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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       4  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  

  بوديم ... اولين

  برترين شديم ...

  ...و ان شاهللا با آمار باالي قبولي، اولين و برترين خواهيم ماند
  

  تا خط پايان با شما هستيم ...
  

  تن زاده رضا گروه آموزشي دكتر
www.PoranGilan.com 

 

با عضويت در كانال تلگرام موسسه از آخرين اخبار و اطالعيه هاي 
  زودتر از ديگران مطلع شويد...آزمونهاي تخصصي مهندسي، 

@ PouranGilan 
  

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       5  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

 هاي خروج و تخليه آب ، فاضالب و آب باران ، در داخل و خارج ساختمان روي هاي شبكه هايي كه روي دهانهقطر يا ابعاد سوراخ - 1
  كف نصب مي شوند نبايد بيش از .................. ميلي متر باشد. 

1(14      2(8      3(10      4(12  
  
  صحيح است 4گزينه  27صفحه   16مبحث  5- 9- 3- 16بند بر اساس  واب :ج

  ميليمتر باشد 12بيشتر از نبايد 
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  استفاده از آسانسورها در هنگام آتش سوزي :- 2
        يست)به هيچ وجه مجاز ن1
  )توسط معلولين مجاز است.2
        )توسط آتش نشانان مجاز است.3
  )تنها توسط ساكنين ساختمان مجاز است.4
  
  صحيح است 3گزينه  37صفحه   15مبحث   7- 2- 15بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
متر و ارتفاع درهاي كابين  20/2كيلوگرم ، ارتفاع كابين  630آسانسور يك ساختمان مسكوني (دسته دوم ) با مشخصات : ظرفيت - 3

  . حداكثر سرعت نامي اين آسانسور چند متر بر ثانيه است؟متر ساخته شده است 5/1متر و ارتفاع چاهك  00/2
1(75/1      2(5/1      3(1      4(60/1  
  
  صحيح است 2هاي گزينه  59صفحه   15مبحث  1بر اساس جدول  واب :ج

 5/1مي باشد ولي چون حداكثر را خواسته بايد  5/1و  1متر) سرعت نامي بين  5/1البته طبق جدول بر اساس ارتفاع چاهك مد نظر (
  انتخاب شود. البته بهتر بود دقيقا به ارتفاع چاهك درست اشاره ميشد

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

Administrator
Textbox
www.EEEng.ir         @EEEng



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       6  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
متر ، يك آسانسور متعارف با سرعت  30/3اختمان مسكوني هشت طبقه ، با ارتفاع كف به كف طبقات برابر در چاه آسانسور يك س- 4

1m/s نصب شده است. براي چاه آسانسور حداقل چند چراغ روشنايي الزم است؟  
  عدد5)4      عدد 4)3      عدد 3)2      عدد 6)1
  
  صحيح است 4گزينه  18صفحه   15مبحث   6- 3- 2- 2- 15بر اساس بند  واب :ج

  متر 4/26يعني  30/8در  8بايد ارتفاع كل چاه را بيابيم كه ميشود 
  عدد بدست مي آيد 5حال با توجه به فرمول موجود در جزوه تعداد چراغ روشنايي 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از گزينه هاي زير صحيح نيست؟- 5
  درجه ساسيوس بيشتر باشد. 120)دماي هواي داخل كانال ساخته شده از پشم شيشه نبايد از 1
  درجه سلسيوس است. 74)حداكثر دماي هواي برگشت داخل كانال گچي 2
  درجه سلسيوس مقاوم باشد. 74)جنس و پوشش رنگ دريچه هوا بايد تا دماي 3
  درجه سلسيوس بيشتر باشد.چ 120)دماي هواي داخل كانال قابل انعطاف فلزي نبايد از 4
  
  صحيح است 2گزينه  66صفحه   14مبحث   3- 3- 6- 14بر اساس بند  واب :ج

  درجه سلسيوس است.  52حداكثر دماي هواي برگشت داخل كانال گچي 
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

آمفي تئاتر - 4سالن مطالعه كتابخانه ، - 3سالن ورزشي سرپوشيده ، - 2اتاق نقشه كشي ، - 1مورد نياز براي (حداقل شدت روشنايي - 6
  )به ترتيب چند لوكس (لومن بر متر مربع ) است؟

1(500 -150 -100 -200        
2(200 -100 -500 -150  
3(100 -150 -200 -500        
4(500 -200 -150 -100  
  
  صحيح است 1گزينه  100صفحه   13مبحث   جدولبر اساس بند  واب :ج



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       7  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
بازديد - بازديد قالب ها و اتصاالت و كابل ها، ب- برنامه منظم بازديدهاي دوره اي قسمت هاي مختلف دستگاه ها و وسايل باالبر (الف- 7

معاينه فني و آزمايشي كليه قسمت هاي دستگاه و صدور برگ گواهي )توسط شخص ذيصالح ، به - فني كليه قسمت ها ي دستگاه ،ج
  ترتيب عبارت است از 

  هر شش ماه يك بار - هر هفته يك بار ، ج- هر روز يك بار ، ب- )الف1
  هر سال يكبار - هر ماه يك بار ، ج- ر، بهر هفته يك با - )الف2
  هر شش ماه يك بار- هر ماه يك بار ج- هر هفته يك بار، ب - )الف3
  هر سال يكبار- هر هفته يك بار ، ج- هر روز يك بار ، ب- ) الف4
  
  صحيح است 1گزينه  44صفحه   12مبحث   9- 2- 6- 12بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
كيلوگرم هر نفر) و وزن انباشت مصالح مورد نياز  75ا وزن حدود اگر قرار باشد از يك داربست به طور همزمان حداكثر چهار نفر ( ب- 8

كيلوگرم ) استفاده شود، طراحي و اجراي آن بايد به گونه اي باشد كه حداقل تحمل ............... كيلوگرم بار را  200اجرا ( با وزن حدود 
  داشته باشد.

1(800      2(500      3(1000      4(2000  
  
  صحيح است 4گزينه  49صفحه   12مبحث   2- 2- 7- 12بر اساس بند  واب :ج

كيلوگرم مي  500كيلوگرم وزن انباشت جمعا  200كيلوگرم و  300كيلوگرمي يعني  75عدد  4ابتدا كل بار را مي يابيم كه شامل 
  كيلوگرم را بايد داربست تحمل نمايد  2000برابر اين بار يعني  4باشد كه طبق بند مذكور 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       8  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

عرض آن حداقل برابر  در هنگام گودبرداري ، در صورتي كه جداره هاي راه شيب دار ايجاد شده به نحو مقتضي پايدار شده باشند ،- 9
  است با:

  متر  5)4      متر  4)3    متر  5/3)2       متر 7)1
  
  صحيح است 3گزينه  55صفحه   12مبحث   7- 5- 7- 12بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  در چه صورت نرده حفاظتي موقت بايد نصب و حداقل و حداكثر ارتفاع آن از كف طبقه چقدر بايد باشد؟- 10
  متر  10/1متر و حداكثر  7/0حداقل –سانتي متر  120)ارتفاع سقوط بيش از 1
  متر 9/0متر و حداكثر  7/0حداقل –سانتي متر  100) ارتفاع سقوط بيش از 2
  متر 10/1متر و حداكثر  9/0حداقل –سانتي متر  120) ارتفاع سقوط بيش از 3
 متر 10/1متر و حداكثر  9/0حداقل –سانتي متر  100) ارتفاع سقوط بيش از 4

  
  صحيح است 3گزينه  33صفحه   12مبحث  2- 2- 5- 12و   1- 2- 5- 12 هايبر اساس بند واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comظرات و پيشنهادات خود را با ايميل لطفا ن
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 مرتبط با(طول تير مستطيلي ، عرض تير جعبه اي طول ستون ، عمق ديوار لبه دار )ميزان رواداري هاي مجاز - 11

  در قطعات بتني پيش ساخته به ترتيب برابر چند ميلي متر است؟
1( 12 -  6 - 20 - 6      2(  12 -  6- 12 - 6  
3(  20 -  6- 20 - 6      4(  20 -  6- 12 - 6  
  
  صحيح است 4گزينه  60صفحه   11مبحث   1- 13- 11جدول بر اساس  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       9  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  هاي فوالدي بامقاطع گرم نورد شده ، كدام گزينه صحيح است؟ در اتصاالت ساختمان- 12
  )در اتصاالت پيچي با عملكرد اتكايي، وجود رنگ با هر تركيب شيميايي در سطح مجاور سوراخ پيچ مجاز نيست.1
  ) وسائل اتصاالت مصرف نشده در هر نوبت كاري را بايد پس از اتمام نوبت ، به انبارمحفوظ باز گرداند.2
  پيچ بايد به اندازه اي باشد كه پس از محكم كردن آن ، حداقل پنج دندانه كامل پيچ از مهره بيرون بماند. )طول3
  )اگر اعضاي متصل شونده داراي پوشش حفاظتي باشند ، الزم نيست كه از واشر چرخنده زير پيچ يا مهره استفاده شود.4
  
  صحيح است 2زينه گ 17صفحه   11مبحث   25- 3- 8- 1- 11بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
ري يك ساختمان با مصالح بنايي منظور شود. در اين صورت سانتي مت 22متر در ديوار داخلي  5/2الزم است يك بازشو به عرض - 13

  طول تكيه گاه تير نعل درگاه آن در هر طرف حداقل برابر است با:
   سانتي متر  25) 4    سانتي متر  30) 3    سانتي متر  35)2    سانتي متر20)1

  
  صحيح است 2گزينه  27صفحه   8مبحث   12- 1- 3- 8بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
متر ،  3موثر كف تا سقف در يك ساختمان بامصالح بنايي مقرر است يك ديوار مسلح باربر ، با شرايط تكيه گاهي ساده ، به ارتفاع - 14

  سانتي متر ساخته شود . با كنترل نسبت الغري حداكثر طول اين ديوار چند متر ميتواند باشد؟ 20با عرض 
1(7      2(9      3(15      4(10  
  
  صحيح است 1گزينه  26صفحه   8مبحث   10- 1- 3- 8بر اساس بند  واب :ج

مي باشد . با توجه به  35، اين نسبت برابر شرايط تكيه گاهي سادهنسبت الغري ديوار برابر نسبت طول به ضخامت آن است كه براي 
  متر خواهد شد 7سانتيمتر يا  700سانتيمتر ، در نتيجه مقدار طول برابر  20مشخض بودن مقدار ضخامت يعني 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعدزماني چند ساعت  اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
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  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
متر مربع ، در نزديكي يك رودخانه ساخته شود ، حداقل تعداد  1100ني با اهميت متوسط و زير بناي مقرر است تك ساختما- 18

  گمانه هاي الزم چند عدد است؟
1(2      2(5      3(3      4(4  
  
  صحيح است 4گزينه  و نكته زير آن 8صفحه   7مبحث   1- 2- 7جدول بر اساس  واب :ج

متر يك  1000بدست مي آيد اما با توجه به افزايش سطح اشغال از  3شده، تعداد گمانه و اطالعات داده  1-2- 7زيرا بر اساس جدول 
  مي باشد 4گمانه به آن افزوده خواهد شد و حاصل گزينه 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  ن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيال

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  موعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مج
) به ترتيب چند مگا پاسكال بايد 1, توكار باربر و نماي درجه1حداقل مقاومت فشاري ميانگين براي آجرهاي رسي (مهندسي درجه - 19

  باشد؟
1(35 -8 -14    2(30 -14 -12    3(30 -8 -11    4(35 -14 -8 

  
  صحيح است 1گزينه  10صفحه   5مبحث   1- 2- 5جدول بر اساس  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  دار، از كم تا زياد را نشان مي دهد؟كداميك از ترتيب هاي زير مقاومت صحيح كششي نهايي ميلگردهاي آج- 20
  جناغي- مركب- )مارپيچ4  مركب- مارپيچ- )جناغي3  جناغي- مارپيچ- )مركب2    مركب- جناغي- )مارپيچ1
  
  صحيح است 1گزينه  25صفحه   9مبحث   1- 4- 9جدول بر اساس  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       13  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  ه است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شد

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و 
ساختماني يك طبقه،با سقف شيب دار،در جوار معبر عمومي، به گونه اي ساخته شده كه امتداد سقف آن به عنوان باران گير به - 24

نشانگر عرض خيابان در معبر مورد  Bنشانگر عرض پياده رو و  Aمتر،وارد معبر شده است.چنانچه  4سانتي متر،در ارتفاع  45عمق 
  اشد،كدام گزينه صحيح است؟اشاره ب

1(mA 05.1  وmB 10          
2( mA 25.1  وmB 10  
3( mA 05.1  وmB 16          
4( mA 25.1  وmB 16  
  
  صحيح است 4گزينه  42صفحه   4مبحث   1- 6- 4- 4بر اساس بند  واب :ج

غلط هستند و چون معبر در  2و  1متر ممنوع است بنابراين گزينه هاي  12بايد به اين مسئله توجه نمود كه پيشامدگي در معابر زير 
متري تا لبه سواره رو سانتي 80سانت پيشامدگي به شرط فاصله حداقل  80متر مي باشند بنابراين تا  20و  12بين  4و3گزينه هاي 

سانتيمتر فاصله تا لبه سواره رو، عرض پياده  80سانتيمتر داده شده است. بنابراين با  45نياز است. اما مقدار پيشامدگي در متن سوال 
  صحيح خواهد بود 4متر بدست مي آيد.و گزينه  25/1رو برابر 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعدت اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساع
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  جموعه زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين م

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
نفر)،حداقل  320رديف سكوي تماشگر است (جمعا به ظرفيت  8متر كه داراي 4025براي طراحي يك سالن اسكيت به ابعاد- 25

  شود؟چند راه خروج بايد پيش بيني 
  4)4      2)3    (در صورت تامين عرض مورد نياز)   1)2    3)1
  
  صحيح است 3گزينه  39صفحه   3مبحث   1- 6- 1- 3بر اساس بند  واب :ج

  نفر است. حداقل دو راه خروج بايد پيش بيني شود. 500چون بار متصرف زير 
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه
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آزمون بعدت

ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا
رسي مناسب اس

95 (          
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
بع از اين مج

  سيمان...........
  

  

صحيح است 2ه
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
بع از اين مج
لي متر مقرر گر

ميلي 90)3

گزينه 122حه
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

ه زمان زيادع
بع از اين مج
ساتي در زمين ر

(شهريور ي
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
 نسبت آب به س

 

 

گزينه 70صفحه
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
مختلط چند ميل

   ي متر

صفح  10مبحث
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
راي كانال تاسيس

  صحيح است 

معماريظارت
گ

اهنمايي و رانندگي
7612003س:

بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
 و متاكائولين با

   مجاز است.
  جاز نيست.
   مجاز است.
  مجاز است.

ص  9مبحث   1 
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
در سقف هاي م

ميلي 80)2

م  1- 3- 8- 2- 1
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
 شده، براي اجر

3گزينه  جرايي

حي آزمون نظ

د انصاري، جنب را
تلفكس  701333

مه با سرعت ب
جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
سربارهي حاوي 

 در هواي سرد م
در هواي سرد مج
 در هواي سرد م
 در هواي سرد م

-7- 9جدول س 
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
امت دال بتني د

   تر

0بند  تبصره س
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
 جزييات ترسيم

   
   
   

ديتيل هاي اجس 

پاسخ تشريح

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :

اين پاسخنام
(مج
لطفا

ساخت بتني- 29
و بيشتر 2/0)1
و كمتر د 4/0)2
و كمتر 4/0) 3
و كمتر 3/0) 4
 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا

حداقل ضخا- 30
ميلي مت 120)1
 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا

كداميك از- 31
1(4     
2(3     
3(1     
4(2  
 
بر اساس واب :ج
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ر
ت 
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ام مهندسي)  

  هش
www.P  

تر تن زاده 
 ..  
  يد

گلدان را نشان 

تر تن زاده 
 ..  
  يد

 B  پيش بيني

تر تن زاده 
 ..  
  يد

نظا 3ن پايه 

پوران پژو      
PouranGilan.

 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  رام است...
و نصب صحيح گ

 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  رام است...
و Aهاي منفرد 

 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  رام است...

وطلبان آزمو
 ه

 16                 
0911     .com

ن توسط گروه
ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
ا و قانونا حر
م گزينه محل و

ن توسط گروه
ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
ا و قانونا حر

براي شالوده ه 

ن توسط گروه
ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
ا و قانونا حر

(ويژه داو    
ضا تن زاده

11368730: )م

آزمون بعدت
ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا
چاه جذبي ،كدام

آزمون بعدت
ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا

2و  1و مقطع

آزمون بعدت
ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا

95 (          
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
بع از اين مج

به چي فاضالب

ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

زمان زياد عه
بع از اين مج
ست. چنانچه د

(  
 
 

ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
بع از اين مج

(شهريور ي
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
حل ورود لوله ها

  صحيح است 
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
ل ساخته شده ا

  ست؟
 )Aي شالوده (

)Bراي شالوده (
)Bراي شالوده (
)Aاي شالوده (

  صحيح است 
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب

معماريظارت
گ

اهنمايي و رانندگي
7612003س:

بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
ن سفالي در مح

4جرايي گزينه
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
ورد)مطابق شكل
ي زير صحيح اس

) براي2مقطع ( –
) بر2مقطع ( –

) بر2مقطع ( – 
) بر1مقطع ( –

1جرايي گزينه
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد

حي آزمون نظ

د انصاري، جنب را
تلفكس  701333

مه با سرعت ب
جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
ستفاده از گلدان

   
   
   

س ديتيل هاي اج
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
 تبليغاتي (بيلبو

يك از گزينه هاي
–) Bي شالوده (

)Aاي شالوده (
)Aي شالوده (
–) Bي شالوده (

س ديتيل هاي اج
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي

پاسخ تشريح

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :

اين پاسخنام
(مج
لطفا

در صورت اس- 32
  مي دهد؟

1(3     
2(4     
3(1     
4(2  
 
 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا

يك تابلوي- 33
شده باشد،كدامي

)براي1)مقطع (1
)بر1) مقطع (2
)براي1) مقطع (3
)براي1) مقطع (4
 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا
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ام مهندسي)  

  وهش
www.P  

   مي دهد؟

تر تن زاده 
 ..  
  يد

تر تن زاده 
 ..  
  يد

تر تن زاده 
 ..  
  يد

نظا 3ن پايه 

پوران پژو      
PouranGilan.

ه سوز) را نشان

 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  رام است...

  ن كرد.

 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  رام است...

 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

وطلبان آزمو
 ه

 17                 
0911     .com

پنبه- ت (سيمان

ن توسط گروه
ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
ا و قانونا حر

رد شده جايگزين
   محدود شود.

ن توسط گروه
ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
ا و قانونا حر

ن توسط گروه
ا عاري از نقص
PouranGi

(ويژه داو    
ضا تن زاده

11368730: )م

موجدار ايرانيت 

آزمون بعدت
ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا

لوط را با يخ خر
د به يك ساعت

  ست
آزمون بعدت

ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا

  مان باشد:

  ر است.

آزمون بعدت
ست و طبيعتا
lan@gma

95 (          
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

 موج ورق هاي

ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

زمان زياد عه
بع از اين مج

  وس باشد.
درصد آب مخل 7

راك ميكسر)بايد

صحيح اس 3ينه
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
بع از اين مج
نفرد يك ساختم

  ست.
د متعارف بيشتر

ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

(شهريور ي
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

اتصال در جهت

  صحيح است 
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب

درجه سلسيو 1
75 مي توان تا

ي با كاميون (تر

گزي 75صفحه  
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
 هاي شالوده من

  وت است.
في وارد شده اس
مجاور آن از حد

  بل آخر است.

  ح استصحي 
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي

معماريظارت
گ

اهنمايي و رانندگي
7612003س:

ح هم پوشاني و ا

3جرايي گزينه
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
  صحيح است؟

  روز است. 5
5بايد بيشتر از

از حد مجاز بود
 محل بتن ريزي

9مبحث   3- 4
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
ع يكي از كالف
ر ترازهاي متفاو
ي آن بار مضاعف
صله دو شالوده م
لوده آخر و ماقب

4جرايي گزينه
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ

حي آزمون نظ

د انصاري، جنب را
تلفكس  701333

 جزييات صحيح
   
   
   

س ديتيل هاي اج
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
 گزينه هاي زير
عمل آوري بتن
 بتن معمولي نب
الوط بتن بيش 
 محل ساخت تا

- 2- 8- 9س بند 
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
رسيم شده مقطع

شالوده دصال دو 
في است كه روي
في است كه فاص
صال باسكولي شا

س ديتيل هاي اج
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

پاسخ تشريح

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :

كدام شكل- 34
1(1     
2(2     
3(3     
4(4  
 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا

كداميك از- 35
)حداقل زمان ع1
)دماي مخلوط2
)اگر دماي مخل3
)انتقال بتن از4
 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا

اگر شكل تر- 36
)مربوط به اتصا1
)مربوط به كالف2
)مربوط به كالف3
)مربوط به اتصا4
 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا

پ

ر
ت 

4
1
2
3
4

ج

5
1
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4
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       18  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  مركز تا مركز سوراخ هاي لوبيايي نبايد از.................هنگام اجراي ساختمان هاي فوالدي در اتصاالت پيچي حداقل فواصل - 37
  برابر قطر وسيله اتصال كمتر باشد. 3)2    برابر قطر وسيله اتصال كمتر باشد. 2)1
  برابر قطر وسيله اتصال كمتر باشد. 5)4    برابر قطر وسيله اتصال كمتر باشد.4)3
  
  صحيح است 2گزينه  160صفحه   10مبحث   2- 3- 9- 2- 10بند قسمت پ بر اساس  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  جوش نازكي كه در لبه ي ورق ضخيم داده مي شود............- 38
  )خيلي سريع سرد مي شود.2            .)شكننده است1
  )هر سه مورد4    )حرارت جوش به وسيله ي ورق ، به سرعت گرفته مي شود.3
  
  صحيح است 3گزينه  145صفحه   كتاب راهنماي جوش و اتصاالت جوشي  4- 4- 5بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  در صورت جوش كاري با الكترودهاي فوالد نرمه..............- 39
  )سرعت حركت در تمامي موارد كم يا متوسط است.2      )روكش اكسيد تيتان استفاده نمي شود.1
  )مشكلي براي جدا شدن گل جوشكاري پيش نخواهد آمد.4        مي باشد. )پاشيدگي جوش زياد3
  
  صحيح است 4گزينه  84كتاب راهنماي جوش و اتصاالت جوشي  صفحه   2- 3بر اساس جدول  واب :ج

  چون براي فوالد نرمه در جدول مذكور تمامي موارد آسان و تقريبا آسان نوشته شده است
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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تر تن زاده 
 ..  
  يد

تر تن زاده 
 ..  
  يد

 يك مجموعه 

  متر 2/9يعني 
تر تن زاده 

 ..  
  يد

نظا 3ن پايه 

پوران پژوه      
PouranGilan.

   است
 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  رام است...

 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  رام است...
صورت مجزا در

  ر
هههاي خروج يع
 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

وطلبان آزمو
 ه

 19                 
0911     .com

صحيح 2گزينه 
ن توسط گروه

ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
ا و قانونا حر

  

ن توسط گروه
ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
ا و قانونا حر

متر مربع و به ص

 4(2/7  

  ت
متر 4/18يعني 

سيم بر تعداد راه
ن توسط گروه

ا عاري از نقص
PouranGi

(ويژه داو    
ضا تن زاده

11368730: )م

گ 159و  158ت
آزمون بعدت

ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا
ه صنعتي است؟

آزمون بعدت
ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا

م 400مساحت

  

صحيح است  2 ه
سطح خالص ي 4
متر تقس 4/18د
آزمون دبعت

ست و طبيعتا
lan@gma

95 (          
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

........  
  

  د.
  

جوشي  صفحات
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
بع از اين مج
ي يك آشپزخانه

ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
بع از اين مج
كتابخانه كه با م

3(2/8  

گزينه 2- 16- 3و
6/4 تصرف برابر

 هر راهرو ميشود
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

(شهريور ي
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

ادل نيستند.......
   ش يابد.

خنثي انجام شود
  انجام شود.
  عادل باشند.

ش و اتصاالت ج
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
 گير در خروجي

  صحيح است 
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
 سالن مطالعه ك

  ر است؟
 

و 36صفحه   3
 كتابخانه واحد
نابراين ظرفيت

در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي

معماريظارت
گ

اهنمايي و رانندگي
7612003س:

ل تار خنثي متعا
هشه تناسب كا

ديك تر به تار خ
تر به تار خنثي
ر خنثي بايد متع

ب راهنماي جوش
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
ت صحيح چربي

4گزينه  جرايي
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
خروج براي يك
حداقل چند متر

2(2/9   

مبحث  الف- 5 
ي سالن مطالعه
 خروج داريم. بن
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ

حي آزمون نظ

د انصاري، جنب را
تلفكس  701333

وش ها در حول
ازه جوش آن به
خست جوش نزد
ست جوش دورت
 ها در حول تار

كتاب 4- 6س بند 
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
 مقاطع ،جزييات

   
   
   

ديتيل هاي اجس 
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
خ ض راهروهاي

يني شده است،ح
  

-1- 3جدول س 
داريم: برايدول 

دو راه 2- 16- 3
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

پاسخ تشريح

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :

وقتي كه جو- 40
)بهتر است اندا1
) بهتر است نخ2
)بهتر است نخس3
)همواره جوش4
 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا

كداميك از- 41
1(3     
2(1     
3(4     
4(2  
 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا

مجموع عرض- 42
فرهنگي پيش بي

1(2/6   
 
بر اساس واب :ج

زيرا بر اساس جد
3و بر اساس بند 
اين پاسخنام
(مج
لطفا

پ

ر
ت 

0
1
2
3
4

ج

1
1
2
3
4

ج

2
ف
1

ج
ز
و



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       20  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  ه زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموع
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  در ديوارهاي نگهبان بتن مسلح، معموال درزهاي انقباض در فواصل................ متر تعبيه مي شوند؟- 43
  5)4    10تا  6)3      12)2      7تا  4)1
  
  صحيح است 3گزينه  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
بزرگ تر از ضريب انتقال حرارت  )Hبا روش كاركردي، در طراحي عايق حرارتي يك ساختمان، ضريب انتقال حرارت طرح (- 44

H)مرجع (


  به دست آمده است. در اين صورت: 
Hبايد همواره از ضريبH)ضريب1

.بيشتر باشد و محاسبات صحيح است  
HتاH)با اصالح مشخصات حرارتي جداره خارجي، 2

2/1 .كاهش يابد  
H)بايد با اصالح مشخصات حرارتي و يا مقادير اجزائ پوسته خارجي به كمتر يا مساوي3


  كاهش يابد.

HوH)تنها درصورتي كه ضرايب 4


  برابر شوند محسبات صحيح است.
  
  صحيح است 3گزينه  32صفحه   19مبحث   7- 3- 1- 3- 19بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comادات خود را با ايميل لطفا نظرات و پيشنه
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
نفر طراحي شود،حداقل گنجايش  4آپارتمان و بعد خانوار  20طبقه ،با  7مسكوني  چنانچه مخزن ذخيره آب براي يك ساختمان- 45

  آن برابر است با:
  ليتر 18000)4    ليتر 12000)3    ليتر 24000)2    ليتر 6000)1
  
  صحيح است 3گزينه  50صفحه   16مبحث   1- 6 - 4- 16بر اساس بند  واب :ج

  ليتر در نظر گرفته شود. 150نفر حداقل طبقه ، بايد براي هر  4در ساختمانهاي باالتر از 
  150*80=12000نفر مي باشد كه داريم:  80يعني  4*20در اين سوال تعداد نفرات برابر 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       21  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
سانتي متر وجود دارد كه داراي حداكثر  25بررسي ها نشان مي دهد كه در محل احداث شالوده و در تزراز زير آن خاكي به عمق - 46
  درصد خاك نباتي است. در اين صورت: 3
ست پيش از احداث پي خاك فوق برداشته شود و رسيدن به حداقل درصد تراكم به دست آمده از آزمايش پراكتور اصالح شده )الزم ا1

  كافي است.
  )الزم است پيش از احداث پي خاك فوق برداشته شود و خاكريز پركننده نياز به گزارش تاييد شده ندارد.2
  ود.)الزم است پيش از احداث پي خاك فوق برداشته ش3
  )الزم نيست پيش از احداث پي خاك فوق برداشته شود.4
  
  صحيح است 4گزينه  15صفحه   7مبحث   3- 2- 3- 7بر اساس بند  واب :ج

  مشكلي وجود ندارد و نياز به برداشت نمي باشد خاك نباتي درصد 3چون تا حداكثر 
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
كداميك از گزينه هاي زير در مورد تفويض حق راي اعضاي حقيقي نظالم مهندسي استان براي حضور در مجمع عمومي و دادن - 47

  راي صحيح است؟
  تواند حداكثر از دو عضو ديگر وكالت بگيرد. )هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي1
  ) هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي تواند بدون محدوديت از اعضاي ديگر وكالت بگيرد.2
  ) هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي تواند حداكثر از يك عضو ديگر وكالت بگيرد.3
  )تفويض راي تحت هر عنوان مجاز نمي باشد.4
  
  صحيح است 1گزينه  اصالحيه 3و صفحه  70صفحه   قانون نظام مهندسي 52ماده بر اساس  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  ه مسئوليت دبيران اجرايي هيات رئيسه شوراي مركزي چگونه است؟نحوه انتخاب و دور- 48
  سال انتخاب مي شوند. 3)از بين اعضاي هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي براي مدت 1
  سال انتخاب مي شوند. 3)توسط هيات عمومي با اكثريت آرا براي مدت 2



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       22  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  انتخاب مي شوند. سال 3)با اكثريت آرا از بين اعضاي شوراي مركزي براي مدت 3
  ) با اكثريت آرا از بين اعضاي شوراي مركزي براي مدت يك  سال انتخاب مي شوند.4
  
  صحيح است 4گزينه  108صفحه   قانون نظام مهندسي 110ماده بر اساس  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به صاحب كار مجري معرفي مي گردد. چنانچه بعدا به هر دليلي هر - 49

موظف است حداكثر ظرف چند روز مهندس ناظر جديد را كتبا به مجري و صاحب يك از مهندسان ناظر تغيير نمايد، سازمان مذكور 
  كار ابالغ نمايد؟

  )يك ماه4    روز  15)3    )يك هفته 2    ساعت  48)1
  
  صحيح است 3گزينه  154صفحه   2بر اساس مبحث  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
دو كولر گازي در شرايط يكسان يكي در بندر انزلي و ديگري در بندربوشهربه طور هم زمان نصب شده اند ، تناوب بازرسي آنها به - 50

  ترتيب چگونه است؟
  ساالنه يك بار  –) ساالنه يك بار 2    نه چهار بار ساال - )ساالنه چهار بار1
  ساالنه چهار بار –)ساالنه يك بار 4    ساالنه يك بار  –)ساالنه چهار بار 3
  
  صحيح است 1گزينه  39صفحه   22مبحث   4- 4- 5- 22بر اساس بند  واب :ج

باشند. و بايد در هر سه ماه يكبار بازديد انجام شود زيرا هم بوشهر و هم انزلي شهرهاي بندري بوده و داراي آب و هواي مرطوب مي 
  بار 4يعني ساالنه 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comت و پيشنهادات خود را با ايميل لطفا نظرا
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       23  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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  نفر چند خروجي اضطراري بايد پيش بيني نمود؟ 150ظرفيت در طراحي يك پناهگاه با - 51
1(4        
2(2        
3(1        
4(3  
  
  صحيح است 4گزينه  27صفحه   21مبحث   1- 10- 5- 2- 21بر اساس بند  واب :ج

  ي اضطراري در نظر گرفته شودنفر يك خروج 50بايد براي هر 
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  هر راهروي عمومي در گذرگاه خروجي اضطراري و راه فرار از حريق ، بايد حداقل :- 52
  باشد. متر طول راهرو و يا بخش هاي وابسته آن داشته 24)يك چراغ اضطراري سفيد رنگ ، براي هر 1
  متر طول راهرو و يا بخش هاي وابسته آن داشته باشد. 30) يك چراغ اضطراري سفيد رنگ ، براي هر 2
  متر طول راهرو و يا بخش هاي وابسته آن داشته باشد. 24) دو چراغ اضطراري قرمز رنگ ، براي هر 3
  وابسته آن داشته باشد.متر طول راهرو و يا بخش هاي  30) دو چراغ اضطراري  قرمز رنگ ، براي هر 4
  
  صحيح است 1گزينه  24صفحه   20مبحث   4- 2- 4- 20بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
در ساختماني كه  عايق حرارتي آن به صورت يكپارچه انجام نشده است ، نتيجه محاسبات ضريب انتقال حرارت سطحي پوسته در - 53

را نشان مي دهد . به جاي محاسبه پل هاي حرارتي، به منظور  24/1و  57/0،  35/0محل اتصال برخي جداره ها ، به ترتيب اعداد: 
  تسريع و ساده سازي محاسبات كدام ضرايب افزايش را به ترتيب پيشنهاد مي كنيد؟

1(45/2  ،16/2  ،35/1            
2(93/2  ،45/2  ،58/1  
3 (93/2  ،16/2  ،58/1            
4 (50/3  ،93/2  ،83/1  
  
  صحيح است 3گزينه  140صفحه   19مبحث   32جدول بر اساس  واب :ج
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       25  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  وعه زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجم

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  هرتز حداكثر برابر است با : 2000و  1000،  500در راه پله ساختمان هاي مسكوني ، ميانگين زمان واخنش در بسامدهاي - 55
  ثانيه  2)4    ثانيه  5/1)3    ثانيه  1)2    ثانيه  5/2)1
  
  صحيح است 3گزينه  21صفحه   18مبحث   2- 2- 2- 18بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل لط
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
نظري ، كالس هاي درس در طبقه همكف و فضاهاي اداري در طبقه اول طراحي شده اند ، حداكثر تراز صداي در دانشكده فيزيك - 56

  كوبه اي معمول شده وزن يافته مورد نياز براي سقف بين طبقات برابر است با:
1(60Lnw(db)    2( 55Lnw(db)    3( 50Lnw(db)    4( 40Lnw(db)  
  
  صحيح است 2گزينه  27صفحه   18مبحث   4- 4- 2- 18جدول بر اساس  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
ه در ساختمان مسكوني ،سالن هاي پذيرايي در هتل ، اتاق حداكثر تراز نوفه زمينه مجاز كداميك از فضاهاي داخلي (آشپزخان- 57

  كامپيوتر در ساختمان هاي آموزشي ، سالن هاي بولينگ )بيشتر است؟
  ) آشپزخانه در ساختمان مسكوني 2      )اتاق كامپيوتر  در ساختمان هاي آموزشي 1
  )سالن هاي پذيرايي در هتل 4          ) سالن هاي بولينگ 3
  
  صحيح است 3گزينه  34صفحه   18مبحث   1- 8- 2- 18جدول بر اساس  واب :ج

،  3دسي بل مي باشند. در حاليكه تراز نوفه زمينه مجاز گزينه  45برابر  25و  23و  21مقادير ساير گزينه ها بر اساس جداول صفحات 
  دسي بل است 50

گروه آموزشي دكتر تن زاده  آزمون توسط بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95(شهريور  معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       26  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  صرف شده است براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  فشار گاز در لوله ها )در نقشه هاي لوله كشي گاز به ترتيب عبارتند از :- 3قطر لوله ها و -2ابعاد ، - 1واحدهاي اندازه گيري (- 58
  متر و اجزاي آن ، اينچ ، كيلوگرم بر سانتي متر مربع )2      )متر و اجزاي آن ، اينچ ، پوند بر اينچ مربع 1
  )فوت ، اينچ ، پوند بر اينچ مربع4    ) متر و اجزاي آن ، ميلي متر ، كيلوگرم بر سانتي متر مربع3
  
  صحيح است 1گزينه  28صفحه   17مبحث   2- 1- 4- 17بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
قشه گاز رساني ساختمان براي آبگرمكن زميني ، آبگرمكن از نصاب وسايل گازسوز خواسته ايم كه در محل پيش بيني شده در ن- 59

  فوري ديواري نصب كند ، در اين صورت كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟
  )در صورت مطابقت حجم آب گرم در گردش بدون اشكال است.1
  )در صورت مناسب بودن محل مشكلي وجود ندارد.2
  )هيچ مشكلي وجود ندارد.3
  ب نيست.)نصاب مجاز  به نص4
  
  صحيح است 4گزينه  84صفحه   17مبحث   3- 2- 9- 17بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  زير گازرساني ساختمان تابع مقررات ساختمان هاي مسكوني نيست؟ در كداميك از موارد- 60
  )واحدهاي خدماتي و تجاري كوچك مانند بيمه و دفاتر پست و مخابرات و ...1
  نفر است. 10)ساختمان هاي عمومي كه تعداد كارمندان آن كمتر از 2
  واحد است. 10)مجتمع هاي مسكوني آپارتماني كه تعداد آپارتمان در آن كمتر از 3
  نفر است. 20)ساختمان هاي عمومي كوچك كه تعداد نفرات حاضر در آن ،اعم از كارمند و مراجعه كنندگان كمتر از 4
  
  صحيح است 2گزينه  19صفحه   17مبحث   3- 2- 2- 17و   2- 2- 2- 17و 1- 2- 2- 17بر اساس بند  واب :ج

آپارتماني هم بايد واحد  3. البته گزينه نفر شود 20است باالي چون تعداد مراجعه كنندگان  اين ساختمان مشخص نيست و ممكن 
  .نوشته شود
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