
ف                                                                                                                                          ر ه رسای  د ا  عماری                                                       ا   ١۴٠١ور  -ا

 

  @ arsharif    ۴۴٠۴٩٢٠٠- ۴۴٩٧۵٨۶١   صادقيه، سيدخندانشعبات:   

 

 
 
 

 

به منظور تامين امنيت واحدهاي مسكوني حداقل فاصله افقي بين نزديك ترين نقـاط دو پنجـره مجـاور در دو    -1
تصرف مجزا در حالت هاي الف)واقع بر روي يك ديوار مسطح و ب)واقع روي دو ديوار عمود بر هم يا داراي زاويـه  

  درجه بايد چقدر باشد؟ 90كمتر از 
     
  متر 3,5-متر و ب 3-)الف1
  متر 2-متر و ب 1-)الف2
  متر 3-متر و ب2-)الف3
  متر 2-متر و ب 1,5-)الف4
  
  كدام پاسخ به ترتيب در مورد كاشي كاري ديوارهاي الف)دستشويي و توالت و ب)حمام صحيح مي باشد؟-2
  
  سانتي متر   200ب)حداقل –سانتي متر  120)الف)حداكثر 1
  سانتي متر  200ب)-سانتي متر 130)الف)2
  سانتي متر 200ب)–سانتي متر  110)الف)3
  سانتي متر   200ب)حداكثر -سانتي متر 120)الف)4
  
ضمن رعايت حداكثر شيب يك متر و يك متر انتهايي شيبراه هاي مسقف در توقفگاه هاي عمـومي ،چنانچـه   -3

  متر باشد ،حداكثر شيب مجاز چند درصد است؟ 12طول شيبراهه 
  
  درصد 16)4      درصد 15)3      درصد 18)2    درصد 17)1
  
در چه صورتي سازمان امور مالياتي ميتواند برخي از مشاغل را از نگهداري اسـناد و مـدارك موضـوع قـانون     -4

ماليات هاي مستقيم و ارائه اظهار نامه مالياتي معاف كرده و ماليات مربوطه را به صورت مقطـوع تعيـين و وصـول    
  كند؟

  
  گهداري اسناد و ارائه اضهار نامه وجود ندارد.)تحت هيچ شرايطي امكان معافيت مشاغل از ن1
 84)در صورتي كه ميزان فروش كاال و خدمات ساالنه و رهن و اجاره انها حداكثر ده برابر معافيت موضـوع مـاده   2

  قانون باشد  
 بيست برابر معافيت موضـوع مـاده   )در صورتي كه ميزان فروش كاال و خدمات ساالنه و رهن و اجاره انها حداكثر3

  قانون باشد 84
  قانون باشد   84)در صورتي كه ميزان فروش كاال و خدمات ساالنه انها حداكثر سي برابر معافيت موضوع ماده 4
  
  ميلي متري براي گردي لبه پله هاي ساختمان ،به چه منظ.ور در نظر گرفته شده است؟ 13حداكثر شعاع -5
  
  )نصب فرش هاي كناره روي پله و استقرار بهتر و بيشتر و انها 1
  )بيشتر كردن عمق مفيد پله 2
  )مقاوم كردن بيشتر لبه ي پله ها 3
  )جلوگيري از سر خوردن استفاده كنندگان4
  
  كدام پاسخ در مورد استفاده از فراورده هاي گچي صحيح است؟-6
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ف                                                                                                                                          ر ه رسای  د ا  عماری                                                       ا   ١۴٠١ور  -ا

 

  @ arsharif    ۴۴٠۴٩٢٠٠- ۴۴٩٧۵٨۶١   صادقيه، سيدخندانشعبات:   

 

 
 
 

 

  
  )چسباندن قطعات بنايي با استفاده از مالت گچ در ديوار هاي باربر و غير بار بر مجاز نيست 1
  )براي چسباندن قطعات بنايي در ديوار هاي غير باربر ،استفاده از مالت گچ مجاز است 2
  )استفاده از مالت گچ در ديوار هاي باربر ،براي چسباندن قطعات بنايي مجاز است 3
  مالت گچ براي چسباندن قطعات بنايي در ديوارهاي غير باربر مجاز نيست )استفاده از 4
  
  درصد خاك رس مي باشد چيست؟ 20درصد اكسيد كلسيم و  80در پاسخ هاي زير نام اهكي كه داراي -7
  
  حجم ان افزايش كمي دارد  –)اهك نيمه ابي و مانند اهك ابي در زير اب سفت ميشود 1
  حجم ان افزايش زيادي دارد  –در زير اب گرفته و سفت ميشود )اهك ابي ناميده ميشود و 2
  )اين نوع اهك ابي،ناميده ميشود و مانند اهك نيمه ابي در زير اب گرفته و سفت ميشود 3
  حجم ان افزايش بسيار زيادي دارد  –)اهك نيمه ابي ناميده ميشود و در زير اب گرفته و سفت ميشود 4
  
ي كه مدت زيادي در انبار مانده اند و به صورت كلوخه هـاي فشـرده درامـده    سيمان هاي هيدروليكي كيسه ا-8

  باشند ،ايا به عنوان سيمان ميتوانند قابل استفاده باشند؟
  
  )سيمان هايي كه بر اثر ماندن مدت زيادي در انبار كلوخه شده اند و به هيچ وجه قابل استفاده نيستند1
  سبندگي سيمان شده و قابل استفاده نيست )اين حالت در سيمان باعث از بين رفتن چ2
  )چنانچه با ضربه زدن و غلتاندن كيسه ها ،كلوخه ها به صورت پودر در ايند قابل استفاده ميباشد 3
  ) سيمان هاي كلوخه شده را بايد با اب مرطوب كرده و سپس استفاده كرد  4
  
چنانچه درهـاي   سانتي متر است  220در يك ساختمان اداري ،اختالف ارتفاع طبقه همكف تا نيم طبقه همكف -9

اسانسور در اين دو تراز در يك سمت چاه قرار داشته باشند،كدام يك از انواع درهـا بـراي ايـن سـاختمان قابـل      
  استفاده است؟

  
  )تمامي انواع درها شامل نيمه اتوماتيك ،تلسكوپي،سانترال  1
  )همانند درهاي ساير طبقات 2
  ميلي متر  2000)الزاما در از نوع نيمه اتوماتيك و به ارتفاع حداكثر 3
  )طبقه محسوب نشده و مجاز به تعبيه در نمي باشيم  4
  
  شونده نميباشد ؟كدام يك از موارد زير از مشخصه هاي اصلي بتن خود متراكم -10
  )قوام ،پايداري و عدم جداشدگي سنگدانه ها در طول مدت حمل 1
  متر به صورت صقوط ازاد  2)قابليت بتن ريزي از ارتفاع تا 2
  )قابليت جاري شدن تحت وزن خود 3
  )قابليت عبور از فضاي تنگ بين ارماتور ها  4
  
  
ر بر محصور شده با كالف هـاي بـتن افقـي و قـائم     رعايت كدام يك از مشخصات زير در ساخت ديوار هاي با -11

  درست است ؟
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  مجاز نيست صورت دندانه دار در محل اتصال ديوار به كالف هاي قائم بتني مسلح )اجراي هشت گير به 1
  ميلي متر باشد   15)ضخامت بند هاي افقي و قائم  در ساخت ديوار هاي ممتد نبايد كمتر از 2
  و متقاطع استفاده از روش هست گير بالمانع است )در ساخت ديوار هاي ممتد 3
  )در صورتي كه ديوار چيني به طور هم زمان ميسر نباشد ،قسمت هايي از ديوار را ميتوان به صورت الريز ساخت  4
  

باشـد درشـت     mm 20چنانچه حداقل ضخامت ديواره بلوك سيماني توخالي كه در ساخت ديوار به كار ميرود -12
  ترين بعد دانه شن به كار رفته در ساخت بلوك چقدر بايد باشد 

  
  ميليمتر  11)2            ميليمتر  13)1

  ميلي متر  12)4            ميلي متر  10)3
  

متر بر ثانيه و قابليت جابجايي افراد با صندلي  2,0كمترين ارتفاع چاهك اسانسور كششي مسكوني با سرعت -13
  چرخدار ،چقدر است؟

  
  ميلي متر  2200)2              ميليمترز  1750)1

  ميليمتر  2000)4              ميليمتر  1400)3
  

در مناطقي كه خطر زلزله وجود دارد در چه ديوار هايي بايد با استفاده از عضو افقي با مقطع فوالدي يـا بتنـي   -14
ارتفاع ازاد ديوار را كاهش داد و ايا در اين حالت براي اينكه جداسازي ديوار از قاب سازه اي به نحو مناسب انجـام  

  شود ،نياز به اجراي وادار انتهايي ميباشد ؟ 
  
  خير  –متر  3ديوار هاي با ارتفاع بيش از  )در1
  بلي -متر 3,5)در ديوار هاي با ارتفاع بيشض از 2
  بلي –متر  3)در ديوار هاي با ارتفاع بيش از 3
  خير  –متر  3,5)د ديوار هاي با ارتفاع بيش از 4
  

ظر از حجم يا سطح در هر سازه بتن ارمه براي هر نوع و رده بتن ،حداقل چند نوبت نمونه برداري ،صرف ن-15
  سازه،ضروزت دارد؟

  
  بلي–نوبت  4)2          بلي-نوبت  6)1

  خير–نوبت  6)4          خير-نوبت 4)3
  
  
  
  
  

در محل اتصال تير و ستون سازه بتني مسلح ،رعايت كدام يك از موارد زير بـراي ميلگردهـاي عرضـي الزم    -16
  است؟

  
  بعد عضو باشد)فاصله مركز به مركز تنگ ها بايد بيشتر از كوچكترين 1
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  ميليمتر باشد 10ميليمتر ،قطر ميلگرد تنگ حداقل  34براي ميلگردهاي طولي تا قطر )2
  ميليمتر باشد 10ميليمتر ،قطر ميلگرد تنگ حداقل  32)براي ميلگردهاي طولي تا قطر 3
  برابر حداكثر قطر اسمي سنگدانه باشد 3)فاصله ازاد تنگ ها از يكديگر حداقل 4
  

  له ارماتور هاي طولي از يكديگر در هر شبكه در ديوار هاي درجا ريز،چه محدوديتي دارد؟حداكثر فاص-17
  
  ميلي متر در نظر گرفته شود  250برابر ضخامت ديوار و  2)نبايد بيشتر از 1
  ميليمتر در نظر گرفته شود   350برابر ضخامت ديوار و  3)نبايد بيشتر از 2
  ميليمتر در نظر گرفته شود   350ضخامت ديوار و برابر  2)نبايد بيشتر از 3
  ميليمتر در نظر گرفته شود   250برابر ضخامت ديوار و  3)نبايد بيشتر از 4
  

  در محل وصله ي اعضاي فوالدي ساختمان كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟-18
  
ده و توانـايي الزم جهـت انتقـال    ميليمتر بـو  6)در اتصاالت جوشي،ورق هاي پر كننده كه ضخامت ان بيشتر از 1

  نيروي وصله را دارند ،بايد تا لبه ورق وصله ادامه يابد 
داخلي ورق وصله و وجه خارجي قطعه با ابعاد كوچكتر ،مساوي  )در اتصاالت جوي ،در صورتي كه فاصله بين وجه2

  ميليمتر باشد،نيازي به تعبيه ورق هاي پركننده نميباشد 6يا كمتر از 
ميليمتر بوده و توانايي الزم جهت انتقـال   6الت جوشي ،ورق هاي پر كننده اي كه ضخامت ان بيشتر از )در اتصا3

  نيروي وصله را دارند،نبايد بيش از لبه هاي ورق وصله ادامه يابد
)در اتصاالت جوشي در صورتي كه فاصله بين وجه داخلي ورق وصله و وجه خـارجي قطعـه بـا ابعـاد كـوچكتر      4

  ميليمتر باشد،نيازي به تعبيه ورق هاي پر كننده نمي باشد 2متر از ،مساوي يا ك
  

در مقاطع مختلط حداقل فاصله ي مركز تا مركز بين برشگير هاي از نوع گل ميخ و در امتداد محور طولي تيـر  -19
  ها چند برابر قطر انها مي باشد ؟  

  
  برابر   6)2              برابر   12)1

  برابر   2)4              برابر   4)3
  

  تعداد سرويس هاي بهداشتي الزامي در كارگاه هاي ساختماني چند عدد است؟-20
  
نفر كارگر حداقل يك توالت و روشويي و در هر حال در كارگاه سـاختماني تعبيـه يـك توالـت و      25)به ازاي هر 1

  روشويي الزامي است .
رگاه ساختماني تعبيه يـك توالـت و دو   نفر كارگر حداقل يك توالت و روشويي و در هر حال در كا 10)به ازاي هر 2

  روشويي الزامي است 
يك توالت و روشويي و در هر حال در كارگاه ساختماني تعبيـه يـك توالـت و    نفر كارگر حداقل  15)به ازاي هر 3

  روشويي الزامي است 
يـك توالـت و    نفر كارگر حداقل يك توالت و روشويي و در هر حال در كارگاه سـاختماني تعبيـه   40)به ازاي هر 4

  روشويي الزامي است.
  

يف
شر

ای 
رس

شه 
اندي



ف                                                                                                                                          ر ه رسای  د ا  عماری                                                       ا   ١۴٠١ور  -ا

 

  @ arsharif    ۴۴٠۴٩٢٠٠- ۴۴٩٧۵٨۶١   صادقيه، سيدخندانشعبات:   

 

 
 
 

 

از نوك  4به شرح زير (ارتفاع نرده پله در مبحث  12و  4اختالف در ارتفاع اعالم شده و نرده پلكان در مباحث -21
  سانتي متر) به چه علت است؟ 85تا  75بين  12سانتي متر و در مبحث  90پله 

  
   12فاظ در مبحث )لزوم قرار گيري بار و وسايل ساختماني روي نرده و ح1
   12)نبود كف سازي در محوطه و پلكان مبحث 2
   12)موقتي بودن نرده هاي ذكر شده در مبحث 3
   12)نبود نازك كاري و كارهاي چوبي الزم در مبحث 4
  

  سازنده ساختمان موظف است جهت كاهش االينده ها اقدامات زير انجام دهد:-22
  
جداسازي محل هاي خطر ناك،نصب حفاظ ها و تهويه موضعي ،محدود سازي سـاعت كـار شـاغلين و افـراد در     )1

  معرض خطر،الزام به استفاده از وسايل حفاظت فردي  
)جداسازي محل هاي خطرناك كارگاه ،تقليل همه اقدامات ساختماني ،الزام به استفاده از وسايل حفاظت فـردي  2

  ه الودگي  ،نصب دستگاه هاي حساس ب
  )تعطيل همه اقدامات ساختماني ،تجهيز عالئم و تابلوهاي ايمني در محل كارگاه،استفاده از وسايل حفاظت فردي  3
)نصب حفاظ ها و تهويه موضعي ،تعليق همه اقدامات ساختماني ،تجهيز كارگاه به تابلوهاي ايمني ،نصب دستگاه 4

  هاي حساس به الودگي
  

  اجراي اسانسور ها درست است؟كدام پاسخ در مورد -23
  
متر از باالترين و پـايين تـرين نقطـه چـاه و      0,5)براي روشنايي چاه اسانسور الزم است دو عدد چراغ در فاصله 1

  متر با حفاظت و قابليت روشن و خاموش شدن از محل موتور خانه نصب شوند. 8مابقي چراغ ها با فواصل 
  متر مي باشد 45در اسانسور در هر طبقه )حداكثر مسافت از ورودي ساختمان تا 2
  )چنانچه تعداد اسانسورها از سه دستگاه بيشتر باشد ميتوان انها را در يك چاه قرار داد3
  ميليم تر است    14001100)حداقل ابعاد كابين اسانسور با قابليت حمل صندلي چرخدار 4
  

كثر مساحت مفيـد كـابين چنـد متـر مربـع      كيلوگرم باشد،حدا 525جرم)اسانسور –در صورتي كه (ظرفيت -24
  ميباشد؟

  
  متر مربع 1,17)1
  متر مربع 1,45)2
  متر مربع 1,30)3
  متر مربع 1,60)4
  
  
  
  

  كدام پاسخ در مورد عملكرد و مشخصات اسانسور ها درست است؟-25
  
  متر بر ثانيه فقط براي اسانسورهاي كششي الكتريكي به كار ميرود  0,4)سرعت 1
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  كيلوگرم فقط براي تخت بيمارستاني و وسايل پزشكي كاربرد دارد 2500با ظرفيت )اسانسورهاي 2
  كيلوگرم براي تخت بيمارستاني،همراه و وسايل پزشكي كاربرد دارد 2500)اسانسورهاي با ظرفيت 3
  )ارتفاع چاهك مشترك چندين اسانسور برابر است با ارتفاع چاهك الزم براي اسانسور كم سرعت  4
  

فاصله افقي محور طولي توالت از سطح ديوار مجاور يا هر مانع ديگر در توالت هاي غربي و شرقي بايد حداقل -26
  چقدر باشند؟

  
  سانتي متر  45و شرقي  30غربي )1

  سانتي متر   60و شرقي  50غربي
  سانتي متر  75و شرقي  45)غربي3
  سانتي متر   45و شرقي  45)غربي 4
  

متر را طي ميكنـد.براي   12ميليمتر ،مسيري افقي به طول  34ي به قطر نامي در بخشي از ساختمان ،لوله مس-27
  مهار لوله به چه تعداد بست جهت تكيه گاه لوله نياز است؟

  
1(3        2(4      3(6        4(5    
  

  كدام پاسخ در مورد اجراي لوله كشي اب مصرفي در ساختمان صحيح است؟-28
  
  زير كف دفن شود نياز به اجراي عايق رطوبتي نيست)در صورتي كه تمامي لوله يا قسمتي از ان 1
  )در اتصال دنده اي ،مواد اب بندي فقط بايد روي دنده هاي خارجي اضافه شد2
)در لوله كشي فوالدي گالوانيزه ميتوان به جاي استفاده از زانوهاي فوالدي گالوانيزه از روش خم كردن اسـتفاده  3

  كرد
  بايد روي دنده هاي دو طرف خارجي و داخلي اضافه شود   )در اتصال دنده اي ،مواد اب بندي4
  

از تصرف هاي ساختماني ،فضاهاي فرعي حادثه خيز،حداكثر چند درصد مسـاحت طبقـه را مـي    در هر طبقه -29
  توانند اشغال كنند

  
  درصد 20)2                درصد 10)1

  درصد 15)4                درصد 12)3
  

لوازم بهداشتي از سيستم جداگانه و از كلكتور گرفتـه شـده،حداكثر   در ساختماني اب سرد و گرم هر يك از -30
  سرعت اب در اين كلكتور چند متر بر ثانيه ميتواند باشد

  
1(1,1  
2(1,4  
3(1,2  
4(2,1  
  

  حداقل شدت روشنايي اتاق نشيمن و پذيرايي در يك محل مسكوني چند لوكس است؟ -31
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  لوكس 200)2                لوكس 50)1

  لوكس 70)4                لوكس 100)3
  

  در مورد جوش هاي سيستم لوله كشي گاز طبيعي صحيح است؟  كداميك از پاسخ ها -32
  
  ميلي متر باشد قابل قبول است 3,5)چنانچه در جوش لب به لب ،نفوذ جوش در سرتاسر جوش حداكثر 1
  نيست ميليم تر باشد قابل قبول 3)در جوش لب به لب چنانچه نفوذ جوش در سرتاسر جوش بيش از 2
ميلـي متـر    3,5)چنانچه ريشه جوش به طور ناقص پر شده باشد،در صوري كه مجموع طول اين عيب حـداكثر  3

  باشد،قابل قبول است
ميلي متر باشد  2)چنانچه ريشه جوش به طور ناقص پر شده باشد ،در صورتي كه مجموع طول اين عيب حداكثر 4

  قابل قبول است .
  

ميلي متر باشد.شعاع انحناي داخلـي   32بيرون لوله گاز گاز از نوع فوالدي ،قطر  چنانچه در اجراي لوله كشي-33
  درجه باشد،نبايد كمتر از كدام يك از مقادير زير باشد؟ 90خميدگي در صورتي كه خم لوله 

  
  ميليمتر  180)2                ميليم تر  192)1

  ميليمتر 185)4                ميليمتر 190)3
  

جهت پنجره هاي نما شرق و پنجره هاي با ابعاد يكسـان يـك متـر در يـك متـر      در ساختاني در انديمشك -34
طراحي شده اند.در مورد سايه بان هاي افقي و عمودي پنجره هاي اين نما به ترتيب كدام يك از گزينه هـاي زيـر   

  صحيحي است؟
  
      ر مت 1,73-) ضمن رعايت زواياي سايه بان بهتر است روي تمام اين نما سايه ايجاد شود 1
  0,57-متر 1)2
  1,73-متر 1)3
  نياز به سايه بان عمودي ندارد-)ضمن رعايت زواياي سايه بان بهتر است روي تمام اين نما سايه ايجاد شود4
  

سانتي با بيشتر شدن فاصـله   10سانت و با عرض پاشنه 30بلوك ساده به ارتفاع  مقاومت حرارتي سقف تيرچه-35
  ي شود؟در مورد سقف تيرچه و بلوك پلي استايرن پاشنه دار چطور؟محور تا محور تيرچه ها بيشتر م

  
  خير-)بلي2                  بلي-)خير1

  خير-)خير4                  بلي-)بلي3
  
  
  
  

محل نصب عالئم روي لوله هاي گاز شهري و گازوئيل در موتورخانه تاسيسات ساختمان و عالئمي كه محتـوي  -36
مشخص ميكند كجاست؟و در چه فواصلي روي لولـه مسـتقيم بايـد     لوله ،جهت جريان ان و عامل خطر براي ان را

  تكرار شود ؟
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 12تـا   6لوله مستقيم در فاصله هر )عالئم بايد در نزديكي شيرها ،فلنج ها و محل عبور لوله از ديوار نصب و روي 1

  متر تكرار شود
  متر تكرار شود   5 )عالئم بايد در نزديكي شيرها،فلنج ها نصب و روي لوله مستقيم در فاصله هر2
  متر تكرار شود 6تا  3)عالئم بايد بر روي شيرها ،فلنج ها و ديوار نصب شود و روي لوله مستقيم در فاصله هر 3
  )عالئم بايد چسبيده به شير ها و فلنج ها نصب شود و روي لوله مستقيم در فاصله هر متر تكرار شود  4
  

درجه) و كف دست ها رو به جلو (ماننـد   180بجايي بازوهاي باز (در عالئم ايمني با حركات دست ،حركت و جا-37
  شكل زير )به چه معناست؟

  
  )حركت به جلو1
  )پايان كل عمليات2
  )توقف و پايان حركت3
  )شروع فرمان4
  
  
  

در  در ساخت صنعتي سيستم قاب هاي سبك فوالدي سرد نورد شده عمدتا به چند روش اجرا ميشوند ؟و ايا -38
  اين سيستم اجرا يكپارچه ايتاد ها به صورت يكسره و بدون قطع در تراز طبقه مجاز است؟

  بلي-1)1
  بلي  -2)2
  خير-3)3
  خير  -2)4
  

در صورتي كه بازرس ساختمان در دست بهره برداري اخطاريه اي را صـادر نمايـد و بـه مسـئول نگهـداري      -39
  اطالعيه به ساكنان با كيست؟ ساختمان ارائه ئهئ،الف)وظيفه نصب و اطالع رساني

ب)در صورت رفع نواقصي كه اخطاريه به ان علل صادر شده بود چه كسي بايد نسبت به جمع اوري اخطاريه اقدام 
  نمايد؟

  
  مسئول نگهداري ساختمان-مالك ب-)الف1
  )مسئول نگهداري ساختمان2-ساختمانمسئول نگهداري -)الف2
  نمسدول نگهداري ساختما–بازرس ب -)الف3
  بهره بردار-ب-مسئول نگهداري ساختمان-)الف4
  

در هنگام به كار بردن روش هاي گرم كردن موضعي و يا تغيير شكل مكانيكي براي ايجـاد انحنـا و يـا از بـين     -40
  بردن ان ،حداكثر دماي مجاز موضع هاي گرم شده چه ميزان است؟

  
  )توسط مهندس محاسب سازه اعالم ميگردد1
  ت براي هر نوع فوالددرجه فارنهاي 800)2
  درجه سيلسيوس يراي فوالد هاي معمولي 650درجه سيلسيوس براي فوالد هاي پر مقاومت و الياژي و  565)3
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  درجه سيلسيوس  350)حداكثر 4
  

ميليمتر كـدام روش   14ميلي متر جهت اتصال پيچ با قطر اسمي  15براي سوراخكاري ورق فوالدي به ضخامت -41
  مجاز است؟

  نهايي ورق بايد به كمك مته دوار انجام پذيرد)سوراخ 1
  )با برشكاري و سپس برقو زدن انجام شود2
  )با منگنه كردن انجام شود 3
  ميلي متر پيش منگنه و سپس برقو زده شود . 10)تا قطر اسمي 4
  

بـه   خـودرو  90متر مربع،زير زمين اول بـه گنجـايش    3200در يك ساختمان با كاربري اداري و سطل اشغال -42
كاربري پاركينگ اختصاص داده شده است .با توجه به ضوابط حفاظت ساختمان ها در مقابل حريق ،كـدام يـك از   

  شرايط زير حاكم است؟
  
  متر براي استقرار خودروي اتش نشاني در محوطه پاركينگ در نظر گرفته شود 1514)يك فضا به ابعاد 1
  يعي مورد نياز است متر مربع سطح بازشو براي تهويه طب 40حداقل )2
  )حداقل چهار خروجي خودرو مورد نياز است پ3
  )براي سيستم كشف و اعالم حريق ،حداقل دو منطقه (زون )در نظر گرفته شود  4
  

  در اجراي سازه فوالدي كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟-43
متر استفاده از تسـمه مجـاز    6بيش از )براي ساخت اعضاي سازه اي نظير ستون ها و يا حتي شاه تير ها با طول 1

  است 
  متر باشد استفاده از تسمه مجاز است  6)براي ساخت شاه تير ها فقط هنگامي كه طول انها كمتر از 2
متر كمتر باشـد اسـتفاده از تسـمه     6)براي ساخت اعضاي سازه اي نظير ستون ها فقط هنگامي كه طول انها از 3

  مجاز است 
  ا جهت ساخت تيرها با جوش لب به لب استفاده از قالب اجباري است )براي اتصال تسمه ه4
  

  كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟-44
  
)تداخل خال جوش ها با جوش اصلي بالمانع است و در ورق هاي ضخيم براي اجراي خال جوش ها بايد از الكترود 1

  هاي كم هيدروژن استفاده نمود 
  ند و باشند و در ورق ضخيم با الكترودهاي كم هيدروژن اجرا شوند)خال جوش ها بايد كوچك و بل2
  كم هيدروژن اجرا شوند )خال جوش ها بايد كوچك و كوتاه باشند و در ورق ضخيم با الكترودهاي 3
  )خال جوش ها بايد كوچك و بلند باشند و در ورق ضخيم با الكترودهاي پر هيدروژن اجرا شوند 4
  
  
  
  

  ،روش هاي زير به ترتيب چه نكاتي را در مورد جوش مشخص ميكند ؟در بازرسي جوش -45
  ازمايش پرتو نگاري-
  بازرسي عيني با اندازه گيري تقريبي هوش -
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  ازمايش كشش فلز پايه جوش -
  
  شكل پذيري–بعد جوش نادرست -)نوع ترك هاي موجود در محدوده ازمايش1
  تخلخل-اعوجاج–)بعد جوش نادرست 2
  مقاومت خوردگي  –نوع ترك هاي موجود در محدوده ازمايش –)بعد جوش نادرست 3
  نوع ترك هاي موجود در محدوده ازمايش  -مقاومت خوردگي–)شكل پذيري 4
  

در مناطقي كه خطر زلزله وجود دارد ايا ميتوان از بست هاي فلزي منقطع در ديوار هاي بلوكي ساخته شده از -46
  ردهايس عرضي در ميلگردهاي  بستر نردباني چه ميزان است؟مالت بستر نازك استفاده كرد؟و فاصله ميلگ

  
  سانتي متر  80تا  60بين -)خير1
  سانتي متر   80تا  60بين –)بلي 2
  سانتي متر  50تا  40بين –)خير 3
  سانتي متر   50تا  40بين -)بلي4
  

غز مصـالح رودخانـه   در عمليات خاكي ايا استفاده از خاك هاي گچي براي خاكريزي مناسب است ؟ استفاده ا-47
  اي چطور؟

  
  مصالح رودخانه اي خير –)خاك هاي گچي خير 1
  بلي-)خير2
  خير-)بلي3
  بلي-)بلي4
  

  كدام يك از گزينه هاي زير صحيح است؟-48
  
كيلـوگرم بـر    5روزه معـادل   7)شفته اهكي كه با دوغاب ساخته و خوب عمل اوري شده باشد ،داراي مقاومـت  1

كيلو گرم بر سانتي متر مربع خواهد بود كه اين مقاومت بـراي بسـتر پـي     10روزه حدودا  28سانتي متر مربع تاب 
  ساختمان مناسب ميباشد 

  خت  ميشود )شفته اهكي ،در هواي گرم زودتر گرفته و س2
)هر چه ميزان رس خاك بيشتر باشد ،ميزان اهك براي ساختن شفته اهكي با كيفيت مقاومـت بـاالتر افـزايش    3

  ميبايد 
  )هر سه گزينه صحيح است 4
  

متر مربع تعويض شود،سطح بازشو دهانه اين فضـا بـه    75براي انكه هواي طبيعي فضاي مسكوني به مساحت -49
  حداقل چند متر مربع بايد باشد؟هواي خارج تهويه طبيعي 

  
  متر مربع   4)1
  متر مربع  2)2
  متر مربع  3)3
  متر مربع  3,5)4
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  كدام يك از گزينه هاي زير است ؟   ICFسيستم -50
  
  )سيستم قاب هاي فوالدي سبك و متشكل از مقاطع فوالدي سرد نورد شده 1
يش ساخته ديوار و سقف با ميلگرد هاي كافي )سيستم پانل هاي پيش ساخته سبك دو بعدي است كه اتصاالت پ2

  تقويت مي شوند 
)سيستم پنل پيش ساخته سبك سه بعدي است كه اتصاالت عناصر پـيش سـاخته توسـط ميلگردهـاي كـافي      3

  تقويت مي شوند
)سيستم ديوار هاي بيتني باربر است كه اين ديوار ها قالب بتني دائمي دارند كه جزئي از ديوار محسوب شـده و.  4

  نقش عايق حرارتي را دارند 
  

كه داراي حداقل يكي از مشخصات زير باشند ،كسب چه درجه اي از صنعتي سازي در پروژه هاي انبوه سازي -51
  الزامي است؟

  واحد مشابه  100داراي حداقل -
  طبقه از روي پي سازه   15شامل ساختماني با حداقل -
   متر مربع 10,000داراي سطح كل زير بناي حداقل -
  
  )كسب درجه اي از صنعتي سازي الزامي است 1
  صنعتي سازي   1)حداقل درجه 2
  صنعتي سازي   2)حداقل درجه 3
  صنعتي سازي   3)حداقل درجه 4
  

بر اثر گودبرداري در خاك ،ايا ممكن است كف گود برامده و متورم شود يا نشت در زمين مجاور ايجاد شود؟به -52
  زير پاسخ صحيح هستند ؟ ترتيب كدام يك از گزينه هاي

  
  خير-)خير1
  بلي-)خير2
  خير-)بلي3
  بلي-)بلي4
  

  ) چند روزه است؟ 9در شكل زير زودترين زمان پايان پروژه (رسيدن به گروه شماره -53
  
1(24  
2(7  
3(23  
4(11  
  
در روشنايي ايمني به ترتيب ،حـداكثر  -54 

چند نقطه روشـنايي ميتونـاد از يـك مـدار     
  ؟اكثر كل جريان مدار چند درصد جريان مجاز كليد حفاظتي ان مدار است تغذيه گردد ؟ و حد
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ف                                                                                                                                          ر ه رسای  د ا  عماری                                                       ا   ١۴٠١ور  -ا

 

  @ arsharif    ۴۴٠۴٩٢٠٠- ۴۴٩٧۵٨۶١   صادقيه، سيدخندانشعبات:   

 

 
 
 

 

  
  درصد جريان مجاز   50-نقطه روشنايي  15)1
  درصد جريان مجاز   50-نقطه روشنايي 20)2
  درصد جريان مجاز   60-نقطه روشنايي  20)3
  درصد جريان مجاز   60-نقطه روشنايي  15)4
  

ايا در اتاق ترانسفورماتور هاي خشك و روغني حداقل سطح مقطع دريچـه ،مشـبك در تهويـه طبيعـي بـه      -55
  ترتيب وابسته به عرض در اتاق و ارتفاع زير زمين هستند؟ 

  
  بلي-)خير2                خير-)خير1

  خير-)بلي4                بلي -)بلي3
  

غير مستقيم از ولتاژ هاي خيلي پايين استفاده محيط هاي خاص كه براي ايمني در برابر تماس هاي مستقيم و -56
  ميشوند كدامند؟

  
  )سالن هاي بزرگ و پر جمعيت مانند امفي تئاتر ها و يا سينما ها  1
  )محيط هاي مرطوب مانند سونا و استخر و حمام 2
  )محيط هاي پزر جمعيت مانند مدارس و فضاهاي اموزشي 3
  )محيط هاي ورزشي مانند سالن هاي ورزشي 4
  

در جانمايي ساختمان به لحاظ پدافند غير عامل ،فضاي حائل مابين ساختمان و راه دسترسي اصـلي حـداقل   -57
  بايد چقدر باشد ؟ 

  
  متر فاصله بين راه و ساختمان   5)حداقل 1
  ارتفاع ساختمان ½)حداقل 2
  متر  5ارتفاع ساختمان يا حداقل  ¼)حداقل 3
  ارتفاع ساختمان   1/3)حداقل 4
  

طبقه اي نور گيري فضاهاي مياني طبقات و واحد هاي مسكوني از پاسيو هـاي   18تي كه در ساختمان در صور-58
داخلي تامين شود،ايا تامين نور و تهويه از طريق پاسيوهاي داخلي مجاز است؟ در اين خصـوص راه حـل ديگـري    

  ميتوان استفاده كرد  
  
)در اين ساختمان استفاده از پاسيو  داخلي مجاز نيست ولي از حياط خلوتي كمه يك ضلع ان به فضـاي ازاد بـاز   1

  طبقه اخر ميتوان استفاده كرد   10است براي 
طبقه اخر ميتوان از پاسيو داخلي استفاده كرد ولي زاز حياط خلوتي كه يك ضلع  4)در اين ساختمان فقط براي 2

  باز است براي نورگيري همه طبقات ميتوان استفاده كرد   ان به فضاي ازاد
طبقه اخر ميتوان از پاسيو داخلي استفاده  كرد و ولي از حياط خلـوتي كـه يـك     6)در اين ساختمان فقط براي 3

  ضلع ان به فضاي ازاد باز است براي نورگيري همه طبقات ميتوان استفاده كرد  
ر ميتوان از پاسيو داخلي استفاده  كرد و ولي از حياط خلـوتي كـه يـك    طبقه اخ 8در اين ساختمان فقط براي )4

  ضلع ان به فضاي ازاد باز است براي نورگيري همه طبقات ميتوان استفاده كرد  
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ف                                                                                                                                          ر ه رسای  د ا  عماری                                                       ا   ١۴٠١ور  -ا

 

  @ arsharif    ۴۴٠۴٩٢٠٠- ۴۴٩٧۵٨۶١   صادقيه، سيدخندانشعبات:   

 

 
 
 

 

  
  
  

بر اساس شرايط عمومي قرار داد هاي اجراي ساختمان چنانچه ،چنانچه در متن قرار داد بـين صـاحب كـار و    -59
معيني جهت تحويل كارگاه پيش بيني نشده باشد تحويل محل اجـراي سـاختمان در چـه    مجري ساختمان تاريخ 

  مدت زماني انجام ميشود؟
  
  )تحويل زمين بايد همزمان با امضاي قرار داد صورت گيرد1
  روز از تاريخ امضاي قرار داد به طول بيانجامد 30)تحويل ان نبايد بيش از 2
  امضاي قرار داد است روز از تاريخ  20)تحويل زمين حداكثر 3
  روز پس از تاريخ ابالغ قرار داد است  15)تحويل ان حداكثر 4
  

كدام يك از گزينه هاي زير در مورد مجازات انتضامي تخلفات انضباطي يكي از مهندسـان نـاظر كـه پـس از     -60
ر با اصول اخالقي تخريب يم ساختمان در دست احداث ،نسبت به انتشار تصاوير و نقل قول هاي غير واقعي و مغاي

  و شئون حرفه اي در شبكه هاي اجتماعي اقدام نموده است صحيح است؟
  
  )اين موضوع ارتباطي با تخلفات انتظامي ندارد 1
   3تا  1)درجه 2
   5تا  2)درجه 3
   4تا  2 )درجه4
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