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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان

 تشریحی سؤاالتبه همراه پاسخ 

 )اجرا( عمران
 1041شهریور 

 
 

 مشخصات آزمون مشخصات فردی را حتما تکمیل نمائید

 11/41/1041 تاریخ آزمون: .............نام و نام خانوادگی: ....................

 سؤال 14ها: تعداد سؤال ..............شماره داوطلب: .........................

 دقیقه 154زمان پاسخگویی:  Bدفترچه کد 

 

 تذکرات:

   نامه عالمت ترین پاسخ درست را به عنوان گزینه صحیح انتخاب و در پاسخها به صورت چهار جوابی است. کاملسؤال

 بگذارید.

   گیرد.ره منفی تعلق میهای اشتباه یا بیش از یک انتخاب یک سوم نمبه پاسخ 

    امتحان به صورت جزوه باز است. هر داوطلب فقط حق استفاده از جزوه خود را دارد و استفاده از جزوات دیگران در جلسه

 آزمون ممنوع است.

   ت و ، تبلتاپهای مهندسی بالمانع است ولی آوردن و استفاده از هرگونه تلفن همراه، رایانه، لپاستفاده از ماشین حساب

ساعت هوشمند ممنوع بوده و صرف همراه داشتن این وسایل در زمان برگزاری آزمون، اعم از آنکه مورد استفاده قرار گرفته باشد 

 یا خیر، به منزله تخلف محسوب خواهد شد.

   نامه خودداری خواهد صورت از تصحیح پاسخاز درج هرگونه عالمت یا نشانه بر روی پاسخنامه خودداری نمائید. در غیر این

 شد.

   ها موجب عدم تصحیح ها و پاسخنامه به مسئوالن تحویل گردد. عدم تحویل دفترچه سؤالدر پایان آزمون دفترچه سؤال

 گردد.پاسخنامه می

   مخدوشهایی که به صورت ناقصنظر به اینکه پاسخنامه توسط ماشین تصحیح خواهد شد، مسئولیت عدم تصحیح پاسخنامه ، 

 یا بدون استفاده از مداد نرم پر شده باشد به عهده داوطلب است.

   است. درصد 54ها با ضریب یکسان محاسبه خواهد شد و حد نصاب قبولی برای دریافت پروانه اشتغال به کار کلیه سؤال 

 
 javane_academy@ دارمهندس سیاوش بهره :امهپاسخن تهیه و تنظیم

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
 

 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 د؟تر باشهای زیر نسبت به سایرین باید بیشاز گزینهیک شدت روشنایی کدام -1

 ( روی میز مطالعه1

 ( اتاق خواب2

 ( اتاق کنفرانس3

 ( کالس نقاشی4

 1135ویرایش  11مبحث  -0گزینه 

  173و  171 صفحه 5-2جدول پ
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ؟نیستیک از عبارات زیر صحیح برای نصب مخزن دفنی سوخت مایع کدام -2

 بیهای ساختمان موجود آسیاط کرد که به پییمخزن دفنی، باید احت( در گودبرداری برای 1

 نرسد.

ا پوشش ب ،رودور وسیله نقلیه از روی آن میبکه احتمال عباشد  ( اگر مخزن دفنی در محلی2

 متر با بتن مسلحمیلی 144متر و روی آن به ضخامت میلی 444مخزن به ضخامت  روی خاک

 .پوشانده شود

 یپی قرار گیرد که بارهای وارده به باید در جای ، شودساختمان دفن می( اگر مخزن زیر 3

 به آن منتقل نشود. ، ساختمان

 یپ باربر ای باشد که از سطح درجه 44 نسبت به پی ساختمان، خارج از خط ( زیر مخرن باید4

 گذرد. می

 1131ویرایش  10مبحث  -2گزینه 

  151 صفحهب و پ  مورد 0-2-12-10بند 

 

  

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
 

 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ؟اشدبنمیهای زیر صحیح یک از عبارتکشی آب باران ساختمان کداملوله در خصوص -3

 باشد. متر می 3ر لوله قائم چدنی برابر ها د( حداکثر فاصله بست1

 های افقی آب باران در داخل ساختمان باید یک درصد باشد.( حداقل شیب لوله2

  (محوطه یاترین طبقه زیر کف پایینک )خا در (U-PVCد )های پلی وینیل کلرای( کاربرد لوله3

 کشی آب باران مجاز نیست.برای لوله

 ر گرفتهپر از آب در نظ ها کامالًباید لوله، های آب بارانگاه لوله( در محاسبات بست و تکیه4

 شود.

 1131ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

 125 صفحه 0-الف مورد 5-2-1-11بند 

 121صفحه  2 -ث مورد 1-1-1-11بند 

 111صفحه  1-ب مورد 1-2-7-11بند 

  102صفحه  "الف" 1-5-7-11جدول 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ؟نیستجویی در مصرف انرژی در ساختمان کدام گزینه صحیح در خصوص صرفه -4

 درجه سلسیوس بیشتر شود. 22دمای آب از  ، نباید( در استخرهای واقع در هوای آزاد1

 اید از شیرهای مخلوط اهرمی استفاده شود.( برای اختالط آب گرم و سرد در حمام ب2

 اندازی مناسب تعبیه گردد.( باید برای کولر آبی یک سیستم سایه3

شده در مبحث برابر حداقل میزان تعیین 4/1 مکانیکی نباید ازتهویه هوای تازه  حداکثر میزان (4

 تر باشد.ی ساختمان بیشمقررات ملّ 14

 1133ویرایش  13مبحث  -0گزینه 

 53 صفحهالف  مورد 5-1-0-13د بن

  11صفحه ب و پ  مورد 3-1-0-13 و 1-1-0-13بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

یک از موارد زیر درخصوص مالحظات طراحی معماری ساختمان در برابر انفجار، کدام -4

 ؟نیست صحیح

 شده در ورودی ساختمان مراکز تجمع باید به سمت خارج باز شود. های نصب( درب1

 های بزرگ ممنوع است.( استفاده از پنجره2

 ها باشد.( استحکام قاب پنجره باید بیش از شیشه3

 انفجار های جداره خارجی به سازه در ترکیب با بازشوها استحکام کافی در برابر( چارچوب4

 داشته باشد.

 1135ویرایش  21مبحث  -2گزینه 

  25 صفحه 1-0-1-2-21بند 

  21صفحه  3-0-1-2-21و  1-0-1-2-21، 1-0-1-2-21بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ؟نیستبرای جلوگیری از ترک جوش کدام عبارت صحیح  -6

 هیدروژن( استفاده از مصالح جوش کم1

 یسیته( کنترل سرعت انجماد با کاهش شدت جریان الکتر2

 ورق هبل یرداری درز با تعبیه فاصله بین دوگ افزایش( 3

 سیپا نو کنترل دمای بیگرمایش ( کاهش سرعت جوشکاری و در صورت نیاز استفاده از پیش4

 1134ویرایش  راهنمای جوش و اتصاالت جوشی -1گزینه 

  152 صفحهب  مورد 3-0-5بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 است.......... ...... در صورت دوگانگی در مشخصات فنی یک توافقنامه اولویت به ترتیب با -7

 مشخصات فنی عمومی - های اجرایینقشه - مشخصات فنی خصوصی( 1

 مشخصات فنی خصوصی - های اجرایینقشه - ی عمومی( مشخصات فن2

 صوصیفنی خ مشخصات -مشخصات فنی عمومی  -های اجرایی ( نقشه3

 مشخصات فنی عمومی - خصوصیمشخصات فنی  -رابی جهای ا( نقشه4

 مشخصات عمومی و خصوصی پیمان -1گزینه 

 2ماده 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 برای تشخیص درآمد مشمول مالیات های قابل قبولار هزینهمیک از موارد زیر در شکدام -2

 باشد؟صاحبان مشاغل می

 های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری و ملزومات اداری مصرفی( هزینه1

 دهشفی در کاال و خدمات فروختهصرقیمت خرید مواد م یاشده و ( قیمت خرید کاالی فروخته2

 و های مربوط به حفظو هزینهباطات مخابرات و ارتآب، ی، ی( مخارج سوخت، برق، روشنا3

 سسه ؤنگهداری محل م

 ( همه موارد4

 های مستقیمقانون مالیات -0گزینه 

 101ماده 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ............... .شود ثیر اضافه وزن بر تعادل جرثقیل میأهایی که باعث تحالت -9

 ورد شدهآتر از ظرفیت بربلند کردن بار سنگین -( پایین آوردن بوم و افزایش شعاع بار 1

 حرکت با بوم بلند -دار ( استقرار روی سطح شیب2

 های مهار( فشار باد روی بوم و سیم3

 هار مهای وم و سیمب( وزن 4

 آالت ساختمانیماشین -1گزینه 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 های زیر است؟یک از گزینهکدام Bم در نقطة ئدر سازه شکل زیر حداکثر جابجایی قا -14

 نظر شود(بوده و از تغییر شکل محوری صرف EI سان و برابرخمشی تمامی اعضاء یک )صلبیت

1  )
𝐏𝐋𝟑

𝟐𝟒 𝐄𝐈
  

2  )
𝐏𝐋𝟑

𝟒𝟖 𝐄𝐈
 

3  )
𝐏𝐋𝟑

𝟏𝟐 𝐄𝐈
 

4  )
𝐏𝐋𝟑

𝟗𝟔 𝐄𝐈
 

 تحلیل سازه -1گزینه 

 

 
∆B1= 0 

 

∆B2=
Pcos60 × (2L)3

48EI
=

PL3

12EI
 

 

→ ∆B= ∆B1 + ∆B2=
PL3

12EI
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

های زیر در مورد مجازات انتظامی تخلفات انظباطی یکی از مهندسان یک از گزینهکدام -11

های قولدست احداث، نسبت به انتشار تصاویر و نقل از تخریب یک ساختمان درناظرکه پس

اقدام نموده است،  های اجتماعیای در شبکهون حرفهغیرواقعی و مغایر با اصول اخالقی و شئ

 صحیح است؟

 4تا  2( درجه 1

  3تا  1( درجه 2

 4تا  2( درجه 3

 ( این موضوع ارتباطی با تخلفات انتظامی ندارد.4

 ون نظام مهندسی و کنترل ساختمانقان -1گزینه 

  14صفحه  2قسمت مورد ب  31ه مادن هیات وزیرا 12/45/30مورخ  ه 52114ت/114277تصویب نامه شماره 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

مبلغ آن به صورت مجموع  براساس مفاد قراردادهای اجرای ساختمان )با مصالح( چنانچه -12

های مسقف که سه طرف آن دیوار ها و بالکنو گلوبال تعیین نشده باشد، چه سطحی از زیرزمین

 شود؟باشد، جزو مساحت زیربنا محسوب می

1 )
𝟏

𝟐
 هاسطح آن 

2 )
𝟐

𝟑
 هاسطح آن 

3 )
𝟑

𝟒
 ها سطح آن 

 شود.ها جزو زیربنا محسوب میتمامی سطح آن (4

 1110ویرایش  2مبحث  -2گزینه 

  150صفحه  1پیوست قرارداد اجرایی ساختمان با مصالح ماده 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

ت های راه خروج مطابق الزامات حفاظها و پلکانپلهیک از عبارت زیر در مورد راهکدام -13

 ساختمان در برابر حریق صحیح است؟

 ها به منظور ممانعت از لغزش اتخاذ گردد.( باید تدابیر الزم، روی پاخور تمام پله1

 متر است.میلی 144متر و حداقل میلی 244( ارتفاع هر پله حداکثر 2

 متر عرض مفید داشته باشد. میلی 244کم پله باید دست( هر راه3

پله و پاگرد را در هر قسمت تواند عرض راههای راه خروج میپلکان ( مجری هنگام اجرای4

 از طول مسیر کاهش دهد.

 1135ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

  31 صفحه 0-1-0-1-1 و 2-1-0-1-1، 1-1-0-1-1بند 

  35صفحه  5-0-0-1-1بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

اختمان یک س طبقه( درطبقه )نیممطابق الزامات حفاظت ساختمان در برابر حریق، میان -14

داکثر باشد که مساحت آن حای واقع در بین هر یک از طبقات اصلی ساختمان میتجاری، طبقه

 برابر ....... مساحت طبقه زیر خود باشد.

1) 
𝟏

𝟐
 

2) 
𝟏

𝟑
 

3) 
𝟏

𝟒
 

4) 
𝟏

𝟓
 

 1135ویرایش  1مبحث  -2گزینه 

  05 صفحه 2-0-0-1بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ؟ نیستحیح یک از موارد زیر صکدام -14

د سطح گاه از سقف کاذب استفاده شود بایاستایرن هربلوک با بلوک پلیهای تیرچهدر سقف (1

محافظت  آتشهای مناسب در برابرزیر سقف اصلی مطابق ضوابط مربوطه با اندود و با فرآورده

 شود.

 هنگیرف/موزشیآهای عمومی دارای تصرف در برای درهای ورودی ساختمان تعبیه آستانه (2

 .ممنوع است

 ة هوای آشپزخانه به فضای باالی سقف کاذب مجاز نیست.یخلت( 3

 باشند. % 1 بندی مناسب حداقلشیب های مسطح باید دارای( بام4

 1131ویرایش  0مبحث  -0گزینه 

  141 صفحه 7-0-3-0و  1-0-3-0بند 

  142صفحه  2-5-3-0بند 

  140صفحه  2-1-3-0بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 هدو لنگه بدون وادار وسط ک کثر پهنای مفید هر لنگه در فعال بازشو از درِحداقل و حدا -16

 ر است؟مقدا چهشود به ترتیب عنوان در ورودی و یا خروجی ساختمان مسکونی طراحی می به

 متر 24/1 و 24/4( 1

 متر 14/1و  94/4 (2

 متر 14/1و  24/4 (3

 متر 24/1و 94/4 (4

 1131ویرایش  0مبحث  -1گزینه 

  05 صفحه 1-5-1-5-0 بند
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 های ساختمانی، حداقل چند ساعت بعدبرای استفاده در فرآورده ،های انبارشدهسنگدانه -17

 قابلیت مصرف دارد؟  پواز قرارگیری در محل د

 ساعت 6 (1

 تساع 12 (2

 ساعت 24 (3

 ساعت 36( 4

 1131ویرایش  5مبحث  -2گزینه 

  54 صفحه 12-1-7-5بند 
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-چند میلی شنمگاپاسکال اندازه حداکثر  44اخت بتن پرمقاومت با مقاومت فشاری برای س -12

 تواند باشد؟ ب سیمان آن به ترتیب چه میزان میو مقدار مناس متر

 مکعبکیلوگرم بر متر 464تا  394متر و میلی 24( 1

 مکعبکیلوگرم بر متر 644تا  344و   مترمیلی 34 (2

 مکعبکیلوگرم بر متر 644تا  344و  متر میلی 24 (3

 مکعبکیلوگرم بر متر 464تا  394و   مترمیلی 34 (4

 1131ویرایش  5مبحث  -1گزینه 

  71 صفحهچ و ح  مورد 1-1-1-14-5بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

مترمکعب سیمان، ظرفیت اسمی سیلو  9در یک کارگاه ساختمانی برای ذخیره حدود  -19

 خ را انتخاب کنید(ترین گزینه به پاسچقدر باید باشد؟ )نزدیک حداقل

1 )312.5 m 

2) 312 m  

3) 311.5 m  

4) 310.5 m 

 1131ویرایش  5مبحث  -1گزینه 

 10 صفحه 5-2-1-2-5بند 
0.8 × 11.5 = 9.2 m3 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ست؟ایک از موارد زیر صحیح در خصوص بتن الیافی کدام -24

به  ایی بتن نیازییشیشه و الیاف طبیعی بامبو به علت سازگاری با محیط قل الیاف مصنوعی( 1

 ی سطحی ندارند.فظتپوشش محا

 شود. مخلوط بتنی می ییاف، سبب افزایش کارای( استفاده از ال2

 حداکثر برابر MPa 60با مقاومت بیش از  یهامقاومت کششی الیاف فوالدی در بتن (3

1500 MPa باشدمی. 

 اده نمود. ستفبی ایالیافی می توان از آزمایش وبتن ( برای تعین کارایی 4

 1131ویرایش  5مبحث  -0گزینه 

  71و  72 صفحهب، پ، ح و خ  مورد 0-1-1-14-5بند 
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 ت؟ها صحیح اسک از عبارات زیر در مورد سنگدانهیکدام -21

 .رودبه کار می سبک تنب ساختدر  تیتسنگدانه هما (1

 .دها تامین کرباید از سواحل دریاها و رودخانه را هاسنگدانه (2

از  جای بخشی ههای شکسته بازیافتی از آوار ساختمان باستفاده از سنگدانه یشرایط یچدر ه (3

 نیست. زاجسنگدانه طبیعی بتن م

 ربه ویژه د ،های دارای خاصیت قلیایی زیادزا با سیمانهای واکنشکاربرد سنگدانه( 4

 های آبی مجاز نیست.پروژه

 1131ویرایش  5مبحث  -0گزینه 

 05 صفحه 1-2-2-7-5بند 

  01صفحه  5-7-5و  2-0-7-5، 1-0-7-5بند 
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  تنی دو اساس پریود تجربی در یک ساختمان ب نسبت نیروی برش پایه معادل استاتیکی بر -22

پیچشی شدید بوده به همان ساختمان که با  نامنظمیمتر که دارای  2/7 طبقه به ارتفاع

 تر است؟ک از مقادیر زیر نزدیکیبه کدام ،شده است منظمراهکارهای مناسب 

1 )1 

2 )2/1 

3 )4/1 

4 )9/4 

 0ویرایش  2144 استاندارد -1گزینه 

 21و  27صفحه  1-1-1-1بند 

Vu = C. W =
A. B. I

Ru
. W 

 23صفحه  1-2-1-1بند 

یش ( افزاρد با ضریب نامعینی )یبار جانبی محاسبه شده بانی کافی نیستند، یهایی که دارای نامعدر ساختمان

 داده شود.

 14صفحه قسمت الف  1-2-1-1بند 

( ρمتر از تراز پایه، مقدار ضریب نامعینی ) 14تر از طبقه و یا کوتاه 1تر از های با تعداد طبقات کمدر ساختمان

 منظور گردد. 1باید برابر با 

 است. 1رابر با پایه ببنابراین مقدار برش پایه برای دو ساختمان گفته شده در سؤال برابر بوده و نسبت برش 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

ای دیوار یک از عبارات زیر در طرح لرزهای کدامدر رابطه با دیوارهای غیرسازه -23

 ؟صحیح است غیرپیوسته

 بیهار وجه به سازه باربر جانچکدام از شود که هیچپیوسته به دیواری اطالق میغیر( دیوار 1

 .داده نشود اتصال 

 و  جن تحت اثر نیروهای اینرسی خارآ اتصاالت وار و یاست دالزم  پیوسته( در دیوار غیر2

 داخل صفحه کنترل شوند.

 رسی خارجنیتحت اثر نیروهای ا رفاًصن آار غیرپیوسته کافی است دیوار و اتصاالت و( در دی3

 صفحه کنترل شوند.

 توان فقط از تیر جدا نمود.طبقه دیوار غیرپیوسته را می 2( در سازه یک بیمارستان 4

 1پیوست ، 0ویرایش  2144استاندارد  -1گزینه 

  2صفحه  1-0-1-1بند پ
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 متر از تراز 34طبقه به ارتفاع  14در خصوص حداقل فاصله باالترین طبقه یک ساختمان  -24

 های زیر صحیح است؟ یک از گزینهکدام ،از زمین مجاور پایه

 مترمیلی 174( همواره 1

 مترمیلی 344 ه( هموار2

بیش از ا یمکان جانبی غیر خطی ساختمان بستگی دارد و ممکن است مساوی ه حداکثر تغییر( ب3

 متر باشد.میلی 174

متر میلی 174 ر ازتتواند کم( به حداکثر تغییرمکان جانبی غیرخطی ساختمان بسنگی دارد و می4

 باشد.

 0ویرایش  2144استاندارد  -1گزینه 

 1و  2صفحه  1-0-1بند 

 شود.تعیین می 1-5-1طبقه، عرض درز انقطاع از ضابطه بند  1تر از های دارای بیشدر ساختمان

 07 صفحه 1-5-1بند 

اگر مشخصات ساختمان مجاور در دسترس نباشد، مانند این سؤال که اطالعاتی در مورد تغییرمکان جانبی 

ر از زمین مجاور باید براب غیرخطی طرح در طبقات ساختمان مجاور نداریم، حداقل فاصله هر طبقه ساختمان

 درصد مقدار تغییرمکان جانبی غیرخطی طرح در آن طبقه ساختمان منظور شود. 74
0.7∆Mi 
∆Mi = Cd. ∆eu 
∆Mi ≤ ∆a 

 01صفحه  2-5-1بند 
∆a= 0.02h 

ه قید شده است. طبق 14متر و تعداد طبقات  15ارتفاع طبقه است. در سؤال ارتفاع کل ساختمان  hدر رابطه باال 

 تغییرمکان نسبی مجاز هر طبقه برابر است با: متر است. 5/1کنیم ارتفاع هر طبقه بنابراین فرض می
∆a= 0.02 × 3.5 = 0.07 m = 70 mm 

 در باالترین طبقه برابر است با: بنابراین حداکثر تغییرمکان جانبی غیرخطی طرح
∆M10 ≤ 10 × 70 = 700 mm 

 برابر است با: اختمان از زمین مجاورطبقه س باالترینحداقل فاصله 
0.7∆M10 = 0.7 × 700 = 490 mm 

 1و  2صفحه  0-1بند 

 تر برابر است با:طبقه و کم 1های با فاصله هر طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور در ساختمان
0.005H 

 هر طبقه از روی تراز پایه است. پس برای باالترین طبقه:ارتفاع  Hدر رابطه باال 
0.005 × 35 = 0.175 m = 175 mm 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

fc در قسمتی از یک سازه بتنی که مقاومت مشخصه آن -24
′ = 𝟑𝟎 𝐌𝐏𝐚  های است، نمونه

پروژه جهت  مهندس ناظر .باشدمگاپاسکال می 26و  29، 31ای دارای مقاومت استوانه هاخذشد

 22و  26 ،23برابر  هاگیری از این بتن را صادر نموده و مقاومت مغزهبررسی بیشتر دستور مغزه

-گزینه از یکمگاپاسکال به دست آمده است. به عنوان ناظر در خصوص بتن این قسمت کدام

 های زیر صحیح است؟

 ن را تائید نمود.تتوان مقاومت ب، میزیابی( بدون ار1

 .نیاز به ارزیابی دارد بتن،مقاومت  تایید( 2

 مقاومت بوده و باید تخریب گردد.م( بتن ک3

 گیری بیشتری اخذ گردد.باید مغزه بتنها از دلیل پراکندگی مقاومت ( به4

 1133ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

 011و  014صفحه  1-11-22-3بند 
fc

′ = 30 MPa 

= مقاومت نمونهها 31 MPa , 29 MPa , 26 MPa 

میانگین مقاومت نمونهها =
31 + 29 + 26

3
= 28.67 MPa < fc

′ = 30 Mpa 

min{31 , 29 , 26} = 26 MPa < 0.9fc
′ = 0.9 × 30 = 27 Mpa 

 

 گیری( انجام شود.)آزمایش مغزه 0-11-22-3مقاومت موضوع بند بنابراین باید الزامات بررسی نتایج بتن کم

 012صفحه  0-11-22-3بند 

= مقاومت مغزهها 23 MPa , 26 MPa , 28 MPa 

میانگین مقاومت مغزهها =
23 + 26 + 28

3
= 25.67 MPa > 0.85fc

′ = 0.85 × 30 = 25.5 Mpa 

min{23 , 26 , 28} = 23 MPa > 0.75fc
′ = 0.75 × 30 = 22.5 Mpa 

 بتن قابل قبول است. مقاومت فشاری بنابراین
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 اگر مقدار زمان تناوب اصلی تجربی دو سازه فوالدی و بتنی با سیستم قاب خمشی و به -26

 حدوداً هافاع این ساختمانارت، لحاظ جزئیات میانقاب دارای شرایط یکسان، برابر به دست آید

 چقدر است؟

 متر 12( 1

 متر 23( 2

 متر 24( 3

 متر 34( 4

 ویرایش چهارم 2144استاندارد  -2گزینه 

 11صفحه  1-1-1-1بند 

 فوالدی با سیستم قاب خمشی هایزمان تناوب تجربی برای ساختمان
T = 0.08H0.75 

 بتنی شیبا سیستم قاب خمهای زمان تناوب تجربی برای ساختمان

T = 0.05H0.9 
درصد مقادیر باال منظور  14باید برابر  Tها ایجاد کنند، مقدار قابی مانعی برای حرکت قاباگر جداگرهای میان

 شود.

0.08H0.75 = 0.05H0.9 →
H0.9

H0.75
=

0.08

0.05
→ H0.15 = 1.6 → H = 23 m 

ا هستند، هقابی مانع حرکت قابم جداگرهای میانکردیتوجه کنید که با توجه به صورت سؤال، اگر فرض می

 کرد.تفاوتی نمی Hهر دو طرف رابطه، مقدار باز هم به علت تساوی 

0.8 × 0.08H0.75 = 0.8 × 0.05H0.9 →
H0.9

H0.75
=

0.08

0.05
→ H0.15 = 1.6 → H = 23 m 
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اب به سازه اصلی و های انتهایی دیوارهای بلوکی خارج از قنوع اتصال فوقانی وادار -27

 یک از موارد زیر است؟فاصله این دیوارها به وادار کدام حداقل

از  بدون فاصله و -در خارج از صفحه دیوار و آزاد در داخل صفحه به صورت کشویی  مقید( 1

 بر وادار

 ارتفاع طبقه 41/4-زاد در داخل صفحه به صورت کشویی آدر خارج از صفحه دیوار و  مقید( 2

 ارتفاع طبقه 41/4 -در برابر حرکت جانبی در دو جهت و تلسکوپی  دمقی( 3

 وادار بدون فاصله و از بر -در برابر حرکت جانبی در دو جهت و تلسکوپی  مقید( 4

 1پیوست ، 0ویرایش  2144استاندارد  -1گزینه 

  12 صفحه 1-2-0-1-1بند پ
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ست، ا ایی از لوله های فوالدیپیاده که به صورت سیستم خرپدر محاسبه یک پل عابر -22

 یک از موارد زیر در تعیین بار یخ روی این سازه اثر ندارد؟دامک

 ( قطر لوله1 

 یط( میزان رطوبت مح2 

 ( منطقه محل ساخت سازه از نظر بار برف3 

 از سطح زمین خرپایی( ارتفاع سیستم 4 

 1131ویرایش  1مبحث  -2گزینه 

 13صفحه  2-3-1بند 

 71و  74صفحه  5-3-1و  0-3-1، 1-3-1بند 

بار یخ = وزن یخ = Di = γi × Vi 
 وزن مخصوص یخ:

γi = 0.9 γw 
= γw وزن مخصوص آب 

 بهدی بزرگ مانند گنبد و کره:ها و اجزای سهبرای ورقحجم یخ 
Vi = πtdAs 

 ین سؤال(:های فوالدی، موضوع اای و اعضای منشوری )مانند لولهبرای مفاطع سازهحجم یخ 
Vi = Ai × L 

= L طول عضو 

 کننده عضو:سطح مقطع یخ احاطه

Ai =  πtd(Dc + td) 

= Dc ای و یا عضو منشوری )در اسن سؤال برابر قطر لوله فوالدی(قطر استوانه محیط بر مقطع سازه 

 ضخامت طراحی یخ:
td = 2tIiFz 

 ضریب ارتفاع:

Fz = (
Z

10
)

0.1

≤ 1.4 

= Z ارتفاع از سطح زمین بر حسب متر 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ضخامت اسمی یخ:

t ط                 برف کم، نادر و متوس -1و  2، 1مناطق  = 0 

t     برف زیاد                                  -0منطقه  = 7.5 mm 

t                               برف سنگین -5منطقه  = 12.5 mm 

t                           برف فوق سنگین -1منطقه  = 15 mm 

بندی شهرهای کشور از نظر بار برف( )تقسیم 07صفحه  1-7-1تشخیص مناطق مختلف هم بر اساس جدول 

 شود.انجام می

 ها، میزان رطوبت محیط تأثیری در مقدار بار یخ ندارد.بنابراین با توجه به گزینه
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

لی های آزمایشی و اصتاتیکی شمع برای شمعاس محدوده مقدار بار در آزمایش بارگذاری -29

 به ترتیب چه مقدار است؟

 برابر بار طراحی 2/1 ثرحداک –برابر بار طراحی  2/1( حداکثر1

 برابر بار طراحی 2حداکثر  -برابر بار طراحی با حد گسیختگی  2( حداقل 2

 یگسیختگ مئحد قا ایبرابر بار طراحی  2حداقل  -د گسیختگی ح یابرابر بار طراحی  2( حداقل 3

 برابر بار طراحی 2/1 حداکثر - حد گسیختگی یابرابر بار طراحی  2( حداقل 4

 1044ویرایش  7مبحث  -0گزینه 

 17صفحه  1-1-1-1-7بند 

  11صفحه  1-0-1-1-7بند 

 

  

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
 

 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 زیر زمین و با طبقه بدون 2طبقه چسبیده به یک بیمارستان  14برای ساخت یک ساختمان  -34

متر از تراز  6 قسازه اسکلت بتنی که خوب طراحی و اجرا شده است باید گودبرداری به عم

 اجرا شود. خطر گود چگونه در نظر گرفته شده و مسئولیت طراحی آن را چه کسی باید صفر

 برعهده بگیرد؟ 

 ود بسیار زیاد بوده و طراحی آن باید توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالحگ( خطر 1

 شود.انجام 

نجام ا ود زیاد بوده و طراحی آن باید توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالحگ( خطر 2

 شود.

 ود زیاد بوده و طراحی آن باید توسط مهندس طراح ساختمان انجام گردد.گ( خطر 3

 .رددگ طراحی آن باید توسط مهندس طراح ساختمان انجام و ودهب یادز خطر گود بسیار (4

 1044یرایش و 7مبحث  -1گزینه 

 10صفحه  1-1-7جدول 

 متر است، بنابراین خطر گود زیاد است. 14تا  0عمق گود از تراز صفر بین 

 10صفحه  1-1-1-1-7بند 

 سازه مجاور )بیمارستان( اهمیت بسیار زیاد دارد، بنابراین خطر گود بسیار زیاد است.

 شود. ایش چهارم تعیین میویر 2144استاندارد  1و  5صفحه  1-1ها از بند اهمیت ساختمان

 15صفحه  14-1-1-1-7بند 

مسئولیت طراحی گودبرداری برای گودهای با خطر بسیار زیاد را باید یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک 

 ذیصالح بر عهده بگیرد.
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 هم قرار تراز در کنارمتر از روی شالوده هم 7و  4تفاع بنایی به ار دو ساختمان با مصالح -31

 متر است؟ای بین دو سازه حدود چند میلیحداقل درز لرزه دارند.

1 )44 

2 )44 

3 )74 

4 )64 

 1131ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

 01صفحه  1مورد  2-1-1-1بند 

درز لرزهای = max {
Hmin

100
 , 50 mm} 

= Hmin تر بر حسب ارتفاع ساختمان کوتاهmm 

درز لرزهای = max {
4000

100
 , 50 mm} = 50 mm 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

های مقاومتی زیر یک از ردهپناه در کدامحداقل مقاومت فشاری مالت برای دیوار جان -32

 ؟گیردمی قرار

 ( خیلی قوی1

 ( قوی2

 ( متوسط3

 ( ضعیف4

 1131ویرایش  1مبحث  -2گزینه 

 11مورد ب صفحه  1-1-2-2-1بند 

 

  

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
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زیر در محدوده مجاز نشست یک از مقادیر کدام ،بنایی در اجرای ساختمانی با مصالح -33

 سیمان است؟ دوغاباسالمپ برای کارایی  آزمایش

1 )180 mm 

2 )130 mm 

3 )230 mm 

4 )280 mm 

 1131ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

 05صفحه  1-2-1بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 یک از موارد زیر صحیحهای بنایی کدامدر صورت استفاده از تاق ضربی در ساختمان -34

 ؟نیست

متر و ضخامت میلی 44 حداقل سقف باید با استفاده از تسمه فوالدی به عرض اصلی تیرهای( 1

 متر به صورت ضربدری به هم مهار شوند.میلی 4 حداقل

 حداکثر شودیمکار گرفته  های اصلی سقف بههنتیرآ( شماره تیرآهن عرضی که برای اتصال 2

 تر از تیر اصلی باشد.باید یک شماره کم

 ای اصلی بر روی کالف افقی باید به اندازه عرض کالف باشد.رهی( طول نشیمن ت3

یرهای اصلی ت، متر 4/2 های عرضی به فواصل حداکثرتیرهای انتهایی، ( الزم است در دهانه4 

 .هم متصل کنند را به

 1131ویرایش  1مبحث  -0گزینه 

 121صفحه  14و  1، 5، 0مورد  1-1-5-5-1بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ای جداگر آجری صحیح است؟ سازهضوابط عمومی دیوار غیر خصوص کدام عبارت در -34

 انی ارتفاع دیوار ازیسوم مه یکهمواره در این دیوارها باید در سه تراز مختلف در ناحی( 1

 میلگرد بستر استفاده شود.

 متر است.میلی 24( حداقل ضخامت دیوارهای جداگر آجری برابر2

 میلگرد متر برای اتصال دومیلی 244متر و در فواصل یلیم 6( استفاده از میلگرد عرضی به قطر 3

 .بستر طولی بالمانع است

 بند برابرمتر در بین دو پشتمیلی 144ای به ضخامت سازهزاد دیوار غیرآ( حداکثر طول 4

 متر است. 4

 1131ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

 55و  50صفحه  1و  1، 1مورد  1-5-1-1بند 

 :0بررسی گزینه 

 50صفحه  1مورد  1-5-1-1بند 
L ≤ min{40t , 5 m} = min{40 × 0.1 = 4 m , 5 m} → L ≤ 4 m 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 برای .کیش و در نزدیکی ساحل قرار دارد یک ساختمان اداری با اسکلت بتنی در جزیره -36

ن بت وششمقدار پ ،سطحی، بادوام باشد گرفتن حفاظتنظر آنکه بتن این ساختمان بدون در

 حداقل رده بتن و حداکثر نسبت آب به سیمان در ساخت سازه، صلیروی آرماتور تیرهای ا

 یک از مقادیر زیر است؟این ساختمان به ترتیب کدام

1) 60 mm   رده بتن  -پوشش بتنC35 - 0.4مانیحداکثر نسبت آب به س  

2 )50 mm   رده بتن  -پوشش بتنC35 - 0.45مانیحداکثر نسبت آب به س  

3 )60 mm   ه بتن رد -پوشش بتنC30 - 0.4مانیحداکثر نسبت آب به س  

4 )50 mm   رده بتن  -پوشش بتنC30 - 0.45مانیحداکثر نسبت آب به س  

 1133ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

  541صفحه  1-1پ-3جدول 

 باشد.می XCS3باشد، بنابراین شرایط محیطی ساختمان در نزدیکی ساحل می

  540صفحه  2-1پ-3جدول 

 باشد. 04/4و حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی  C35باید حداقل رده بتن باید  XCS3یطی برای شرایط مح

  543صفحه  5-1پ-3جدول 

 متر باشد.میلی 14حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها باید  XCS3برای تیرهای اصلی در شرایط محیطی 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 دمای بتن و محافظت در مورد در بتنی هایهای نظارت در مراحل ساخت سازهگزارش -37

 هدرج 34تر از درجه یا بیش 4تر از دمای کمدر  نظر گرفته شده برای بتن در هنگام جای دادن

 حداقل تا چند سال بعد از پایان کار باید نگهداری شوند؟ ،سلسیوس

 سال 24( 1

 سال 14( 2

 سال 14( 3

 سال 4( 4

 1133ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

 011مورد ت صفحه  2-2-11-22-3د و بن 1-2-11-22-3بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 کننده حرکت جانبی در بینن محدودعنوا تواند بهیک از حاالت زیر نمیکدام -32

 کار گرفته شود؟ های منفرد بهشالوده

 
 ( )پ(1

 ( )الف(2

 ( )ت(3

 ( )ب(4

 1044ویرایش  7مبحث  -2گزینه 

 03صفحه  1-7-0-7بند 

ای کنند، باید دارای مقاومت و سختی کافی برای منفرد را به هم متصل میههایی که پیمطابق این بند کالف

طور که ین همانشوند، بنابراها معموالً برای کشش طراحی میبینی شده باشند. کالفمقابله با نیروی افقی پیش

د به عنوان وانتها، مقاومت کششی بسیار کمی دارد و نمیدانیم خاک بسیار متراکم، به نسبت سایر گزینهمی

 های منفرد به کار گرفته شود.محدودکننده حرکت جانبی در بین شالوده

به عنوان پاسخ صحیح انتخاب شده  0در کلید رسمی منتشر شده از طرف دفتر مقررات ملّی ساختمان، گزینه 

 است.

ان مقرر عزیز در زمداند. خواهشمندیم داوطلبین پتانسیل این سؤال را برای حذف شدن باال میآموزشگاه جوانه 

 برای اعتراض، حتماً به این سؤال توجه ویژه داشته باشند.
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-نزدیک یریک از مقادیر زمشبک در پالن روبرو به کدام مصرفی برای تیر و سقف حجم بتن -39

نظر شود و ابعاد سقف مشبک در هر دو جهت یکسان است و محل است؟ )از حجم فوالد صرف تر

  شود( ون به عنوان بخشی از طول تیر در نظر گرفتهتالقی تیر و ست

 مترمکعب 6/9( 1

 مترمکعب 6/2( 2

 مترمکعب 6/12( 3

 مترمکعب 6/14( 4

 

 

 1131ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

 دال مشبک سقف:در حجم بتن مصرفی 
(0.8 × 0.8 × 0.3) − (0.65 × 0.65 × 0.23)

0.8 × 0.8
= 0.148 

m3

m2
 

 

0.148 × 5.6 × 4.6 = 3.81 m3 
ه همین ب دقت شود که مطابق صورت سؤال، محل تالقی تیر و ستون به عنوان بخشی از طول تیر منظور شده،

 ها( از طول و عرض دال کسر شده است:های مشترک )بعد ستونخاطر قسمت
6 − 0.2 − 0.2 = 5.6 m 
5 − 0.2 − 0.2 = 4.6 m 

 حجم بتن مصرفی در تیرها:

0.4 × 0.6 × (6 + 2 ×
0.4

2
) × 2 + 0.4 × 0.6 × (5 − 2 ×

0.4

2
) × 2 = 5.28 m3 

 حجم بتن مصرفی در دال مشبک سقف و تیرها برابر است با:بنابراین 
3.81 + 5.28 = 9.09 m3 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

روش آزمایش بارگذاری، قسمتی از سازه که  بتنی موجود به در ارزیابی مقاومت سازه -44

یاز به بدون نگیرد باید حداقل چند روز سن داشته باشد، تا زمایش بارگذاری قرار میآ مورد

ی ارگذاربتواند تحت آزمایش ب های مرتبط،پیمانکار و تمامی گروه و موافقت جداگانه کارفرما

 قرار گیرد؟

 روز 22( 1

 روز 46( 2

 روز 14( 3

 روز 42( 4

 1133ویرایش  3مبحث  -2گزینه 

 030صفحه  0-1-0-21-3بند 
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 د و وصلهستون باالیی وصله شو 𝚽𝟐𝟎ور از ستون پایینی با آرمات 𝚽𝟐𝟖هرگاه آرماتور  -41

، برابر قطر آرماتور در نظر بگیریم 44بوده و طول گیرایی آرماتورها را  Bآرماتورها از نوع 

 تر است؟یک از مقادیر زیر نزدیک( در کشش به کدام𝐋𝐬𝐭طول وصله پوششی )

 مترمیلی 1464( 1

 مترمیلی 1444( 2

 مترمیلی 244( 3

 متریلیم 1124( 4

 1133ویرایش  3مبحث  -0گزینه 

 017صفحه  1-2-0-21-3بند 

 011صفحه  2-2-0-21-3بند 

lst ≥ max {
ld تربزرگ میلگرد با قطر  = 40db1 = 40 × 28 = 1120 mm

lst ترکوچک میلگرد با قطر  = 1.3ld = 1.3 × 40db2 = 1.3 × 40 × 20 = 1040 mm
 

 

→ lst = 1120 mm 
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 ست؟ا سازی با پاشش مواد ساینده در قطعات فوالدی کدام عبارت صحیحهخصوص آماددر -42

 تمیز کرد. جت کامالًستر باید گرد و خاک روی سطح را با واترآ( قبل از اعمال 1

 .است MPa 7روش ( فشار باد در این 2

 توان گرد و خاک روی سطح را با هوای فشرده تمیز کرد.ستری نمیآ( قبل از اعمال 3

 توان گرد و خاک روی سطح را با جاروبرقی صنعتی تمیز کرد.از اعمال استری می( قبل 4

 1132ویرایش  14مبحث  -0گزینه 

 213و  211صفحه  2-5-0-14بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

طول آن که هر متری با یک ستون هم 14میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن یک تیر  -43

 ی خاصیمتر است؟ )در تیر هیچ انحنامیلیب چند ، به ترتیاندبا استفاده از جوش ساخته شده دو

 خیز وجود ندارد(نظیر پیش

 11و  11( 1

 11و  14( 2

 14و  14( 3

 14و  11( 4

 1133ویرایش  14مبحث  -2گزینه 

 273صفحه  1-1-1-0-14بند 

10 mm + 3 mm × (
طول ستون بر حسب متر − 14 

3
) = 

10 mm + 3 mm × (
15 − 14

3
) = 11 mm 

 273 صفحه 2-1-1-0-14بند 

3 mm × (
 طول تیر بر حسب متر

3
) = 3 mm × (

15

3
) = 15 mm 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 نیاز به ورق پیوستگی و ورق IPB 444به ستون  IPE 364( تیر W-WUFدر یک اتصال) -44

(، بدون 𝐡𝐳( و حداقل ارتفاع آن )𝐭𝐳مضاعف بوده است. حداقل ضخامت هر ورق مضاعف )

جوش ) تر است؟متر نزدیکهای زیر برحسب میلیاز گزینه یکبه کدام توجه به نیاز محاسباتی،

 گیرد(های آن صورت میهای مضاعف فقط از طریق لبهاتصال ورق

1 )𝐭𝐳 = 𝐡𝐳 و 𝟏𝟔 = 𝟔𝟎𝟎 

2 )𝐭𝐳 = 𝐡𝐳 و 𝟏𝟎 = 𝟕𝟎𝟎 

3 )𝐭𝐳 = 𝐡𝐳 و 𝟏𝟐 = 𝟓𝟎𝟎 

4 ) 𝐭𝐳 = 𝐡𝐳 و 𝟖 = 𝟓𝟔𝟎 

 1132ویرایش  14مبحث  -0گزینه 

 117صفحه  22-3-2-14شکل 

 
hz ≥ hbeam + 2 × (100 mm) = 360 + 200 → hz ≥ 560 mm 

 113صفحه  3-14-3-2-14بند 

tz ≥
(𝑑𝑧 + 𝑤𝑧)

90
 

𝑑𝑧 = 𝑑𝑏𝑒𝑎𝑚 − 2𝑡𝑓,𝑏𝑒𝑎𝑚 = 360 − 2 × 12.7 → 𝑑𝑧 = 334.6 𝑚𝑚 

𝑤𝑧 = 𝑑𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 − 2𝑡𝑓,𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛 = 400 − 2 × 24 → 𝑤𝑧 = 352 𝑚𝑚 
 

tz ≥
(334.6 + 352)

90
→ tz ≥ 7.63 mm 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 راساس کنترلفقط ب ،های پرمقاومت و با عملکرد اتکاییدر اتصال پیچی شکل زیر با پیچ -44

( توسط اتصال شکل )الف( به حداکثر 𝐏𝐮) ها، نسبت حداکثر نیروی قابل تحملبرش در پیچ

 تر است؟( توسط اتصال شکل )ب( به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک𝐏𝐮نیروی قابل تحمل )

1 )4/1 

2 )2/1 

3 )1/1 

4 )3/1 

 1132ویرایش  14مبحث  -2گزینه 

 111و  112صفحه  14-3-2-14و جدول  1-1-3-2-14بند 

Pu ≤ ∅Rnv = ∅FnvAnb → Pumax = ∅FnvAnb 
 گذرد، بنابراین:ده نمیشدر شکل الف سطح برش از قسمت دندانه

Fnv = 0.55Fub 

 گذرد، بنابراین:شده میدر شکل ب سطح برش از قسمت دندانه
Fnv = 0.45Fub 
 

Pumax الف

Pumax ب
=

0.55Fub

0.45Fub
=

0.55

0.45
= 1.22 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ندازه ساق جوشبدون تغییر ا Xحداکثر مقدار مجاز  ،دیگردر اتصال دو قطعه زیر به یک -46

 مندرج در نقشه چقدر است؟

1 )2 mm -2 t 

2 )2 mm -1 t 

3 )2 mm 

4 )2 mm) -2 , t 2 mm -1 min(t 

 1132ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

 211مورد ح صفحه  0-0-0-14بند 

 275صفحه  1-1-1-0-14بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ارایال دشیاری به یک لبه تخت ورق متصل شده است. این اتصمیلگردی به کمک جوش -47

.𝟑. چنانچه سطح مقطع مؤثر جوشباشدمی mm 100 طول 𝟔 × 𝟏𝟎𝟐 𝐦𝐦𝟐  قطر  حداقلاشد، ب

 ست؟ا ترکیک از مقادیر زیر نزدینیاز به کدام آرماتور مورد

1 )𝚽𝟐𝟓 

2 )𝚽𝟏𝟒 

3 )𝚽𝟏𝟐 

4 )𝚽𝟖 

 1132ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

 101صفحه  2-3-2-14شکل 
Ae = Le × te → 3.6 × 102 = 100 × te → te = 3.6 
te = 0.3R → 3.6 = 0.3R → R = 12 mm → D = 2R → D = 24 mm 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ها از اتصال گیردارفوالدی ویژه برای اتصال تیرها به ستون در یک قاب خمشی -42

بند شتو تحتانی تیر از پ و برای اتصال هر دو بال فوقانینشده جوشی استفاده شده تقویت

زیر با رعایت الزامات موردنیاز،  هاییک از عبارتدر این خصوص کدام .استاستفاده شده 

 ؟نیست صحیح

 بندهای مورد استفاده در بال تحتانی تیر باید برداشته شوند.( بشت1

 های مورد استفاده در بال فوقانی نیر باید برداشته شوند.بندبشت (2

 تواند به بال تیر جوش شود.بندهای مورد استفاده در بال تحتانی تیر نمیپشت (3

 تواند به بال تیر جوش شود.بندهای مورد استفاده در بال فوقانی تیر نمی( پشت4

 1132ویرایش  14مبحث  -2گزینه 

 201صفحه  3مورد  1-11-1-14بند 

 

  

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
 

 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

کردن قطعات فوالدی به منظور ساخت، نصب و کنترل کدام گزینه در مورد گالوانیزه -49

 ؟ها صحیح استآن

 شود.مربع انجام میدر متر 92/4 کردن با قلع و خلوصعملیات گالوانیزه( 1

 باشد.کردن نیاز نمین آلودگی خارجی پیش از گالوانیزهزدود (2

 توان جوشکاری نمود.شده نمیگالوانیزه از محل mm 40فاصله ( در 3

 فاده نمود.وری داغ بوسیله قلع استکردن باید از شیوه غوطهبرای گالوانیزه (4

 1132ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

 275صفحه  7-5-0-14بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 یکست.کدامزیر اها مطابق شکلورق در نقشههنای بال مقطع یک تیرپکنید ارتفاع فرض -44 

؟ )مقاطع گیردنمیهای مجاز قرار شده زیر در محدوده رواداری  های جوشی اجرااز تیر ورق

 متقارن هستند(

1 )1 

2 )2 

3 )4 

4 )3 

 1132ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

 211صفحه  1-1-1-0-14بند 

 .باشدمتر میمیلی ±0 رواداری مجاز پهنای بالمتر، میلی 144تر از های جوشی با پهنای بال بزرگبرای تیرورق
bf = 350 mm > 300 mm → 350 − 4 ≤ bf ≤ 350 + 4 → 346 mm ≤ bf ≤ 354 mm 

 210صفحه  3-0-14جدول 
900 mm < h = 1000 mm ≤ 1800 𝑚𝑚 → 1000 − 5 ≤ h ≤ 1000 + 5 

 

→ 995 mm ≤ h ≤ 1005 mm 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ر است؟تها در وصله دو ورق فنیزیر ترتیب محکم کردن پیجهای یک از شکلدر کدام -41

1 )1 

2 )4 

3 )2 

4 )3 

 

 1132ویرایش  14مبحث  -2گزینه 

 210صفحه  2-1-0-0-14بند 

قارن های وسط با حفظ تباشد. بعد از محکم کردن پیچقسمت صلب اتصال، وسط ورق اتصال می ،هادر وصله

 شوند.های کناری تا لبه آزاد ورق اتصال محکم میو ترتیب، پیچ
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

وری آترتیب نزولی امتیاز ساختمانی و در شرایط یکسان، سازی یک پروژهدر صنعتی -42

 دیوارها در کدام گزینه )از راست به چپ( رعایت شده است؟ 

 اختهسساخته، دیوار بتنی سبک پیش، دیوار گچی با قطعات پیشپنلار ساندویج( دیو1

 اختهسل، دیوار گچی با قطعات پیشپنساخته، دیوار ساندویجنی سبک بیشدیوار بت( 2

 پنلویچدساخته، دیوار ساندیوار گچی با قطعات پیش ساخته،دیوار بتنی سبک پیش( 3

 ساختهشپی ه، دیوار گچی با قطعاتساختی سبک پیشدیوار بتن پنل،دیوار ساندویح( 4

 1044ویرایش  11مبحث  -0گزینه 

 10و  11صفحه  1-2-11 جدول

 با فرض پروژه ساختمانی از نوع غیرانبوه کوچک، امتیاز دیوارها به شرح زیر است:

 امتیاز 144دیوار ساندویچ پنل= 

 امتیاز 15ساخته= دیوار بتنی سبک پیش

 امتیاز 55ساخته= طعات پیشدیوار گچی با ق

 21صفحه  1-1-11جدول 

 با فرض پروژه ساختمانی از نوع غیرانبوه متوسط، امتیاز دیوارها به شرح زیر است:

 امتیاز 25دیوار ساندویچ پنل= 

 امتیاز 24ساخته= دیوار بتنی سبک پیش

 امتیاز 12ساخته= دیوار گچی با قطعات پیش

 دیوارها تفاوتی ندارد.امتیازآوری  بنابراین در هر دو حالت، ترتیب
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 ؟نیستح عبارت صحیسبک فوالدی سرد نورد شده کدام اجرای ساختمان با سیستم قابدر -43

 های سبک سرد نورد شده مجاز نیست.( استفاده از مصالح بنایی به عنوان دیوار در قاب1

 ( استفاده از بتن در سقف مجاز نیست.2

 ی اتصاالت مجاز است.( استفاده از پیچ برا3

 ها در طبقات سازه مجاز است.قطع استاد (4

 1044ویرایش  11مبحث  -2گزینه 

 11و  17صفحه  1-2-1-11بند 

شوند، در ل میدیگر متصدر این بند قید شده که اجزای این سیستم با اتصاالت پیچی، پرچی یا جوشی به یک

 LSFتم ای برای اجرای سیسو همچنین روش متداول طبقهآرمه نکاتی ذکر شده رابطه با پوشش سقف دال بتن

 .شوند(توضیح داده شده است )در این روش استادهای دیوار در طبقات توسط دیافراگم سقف قطع می

 13صفحه  12-2-2-1-11بند 

 های سبک سرد نورد شده مجاز نیست.به کارگیری مصالح بنایی در دیوارهای داخلی و خارجی در دهانه قاب
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

طبقه به متراژ 12واحدی با  124 سازی بزرگ برای احداث ساختماندر یک پروژه صنعتی -44

 ای نزد سازمان برنامه و بودجه داشته باشد؟، مجری باید چه رتبهمربعمتر 1444هر طبقه 

 ( رتبه یک1

 ( رتبه دو2

 ( رتبه سه3

 ( رتبه چهار4

 1044ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

 27صفحه  1-0-11بند 

 444,124مترمربع بوده، بنابراین زیربنای کل ساختمان  1444طبقه، دارای متراژ  12هر طبقه از این ساختمان 

 گیرد.های بزرگ ساختمانی قرار میباشد، پس ساختمان در دسته پروژهمترمربع می

 27صفحه  1-2-0-11بند 

 باشد.  مان برنامه و بودجهاز ساز های بزرگ ساختمانی باید دارای رتبه یک ابنیهمجری پروژه
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

پانل( کدام عبارت  3Dبعدی )سه ساخته با صفحات بتن پاششیپیشدر اجرای ساختمان نیمه -44

 ؟نیستصحیح 

 ها انجام شود.( نصف پانل سقف باید پس از پاشش کامل بتن دیوار1

 متر بتن پاششی در هر طرف دیوار مجاز نیست.میلی 34( ضخامت 2

 مجاز خواهد بود. پانلدرصد سطح کل  24ل دیواری ایجاد بازشو به اندازه ( در یک پان3

خیز در وسط دهانه در نظر گرفته متر پیشمیلی 24متر باید  4( در پانل سقفی با طول دهانه 4

 شود.

 1044ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

 52صفحه  12-2-1-1-11بند 

 صحیح است. 2عبارت گزینه 

 51صفحه  21-2-1-1-11بند 

 صحیح است. 1عبارت گزینه 

 50صفحه  04-2-1-1-11بند 

 صحیح نیست. 1عبارت گزینه 

 50صفحه  02-2-1-1-11بند 

 صحیح است. 0عبارت گزینه 
0.005 × 4000 = 20 mm 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

محل  تواند معرف فاصلهگزینه نمی بلند صنعتی،کدامهای دستی دودکشدر تخریب  -46

 زه و ارتفاع ضایعات حاصل از تخریب در داخل کوره باشد؟استقرار کارگران تا نقطه باالی سا

 m 1.8و ارتفاع  m 1.3فاصه قائم ( 1

 m 1.5و ارتفاع  m 1( فاصه قائم 2

 m 2.5و ارتفاع  m 2( فاصه قائم 3

 m 1.7و ارتفاع  m 1( فاصه قائم 4

 1132ویرایش  12مبحث  -1گزینه 

 12صفحه  1-1-1-12و  2-1-1-12بند 
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 بالمانع است. "نهگروه آموزشی جوا"ذکر نام  در صورت ، تنهاچاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

ای از لبه گود ای محافظ گود در مجاورت معابر و فضاهای عمومی در چه فاصلهحصاره -47

 باید احداث شود؟

 متر 2( حداکثر 1

 متر 4/1( حداکثر 2

 متر 2( حداقل 3

 متر 4/1( حداقل 4

 1132ویرایش  12مبحث  -0گزینه 

 11صفحه  5-2-3-12بند 
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 ؟نیستطبقه صحیح  42خصوص تاورکرین یک برج  یک از موارد زیر درکدام -42

 هاها و چنگکها، حلقه( بازدید روزانه قالب1

 ها از نظر فرسودگی، خوردگی و هرنوع عیب و ایراد ظاهری به صورت روزانه ( بازدیدکابل2

 ها توسط شخص ذیصالحلزوم بازدید فنی ماهانه همه قسمت( 3

ه یکبار و یا پس از هرگونه ما 6( معاینه فنی و آزمایش و صدور برگه گواهی اجازه کار هر 4

 جایی و نصب مجددجابه

 1132ویرایش  12مبحث  -1گزینه 

 00صفحه  3-2-1-12بند 
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 یک از عبارات زیر صحیح است؟درخصوص داربست کدام -49

خامت گیرند باید دارای ضهای چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می( کلیه تخته1

 متر باشند.میلی 244و حداقل دارای عرض  مترمیلی 44یکسان 

ها و اتصاالت یک داربست همواره باید از مصالح مناسب و مرغوب گاهای نگهدارنده و تکیه( اجز2

 فوالدی باشند.

 متر است. 44/2ها برابر های تختهگاه( حداکثر فاصله تکیه3

 گیرد. کنترل و تایید قرار ،یدبار مورد بازد ( داربست باید توسط شخص ذیصالح حداقل ماهی یک4

 1132ویرایش  12مبحث  -1گزینه 

 03صفحه  2-2-7-12بند 

 54صفحه  0-2-7-12بند 

 54صفحه  7-2-7-12بند 
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 سیمان در یک kN 150و ظرفیت وزنی  kN 39یک سیلوی سیمان کوچک به وزن خالی  -64

 kN 20بار باد وارد بر سیلو شکل باید نصب شود. در صورتی که کل  کارگاه ساختمانی مطابق

، حداقل 2متری باشد تنها براساس معیار واژگونی و با ضریب اطمینان  4و محل اثر آن در ارتفاع 

تر است؟ )بتن پی با یک از مقادیر زیر نزدیکبه کدام m×3 3ضخامت پی بتن مربعی به ابعاد 

 (گونه بار اضافی روی آن وجود نداردو هیچ kN/m 325 وزن مخصوص

1 )𝐡𝐟 = 𝟑𝟎𝟎 𝐦𝐦 

2 )𝐡𝐟 = 𝟑𝟓𝟎 𝐦𝐦 

3 )𝐡𝐟 = 𝟒𝟎𝟎 𝐦𝐦 

4 )𝐡𝐟 = 𝟒𝟓𝟎 𝐦𝐦 

 

 

 

 1131ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

 55صفحه  2-10-14-1بند 

 (.F.S=2ضریب اطمینان در مقابل واژگونی تحت بار باد در صورت سؤال داده شده است )

ریم. ضمناً گیترین حالت فرض شود، بنابراین سیلو را خالی در نظر میحرانی( باید بOMدر محاسبه لنگر مقاوم )

 کنند.را تحمل می خالی سیلو های سیلو نصف وزنهر کدام از پایه

MO  لنگر مقاوم = (
30

2
) × 0.5 + (

30

2
) × 2.5 + (25 × 3 × 3 × hf) ×

3

2
= 45 + 337.5hf 

MR  لنگر محرک = 20 × (4 + hf) = 80 + 20hf 

MO

MR
≥ 2 →

45 + 337.5hf

80 + 20hf
≥ 2 → 45 + 337.5hf ≥ 160 + 40hf → 297.5hf ≥ 115 

 

→ hf ≥ 0.387 m = 387 mm 
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