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 صحیح است. 1گزینه  -1

 الف -2، مورد 69، ماده  5/2/69مورخ تصویب نامه هیئت وزیران  اصالحیه قانون نظام مهندسی، مطابق

 صحیح است. 2گزینه  -2

 5 ، تبصره69، ماده  5/2/69مطابق اصالحیه قانون نظام مهندسی، تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 

 صحیح است. 4گزینه  -3

 3، مورد 2، تبصره 2، ماده  5/2/69مطابق اصالحیه قانون نظام مهندسی، تصویب نامه هیئت وزیران مورخ 

 صحیح است. 1گزینه  -4

 2-5-5، جدول 22، صفحه 5مطابق مبحث 

 صحیح است. 4گزینه  -5

 3-2-2-92-5، بند 939، صفحه 5مطابق مبحث 

 صحیح است. 3گزینه  -6

 2-5-5، جدول 99صفحه ، 5مطابق مبحث 

 صحیح است. 1گزینه  -7

 2مورد -3-2-3-6، بند 99، صفحه 6و مبحث  2-2-5-2-5، بند 22، صفحه 5مطابق مبحث 

 صحیح است. 2گزینه  -8

 2-9-9-، جدول پ922، صفحه 9مطابق مبحث 

𝑤1  آجر فشاری = 𝛾1𝑉 = 1850 × 0.2 × 1 = 370𝐾𝑔 

𝑤2  آجر مجوف = 𝛾2𝑉 = 850 × 0.2 × 1 = 170𝐾𝑔 

𝑤2 −  𝑤1 = 370 − 170 = 200𝐾𝑔 

 صحیح است. 3گزینه  -9

 9-2-9-9، بند 33، صفحه 9مطابق مبحث 

 صحیح است. 3گزینه  -11

 9-99قسمت  -9-5-9، جدول 36، صفحه 9مطابق مبحث 
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 صحیح است. 2گزینه  -11

            مورد پ، 93 ، صفحه2299مطابق آیین نامه 
𝑉𝑝𝑢 بست

𝑉𝑝𝑢 دیوار
=

𝑎𝑝

𝑅𝑝𝑢
𝑎𝑝

𝑅𝑝𝑢

=
1.25

1
1

2.5

= 2.5 × 1.25 = 3.1 

 صحیح است. 1گزینه  -12

 2-5-2، بند 36، صفحه 2مطابق مبحث 

 صحیح است. 3گزینه  -13

 3-5-3-2-2، بند 99 ، صفحه2مطابق مبحث 

 صحیح است. 2گزینه  -14

 5-99-9-2، بند 96 ، صفحه2مطابق مبحث 

 صحیح است. 2گزینه  -15

 ، مورد ت33 ، صفحه2مطابق مبحث 

 صحیح است. 1گزینه  -16

 99-3-3-2، بند 39 ، صفحه2مطابق مبحث 

 صحیح است. 2گزینه  -17

𝑡𝑒مورد ب و پ                         9-29-9-3-2، بند 39 ، صفحه2مطابق مبحث  = √𝑡1
2 + 𝑡2

2 = √1002 + 1502 = 180.277 

 صحیح است. 2گزینه  -18

 ت-2-5-5-2، بند 32 ، صفحه2مطابق مبحث 

 صحیح است. 4گزینه  -19

 ت-3-5-9-2، بند 99 ، صفحه2مطابق مبحث 

 صحیح است. 1گزینه  -21

 9-9-3-6، بند 29 ، صفحه6مطابق مبحث 

 صحیح است. 4گزینه  -21

 2-2-9-2-3-6، بند 93 ، صفحه6مطابق مبحث 

 صحیح است. 1گزینه  -22

 5-5-6، جدول 36 ، صفحه6مطابق مبحث 
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 صحیح است. 3گزینه  -23

 3، مورد 939 ، صفحه6ق مبحث مطاب

 صحیح است. 3گزینه  -24

 9-5-2-6، بند 99 ، صفحه6مطابق مبحث 

 صحیح است. 4گزینه  -25

 5-9-3-29-6، بند 392 ، صفحه6مطابق مبحث 

 صحیح است. 1گزینه  -26

 2-9-9-6، بند 59 ، صفحه6مطابق مبحث 

 صحیح است. 1گزینه  -27

 9مورد 2-6-9-92-6بند  993 و صفحه 2مورد 2-9-92-6، بند 99 ، صفحه6مطابق مبحث 

 صحیح است. 2گزینه  -28

 9-3-6، بند 29 ، صفحه6مطابق مبحث 

 صحیح است. 2گزینه  -29

 5-23-6، بند 352 ، صفحه6مطابق مبحث 

 صحیح است. 3گزینه  -31

 آزمونه( 2)هر نمونه حداقل  9مورد 9-2-99-6بند  933و صفحه  9-3مورد  2-2-99-6، بند 933 ، صفحه6مطابق مبحث 

𝐴 سطح شالوده = (13 × 6) + (7 × 6) = 120𝑚2 → تعداد نمونه =
120

150
= 0.8 →  2 آزمونه و 1 نمونه

𝑉 حجم شالوده = [(13 × 6) + (7 × 6)] × 0.75 = 90𝑚3 → تعداد نمونه =
90

30
= 3 →  6 آزمونه و 3 نمونه

 بیشترین مقدار انتخاب می شود.

 صحیح است. 4گزینه  -31

𝑁𝑢خمش در قابها ) : اعضای تحت9-3-23-6 ، بند 323 ، صفحه6مطابق مبحث  ≤ 0.15𝑓𝑐𝑑𝐴𝑔) 

550000 ≤ 0.15 × 0.65 × 25 × 500 × 500 = 609375 

 در نتیجه این عضو بعنوان یک عضو خمشی محسوب می شود.

 صحیح است. 1گزینه  -32

 2-9-2-92-6 ، بند923 ، صفحه6مطابق مبحث 
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 صحیح است. 3گزینه  -33

                           2-3-2-99 ، بند33 ، صفحه99مطابق مبحث 
𝐿

𝑟𝑚𝑖𝑛
≤ 300    → 𝐿 ≤ 300 × 25 = 7500𝑚𝑚 = 7.5𝑚 

 صحیح است. 2گزینه  -34

 3-2-2-99جدول ،  39 ، صفحه99مطابق مبحث 

ℎ

𝑡𝑤
≤ 3.76√

𝐸

𝐹𝑦
       →       

(
ℎ

𝑡𝑤
)2

(
ℎ

𝑡𝑤
)1

= √
𝐹𝑦1

𝐹𝑦2

  =  √
240 

360
= 0.816 

 صحیح است. 4زینه گ -35

 ، پاورقی962 ، صفحه99مطابق مبحث 

 از تحلیل سازه می دانیم، مقدار تغییر شکل ماکسیمم برای تیر فوالدی دو سر ساده برابر است با:

∆=
5𝑞𝑙4

384𝐸𝐼
= 5𝑚𝑚 = 0.05𝑚 →   

𝑞𝑙4

𝐸𝐼
= 0.384 

𝑓 =
𝜋

2
√

𝐸𝐼

𝑞𝑙4
𝑔 =

𝜋

2
√

1

0.384
× 9.81 = 7.94 𝐻𝑧 

 صحیح است. 1گزینه  -36

 32و  39 ، صفحه99مطابق مبحث 

𝑏

2𝑡
≤ 0.95√

𝑘𝑐𝐸

𝐹𝐿
   ,   𝐹𝐿 = 0.7𝐹𝑦 = 0.7 × 360 = 252   ,   𝑘𝑐 =

4

√
ℎ
𝑡𝑤

=
4

√1200
12

= 0.4 

𝑏

2(15)
≤ 0.95√

0.4 × 2 × 105

252
= 16.92       → 𝑏 ≤ 507.8𝑚𝑚 

 صحیح است. 3گزینه  -37

 2-3-6-2-99، بند 956 ، صفحه99مطابق مبحث 

 صحیح است. 3گزینه  -38

 969، صفحه 99می تواند صحیح باشد ولی از نظر بهره برداری، مطابق مبحث 2گزینه  2-3-2-2-99، بند 922 ، صفحه99مطابق مبحث 

 3گام اول و دوم گزینه  2-99-2-99، بند 969ه : الزامات حالت های بهره برداری در تحلیل و طراحی و ادامه در صفح99-2-99بند 

 صحیح تر است.
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 صحیح است. 1گزینه  -39

 3-3-6-2-99، بند 992 ، صفحه99مطابق مبحث 

 صحیح است. 2گزینه  -41

 متر: 93: برای اعضای با طول بزرگتر از 9-3-9-3-99، بند 226 ، صفحه99مطابق مبحث 

   10 + 3𝑚𝑚 ×
𝐿−14

3
= 10 + (16 − 14) = 12 

 حیح است.ص 4گزینه  -41

 3-2-6-2-99، بند 953 ، صفحه99مطابق مبحث 

𝑡 + 8 ≤ قطر سوراخ انگشتانه ≤ min(𝑡 + 11 , 2.25𝑎) 

30 + 8 = 38 ≤ 40 ≤ min(30 + 11 , 2.25𝑎)  → 𝑎 ≥ 17.78 

 صحیح است. 2گزینه  -42

 6-6-3-99، بند 52 ، صفحه99مطابق مبحث 

 صحیح است. 4گزینه  -43

 3-9-3-99، بند 96 ، صفحه99مطابق مبحث 

 صحیح است. 1گزینه  -44

 32-9-2-9-99، بند 93 ، صفحه99مطابق مبحث 

 ست.صحیح ا 1گزینه  -45

 میلی متر است. 9999خرپا امل ک: ارتفاع 3-2-99، جدول 32 ، صفحه99مطابق مبحث 

 صحیح است. 4گزینه  -46

 3-5-2-92، بند 53 ، صفحه92مطابق مبحث 

 صحیح است. 3گزینه  -47

 مورد د -3-3-2-92، بند 99 ، صفحه92مطابق مبحث 
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𝑡𝑒2
= (1 − 0.31)𝑡𝑒1

   →    
2𝑎 × 𝑥

√(2𝑎)2 + 𝑥2
= 0.69 × 0.707𝑎  → 𝑥 = 0.5𝑎 
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∆=
𝑤

200
=

180

200
= 0.9𝑚𝑚 

∆=
0.038𝑊𝐷1.3

𝑡2
→ 0.09𝑐𝑚 =

0.038 × 18 × 𝐷1.3

12
 → 𝐷 = 0.2 𝑐𝑚 = 2𝑚𝑚 
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