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 میلی متر باشد ، حداقل و حداکثر شیب افقی آن چند درصد می باشد ؟ 000اگر قطر اسمی لوله فاضالب  – 0

 درصد 4حداکثر  –درصد  1حداقل  (2                                              درصد 4حداکثر  –درصد  2( حداقل 1

 درصد 5حداکثر  –درصد  1( حداقل 4                                        درصد 2حداکثر  –درصد  5/0( حداقل 3

 3-پ-4-2-5-06، بند 4-2-5-06، جدول 33، صفحه 06صحیح است. مبحث  2گزینه 

..... سانتی متر از کف فاصله داشته باشند و تعداد پریزهایی که از یک مدار تغذیه می کنند نباید از ارتفاع پریزهای نصب شده روی دیوار باید ........... – 2

 ................ عدد بیشتر باشد .

 پریز 10حداکثر  –سانتی متر  40( حداقل 2                               پریز 12حداکثر  –سانتی متر  30( حداقل 1

 پریز 10حداکثر  –سانتی متر  120( حداقل 4                               پریز 12حداکثر  –سانتی متر  110( حداقل 3

 8-0-9-03و  5-0-9-03، بند 30، صفحه 03صحیح است. مبحث  0گزینه 

 شیلنگ های مخصوص گاز باید در هر چند سال با شیلنگ های نو و مخصوص گاز تعویض شوند ؟ – 3

 ( هر چهار سال4( هر پنج سال                                             3               ( هر دو سال2هر سه سال                    (1

 5-2-8-22، بند 63، صفحه 22صحیح است. مبحث  3گزینه 

 متر عمق ، تراز نوفه ترافیک چه مقدار کاهش می یابد ؟ 30با ایجاد درخت کاری با درختان متراکم با حداقل  – 4

 ABd 12تا  8( حدود ABd                                  2 11تا  7( حدود 1

 ABd 12تا  7( حدود ABd                                  4 11تا  8( حدود 3

 44، صفحه 08یح است. مبحث صح 0گزینه 

 حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز در کدامیک از فضاهای داخلی زیر از سایر فضاها کمتر است ؟ – 5

 ( اتاق خواب و مطالعه در ساختمان های مسکونی2                             ( کالس درس نظری در ساختمان های آموزشی1

 ( اتاق های بخش بستری در بیمارستان ها4                                                         ( اتاق مهمان در هتل ها3

، 0-3-2-08و جدول  20، صفحه 0-2-2-08و جدول  23، صفحه 0-5-2-08و جدول  25، صفحه 0-4-2-08، جدول 08صحیح است. مبحث  4گزینه 

 23، صفحه  0-5-2-08، و جدول 23صفحه 

ضریب  در صورت استفاده از شیشه دو جداره و شرایط یکسان از نظر ابعاد و سایر ویژگی ها ، اگر قاب پنجره ها همه از نوع ساده و همگن باشند ، – 6

 قاب کدام پنجره از انواع دیگر بیشتر است ؟ [k  .m/w]هدایت حرارتی مؤثر 

 ( چوبیUPVC                                     4( 3                              ( آلومینیومی2                     ( آهنی          1

 2-2-9، بند پ002صفحه، 09گزینه  صحیح است. مبحث 

 حداقل ارتفاع از روی قطعات در حال چرخش تا زیر سقف موتور خانه آسانسور چند میلی متر است ؟ – 3

1 )500                         2 )400                           3 )300                            4 )700 

 مورد ث 2-5-2-2-05، 20، صفحه05صحیح است. مبحث 3گزینه

 حداکثر مسافت از درِ ورودی ساختمان یا آپارتمان ها تا درِ آسانسور در هر طبقه چند متر باید باشد ؟ – 8

1 )40                          2 )30                           3 )20                               4 )10 

 0-0-2-2-05، بند02، صفحه05صحیح است. مبحث 0گزینه
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 تعریف زیر مربوط به کدام قسمت آسانسور می باشد ؟ – 9

در صورت وجود ( متصل است تا در موقع  وسیله ای مکانیکی است که از طریق سیم بکسل یا زنجیر به سیستم ترمز ایمنی کابین یا وزنه تعادل ) -

 افزایش سرعت بیش از حد کابین قفل شده و ضمن فرمان قطع برق موتور آسانسور ، سیستم ترمز ایمنی را فعال نماید .

 ( بافر2وک کابین                                        ( ی1

 نر( گاور4( سیستم پاراشوت                                3

 ، تعاریف3 ، صفحه05صحیح است. مبحث 4گزینه

 صحیح نیست ؟در ساختمان های بنایی غیر مسلح کدام گزینه  – 00

 ( ساخت شالوده شیب دار به هیچ وجه مجاز نیست .1

 میلی متر زیر سطح زمین قرار گیرد . 300( در مناطق سردسیر و یخبندان تراز روی شالوده باید حداقل 2

 برابر عرض کرسی چینی باشد . 5/1دیوارهای باربر عرض شالوده نواری باید حداقل ( برای 3

 میلی متر باشد . 500( عمق شالوده نواری باید حداقل 4

 مورد ث-5-5-5-8، بند 48، صفحه 8صحیح است. مبحث  2گزینه 

 ، حداکثر ابعاد پنجره برابر است با :شود ندر ساختمان های بنایی غیر مسلح آجری چنانچه در اطراف پنجره ها کالف تعبیه  – 00

 متر 20/2عرض حداکثر  –متر  20/2( ارتفاع حداکثر 1

 متر 5/1عرض حداکثر  –متر  5/2( ارتفاع حداکثر 2

 متر 50/2عرض حداکثر  –متر  5/2( ارتفاع حداکثر 3

 متر 5/1عرض حداکثر  –متر  20/2( ارتفاع حداکثر 4

 2مورد، 3-5-6-8بند، 32حه ، صف8صحیح است. مبحث  3گزینه 

02 – PH ....................... آب مصرفی در بتن نباید 

 باشد . 5/8یا بیشتر از  5( کمتر از 1

 باشد . 8یا بیشتر از  5( کمتر از 2

 باشد . 8یا بیشتر از  6( کمتر از 3

 باشد . 5/8یا بیشتر از  6( کمتر از 4

 3-4-00-9بند ، 024، صفحه 9صحیح است. مبحث  0گزینه 

 حداکثر مجاز درصد جذب آب کدامیک از سنگ های ساختمانی زیر از سایر سنگ ها بیشتر است ؟ – 03

 ( گرانیت2                ( کوارتزیت                               1

 ( تراورتن4                     ( مرمریت                           3

 4-5-5، جدول 29، صفحه 5مبحث صحیح است.  4گزینه 

 حداقل زمان گیرش ، به روش ویکات کدام نوع از سیمان های زیر از انواع دیگر کمتر است ؟ – 04

 ( سیمان پرتلند نوع یک2( سیمان پرتلند پوزوالنی                             1

 ند زئولیتی( سیمان پرتل4( سیمان پرتلند آهکی                                3

 53تا52، جداول صفحات 5صحیح است. مبحث 2گزینه 
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 متر باشد ، کدام سازه نگهبان مناسب است ؟ 9اگر عمق گودبرداری بیش از  – 05

 ( دیوارهای وزنی و نیمه وزنی2                                 ( دیوارهای میخ کوبی1

 ( دیوارهای طره ای و پشت بندار4                                  ( دیوارهای گهواره ای3

 گودبرداری و سازه نگهبانجزوه صحیح است.  0گزینه 

پهنای مسیرهای دسترسی به بلوک ها ، به منظور کاهش خطر ریزش آوار در مسیرهای امدادرسانی ، در یک شهرک مسکونی با بلوک های مسکونی  – 06

 متر ، باید حداقل چقدر باشد ؟ 30اع طبقه و به ارتف 9

 متر 20( 4متر                       10( 3متر                      15( 2متر                      12( 1

𝟏                                             2-0-2-2-20، بند 04، صفحه20صحیح است. مبحث 3گزینه 

𝟑
 (𝟑𝟎) = 𝟏𝟎𝒎 

 نمونه های دفاتر درآمد و هزینه مهندسان توسط کدام مرجع تهیه می شود ؟ – 03

 توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان( 1

 ( دفاتر درآمد توسط سازمان امور مالیاتی و دفتر هزینه توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان2

 ( توسط سازمان امور مالیاتی 3

 ساختمان استان طبق نظام نامه مصوب شورای مرکزی( توسط سازمان نظام مهندسی 4

 صحیح است. 3گزینه 

 در ارتباط با پله های محوطه کدام گزینه صحیح است ؟ – 08

 سانتی متر 30حداقل کف مفید پله  –سانتی متر  17ارتفاع پله حداکثر  –متر  50/1( عرض پله حداقل 1

 سانتی متر 35حداقل کف مفید پله  –سانتی متر  15ارتفاع پله حداکثر  –متر  20/1( عرض پله حداقل 2

 سانتی متر  35حداقل کف مفید پله  –سانتی متر  18ارتفاع پله حداکثر  –متر  20/1( عرض پله حداقل 3

 سانتی متر 30حداقل کف مفید پله  –سانتی متر  15ارتفاع پله حداکثر  –متر  50/1( عرض پله حداقل 4

 0-6-2-2-20، بند06، صفحه20صحیح است. مبحث 0گزینه 

 ؟نیست در مورد نصب دستگاه های گازسوز در فضاهای داخلی یک ساختمان کدام گزینه صحیح  – 09

 نصب بخاری گازسوز در رختکن استخر ممنوع است .( 1

 ( در هر واحد مسکونی ماکزیمم دو چراغ روشنایی گازسوز قابل نصب می باشد .2

 ری دیواری گازسوز در اتاق خواب مجاز نیست .( نصب بخا3

 سانتی متر کمتر است ، نصب چراغ روشنایی گازسوز ممنوع است . 250( در محل هایی که ارتفاع سقف از 4

 03صحیح است. مبحث  2گزینه 

 صحیح است. 4گزینه صحیح نیست و  2، گزینه 0-3-3-03، بند 60صحیح است.           صفحه  0، گزینه 3-2-3-03، بند 60صفحه 

 صحیح است. 3، گزینه 3-3-3-03، یند 60صفحه 

 در صورت قرارگیری لوله های گاز و تأسیسات برقی و مکانیکی در یک کانال ، حداقل فاصله لوله های گاز با سایر لوله ها کدام است ؟ – 20

 سانتی متر مجاز است .10( فقط در کانال های افقی با حداقل فاصله 1

 در کانال های مشترک باشند . ( نباید2

 سانتی متر مجاز است . 10( فقط در کانال های عمودی با حداقل فاصله 3

 سانتی متر مجاز است .  10( در کانال های افقی و عمودی با حداقل فاصله 4

 4-5-5-03، بند 46، صفحه 03صحیح است. مبحث  4گزینه 
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اینچ باشد ، حداکثر فاصله اتکای لوله های   𝟑

𝟒
پوند بر اینچ مربع، اگر قطر اسمی لوله    𝟏

𝟒
در لوله کشی گاز طبیعی با فشار  – 20  

 فوالدی در حالت افقی چند متر است ؟ 

1 )3                                              2 )2 

3 )5/2                                           4 )5/1 

 3-3-5-03، جدول 45 ، صفحه03صحیح است. مبحث  3گزینه 

 سانتی متر ........................ 40×40در ستونی ترکیبی با هسته فوالدی محاط شده در بتنی با مقطع به ابعاد  – 22

 سانتی متر می باشد . 20( حداکثر فاصله تنگ های عرضی در طول 1

 سانتی متر می باشد . 15( حداکثر فاصله تنگ های عرضی در طول 2

 میلی متر است . 12قطر تنگ های عرضی  ( حداقل3

 سانتی متر مربع می تواند باشد . 16و حداکثر سطح مقطع هسته فوالدی  10( حداقل قطر تنگ های عرضی 4

 2-الف-2-8-2-00، بند 006، صفحه 00صحیح است. مبحث  0گزینه 

 د :جزئیات شکل مربوط به ساختمانی مسکونی در شهر بوشهر با مشخصات زیر می باش •

 سقف مختلط ) عرشه فوالدی ( -                 اسکلت فوالدی و به صورت قاب خمشی -

 برش جزئیات عمود بر تیر اصلی و در وسط دهانه -              نما آجر قرمز ده سوراخه -

 معذوریم. 25و24و23سواالت ناخوانا بودن شکل از پاسخ به بعلت 

 ؟صحیح نیست کدامیک از گزینه های زیر مربوط به جزئیات ارائه شده  – 23

  10و  3( 1

2 )2 

 4( اتصال دیوار سفت کاری و نما توسط بست مخصوص 3

 ( هر سه مورد4

 ؟صحیح نیست مربوط به جزئیات ارائه شده کدامیک از گزینه های زیر  – 24

1 )1                                           2) 6 

 ( هر سه مورد4                                 7( بخاربند 3

 ؟صحیح نیست کدامیک از گزینه های زیر مربوط به جزئیات ارائه شده  – 25

1 )9                                          2 )5 

 ( هر سه مورد4                                          8( 3

 پله کدام است ؟ 26حداقل تعداد بازوی یک راه پله با  – 26

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

𝟐𝟔                                                                5-3-0-5-4، بند52، صفحه4صحیح است. مبحث 4گزینه

𝟏𝟐
= 𝟐. 𝟏𝟕 ≈ 𝟑 

 عرض مسیر دسترس یا خروج داخل ساختمان نباید از : – 23

 متر کم تر باشد . 20/1( 2متر کم تر باشد .                               60/1( 1

 متر کم تر باشد . 80/1( 4متر کم تر باشد .                              40/1( 3

 0-4-0-5-4، بند48، صفحه4مبحثصحیح است.  3گزینه
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 کدام عبارت در مورد پیش آمدگی زیر زمین در کوچه مجاور صحیح است ؟ – 28

 سانتی متر مجاز است . 60( حداکثر 1

 ( پیش آمدگی به اندازه ضخامت دیوار زیر زمین مجاز است .2

 دیوار مجاز است . ضخامت 
1

4
   ( به اندازه3

 ( پیش آمدگی مجاز نیست .4

 0-3-6-4-4، بند43، صفحه4صحیح است. مبحث 4گزینه

 درهای ساختمانی که به سمت بیرون و معبر عمومی باز می شوند : – 29

 متر مجاز است . 25/0( تا 1

 متر اشکالی ندارد . 15/0( تا 2

 متر وارد حریم معبر عمومی شوند . 10/0( نباید بیش از 3

 متر مجاز است . 35/0( تا 4

 مورد چ 0-6-4-4، بند43، صفحه4است. مبحثصحیح  3گزینه

 میزان خاک نباتی زیر پی : – 30

 درصد مجاز است . 5تا  3( بین 2وجود خاک نباتی زیر پی مجاز نیست .                     ( 1

 درصد باشد . 3( نباید بیش از 4درصد باشد .                                    2( باید کمتر از 3

 3-2-3-3، بند05، صفحه3صحیح است. مبحث 4گزینه 

 بر اساس ضوابط مربوط به حفاظت ساختمان ها در مقابل حریق کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ – 30

 ( ایجاد هر گونه روزنه نفوذی در دوربندهای خروج مجاز نمی باشد .1

 بیش از نیم طبقه پایین تر از تراز تخلیه خروج ادامه دارد ، الزامی است . ( استقرار یک مانع فیزیکی قابل عبور در بناهایی که پلکان خروج ،2

 ( فقط در پلکان های طرح قیچی ایجاد بازشوی ارتباطی بین دو خروج مجاور هم مجاز است .3

 ( پلکان های غیر دور بند داخلی نمی توانند یه عنوان دسترسی خروج محسوب شوند .4

 3صحیح است. مبحث 2گزینه 

 نادرست است. 0گزینه  5-3-3-0-3، بند20هصفح

 درست است. 2گزینه  00-3-3-0-3بند ، 22صفحه

 نادرست است. 3گزینه 6-3-3-0-3، بند20صفحه

 نادرست است. 4گزینه 04-3-3-0-3، بند23صفحه

 دوره تناوب بازرسی کدام مورد ساالنه یک بار می باشد ؟ – 32

 ، مقاومت اهمی سیم پیچ ها ( شاخص پالریزاسیون ، کلید های اتوماتیک1

 ( رله های حفاظتی ، بازدید ظاهری موتورهای الکتریکی ، ترانسفورماتور2

 ( باطری ، آزمایش روغن موتورهای الکتریکی ، بازدید اساسی موتورهای الکتریکی3

 ( تابلوهای برق ، کلیدهای اتوماتیک ، اندازه گیری دمای یاتاقان4

 0-3-22، جدول 64فحه، ص22صحیح است. مبحث 0گزینه 
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طع دیوارهای باربر طبقه فوقانی نیاز به حذف بعضی از دیوارها در یک طبقه باشد و سطح مق D3در صورتی که به دلیل نیازهای معماری در سیستم  – 33

 مورد نظر حداقل چقدر باید باشد ؟ترمربع باشد ، سطح مقطع دیوارهای باربر پانلی طبقه م 30بدون در نظر گرفتن دیوار قسمت فوقانی بازشوها ، ،

 مترمربع 55( 1

 مترمربع 49( 2

 مترمربع 35( 3

 مترمربع 21( 4

 30*  3/0=49                                                                            9-5-5-00، بند80، صفحه00صحیح است. مبحث 2 گزینه

در شالوده یک ساختمان که در تماس با خاک مهاجم ) در معرض یون های کلرید ( بوده و در زیر سطح آب زیر زمینی واقع گردیده است ، از  – 34

 میلی متر استفاده شده ، حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها چند میلی متر است ؟ 38میلگردهای آجدار با قطر 

1 )75 

2 )90 

3 )85 

4 )100 

 58و46، صفحه9صحیح است. مبحث 4 گزینه

میلیمتر می باشد. با توجه به  90برای شالوده حداقل پوشش بتن  6-6-9شرایط محیطی خیلی شدید می باشد. پس با توجه به جدول  4-6-9طبق بند 

 میلیمتر می شود. 000ش بتن میلیمتر به پوشش افزوده شود. پس پوش 00میلیمتر است باید  36زیرنویس جدول چون قطر میلگرد مصرفی بیش از 

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ – 35

 ( تعیین وزن فوالد مصرفی به تفکیک هر نوع میلگرد ، جزء وظایف طراح ساختمان در قبال کارفرما نیست .1

 روباره ای پایداری کمتری در برابر سولفات ها دارد .( بتن ساخته شده با سیمان پرتلند 2

 خشک کیسه های سیمانی با کمی فاصله از هم و در مناطق شرجی چسبیده به هم نگهداری می شوند . ( در مناطق3

 پاکت است . 8( حداکثر تعداد کیسه های سیمان که در مناطق خشک می توان بر روی هم انبار کرد 4

 9صحیح است. مبحث 3گزینه

 نادرست است. 0مورد چ گزینه  0-3-0-2-9، بند 3صفحه

 نادرست است. 2گزینه  2-2-0-2-3-9بند، 03صفحه

 درست است. 3گزینه 00مورد 2-2-3-9، بند 04صفحه

 نادرست است. 4گزینه 9مورد 2-2-3-9، بند 04صفحه

 در سقف های مختلط کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ – 36

سانتی متر و پر شده با بتن برای حالت یک گل میخ  4( با ارتفاع اسمی بیش از  ه های موازی محور تیرکنگر( پهنای متوسط کنگره های ورق فوالدی شکل داده شده ) 1

 سانتی متر باشد . 5در پهنا ، نباید کمتر از 

 ه نمی شوند .( بتن موجود در زیر سطح فوقانی ورق های فوالدی شکل داده شده که کنگره های آنها موازی با محور تیرها هستند ، در محاسبات درنظر گرفت2

 ( در این گونه سقف ها از برش گیرها برای قرار دادن میلگردهای حرارتی استفاده می شود .3

 سانتی متر به اعضای تکیه گاهی مهار شوند . 60( ورق های فوالدی شکل داده شده باید در فواصلی حداکثر 4

 5-8-2-00و شکل  025و  024، موارد صفحات00صحیح است. مبحث 0گزینه 
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 ز موارد زیر صحیح است ؟کدامیک ا – 33

 ( جوش کاری در وضعیت تخت از جوش کاری در وضعیت عمودی سخت تر است .1

 ( برای ایمنی اپراتور ، جوش کاری تحت حفاظت گاز باید در فضای باز انجام شود .2

 ( در جوش کاری گاز الکتریک برای ایمنی بیشتر بهتر است از الکترود ممتد لخت استفاده نشود .3

 برای ایمنی اپراتور در جوش زیر پودری نیازی به استفاده از ماسک نیست .( 4

 3-0، بند 00صحیح است. راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، صفحه  4گزینه 

درصد به ترکیب روکش الکترود اضافه می شود................. و در صورت فقدان هیدروژن  30در جوش کاری هنگامی که پودر آهن به مقدار بیش از  – 38

 در ترکیب اجزای روکش الکترود ................

 فوالد های ضخیم و سخت نیاز به پیش گرمایش دارند . –( سرعت افزایش می یابد 1

 فوالد های ضخیم و سخت می توانند با پیش گرمایشی کم یا بدون آن جوش کاری شوند . –ت افزایش می یابد ( سرع2

 الکترود ها در هوای مرطوب نیز قابل استفاده خواهند بود .  -( پاشیدگی جوش افزایش می یابد 3

 ن دار اجتناب ناپذیر است .ایجاد ترک های ریز در جوش کاری فوالد های کرب –( پاشیدگی جوش کاهش می یابد 4

 ، پودر آهن82صحیح است. راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، صفحه  2گزینه 

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ – 39

 سررفتگی جوش زمانی که سرعت جوش کاری آهسته باشد ، ایجاد می شود و اغلب در وضعیت عمودی رخ می دهد .( 1

 امتزاج ناقص آن نمی تواند باشد .( زنگ زدگی فوالد دلیلی بر 2

 ( اگر ضخامت پیشانی ریشه در جوش کاری بیش از نیاز دهانه ریشه باشد ، فلز جوش تا عمق مشخص شده در طراحی نفوذ خواهد کرد .3

 واهد کرد .( اگر ضخامت پیشانی ریشه در جوش کاری بیش از نیاز دهانه ریشه باشد ، فلز جوش تا عمق مشخص شده در طراحی نفوذ نخ4

 2-0-5و  0-0-5، بند 024و  025، صفحه صحیح است. راهنمای جوش و اتصاالت جوشی 4گزینه 

ود جوش در ورق ضخیم ..................... از ورق نازک سرد می شود و برای کاهش تنش های انقباضی در ورق های ضخیم الزم است فاصله ای حد – 40

 اد گردد .................. بین دو ورق ایج

 میلی متر 2تا  1 –( زودتر 2               میلی متر 3تا  2 –( دیرتر 1

 ضخامت الکترود –( هم زمان 4                  میلی متر  2تا  1 –( دیرتر 3

 4-4-5، بند 045صحیح است. راهنمای جوش واتصاالت جوشی، صفحه  2گزینه 

 ( است .Bdدر فضای بسته راه پله یک ساختمان مسکونی ، حداکثر تراز نوفه زمینه مجاز چند دسی بل ) – 40

1 )40                        2 )45                        3 )50                               4 )35 

 0-2-2-08، جدول 20، صفحه 08صحیح است. مبحث  3گزینه 

 کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ – 42

 متر مربع ، استفاده از محبوس کننده حرارت در آبگرمکن های مخزن دار بدون پمپ و یا روش جایگزین آن الزامی است . 2700( در ساختمان های عمومی با زیر بنای 1

 کن های مخزن دار بدون پمپ مجاز نمی باشد . متر مربع استفاده از آبگرم 2500( در ساختمان های عمومی با زیر بنای بیش از 2

 ( استفاده از شیرهای یک طرفه در ورودی آب سرد در مخزن بزرگ آب گرمکن های مخزن دار بدون پمپ نیاز نیست .3

 لیتر بر ثانیه باشد . 16/0نباید کمتر از  apk 550( آب دهی دستشویی و سردوشی های حمام در فشار 4

 ج-0-4-4-09، بند 56صفحه ، 09ث صحیح است. مبح 0گزینه 
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 آموزش و ترویج اصول اخالق حرفه ای و نظامنامه رفتار حرفه ای اخالقی در مهندسی ساختمان از وظایف کدامیک از مراجع زیر است ؟ – 43

 ( شورای مرکزی1

 ( اداره کل راه و شهرسازی استان2

 مرکزی( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان با هماهنگی شورای 3

 ( کمیته ترویج و پایش اخالق حرفه ای4

 2، تبصره 2صفحه  اصالحیه قانون، صحیح است. 4گزینه 

در اثر عملکرد نامناسب یکی از مهندسان در مرحله اجرای ساختمان، هزینه های فاحش غیرضروری به کارفرما تحمیل شده است . در صورت  – 44

 کدام گزینه در مورد مجازات مورد انتظار صحیح است ؟شکایت کارفرما و با احراز تخلف حرفه ای ، 

 ( مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج1 

 ( مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار2

 ( حداقل به میزان سه ماه محرومیت از اشتغال3

 ( مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج4

 3-، بند الف90، اصالحیه ماده 03د ، مور8صحیح است. اصالحیه قانون، صفحه  2گزینه 

مترمربع برآورد شده است. با  4000حداکثر ظرفیت اشتغال به کار بر اساس مساحت زیر بنا برای یکی از دفاتر اجرای ساختمان در یک مقطع زمانی  – 45

 چند مترمربع می تواند افزایش یابد ؟ پیشنهاد هیأت مدیره سازمان استان و تصویب هیأت چهارنفره حداکثر ظرفیت اشتغال به کار تا

 ( امکان افزایش وجود ندارد .1

2 )600 

3 )1000 

4 )800 

 2-4-8، بند 40، صفحه 2صحیح است. مبحث  4گزینه 

 منظور از اراضی و امالک بال استفاده شهری کدام است ؟ – 46

 قرار نگرفته و به صورت محصور رها شده و متروکه می باشند .( آن دسته از اراضی و ساختمان هایی با کاربری مختلف که مورد استفاده 1

 ( آن دسته از اراضی و ساختمان هایی با کاربری مختلف که مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت غیرمحصور رها شده و متروکه می باشند .2

 رفته و به صورت محصور یا غیرمحصور رها شده و متروکه می باشند .( آن دسته از اراضی و ساختمان هایی با کاربری مختلف که مورد استفاده قرار نگ3

 ( اراضی و ساختمان هایی با کاربری مسکونی و خدماتی که بال صاحب باشند .4

 صحیح است. 3گزینه 

کدامیک از گزینه های زیر چنانچه در زمان اجرای یک ساختمان به علت عدم حضور ناظر در کار اجرایی ساختمان ، اخالل ایجاد شده باشد ،  – 43

 صحیح است ؟

داوری قطعی و الزم االجرا  ( مجری می تواند موارد را با ارائه دالیل الزم به کمیته داوری سازمان استان اعالم و درخواست رسیدگی نماید . در این خصوص نظر کمیته1

 می باشد .

 اعالم نموده و در این صورت نظر کمیته داوری الزم االجرا می باشد . ( مالک موارد را با ارائه دالیل به کمیته داوری سازمان استان2

 ( سلزمان استان رأسا موضوع را رسیدگی نموده و نظر آن قطعی و الزم االجرا می باشد .3

 ( اداره کل استان ضمن رسیدگی به موضوع مراتب را برای پیگیری بعدی به سازمان استان اعالم می کند .4

 4-4-06، بند 33، صفحه 2مبحث  ت.صحیح اس 0گزینه 
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مقرر است در شهر بیرجند )استان خراسان( تعدادی ساختمان مسکونی با مصالح بنایی ساخته شوند . بررسی آجرهای تولیدشده در کارخانه  – 48

یوارهای ساختمان مورد نظر نسبت به حجم کل هستند. در ساخت کدامیک از د 43%فضای خالی نزدیک به شهر نشان می دهد که آجرها دارای حجم 

 می توانند مورد استفاده قرار بگیرند ؟

 ( تنها در دیوارهای نما4( در دیوارهای سازه ای و غیرسازه ای                  3                ( تنها در دیوارهای غیرسازه ای2( تنها در دیوارهای سازه ای           1

 %43، با توجه به اینکه حجم فضای خالی آجر نسبت به حجم کل آن برابر با 0-2-8، مطابق جدول 02و  00، صفحه 8صحیح است. مبحث  2گزینه 

)شهر بیرچند با خطر نسبی زلزله زیاد( از این اجر تنها در دیوارهای غیر سازه  0-پ-4-2-2-8می باشد. بنابراین مطابق بند  2پس آجر از نوع میباشد 

 ای می توان استفاده کرد.

 ؟ نیستکدام قسمت از لوله کشی انشعاب آب مصرفی ساختمان تابع الزامات مندرج در فصل شانزدهم مقررات ملی ساختمان  – 49

 ( حد فاصل کنتور آب ملک تا فلکه1

 ( از کنتور آب تا محل تقسیم و شیر فلکه های مربوط به هر واحد از بنا2

 ( از شبکه آب رسانی شهری تا کنتور آب ملک3

 از شبکه که خارج از بنا و در محوطه ملک احداث شده است . ( آن بخشی4

 پ ، مورد30، صفحه 06صحیح است. مبحث  3گزینه 

سانتی متر و ابعاد هر دو  40کنار هم سانتی متر و محصور شده با کالف اگر فاصله دو پنجره  35در یک ساختمان با دیوار آجری باربر با ضخامت  – 50

 باشند ، حداقل طول نعل درگاه مورد نیاز چند سانتی متر باید باشد ؟ cm 080و ارتفاع  cm 050پنجره یکسان و به طول 

 سانتی متر  190( 2سانتی متر                                    380( 1

 سانتی متر 400( 4سانتی متر                                    200( 3

 = طول نعل درگاه050+050+40+20+20= 380                             6مورد 8-5-5-8بند  ،53، صفحه 8صحیح است. مبحث  0گزینه 

 در ساختمان های ملزم به صرفه جویی زیاد انرژی حداقل مقاومت حرارتی .................. است . – 50

 1/2 𝑚2. 𝑘 𝑤⁄ ( بام مجاور هوای خارج با عایق کاری میانی1  

 2/1 𝑚2. 𝑘 𝑤⁄ ( دیوار مجاور فضای خارج با عایق حرارتی همگن 2  

 2/1 𝑚2. 𝑘 𝑤⁄ ( بام مجاور فضای خارج با عایق کاری خارجی3  

 1 𝑚2. 𝑘 𝑤⁄ ( دیوار و سقف مجاور فضای کنترل نشده 4  

 ، جدول الف و ب33، صفحه 09صحیح است. مبحث  4گزینه 

نفر کارگر و پرسنل مشغول کار هستند ، نیاز  000حداقل چند عدد توالت و روشویی بهداشتی و محصور ، در کارگاه ساختمانی که هم زمان حدود  – 52

 است ؟

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

 0-3-3-02، بند 24، صفحه 02ث صحیح است. مبح 2گزینه 

 شود ؟در راهروهای عمومی و گذرگاه خروج اضطراری و راه های فرار از حریق در چه صورت چراغ اضطراری می تواند برای تأمین نور عمومی استفاده  – 53

 ( در صورتی که تعداد چراغ ها از یک چراغ اضطراری و یک چراغ عادی بیشتر باشد .1

 تعداد چراغ ها از یک چراغ اضطراری و یک چراغ عادی کمتر باشد .( در صورتی که 2

 متر باشد . 24( در صورتی که طول راهرو کمتر از 3

 متر باشد . 24( در صورتی که طول راهرو بیشتر از 4

 4-2-4-20، بند 24، صفحه 20صحیح است. مبحث  0گزینه 
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پیش بینی شود. حداقل نفر قرار است پناهگاه امن در هنگام آتش سوزی  50میانگین برای یک ساختمان با تعداد مجموع ساکنین و مراجعین  -54

 مساحت این فضا چند مترمربع باید باشد ؟

1 )24                                   2 )20                             3 )14                             4 )30 

 9-0-0-3، بند 2 صفحه، 3صحیح است. مبحث  3گزینه 

 ؟نیست در حین اجرای ساختمان ، حداکثر تا چه ارتفاع سقوط ، نیاز به نصب نرده حفاظتی موقت  -55

 سانتی متر 110( 2سانتی متر                                  90( 1

 سانتی متر 120( 4سانتی متر                                100( 3

 0-2-5-02، بند 33، صفحه 02مبحث صحیح است.  4گزینه 

متر طراحی شده است ، حداقل فاصله بین راه های خروج  30×40طبقه که به شکل مکعب مستطیل ساده و سطح اشغال  04برای یک برج مسکونی  -56

 باید .................................. باشد .

 متر  25( حداقل 2متر                                         20( حداقل 1

 متر 40( حداقل 4متر                                        30( حداقل 3

 ، فاصله بین خروج ها باید حدقال برابر با نصف اندازه بزرگترین قطر آن طبقه باشد. 0-3-0-3، بند 39، صفحه 3مبحث  صحیح است. 2گزینه 

√𝟑𝟎𝟐 + 𝟒𝟎𝟐

𝟐
= 𝟐𝟓 𝒎 

 ( مجاز است ؟LSFساخت چه ساختمان هایی با سیستم قاب های فوالدی سبک ) -53

 متر ارتفاع 15طبقه یا  5( حداکثر تا 1

 های یک طبقه با سقف کاذب ( فقط در ساختمان2

 متر ارتفاع 8( حداکثر تا دو طبقه یا 3

 متر ارتفاع 9( حداکثر تا سه طبقه یا 4

 2-0-2-00، بند 23، صفحه 00صحیح است. مبحث  0گزینه 

سقفی به ترتیب چند ( ، حداقل ضخامت هسته عایق در پانل های دیواری و D3در ساختمان سازی با سیستم پانل پیش ساخته سبک سه بعدی ) -58

 میلی متر است ؟

1 )40 – 60                                            2 )60 – 40 

3 )60 – 80                                            4 )80 – 60  

 3-3-2-5-00، بند 38، صفحه 00صحیح است. مبحث  0گزینه 

 گی( تا سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر ، چند سانتی متر باید باشد؟حداقل فاصله محور طولی توالت غربی )فرن -59

1 )60                       2 )30                          3 )45                        4 )50 

 2-5-3-06، بند 000، صفحه 06مبحث صحیح است.  3گزینه 
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سانتی متر قرار دارند. در صورت نصب کولر آبی روی این بام  080سانتی متر و یک هواکش به ارتفاع  020در بام یک ساختمان یک دودکش به ارتفاع  -60

 باید .........................

متر در  سانتی 25متر و ارتفاع سطح زیر کولر تا کف تمام شده بام حداقل  3فاصله افقی تا هواکش فاضالب حداقل  –متر  3( فاصله افقی تا دودکش حداقل 1

 نظر گرفته شوند .

سانتی متر در  25متر و ارتفاع سطح زیر کولر تا کف تمام شده بام حداقل  2فاصله افقی تا هواکش فاضالب حداقل  –متر  3( فاصله افقی تا دودکش حداقل 2

 د .ننظر گرفته شو

سانتی متر در  30و ارتفاع سطح زیر کولر تا کف تمام شده بام حداقل  متر 3فاصله افقی تا هواکش فاضالب حداقل  –متر  2( فاصله افقی تا دودکش حداقل 3

 نظر گرفته شوند .

سانتی متر در  30متر و ارتفاع سطح زیر کولر تا کف تمام شده بام حداقل  3فاصله افقی تا هواکش فاضالب حداقل  –متر  3( فاصله افقی تا دودکش حداقل 4

 نظر گرفته شوند .

 موارد پ و ت وث-2-04-8-04، بند 94و93صفحه، 04صحیح است. مبحث  4گزینه 
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