهگاه مشتمل بر  (3

 سلول مجزا 4احداث دو دستگاه پناهگاه هر کدام مشتمل بر ( 4

 ؟نمی باشدکدامیک از گزینه های زیر صحیح  -59

 حمل بار با دست در هنگام استفاده از نردبان ممنوع است.( 1

 سانتی متر است. 02سانتی متر و حداقل پهنای کف آنها  00حداکثر ارتفاع پله های موقت در کارگاه ها ( 2

 متر است. .حداقل عرض راه شیب دار که در گودبرداری ها ایجاد می شود  (3

 میلی متر می باشد. 0.در صورت استفاده از تخته چوبی برای پوشش کف در راه های شیب دار، ضخامت آن حداقل ( 4

 ؟کدامیک از گزینه های زیر صحیح است -61

متر مربع معرفی شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محسط  100.متر ارتفاع و زیر بنای  11( در یک کارگاه ساختمانی با 1

 زیست الزامی می باشد.

 متر است. 1.2( حداقل ارتفاع حصار حفاظتی از کف معبر عمومی 2

 متر می باشد. .( حداقل فاصله عمودی بیرون زدگی از روی سطح سواره رو 3

 درجه سانتی گراد می باشد، روی سطح زمین مجاز نیست. 7( نگهداری مایعاتی که نقطه شعله زنی آنها بیش از 4
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 1394مرداد  نقشه برداریسؤاالت آزمون ورود به حرفه مهندسان رشته  کلید

 پاسخ شماره سؤاالت پاسخ شماره سؤاالت

1 2 31 1 

2 3 32 3 

3 1 33 1 

4 4 34 4 

0 1 30 2 

6 2 36 1 

5 3 35 4 

1 3 31 3 

° 4 3° 3 

15 2 45 2 

11 1 41 4 

12 4 42 2 

13 1 43 2 

14 3 44 3 

10 2 40 1 

16 4 46 4 

15 2 45 3 

11 3 41 1 

1° 2 4° 3 

25 1 05 4 

21 1 01 2 

22 3 02 1 

23 2 03 1 

24 4 04 3 

20 2 00 4 

26 1 06 3 

25 2 05 4 

21 3 01 1 

2° 3 0° 4 

35 4 65 1 
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