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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان

 تشریحی سؤاالتبه همراه پاسخ 

 )اجرا( معماری
 1041شهریور 

 
 

 مشخصات آزمون مشخصات فردی را حتما تکمیل نمائید

 16/46/1041 تاریخ آزمون: .............وادگی: ....................نام و نام خان

 سؤال 64ها: تعداد سؤال ...............شماره داوطلب: ........................

 دقیقه 154زمان پاسخگویی:  Cدفترچه کد 

 

 تذکرات:

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

 بگذارید.

   گیرد.مره منفی تعلق میهای اشتباه یا بیش از یک انتخاب یک سوم نبه 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 پ، تبلتاهای 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.

   خنامه خودداری خواهد صورت از تصحیح پاساز 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

   ش ، مخدوهایی 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 
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ن نقاط دو تریحداقل فاصله افقی بین نزدیک ،مسکونی مین امنیت واحدهایأبه منظور ت -1

 لف( واقع بر روی یک دیوار مسطح وهای اه مجاور در دو تصرف مجزا در حالتپنجر

 ؟  درجه باید چقدر باشد 09تر از دو دیوار عمود بر هم یا دارای زاویه کم ب( واقع روی

 متر 5/3 -ب متر و 3 -( الف1

 متر ۲ -ب متر و 1 -( الف۲

 متر 3 -ب متر و ۲ -( الف3

 متر ۲ -ب متر و 5/1 -( الف۴

 1936ویرایش  0مبحث  -0گزینه 

 111صفحه  1-14-11-3-0و  1-14-11-3-0بند 
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کاری دیوارهای الف( دستشویی و توالت ب( حمام کدام پاسخ به ترتیب در مورد کاشی -۲

 باشد؟می صحیح

 متر سانتی ۲99ب( حداقل  -متر سانتی 1۲9الف( حداکثر ( 1

 مترسانتی ۲19ب(  -متر سانتی 139ف( ال (۲

 مترسانتی ۲99ب(  -متر سانتی 119ف( ( ال3

 متر سانتی ۲99ب( حداکثر  -متر سانتی 1۲9( الف( ۴

 1936ویرایش  0مبحث  -1گزینه 

  61صفحه  5-6-5-0بند 

تواند ارتفاع می 1نابراین تنها گزینه بکاری ذکر شده، ارتفاع کاشی حداقلت شود که در این بند مقادیر قد

 کاری را بیان کند. استاندارد برای کاشی
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 رهای مسقف دضمن رعایت حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک متر انتهایی شیبراه -3

 متر باشد، حداکثر شیب مجاز چند درصد است؟  1۲چه طول شیبراهه عمومی، چنان هایتوقفگاه

 صددر 11( 1

 ددرص 11( ۲

 درصد 15( 3

 درصد  11( ۴

 1936ویرایش  0مبحث  -1گزینه 

 04صفحه  6-1-14-5-0بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 تواند برخی از مشاغل را از نگهداری اسناد و مدارکچه صورتی سازمان امور مالیاتی میدر  -۴

ه ب های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کرده و مالیات مربوطه راموضوع قانون مالیات

 رت مقطوع تعیین و وصول کند؟صو

 ( تحت هیچ شرایطی امکان معافیت مشاغل از نگهداری اسناد و ارائه اظهارنامه وجود ندارد.1

 ها حداکثر ده برابر( درصورتی که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه و رهن و اجاره آن۲

 قانون باشد. 1۴معافیت موضوع ماده 

 وعها حداکثر بیست برابر معافیت موضخدمات ساالنه آن ( درصورتی که میزان فروش کاال و3

 قانون باشد. 1۴ماده 

 ها حداکثر سی برابر معافیت موضوع( درصورتی که میزان فروش کاال و خدمات ساالنه آن۴

 قانون باشد.  1۴ماده 

 های مستقیمقانون مالیات -1گزینه 

 ، تبصره144ماده 

مات و خد الهایی از آنان را که میزان فروش کارخی از مشاغل یا گروهتواند بسازمان امور مالیاتی کشور می

این قانون باشد از انجام بخشی از تکالیف از قبیل  40 ها حداکثر ده برابر معافیت موضوع مادهآننه ساال

 ا بهرنگهداری اسناد و مدارک موضوع این قانون و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کند و مالیات مؤدیان مذکور 

 .صورت مقطوع تعیین و وصول نماید

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

 است.

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

 برای اعتراض، حتماً به این سؤال توجه ویژه داشته باشند.
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 های ساختمان، به چه منظور در نظر گرفتهمتری برای گردی لبه پلهمیلی 13حداکثر شعاع  -5

 شده است؟

 هاتر آنهای کناره روی پله و استقرار بهتر و بیش( نصب فرش1

 ( بیشتر کردن عمق مفید پله۲

 ها( مقاوم کردن بیشتر لبه پله3

 نکنندگاگیری از سر خوردن استفادهو( جل۴

 1936ویرایش  0مبحث  -0گزینه 

  51صفحه  9-11-1-5-0بند 

دانیم که هدف از متر بیان نشده، اما میمیلی 19در این بند علت محدود کردن شعاع گردی لبه کف پله به 

 بند جلوگیری از سر خوردن افراد است. رعایت این

ه ها اشارپله به استفاده از مصالح سخت و غیرلغزنده در لبه و کف 1-11-1-5-0البته در همین صفحه در بند 

 شده است.
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 های گچی صحیح است؟ پاسخ در مورد استفاده از فرآوردهکدام  -1

 نیست. وغیر باربر مجاز چسباندن قطعات بنایی با استفاده از مالت گچ در دیوارهای باربر (1

 .گچ مجاز استر دیوارهای فیرباربر استفاده از مالت ( برای چسباندن قطعات بنایی د۲

 بنایی مجاز است. ( استفاده از مالت گچ در دیوارهای باربر، برای چسباندن قطعات3

 .تغیر باربر مجاز نیس  ( استفاده از مالت گچ برای چسباندن قطعات بنایی در دیوارهای۴

 1936ویرایش  5مبحث  -1گزینه 

  15صفحه  0-1-9-0-5بند 
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خاک رس درصد  ۲9درصد اکسید کلسیم و  19های زیر نام آهکی که دارای در پاسخ -1

 چیست؟ ، باشدمی

 حجم آن افزایش کمی -شود میآبی است و مانند آهک آبی در زیر آب سفت هک نیمهآ( 1

 دارد.

 حجم آن افزایش زیادی -شود شود و در زیر آب گرفته و سفت مینامیده می آبی هکآ( ۲

 دارد.

 شود.می سفت آبی در زیر آب گرفته وشود و مانند آهک نیمهنامیده می آبی ( این نوع آهک3

 ی دارد.بسیار زیاد حجم -شود یشود و در زیر آب گرفته و سفت مآبی نامیده می( آهک نیمه۴

 1936ویرایش  5مبحث  -1گزینه 

  16صفحه  5-1-1-9-5بند 
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 هایاند و به صورت کلوخهای که مدت زیادی در انبار ماندهههای هیدرولیکی کیسسیمان -1

 توانند قابل استفاده باشند؟ده باشند، آیا به عنوان سیمان میآمفشرده در

 ادهاند به هیچ وجه قابل استفندن مدت زیاد در انبار کلوخه شدههایی که بر اثر ما( سیمان1

 نیستند.

 ن چسبندگی سیمان شده و قابل استفاده نیست.( این حالت در سیمان باعث از بین رفت۲

 ها به صورت پودر درآیند قابل استفادهها، کلوخهانچه با ضربه زدن و غلتاندن کیسه( چن3

 باشد.می

 شده را باید با آب مرطوب کرده و سپس استفاده کرد. های کلوخه( سیمان۴

 1936ویرایش  5مبحث  -9گزینه 

  19صفحه  10-1-6-1-5بند 
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 .متر استسانتی ۲۲9طبقه همکف اختالف ارتفاع طبقه همکف تا نیم در یک ساختمان اداری، -0

ز انواع یک اسمت چاه قرار داشته باشند، کدام چنانچه درهای آسانسور در این دو تراز در یک

 درها برای این ساختمان قابل استفاده است؟

 سانترال و یاتوماتیک، تلسکوپ( تمامی انواع درها شامل نیمه1

 ( همانند درهای سایر طبقات۲

 مترمیلی ۲999اتیک به ارتفاع حداکثر اتومدر از نوع نیمه ( الزاما3ً

 .باشیمده و مجاز به تعبیه در نمی( طبقه محسوب نش۴

 1931ویرایش  15مبحث  -0گزینه 

  10 صفحه 4-0-1-1-15بند 
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 باشند؟شونده، نمین خودمتراکمهای اصلی بتمشخصهیک از موارد زیر، ازکدام -19

 ها در طول مدت حملجداشدگی سنگدانه قوام، پایداری و عدم (1

 متر به صورت سقوط آزاد ۲ز ارتفاع تا ریزی ا( قابلیت بتن۲

 وزن خود ( قابلیت جاری شدن تحت3

 ی تنگ بین آرماتورها( قابلیت عبور از فضا۴

 1936ویرایش  5مبحث  -1گزینه 

  09 صفحه 5-1-9-14-5بند 
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ای بتن هشده با کالفدر ساخت دیوارهای باربر محصور زیر یک از مشخصاترعایت کدام -11

 افقی و قائم درست است؟

لح های قائم بتنی مسدار در محل اتصال دیوار به کالفگیر به صورت دندانهاجرای هشت (1

 مجاز نیست.

 متر باشد.میلی 15از  ترممتد نباید کمافقی و قائم در ساخت دیوارهای  ( ضخامت بندهای۲

 گیر بالمانع است.متد و متقاطع استفاده از روش هشتهای م( در ساخت دیوار3

وان به تهایی از دیوار را میزمان میسر نباشد، قسمتدر صورتی که دیوارچینی به طور هم (۴

 صورت الریز ساخت.

 1934ویرایش  4مبحث  -0گزینه 

  115 صفحه 10و  11، 11، 4ه شمار 5-9-5-5-4بند 
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رود یدیوار به کار مخالی که در ساخت اقل ضخامت دیواره بلوک سیمانی توچنانچه حد -1۲

mm۲9 کار رفته در ساخت بلوک چقدر باید باشد؟هترین بعد دانه شن ب، درشتباشد 

 مترمیلی 13( 1

 مترمیلی 11( ۲

 مترمیلی 19( 3

 مترمیلی 1۲( ۴

 1934ویرایش  4حث مب -9گزینه 

 99 صفحه 9الف مورد -9-0-1-1-4بند 

 ترین دیواره بلوک باشد.درشتی شن باید حداکثر نصف ضخامت نازک
0.5 × 20 = 10 mm 
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متر بر ثانیه و قابلیت جابجایی  9/۲ترین ارتفاع چاهک آسانسور کششی مسکونی با سرعت کم -13

 دار چقدر است؟افراد با صندلی چرخ

 مترمیلی 1159( 1

 مترمیلی ۲۲99( ۲

 مترمیلی 1۴99( 3

 مترمیلی ۲999( ۴

 1931ویرایش  15مبحث  -1گزینه 

  53 صفحه 1جدول 
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در چه دیوارهایی باید با استفاده از عضو افقی با  ،در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد -1۴

ازی سحالت برای اینکه جدا وآیا در اینمقطع فوالدی یا بتنی ارتفاع آزاد دیوار را کاهش داد 

 ؟باشدنیاز به اجرای وادار انتهایی می ای به نحو مناسب انجام شود،دیوار از قالب سازه

 خیر -متر  3های با ارتفاع بیش از در دیوار (1

 بلی -متر  5/3در دیوارهای با ارتفاع بیش از  (۲

 بلی -متر  3از  های با ارتفاع بیشدر دیوار (3

 خیر -متر  5/3ارتفاع بیش از  در دیوارهای با (۴

 6پیوست ، 0ویرایش  1444استاندارد  -1گزینه 

  19صفحه  0-1-0-1-6بند پ
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

ظر نبرداری، صرفبتن، حداقل چند نوبت نمونه آرمه برای هر نوع و ردههر سازه بتن در -15

ترمکعب م ۲5ازحجم یا سطح سازه، ضرورت دارد؟ در مواردی که حجم کل هر نوع یا رده بتن 

و  رداریبتوان از نمونهاست، به شرط آنکه مهندس ناظر بتن را مناسب تشخیص دهد، آیا می

 نظر کرد؟آزمایش صرف

 بلی -نوبت  1( 1

 بلی -نوبت  ۴( ۲

 خیر -نوبت  ۴( 3

 خیر -نوبت  1( ۴

 1933ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

  044 صفحه 5-1-11-11-3و  0-1-11-11-3بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

یک از موارد زیر برای ستون سازه بتنی مسلح، رعایت کداماتصال تیر و در محل  -11

 عرضی الزم است؟  میلگردهای

 ترین بعد عضو باشد.تر از کوچکها باید بیشفاصله مرکز به مرکز تنگ (1

 متر باشد.میلی 19ر، قطر میلگرد تنگ حداقل متمیلی 3۴ی میلگردهای طولی تا قطر ( برا۲

 متر باشد.میلی 19متر، قطر میلگرد تنگ حداقل میلی 3۲ای طولی تا قطر ی میلگرده( برا3

 برابر حداکثر قطر اسمی سنگدانه باشد. 3دیگر حداقل ها از یک( فاصله آزاد تنگ۴

 1933ویرایش  3مبحث  -9گزینه 

  160صفحه  1-1-9-16-3بند 

  006 صفحه 1-1-6-11-3و  1-1-6-11-3بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 هریز، چیگر در هر شبکه در دیوارهای درجادرماتورهای طولی از یکآ حداکثر فاصله -11

 محدودیتی دارد؟

 متر در نظر گرفته شود.میلی ۲59برابر ضخامت دیوار و  ۲ تر از( نباید بیش1

 متر در نظر گرفته شود.میلی 359برابر ضخامت دیوار و  3 تر از( نباید بیش۲

 متر در نظر گرفته شود.میلی 359ار و برابر ضخامت دیو ۲ تر از( نباید بیش3

 متر در نظر گرفته شود.میلی ۲59برابر ضخامت دیوار و  3 تر از( نباید بیش۴

 1933ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

  199 صفحه 1-1-0-19-3بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 های زیر صحیح است؟یک از گزینهکدامدر محل وصله اعضای فوالدی ساختمان  -11

 متر بوده ومیلی 1تر از بیش هاای که ضخامت آنهای پرکنندهورق ( در اتصاالت جوشی،1

 توانایی الزم جهت انتقال نیروی وصله را دارند، باید تا لبه ورق وصله ادامه یابد.

 ( در اتصاالت جوشی، در صورتی که فاصله بین وجه داخلی ورق وصله و وجه خارجی قطعه۲

 باشد.مین های پرکنندهمتر باشد، نیازی به تعبیه ورقمیلی 1تر از کم یامساوی  تر،با ابعاد کوچک

متر بوده و میلی 1تر از بیش هاای که ضخامت آنهای پرکننده( در اتصاالت جوشی، ورق3

 د.نابی های ورق وصله ادامهوصله را دارند، نباید بیش از لبهتوانایی الزم جهت انتقال نیروی 

ا ب فاصله بین وجه داخلی ورق وصله و وجه خارجی قطعه درصورتی که ،( در اتصاالت جوشی۴

 شد.ابهای پرکننده نمیمتر باشد، نیازی به تعبیه ورقمیلی ۲تر از تر، مساوی یا کمابعاد کوچک

 1931ویرایش  14مبحث  -0گزینه 

  104 صفحه 5-3-1-14بند 

 

  

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
 

 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 در امتداد ز نوع گل میخ ومرکز تا مرکز بین برشگیرهای ا در مقاطع مختلط حداقل فاصله -10

 باشد؟ها میمحور طولی تیرها چند برابر قطر آن

 برابر 1۲( 1

 برابر 1( ۲

 برابر ۴( 3

 برابر ۲( ۴

 1931ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

  196 صفحهپ -1-0-4-1-14بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 های ساختمانی چند عدد است؟های بهداشتی الزامی در کارگاهتعداد سرویس -۲9

نفر کارگر حداقل یک توالت و روشویی و در هر حال در کارگاه ساختمانی  ۲5هر  به ازای (1

 تعبیه یک توالت و روشویی الزامی است. 

 نفر کارگر حداقل یک توالت و روشویی و در هر حال در کارگاه ساختمانی 19( به ازای هر ۲

 تعبیه یک توالت و دو روشویی الزامی است.

 حداقل یک توالت و روشویی و در هر حال در کارگاه ساختمانی نفر کارگر 15( به ازای هر 3

 تعبیه یک توالت و دو روشویی الزامی است.

 نفر کارگر حداقل یک توالت و روشویی و در هر حال در کارگاه ساختمانی ۴9( به ازای هر ۴

 تعبیه یک توالت و روشویی الزامی است.

 1931ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

  10 هصفح 9-9-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 به شرح زیر )ارتفاع نرده پله 1۲و  ۴شده نرده پلکان در مباحث اختالف در ارتفاع اعالم -۲1

 است؟ متر( به چه علتسانتی 15تا  15بین  1۲و در مبحث متر سانتی 09از نوک پله  ۴در مبحث 

  1۲گیری بار و وسایل ساختمانی روی نرده و حفاظ در مبحث ( لزوم قرار1

 1۲سازی در محوطه و پلکان مبحث کف( نبود ۲

 1۲های ذکر شده در مبحث ( موقتی بودن نرده3

 1۲و کارهای چوبی الزم در مبحث  کاری( نبود نازک۴

 1931ویرایش  11و مبحث  1936ویرایش  0مبحث  -9گزینه 

 1936ویرایش  0مبحث  145صفحه  1-1-3-3-0بند 

 1931ویرایش  11مبحث  99صفحه  1-1-5-11بند 

ها، ینهترین علت گفته شده در گزای به علت این اختالف ارتفاع نشده است، ولی صحیحدر بندهای باال اشاره

 باشد.می 11ها در مبحث بودن نرده موقتی
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 انجام دهد: را ها اقدامات زیرختمان موظف است جهت کاهش آالیندهسازنده سا -۲۲

 و تهویه موضعی، محدودسازی ساعت کارها های خطرناک، نصب حفاظ( جداسازی محل1

 شاغلین و افراد در معرض خطر، الزام به استفاده از وسایل حفاظت فردی

 های خطرناک کارگاه، تقلیل همه اقدامات ساختمانی، الزام به استفاده از( جداسازی محل۲ 

 های حساس به آلودگیوسایل حفاظت فردی، نصب دستگاه

ز ا تمانی، تجهیز عالئم و تابلوهای ایمنی در محل کارگاه، استفادههمه اقدامات ساخ ی( تعطیل3 

 وسایل حفاظت فردی

 ها و تهویه موضعی، تعلیق همه اقدامات ساختمانی، تجهیز کارگاه به تابلوهای( نصب حفاظ۴ 

 های حساس به آلودگیایمنی، نصب دستگاه

 1931ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

  11 صفحه 3-1-9-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 باشد؟ آسانسورها درست می در مورد اجرایکدام پاسخ  -۲3

 از باالترین و متر 5/9چراغ در فاصله  ( برای روشنایی چاه آسانسور الزم است دو عدد 1

شدن متر با حفاظ و قابلیت روشن و خاموش  1ها با فواصل چاه و مابقی چراغ ترین نقطهپایین

 از محل موتورخانه نصب شوند.

 باشد.می متر ۴5 قه سافت از ورودی ساختمان تا در آسانسور در هر طب( حداکثر م۲

 داد. ها را در یک چاه قرارتوان آنستگاه بیشتر باشد میسانسورها از سه دآ( چنانچه تعداد 3

 متر است.یلیم 1400×1100دار ( حداقل ابعاد کابین آسانسور با قابلیت حمل صندلی چرخ۴

 1931ویرایش  15مبحث  -0گزینه 

  14 صفحه 3-1-1-15بند 

 11صفحه  9-1-1-1-15و  1-1-1-1-15بند 

 14صفحه  6-9-1-1-15بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

ابین ککیلوگرم باشد، حداکثر مساحت مفید  5۲5سانسور آجرم(  -ظرفیت )در صورتی که  -۲۴

 باشد؟چند مترمربع می

 مربع متر11/1( 1

 عمربمتر ۴5/1 (۲

 مترمربع 39/1( 3

 مربعمتر 19/1 (۴

 1931ویرایش  15مبحث  -1گزینه 

  16 صفحه)الف(  1-1-1-1-15جدول 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 کدام پاسخ در مورد عملکرد و مشخصات آسانسورها درست است؟ -۲5

 متر بر ثانیه فقط برای آسانسورهای کششی الکتریکی به کار می رود. ۴/9سرعت  (1

کاربرد  و وسایل پزشکیکیلوگرم فقط برای تخت بیمارستانی  ۲599( آسانسورهای با ظرفیت ۲

 دارد.

 کیلوگرم برای تخت بیمارستانی، همراه و وسایل پزشکی ۲599( آسانسورهای با ظرفیت 3

 کاربرد دارد.

 ا ارتفاع چاهک الزم برای آسانسور( ارتفاع چاهک مشترک چندین آسانسور برابر است ب۴

 سرعتکم

 1931ویرایش  15مبحث  -9گزینه 

 54و  50 صفحه 1پیوست 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 ایهحداقل فاصله افقی محور طولی توالت از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر در توالت -۲1

 د؟غربی و شرقی باید چقدر باش

 مترسانتی ۴5و شرقی  39( غربی 1

 مترسانتی 19و شرقی  59( غربی ۲

 مترسانتی 15و شرقی  ۴5( غربی 3

 مترسانتی ۴5و شرقی  ۴5( غربی ۴

 1936یرایش و 16مبحث  -0گزینه 

  91صفحه الف -1-5-1-16بند 

  91صفحه الف -9-5-1-16بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 متر را 1۲متر، مسیری افقی به طول میلی 3۴ن، لوله مسی به قطر نامی در بخشی از ساختما -۲1

 اشد؟بگاه لوله نیاز مین لوله به چه تعداد بست جهت تکیهکند. برای مهار ایطی می

1 )3 

۲ )۴ 

3 )1 

۴ )5 

 1936ویرایش  16مبحث  -9 گزینه

  101 صفحه" الف" 1-5-0-16جدول 

های افقی متر، حداکثر فاصله دو بست مجاور در لولهمیلی 90های مسی به قطر نامی مطابق جدول برای لوله

 متر است. 0/1

 
 بست نیاز است. 6متری به  11بنابراین برای مهار این لوله افقی 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 کشی آب مصرفی در ساختمان صحیح است؟ر مورد اجرای لولهکدام پاسخ د -۲1

 قسمتی از آن زیر کف دفن شود نیاز به اجرای عایق رطوبتی ( در صورتی که تمامی لوله یا1

 نیست.

 های خارجی اضافه شود.بندی فقط باید روی دندهای، مواد آب( در اتصال دنده۲

 توان به جای استفاده از زانوهای فوالدی گالوانیزه ازگالوانیزه میکشی فوالدی ( در لوله3

 روش خم کردن استفاده کرد. 

 های دو طرف خارجی و داخلی اضافهبندی باید روی دندهای، مواد آب( در اتصال دنده۴

 شود. 

 1936ویرایش  16مبحث  -1گزینه 

  53 صفحه 9و  1، 1شماره  1-95-16بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

خیز، حداکثر چند درصد ی ساختمانی، فضاهای فرعی حادثههادر هر طبقه از تصرف -۲0

 توانند اشغال کنند؟طبقه را میمساحت 

 درصد 19( 1

 درصد ۲9( ۲

 درصد 1۲( 3

 درصد 15( ۴

 1936ویرایش  0مبحث  -1گزینه 

  10 صفحه 9-1-9بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

لکتور کدر ساختمانی آب سرد و گرم هر یک از لوازم بهداشتی از سیستم جداگانه و از  -39

 تواند باشد؟این کلکتور چند متر بر ثانیه می شده، حداکثر سرعت آب در گرفته

1) 1/1 

۲) ۴/1 

3) ۲/1 

۴) 1/۲ 

 1936ویرایش  16مبحث  -9گزینه 

  01 صفحهت -1-9-9-16بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 حداقل شدت روشنایی اتاق نشیمن و پذیرایی در یک محل مسکونی چند لوکس است؟ -31

 لوکس 59( 1

 لوکس ۲99( ۲

 لوکس 199( 3

 لوکس 19 (۴

 1935ویرایش  19مبحث  -0گزینه 

  104 صفحه 5-1جدول پ
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 کشی گاز طبیعی صحیح است؟های سیستم لولهها در مورد جوشکدام یک از پاسخ -3۲

ل قبول متر باشد قابمیلی حداکثر ( چنانچه در جوش لب به لب، نفوذ جوش در سرتاسر جوش1

 است. 

 قبول متر باشد قابلمیلی 3جوش در سرتاسر جوش بیش از ه لب چنانچه نفوذ ( در جوش لب ب۲

 نیست.

( چنانچه ریشه جوش به طور ناقص پر شده باشد، در صورتی که مجموع طول این عیب 3

 متر باشد، قابل قبول است.میلی 5/3 حداکثر

 ین عیب( چنانچه ریشه جوش به طور ناقص پر شده باشد، در صورتی که مجموع طول ا۴

 .متر باشد، قابل قبول استمیلی ۲ حداکثر

 1943ویرایش  10مبحث  -1گزینه 

  51صفحه موارد چ و ح  5-6-5-10بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

، میلی متر باشد 3۲قطر بیرون لوله گاز  ،فوالدی نوع از گاز کشیلوله اجرای در چنانچه -33

 یکنباید کمتر از کدام درجه باشد، 09 لوله انحنای داخلی خمیدگی در صورتی که خمشعاع 

 مقادیر زیر باشد؟

 مترمیلی 10۲( 1

 مترمیلی 119( ۲

 مترمیلی 109( 3

 مترمیلی 115( ۴

 1943ویرایش  10مبحث  -1گزینه 

  140 صفحهث -0-11-10بند 

 باشد.برابر قطر خارجی لوله می 6حداقل شعاع داخلی خم 
6 × 32 = 192 mm 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

ک متر با ابعاد یکسان ی هاو پنجره "شرق"های نما جهت پنجرهدر ساختمانی در اندیمشک  -3۴

یب های این نما به ترتهای افقی و عمودی پنجرهبانمورد سایهدر  اند.در یک متر طراحی شده

 باشد؟های زیر صحیح میهیک از گزینکدام

 متر 13/1 –این نما سایه ایجاد شود  بان بهتر است روی تمامضمن رعایت زوایای سایه (1

 متر51/9 –متر  1( ۲

 متر13/1-متر  1( 3

بان ه سایهنیاز ب -بان بهتر است روی تمام این نما سایه ایجاد شود ضمن رعایت زوایای سایه( ۴

 عمودی ندارد.

 1933ویرایش  13مبحث  -0گزینه 

  159 صفحه 14پیوست 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

به  (دهشایرن منبسطاست)بلوک از نوع پلیبلوک ساده مقاومت حرارتی سقف تیرچه -35

بیشتر  اهمحور تا محور تیرچه متر با بیشتر شدن فاصلهسانتی 19 پاشنه متر و باسانتی 39ارتفاع

 دار چطور؟استایرن پاشنهشود؟ در مورد سقف تیرچه و بلوک پلیمی

 بلی –خیر  (1

 خیر –( بلی ۲

 بلی – ی( بل3

 خیر -( خیر ۴

 1933ویرایش  13مبحث  -9گزینه 

  114 صفحه 14-4پجدول 

  113صفحه  11-4جدول پ
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 تمان وسیسات ساخأهای گاز شهری و گازوئیل در موتورخانه تمحل نصب عالئم روی لوله -31

 ت؟کند کجاسن و عامل خطر برای آن را مشخص میعالئمی که محتوی لوله، جهت جریان آ

 و در چه فواصلی روی لوله مستقیم باید تکرار شود؟ 

ر ها و محل عبور لوله از دیوار نصب و روی لوله مستقیم داید در نزدیکی شیرها، فلنجالئم ب( ع1

 متر تکرار شود. 1۲تا  1فاصله هر 

 شود.متر تکرار 5ها نصب و روی لوله مستقیم در فاصله هر الئم باید در نزدیکی شیرها، فلنج( ع۲

 1تا  3 ی لوله مستقیم در فاصله هر( عالئم باید بر روی شیرها، فلنج ها و دیوار نصب شود و رو3

 متر تکرار شود.

تر تکرار م ( عالئم باید چسبیده به شیرها و فلنج ها نصب شود و روی لوله مستقیم در فاصله هر۴

 شود.

 1936ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

  56و  55 صفحه 1-1-0-6-14بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

درجه( و کف  119ای باز )در عالئم ایمنی با حرکات دست، حرکت و جابجایی بازوه -31

 به جلو )مانند شکل زیر( به چه معنی است؟رو  هادست

 حرکت به جلو( 1

 ( پایان کل عملیات۲

 ( توقف و پایان حرکت3

 ( شروع فرمان۴

 1936ویرایش  14مبحث  -0گزینه 

 15 صفحه
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

اجرا  شبه چند رو های سبک فوالدی سرد نورد شده عمدتاًدر ساخت صنعتی سیستم قاب -31

در تراز  سره و بدون قطعیکپارچه استادها به صورت یک یشوند؟ و آیا در این سیستم اجرامی

 طبقه مجاز است؟

 بلی - 1( 1

 بلی - ۲( ۲

 خیر - 3( 3

 خیر - ۲( ۴

 1044ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

  90 صفحه 1-1-6-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

اریه ای را صادر نماید و به برداری اخطتی که بازرس ساختمان در دست بهرهدر صور -30

ان با رسانی اطالعیه به ساکنائه دهد، الف( وظیفه نصب و اطالعمسئول نگهداری ساختمان ار

د نسبت ده بود چه کسی بایب( در صورت رفع نواقصی که اخطاریه به آن علل صادر ش کیست؟

 آوری اخطاریه اقدام نماید؟به  جمع

 تمانمسئول نگهداری ساخ -مالک ب -الف( 1

 مسئول نگهداری ساختمان -ب مسئول نگهداری ساختمان -( الف۲

 مسئول نگهداری ساختمان -بازرس ب -الف( 3

 برداربهره -مان بمسئول نگهداری ساخت -( الف۴

 1931ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

 10 صفحه 1-19-1-11بند 

  15صفحه  9-19-1-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

ای ایجاد شکل مکانیکی برم کردن موضعی و یا تغییرهای گردر هنگام به کار بردن روش -۴9

 شده چه میزان است؟های گرمبردن آن، حداکثر دمای مجاز موضع انحنا و یا از بین

 گردد.توسط مهندس محاسب سازه اعالم می( 1

 درجه فارنهایت برای هر نوع فوالد 199( ۲

درجه سلسیوس برای  159مقاومت و آلیاژی و درجه سلسیوس برای فوالدهای پر 515( 3

 فوالدهای معمولی

 درجه سلسیوس 359حداکثر  (۴

 1931ویرایش  14مبحث  -9گزینه 

  164 صفحه 1-0-0-14بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 1۴تر جهت اتصال پیچ با قطر ممیلی 15اری ورق فوالدی به ضخامت کبرای سوراخ -۴1

 متر، کدام روش مجاز است؟میلی

 دوار انجام پذیرد.سوراخ نهایی ورق باید به کمک مته ( 1

 کاری و سپس برقو زدن انجام شود.( با برش۲

 کردن انجام شود.با منگنه( 3

 .متر پیش منگنه و سپس برقو زده شودمیلی 19تا قطر اسمی ( ۴

 1931ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

  164صفحه  1-0-0-14بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 ایشجل به گنبع، زیرزمین اوّمترمر 3۲99در یک ساختمان با کاربری اداری و سطح اشغال  -۴۲

 با توجه به ضوابط حفاظت  خودرو به کاربری پارکینگ اختصاص داده شده است. 09

 یک از شرایط زیر حاکم است؟ها در مقابل حریق، کدامساختمان

نشانی در محوطه پارکینگ نظر متر برای استقرار خودروی آتش 1۴×15یک فضا به ابعاد ( 1

 گرفته شود.

 متر مربع سطح بازشو برای تهویه طبیعی مورد نیاز است. ۴9( حداقل ۲

 ( حداقل چهار خروجی خودرو مورد نیاز است.3

 شود.دو منطقه )زون( در نظر گرفته می ( برای سیستم کشف و اعالم حریق، حداقل۴

 1935ویرایش  9مبحث  -0گزینه 

 1بررسی گزینه 

نشانی منظور متر برای استقرار خودروهای آتش 14×14اد ای به ابعالف: باید محوطه-9-11-9بند  144صفحه 

 شود.

 1بررسی گزینه 

هلم چهای باز برای تهویه طبیعی باید حداقل برابر با یک: مساحت کلی قسمت1-0-9-11-9بند  130صفحه 

 مساحت کف در همان تراز باشد.
1

40
× 3200 = 80 m2 

 9بررسی گزینه 

 مترمربع به ازای هر نفر است. 6/14های سرپوشیده صرف پارکینگ: سرانه ت1-5-6-9جدول  141صفحه 
3200 / 18.6 = 172 

 خروج نیاز است. 1نفر، حداقل  101 تصرفبرای بار  :10-9-9-6-9جدول  04صفحه 

 0گزینه بررسی 

باشد، بنابراین برای مترمربع می 1444: هر منطقه کشف حریق حداکثر دارای مساحت 4-5-9بند  61صفحه 

تم کشف و اعالم حریق این ساختمان باید حداقل دو منطقه )زون( منظور گردد. دقت شود که مطابق همین سیس

قات ا در این سؤال به تعداد طبهر طبقه نیز باید به عنوان یک منطقه یا زون جدا در نظر گرفته شود، امّ ،بند

 ای نشده است.اشاره
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 های زیر صحیح است؟های سازه فوالدی کدام یک از گزیندر اجر -۴3

متراستفاده  1 تیرها با طول بیش ازها و یا حتی شاهای نظیر ستونبرای ساخت اعضای سازه( 1

 از تسمه مجاز است.

متر باشد استفاده از تسمه مجاز  1تر از ها کمتیرها فقط هنگامی که طول آنبرای ساخت شاه( ۲

 است.

تر باشد متر کم 1ها از فقط هنگامی که طول آنها ای نظیر ستونبرای ساخت اعضای سازه( 3

 استفاده از تسمه مجاز است.

 ها جهت ساخت تیرها با جوش لب به لب استفاده از قالب اجباری است.برای اتصال تسمه( ۴

 1934ویرایش  و اتصاالت جوشی راهنمای جوش -1گزینه 

  911 صفحه 1-0-3بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 است؟ های زیر صحیحکدام یک از گزینه -۴۴

 های ضخیم برای اجرایا جوش اصلی بالمانع است و در ورقها بجوشتداخل خال (1

 هیدروژن استفاده نمود. ها باید از الکترودهای کمجوشخال

اجرا  هیدروژنو در ورق ضخیم با الکترودهای کم ها باید کوچک و بلند باشندجوشخال( ۲

 شوند.

اجرا  هیدروژنو در ورق ضخیم با الکترودهای کم شندها باید کوچک و کوتاه باجوشل( خا3

 شوند.

ژن اجرا هیدرودر ورق ضخیم با با الکترودهای پرها باید کوچک و بلند باشند و جوشخال( ۴

 شوند.

 1934ویرایش  و اتصاالت جوشی راهنمای جوش -1گزینه 

  114 صفحه 4شماره  4-0بند 
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 نند؟کچه نکاتی را در مورد جوش مشخص میترتیب های زیر به در بازرسی جوش، روش -۴5

 آزمایش پرتونگاری -

 گیری تقریبی جوشبازرسی عینی با اندازه -

 آزمایش کشش فلز پایه جوش -

 پذیریشکل –بعد جوش نادرست  -مایش های موجود در محدوده آزنوع ترک( 1

 تخلخل –اعوجاج  -( بعد جوش نادرست ۲

 مقاومت خوردگی -های موجود در محدوده آزمایش رکنوع ت -بعد جوش نادرست ( 3

 های موجود در محدوده آزمایشنوع ترک -مقاومت خوردگی  -پذیری شکل( ۴

 1934ویرایش  و اتصاالت جوشی راهنمای جوش -1گزینه 

  143 صفحه 1-0جدول 

  114صفحه  1-0جدول 
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زی منقطع دردیوارهای های فلتتوان از بسی که خطر زلزله وجود دارد آیا میدر مناطق -۴1

میلگرد بستر  میلگردهای عرضی در بستر نازک استفاده کرد؟ و فاصلهشده از مالت بلوکی ساخته

 نردبانی به چه میزان است؟

 مترسانتی 19تا  19بین  -( خیر 1

 مترسانتی 19تا  19بین  -( بلی ۲

 مترسانتی 59تا  ۴9بین  -( خیر 3

 مترسانتی 59تا  ۴9بین  -بلی ( ۴

 6پیوست ، 0ویرایش  1444استاندارد  -0گزینه 

 0 صفحه 9-1-1-0-1-6بند پ

  3صفحه  1-6شکل پ
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

اده سب است؟ استفهای گچی برای خاکریزی مناعملیات خاکی آیا استفاده از خاک در -۴1

 ای چطور؟ازمصالح رودخانه

 ای خیرمصالح رودخانه -های گچی خیر خاک( 1

 ای بلیمصالح رودخانه -خیر  های گچی( خاک۲

 ای خیرمصالح رودخانه -های گچی بلی خاک( 3

 یای بلمصالح رودخانه -های گچی بلی خاک( ۴

 55نشریه  -1گزینه 

  151و  151صفحه  1-9-9بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 های زیر صحیح است؟یک از گزینهکدام -۴1

روزه معادل  1ارای مقاومت آوری شده باشد، دهکی که با دوغاب ساخته و خوب عملآشفته( 1

مترمربع خواهد بود کیلوگرم بر سانتی 19روزه حدودا  ۲1مربع و تاب مترکیلوگرم بر سانتی 5

 باشد.ت برای بستر پی ساختمان مناسب میکه این مقاوم

 شود.ر هوای گرم زودتر گرفته و سخت میآهکی، د( شفته۲

برای ساختن شفته آهکی با کیفیت و  ( هر چه میزان رس خاک بیشتر باشد، میزان آهک3

 یابد.مقاومت باالتر افزایش می

 ( هر سه گزینه صحیح است.۴

 55نشریه  -0گزینه 

 160صفحه  1-1-0بند 

  165و  160 صفحه 9-0بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

شو سطح باز ،ض شودمترمربع تعوی 15برای آنکه هوای طبیعی فضایی مسکونی به مساحت  -۴0

 ج جهت تهویه طبیعی حداقل چند مترمربع باید باشد؟دهانه این فضا به هوای خار

 مترمربع ۴( 1

 مترمربع ۲( ۲

 مترمربع 3( 3

 مربعمتر 5/3( ۴

 1936ویرایش  10مبحث  -9گزینه 

  93 صفحه 9-9-0-10بند 
0.04 × 75 = 3 m2 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 های زیر است؟یک از گزینه، کدامICFسیستم  -59

 شده است. مقاطع فوالدی سرد نورد های فوالدی سبک و متشکل ازسیستم قاب( 1

ردهای کافی سقف با میلگ بعدی است که اتصاالت وساخته سبک دوهای پیشسیستم پانل( ۲

 شوند. تقویت می

ته توسط میلگردهای ساخبعدی است که اتصاالت عناصر پیشساخته سبک سهسیستم پانل پیش( 3

 شوند.کافی تقویت می

دیوار  زئی ازدارند که جاست که این دیوارها قالب بتنی دائمی  ( سیستم دیوارهای بتنی باربر۴

 محسوب شده و نقش عایق حرارتی دارند.

 1044ویرایش  11مبحث  -0گزینه 

  04 صفحه 1-9-6-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

 ب چهز مشخصات زیر باشند، کسسازی که دارای حداقل یکی اهای انبوهدر پروژه -51

 ؟سازی الزامی استای از صنعتیدرجه

 واحد مشابه 199دارای حداقل  -

 طبقه از روی پی سازه 15شامل ساختمانی با حداقل  -

 ترمربعم 999,19دارای سطح کل زیربنای حداقل  -

 سازی الزامی نیست.ای از صنعتیکسب درجه( 1

 سازیصنعتی 1حداقل درجه ( ۲

 سازیصنعتی ۲حداقل درجه ( 3

 سازیصنعتی 3حداقل درجه ( ۴

 1044ویرایش  11بحث م -0گزینه 

  10 صفحه 1-0-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

بر اثر گودبرداری در خاک، آیا ممکن است کف گود برآمده و متورم شود یا نشست در  -5۲

 ؟ های صحیح هستندهای زیر پاسخیک از گزینهایجاد شود؟ به ترتیب کدامزمین مجاور 

 خیر –خیر ( 1

 بلی –( خیر ۲

 خیر  –( بلی 3

 بلی –بلی  (۴

 1044ویرایش  0مبحث  -0نه گزی

  91 صفحه 1-9-9-0بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

مدت  ( چند روز است؟ )0گره شماره در شکل زیر زودترین زمان پایان پروژه )رسیدن به  -53

 زمان هر فعالیت بر روی بردار مربوطه نوشته شده است(

1) ۲۴ 

۲) 1 

3) ۲3 

۴) 11 

 
 

 مدیریت پروژه -گزینه ؟
E1 = 0 
 
E2 = E1 + 3 = 0 + 3 = 3 
 
E3 = E1 + 4 = 0 + 4 = 4 
 

E4 = max {
E3 + 3 = 4 + 3 = 7
E1 + 6 = 0 + 6 = 6

→ E4 = 7 

 
E5 = E2 + 9 = 3 + 9 = 12 
 

E6 = max {
E2 + 1 = 3 + 1 = 4
E3 + 4 = 4 + 4 = 8

E4 + 5 = 7 + 5 = 12
→ E6 = 12 

 
E7 = E4 + 4 = 7 + 4 = 11 
 

E8 = max {
E6 + 6 = 12 + 6 = 18
E5 + 3 = 12 + 3 = 15

→ E8 = 18 

 

E9 = max {
E8 + 9 = 18 + 9 = 27
E6 + 3 = 12 + 3 = 15
E7 + 6 = 11 + 6 = 17

→ E9 = 27 

 

 ها وجود ندارد.روز است که در گزینه 10ن این پروژه بنابراین زودترین زمان پایا

 این سؤال حذف شده است.دفتر مقررات ملّی ساختمان،  طرفاز در کلید رسمی منتشر شده 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

غذیه تواند از یک مدار تتیب، حداکثر چند نقطه روشنایی میدر روشنایی ایمنی به تر -5۴

 گردد؟ و حداکثر کل جریان مدار چند درصد جریان مجاز کلید حفاظتی آن مدار است؟

 درصد جریان مجاز 59 -نقطه روشنایی  15( 1

 درصد جریان مجاز 59 -قطه روشنایی ن ۲9( ۲

 درصد جریان مجاز  19 -نقطه روشنایی  ۲9( 3

 درصد جریان مجاز 19 -نقطه روشنایی  15( ۴

 1935ویرایش  19مبحث  -9گزینه 

  60صفحه  1-9-6-5-19بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

آیا در اتاق ترانسفورماتورهای خشک و روغنی حداقل سطح مقطع دریچه مشبک در تهویه  -55

 زمین اتاق هستند؟سته به عرض در اتاق و ارتفاع زیربه ترتیب واب طبیعی

 خیر –( خیر 1

 بلی –( خیر ۲

 بلی –( بلی 3

 خیر -( بلی ۴

 1935ویرایش  19مبحث  -1گزینه 

  51صفحه  9-9-5-19جدول 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

لی های مستقیم و غیرمستقیم از ولتاژهای خیخاص که برای ایمنی در برابر تماسهای محیط -51

 شود، کدامند؟یین استفاده میپا

 تئاترها و یا سینماهاهای بزرگ و پرجمعیت مانند آمفیسالن (1

 های مرطوب مانند سونا، استخر و حماممحیط (۲

 های پرجمعیت مانند مدارس و فضاهای آموزشیمحیط( 3

 های ورزشیهای ورزشی مانند سالنمحیط (۴

 1935ویرایش  19مبحث  -1گزینه 

  10صفحه  0-1-9-19بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

در جانمایی ساختمان به لحاظ پدافند غیرعامل، فضای حائل مابین ساختمان و راه دسترسی  -51

 اصلی حداقل باید چقدر باشد؟

 متر فاصله بین راه و ساختمان 5حداقل ( 1 

𝟏( حداقل ۲ 

𝟐
 ارتفاع ساختمان 

𝟏اقل ( حد3 

𝟒
 متر  5ارتفاع ساختمان یا حداقل  

𝟏ل (حداق۴ 

𝟑
 ارتفاع ساختمان 

 1935ویرایش  11مبحث  -0گزینه 

  14صفحه  9-1-1-1-11و  1-1-1-1-11بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

ای نورگیری فضاهای میانی طبقات و واحدهای طبقه 11در صورتی که در ساختمان  -51

جاز مین نور وتهویه از طریق پاسیوهای داخلی مپاسیوهای داخلی تامین شود، آیا تأمسکونی از 

 در این خصوص از چه راه حل دیگری می توان استفاده کرد؟ ست؟ا

لع آن خلوتی که یک ضنیست ولی از حیاط در این ساختمان استفاده از پاسیو داخلی مجاز( 1

 توان استفاده کرد.طبقه آخر می 19آزاد باز است برایبه فضای 

 استفاده کرد ولی از یو داخلی توان از پاسطبقه آخرمی ۴ن ساختمان فقط برای در ای( ۲

 توان استفاده کرد.طبقه آخر می 19فضای آزاد باز است برای آن به  خلوتی که یک ضلعحیاط

 و داخلی استفاده کرد ولی ازاز پاسیتوان طبقه آخر می 1ساختمان فقط برای  ( در این3

 هدی نورگیری همه طبقات استفاخلوتی که یک ضلع آن به فضای آزاد باز است براحیاط

 .کردتوان می

 و داخلی استفاده کرد ولی ازتوان ازپاسیطبقه آخر می 1ساختمان فقط برای  ( در این۴

 رد.توان برای همه طبقات استفاده کاست می خلوتی که یک ضلع آن به فضای آزاد بازحیاط

 1936ویرایش  0مبحث  -9گزینه 

 94صفحه  1-9-9-0بند 

  30 صفحه 1-4-0بند 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

، چنانچه در متن د برای قراردادهای اجرای ساختمانس شرایط عمومی قراردابراسا -50

ینی نشده باریخ معینی جهت تحویل کارگاه پیشقرارداد بین صاحب کار و مجری ساختمان ت

 شود؟اختمان در چه مدت زمانی انجام میتحویل محل اجرای س، باشد

 یرد.زمان با امضای قرارداد صورت گتحویل زمین باید هم (1

 روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد. 39تحویل آن نباید بیش از  (۲

 روز از تاریخ امضای قرارداد است. ۲9تحویل زمین حداکثر ( 3

 روز پس از تاریخ ابالغ قرارداد است. 15تحویل آن حداکثر ( ۴

 1940ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

  105 صفحه 1-19)تعهدات صاحب کار( بند  19ماده 
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 بالمانع است. "گروه آموزشی جوانه"چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه، تنها در صورت ذکر نام 

های زیر در مورد مجازات انتظامی تخلفات انضباطی یکی از مهندسان یک از گزینهکدام -19

های ولقاث، نسبت به انتشار تصاویر و نقلناظرکه پس از تخریب یک ساختمان در دست احد

، های اجتماعی اقدام نموده استای در شبکهول اخالقی و شئون حرفهغیرواقعی و مغایر با اص

 حیح است؟ص

 این موضوع ارتباطی با تخلفات انتظامی ندارد.( 1

  3تا  1درجه ( ۲

  5تا  ۲درجه ( 3

 ۴تا  ۲درجه ( ۴

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -9گزینه 

  14حه فص 1قسمت  مورد ب 31ماده ن ت وزیراأهی 11/45/30مورخ  ه 51664ت/164100تصویب نامه شماره 
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