
 لطفا توجه فرماييد 

اگر قصد شرکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژه های منابع آزمون نظام مهندسی که هر سال 

 با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با اين مجموعه دانلود کرده و کليدواژه همواره ميتوانيد با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  يک نمونه 

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 ما میکند؟ کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به -1

توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

لوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون به شما داده شده است و میتوانید با سرعت کلیدواژه ها پیدا کرده و ج

 زیادی پاسخ را بیابید.

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2

آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3برخی از رشته ها مثل عمران و معماری که 

 است.

 هنگی دارد؟کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هما -3
گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنمای قالب  22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام  33بندی استخراج شده است و با منابع آزمون خرداد 

هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده آزمون استفاده شده است که برای 

 است آماده گردید است

 

http://icivil.ir/nezam


 
 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 «««توجّـــه »»» 

 !وجود دارد نکات پنهان درون سوالو  نینظرات مهندسبر اساس  احتمال ویرایش جواب هابا توجه به اینکه 

به آدرس نوشته  «درخواست دریافت نسخه ویرایش شده» این فایل استفاده می نمایند، با ارسال دوستانی که از 

 ویرایش شده پاسخنامه را خواهند داشت.نسخه ، امکان دریافت آخرین  « پل ارتباطی»  شده در قسمت

 (25/3/93) مهدی جوهری ::::با تشکر 

mailto:mehdi.jouhari.1986@gmail.com
mailto:mehdi.jouhari.1986@gmail.com


 
 

از سطح زمین انجام شود. پی زمین همسایه در عمقق یقک   عمق چهارده متری قرار است در یک محل، گودبرداری تا  – 1

کیلوپاسکال را به زمین منتقل می نماید. خاک همسایه دارای زاویه اصطکاک داخلقی   111متری از سطح زمین بوده و بار 

کیلونیوتن بر متر مکعب است. تعیین کنید کدامیک از موارد زیقر   19کیلو پاسکال و وزن حجمی  01درجه و چسبندگی  01

 ؟ در مورد این گودبرداری صحیح است

 مسئولیت طراحی گودبرداری بر عهده مهندس طراح ساختمان است. (1

طراحی گودبرداری باید توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک انجام شده و عملیات پایدار ساایی گاود توساط شارکت      (2

 و نظارت بر اجرا توسط ناظر ذیصالح انجام شود. پیمانکار ذیصالح

 مسئولیت اجرای گودبرداری باید به عهده یک شرکت مهندس ژئوتکنیک ذیصالح واگذار شود. (3

 مهندس طراح ساختمان یا یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک می تواند مسئولیت طراحی گود را بر عهده بگیرد. (4

 (1392-سوم ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  19صفحه »  -»  11-0-3-3-7بند  « -» 7مبحث  «استناد به  با 

 متر می باشد. 14عمق مورد نظر ما است که  خطر گود ییادمتر با  22تا  9، گود بین  19، صفحه  2-3-7با توجه به جدول  نکته :

 ؟ تعبیه سیستم زهکشی مناسب استون بدکدامیک از خاک های زیر به عنوان خاکریز پشت دیوار  – 2

  (SM) خاک ماسه ای الی دار (1

  (GC) خاک شنی رس دار (2

  (GW , GP , SW , SP) خاک شنی یا ماسه ای با دانه بندی خوب یا بد (3

 (SC) ای رس دار خاک ماسه (4

 (1392-)بر اساس ویرایش سوم جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  09صفحه »  -»  7-0-7بند «  -» 7مبحث  «با استناد به  

 برای تعریف فارسی کلمات انگلیسی.«  20صفحه »  -»  1-0-6 جدول«  -» 6مبحث  «با استناد به  

 مناسب استفاده نماییم. باید ای سیستم یهکشیاگر ای خاک های ییر استفاده کنیم  نکته :

 

  استفاده نماییم. سیستم یهکشی بدون می توانا گر ای خاک های ییر استفاده کنیم  نکته :

GC: شن رس دار، مخلوط شن و رس بد دانه بندی شده GM : ی دار ، مخلوط شن و ماسه بد دانه بندی شدهشن ال  

SM: ماسه الی دار،مخلوط ماسه و الی بد دانه بندی شده SC : ماسه الی دار و رس دار، مخلوط ماسه و رس بد دانه بندی شده 

GP: بندی شده،مخلوط شن و ماسهشن تمیز بد دانه   GW : شن تمیز خوب دانه بندی شده،مخلوط شن و ماسه 

SP: ماسه تمیز بد دانه بندی شده،مخلوط شن و ماسه SW : ماسه تمیز خوب دانه بندی شده،مخلوط شن به همراه ماسه 

حقداکرر  انه دیوار اجرا شقود،  در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف، در صورتی که کالف افقی اضافی در می – 3

 ؟  طبقه تا چند متر می تواند باشد  ارتفاع 

 متر 3 (1

 متر 4 (2

 متر 6 (3

 متر 5 (4

 (1392 -دوم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  07صفحه »  -»  ، قسمت ت  2-0-0-8بند  « -» 8مبحث  «با استناد به  

 ! گودبرداریاجرای گودبرداری اما در اینجا نوشته طراحی در کتاب نوشته  ،دارای ابهام



 
 

بر روی دیقوار  زیر سقف با بتن مسلح در تراز افقی عرض کالف بندی حداقل شده با کالف، در ساختمان بنایی محصور  – 0

 ؟ میلی متر ، چه مقدار است 001با عرض  باربر خارجی آجری

 میلی متر 222 (1

 میلی متر 332 (2

 میلی متر 352 (3

 میلی متر 322 (4

 (1392 -دوم  )ویرایش جواب صحیح :

  صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  2 -الف قسمت ،  1-11-0-0-8بند  « -» 8مبحث  «با استناد به  

 452 – 122 = 332                     میلی متر کاهش داد پس برابر است با :  122 عرض کالف را تا در دیوار خارجی می توان نکته :

حادال   ، چاون در صاورت ساوال ای    تر نباشدمیلیمتر کم 222در هیچ حال عرض کالف افقی ای ولی در ادامه نوشته است ولی 

 نزدیک است. 1استفاده کرده است پس پاسخ صحیح به گزینه 

و  001به عرض افقی میلی متر کالف  001در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف، بر روی دیوار باربر با عرض  – 0

 ؟ مورد نیاز را تأمین می کندحداقل آجدار میلی متر ساخته خواهد شد. کدام گزینه از نظر میلگرد  201ارتفاع 
1) 4 Ø 10 

2) 6 Ø 12 

3) 4 Ø 12 

4) 6 Ø 10 

 (1392 -دوم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

  صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  2و1 –، قسمت ب  1-11-0-0-8بند  « -» 8مبحث  «با استناد به  

بر روی دیوار باربر یقک سقاختمان   میلی متر  311عرض وسط کالف افقی به در ارتباط با عبور یک لوله بطور قائم از  – 6

 ؟ محصور شده با کالف، کدام گزینه صحیح است

 میلیمتر بوده و بدون لطع کردن میلگردهای کالف، ای وسط آن عبور کند. 52لطر لوله می تواند  (1

 عبور هرگونه لوله ای وسط کالف افقی ممنوع است. (2

 میلی متر مجای است. 25با لطر حداکثر  فقط عبور لوله آب سرد (3

 میلی متر مجای است. 152فقط عبور لوله چدنی با لطر حداکثر  (4

 (1392 -دوم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

  صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  3- ، قسمت پ 1-11-0-0-8بند  « -» 8مبحث  «با استناد به  

  (mm) 50 = (300) * ( 1/6)                                                                                 ر است با :حداکثر لطر براب نکته :

 ؟ نمی باشددر مورد بتن الیافی کدامیک از موارد زیر صحیح  – 7

 (69:: صفحه  9-لسمت پ::  5ث مبح)            برای اندایه گیری کارآیی بتن الیافی نباید ای اسالمپ استفاده شود. (1

 (96:: صفحه  3-4-3-9-9د نب::  9) مبحث            در پرداخت سطح بتن الیافی نباید ای ماله چوبی استفاده شود. (2

 استفاده ای الیاف پلی پروپیلین در هیچ حالت مجای نمی باشد. (3

  دلیقه با سرعت کم ادامه داشته باشد. 5پس ای افزودن کام  الیاف به مخلوط کن با میکسر باید چرخش جام به مدت  (4

 (1392 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  68صفحه »  -»  0-، قسمت پ 1-3-2-7-0بند  « -» 0مبحث  «با استناد به  



 
 

 ؟ نمی شودکدامیک از موارد زیر باعث افزایش پایایی بتن  – 8

 نکاهش نسبت آب به سیما (1

 افزایش نفوذپذیری با استفاده ای افزودنی های شیمیایی (2

 عم  آوری دلیق با روش های مناسب (3

 تأمین حداکثر تراکم با وسای  مناسب (4

 (1392 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  1-3-6-9بند  « -» 9مبحث  «با استناد به  

مقدار سیمان و یا مواد سیمانی بر حسب کیلو گرم در هر متر مکعقب  حداکرر و حداقل طق ساحلی خلیج فارس، در منا – 9

 ؟ بتن چه مقدار است 

 425تا  352 (1

 452تا  252 (2

 522تا  322 (3

 522تا  252 (4

 (1392 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  - « 78صفحه »  -»  3-3-8-9بند  « -» 9مبحث  «با استناد به  

دهد که آسیب مشاهدات نشان می شده است.ترک خوردگی عمیق یک پایه حجیم بتن آرمه بعد از سال ها اجرا، دچار  – 11

 ؟ تواند باشد یکدامیک از گزینه های زیر محتمل ترین علت این امر مشروع شده است.سم بتن از داخل جهای وارده 

 طوجود یون کلر در محی (1

 حمله سولفاتی (2

 کربناسیون بتن (3

 واکنش للیایی سنگدانه (4

 (1392  -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  3-1-1-6-9بند  « -» 9مبحث  «با استناد به  

 ؟ ستچقدر اسطوح دیوارهای بتنی انحراف قابل قبول از امتداد قائم، برای حداکرر  – 11

 میلی متر در ک  طول 12متر طول و  3میلی متر در هر  6 (1

 میلی متر در ک  طول 25متر طول و  3میلی متر در هر  6 (2

 میلی متر در ک  طول 22متر طول و  3میلی متر در هر  4 (3

 میلی متر در ک  طول 15متر طول و  3میلی متر در هر  4 (4

 (1392  -چهارم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  109صفحه »  -»  1-12-9 جدول « -» 9مبحث  «ستناد به  با ا

 

 

 

 



 
 

 ؟ نیستکدام جمله در مورد درزهای اجرایی، در ساختمان های بتن آرمه صحیح  – 12

 دوغاب خشک شده در سطح دری اجرایی بتن یدوده شود. (1

 انجام کار باشد.تعداد دریهای اجرایی باید در کمترین حد الیم برای  (2

 دریهای اجرایی باید در مناطقی پیش بینی شود که بویژه نیروی کششی داخلی کمترین مقدار را داشته باشد. (3

 سطح دریهای اجرایی باید لب  ای بتن ریزی جدید به صورت اشباع با سطح خشک در آید. (4

 (1392 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  173صفحه »  -»  1-2-12-9بند  « -» 9مبحث  «با استناد به  

 ؟ به چه منظوری در نظر گرفته می شوددرز انبساط در ساختمان های بتن مسلح،  – 13

 برای کنترل نشست های نامساوی بین دو بخش ساختمان (1

 برای کنترل آثار ناشی ای صلبیت سقف (2

 و جمع شدگیبرای کنترل آثار ناشی ای تغییرات دما  (3

 برای منظم کردن پیکربندی ساختمان های نامنظم (4

 (1392 -چهارم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  170صفحه »  -»  2-2-12-9بند  « -» 9مبحث  «با استناد به  

تیب به کدامیک از گزینقه هقای زیقر    ، به ترمیلی متر 911قطر با شمع های درجا آرماتور طولی حداکرر و حداقل  – 10

 ؟ نزدیک است

 میلیمتر مربع 19122میلیمترمربع و   3112 (1

 میلیمتر مربع 31222میلیمترمربع و  6362 (2

 میلیمتر مربع 31222میلیمترمربع و  3112 (3

 میلیمتر مربع 19122میلیمترمربع و   6362 (4

 (1392 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  280صفحه »  -»  7-0-21-9بند  « -» 9بحث م «با استناد به  

   011میلقی متقر و ضقخامت     1011×1011میلی متر روی مرکز سطح یک پی به ابعاد  011×011کف ستونی به ابعاد  – 10

 ؟ اییدروی بتن پی، گزینه صحیح را انتخاب نمحداکرر مقاومت اتکایی میلی متر قرار دارد. در مورد 

1)             

2)            

3)          

4)        

 (1392 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  212صفحه »  -»  1-11-10-9بند  « -» 9مبحث  «با استناد به  

 

 

 

 

 

 ! را صحیح می دانند 2برخی ای مهندسین با محاسبات پیچیده گزینه 



 
 

 ؟ تیرهای بتن آرمه، کدامیک از ضوابط زیر را باید داشته باشنداومت پیچشی تأمین مقخاموت های مورد نیاز برای  – 16

 باید بسته باشد ولی لالب استاندارد نداشته باشد. (1

   می تواند بای باشد ولی در هر انتها باید لالب استاندارد داشته باشد. (2

 باید بسته و در هر انتها مهار شده با لالب استاندارد باشد. (3

 بدون لالب استاندارد باشد. می تواند بای و (4

 (1392 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  221صفحه »  -»  0-11-10-9بند  « -» 9مبحث  «با استناد به  

 نمی باشد مجاز، جهت جوش لب به لب بال جان یک تیرورقدر ارتفاع سوراخ دسترسی کدامیک از مقادیر زیر برای  – 17

 ؟ میلی متر( 10میلی متر و ضخامت بال  11ت جان )ضخام

 میلی متر 45 (1

 میلی متر 22 (2

 میلی متر 25 (3

 میلی متر 15 (4

 (1392 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  102صفحه »  -»  6-1-9-2-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

میلی متقر و تغییقر    81متر، در صورتی که مقدار تغییرشکل ناشی از بار مرده برابر  20در ساخت یک خرپا با دهانه  – 18

الزم بر حسب میلی متر که باید در ساخت خرپقا رعایقت   مقدار پیش خیز میلی متر باشد،  61شکل ناشی از بار زنده برابر 

 ؟ گردد چه مقدار می باشد

 میلی متر 112 (1

 میلی متر 62 (2

 میلی متر 142 (3

 ترمیلی م 12 (4

 (1392  -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  191صفحه »  -» ، بند دوم  1-11-2-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

بقر  ارتفاع کل تیقرورق  و پهنای بال رواداری های مجاز حداکرر برای تیرورق جوشی با دو محور تقارن )شکل زیر(  – 19

 ؟ میلی متر به ترتیب چه مقدار استحسب 
1) ±5    ,   ±3 

2) ±3    ,   ±3 

3) ±3    ,   ±4 

4) ±4    ,   ±4 

 (1392  -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  280و  283صفحه »  -»  8-3-6-0-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

 

 

 

دارای ابهام است ولی اکرر 

 دارند. 3دوستان نظر به جواب 



 
 

 ؟ چه مقدار در نظر گرفته می شودتنش تسلیم مورد انتظار  ST37با فوالد ورق ده از ساخته ششکل  Iدر یک مقطع  – 21

 مگاپاسکال است( 372و  242به ترتیب  ST37)تنش تسلیم و تنش نهایی فوالد 
1)         

2)         

3)         

4)         

 (1392 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  199صفحه »  -»  1-2-3-11 جدول « -» 11مبحث  «با استناد به  

 ؟ صحیح می باشد اتصال اتکاییدر یک ترکیب پیچ و جوش کدامیک از عبارات زیر، درخصوص  –21

 ک  تنش را باید پیچ به تنهایی تحم  کند. (1

 ک  تنش را باید جوش به تنهایی تحم  کند. (2

 قاومت استفاده شود، ک  تنش را باید پیچ به تنهایی تحم  کند.فقط در صورتی که ای پیچ های پرم (3

 در صورت استفاده ای پیچ های پرمقاومت می توان جوش و پیچ را در تحم  تنش ها سهیم فرض کرد. (4

 (1392 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2ه گزین »  -«  100صفحه »  -»  8-1-9-2-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

با جوش دو طرفه به هقم متصقل مقی شقوند.     اتصال پوششی )رویهم( میلی متر، با  21و  11دو ورق با ضخامت های  – 22

 ؟ طول همپوشانی الزم بر حسب میلی متر چه مقدار باید باشد حداقل

 میلی متر 52 (1

 میلی متر 122 (2

 میلی متر 25 (3

 میلی متر 75 (4

 (1392 -چهارم  ایشویر)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  109صفحه »  -»  7، قسمت  2-2-9-2-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

ایجقاد  میلی متر  22سوراخ استاندارد با قطر است.  میلی متر که لبه آن با اره بریده شده 21در یک ورق با ضخامت  – 23

زم است از مرکز سوراخ تا لبه ورق بر حسب میلی متر و در راستای نیرو رعایت شود، چه فاصله ای که ال حداقلشده است. 

 ؟ مقدار می باشد

 میلی متر 44 (1

 میلی متر 5/31 (2

 میلی متر 42 (3

 میلی متر 35 (4

 (1392 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  - « 161صفحه »  -» ، قسمت ث  2-3-9-2-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

 M20                                  «میلی متر برابر خواهد بود با  22یچ برای سوراخ استاندارد لطر اسمی پ 162ای جدول صفحه  

                                                                                               (mm) 35=(20)×(1.75)«    در نتیجه خواهیم داشت 



 
 

 ؟ به ترتیب برابر کدام گزینه زیر می باشدسقف ها بار مرده و زنده برای  حداکرردر سیستم قاب فوالدی سبک  – 20

 کیلونیوتن بر مترمربع. 2و بار ینده  5بار مرده  (1

 کیلونیوتن بر مترمربع. 5/2و بار ینده  5/3بار مرده  (2

 کیلونیوتن بر مترمربع. 5/3ده و بار ین 5بار مرده  (3

 کیلونیوتن بر مترمربع. 2و بار ینده  5/3بار مرده  (4

 (1392 -دوم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  33صفحه »  -»  3-7-2-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

 ؟ است نادرستز گزینه های زیر در کنترل پیش تنیدگی پیچ های اجرا شده، کدامیک ا – 20

 .برای کنترل پیش تنیدگی پیچ ها باید ای آچار که لبالً در یک آیمایشگاه مورد لبول کالیبره شده،استفاده شود (1

 تصمیم مهندس ناظر در مورد پیش تنیدگی پیچ ها لطعی خواهد بود. (2

حتماً ای طریق آیمایشگاه با صاالحیت، کاار    مهندس ناظر نمی تواند راساً پیش تنیدگی پیچ ها را کنترل نماید و باید (3

 کنترل انجام شود.

با پیچاندن اضافی مهره ها ممکن است کشش پیچ ای مقادیر حدال  نیروی پیش تنیادگی منادرد در مبحاث دهام      (4

 بیشتر شود که این موضوع مشکلی در کنترل پیش تنیدگی پیچ ها ایجاد نخواهد کرد.

 (1392 -م چهار ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  266صفحه »  -»  3-6-0-0-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

، از تراز تعیین شقده  تراز تیرهای کفانحراف قائم مجاز حداکرر شده، در ساختمان های فوالدی با مقطع گرم نورد  – 26

 ؟ روی تکیه گاه چه مقدار است

 میلی متر 3 (1

 ترمیلی م 22 (2

 میلی متر 12 (3

 میلی متر 25 (4

 (1392 - دوم ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  20صفحه »  -»  0، قسمت  0-1-11 جدول « -» 11مبحث  «با استناد به  

مشخصات بسقت  را ایفا می نماید، نقش دیوار برشی در ساختمان های با سیستم قاب فوالدی سبک، برای دیواری که  – 27

 ؟ ، باید کدامیک از گزینه های زیر را تأمین نمایدهای تسمه ای

 میلی متر باشد. 2میلی متر و ضخامت  31حدال  باید به عرض  (1

 میلی متر باشد. 11/2میلی متر و ضخامت  31حدال  باید به عرض  (2

 میلی متر باشد. 2میلی متر و ضخامت  52حدال  باید به عرض  (3

 میلی متر باشد. 11/2میلی متر و ضخامت  52حدال  باید به عرض  (4

 (1392 -دوم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  38صفحه »  -»  7-0-8-2-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

 

 



 
 

 ؟ . . . .ن مصرفی باید ، بتشکل پذیری متوسطدر ساختمان های با قالب عایق ماندگار در دیوارهای بتن مسلح با  – 28

 .میلیمتر باشد 37میلیمتر بوده و حداکثر اندایه بزرگترین سنگدانه مصرفی  122تا  75با اسالمپ  C25حدال  ای رده  (1

 میلیمتر باشد. 22میلیمتر بوده و حداکثر اندایه بزرگترین سنگدانه مصرفی  152تا  122با اسالمپ  C20حدال  ای رده  (2

 میلیمتر باشد. 37میلیمتر بوده و حداکثر اندایه بزرگترین سنگدانه مصرفی  122تا  75اسالمپ با  C20حدال  ای رده  (3

 میلیمتر باشد. 37میلیمتر بوده و حداکثر اندایه بزرگترین سنگدانه مصرفی  122تا  75با اسالمپ  C25حدال  ای رده  (4

 (1392 -بر اساس ویرایش دوم ) جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  60صفحه »  -»  1-2-0-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

 ؟ در کارهای بتنی چقدر استطراحی اجزاء قالب ها ضریب اطمینان حداقل  – 29

1) 5/2 

2) 5/3 

3) 5/1 

4) 2/2 

 (1392 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  73صفحه »  -»  1-3-11-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

و به صورت  میلی متر استفاده شده 201میلی متر و پهنای  01که از تخته های چوبی با ضخامت سقف های موقت برای  – 31

 ؟ فاصله تکیه گاهی تخته ها چند متر استحداکرر مورد استفاده قرار می گیرند. سکوهای کار 

 متر 2/2 (1

 متر 4/3 (2

 متر 2/2 (3

 متر 4/2 (4

 (1392 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  36صفحه »  -»  1-7-0-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

 ؟ در یک کارگاه ساختمانی مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست بر عهده چه کسی است – 31

 مهندس ناظر (1

 مهندس مشاور (2

 کارفرما (3

 ندهسای (4

 (1392 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  8صفحه »  -»  1-0-1-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

 

 

 

 

 



 
 

یکبار باید بطقور مرتقب   هر چند روز در حین استفاده توسط شخص ذیصالح، حداقل داربست بازدید، کنترل و تأیید  – 32

 ؟ صورت پذیرد

 روی 9 (1

 روی 7 (2

 روی 2 (3

 روی 14 (4

 (1392 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  01صفحه »  -»  ، قسمت ب 7-2-7-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

 ؟ مناسب استاساس تجربه مقابل بر جوش شیاری برای نسبت های عرض جوش به عمق ذوب کدامیک از  – 33

1) 2/1 

2) 5/1 

3) 75/2 

4) 9/2 

 (1392 ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  101صفحه »  -»  7-0-0بند  « -» راهنمای جوش و اتصاالت جوشی «با استناد به  

 ؟ جوش کدام گزینه صحیح استبازرسی چشمی ، در خصوص  Fu=520 Mpaفوالدی با در جوشکاری قطعات  – 30

 ساعت بعد ای تکمی  جوش انجام شود. 72جوش باید حدال   بایرسی چشمی (1

 ساعت بعد ای تکمی  جوش انجام شود. 41بایرسی چشمی جوش باید حدال   (2

 بایرسی چشمی جوش می تواند به محض خنک شدن جوش تا دمای محیط آغای شود. (3

 بایرسی چشمی در جوشکاری این نوع فوالد مجای نمی باشد. (4

 (1392یرایش )بر اساس و جواب صحیح :

 صحیح می باشد. «3گزینه  »  -«  211صفحه »  -» 9، مورد6-7بند  « -» راهنمای جوش و اتصاالت جوشی «با استناد به  

عضو در پیش نصب قطعات انحنای پیش خیز از وسط دهانه ، میزان انحراف مجاز در متر 12بطول در یک تیر فوالدی  – 30

 ؟ ، چه میزان استکارخانهعضو، در 

1) -0  ,  +20 (mm) 

2) -0  ,  +30 (mm) 

3) -0  ,  +30 (mm) 

4) -0  ,  +25 (mm) 

 (1392 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  » -« 279صفحه »  -» 7-0-11و جدول  3-3-6-0-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  
 
 
 
 

 

 



 
 

 ؟ می شوداعوجاج جوش و انقباض  سرعت جوشکاری، سبب چه تغییری در افزایش – 36

 تاثیری بر روی انقباض و اعوجاد ندارد. (1

 انقباض جوش را کاهش اما اعوجاد جوش را افزایش می دهد. (2

 می تواند انقباض جوش و اعوجاد آن را کاهش دهدم فلز پایه تحت تأثیر حرارت شود،در صورتیکه موجب کاهش حج (3

 کاهش می دهد.انقباض جوش را افزایش اما اعوجاد جوش را  (4

 (1392)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. «3گزینه  »  -«  161صفحه »  -»  0-6بند  « -» راهنمای جوش و اتصاالت جوشی «با استناد به  

 ؟ نداردبرای طراحی قالب های یک ستون دخالت تعیین فشار جانبی بتن کدامیک از عوامل زیر در  – 37

 درجه حرارت بتن.سرعت بتن ریزی و  (1

 اندایه بزرگترین سنگ دانه و تراکم آرماتورهای عرضی ستون. (2

 درجه حرارت بتن و اسالمپ بتن. (3

 اسالمپ بتن و سرعت بتن ریزی. (4

 (1312 ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  22صفحه »  -»  0-3بند  « -» راهنمای قالب بندی  «با استناد به  

  اجقرا قالب لغزنقده  سانتی متر که با  20متر و به ضخامت  01ضخامت تمام شده دیوار یک سیلو به ارتفاع رواداری  – 38

 ؟ . . . .می شود، برابر است با 

 میلی متر ± 25 (1

 میلی متر +25میلی متر و  -12 (2

 میلی متر ± 22 (3

 میلی متر -12میلی متر و  +22 (4

 (1312)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  138صفحه »  -»  3- 0-11بند  « -»راهنمای قالب بندی  «با استناد به  

 ؟ نیستمناسب قالب بندی دیوار بتنی کدامیک از مصالح زیر برای  – 39

 آلومینیوم با روکش مناسب (1

 نئوپان معمولی (2

 ورق های فوالدی (3

 تخته الیه )پلی وود( (4

 (1312ویرایش )بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  10صفحه »  -»  6- 2-2بند  « -»راهنمای قالب بندی  «با استناد به  

 

 

 

 

 



 
 

 ؟ ، به ترتیب کدام استپ بتن پمپ شوندهاسالمو مقدار توصیه شده برای نسبت آب به سیمان  – 01

 متر. میلی 122تا  42و اسالمپ بتن  6/2حداکثر نسبت آب به سیمان  (1

 میلی متر. 152تا  122و اسالمپ بتن  5/2حداکثر نسبت آب به سیمان  (2

 میلی متر. 122تا  42و اسالمپ بتن  7/2حداکثر نسبت آب به سیمان  (3

 میلی متر. 152تا  42و اسالمپ بتن  65/2حداکثر نسبت آب به سیمان  (4

 (1392 -چهارم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  80صفحه »  -»  0-8-9بند  « -» 9مبحث  «با استناد به  

 ؟ کدام گزینه برای جوشکاری قطعات فوالدی صحیح است – 01

 درجه سلسیوس باشد. 32دمای محیط جوشکاری باید کمتر ای  (1

 درجه سلسیوس باشد. 5دمای محیط جوشکاری باید بیشتر ای  (2

 جه سلسیوس باشد.در 45تا  -5دمای محیط جوشکاری باید بین  (3

 جوشکاری به طور کلی در دمای محیط جوشکاری ییر صفر درجه سلسیوس خصوصاً در جریان باد ممنوع است. (4

 (1392 -چهارم  )بر اساس ویرایش صحیح :جواب 

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  261صفحه »  -»  ، قسمت ت 0-0-0-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

 ؟ چقدر است kN/mساده بر حسب وسط تیر در  ر خمشیلنگ – 02

1) 242 

2) 322 

3) 162 

4) 412 

  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  » -» مباحث تحلیل سازه ها «با استناد به  

   (    )  (      )  (      )         

∑ 
 
   (      )  ((    )  (    ))         

   (    )  (      )                      

و بارهای متمرکز وارد بر وسط سه دهانه قرار دارد. لنگرهقای   kN/m 40تیر سراسری شکل زیر تحت بار گسترده  – 03

وسط لنگر خمشی مربت محاسبه شده است.  kN.m 160و  kN.m 120به ترتیب برابر  Bو   Aخمشی منفی در تکیه گاه های 

 ؟ چقدر می باشد kN.mبر حسب  ABتیر 

1) 62 

2) 42 

3) 92 

4) 122 

  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  » -» مباحث تحلیل سازه ها «با استناد به  

 

 



 
 

هر حداقل ساختمان توسط بازرس قطعات معماری و سازه به منظور مراقبت و نگهداری از ساختمان ها، بازرسی از  – 00

 ؟ سال یکبار انجام می شود. ..............

1) 1 

2) 2 

3) 5 

4) 12 

 (1392 -اول  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  27صفحه »  -»  8-3-22بند  « -» 22مبحث  «با استناد به  

 ؟ صحیح می باشدمقررات ملّی ساختمان کدامیک از موارد زیر  21با توجه به ضوابط مبحث  – 00

 نمی باشند. 21بحث دستگاه های دولتی و مدارس مشمول مقررات م (1

 نمی باشند. 21مراکز خرید و فروش با عملکرد محله ای شهری مشمول مقررات مبحث  (2

بررسی می گردد ای نوع فشار امواد مستقیم و فشاار اماواد    21نوع بارهای وارد بر سایه ناشی ای انفجار که در مبحث  (3

 بایتاب می باشد.

 نمی باشد. 21ت مبحث مراکز تولید نفت و گای و مخاین آب مشمول مقررا (4

 (1391 -اول  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  6صفحه »  -»  2-7-1-21 بند « -» 21مبحث  «با استناد به  

ادامه کار ناظر غیرممکن شده است، سلب صالحیت ناظر حقوقی طبقه با اسکلت فلزی که به علت  13در یک ساختمان – 06

 ؟ ک از موارد زیر صحیح استکدامی

 ناظر در لبول مسئولیت جدید در پروژه های دیگر محدود شده و با مسئولیت خود کار را ادامه می دهد. (1

 با مسئولیت مجری، کار ادامه پیدا کرده و شهرداری نسبت به معرفی ناظر جدید الدام می نماید. (2

ود ناظر جدید خواهد بود و شهرداری موظف اسات ای  عملیات ساختمانی متولف شده و شروع مجدد آن منوط به وج (3

 ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری به عم  آورد.

 مالک می تواند با سپردن تعهد کتبی عملیات ساختمانی را تا معرفی ناظر جدید، توسط مجری ساختمان ادامه دهد. (4

 (1314)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  71صفحه »  -»  11-0-10بند  « -» 2مبحث  «با استناد به  

 ؟ نمی باشدساختمان صحیح مجریان کدامیک از موارد زیر در مورد  – 07

 شرکای دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان مجای به فعالیت   (1

 فاده نمایند.طبقه ای خدمات مهندسان نقشه بردار است 12مجریان حقولی مکلفند در اجرای ساختمان  (2

در صورت تغییر مح  دفتر مهندسی اجرای ساختمان، مسئول دفتر موظف است مراتب را به طور همزماان حاداکثر    (3

 ظرف مدت یکماه به سایمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اطالع دهد.

 یقی مجری باشند.متقاضیان تأسیس دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان باید دارای پروانه اشتغال شخص حق (4

 (1314)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  39صفحه »  -»  0-1-8بند  « -» 2مبحث  «با استناد به  

 



 
 

سال محکقوم   2به محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال و جمعاً به مدت مرتبه  0مان که قبالً زیکی از اعضای سا – 08

سقال   2دداً به علت اشتغال در حرفه مهندسی خارج از صالحیت، مستلزم اعمال محرومیت موقت به مقدت  شده است. مج

مجازات انتظامی در انتظار با توجه به سوابق محرومیت حداکرر و حداقل بدون سوابق محرومیت می باشد. در این صورت 

 ؟ ایشان چیست

 .5و حداکثر ای درجه  4حدال  محرومیت مولت ای درجه  (1

 سال محرومیت مولت و حداکثر محرومیت دائم و ابطال پروانه اشتغال. 2حدال   (2

 سال محرومیت مولت استفاده ای پروانه اشتغال. 4سال و حداکثر  2حدال   (3

 سال محرومیت مولت و حداکثر محرومیت دائم و ابطال پروانه اشتغال. 4حدال   (4

 (1392)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -»   91ماده  « -» قانون نظام مهندسی «با استناد به  

 ؟ محسوب شودبتن سبک سازه ای کدامیک از بتن های زیر می تواند به عنوان  – 09

 مگاپاسکال است. 17کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت فشاری مورد نیای آن  1122جرم مخصوص آن  (1

 مگاپاسکال است. 11و مقاومت فشاری مورد نیای آن کیلوگرم بر مترمکعب  952جرم مخصوص آن  (2

 مگاپاسکال است. 22کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت فشاری مورد نیای آن  2122جرم مخصوص آن  (3

 مگاپاسکال است. 22کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت فشاری مورد نیای آن  1522جرم مخصوص آن  (4

 (1392  -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  110صفحه »  -»  ، قسمت ب7-9-9بند  « -» 9مبحث  «ا استناد به  ب

 مگاپاسکال است. 17مقاومت حدال  کیلونیوتن بر مترمکعب و  19تا  14بین وین مخصوص در متن نوشته است که  نکته :

پس باید وین مخصوص را به جرم مخصاوص تبادی     ها نوشته است جرم مخصوص و بر اساس کیلوگرم داده شده اند در جواب

 « کنیم و کیلونیوتن را به کیلوگرم ، پس خواهیم داشت 

(14)×(1000)=14000 (Kg/m3)  «« (14000/9.81)=1430 (Kg/m3)   : پس حدال  وین مخصوص برابر است با 

 است و ای حدال  بیشتر است. داده شده 22مگاپاسکال باشد ، که در جواب عدد  17مقاومت فشاری باید و حدال  

بایقد  بدون نیاز به آزمقایش  ، حداکرر چند روز پس از تولید %71رطوبت نسبی حدود سیمان کیسه ای در مناطق با  – 01

 ؟ مصرف شوند

 روی 75 (1

 روی 45 (2

 روی 92 (3

 روی 62 (4

 (1392  -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  81صفحه »  -»  13-1-0-7-0بند  « -» 0مبحث  «با استناد به  

 

 

 

 

 



 
 

مورد استفاده در بتن چند درصقد وزن  سنگدانه های درشت در ذرات سست کلوخه های رسی و میزان مجاز حداکرر  – 01

 ؟ کل سنگدانه های درشت می باشد

 درصد 5 (1

 درصد 3 (2

 درصد 2 (3

 درصد 12 (4

 (1392  -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 .صحیح می باشد « 1گزینه  »  -«  37صفحه »  -»  2-6-0جدول « -» 0مبحث  «با استناد به  

شونده بقه چنقد   بتن خود متراکم سنگدانه ها در ساخت حداکرر توصیه می شود برای حفظ پایداری مخلوط، اندازه  – 02

 ؟ میلی متر محدود گردد

 میلی متر 25 (1

 میلی متر 15 (2

 میلی متر 22 (3

 میلی متر 12 (4

 (1392  -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  71صفحه »  -»  9-ت، قسمت 1-3-2-7-0بند  « -» 0مبحث  «با استناد به  

 80kN، بر روی پایه های بادبندی شده قرار دارد، تبریزوزن یک برج خنک کننده که در محوطه باز یک کارخانه در  – 03

. باشد 3بوده و طبقه بندی سازه برج خنک کننده از نظر ضریب اهمیت، منطبق بر گروه  IIIر زمین کارخانه از نوع است. اگ

وارد بر سازه برج، ناشی از زلزله که از روش تحلیل استاتیکی معادل به دست می آید، به کدامیک از حداقل نیروی برشی 

 ؟ شود(مقادیر زیر نزدیکتر است )سازه برج سلب تلقی می 

1) 21 

2) 12 

3) 17 

4) 14 

 (2222)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -»  1-1-1-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

، در صورتیکه زمقان تنقاوب    IIخاک نوع و روی تهران برای زلزله در شهر )بیل بورد( در طراحی یک تابلو تیلیغاتی  – 00

 ؟ چه مقدار در نظر گرفته می شودضریب رفتار اشد، ب T=0.3 (S)اصلی نوسان 

1) 5 

2) 3 

3) 4 

4) 6 

 (2222)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -»  1-1-1-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

لطفاً بند مورد نظر را ایمیل نمایید. در صورت دانستن جواب صحیح  

لطفاً بند مورد نظر را ایمیل نمایید. در صورت دانستن جواب صحیح  



 
 

بودن بام  درجه، در صورت مانع دار 01ضریب شیب برای محاسبه بار برف سقف یک ساختمان مسکونی با زاویه شیب  – 00

 ؟ و عدم وجود شرایط لغزنده، چه مقدار می باشد

1) 2/1 

2) 5/2 

3) 75/2 

4) 25/2 

 (1392 -سوم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  03صفحه »  -»  6-7-6بند  « -» 6مبحث  «با استناد به  

            
  

            
          

  

   [( )  (
     

     
)]         

  بخواهد یک طبقه به ساختمان خود اضافه کند : Aدر صورتی که مالک ساختمان  – 06

 را در رابطه با آگاهی ای خطر احتمالی افزایش بار برف بام اخذ نماید. Bباید تأیید کتبی مالک ساختمان  (1

 اطالع دهد. Bمالک ساختمان بام را به  رفب باید خطرات احتمالی افزایش بار (2

 نمی باشد. Bنیایی به اطالع رسانی به مالک ساختمان  (3

 می تواند اضافه طبقه داشته باشد. Bبا پرداخت خسارت به مالک ساختمان  (4

 (1392 -سوم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2ینه گز »  -«  61صفحه »  -»  10-7-6بند  « -» 6مبحث  «با استناد به  

می باشد، حداقل چه مقدار در نظر  kN 12.3بار زنده کف برای جایگاه یک بالگرد که وزن آن در هنگام برخاستن  – 07

 ؟ گرفته می شود

1) 2 kN/m2 

2) 1 kN/m2 

3) 1.23 kN/m2 

4) 4.1 kN/m2 

 (1392 -)بر اساس ویرایش سوم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 2گزینه  »  -«  11بند »  -»  61صفحه  « -» 6مبحث  «با استناد به  

میلیمتقر   12طبققه برابقر    10ت ساختمان دهد که تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح در یکی از طبقافنی نشان میمحاسبات  – 08

 ؟یر زیر نزدیکتر است حداقل درزی که بین قاب و سازه باید رعایت شود، به کدامیک از مقادای اتصال قطعات نما در این طبقه،براست.

 بستگی به مولعیت لاب نسبت به سایه دارد. (1

 میلی متر 12 (2

 میلی متر 24 (3

 میلی متر 15 (4

  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  11صفحه »  -»  1-1-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

 

لطفاً بند مورد نظر را ایمیل نمایید. در صورت دانستن جواب صحیح  



 
 

 ؟ بکار گرفته شودیکنواختی عملکرد شمع ن کدامیک از آزمایش های زیر می تواند به عنوان روشی براب تعیی – 09

 تنها ا روابط تحلیلی به یکنواختی شمع ها پی برد. (1

 آیمایش بارگذاری استاتیکی (2

 آیمایش های درجا (3

 آیمایش دینامیکی (4

 (1392 -سوم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0زینه گ »  -«  06صفحه »  -»  ب، قسمت  6-1-0-6-7بند  « -» 7مبحث  «با استناد به  

حقداقل  بارگذاری شقده باشقد،   گسیختگی ، شمع تا بار بارگذاری استاتیکی فشاریدر صورتی که در آزمایش های  – 61

 ؟ کدام گزینه استتنش مجاز ضریب اطمینان مربوطه، بر اساس روش 

1) 2/2 

2) 5/2 

3) 1/2 

4) 3 

 (1392 -سوم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  62صفحه »  -»  1-6-7جدول  « -» 7ث مبح «با استناد به  

 

 القؤتعداد س مبحث هان عنوا القؤتعداد س ن مبحث هاعنوا

 سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 12مبحث  ---------- مقررات ملّی ساختمان 1مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 13مبحث  سوال 2 مقررات ملّی ساختمان 2مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 14مبحث  ---------- مقررات ملّی ساختمان 3مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 15مبحث  ---------- مقررات ملّی ساختمان 4مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 16مبحث  سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 5مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 17مبحث  سوال 6 ملّی ساختمانمقررات  6مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 11مبحث  سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 7مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 19مبحث  سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 1مبحث 

 ---------- ت ملّی ساختمانمقررا 22مبحث  سوال 11 مقررات ملّی ساختمان 9مبحث 

 سوال 1 مقررات ملّی ساختمان 21مبحث  سوال 11 مقررات ملّی ساختمان 12مبحث 

 سوال 1 مقررات ملّی ساختمان 22مبحث  سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 11مبحث 

 

 القؤتعداد س کتاب هان عنوا القؤتعداد س کتاب هان عنوا

 سوال 3 راهنمای لالب بندی ساختمانهای بتنی لسوا 3 راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 سوال 1 لانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سوال 2 مباحث تحلی  سایه ها

 


