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پاسخ کلیدی گروه آی سیویل برای سواالت آزمون نظارت عمران مهر ۹۸

A بر اساس دفترچه کد

www.icivil.ir/nezam

A



نقشه های چون ساخت و شناسنامه فنی ساختمان باید: -1

 (18صفحه )  1-2-3-22بند  22مبحث  (  

 18ص22نقشه چون ساخت : م

 ای یدفتر مهندس ای یمجر  قیطر  از ساختمان یوم مقررات ملچون ساخت را که مطابق الزامات مبحث د یمالک موظف است نقشه ها
 .دینما لیساختمان تحو یبه مسئول نگهدار  یانجام امور نگهدار  یبرا ساختمان یشده، همراه با شناسنامه فن هیمهندس مربوطه ته

 روی لینک زیر کلیک کنید  98برای دانلود رایگان آخرین ویرایش پاسخنامه آزمون نظارت مهر 

www.icivil.ir/npm98

گزینه صحیح: ) 3

(1)

کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  : 

1( حداقل به مدت پانزده سال در بایگانی دفتر مهندسی یا مهندس طراح مربوطه نگهداری شوند.
2( توسط مالک به بازرس ساختمان تحویل داده شود. 

3( توسط مالک به مسئول نگهداری ساختمان تحویل داده شوند. 
4( حداقل به مدت دو سال در بایگانی مجری یا مجریان ساختمان نگهداری شوند. 

http://www.icivil.ir/npm98
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به چپ و راست حرکت کند و  AB است. میتواند روی شاهتیر m 2یک جرثفیل سقفی متحرک که فاصله چرخ های آن  -2
است. حداکثر عکس العمل محتمل دو تکیه گاه  m 1نزدیک ترین فاصله ی ممکن محور چرخ جرثقیل به تکیه گاه های شاهتیر 

به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر است؟ )از آثار دینامیکی و ضربه صرف نظر  50Nناشی از بار برداشته شده  Bیا  Aهای 
 کنید(

1) 50kN
2) 25kN
3) 37kN
4) 42kN

 تحلیل سازه (  4 گزینه صحیح: )

 این سوال به دو روش تشریحی و روش حل با فرمولر آموزش تحلیل سازه گروه آی سیویل حل میشود

(2)
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 کدام است؟ ABدر سازه با اتصاالت مفصلی نشان داده شده نیرو در عضو   -3

1 )
2

Fکششی 

2 )
2

F فشاری 

3 )
2

Fکششی 

4 )
2

F فشاری 

 تحلیل سازه ( 1 گزینه صحیح: )

 و روش حل با فرمولر آموزش تحلیل سازه گروه آی سیویل حل میشود این سوال به دو روش تشریحی
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 در هر پروژه ساختمانی صحیح می باشد؟  WPS -کدام یک از موارد زیر در مورد دستورالعمل جوشکاری   -4

 ( دستورالعمل جوشکاری توسط مهندس ناظر تهیه شده و باید به تای ید مهندس طراح برسد. 1

 ( دستورالعمل جوشکاری توسط طراح تهیه شده و باید به تایید پیمانکار برسد 2

 ( دستورالعمل جوشکاری توسط طراح تهيه شده و باید به تایید مهندس ناظر برسد.  3

 د مهندس ناظر برسد پیمانکار تهیه شده و باید به تایی( دستورالعمل جوشکاری توسط  4

 (261صفحه )                        10مبحث                             ( 4 گزینه صحیح: ) 
 

 261ص  10م Wps کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
و ولتاژ، تعداد  انیجر  و قطر آن، شدت ینوع الکترود مصرف ،یانواع جوش ها قبل از شروع جوشکار  یبرا دیبا مانکاریالف ( پ

 یبرگه ها یبر رو یکاردان ارشد جوشکار  ای مهندسط را توس گرید ییلبه ها و تمام اطالعات اجرا ینحوه آماده ساز  یپاسها
 نیو ناظر  یجوشکار، سرپرست کارگاه جوشکار  اریدر اخت یو در تمام مدت جوشکار  نموده ثبت» WPS - یدستورالعمل جوشکار 

 .باشند دهیدس ناظر رسمهن دییقبال به تأ دیبا «یدستورالعمل جوشکار  ی. برگه هادهد قرار

 

 
 کدامیک از جزئیات آماده سازی زیر برای جوش شیاری با نفوذ کامل مناسب است؟ -5

   2( شکل  2    1( شکل  1

 4( شکل  4     3( شکل 3

 

 (117تا  113صفحه )      راهنمای جوش                            (  4 گزینه صحیح: )
 ]گرده[ 226]ارزیابی[،  209، 128]درز[،  110، 108، 32]وضعیت[،  24، 29]ترک[،  148جوش شیاری : رج ص گزینه ها  :کلید واژه های مورد استفاده در 

 ...218، 126، 113، 115تسمه پشت بند : رج ص
 
  ده شودتسمه پشت بند ز دیجوش با زشیعدم ر  یاست و برا ادیز  شهیفاصله ر  رسدیبه نظر م 1 نهیگز  
  جوش در نظر  شهیر  یبرا یضخامت  دیتسمه پشت بند وجود  دارد نبا یوقت یتسمه پشت بند زده شده ول 2 نهیگز

  گرفت
  به تسمه پشک بند ندارد ازیجوش کم است و ن شهی: فاصله ر  3 نهیگز  

(4)
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بین مقاطع جوش های گوشه نشان داده شده در شکل زیر کدام یک بیشترین و کدام یک کمترین مقاومت برشی را خواهد  -6
 و فلز پایه یکسان است تمام اندازه ها به میلی متر است(. داشت )مشخصات مصالح جوش

 
 ( شماره دو دارای بیشترین مقاومت و شماره یک دارای کمترین مقاومت1

 ( شماره چهار دارای بیشترین مقاومت و شماره یک دارای کمترین مقاومت2

 (  شماره دو دارای بیشترین مقاومت و شماره نه دارای کمترین مقاومت3

 شماره چهار دارای بیشترین مقاومت و شماره سه دارای کمترین مقاومت(  4

                        محاسباتی                            (  2 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 سوال محاسباتی است 

 

 

(5)
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 ایش کنترل کیفیت جوش کدام است؟در مورد جوش گوشه بال به جان، میزان حداقل آزم -7

 ( آزمایش کنترل کیفیت چشمی بر روی بنجاه درصد و آزمایش رنگ نافذ در روی پنجاه1

 درصد دیگر جوش ها

 ( آزمایش کنترل کیفیت چشمی بر روی تمام جوش ها کافی است2

 ( آزمایش رنگ بنافذ بر روی پنجاه درصد جوش ها 3

 ی تمام جوش ها و آزمایش رنگ نافذ بر روی ده درصد جوش ها( آزمایش کنترل کیفیت چشمی بر رو4

 (263صفحه جدول )              10مبحث                             (  4 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 287، 286، 275، 263، 261، 256، 255، 253، 247، 243، 240، 239]ورق مضاعف[،  217، 178، 155، 151، 150، 148، 147، 144، 92ص10جوش گوشه : م
 263ص10رنگ نافذ : م

 263ص10میزان آزمایش غیر مخرب جوش هنگام تولید و نصب : م

 
 

(6)
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کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی مربوط به یکی از مهندسان شاغل در یک پروژه که بنا به دالیل مختلف، شرایط قانونی با  -8
 مالی و فنی الزم را از دست داده باشد صحیح است؟امکانات 

 ( مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج1

 ( مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار2

 ( تا اتمام پروژه هیچ مجازاتی نخواهد داشت.3

ارای شرایط بوده و متعاقبًا شرایط را از د ( در صورتی که از ابتدا فاقد شرایط بوده باشد درجه سه تا درجه پنج و چنانچه از ابتدا4
 دست داده باشد، از درجه یک تا درجه سه

 (97صفحه )      جزوه اصالحیه قانون نظام مهندسی کلیدواژه              ( 1 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 99، 98، 97، 96: ق ص یمجازات انتظام

 ن نظام مهندسی ویژه کلیدواژه آی سیویل ) اصالحیه قانون نظام مهندسی (جزوه تکمیلی قانو

 

مراجع  یتشخيص قطع به - یروان طیکه شرا یبا تعهد به انجام کار  رفتیپذ ایموضوع قانون  یمهندس یاشتغال به حرفه ها -4
انجام  یالزم برا یو فن یمکانات مالبا ا یجسم طیشرا اشتغال با تیبا ظرف یمعش تیبا مدرک صالح یقانون طیبا شرا - ییقضا

اشتغال  ای یباشد، با تصد افتهیانجام آن کار خاتمه  یبرا یاشتغال به کار و پروانه مهلت اعتبار ایاز دست بدهد  ایآن را ندارد 
 داشته رتیه مغانام نییآ نیمکرر ا(  2مقررات با ماده )  ن،یحرفه که انجام همزمان آنها با قوان ای شغل چند ایهمزمان به دو 

از درجه سه تا درجه پنج یبه مجازات انتظام باشد،
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در مورد یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی استانی که به طور مستند یکی از شرایط عضویت در نظام مهندسی استان را از  -9
 دست داده باشد، ترتیبات قطع عضویت چگونه خواهد؟

 

 مهندسی استان و تصویب شورای مرکزی صورت می گیرد.( قطع عضویت با تایید نظام 1

 روز، قطع می شود. 30( عضویت توسط هیات مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، با فاصله حداقل 2

( به احراز عدم شرایط عضویت، هیات مدیره نظام مهندسی استان بالفاصله و با یک اخطار نسبت به قطع عضویت اقدام و 3
 تب به اطالع ذینفع رسانیده می شود.مرا

 ( عضویت توسط هیات مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هریک به فاصله پانزده روز، قطع می شود.4

 (67صفحه )      جزوه اصالحیه قانون نظام مهندسی کلیدواژه                          (  4 گزینه صحیح: )
 

 تفاده در گزینه ها  :کلید واژه های مورد اس
 

 67قطع عضویت : ق ص

 96[، 2]تبصره  67اخطار کتبی : ق ص

 جزوه تکمیلی قانون نظام مهندسی ویژه کلیدواژه آی سیویل ) اصالحیه قانون نظام مهندسی (

موظف است  رهیمد ئتیه.است رهیمد ئتیاستان به عهده ه یدر نظام مهندس تیو مدارک عضو طیاحراز شرا -  2تبصره
. در صورت احراز ردیاستان بپذ ینظام مهندس تیعضو بهرا با اخذ مدارک الزم تیعضو طیشرا یدارا یحقوق ای یقیاشخاص حق

 کیهر  ،یاستان پس از دو اخطار کتب ینظام مهندس رهیمد ئتیتوسط ه تیعضو نیا فوق، به صورت مستند طیاز شرا کیهر 
 شود. یقطع م روز، به فاصله پانزده
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 براساس ضوابط مرتبط با پدافند غیرعامل کدام گزینه در مورد جانمایی ساختمان ها صحیح است؟ -1۰

 ( طراحی مستحدثات عمومی در حریم آوار بالمانع است. 1

 ( طراحی ساختمان ها و فعالیت های مربوط به افراد و سرمایه ها باید به صورت متمرکر باشد.2

مرکز ساختمان ها، افراد، فعالیت ها و سرمایه ها، طراحی باید به صورت غیر متمرکز ( با توجه به افزایش خطرپذیری در ت3
 صورت پذیرد و مکان یابی ساختمان ها تا حد امکان هماهنگ با عوارض طبیعی و با مصنوعی و مدفون باشد.

 ( بین ساختمان های احداثی و راه های دسترسی اصلی از ایجاد فضاهای حایل خودداری شود. 4

 (18صفحه )                        21مبحث                             (  3 ینه صحیح: )گز 
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 
 [1-2-2-21]بند  18ص21متمرکز : م ریغ یطراح

 18ص21متمرکز : م ریغ

 

 

 

 
 

 

 

 

(9)

https://icivil.ir/file/%d9%be%da%a9%db%8c%d8%ac-%d8%a2%d9%85%d8%a7%d8%af%da%af%db%8c-%d8%a2%d8%b2%d9%85%d9%88%d9%86-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d8%b1%d8%aa-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%85%d9%87%d9%86%d8%af%d8%b3%db%8c/?utm_source=pasokh-nezam&utm_medium=pdf&utm_campaign=pakage-nezarat&utm_content=pasokh98-nezarat
https://icivil.ir/omran/


 

 

 ؟صحیح نیستو شیشه تنش زدایی شده، کدام یک از گزینه های زیر در مورد شیشه نشکن حرارتی  -11

 ( شیشه نشکن حرارتی مقاومت کمتری نسبت به شیشه تنش زدای ی شده در برابر ضربه نشان می دهد.1

 ( شیشه نشکن حرارتی مقاومت بیشتری نسبت به شیشه تنش زدایی شده در برابر ضربه نشان می دهد.2

 تنش زدایی شده در برابر بار مکانیکی نشان می دهد.( شیشه نشکن حرارتی مقاومت بیشتری نسبت به شیشه 3

 ( شیشه نشکن حرارتی مقاومت بیشتری نسبت به شیشه تنش زدایی شده در برابر بار حرارتی نشان می دهد.4

 (110صفحه )                        5مبحث                             (  1 گزینه صحیح: )
 

 در گزینه ها  :کلید واژه های مورد استفاده 
 

 112، 110، 109ص5: م ینشکن حرارت شهیش

 109ص5شده : م ییتنش زدا شهیش

قرار  عیسر  شیسرما سپسو شیگرما ندیفرا کیشده در  ییتنش زدا شهیش ،ینشکن حرارت شهیش دیتول ندیدر فرآ 10-1-14-۵
 لیبه دلشود.  یدر مرکز م ینش کششت ان و به دنبال شهیدر دو سطح ش ادیز  یآمدن تنش فشار  دیکه باعث پد ردیگ یم

شده در برابر ضربه، بار  ییتنش زدا شهینسبت به ش یشتر یب مقاومت ینشکن حرارت شهیش ،یسطح یفشار  یوجود تنشها
خطر خرد خواهد شد.  ینستا ب زیبشکند، به قطعات ر  ینشکن حرارت شهیدهد. اگر ش یم نشان یتنش حرارت ای یکیمکان

 شیبه صورت از پ دیبا شهینوع ش نیا یگرد د. اندازه ها یطبقه بند یمنیا شهیواند به عنوان شت یم یحرارت نشکن شهیش

 توان آن را برش داد ینم گرینشکن شد، د یحرارت ندیبا فرا شهیبار که ش کی رایشده باشد، ز  نییتع
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 در مورد بتن پاششی کدام عبارت صحیح است؟ - 12

 ه باشد.( ماسه مصرفی باید گردگوش 1

 ( ماسه مصرفی باید تیز گوشه باشد. 2

 ( ماسه معرفی می تواند گرد گوشه یا تیز گوشه باشد. 3

 درصد ماسه مصرفی باید گرد گوشه باشد. ۵0( حداقل  4

 (77صفحه )  مورد ت۸-۱-۳-۱۰-۵بند      5مبحث                             ( 3 گزینه صحیح: )
 

 ه در گزینه ها  :کلید واژه های مورد استفاد
 

 214، 77، 66ص5: م یبتن پاشش

 77ص5گوشه : م گرد

 77ص5: م زگوشهیت

 تیشاتکر  یپاشش یبتن ها 8-1-3-1۰-5

 الزم است ریموارد ز  تی( رعات ی)شاتکر  یباس یمورد بتن ها در

سطح  یه بر روشد دهیپاش) و مخلوطیمخلوط در حال خروج از نول (سرشلنگ یعنی هیمخلوط اول بیترک نیب دیبا - الف
 است یضرور  یدر مراحل مختلف بتن پاش شیآزما و انجام قیتفاوتها، کنترل دق نیهم لیتفاوت قائل شد. به دل

 است. 0/3۵ - /۵نوع بتن در حدود  نیا یبرا مانیآب به س نسبت-ب

 م استمتراک ریغ حالتقسمت سنگدانه خشک در 4-4/۵و  مانیس یقسمت حجم کیاختالط، در حدود  ینسبتها -پ

 گوشه باشد زیت ایتواند گرد گوشه  یم یماسه مصرف - ت
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 ؟صحیح نیستدر مورد رنگهای ساختمانی کدام عبارت  - 13

 

 ( حداقل تعداد الیه رنگ های ساختمانی دو اليه است.1

 ( رنگ های ساختمانی تزئینی باید دارای ترکیبات فرمالدهید باشند.2

 سال مقاوم باشند. ۵شرایط محیطی باید حداقل  ( رنگ های ساختمانی در برابر3

 ( رنگ های روغنی عمدتًا دارای ترکیبات سمی است و نباید از آنها استفاده شود.4

 (125صفحه )  5-4-16-5بند                5مبحث                             ( 2 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 125ص5: م ینیتزئ یساختمانرنگ 

 124ص5: م یروغن رنگ

 رنگ های ساختمانی تزیینی نباید دارای ترکیبات فرمالدهید باشند 5-4-16-5بند 

 قابل تحقیق است 122بقیه گزینه ها در صفحه 

 
 در مورد بتن خود متراکم شونده کدام عبارت صحیح نیست؟ - 14

 

 از می باشد.( استفاده از انواع سیمان های پرتلند مج1

 ( استفاده از مواد معدنی مانند دوده سیلیس مجاز می باشد. 2

 میلی متر محدود می شود. 1۵( حداکثر اندازه سنگدانه ها به  3

 ( تأمین روانی بتن توسط مواد افزودنی فوق روان کننده ممتاز صورت می گیرد. 4

 (74صفحه )  مورد خ             5مبحث                             (  3 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 74ص5طرح بتن خود متراکم شونده : م

 73ص5بتن خود متراکم شونده : م

(12)

خ- استفاده از هر اندازه حداکثر سنگدانه در ساخت بتن خود متراکم شونده مجاز است، اما توصیه می شود برای حفظ 
داری مخلوط، اندازه حداکثر به 2۰ میلی متر محدود شود. پای 
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ی قائم، حداقل چه اتصال سقف کاذب به سقف اصلی در راستا مجموع مقاومت موردنیاز )در روش ضرایب بار و مقاومت( برای

 فرض می شود(

1 )52 kN   2 )57kN  3 )67kN   4 )79kN 

 (60صفحه )                2800استاندارد          (   3 گزینه صحیح: )نزدیک ترین 
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 60مولفه قائم نیروی زلزله اجرا غیرسازه ای : زص

 

(13)

 احداث شده و ضریب اهمیت سقف کاذب یک IIIگزینه را انتخاب کنید. سالن در زمین نوع  مقدار باید باشد؟ )نزدیک ترین

است،   N 350 آن با ملحقات و وزن هر متر مربع 2m 14۰مساحت سقف کاذب با قاب فوالدی یک سالن واقع در همدان  -15
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در یک ساختمان برای نصب یک چلچراغ بزرگ از زنجیری که به سقف قالب می شود، استفاده شده است به طوری که  -16
باشد، در کدام یک از شرایط زیر  kN 2ه وجود دارد. در صورتی که وزن چلچراغ درج 36۰امکان حرکت در صفحه افقی به اندازه 

 نیازی به تأمین ضوابط طراحی لرزه ای اجزاء غیر سازه ای برای این چراغ نیست؟

 در هر جهت تحمل کنند. kN 2.0را هم زمان با بار جانبی  kN 3.0( کابل و قالب بتوانند نیروی وزن 1

 در هر جهت تحمل کنند. kN 2.0را هم زمان با بار جانبی  kN 2.0ند نیروی وزن ( کابل و قالب بتوان2

 در هر جهت تحمل کنند. kN 2.8را هم زمان با بار جانبی  kN 3.0( کابل و قالب بتوانند نیروی وزن 3

 در هر جهت تحمل کنند. kN 2.8را هم زمان با بار جانبی  kN 2.8( کابل و قالب بتوانند نیروی وزن 4

 (62صفحه )               2800استاندارد                             (  4  گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 57: زص یا رسازهیغ یاجزا یلرزه ا یضوابط طراح
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هر طبقه این ساختمان از مرز مالکیت مرز مالکیت ساختمان مسکونی پنج طبقه است. فاصله  ABCDدر شکل زیر مستطیل  - 17
 خود )درز انقطاع سهم ساختمان(:

 
 ( بايد برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه در جبهه جنوبی باشد. 1

 ( باید برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه در طرف ساختمان های همسایه باشد.2

 د طبقات ساختمان های مجاور در سمت شرق و غرب خود دارد.( بستگی به ارتفاع و تعدا3

 ( باید برابر با درز انقطاع مربوط به سهم ساختمان های مجاور در سمت شرق و غرب باشد.4

 (115صفحه )                        6مبحث                             (  4 گزینه صحیح: )
 

 ه ها  :کلید واژه های مورد استفاده در گزین
 

 91، 89، 64، 47، 3، 2درز انقطاع : زص
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که نیازی به در نظر گرفتن اثر بار  hدر شکل زیر در صورتی که سطح قسمت شیب دار بام، لغزنده نباشد، حداکثر مقدار  -18
 ( نباشد، بر حسب متر به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ ABلغزنده برف روی قسمت تخت بام ) 

1) 0.9 

2 )1.0 

3 )1.2 

4 )1.8 

 

 

 (59صفحه )                        6مبحث                             (  4 گزینه صحیح: )
 

  کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 59ص6بار برف لغزنده : م
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متر، مقاومت جانبي طبقة دوم  3.4هر طبقه برابر فرض کنید در یک ساختمان مسکونی چهار طبقه روی زمین و با ارتفاع  - 19
 برابر عقاومت جانبی طبقه اول است. در خصوص این ساختمان کدام یک از عبارت های زیر صحیح است؟ 1.6

 ( ساخت این ساختمان کال مجاز نیست.1

 ( ساخت این ساختمان فقط در مناطق با پهنه با خطر نسبی کم مجار است.2

 ن فقط در مناطق با خطر نسبی متوسط و پائین تر مجاز است.( ساخت این ساختما3

 ( ساخت این ساختمان فقط در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد مجاز نیست. 4

 (9صفحه )                      2800استاندارد                             (  1 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 
 ]نامنظمی[ 9قاومت جانبی : زص خ، م
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در شکل زیر مقطع یک نوع ورق فوالد شکل داده شده که در اجرای اعضای خمش با مقطع مختلط کاربرد دارد نشان داده  -2۰
شده است. چنانچه بتن مورداستفاده، بتن آرمه با شن و ماسه معمولی فرض شده و ضخامت دال بتنی در قسمت فوقانی ورق 

خواهد بود؟  باشد، جرم بتن آرمه در واحد سطح سقف به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر 60mmفوالدی شکل داده شده 
kg/3هستند( جرم مخصوص بتن دال برابر  mm )سقف افقی فرض می شود. واحدهای روی شکل  m2500 .است 

 

1 )2/kg m240   2 )2/kg m 220   3 )2/kg m 280   4 )2/kg m 260 

                            10مبحث                             (  1  گزینه صحیح: )
 

 [یاصالح بی]ضر  135، 125، 124ص10شکل داده شده : م یورق فوالد   کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
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 متر و با شیب پایدار به ترتیب برعهده کیست؟ 25مسئولیت طراحی و پایدارسازی گودی به عمق  -21

 پیمانکار ذیصالح –( مهندس طراح ساختمان 1

 پیمانکار ذیصالح -( شرکت مهندسی ژنو تکنيک ذیصالح 2

 شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح -( مهندس طراح ساختمان 3

 شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح -( شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح 4

 (19صفحه )                        7مبحث                             (  2 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 
 19ص7: م یگودبردار  یطراح تیمسئول

 19ص7دائم گود : م یدارساز یپا

  11-4-3-3-7خطر گود بسیار زیاد است. مطابق بند  2-3-7متر و طبق جدول  25عمق 
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اندازه گیری ها نشان میدهند که با انجام گودبرداری در یک زمین، پی دو ستون مجاور هم و در راستای عمود بر گود در  - 22
طرف گود حرکت افقی کرده اند. اگر فاصله این دو ستون  به  7mmو دیگری به اندازه 15mmساختمان مجاور، یکی به اندازه 

 متر باشد، کرنش افقی ساختمان مجاور گود به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک خواهد بود؟ 4.75برابر 

 

1 )31.7 10 

2 )34.2 10 

3 )31.1 10 

4 )32.5 10 

 (20صفحه )                        7مبحث                             (  1 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 20ص7کرنش افقی ساختمان مجاور گود : م
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 ش نیست؟در یک پروژه احداث دیواره گود، کدام یک از گزینه های زیر از اهداف پای -23

 ( تهيه مستندات قانونی به منظور تعیین میزان تأثیر گود و سازه های اطراف1

 ( ارزیابی عملکرد گود در طول ساخت و ساز2

 ( صحت سنجی مقادیر پیش فرض طراحی3

 ( زهکشی زمین های اطراف گود4

 (21صفحه )  1-4-3-7بند                7مبحث                             ( 4 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 21ص7: م شیو پا یاهداف ابزار گذار 

 ...21ص7: م یگودبردار  شیپا

 
عدد است؟ )ساختمان  متر، حداقل تعداد گمانه ها چند x32 15برای ساخت یک ساختمان منفرد مسکونی به ابعاد  -24

  یه بندی آن ساده است(.گودبرداری نداشته، زمین مناسب بوده و ال

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

 (8صفحه )  1-2-7جدول                     7مبحث                             (  2 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 9، 8ص7: م یحداقل تعداد گمانه در گودبردار 

 1-2-7جدول  8صفحه  7مبحث      

15*32=480 

 اهمیت مسکونی متوسط
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 در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف، الزم است: -25

 متر محدود شود 3.60( حداکثر ارتفاع هر طبقه به 1

 ( تعداد طبقات بدون احتساب زیرزمین به سه محدود شود.2

 ر نباشد.مت 8تراز روی بام نسبت به تراز متوسط روی زمین مجاور بیشتر از  -3

 متر بیشتر نباشد. 3۵طول ساختمان، بدون وجود درز انقطاع، از دو برابر عرض آن يا  -4

 (47صفحه )  مورد پ 2-5-5-8بند                8مبحث                             (  3 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 47، 46ص8شده با کالف : ممحصور  ییارتفاع ساختمان بنا

 46ص8محصور شده با کالف : م ییطبقات ساختمان بنا تعداد

 45، 2ص8محصور شده با کالف : م ییبنا ساختمان

 47ص8مجاور : م نیبام نسبت به متوسط زم یرو تراز

 
متر و با مصالح بنایی میلی  4۰۰فرض کنید برای ساخت یک ساختمان با مصالح بنایی از یک ستون دایره ای شکل به قطر  -26

غیر مسلح استفاده شده است. در کنترل نسبت الغری این ستون ضخامت موثر )عرض موثر( به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک 
 تر است؟

1 )325mm   2 )350mm   3 )375mm  4 )400mm 

 (30حه صف)                        8مبحث                             (  2 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 26ص8: م یکنترل نسبت الغر 
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 غیرمسلح مناسب نیست؟ کدام یک از مالت های زیر برای کرسی چینی با سنگ الشه در ساختمانهای بنایی -27

 یک قسمت آهک و شش قسمت ماسه –( مالت باتارد با نسبت حجمی یک قسمت سیمان 1

 سه قسمت ماسه –و سیمان با نسبت حجمی یک قسمت سیمان  ( مالت ماسه2

 پنج قسمت ماسه خاکی –( مالت ماسه و آهک با نسبت حجمی دو قسمت آهک 3

 چهار قسمت ماسه -مالت ماسه و سیمان با نسبت حجمی یک قسمت سیمان 

 (67فحه ص)  5-5-6-8بند              8مبحث                             ( 4 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 مسلح[ ریغ یی]ساختمان بنا 67محصور شده با کالف[،  یی]ساختمان بنا 48ص8: م ینیچ یکرس

 قابل جستجو هست دواژهیشده در کل انیها ب نهیانواع مالتها که در گز 
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 یح نیست؟کدام یک از موارد زیر در ساختمان های با مصالح بنایی صح -28

 می باشد. 18( حداکثر نسبت الغری در دیوارهای باربر غیر مسلح طره ای 1

 متر باشد، لبه آن میتواند آزاد باشد. 1.5( چنانچه طول تیغه پشت بند کمتر از 2

 ( درز انقطاع نیاز نیست در شالوده ادامه یابد.3

 (  ساخت دودکش با مصالح بنایی مجاز نیست.4

 (26صفحه )  الف 10-1-3-8بند              8مبحث                             ( 1گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 26ص8باربر مسلح : م وارید یحداکثر نسبت الغر 

 باربر[ واری]د 32ستون[،  /واری]د 26، 6، 5، 3ص8: م یالغر  نسبت

 صحیح است 15الف عدد  10-1-3-8طبق بند 

 
 

میزان میتواند با ابعاد در نظر  در سازه های بتن آرمه. ابعاد ارائه شده در نقشه های اجرایی برای هر عضو، حداکثر تا چه -29
 داشته باشد؟ گرفته شده برای آن عضو در محاسبات تحلیل سازه، اختالف

1 )2%   2 )3%   3 )۵%   4 )10% 

 (186صفحه )  3-8-13-9بند              9مبحث                             ( 3 گزینه صحیح: )
 

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
 

 [%5]حداکثر  186ص9رواداری ابعاد در تحلیل و اجرا : م

 186ص9ابعاد در تحلیل سازه : م

 186ص9ابعاد عضو بتنی در تحلیل سازه : م

 186ص9اختالف ابعاد تحلیل سازه با نقشه اجرایی : م
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باشند و مقدار  2در صورتی که نسبت وزن خاک به آب برابر  -3۰
3SO 5.2در خاک /g l  شده باشد، برای یک شمع  اندازه گیری

محیطی از نظر بر کدام یک از گزینه های زیر بتنی درجا که در این خاک اجرا می شود. شرایط است؟سولفاتی منطبق

( بسیار شدید2 ( فوق العاده شدید1

 ( متوسط4 ( شدید3

 (55صفحه )  5-6-9جدول    9مبحث  (  

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

SO3118، 114، 110، 90، 56تا  53ص9م 

 ]آرماتور طولی[ 285، 88سولفات[، ] 55ص9شمع درجاریز : م

گزینه صحیح: ) 2
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مطابق شکل استفاده شده  در یک عضو خمشی، در اتصال تیر به ستون از قالب استاندارد25برای مهار میلگرد طولی  - 31
 باشد؟ می ( چند میلیمترLاست. حداقل طول مجاز مشخص شده در شکل )

1 )3۵0 

2 )37۵ 

3 )400 

4 )۵00 

 (293صفحه )   9مبحث  (  3 ینه صحیح: )گز 

  کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 293ص9مهار میلگرد : م

 337، 300، 293ص9قالب استاندارد : م
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کار را نمی توان استفاده نمود؟ )رده میلگردهای مصرفی برای کاهش تغییر شکل آنی دال با مقطع ترک خورده کدام راه - 32
S400 .)می باشد 

 ( استفاده از بتن با رده مقاومتی بیشتر1

 استفاده از آرماتور با سطح مقطع بیشتر(  2

با سطح مقطع معادل بیشتر S340( استفاده از آرماتور با رده مقاومتی 3

 ا سطح مقطع معادل کمترب S500استفاده از آرماتور با رده مقاومتی (  4

 (254صفحه )   9مبحث  (  4 گزینه صحیح: )
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برای بتن سازه ای، که تمام سنگدانه های آن سبک هستند و با حداکثر مقدار میانگین وزن مخصوص خشک شده در هوا  - 33
31680برابر  /kg m ،روزه بر حسب  28اقل مقدار میانگین مقاومت فشاری سه آزمونه بتنی حدMPa چه مقدار باید باشد؟

1 )17   2 )19   3 )21   4 )28 

 (122صفحه )  2ردیف  16-10-9جدول  9مبحث  ( 3 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 ]سنگدانه سبک[ 122ص9ری آزمونه : ممقاومت فشا

 122ص9مقاومت فشاری بتن سازه ای با سنگدانه سبک : م

 122ص9بتن سازه ای با سنگدانه سبک : م

 122، 16ص9سنگدانه سبک مصرفی در بتن : م
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در کدام شرایط خاص، می توان از نمونه برداری و آزمایش مقاومت فشاری بتن صرف نظر نمود؟ -34

به تشخیص دستگاه نظارت، دالیل کافی برای رضایت بخش بودن کیفیت بتن مصرفی موجود بوده و حجم کلی بتن  ( اگر1
 مترمکعب کمتر باشد. 30مصرفی از 

 نمونه گیری و آزمایش مقاومت فشاری بتن در هر شرایطی الزامی است.(  2

ر مکعب کمتر باشد.مت 30در صورتی که حجم بتن مصرفی در پروژه ساختمان مورد نظر از ( 3

اگر دستگاه نظارت و پیمانکار پروژه، یکسال قبل در پروژه دیگری که رده بتن و نسبت های اختالط آن مشابه پروژه موجود (  4
 بود، به نتایج قابل قبولی در مورد مقاومت بتن مشابه رسیده باشند.

 (135صفحه )  3-8-10-9بند  9مبحث  ( 1 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 135ص9صرفنظر از انجام نمونه برداری و آزمایش بتن : م
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در مورد طول پوشش وصله های میلگردهای کششی کدام عبارت صحیح است؟ - 35

نصف آن ها در ناحیه پوشش وصله شوند، می توان از یک برابر ( اگر مقدار آرماتور دو برابر مقدار مورد نیاز بوده و حداکثر  1
طول گیرایی میلگردهای کششی )

dl .استفاده کرد )

اگر مقدار آرماتور دو برابر مقدار مورد نیاز باشد، می توان از یک برابر طول گیرایی(  2

)میلگرد های  کششی 
dl ) ستفاده کرد.ا

اگر نصف تعداد میلگردهای کششی موجود در مقطع در ناحیه پوشش وصله شوند. میتوان از یک برابر طول گیرایی ( 3
میلگردهای کششی )

dl .استفاده کرد )

برابر طول گیرایی میلگردهای کششی )  1.3در هر صورت باید از ( 4
dl .استفاده کرد )

 (303صفحه )  2-4-21-9بند  9مبحث  (  1 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 ]در ستون[ 305، 304]میلگرد کششی[،  303، 302، 301ص9طول پوشش : م

 303ص9وصله میلگرد کششی : م

ld340...، 303، 316، 299، 294، 292ص9م 
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کدام یک از گزینه های زیر جزو شرایط لوله ها و مجراهای مدفون در بتن دال ها محسوب میشود؟ - 36

( عبور لوله ها و مجراها در دو الیه که از روی هم رد می شوند، از داخل بتن دال ها مجاز نیست.1

 ت دال و با فواصل مرکز به مرکز حداقل( ابعاد بیرونی آنها باید حداکثر یک دوم ضخام2

 دو برابر قطر آنها باشد.

میلی متر بیشتر  150عبور لوله ها و مجراها از داخل بتن دال ها در صفحه دال مجاز نمی باشد مگر اینکه ضخامت دال از (  3
 باشد.

 داقل سه برابر قطر آن ها باشد.ابعاد بیرونی آن ها باید حداکثر یک سوم ضخامت دال و با فواصل مرکز به مرکز ح(  4

 (173صفحه )  9مورد  9مبحث  (  4 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 172ص9مجرای مدفون در بتن : م

 173ص9ابعاد بیرونی لوله و مجرای مدفون در بتن : م
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، سه نمونه متوالی اخذ شده است، کدام یک از نتایج قید شده در  C20برای انجام آزمایش مقاومت فشاری از بتن رده  - 37
 گزینه های زیر، قابل قبول تلقی می شود؟

 مگاپاسکال 28و  23، 15(  1

مگاپاسکال 27و  18،  20(  2

مگا پاسکال 20و  18، 20(  3

 مگاپاسکال 22و  21،  19(  4

 (137و  136صفحه )   9مبحث  ( 2 صحیح: ) گزینه

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 136ص9ارزیابی مقاومت بتن ساخته شده : م

 136ص9مقاومت بتن ساخته شده : م

صدق می کند 14-10-9در رابطه  2مچنین گزینه می گنجد و ه 13-10-9است که در رابطه  21.7میانگین  2در گزینه 
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میلی متر می باشد. اگر فرض شود که مقدار بار مرده و  15در یک سقف با دال بتنی تغییر شکل آنی ناشی از بار مرده برابر  - 38
است؟ )مقطع تحت بار مرده، ترک خورده زنده برابر است، تغییر شکل آنی كل بار مرده و زنده، پس از اعمال بار زنده کدام گزینه 

 است(

 میلی متر 30( برابر  1

 میلی متر 30کمتر از ( 2

 میلیمتر 30( بیشتر از 3

 میلی متر 30متناسب با درصد آرماتور کششی و فشاری، مساوی یا کمتر از (  4

 (254حه صف)   9مبحث  (  1 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :
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برای تیر بتن مسلح مطابق شکل بدون توجه به مقاومت کوتاه مدت بتن، حداقل تعداد پایه های اطمینان چند عدد  - 39
 میباشد؟

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

 (161صفحه )   9مبحث  (  2 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 ]برداشتن[ 163، 161ص9پایه اطمینان : م

 عدد 2متری  8دهانه 

متر(۵متری نیاز نیست )کمتر از  4دهانه 

 متر( 2.۵تیر کنسول نیاز نیست )کمتر از 
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متر است، حداکثر تغییر شکل قابل قبول این قالب که به صورت عضو 2,7بر طول دهانه آزاد قالب زیر تیر بتن آرمه برا -4۰
خمشی عمل می کند بر حسب میلی متر چقدر است؟ ) نمای تیر و صلبیت آن اهمیت دارد.(

1 )1.0 2 )1.5 3 )5.0 4 )7.5 

 (816صفحه )   9مبحث  (  2 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 168ص9: م یشکل مجاز اعضا خمش رییحداکثر تغ
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متر بر ساعت باشد و دمای بتن 1.8مقدار فشار رانشی بتن تازه بر قالب دیوار بتنی، در صورتی که سرعت بتن ریزی برابر  -41
kN/2برحسب درجه سلسیوس فرض شود، حدودًا چه میزان  30تازه  m خواهد بود؟

1 )30

2 )33 

3 )37 

4 )42

 (171صفحه )   9مبحث  (  

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 171]بتن خودتراکم[،  98، 65ص9: م یز یسرعت بتن ر 

 171، 170ص9بتن تازه : م یرانش فشار

 [ی]قالب بند 171ص9بتن تازه : م یدما

800 1.8
7.2 37

30 18
Pm


  



گزینه صحیح: ) 3
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اطالعات نشان داده شده در شکل در اختیار است. کدام یک از  RBSاز ابعاد هندسی یک اتصال از پیش تائید شده از نوع  -42
)( و عرض قابل قبول بال آن  dطع تیر ) گزینه های زیر می تواند به عنوان عمق قابل قبول مق

brb)باشد؟

1 )750d mm  300وbrb mm

2 )600d mm  200وbrb mm

3 )1000d mm  400وbrb mm

4 )750d mm  375وbrb mm 

1-13-3-10شکل  245و صفحه  12مورد  244صفحه  10مبحث  (  1  گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

RBS245تا  241ص10م 
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اما در کارگاه امکان جوش دادن  داده شده است 10mmعد جوش گوشه برای یک اتصال فرض کنید در نقشه های طراحی ب -43
ساق دیگر این جوش برای آنگه مقاومت برشی جوش مورد نظر  ها فراهم نیست. حداقل بعد برای یکی از ساق 7mmپیش از 

مجاز بوده و فقط مقاومت برشی  می باشد؟ )فرض کنید استفاده از جوش گوشه با ساق های نامساوی گزینهتامین شود، کدام 
 جوش مدنظر است(

1 )13 mm 

2 )15 mm 

3 )17 mm 

 نشدنی است و جواب ندارد( 4

 ( صفحه)    محاسباتی (  4  گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 سوال حل کردنی است
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در اعضای محوری با مقطع مختلط محاط در بتن برای افزایش صلبیت مؤثر مقطع مختلط کدام یک از تمهیدات زیر تاثیر  - 44
 بیشتری دارد؟ )اندازه های اجزای تشکیل دهنده مقطع تغییر نخواهند کرد.(

 استفاده از بتن با مقاومت فشاری بیشتر( 1

 م بیشتر( استفاده از پروفیل فوالدی با تنش تسلی2

 استفاده از آرماتورهای طولی با تنش تسلیم بیشتر ( 3

استفاده از آرماتورهای عرضی با تنش تسلیم بیشتر(  4

 (184صفحه )   9مبحث  (  1  گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

(39)
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میلی متر از جوش انگشتانه استفاده می شود، حداقل و 25برای انتقال برش در اتصال پوششی دو ورق به ضخامت   -45
 حداکثر قطر سوراخ و ضخامت جوش کدام یک از مقادیر زیر می تواند باشد؟

 رمیلی مت 10میلی متر و ضخامت جوش  36میلی متر حداکثر قطر  33( حداقل قطر 1

 میلی متر 20میلی متر و ضخامت خوش  28میلی متر حداکثر قطر  25حداقل قطر ( 2

 میلی متر 16میلی متر و ضخامت جوش  36میلی متر حداکثر قطر  28( حداقل قطر 3

میلی متر 20میلی متر و ضخامت جوش  36میلی متر حداکثر قطر  33حداقل قطر (  4

 2طبق بند ب مورد 153صفحه  10مبحث  (  4 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 153ص10قطر سوراخ جوش انگشتانه : م

بیشتر باشد. 45یا  36و حداکثر نباید از  33صدق می کند. حداقل  4فقط گزینه 

(40)
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اصطکاکی استفاده شده است.  و با عملکرد mm 100با طول  ISO 10.9رده  M20در اتصال صلب تیر به ستون از پیج های  - 46
پیش تنیده شدن این پیچ ها، حداقل تعداد دور اضافی در  پس از سفتی کامل با استفاده از آچار و به منظور اطمینان از

 پیچاندن مهره پیچ چه مقدار است؟

1 )1

2

2 )2

3

3 )1

3

4 )1 

2-4-10جدول  265صفحه  10مبحث  (  1 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 265ص10: م یدور اضاف

100 , 20 4 8L mm D D L D    

2651مطابق با جدول صفحه 

2
دور اضافه است مبحث دهم پاسخ  

(41)
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برای ستون لوله ای با مقطع مطابق شکل زیر تحت اثر بار فشاری محوری، کدام مقطع الغر محسوب می شود؟  -47

1 )700D mm  8وt mm  360وyF MPa

2 )900D mm  10وt mm  240وyF MPa

3 )900D mm  15وt mm  360وyF MPa

4 )700D mm  8وt mm  240وyF MPa

 (29صفحه )   10مبحث  (  1 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 130، 129]اعضا مختلط[،  115و  114، 129، 91، 80، 79، 77، 75، 63، 61، 54، 52، 49تا  46...، 30، 25، 24ص10الغر : م

 63]اعضا مختلط[،  114، 129 ،25، 24ص10الغر : م یمقطع با اجزا
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150اگر از نیمرخ قوطی مستطیلی - 48 100 10mm    تکیه گاه های ساده و دارای متر به عنوان عضو فشاری با  7.5به طول
ش خمشی حول نسبت مقاومت فشاری اسمی بر اساس کمان، مهار جانبی حول هر دو محور اصلی فقط در دو انتها استفاده شود

 اسمی براساس کمانش خمشی حول محور قوی به کدام مقدار نزدیک تر است؟ )شعاع محور ضعیف به مقاومت فشاری
 فرض شود( 240MPaفوالد  میلی متر بوده و تنش تسلیم 38.5و  53.4ژیراسیون حول محورهای قوی و ضعیف به ترتیب 

1 )0.27 

2 )0.۵2 

3 )0.67 

4 )0.72 

 (444صفحه )   10مبحث  (  2  گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 محاسباتی است

(43)
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شوند، امکان هم راستا کردن سوراخ ها و عبور دادن به علت هم مرکز نبودن سوراخ ها در دو ورق که با پیچ بهم بسته می  - 49
 گزینه های زیر برای حل مشکل صحیح تر است؟بستن آن وجود ندارد. کدام یک از  پیچ و

 ( تعویض هر دو قطعه همواره الزامی است.1

 می توان از واشرهای کشش سنج استفاده کرد.( 2

 ( تعويض یکی از قطعات همواره الزامی است.3

صورت مجاز بودن از نظر طراح اتصال، می توان با وسیله مناسب سوراخ پیچ ها را گشاد کرد و از پیچ با قطر بزرگتر در (  4
 استفاده نمود.

 (18صفحه )                        11مبحث                             (  4 گزینه صحیح: )
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های دیواری باربر از سیستم پیش ساخته سبک سه بعدی، رواداری ابعاد چشمه چند میلی متر است؟در پانل  -50

1 )2 2 )3 3 )5 4 )10

 4ردیف  1-5-11جدول  90صفحه  11مبحث  ( 3 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 ...89ص11: م یپانل سه بعد یابعاد یروادار 

 90، 76ص11شبکه : م چشمه

(45)
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یاژی بایددر سیستم قاب فوالدی سبک، برای محافظت از خوردگی ورق های قاب فوالدی سرد نورد شده از چه نوع آل -51
پوشش داشته باشند؟

 ( اپوکسی2 منیزیم –( نیکل 1

 آلومینيوم –روی ( 4  ( نیکل3

7-1-2-2-11بند  29صفحه  11مبحث  (  4 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 47و  [LSF] 29ص11: م یقطعات فوالد یخوردگ

 29ص11: م ومینیآلوم-یرو اژیآل

مشخصات مکانیکی متفاوت آنها در در رابطه با کاربرد انواع مختلف فوالد در یک ساختمان بتن مسلح، با در نظر گرفتن -52
 طراحی و مشخص شده در نقشه ها و با نظارت دقیق، کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟

 د برای میلگردهای طولی و نوعی دیگر برای میلگردهای عرضی مجاز می باشد.(  کاربرد یک نوع فوال1

 مجاز نیست.( 2

( کاربرد یک نوع فوالد برای چند ستون یک ساختمان و نوعی دیگر برای چند ستون دیگر همان ساختمان مجاز نیست.3

دیگر برای طبقات بعدی همان ستون مجاز نمی کاربرد يک نوع فوالد برای یک یا چند طبقه از ستون یک ساختمان و نوعی (  4
 باشد.

 (153صفحه )   9مبحث  (  1 گزینه صحیح: )

(46)
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در مورد عملیات تخریب بنا کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟  -53

مقاومت خود بارگذاری شوند. %90ائید مرجع رسمی ساختمان تا ( چوب بست های مورد استفاده در تخریب می توانند با ت1

 عملیات تخریب در شب مجاز نیست مگر در مواقعی که به تائید مرجع رسمی ساختمان رسیده باشند.( 2

 % مقاومت خود بارگذاری شوند. 75( پله های موقت مورد استفاده در تخریب می توانند تا 3

 شب انجام شود.عملیات تخریب بهتر است در (  4

 (59صفحه )   12مبحث  (  2 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 59ص12: م در شب بیتخر 

 59ص12: م بست چوب

(47)
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متر سیم کشی انجام شود. با توجه به 30گ نما، باید حدود در یک کارگاه ساختمانی برای استفاده از فرز در برشکاری سن -54
مقدور نبودن محافظت سیم ها از آسیب های احتمالی، حداقل ارتفاع مناسب برای سیم کشی به کدام یک از گزینه های زیر 

 نزدیک تر است؟

1 )1.5 m

2)2 m 

3 )3 m 

4 )2.5 m

 (76صفحه )   12ث مبح (  4 گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 76ص12استفاده موقت : م یبرا یکش میس

کدام یک از عبارات زیر در مورد استفاده از نردبان در کارگاه های ساختمانی صحیح نیست؟ -55

دن به آن مورد استفاده است بلند تر باشد.متر از کفی که برای رسی 2.5( طول نردبان باید حدود 1

 هنگام استفاده از نردبان حمل بار با دست ممنوع است.(  2

 ( از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده کنند.3

 متر مورد استفاده قرار بگیرد. 10نردبان یک طرفه نباید با طول بیش از (  4

 (53و52صفحه )   12مبحث  (   1  گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 [3-3-7-12]بند  53چ[،  1-3-7-12]بند  52ص12طول نردبان : م

 ]باال بردن قیر و آسفاالت داغ ممنوع است[ 16، 53، 52ص12نردبان : م

 ردبان ممنوع[]با ن 52ص12حمل بار با دست : م

(48)
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؟در رابطه با ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا، کدام یک از عبارات ذیل صحیح می باشد -56

( راهروی سر پوشیده موقت را می توان از مواردی مانند توری سیمی و گونی اجرا نمود1

آن باشد باید از راهروی سر پوشیده  درصد ارتفاع 50در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از (  2
 موقت استفاده کرد.

 متر باشد. 2.5( ارتفاع راهروی سر پوشیده موقت نباید کمتر از 3

 میلی متر استفاده نمود. 20( در سقف های راهرو سرپوشیده موقت می توان از تخته هایی به ضخامت حداقل 4

  (35-34صفحه )   12مبحث  (  3گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 35ص12گونی : م

 34، 12، 8ص12راهرو سرپوشیده موقت : م

 35ص12توری سیمی : م

 متر[ 2.5]حداقل  34ص12ارتفاع راهرو سرپوشیده موقت : م

 35ص12تخته چوبی سقف راهرو موقت : م

370uFدر حالت استاتیکی برابر  37Stشی نهایی فوالد اگر تنش کش  -57 MPa  باشد، تنش کششی نهایی دینامیکی طرح
خواهد بود؟MPAبر حسبduFآن  مقادیر زیر نزدیک تر به کدام یک از

1 )407 2 )425 3 )468 4 )483 

 (53و  52صفحه جداول )    21مبحث  (  3  گزینه صحیح: )
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 زدودهاز دوغاب  یسطح بتن قبل در شالوده بتن مسلح مناسب تر است ییمحل درز اجرا یدر آماده ساز  ییکدام روش اجرا - ۵۸
 .شود ای هسلي مانیسطح آن با س دیجد یز یو قبل از بتن ر  هشد

شود یز یدوغاب ر  دیجد یز یساعت قبل ان بتن ر  کیشده و حداقل  زیتم ی( سطح بتن قبل 2

به صورت اشباع با  دیجد یز یر  بتنبل از شده و سطح آن خشن شود و قدوده و دوغاب خشک شده ز زیتم ی( سطح بتن قبل3
 .دیسطح خشک در آ

 شود. سیخ الآن کام سطح بتن ریزی جدیدصاف شود و قبل از  ی( سطح بتن قبل 4

 (174و  173صفحه )   9مبحث  (  3 نه صحیح: )گزی

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 174ص9اشباع با سطح خشک : م

 231]دیوار و دیافراگم[،  338، 174، 173، 65، 64ص9درز اجرایی : م

 174، 173، 60ص9بتن جدید روی بتن سخت شده قبلی : م
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............. در فاصله حداقل یز یآم رنگ دیجوش خواهند شد، با یز یکه پس از رنگ آم یاز سازه فوالد ییدر سطوح و لبه ها -۵9
میلیمتر از خط جوش متوقف شود 

1) 75   2 )50  3 )25  4)10

 (271صفحه )   10مبحث  (  

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 271، 39ص10خط جوش : م

 272، 270، 268ص10رنگ آمیزی سطوح فوالدی : م

به جای بتن با خورده آجر با همان ضخامت  mm۱۵۰در صورت استفاده از بتن با پوکه معدنی و سیمان به ضخامت متوسط  -6۰
 ربع شیب بندی حدودا چند کیلوگرم سبک تر خواهد شد؟، هر متر م

1) 30   2 )40  3 )60  4 )80

 (126صفحه )   6مبحث  (  3  گزینه صحیح: )

 کلید واژه های مورد استفاده در گزینه ها  :

 ]جرم واحد حجم[ 126ص6بتن : م

(1700-1300)*0.15=60kg 

گزینه صحیح: ) 2
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