
 1401شهریور  -    نظارت  عمران                                           اندیشه رسای شریف                                                                                                                                                           

 

  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

قاب خمشی فوالدی ویژه از اتثال گیردار پیچشی به کمک ورق های روسری و زیر سری استفااده  در یک -1
به کتدا    Dمفر باشد .حداکثر مقدار  7.2شده است.اگر مقطع تیرها مطابق شکل زیر بوده و دهانه اراد تیرها 

 نزدیک است؟
 
1)1440 
2)720 
3)980 
4)1030 
 
در خصوص سازه ساخفه شده با دیوار های نیمه پیش ساخفه و صاحات بتف  پاششتی سته ب تدی کتدا       -2

 عبارت صحیح نیست؟
 
 مجاز است. Mpa 240میلی مفر و تنش تسلیم  205(اسفااده از شبکه جوشی به قطر 1
 ضخامت پوشش روی شبکه جوش شده مجاز 20(2
 ضخامت هسفه پانل دیواری مجاز است 50(3
 ضخامت بف  پاششی برای پانل دیوار مجاز است 60(4
 
 کدا  عبارت در خصوص الزامات عمومی صن فی سازی پروژه های بزرگ ساخفمانی صحیح نیست؟-3
 
(مجری پروژه باید دارای صالحیت مندرج در قانون نظا  مهندسی و کنفرل ساخفمان بوده و رتبه یک ابنیه 1

 درا از سازمان برنامه و بودجه داشفه باش
 (دففرچه ببهره برداری باید در مرحله پایان کار ارائه شود2
 (پروژه باید به شیوه طرح و ساخت انجا  شود3
(داشف  تائیدیه مرکز تحقیقات راه،مشک  و شهرسازی برای مصالح مورد اسفااده کاایت نمتوده و میفتوان   4

 الزامات اسفاندارد ملی مربوطه را نادیده گرفت 
 
 موقت ،حداکثر فاصله پایه های قائم به کدا  نزدیک تر است؟در حصار حااظفی -4
 
 مفر 2.5(4   مفر 2.4(3   مفر 2(2   مفر 3.5(1
 
 در رابطه با ایمنی کدا  یک از عبارات باال صحیح نیست؟-5
 
 (هر دسفگاه باالبر عالوه بر مفصدی یا راننده باید دارای یک نار کمک مفصدی یا عالمت دهنده باشد1
هنگا  باد و طوفان شدید باید از کارکردن با دسفگاه ها و وسایل باالبر خودداری نمود و نیتز در چنتی    (در 2

 مواق ی نباید بازوی جرثقیل برجی د حالت ازاد قرار گیرد
 (جابجایی و حمل کارگران و افراد با وسایل باالبرنده بار ممنوع است 3
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

ط خاصی میفوان بارها را بوسلیه دسفگاه های باالبر از (با کسب مجوز از مرجع رسمی ساخفمان تحت شرای4
 ساخفمانی عبور دادروی م ابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور کارگاه 

 
 کدا  دسفه از کارگران زیر نباید از هیچ نوع دسفکشی اسفااده نمایند؟-6
 
 (کارگرانی که با قیر داغ سروکار دارند1
 گی قرار دارند(کارگرانی که در م رض خطر برق گرفف2
 (کارگرانی که با دسفگاه مفه برقی کارمیکنند3
 (کارگرانی که با مواد خورنده سروکار دارند4
 
 در خصوص ایمنی و حااظت کار در حی  اجرا،کدا  یک از عبارات زیر صحیح است؟-7
 
 (در حی  اجرای کار،سیگار کشیدن بالمانع است1
ور مسفمر با گچ ،سیمان یتا ستایر متواد التوده کننتده تمتا        (در عملیات ساخفمانی،به کارگرانی که به ط2

 مسفقیم دارند،باید برای هر شیات کاری سه بار شیر داده شود
 (بر روی مخازن و شیرهای برداشت ابهای اشامیدنی ،نصب تابلو )قابل شرب( اجباری است 3
 ی نمک ط ا  داده شود (به کارگرانی که در گرمای زیاد برای مدت مدیدی کار میکنند باید قرص ها4
 
 در چه صورت هیچ کارگری اجازه ندارد در کارگاه به تنهایی مشغول به کار شود؟ -8
 
 (کار بر روی داربست1
 (کارگرانی که به گر  کردن قیر،پخت و حمل و پخش اساالت اشغال دارند2
 (خارج از ساعت عادی کار 3
 (بر روی با  های شیبدار4
 
مگاپاستکال استفااده    400به منظور طراحی سازه های بفنی در برابر اناجار از میلگرد های با تنش تستلیم  -9

 میشود.تنش تسلیم دینامیکی طرح در کنفرل خمش تیرها به کدا  گزینه نزدیک است؟
 
1)550    2)400   3)460    4)480 
 
نظارت در مواردی که نقشه های تستلیمی بته   کدا  گزینه در مورد مسئولیت صحت طراحی ،محاسبه و -10

 مراجع صدو پروانه ساخفمانی توسط اشخاص حقوقی امضا و ت هد نظارت میشود صحیح است؟
 
هیات مدیره شخص حقوقی است مگر انکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی امضتا  مسئولیت فقط بر عهده (1

 یا ت هد شده باشند.
 طراح و ناظر میباشد (در کلیه موارد مسئ.لیت فقط بر عهده2
 در کلیه موارد مسئولیت بر عهده مدیر عامل شخص حقوقی است(3
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

مسئولیت به عهده مدیر عامل یا رئیس موسسه تهییه کننده نقشته استت و امضتای وی رافتع مستئولیت      (4
 طراح،محاسب و ناظر نخواهد بود،مگر انکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگری در ،رشفه مربوط امضا و یا

 ت هد نظارت شده باشد
 
تهیه و ابالغ دسفور ال مل مربوط به نحوه ارجاع کار،نظارت ،میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و پرداخت -11

 ان و همچنی  رفع اخفالف نظر بی  ناظر و مجری بر عهده کدا  یک از مراجع است؟
 
 رای مرکزی سازمان میرسد(بر عهده سازمان نظا  مهندسی ساخفمان اسفان بوده که به تصویب شو1
 (وزارت راه و شهرسازی 2
 (بر عهده اداره راه و شهرسازی شهرسفان است3
 (شورای مرکزی سازمان نظا  مهندسی ساخفمان4
 
 در رسیدگی به پرونده های انفظامی،کدا  یک از جهات رد اعضای شورای انفضامی نمی باشد؟-12
 
شورای انفضامی ،دارای ناع شخصتی در موضتوع شتکایت     (در صورتی که شرکای تجاری و قرار دادی عضو1

 مطروحه باشند
 (عضویت هر یک از طرف های شکایت در شورای انفظامی2
 طرف های شکایت در هر یک از گروه های تخصصی نظا  مهندسی (عضویت هر یک از 3
کننده عضو  عضویت هر یک از طرف های شکایت یا بسفگان نسبی درجه اول وی در هیئت مدیره انفخاب(4

 شورای انفظامی به عضویت ان شورا
 
در بی  گزینه های زیر موثرتری  روش جهت جلوگیری از افت کارایی ناشی از الیتاف در طترح اختفالط    -13

 بف  الیافی کدا  است؟
 
 (کاهش مقدار ماسه1
 (افزایش مقدار سیمان2
 (کاهش حداکثر اندازه ش 3
 (کاهش مقدار ش 4
 
 الیافی کدا  یک از عبارت های زیر صحیح نیست؟در خصوص بف  -14
 
 (برای ساخت بف  الیافی میفوان از الیاف فوالدی اسفااده نمود1
 (برای اندازه گیری کارایی بف  الیافی میفوان از مخروط اسالمپ م کو  اسفااده نمود2
 (برای اندازه گیری کارایی بف  الیافی میفوان از اسالمپ اسفااده نمود3
 اندازه گیری کارایی بف  الیافی میفوان از ازمایش زمان وی بی اسفااده نمودبرای (4
 
 کدا  یک از خصوصیات زیر برای فوالد مورد اسفااده در میراگرهای تسلیم شونده ضروری است؟-15
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 
 دبرابر مقاومت تسلیم انها باش 1.2مقاومت کششی نهایی فوالد مورد اسفااده در میراگرها نباید بیشفر از (1
 مورد اسفااده در میراگرها باید زیاد باشدمقدار کرنش نهایی فوالد (2
 (مقدار مقاومت تسلیم فوالد مورد اسفااده در میراگرها باید زیاد باشد3
مقدار مقاومت تسلیم فوالد مورد اسفااده در میراگرها باید بیش از مقاومت تسلیم فوالد اعضای اصلی سازه (4

 ای باشد
 
 عبارت زیر در خصوص انبار کردن سیمان صحیح نیست؟کدا  یک از -16
 
پاکت میباشد مشتروط   12(در مناطق خشک حداکثر ت داد کیسه سیمان مه میفوان بر روی هم انبار کرد 1

 مفر تجاوز نکند و باید کیسه های سیمان به هم چسبانده شده باشد 1.8بر ای  که ارتااع کل انها از 
روز ب تد از تولیتد    45درصتد حتداکثر    90مناطق با رطوبت نسبی بیش از  (سیمان های کیسه ای باید در2

 مصرف شوند
درصد حداکثر ت داد سیمان که میفوان بر روی هتم  انبتار    90(در مناطق شرجی با رطوبت نسبی بیش از 3

هتم  مفر تجاوز نکند و باید کیسه های ستیمان بته    1.2پاکت است مشروط بر اینکه ارتااع کل انها از  8کرد 
 چسبانده شود

میلتیم تتر از    600میلیم تر از دیوارهتا و   300در مناطق خشک و شرجی کیسه های سیمان باید حداقل (4
 سقف فاصله داشفه باشد 

 
 کدا  یک از موارد زیر در خصوص مصالح ساخفمانی صحیح است؟-17
 
 (مالت باتارد در برابر سرما و یخ زدگی عملکرد مطلوبی ندارد1
 روز پس از مصرف ،باید مرطوب نگه داشفه شوند 7اوری مالت های اهکی حداقل تا (برای عمل 2
روز از تاریخ تولید باید مصرف شود،در غیتر اینصتورت تحتت     90(سسیمان نگهداری شده در سیلو،حداکثر 3

 هیچ شرایطی قابل اسفااده نیست 
 میزان کربنات منیزیم اهک منیزمی کمفر از اهک دولومیفی است(4
 
 دامیک از عبارات زیر در مورد گچ و فراورده های ان صحیح است؟ک-18
 
 (اسفااده از اندود گچ گیبفون بر روی سطوح بفنی مجاز نیست 1
 (مالت گچی را میفوان در اجر چینی دیوارهای غیر باربر و جداگرها اسفااده کرد2
 در نقاط مرطوب ،گچ را میفوان مسفقیما در مجاورت بف  به کار برد(3
 ر هیچ شرایط کیسه های پلی پروپیل  روکش دار برای بسفه بندی گچ مجاز نیست (د4
 
 
 
 کدا  یک از ازمایشات زیر در خصوص بف  مفراکم شونده موضوعیت ندارد و انجا  نمیشود؟-19
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 
 (ت یی  روانی به روش اسالمپ1
 شکل L(ج به 2
 ازمون ناوذ(3
 (ازمون میزان جداشدگی ایسفایی4
 
 جداسازی دیوارهای غیرسازه ای از سازه اصلی کدا  عبارت صحیح است؟برای -20
 
طبقه را پوشش نمیدهد میفوان جداستازی   5دیوارهای خارجی که تما  ارتااع طبقه یک ساخفمان بفنی (1

 ننمود ولی باید با مدل سازی اثرات ان در سازه دیده شد
 فر باشدمیلیمفر کم 25(فاصله جداسازی دیوار تا سقف نباید از 2
 مفر مناسب است 3.2میلیمفر فاصله جداسازی دیوار تا سفون های سازه با ارتااع طبقه  25(3
 (جداسازی دیوارها از کف سازه باید توسط مواد تراکم پذیر مناسب نظیر پشم ضد رطوبت باشد4
 
موارد زیر،در  در صورت وجود فشار اب زیرزمینی بر سازه،جهت بارگذاری سازه لحاظ نمودن کدا  یک از-21

 طراحی به روش ضرایب بار و مقاومت صحیح است؟
 
در ترکیتب بارهتا    1.4(در صورتی که اثر ای  بار در جهت افزودن به اثرات دیگر بارها باشد،باید با ضترایب  1

 منظور شود
منظتور  (در صورتی که اثر بار در جهت افزودنبه اثرات دیگر بارها باشد،باید با ضریب یک در ترکیتب بارهتا   2

 شود
(در صورتی که اثر ای  بار در جهت کاهش اثرات دیگر بارها باشد و بار فشار اب زیرزمینی به صورت دائمی 3

 در ترکیب بارها منظور شود 0.6باشد،بید با ضریب 
(در صورتی که اثر ای  بار در جهت کاهش اثرات دیگر بارها باشد و بار فشار اب زیرزمینی به صورت دائمی 4

 در ترکیب بارها منظور شود 0.9باید با ضریب باشد ،
 
درجه و ضریب ضرایط  10یک با  شیب دار با پوشش فلزی بدون مانع برای لغزش و ریزش برق با زاویه -22

طراحی شده است.اگر هنگا  اجرا تصمیم به تغییر پوشش با  از فلزی به ورقته هتای پوشتش     1.2sC=دمایی 
 اساالفی گرففه شود ،کدا  گزینه در خصوص ضریب شیب صحیح است؟

 
 در هر دو حالت یکسان و برابر صار است sc(مقدار ضریب شیب 1
 در هر دو حالت یکسان و برابر واحد است sc(مقدار ضریب شیب 2
 در حالت اول بیش از ضریب شیب در حالت دو  است scر ضریب شیب (مقدا3
 در حالت اول کمفر از ضریب شیب در حالت دو  است  scمقدار ضریب شیب (4
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

در یک ساخفمان فلزی با سقف تیرچه و بلوک موق یت اولیه دیوار داخلی مطابق شکل نشان داده شتده  -23
درجه حول مرکز چشتمه نستبت بته     90دوران ای  دیوار به اندازه است.اگر به علت تغییر در م ماری نیاز به 

وض یت اولیه دیوار باشد و جهت تیرریزی   تغییر نکند.در خصوص نسبت لنگر ایجاد شده تقریبتی بیشتینه   
در حالت اول نسبت به حالت دو  با فرض ماصلی بتودن اتصتال تیرهتا     BCفقط ناشی از وزن دیوار روی تیر 

 است؟کدا  گزینه صحیح 
 
1)𝑀1

𝑀2
= 4 

 
2) 

𝑀1

𝑀2
= 0.5 

 
3) 

𝑀1

𝑀2
= 1 

 
4) 

𝑀1

𝑀2
= 2 

 
 20در پالن با  ساخفمانی ،ارتااع اب ماراد به واسطه جریان طترح روی بتا  تغییتر شتکل نیاففته برابتر       -24

برابر هیدرولیکی باشد،کدا  گزینه م ترف بتا بتاران بتر      4میلیمفر است .چنانچه در ای  با  ارتااع اسفاتیکی 
 ؟پاسکال استحسب 

 
1)1000   2)0.1   3)10   4)100 
 
مفر ،نسبت به گودبرداری با عمق کمفر از  20کدا  یک از موارد زیر در مورد گودبرداری با عمق بیش از -25
 مفر صحیح نیست؟ 20
 
 درصد افزایش پیدا کند 50(ت داد گمانه ها باید 1
 پیدا کنددرصد افزایش  20مقادیر مجاز تغییر شکل ها باید (2
 درصد افزایش پیدا کند 20(ضریب اطمینان پایداری باید 3
 درصد افزایش پیدا کند 20(ضریب اطمینان مقاومفی باید 4
 
مفر براورده شده باشد اما در حی  حار گمانه  15هرگاه عمق گمانه طبق محاسبات برای یک ساخفمان -26

 انه چه مقدار میفواند باشد؟مفری به بسفر سنگی برخورد شود،حداقل عمق گم 8در عمق 
 
 مفر تقلیل یابد 10(حداقل عمق گمانه میفواند به 1
 مفر کافی است 8(با توجه به برخورد با الیه سخت همان 2
 مفر تقلیل یابد  11(حداقل عمق گمانه میفواند به 3
 مفر باشد  15در هر صورت باید عمق گمانه (4
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 داری صحیح است؟کدا  یک از عبارات زیر در خصوص گودبر-27
 
طبقه موجود بر روی سطح زمی  در حوزه تاثیر ناپایتداری و   10مفر مجاور یک ساخفمان  5(گود به عمق 1
ℎ  1.5=با

ℎ𝑐
 دارای خطر زیاد است  

ℎمفر با  4(گودهای زیر 2

ℎ𝑐
<  و بدون ساخفمان موجود همجوار،همواره دارای خطر زیاد هسفند 0.5

با خطر زیاد،همواره بایتد بته صتورت تمتا  وقتت و پیوستفه و توستط نتاظر         نظارت بر عملیات گودبرداری (3
 ژئوتکنیک ذیصالح باشد

 (مسئولیت طراحی گود همواره با عهده شرکت مهند  ژئوتکنیک ذیصالح است 4
 
 در خصوص برنامه پایش گودبرداری کدا  عبارت صحیح نیست؟-28
 
 طراح گودبرداری است(مسئولیت نظارت بر حس  انجا  مراحل پایش به عهده 1
 (مسئولیت پردازش و اعال  خطر به عهده پیمانکار پایش است2
 (مسئولیت تهیه برنامه پایش گود به عهده طراح گودبرداری است3
 (مسئولیت اجرای پایش و قرائت به عهده پیمانکار پایش است4
 

مفر است.حداکثر تغییتر   3قات ثانیه ماروض بوده و ارتااع طب 0.8ساخفمان بنایی مسلح با زمان تناوب -29
 مکان جانبی نسبی مجاز طبقات با فرض دیوارهای دو سر گیردار به کدا  گزینه نزدیک تر است؟

 
1)8    2)20   3)16    4)12 
 
در صورتی که بخواهیم از واحد مصالح بنایی مطابق شکل زیر از بلوک سیمانی در منطقه با خطر نستبی  -30

دیوارهای سازه ای اسفااده کنیم ،حداقل ضخامت قابل قبول بلوک به کتدا  یتک از مقتادیر    زلزله زیاد برای 
 نزدیک تر است؟

 
1)75 
2)35 
3)40 
4)60 
 

تیر پیوسفه دو دهانه با تکیه گاه های ساده در یک ساخفمان بنایی مسلح را تحت بار بار ثقلی گستفرده  -31
حداقل فاصله میلگرد خمشی منای به کتدا  نزدیتک تتر    است. 400مفر و عمق موثر تیر  6.4.طول دهانه ها 

 است؟
 
1)1.4 
2)2.8 
3)2.20 
4)1.8 
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 ؟کدا  عبارت در خصوص مصالح مورد اسفااده در ساخفمان های بنایی صحیح نیست-32

 
 است  20عرض تکیه گاه بلوک توخالی سقای بر روی تیرچه حداقل (1
 درصد باشد 15اجر نما ،باید کمفر از (درصد جذب اب برای اجرهای در مجاور اب مانند 2
 مگا پاسکال باشد 5(مقاومت فشاری اجر در اعضای سازه ای باید حداقل 3
 مگاپاسکال باشد  15(مقاومت فشاری سنگ در عضو بنایی باربر کمفر از 4
 
 که با مالت قوی ساخفه میشوند 13و بلوک سیمانی  4مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی برای دیوار -33

 و بدون ازمایش چقدر است؟
 
   10و  3.5(2         10و  2.8(1
 13و3.5(4         13و2.8(3
 
از دو الیه ارماتور استفااده شتده .حتداکثر فاصتله مجتاز ارمتاتور        300در یک دال بف  ارمه به ضخامت -34

 حرارتی و جمع شدگی به کدا  یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟
 
1)200   2)350    3)300   4)250 
 
است .برای ارزیابی قابل قبتول بتر    22و26.5و 27.5نفایج حاصل از ازمایش مقاومت بف  برای سه نمونه -35

Cهمی  اطالعات و بدون اطالعات تکمیلی مقدار حداکثر 
F کدا  است؟ 

 
1)22    2)25   3)24   4)23 
 
باشتد   S340و رده  20در ازمایش خم یک ارماتور به صورت خمش مجدد،در صتورتی کته قطتر میلگترد     -26

 .زاویه خمش اولیه کدا  است؟
 
 60و20و90(1
 100و70و180(2
 40و90و180(3
 100و70و90(4
 
رد در صورتی که خوردگی ارماتور ها از نوع حاره ای و به علت الودگی به یون کالرید باشد کدا  در متو -37

 دوا  سازه صحیح است؟
 
 (فقط ب د از رنگ زدایی با بر  یا فرچه قابل اسفااده است1
 (ب د از رنگ زدایی با ماسه پاشی و یا اب پر فشار قابل اسفااده است2
 (فقط ب د از رنگ زدایی با اب پر فشار قابل اسفااده است3
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 (باید از بکارگبرب ای  ارماتور ها اجفناب کرد4
 
 اتااده از ارماتور در سازه بفنی کدا  مورد صحیح است؟در خصوص -38
 
 (اسفااده از ارماتور ساده به عنوان دور پیچ سفون های قاب خمشی ویژه مجاز است 1
 برای برش اصطکاک مجاز S550(اسفااده از ارماتورهای 2
 در دیوار برشی  ویژه مجاز است  S420اسفااده از شبکه اجدار جوشی (3
 ارماتور ساده در تیر های قاب خمشی م مولی مجاز استاسفااده از (4
 
 کدا  یک از عملیات زیر در هنگا  اجرای سازه های بفنی نیازمند نظارت مداو  است؟ -39
 
 (ارماتورگذاری تما  قسمت های بفنی و نصب قط ات جای گذاری در بف  1
 (کاشف  مهارهای چسبی برای مقابله با کشش دائم2
 بف  و مدت ان برای هر یک از اعضا(روش عمل اوردن 3
 (بر پا کردن و برداشف  قالب ها و پایه های موقت ب دی ان ها4
 
و شالوده ها  10فاصله ازاد سفون ها برابر -احداث شده 4یک سازه با شکل پذیری مفوسط در خاک نوع -40

از تیرهای زیتر میفوانتد بته    منارد سفند،چنانچه در تراز شالوده تیرهایی در سازه ت بیه شده باشد،کدا  یک 
 عنوان کالف لرزه ای در نظر گرففه شود؟

 
 300و دورگیر ها 500و ارتااع500(عرض 1
 300و450و450(2
 225و450و450(3
 300و500و450(4
 
 در خصوص سیسفم تیرچه های یک طرفه کدا  یک از عبارات زیر صحیح است؟-41
 
میلیمفتر   40میشود،حداقل ضخامت دال بفنتی فوقتانی برابتر    (در سیسفم هایی که از قالب موقت اسفااده 1

 است
 (مقاومت برشی تیرچه ها را میفوان با اسفااده از ارماتور برشی افزایش داد2
 میلیمفر است 450(حداکثر فاصله ازاد بی  تیرچه ها 3
 (در پایی  هر تیرچه وجود حداقل یک عدد ارماتور ضروری است 4
 
ویژه با وصله پوششی در صورتی که طول وصله ارماتورهای طولی سفون برابتر  در یک قاب خمشی بفنی -42

 مفر باشد،در حالت کلی حداقل طول ازاد قابل قبول سفون به کدا  یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ 1.56
 
1)3.9   2)1.875   3)2.43   4)3 

يف
شر

ای 
رس

شه 
اندي



 1401شهریور  -    نظارت  عمران                                           اندیشه رسای شریف                                                                                                                                                           

 

  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 
موجتود   900800 تاد  در یک ستازه بفنتی از نتوع قتاب خمشتی شتکل پتذیری مفوسط،ستفون بته اب         -43

مفصل گردد تیر دو  لرزه ای در نظر میگیرند.به  800است.حداقل عرض تیر بفنی که میفواند به گوشه ضلع 
 کدا  مقدار نزدیک تر است؟

 
1)500 
2)350 
3)400 
4)450 
 
از جوش شیاری با ناتوذ کامتل    30و25در درزهای لب به لب با اتصاالت گونیا دو ورق به ضخامت های -44

 اسفااده شده.حداکثر تحدب قابل قبول جوش شیاری مذکور به کدا  مقدار نزدیک تر است؟
 
1)5   2)1.6   3)2.5   4)3 
 
 اجرا شده .حداکثر گرده قابل قبول برای ای  جوش به کدا  نزدیک تر است؟ 30جو گوشه با ساق -45
 
1)3   2)6    3)5   4)4 
 
46- 
 
.حداکثرز و حتداقل فاصتله مرکتز     30تی که پوشش بف  روی ارماتور در صور–یک دال بفنی ارائه شده -47

 خطای اجرا شمرده شود؟ 9ارماتور الیه داخلی تحفانی تا زیر دال چه مقدار باشد که مطابق مبحث 
 
1)58Y35 
2) 58Y38 
3) 61Y35 
4) 58Y38 

 
در طبقه اخر ماروض است  65طبقه با نا شاقولی  40یک سفون فوالدی کناری مربوط به یک ساخفمان -48

 : 10.بر اسا  ضوابط مبحث 
 
 ناشاقولی به سمت داخل غیر مجاز،اما سمت نما مجاز است(1
 (ناشاقولی به سمت هم داخل و هم نما مجاز است2
 (ناشاقولی به سمت داخل مجاز ،اما به سمت نما غیر مجاز است3
 (ناشاقولی به سمت هم داخل و هم نما غیر مجاز است4
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با توجه به ضخامت قط ه سوراخ شده،کدا  یک از گزینه های زیر برای اتصال دو قط ته بته یکتدیگر بتا     -49
 جوش انگشفانه مناسب است ؟

 
1)t=16   وd=24   701=وs    802=وs  
 
2)t=10    وd=20   701=وs    702=وs  

 
3)t=10    وd=22   801=وs    1002=وs  

 
4)t=8    وd=18   801=وs    1002=وs  

 
زیر اسفااده شده.مقدار قابل قبتول  ویژه از اتصال برای تیرها از مقطع شکل در یک قاب خمشی فوالدی -50

 ؟طول دهانه ازاد و محل تشکیل ماصل پالسفیک از بر سفون به ترتیب کدا  

 
 میلی مفر 270مفر و  3.8(1
 میلی مفر 420مفر و  2.8(2
 میلی مفر 270مفر و  2.8(3
 میلی مفر 420. مفر  3.8(4
 
در صورتی که دسفگاه نظارت،پیش نصب قط ات فوالدی را الز  بداند برای انکه پیش نصب یک اتصتال  -51

 و با عملکرد اصطکاکی،کدا  یک از عباران زیر صحیح نیست؟ 10.9پیچی با پیچ هایی از نوه 
 
 مجاز است 4.6و 5.6و 10.9و 8.8اسفااده از پیچ های (1
 استمجاز  10.9(فقط 2
 مجاز است 10.9و  8.8(3
 مجاز است 5.6و10.9و 8.8(4
 
کدا  یک از اتصاالت از پیش تایید شده زیر،قابل کاربرد برای اتصال تیرهای یک قاب خمشی فوالدی -52

 ویژه نیست؟
 
1)WFP   2)RBS      3)BFP    4)WUF-W 

 
گوشته هتا م لتو  نباشتد.در     برای کنفرل کمانش موض ی یک مقطع توخالی با ضخامت یکنواخت ،اگتر  -53

ت یی  نسبت پهنا به ضخامت در برابر نیروی محوری فشاری،پهنای مورد نظر میفوان کدا  یک از مقادیر زیر 
 در نظر گرفت؟

 
1)b-3t 

2)b-t 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

3)b-1.5t 

4)b-2t 

 
میلیمفر و با شرایط سافی کامل بترای   240با عملکرد اصطکاکی،طول   M27در یک اتصال پیچی با پیچ -54

 پیش تنیده کردن ان ،مهره پیچ باید حدودا چند درجه چرخانده شود؟
 
 درجه 90(1
2)240 
3)180 
4)120 
 
 در خصوص ساخت و نصب سازه با اسکلت فوالدی کدا  یک از عبارت زیر صحیح نیست؟-55
 
 میلی مفر مجاز نیست 3جوش گوشه وجود درز  (در جوشکاری قط ات مف امد با1
پس از اصتالح ستوراخ بتا برقتو      M20(در مواق ی که برقو نیاز است،اگر قطر سوراخ اسفاندارد مربوط به پیچ 2

 میلیمفر گردد مجاز نیست  26زدن زدن 
 بدون سنگ زدن مجاز است  mm 2(اسفااده از ورق های با ناهمواری 3
 میلیمفر مجاز نیست  15ن ضربه ای برای ایجاد پخ در لبه ورق به ضخامت (اسفااده از دسفگاه پخ ز4
 
در کدا  یک از اتصاالت گیردار از پیش تائید شده زیر ،ت بیه سوراخ دسفرسی برای انجا  جوش شتیاری  -56

 با ناوذ کامل بال تیر به بال سفون الزامی است ؟
 
1)BUEEP 

2)WFP 

3)BFP 

4)RBS 
 
 مراقبت و نگه داری از ساخفمان ها صحیح نیست ؟ کدا  عبارت در مورد-57
 
 (تحویل گرفف  نقشه های چون ساخت از مالک ،خارج از اخفیارات مسئول نگهداری ساخفمان است1
 میلیمفر عمق داشفه باشد الزا  به نصب پرده است 900(در جکوزی هایی که بیش از 2
 باید حداقل هر دو سال یکبار انجا  شود(بازرسی از قط ات م ماری و سازه ساخفمان توسط بازر  3
میلیمفر باشتد التزا     900(کلیه مسیرهای ورودی و خروجی ،پاگردها که ارتااع انها از سطح زمی  بیش از 4

 به نصب نرده است
 

يف
شر

ای 
رس

شه 
اندي



 1401شهریور  -    نظارت  عمران                                           اندیشه رسای شریف                                                                                                                                                           

 

  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

در قاب روبرو سطح مقطع و ممان اینرسی تما  سفون ها با هم برابر است.چنانچه یک دیتوار صتلب بته    -58
ع طبقه در اطراف یکی از سفون ها ایجاد و کامال به سفون وصل شود،نیروی برشی ناشتی از  اندازه نصف ارتاا

 بارهای جانبی در ای  سفون به حالت بدون دیوار حدودا چند برابر خواهد بود؟
 
 برابر 1.5(1
 برابر 8(2
 برابر 3(3
 برابر 2(4
 
 زیر م رف ساخفمان کم انرژی است؟بر اسا  ضوابط صرفه جویی مصرف انرژی کدا  یک از گزینه های -59
 
1)EC+   2)ZnEC    3)EC    4)EC++ 

 
در راسفای قائم برابر صار باشد؟وزن واحد طول  Aچقدر باشد تا واکنش تکیه گاهی  Qشدت بار گسفرده -60
 است.نزدیکفری  گزینه به پاسخ صحیح را انفخاب کنید؟ EIو مدول االسفیسیفه ان برابر  15KN/mتیر 
 
1)35.25 
 (صار2
3)42.15 
4)16.85 
 
 

يف
شر

ای 
رس

شه 
اندي




