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 صحیح است. 2گزینه  -1

 4، پیوست 77، صفحه 81مبحث   مطابق

 صحیح است. 4گزینه  -2

 8-7-2-81، شکل 93، صفحه 81مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -3

 پاورقی در فضاهای ترکیبی مقدار کمتر در نظر گرفته می وشد.-8و با توجه به بند  9-2-2-81، جدول 22 ، صفحه81مبحث   مطابق

 صحیح است. 3گزینه  -4

 4-9-7-81و  9-9-7-81، بند 891و صفحه  2-9-7-81و  -8-9-7-81، بند 897، صفحه 81مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -5

 9-1-9-81و  پ-2-1-9-81، بند 74، صفحه 81مبحث   مطابق

 صحیح است. 3گزینه  -6

 ، مورد ب894، صفحه 81مبحث   مطابق

 صحیح است. 4گزینه  -7

 1-3-9-22، بند 23، صفحه 22مبحث   مطابق

 صحیح است. 2گزینه  -8

 1و 7و  1، 4، صفحات 22مبحث   مطابق

 صحیح است. 2گزینه  -9

 8-2-1-2-4، بند 11 ، صفحه4مبحث   مطابق

 صحیح است. 3گزینه  -11

 8-4-1-2-4، بند 72و صفحه  9تعریف ساختمانهای گروه ، 23و صفحه  2-، قسمت پ82، صفحه 4مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -11

 8-2-8-7-4، بند 32، صفحه 4مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -12

 2-2-2-3-3، بند 32، صفحه3مبحث   مطابق
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 صحیح است. 4گزینه  -13

 1، مورد879، صفحه3مبحث   مطابق

 صحیح است. 2گزینه  -14

 3، مورد288راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، صفحه  مطابق

 صحیح است. 3گزینه  -15

 9-9، جدول12، صفحهراهنمای جوش و اتصاالت جوشی مطابق

 صحیح است. 4گزینه  -16

 922و  943و  941راهنمای جوش و اتصاالت جوشی، صفحات  مطابق

 صحیح است. 4گزینه  -17

 92-9-1-8-88، بند 81صفحهو  24-9-1-8-88، بند87، صفحه 88مبحث   مطابق

 صحیح است. 2گزینه  -18

 9-2-9-7، بند 82، صفحه7مبحث   مطابق

 صحیح است. 3گزینه  -19

 2-9-7، جدول 83و صفحه 2-4-9-9-7، بند 81، صفحه7مبحث   مطابق

 صحیح است. 4گزینه  -21

 )توجه: شمع نیز نوعی پی)عمیق( است.( 2-2-9-1-7، بند 29، صفحه7مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -21

 9-9-2-2-82، بند 81 ، صفحه82مبحث   مطابق

 صحیح است. 4گزینه  -22

درجه داده شده است پس سرعت 92: با توجه به اینکه زاویه پلکان برقی 88-8-9-82بند ، 48و صفحه 7-8-9-82، بند 42 ، صفحه82مبحث   مطابق

 متر بر ثانیه گفته شده است. 12/2متر بر ثانیه باشد که در صورت سوال  2/2اسمی آن باید حداکثر 

 صحیح است. 3گزینه  -23

 ح-8-88-9-82خ، -8-88-9-82، بندهای 221الف و صفحه-8-88-9-82بند  227، صفحه 82مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -24

 ، مورد ح4-2-2-87بند، 49و صفحه  2-8-2-87، بند 48، صفحه 87مبحث   مطابق
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 صحیح است. 2گزینه  -25

 24-2-8-1، بند 2 ، صفحه1مبحث   مطابق

بعد بزرگ ≤ 3 (بعد کوچک) → ℎ ≤ 3𝑏     → ℎ ≤ 3(30) = 90 

 صحیح است. 4گزینه  -26

 89-2-7-87، بند11ب، مورد آخر، صفحه-1-2-7-87، بند11الف، صفحه-2-2-7-87، بند19، صفحه87مبحث   مطابق

 صحیح است. 2گزینه  -27

 83-8-9-1، بند 23، صفحه 1مبحث   مطابق

𝐷 ≤
1

6
𝑡  → 12 ≤

1

6
𝑡    → 72 ≤ 𝑡 

 صحیح است. 4گزینه  -28

 18، صفحه 2و مطابق مبحث  3، مورد 84، صفحه 3مبحث   مطابق

 صحیح است. 3گزینه  -29

 8-4-1-2، بند 42، صفحه 2مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -31

 9-8-1-82، مورد ح و بند 21 ، صفحه82مبحث   مطابق

 صحیح است. 2گزینه  -31

 87-9-9-1-9،جدول 71صفحه ، 9مبحث   مطابق

 صحیح است. 4گزینه  -32

 ، موارد پ و ج2-4-4-81، بند828و  822 صفحات، 81مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -33

 7-3-8-81، 1، صفحه 81مبحث   مطابق

 صحیح است. 3گزینه  -34

 2-9-9-81، جدول 41و صفحه  4-9-9-81، جدول 49، صفحه 81مبحث   مطابق

 صحیح است. 2گزینه  -35

 2-1-8-، بند پ818، صفحه 89مبحث   مطابق
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 صحیح است. 4گزینه  -36

 1-2-7-84، بند 19، صفحه 84مبحث   مطابق

 امیدواریم این سوال حذف شود. مکانیک است.یسات تاسالزم بذکر است قسمت دوم سوال کامال مفهومی است و تخصص مهندس 

 صحیح است. 1گزینه  -37

 2-9-2-81، جدول 23، صفحه 81مبحث   مطابق

 صحیح است. 3گزینه  -38

 8-1-9-81، جدول 14، خط اول و صفحه 19، صفحه 81مبحث   مطابق

 صحیح است. 4گزینه  -39

 8-82-2-2و پ 4-8-2-2، ردیفهای پ2-2پ، جدول 812و  871، صفحه89مبحث   مطابق

لوکس می باشد.  922لوکس و شدت روشنایی برای ماشین حروفچینی در محل حروف چینی  22شدت روشنایی برای روشنایی عمومی اتاق خواب برابر 

 برابر روشنایی عمومی اتاق خواب است. 2پس روشنایی ماشین حروفچینی در محل حروف چینی بیش از 

300 − 50 = 250   →     
250

50
= 5 

 صحیح است. 4گزینه  -41

 مورد چ، 9-2-4-87بند، 98، صفحه 87مبحث و مطابق  2-9-8-1-89، بند74، صفحه89مبحث مطابق

 صحیح است. 3گزینه  -41

 2-، مورد ب842و صفحه  8-2-88-84، جدول 848، صفحه 84مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -42

0.2                            : تعریف پارکینگ باز2، صفحه 9مبحث   مطابق × 250 = 50𝑚2 

 صحیح است. 4گزینه  -43

 مورد پ، 4-2-9-84بند، 99و صفحه  9-4-9-84، بند 92 ، صفحه84مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -44

 1-82-9، بند 832و  813، صفحه9مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -45

 8-7-1-9، بند 829، صفحه 9مبحث   مطابق
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  صحیح باشد. نیز می تواند 2گزینه چون حداقل می باشد پس در صورتی که  است. تر و نزدیکتر صحیح 1گزینه  -46

لیتر بر  8/7، ردیف اداری: با توجه به جدول برای هر نفر حداقل مقدار هوای ورودی از بیرون برابر 4-4-4-84، جدول 48، صفحه84مبحث   مطابق

14.2 . با تبدیل واحد با توجه به گزینه ها داریم:لیتر بر ثانیه نیاز است 2/84. چون تعداد افراد دو نفر است پس ثانیه می باشد ×
3600

1000
= 51.12 

 صحیح است. 4گزینه  -47

 9پیوست  73تا  13و صفحات  2، تبصره 21، صفحه 83مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -48

 8-4-4-22، 92، صفحه22مبحث   مطابق

 صحیح است. 2گزینه  -49

 ، خط سوم828و صفحه  81-9-7، بند 822، صفحه 88مبحث   مطابق

 صحیح است. 4گزینه  -51

: با توجه به تعریف، مقاومت حرارتی با ضریب هدایت حرارت رابطه 7پیوست  31تا  17، تعریف مقاومت حرارتی و صفحه 88، صفحه 83مبحث   مطابق

 عکس دارد. پس هر چه ضریب هدایت حرارتی کمتر باشد، مقاومت حرارتی بیشتر است. پس در نتیجه بدنبال ضریب هدایت حرارتی کمتر میگردیم.

 .صحیح است 2گزینه  -51

 1، جدول 94و صفحه  7-9-8-9-83، بند 92، صفحه 83مبحث   مطابق

 صحیح است. 1گزینه  -52

 8-7-22-3  د، بن217، صفحه 3مبحث   مطابق
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