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

 دفترچه آزمون ورود به حرفه مهندسان

 تشریحی سؤاالتبه همراه پاسخ 

 (نظارت) معماری
 1041شهریور 

 
 

 مشخصات آزمون مشخصات فردی را حتما تکمیل نمائید

 17/40/1041 تاریخ آزمون: .............نام و نام خانوادگی: ....................

 سؤال 04ها: 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.نمره منفی تعلق میهای اشتباه یا بیش از یک انتخاب یک سوم به 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.

   و  اپ، تبلتتهای 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.

   سخنامه خودداری خواهد صورت از تصحیح پااز 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

   وش ، مخدهایی 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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اشین لباسشویی از محل خروج لوله آب و حداقل ارتفاع آن از کف حداقل فاصله پریز م -1

 متر است؟شده در منازل مسکونی به ترتیب چند سانتیتمام

 مترسانتی 25متر و سانتی 52( 1

 مترسانتی 52متر و سانتی 25( 5

 مترسانتی ۳5متر و سانتی 05( ۳

 مترسانتی 05متر و سانتی ۳5 (۴

 1135یش ویرا 11مبحث  -0گزینه 

  121صفحه  3-1-14-11بند 
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 اشد؟بیسات برقی تحت چه شرایطی مجاز میسکشی تأهای نمناک و مرطوب، سیمدر محیط -5

 کشی از نوع روکار، بهتر است از لوله پالستیکی سخت استفاده شود.در سیم( 1

 است.کشی از نوع روکار استفاده از لوله فوالدی گالوانیزه مجاز برای سیم( 5

 کشی از نوع توکار، استفاده از لوله فوالدی گالوانیزه مجاز نیست.در سیم( ۳

 کشی از نوع توکار، استفاده از لوله پالستیکی سخت مجاز نیست.در سیم( ۴

 1135ویرایش  11مبحث  -2گزینه 

 121صفحه  1-1-14-11بند 
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گ مانند کوچه، خیابان، پارکین یک از مشخصات زیر برای دهانه هوای ورودی از بیرونکدام -۳

 ها، جهت تعویض هوا صحیح است؟و مانند آن

 متر باشد. ۳تر از ( فاصله افقی دهانه دریافت هوا از بیرون نباید تحت هیچ شرایطی کم1

مستقل از ارتفاع قرارگیری دهانه ورودی دریافت هوا از بیرون، باید فاصله افقی تا معبر ( 5

 متر باشد. ۳حداکثر 

متر باشد، فاصله  8ها چنانچه ارتفاع محل قرارگیری دهانه دریافت هوا از کف این مکان (۳

 متر در نظر گرفت. ۳تر از توان کمافقی از معابر عمومی را می

 متر باالتر از کف معابر عمومی باشد.  ۳دهانه ورودی دریافت هوا از بیرون باید حداکثر ( ۴

 1130ویرایش  10مبحث  -1گزینه 

 13صفحه  1-2-0-10د بن

 

  

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
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 باشد؟صحیح می زیر در مورد آزمایش نشت گاز تماماًیک از شرایط کدام -۴

گونه افت فشار بدون هیچ -ساعت  5۴مدت آزمایش  -مربع پوند بر اینچ 15فشار آزمایش ( 1

 در مدت آزمایش

𝟏 ات افت فشار -ساعت  5۴مدت آزمایش  -مربع پوند بر اینچ 15فشار آزمایش ( 5

𝟒
 پوند بر 

 باشد.قبول می مربع قابلاینچ

طی مدت آزمایش  - ساعت 5۴مدت آزمایش  -مربع پوند بر اینچ 15ار آزمایش حداقل فش( ۳

 هیچگونه افت فشاری مشاهده نشود.

بدون مشاهده هیچگونه افت  -ساعت 15 مدت آزمایش -مربع پوند بر اینچ 15فشار آزمایش ( ۴

 یشفشار در مدت آزما

 1133ویرایش  17مبحث  -1گزینه 

 57صفحه مورد ب  2-0-17بند 
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 158ندمرتبه تا های بلکننده در برابر آتش برای استفاده در ساختمانمصالح پاششی محافظت -2

 ل دارای چه مقاومت چسبندگی باشند؟متر ارتفاع از تراز زمین باید حداق

1 )48 kPa 

5 )28 kPa 

۳ )21 kPa 

۴ )38 kPa 

 1135ویرایش  1مبحث  -1ینه گز

 135صفحه  1-2-14-1جدول 
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دیگر تر از یکمتر یا کم 2/1قه متوالی ساختمان در فاصله افقی چنانچه بازشوهای دو طب -0

تر از نوع محافظت شده نباشد. بازشوهای موجود در دیوار پایینبوده و بازشوی واقع در طبقه 

ریق سوزی از طائم جداسازی شوند تا از پیشروی آتشهای مجاور باید به طور قخارجی طبقه

 زدگی افقی کف، میزانتمان جلوگیری شود. در صورت بیرونجداره خارجی ساخ

ای از مقاومت در برابر آتش زدگی باید حداقل چقدر باشد؟ و این مانع دارای چه درجهبیرون

 باشد؟

 متر، حداقل یک ساعت مقاوم در برابر آتشسانتی 52( 1

 متر، حداقل دو ساعت مقاوم در برابر آتشسانتی 05 (5

 متر، حداقل یک ساعت و نیم مقاوم در برابر آتشسانتی 155( ۳

 متر، حداقل یک ساعت و نیم مقاوم در برابر آتش سانتی 05( ۴

 1135ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

 151صفحه  7-1-3-1بند 
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از کلون یا زنجیر ایمنی درست در نظر گرفته یک از موارد زیر نصب و استفاده در کدام -5

 است؟ شده

های یک یا دو خانواری، مشروط بر آنکه کلون در ارتفاع فقط برای درهای اصلی خانه( 1

 شده باشد.متری از کف تمامسانتی 15حداکثر 

متر از سانتی 155تا  های یک خانواری مستقل، مشروط بر آنکه ارتفاع کلونفقط برای خانه( 5

 شده باشد.کف تمام

متری از سانتی 115رتفاع خانواری مسکونی مستقل، که کلون در ا دوبرای در اصلی خانه ( ۳

 شده نصب شده است.کف تمام

های هتل، متل و مانند آن مجاز است به شرط برای واحدهای مسکونی مستقل، مانند اتاق( ۴

 ه باشد.شدمتر از کف تمامسانتی 155حداقل  آنکه ارتفاع کلون

 1130ویرایش  0مبحث  -1گزینه 

 07صفحه  5-5-1-5-0بند 

متر سانتی 124 حداقلبه این علت که ارتفاع کلون  0صحیح نیست و گزینه  فقطبه علت واژه  2و  1های گزینه

 از کف بیان شده است.
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ف رورودی اصلی ساختمان یا واحد تصیک از درهای زیر به عنوان در استفاده از کدام -8

 است؟ بالمانع

 مترسانتی 52در لوالیی از نوع دو لنگه بدون وادار وسط و پهنای هر لنگه ( 1 

 مترسانتی 555متر و ارتفاع مفید سانتی 05در لوالیی با پهنای مفید ( 5 

 مترسانتی 552متر و ارتفاع مفید سانتی 85در لوالیی با پهنای مفید ( ۳ 

 مترسانتی 555متر و ارتفاع مفید سانتی 155در لوالیی با پهنای مفید ( ۴ 

 1130ویرایش  0مبحث  -0گزینه 

 05صفحه  1-5-1-5-0 بند
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رو به  سه پله چنانچه مقابل در ورودی اصلی ساختمان، به طرف داخل، اختالف سطحی با -0

 های زیر صحیح است؟یک از گزینهورودی اصلی تا پله در کدام باال باشد، فاصله

 متر انتیس 115( 1

 مترسانتی 105 (5

 مترسانتی 1۳5( ۳

 مترسانتی 155( ۴

 1130ویرایش  0مبحث  -2گزینه 

 00صفحه  1-1-1-5-0 بند
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ابق شکل های سیمان مطکردن پاکتی در منطقه خشک، نحوه انباردر یک کارگاه ساختمان -15

 گزینه صحیح کدام است؟ روبرو است. 

 ت.ها نامناسب استعداد پاکت( 1

  فاصله تا زمین نامناسب است.( 5

  ( ارتفاع نامناسب است.۳

 ( نحوه نگهداری نامناسب است.۴

 1132ویرایش  12و مبحث  1130ویرایش  5مبحث  -0گزینه 

 1130ویرایش  5مبحث  12صفحه  7-1-0-2-5بند 

 متر( رعایت شده است.میلی 144ها از سطح اطراف )حداقل فاصله کف کیسه
 1130ویرایش  5مبحث  12صفحه  3-1-0-2-5بند 

پاکت است، به شرطی که ارتفاع  12توان روی هم انبار کرد ها که میدر مناطق خشک، حداکثر تعداد کیسه

 متر تجاوز نکند. این بند رعایت نشده است. 3/1ها از کل آن

 1130ویرایش  5مبحث  12صفحه  14-1-0-2-5 بند

این بند رعایت  دیگر قرار گیرند.متر، نزدیک به یکمیلی 34تا  54 ها باید با فاصلهدر مناطق خشک، کیسه

 نشده است.

 1132ویرایش  73صفحه  0-3-11-12بند 

 این بند رعایت نشده است. ردیف کیسه سیمان روی هم چیده شود. 14نباید بیش از 
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های زیر، از هینسبت به طول آزاد تیر را در گزح کمینه ارتفاع تیر نهای بتن مسلّدر سازه -11

 تر، مرتب کنید.تر به ارتفاع کمارتفاع بیش

 طرف  های پیوسته از یکگاههای ساده، تکیهگاههای پیوسته از دو طرف، تکیهگاه( تکیه1

 و طرفهای پیوسته از دگاهیک طرف، تکیه های پیوسته ازگاههای ساده، تکیهگاهتکیه( 5

 های سادههگاهای پیوسته از یک طرف، تکیهگاهف تکیهطر های پیوسته از دوگاهتکیه( ۳

 طرف های پیوسته از یکگاههای پیوسته از دو طرف، تکیهگاههای ساده، تکیهگاهتکیه( ۴

 1133ویرایش  3مبحث  -2گزینه 

 135صفحه  1-11-3جدول 

 شرح زیر است:تر، به تر به کممظابق این جدول، حداقل ارتفاع تیرهای مختلف، از ارتفاع بیش

lتیر کنسول 

8
l های سادهگاه، تیر با تکیه 

16
l های پیوسته از یک طرفگاه، تیر با تکیه 

18.5
های گاهو تیر با تکیه 

l پیوسته از دو طرف

21
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فحه خود صها که نیروی وارد بر میاندال کفح اعضایی مثل های بتن مسلّآیا در ساختمان -15

 ا وهتوانند شامل کالفکنند، میی قائم سیستم مقاوم باربر جانبی وارد میرا به اعضا

 ها باشند؟کنندهجمع

 ها باشند.کنندهتوانند جزو جمعمی ها باشند ولیتوانند شامل کالفنمی( 1

 شوند.ها میها باشند ولی شامل کالفدهکننعتوانند جزو جمنمی( 5

 بلی( ۳

 خیر( ۴

 1133یرایش و 3مبحث  -1گزینه 

 01ای صفحه تعریف دیافراگم سازه
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 عتی با چرخآالت صنای ترافیک انسانی و ترافیک ماشینآوری کف بتنی تنها بررده عمل -1۳

 باشند؟الستیکی متوسط به ترتیب کدام می

1 )5 – ۳ 

5 )5 – ۴ 

۳ )۳ – ۴ 

۴ )۳ - 5 

 1133ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

 521صفحه  11-1پ-3جدول 
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اشند، های مورب فوالدی تشکیل شده بو بستها رخچنانچه عضو فشاری )مانند ستون( از نیم -1۴

 یک از گزینه های زیر صحیح است؟کدام

 متر باشد.سانتی ۴5( نباید فاصله بین مرکز هندسی اتصاالت دو انتهای بست بیش از 1

رضی ه عبیستم فاصلتر از یکهای اتصال به تیر نباید کمهای انتهایی و ورقضخامت ورق( 5

 وسایل اتصال در اتصاالت پیچی باشند. 

 ب مجازهای مورتوانند از تسمه باشند ولی استفاده ناودانی برای بستهای مورب می( بست۳

 نیست. 

درجه برای  ۴2تر از ها نسبت به محور طولی عضو فشاری نباید کمزاویه محور طولی بست( ۴

 شد.های مورب ضربدری بابست

 1132ویرایش  14مبحث  -0گزینه 

 53و  57،  50صفحه  7و  0، 2، 1مورد  0بند 
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ک یشده( کدامدادههای فوالدی شکلا استفاده از ورقهای عرشه فوالدی )بدر مورد سقف -12

 های زیر صحیح است؟از گزینه

گیرد ده قرار میشدادههای فوالدی شکلتن که بر روی ورقدر جمیع حاالت تمامی مقطع ب( 1

 شود.شود و هیچ مقطعی از آن حذف نمیدر محاسبات لحاظ می

متر به مقطع فوالدی سانتی ۳گیر با قطر حداکثر های برشمیخ( دال بتنی باید به وسیله گل5

 د. متصل شو

متر به مقاطع فوالدی و سانتی ۴2شده باید در فواصلی حداکثر دادههای فوالدی شکلورق( ۳

 گاهی مهار شوند.عضای تکیهسایر ا

 د.متر باشمیلی 152تر از شده نباید بیشدادههای فوالدی شکلارتفاع اسمی ورق( ۴

 1132ویرایش  14مبحث  -1گزینه 

 120صفحه  0و  2، 1قسمت  1-مورد پ  1-1-3-2-14 بند

 125صفحه  2-مورد پ  1-1-3-2-14بند 
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 آالت ساختمانی در معبر عمومی وجهیزات و ماشیناستقرار وسایل، ت در چه صورتی مجوز -10

 شود؟ به ویژه در نزدیکی تقاطع داده می

متر و نباید مانع دیده شدن عالئم راهنمایی  12ها از تقاطع صورتی که حداقل فاصله آن ( در1

 نشانی شوند.و رانندگی و ایجاد محدودیت در انجام وظایف آتش

متر و نباید مانع دیده شدن عالئم راهنمایی  25ا تا تقاطع هدرصورتی که حداقل فاصله آن( 5

 و رانندگی و محدودیت عبور و مرور سواره و پیاده شوند. 

متر و نباید مانع دیده شدن عالئم انتظامی و  52ها تا تقاطع درصورتی که حداقل فاصله آن( ۳

 محدودیت عبور و مرور وسایل نقلیه شوند.

متر و نباید مانع دیده شدن عالئم انتظامی و  ۴5ها تا تقاطع ه آندرصورتی که حداقل فاصل( ۴

 محدودیت عبور و مرور وسایل نقلیه عمومی شوند.

 1132ویرایش  12مبحث  -1گزینه 

 13صفحه  1-1-0-12بند 
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در باشد. عبر عمومی در دست احداث میمتر از کف تمام شده م 5۳ساختمانی به ارتفاع  -15

مبحث  ۴-2-15ط زیر احداث راهروی سرپوشیده موقت با رعایت مفاد بند یک از شرایکدام

 ؟نیستدوازدهم در راه عمومی الزامی 

 متر باشد. 52/۴ تر ازدر صورتی که فاصله بنای در دست احداث از معبر عمومی بیش( 1

 متر باشد. 52/2 تر ازدر صورتی که فاصله بنای در دست احداث از معبر عمومی بیش( 5

 متر باشد. ۴5/2ثردر صورتی که فاصله بنای در دست احداث از معبر عمومی حداک( ۳

 متر باشد. 0در صورتی که فاصله بنای در دست احداث از معبر عمومی حداکثر ( ۴

 1132ویرایش  12مبحث  -2گزینه 

 12صفحه  1-2-2-12 بند

باشد، احداث راهروی سرپوشیده موقت درصد ارتفاع آن  25تر از اگر فاصله بنای در دست احداث از معبر کم

 در تمام طول و عرض مجاور بنا الزامی است.
0.25 × 23 = 5.75 m 
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ورت گاه تحتانی و اتصال به سازه به صورت ایمن، در صنردبان یک طرفه قابل حمل با تکیه -18

 تواند نسبت به تراز کف دارای زاویه باشد؟اجبار حداکثر تا چه میزان می

 درجه 52تا  05بین ( 1

 درجه 05تا  ۴2بین ( 5

 درجه ۴5تا  ۳5بین ( ۳

 درجه 05تا  52( بین ۴

 1132ویرایش  12مبحث  -0گزینه 

 51صفحه  7-1-7-12بند 
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پناه جهت حداقل ارتفاع الزامی برای اجرای نرده حفاظتی موقت که به صورت جان -10

 تر است؟مشود، چند سانتیاز سقوط افراد استفاده می جلوگیری

1) 185  

5) 125 

۳) 155 

۴) 85 

 1132ویرایش  12مبحث  -1گزینه 

 11صفحه  1-2-5-12بند 

امی الز سقوط، حداقل ارتفاع "برای اجرای نرده حفاظتی موقت حداقل ارتفاع الزامی"منظور طراح سؤال از 

  جهت نصب نرده حفاظتی موقت بوده که در این سؤال با کمی ابهام بیان شده است.

 ، حداقل ارتفاع نرده حفاظتی موقتگونه برداشت کنند که منظور طراحکن است داوطلبین محترم اینمم

توان نتیجه گرفت که ارتفاع سقوط مد نظر طراح سؤال ها میباشد. امّا با توجه به مقادیر داده شده در گزینهمی

 بوده است.

 کرد!یتری طراحی مبا دقت بیش را این سؤال طراح محترم بهتر بود
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 کدام گزینه در مورد آسانسور و چاه آسانسور در یک ساختمان صحیح است؟ -55

در  ها یک چاه مشترکتوان برای آنداد آسانسورها سه دستگاه باشد میدرصورتی که تع (1

 نظر گرفت.

 چاه مجزا مورد نیاز است. دودستگاه باشد  دو( چنانچه تعداد آسانسورها 5

ک در ها یک چاه مشترتوان برای آند آسانسورها چهار دستگاه باشد میدرصورتی که تعدا( ۳

 نظر گرفت.

 چنانچه تعداد آسانسورها سه دستگاه باشد دو چاه مجزا مورد نیاز است. ( ۴

 1132ویرایش  15مبحث  -1گزینه 

 12صفحه  1-1-2-2-15بند 
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بازشوهای پنجره نیاز به  در مناطقی که خطر زلزله وجود دارد در چه شرایطی در کنار -51

 اجرای وادار می باشد؟

 کند.وادار نیست و نعل درگاه کفایت میکنار بازشوهای پنجره نیاز به در  (1

 متر 2/5 ها با بازشو بیش ازه( برای پنجر5

 متر 5ها با بازشو بیش از برای پنجره( ۳

 متر 52/5 ها با بازشو بیش ازبرای پنجره( ۴

 0، پیوست 0ویرایش  2344د استاندار -2گزینه 

 20صفحه  3-2-0-1-0پبند 
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های چاه آسانسور در هر صورت مقاومت ب مصالح پوشاننده دیوارها و تیغهآیا برای انتخا -55

توان از شیشه لمینیت به عنوان پوشاننده دیوارهای چاه باشد؟ آیا میمالک می برابر حریق در

 های صحیح کدامند؟نسور استفاده کرد؟ به ترتیب پاسخآسا

 خیر -خیر ( 1 

 خیر -بلی ( 5 

 بلی -بلی ( ۳ 

 بلی -ر خی( ۴ 

 1132ویرایش  15مبحث  -0گزینه 

 13صفحه  1-1-2-2-15 بند
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متر باشد حداکثر ناشاقولی مجاز ابعاد چاه  ۳2ارتفاع چاه آسانسور در یک ساختمان اگر  -5۳

 آسانسور چه میزان است؟

 مترمیلی ۳2( 1

 مترمیلی 25( 5

 مترمیلی 52( ۳

 مترمیلی 05( ۴

 1132ویرایش  15مبحث  -1گزینه 

 23صفحه  2-3-2-2-15جدول 
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 مجاز است؟  برقیک از موارد زیر در یک دستگاه پلهیترتیب عمق و ارتفاع پله در کدام به -5۴

 مترسانتی 55 -متر سانتی ۴5( 1

 مترسانتی 5۴ -متر سانتی ۳5( 5

 مترسانتی 5۴ -متر یسانت ۳0( ۳

 متر سانتی 50 -متر سانتی ۳8( ۴

 1132ویرایش  15مبحث  -1گزینه 

 07صفحه  3-5-1-15بند 

مقادیر حداقل و  1متر است. تنها در گزینه سانتی 20هر پله  حداکثر ارتفاعمتر و سانتی 13هر پله  حداقل عمق

 حداکثر مذکور رعایت شده است.
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فاضالب  -دستشویی برای وضو تعبیه شده است. در صورتی که: الف در مسجدی تعدادی -52

ا سینک ههر یک از دستشویی -کلیه شیرهای دستشویی در یک حوضچه مشترک وارد شود. ب

 ها باید به چه صورت باشد؟مجزا داشته باشد. فاضالب هر یک از آن

اضالب های افقی و عمودی فلوله فاضالب هر شیر باید با سیفون مجزا وارد در مورد الف الزاماً( 1

تواند وارد یک لوله افقی های مجزای دارای سیفون مینکشود. اما در مورد ب فاضالب سی

 شود و سپس با سیفون مشترک به شبکه فاضالب متصل گردد.

د ب اتصال از طریق سیفون به در مورد الف فاضالب از طریق سیفون مشترک و در مور( 5

 ئم فاضالب الزامی نیست.های افقی و قاشاخه

انه های جداگمشترک و در مورد ب از طریق سیفوندر مورد الف فاضالب از طریق سیفون ( ۳

 های افقی و قائم فاضالب شود.تواند وارد شاخهمی

های مجزا، باید وارد لولهشکل فاضالب هر شیر با سیفون بطری در موردهای الف و ب الزاماً( ۴

 شود. افقی و عمودی فاضالب

 1130ویرایش  10مبحث  -1گزینه 

 30صفحه مورد الف  1-2-0-10بند 
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به چه  های قائم و افقیکشی آب مصرفی، لولهن آب مصرفی در ساختمان و در لولهمیدر تأ -50

 قدرهای ماشین ظرفشویی خانگی باید چتوانند روکار باشند و قطر نامی حداقل لولهشرط می

 باشد؟

داخل  م درهای قائتوانند روکار باشند یا لولهم و افقی در صورت عایقکاری میقائهای لوله( 1

 رها قرار گیرند. حداقل قطافقی در داخل سقف کاذب یا کانال هایشفت قرار گیرد و لوله

 متر است.میلی 55نامی لوله ماشین ظرفشویی 

ند یا ر باشتوانند روکایداشتن قابلیت دسترسی و تعمیر م های قائم و افقی در صورتلوله( 5

ا قرار هافقی در داخل سقف کاذب یا کانال هایئم در داخل شفت قرار گیرد و لولههای قالوله

 متر است.میلی 12قطر لوله ماشین ظرفشویی  گیرند. حداقل

توانند های دیگر در فاصله هر طبقه میداشتن اتصال با لولههای قائم و افقی در صورت نلوله( ۳

ر باشند و در داخل شفت و کانال قرار گیرند. حداقل قطر نامی لوله ماشین ظرفشویی روکا

 متر است.میلی 55خانگی 

 ند روکارتوانهای قائم و افقی میری جهت اجتناب از ضربه قوچ، لولهدر صورت اتخاذ تدابی( ۴

 15ی خانگی ینامی لوله ماشین ظرفشو باشند و در داخل شفت و کانال قرار گیرند. حداقل قطر

 متر است.میلی

 1130ویرایش  10مبحث  -2گزینه 

 02صفحه  2و  1 الف قسمت مورد 1-1-1-10بند 

 "الف" 0-1-1-10جدول 
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وله ل حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله هواکش خشک از لبه سرریز سیفون دستشویی )با شیب -55

 متر( چقدر است؟میلی 25درصد و قطر نامی  5

 ن فاصله تا رایزرتری( نزدیک1

 متر ۴( 5

 متر ۳( ۳

 متر 8/1( ۴

 1130ویرایش  10مبحث  -0گزینه 

 112صفحه ( 1) "ت" 5-2-5-10جدول 

 

  

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
 

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

قه استفاده از لوله و فیتینگ طب 2کشی آب باران در یک ساختمان آیا برای شبکه لوله -58

 ( مجاز است؟PPپروپیلن )پلی

 سوزی محافظت گردد.در صورتی مجاز است که در برابر آتش( 1

 مجاز است.( 5

 ( مجاز نیست.۳

 اینچ استفاده شود. ۴قطر  حتماً( ۴

 1130ویرایش  10مبحث  -1گزینه 

 123صفحه  1مورد ج قسمت  1-1-0-10بند 

تر است، استفاده از لوله و متر بیش 0طبقه دارد و ارتفاع آن مسلماً از  5با توجه به اینکه ساختمان مورد نظر 

 پروپیلن مجاز نیست.جنس پلی فیتینگ از
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کشی( زای لولهلنج، شیر و دیگر اجکشی )لوله، فیتینگ، فحداکثر فشار کار مجاز اجزای لوله -50

 تر باشد؟درجه سلسیوس نباید از چه میزان کم 52توزیع آب سرد مصرفی، در دمای کار 

1) 10 BAR 

5) 25 S.F.U  

۳) 2/m10 kg 

۴ )298 N/m  

 1130ویرایش  10ث مبح -1گزینه 

 07صفحه مورد الف  2-0-1-10بند 
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توان نمیه الیهای پالستیکی تکیک از لولهکشی آب گرم مصرفی از کدامبرای لوله -۳5

 کرد؟ استفاده

 PVC-Cکلراید کلردار شده وینیلپلی (1

 PPپروپیلین پلی (5

 PEXاتیلن مشبک پلی (۳

 کدامهیچ (۴

 1130ش ویرای 10مبحث  -2گزینه 

 54صفحه  (1) "ب" 1-0-1-10جدول 
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یافته ه وزنشدای معمولربری مشخص حداکثر تراز صدای کوبهچنانچه برای سقف یک کا -۳1

nwL 58 معادل dB درجه صدابندی کوبه ، حداقلمورد نظر باشد( ایIIC) بل را برحسب دسی

 محاسبه نمایید.

1 )70 dB 

5 )35 dB 

۳ )64 dB 

۴ )52 dB 

 1130ویرایش  13مبحث  -0ه گزین

 0صفحه  7رابطه  7-1-1-13 بند
IIC = 110 − Lnw → IIC = 110 − 58 = 52 dB 
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ست. فارغ ا Sec1 3.دارای زمان واکنش  m 35000نفر و حجم  800یک سالن به ظرفیت  -۳5

 د؟باشیهای زیر صحیح میک از گزینهکوستیکی، کدام ااز نظر  تجهیزات مورد نیاز و صرفاً از

 استودیوی فیلم و تلویزیون مناسب است.( 1 

 سالن برای کاربری اپرا مناسب است.( 5 

 سالن برای کاربری سخنرانی مناسب است. ( ۳ 

 سالن برای کاربری تئاتر و سینما مناسب است. ( ۴ 

 1130ویرایش  13مبحث  -2گزینه 

 13صفحه  1-7-2-13شکل 
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مجموع اختالف دمای متوسط روزانه  ژیبراساس دما و زمان برای برآورد مصرف انر -۳۳

 یک از شهرهای زیر به ترتیب زیاد، متوسط و کم است؟ درکدام

 بندر ماهشهر -بندر انزلی  -( بیجار 1

 کرمان  -مرند  -( گرمسار 5

 الهیجان  -بجنورد  -( ارومیه ۳

 بم -باغ ملک  -چابهار ( ۴

 1133ویرایش  13مبحث  -1گزینه 

 130و  134، 173صفحه  1پیوست 

 مطابق جدول، درجه انرژی ارومیه زیاد، بجنورد متوسط و الهیجان کم است.
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 خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی و تاثیرگذاری بر کلی پوسته قابلیت -۳۴

ندی بشده ساختمان به چه نحو گروهبار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترلهای دما و نوسان

 شود؟می

 از جرم سطحی مفید ساختمان با استفاده( 1

 ند.شوبه صرفه جویی انرژی دسته بندی می به چهار گروه بستگی به میزان نیاز( 5 

 با استفاده از ارزش حرارتی ناخالص ساختمان( ۳ 

 ثر در واحد سطح زیربنای کل ساختمانؤبا استفاده از جرم سطحی م( ۴ 

 1133ویرایش  13مبحث  -1گزینه 

 3صفحه  یاینرسی حرارتتعریف 
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 .بالمانع است "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  تنها در صورت ،چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 یعی با روش تجویزی عرض فضایمند از روشنایی طببرای محاسبه درصد فضاهای بهره -۳2

پنجره  شود؟ اگر ارتفاعای چقدر در نظر گرفته مید از نور طبیعی برای نماهای شیشهمنبهره

اس پنجره در ضریب انعک از ارتفاع کف تا زیر سقف فضای داخل باشد آیا سطح زیرتر کم

 یافته سطوح داخلی تاثیرگذار است؟سط وزنمتو

 بلی –عرض اتاق  0/5( 1

 بلی –( همان عرض اتاق 5

 خیر –( همان عرض اتاق ۳

 خیر -عرض اتاق  0/5( ۴

 1133ویرایش  13مبحث  -1گزینه 

 37صفحه  1-5-13رابطه  2-2-5-13بند 

 ."جز سطح دیوار زیر پنجره به"( قید شده bRیافته سطوح داخلی )در تعریف ضریب انعکاس متوسط وزن

 34صفحه  2-2-5-13بند 

 مند از نور طبیعی همان عرض اتاق است.ای، عرض فضای بهرهبرای نماهای شیشه
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ای است به باال توصیه ۴های گروه در ساختمان "راهنمای واکنش اضطراری"نصب تابلو  -۳0

 یا الزامی؟ این تابلوها حاوی چه اطالعاتی است؟

صال لیدهای برق و اتی است. حاوی نقشه طبقات با مسیرهای خروج، شیرهای گاز و ک( الزام1

 رسانی به امدادرسانان، نحوه اطالعنشانیبه سیستم آتش

و اتصال  لیدهای برقای است. حاوی نقشه طبقات با مسیرهای خروج، شیرهای گاز و کتوصیه( 5

 نشانینشانی، محل کپسول آتشبه سیستم آتش

 های ات، محل دکمه زنگ خطر، محل کپسولطبقحاوی نقشه است. ای توصیه( ۳

 های فرار در جنب ساختمانمحل پله نشانی،آتش

ان، محل ساختم ( الزامی است. حاوی نقشه طبقات، نحوه دسترسی به پله و آسانسور اصلی۴

 نشانیهای کپسول آتشدکمه زنگ خطر، محل

 1130ویرایش  24مبحث  -1گزینه 

 24فحه ص 1جدول 
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 های حاوی مخازن سیاالت نصبارگاهها و کعالئم ایمنی که در بیرون ساختماندر  -۳5

ند. کمنی آن سیال را معین میشوند که هر رنگ مشخصات ایشوند، چهار رنگ مشخص میمی

 ها صحیح است؟های زیر در بیان آنیک از گزینهکدام

 ار(قرمز، میزان ناپایداری )مثل احتمال انفج( 1

 سفید، حجم مخزن در ساختمان( 5

 رد، میزان ناپایداری )مثل احتمال انفجار(ز( ۳

 آبی، حجم مخزن در ساختمان( ۴

 1130ویرایش  24مبحث  -1گزینه 

 53صفحه  27شکل شماره 
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برقی مطابق تصویر زیر حداقل زمان رسیدن از یک طبقه به طبقه دیگر چه مدت پلهبرای  -۳8

 است؟ 

 نیهثا 1۴( 1

 ثانیه 10( 5

 ثانیه 18( ۳

 ثانیه 15( ۴

 

 1132ویرایش  15مبحث  -0گزینه 

 04صفحه  7-1-1-15بند 

 
tan α =

420

796
= 0.528 → α = tan−1 0.528 = 27.86° < 30° → V = 0.75 m/s 

 

R = √7962 + 4202 = √810016 = 900 cm = 9 m 
 

t =
9

0.75
= 12 s 
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عمیر و نگهداری ساختمان، خطر واژگونی یا فروریختگی سازه نظر بازرس در تهرگاه از  -۳0

ح ل، بخارهای سمی، مصالوجود دارد، یا به عللی چون وجود مواد منفجره، گازهای قابل اشتعا

برداری از تجهیزات معیوب و خطرناک احتمال خطر جانی برای ساکنان وجود داشته و یا بهره

 باشد، وظیفه بازرس چیست؟

 مسئول نگهداری ساختمان را به اطالع ساکنین برساند. عدم صالحیت( 1

 ( ابالغیه غیرقابل سکونت بودن ساختمان را صادر و به اطالع مسئول نگهداری ساختمان برساند.5

 های ساختمان جلوگیری کند.از ورود افراد به هریک از ورودی( ۳

 مسئول نگهداری ساختمان را به مراجع ذیصالح معرفی کند.( ۴

 1132ویرایش  22مبحث  -2 گزینه

 10و  15صفحه  0-11-2-22بند 
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 شود؟هوای سرد به چه شرایطی اطالق می در کارهای بتنی، -۴5

 درجه سلسیوس باشد. 2تر از ریزی و نگهداری کمدمای محیطی در زمان بتن( 1

 تر از صفر درجه سلسیوس باشد.دما در طی مدت گیرایی اولیه بتن کم( 5

 درجه سلسیوس باشد. 2تر از ریزی، متوسط درجه حرارت روزانه کمز قبل از بتنرو ۳( در ۳

 تر از صفر درجه سلسیوس باشد.ریزی کمدما در شب قبل از بتن( ۴

 1133ویرایش  3مبحث  -1گزینه 

 000صفحه  1-0-5-22-3بند 
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ظر ن با رده مورد هاه ساختمان، آزمایش مقاومت آزمونهریزی سازچنانچه در بخشی از بتن -۴1

ای همقاومت تائید شود و محاسبات سازه کاهش قابل مالحظن انطباق نداشته و احتمال بتن کمبت

 را در مقاومت سازه نشان دهد، چه مقدار مغزه برای آزمایش مورد نیاز است؟

 یابد. ها افزایش میتا حصول نتیجه، تعداد مغزه( 1

 کند.یک مغزه کفایت می( 5

 هر مترمکعب ه به ازایدو مغز( ۳

 ( سه مغزه۴

 1133ویرایش  3مبحث  -0گزینه 

 031صفحه مورد ب  0-11-22-3بند 
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در تدابیر پدافند غیرعامل، فضای امن داخل واحدهای مسکونی باید به چه صورت و چه  -۴5

 ای در نظر گرفته شود؟اندازه

 0مترمربع و در کل حداقل  2/1 باید نزدیک در ورودی واحد مسکونی و به ازای هر فرد( 1

 مربع در نظر گرفته شود. متر

 باید قسمت کوچکی )نظیر اتاق اندرونی، انباری، پستو و کمد دیواری(، به ازای هر فرد،( 5

 مترمربع در نظر گرفته شود. 0مترمربع و در کل حداقل  1

متر مربع در  8حداقل مترمربع و در کل  5پله و آسانسور، به ازای هر فرد، باید در پشت راه( ۳

 نظر گرفته شود.

 گرفته شود. 2/5مربع و در کل حداقل متر 2/5باید در داخل انباری، به ازای هر فرد، ( ۴

 1135ویرایش  21مبحث  -2گزینه 

 23صفحه  5-2-0-2-21 بند

 14صفحه  1-2-21جدول 
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یح ی زیر صحها، کدام یک از گزینهکه در شکل مشخص شده است یبرای اجرای تیر -۴۳

 است؟

 کدامتیر در یک زاویه، برای اجرای هر با کج کردن( 1

 ها، الزم است که تیر بچرخد.از جوش

 توان جوش با اندازهبا کج کردن تیر در یک زاویه، می( 5

 تر را فقط با یک بار عبور اجرا کرد.بزرگ

 در یک زاویه، فقط یک نوار جوش دربا کج کردن تیر ( ۳

 ند صورت گیرد.تواهر زمان می

 باشند.هر سه گزینه صحیح می( ۴

 1134ویرایش  راهنمای جوش و اتصاالت جوشی -0گزینه 

 100صفحه  11-0-3بند 
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حداکثر فاصله آزاد جوش منقطع برای ساخت ستون توسط اتصال به هم دو تیرآهن در  -۴۴

 های زیر صحیح است؟دیگر در کدام یک از گزینهیک کنار

 مترسانتی 55ضخامت جان یا  برابر 55( 1 

 مترسانتی ۳5برابر ضخامت جان یا  55( 5 

 مترسانتی ۳5برابر ضخامت بال یا  55( ۳ 

 مترسانتی 55برابر ضخامت بال یا  55( ۴ 

 1134ویرایش  راهنمای جوش و اتصاالت جوشی -1گزینه 

 110مورد الف صفحه  1-0-0-3بند 

 115صفحه  20-3شکل 
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 یک در اثرش و تار خنثی مشخص شده است. کدامیر مقاطع تیرها، محل جودر تصاو -۴2

 تر یا نزدیک به صفر دارند؟شکل کمجوشکاری احتمال تغییر 

1)d   وc 

5)a   وd 

۳)b   وc 

کسان کاری یکسان باشد، یتمامی موارد در صورتی که سرعت جوش( احتمال تغییر شکل در ۴

 است.

 1134ویرایش  ت جوشیراهنمای جوش و اتصاال -2گزینه 

 153صفحه  5-0شکل 

رساند. در ای را به صفر میها یا نوارهای جوش در حول تار خنثای عضو، اعوجاج زاویهکردن جوش متعادل

 .باشندمشابه مقاطع شکل کتاب میاین ویژگی را دارند و  dو  aشکل داده شده در این سؤال، فقط مقاطع 
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و ا هن و کنترل مجدد مناسب بودن دودکشئولیت نهایی آنصب وسایل گازسوز و مس -۴0

 اشد؟بها به عهده چه کسی میاندازی و آزمایش عملکرد آنمجاری تهویه لوازم گازسوز، راه

 کارفرما( 1

 مجری ( 5

 نصاب مجاز( ۳

 مهندس ناظر( ۴

 1133ویرایش  17مبحث  -1گزینه 

 10صفحه  مورد ث 5-2-1-17 بند
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 .بالمانع است "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  تنها در صورت ،چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

ارهایی که با بلوک، مشابه دال دوطرفه ه خطر زلزله وجود دارد در دیودر مناطقی ک -۴5

 سازی و حفظ پیوستگی دیوار به ترتیب از المانتوان برای یکپارچهشوند آیا میطراحی می

 نوارهای مش الیاف استفاده نمود؟ یاکننده میلگرد بستر مورب حمسلّ

 خیر -خیر ( 1 

 بلی -بلی ( 5 

 خیر -بلی ( ۳ 

 بلی -یر خ( ۴ 

 0، پیوست 0ویرایش  2344استاندارد  -2گزینه 

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

نفر تحت مراقبت غیر از خویشاوندان  12های ساختمانی که در آن افراد به تعداد تصرف -۴8

های بندی تصرفو کدام گروه از تقسیمساعت قرار دارند، جز 5۴تر از خود و به مدت کم

 ساختمانی هستند؟

  ۴-( گروه د1

  1-گروه م( 5

  5-گروه م( ۳

 ۳-گروه د( ۴

 1135ویرایش  1مبحث  -1گزینه 

 22صفحه  0-1-2-2-1 بند
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 .بالمانع است "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  تنها در صورت ،چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

فش، صوالتی از نوع پوشاک، کبرای انبار کاالها و مح هاهای انباری که ساختمان آنتصرف -۴0

 شند؟باهای زیر میکاغذ، طناب، غالت و تنباکو هستند، جزو کدام یک از تصرف

 خطرصنعتی میان( 1

 آمیزمخاطره( 5

 خطرصنعتی کم( ۳

 خطرانباری میان( ۴

 1130ویرایش  0مبحث  -0گزینه 

 20صفحه  1-3-2-1-0بند 

 

  

انه
جو

ی 
زش
مو
ه آ
رو
گ

http://www.javaneacademy.ir/


www.javaneacademy.ir  
 

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

مترمربع که به صورت مستطیل  ۴5نفر و به مساحت  55ک فضای جمعی با ظرفیت در ی -25

داقل سطح نورگذر باید چند متر طول دارد، حسانتی 055شده و یکی از اضالع آن طراحی 

 مترمربع باشد؟

 مترمربع ۴( 1

 مترمربع 2( 5

 مترمربع 8( ۳

 مترمربع 2/5( ۴

 1130ویرایش  0مبحث  -2گزینه 

 32صفحه  0-0جدول 

1نفر(   24مطابق جدول، نسبت سطح نورگذر به سطح کف برای فضاهای جمعی )باالی 

8
 باشد.می  

1

8
× 40 = 5 m2 
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 .بالمانع است "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  تنها در صورت ،چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 های زیر دریک از گزینهمترمربع مسکونی است. کدام 50احد روبرو ورودی یک وپالن  -21

 مورد این پالن صحیح است؟

 

 ی ساختمان رعایت شده است.در این پالن نکات مربوط به مبحث چهارم مقررات ملّ( 1

ی ساختمان طبق مبحث چهارم مشاهده مورد عدم رعایت مقررات ملّ 1در این بخش از پالن ( 5

 شود.می

اختمان طبق مبحث چهارم مشاهده ی سمورد عدم رعایت مقررات ملّ 5در این بخش از پالن ( ۳

 شود.می

اختمان طبق مبحث چهارم ی سمورد عدم رعایت مقررات ملّ 5در این بخش از پالن بیش از ( ۴

 شود.مشاهده می

 1130ویرایش  0مبحث  -0گزینه 

 31مورد آ صفحه  1-1-1-7-0بند 

مترمربع باشد. این بند  2متر و مساحت الزم آن حداقل  04/1و بدون مانع فضای ورودی باید حداقل عمق آزاد 

 رعایت نشده است.

 31صفحه  مورد ب 1-1-1-7-0 بند

عایت دیگر نباید مستلزم عبور از فضای ورودی باشد. این بند ردسترسی فضاهای اصلی تصرف مسکونی به یک

 نشده است.

 31پ صفحه  مورد 1-1-1-7-0بند 

ر از تهای فضا را به کمکن و آویختن لباس به نحوی که اندازهدر محل فضای ورودی الزم است قسمتی برای کفش

حداقل گفته شده )مورد آ( کاهش ندهد، در نظر گرفته شود. در این پالن امکان تعبیه این فضا با الزامات گفته شده 

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

 31مورد ت صفحه  1-1-1-7-0د بن

تر، به صورتی که مستقیماً به فضای مترمربع و بیش 75های مسکونی دارای مساحت کاربرد آشپزخانه دیواری در تصرف

 این بند رعایت نشده است. نشیمن عمومی یا سالن باز باشد، مجاز نیست.

 30مورد ث صفحه  2-1-1-7-0بند 

تر نباید به مترمربع و بیش 75های مسکونی دارای مساحت از یا دیواری در تصرفهای بطراحی و قرارگیری آشپزخانه

جود داشته پز و کار آشپزخانه ووهای اصلی پختنحوی باشد که دید مستقیم از فضای نشیمن عمومی یا سالن به قسمت

 باشد.
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 ه مساحتب در شکل بخشی از یک پالن مسکونی ترسیم شده که در آن فضای نشیمن عمومی -25

های سقف شود. مساحتمترمربع دیده می 1۴مترمربع و یکی از فضاهای اقامتی به مساحت  8/55

شده است. با توجه به شکل مترمربع در نظر گرفته  2/0 و مترمربع 5کاذب این دو فضا به ترتیب 

 ست(اهای زیر صحیح است؟ )اعداد در شکل به متر یک از گزینههای داده شده کدامو مساحت

 
 باشند.های نشیمن و خواب به ترتیب درست و درست میاذبهای سقف کمساحت( 1

 باشند.خواب به ترتیب درست و نادرست می های نشیمن وهای سقف کاذبمساحت( 5

 باشند.خواب به ترتیب نادرست و درست می های نشیمن وهای سقف کاذبمساحت( ۳

 .باشندواب به ترتیب نادرست و نادرست میهای نشیمن و خهای سقف کاذبمساحت( ۴

 1130ویرایش  0مبحث  -1گزینه 

 35صفحه  3-1-1-7-0بند 

متر باشد.  04/2درصد سطح آن حداقل  75تر از در بیش ، بایدهای مسکونی، ارتفاع نشیمن یا سالندر تصرف

 متر تأمین شود. 04/2ل در باقی سطح این فضاها و در تمام سطح سایر فضاهای اقامت، باید ارتفاع حداق
0.25 × 20.8 = 5.2 m2 

باشد. در واقع حداکثر  04/2تواند دارای ارتفاع مترمربع از مساحت نشیمن عمومی می 2/5بنابراین حداکثر 

من نشیمترمربع باشد. با توجه به سؤال، مساحت سقف کاذب  2/5تواند مساحت سقف کاذب اتاق خواب می

 این فضا این بند رعایت نشده است. پس در مترمربع است. 7عمومی 

 54تر از تر، باید در بیشمترمربع و بیش 44/12ارتفاع هر فضای اقامت با زیربنای های مسکونی، در تصرف

در باقی سطح این فضاها و در تمام سطح سایر فضاهای اقامت، باید ارتفاع  متر باشد. 04/2درصد سطح حداقل 

 متر تأمین شود. 04/2حداقل 
0.5 × 14 = 7 m2 
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باشد. در واقع حداکثر مساحت  04/2تواند دارای ارتفاع از مساحت اتاق خواب میمترمربع  7بنابراین حداکثر 

 5/0مترمربع باشد. با توجه به سؤال، مساحت سقف کاذب اتاق خواب  7تواند سقف کاذب اتاق خواب می

 پس در این فضا این بند رعایت شده است. مترمربع است.
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 .بالمانع است "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  تنها در صورت ،چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

 باغچه مجازاحداث حیاط محصور به صورت گودال آیا ۳های مسکونی گروه در ساختمان -2۳

 است؟ همچنین آیا مجراهای خارجی نور و هوا به عرض یک متر مجاز است؟

 خیر -بلی ( 1

 خیر -خیر ( 5

 خیر -بلی ( ۳

 بلی -خیر ( ۴

 1130ویرایش  0مبحث  -1گزینه 

 10صفحه  2-قسمت پ 12باغچه مورد تعریف گودال

 07صفحه  2-2-3-5-0بند 

 37صفحه  21-1-1-7-0بند 
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در صورتی که خطر گود بسیار زیاد باشد، آیا طراحی گودبرداری باید توسط یک شرکت  -2۴

ژئوتکنیک  وقت ناظرگود با خطر بسیار زیاد حضور تماممهندسی ژئوتکنیک انجام گردد؟ و در 

 ضروری است؟در طول مدت اجرای عملیات گودبرداری 

 خیر -خیر  ( 1

 بلی -خیر  ( 5

 خیر  -بلی (  ۳

 بلی  -بلی (  ۴

 1044ویرایش  7مبحث  -0گزینه 

 15صفحه  14-0-1-1-7و  14-0-1-1-7بند 
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ی باربر و غیرباربر را آپ برای اجرای دیوارهاهای زیر، روش تیلتیک از گزینهکدام -22

 با این روش به چه میزان است؟ حداکثر ارتفاع قابل ساخت ؟دهدمی توضیح

بندی دیوار به صورت خوابیده در مجاورت محل نصب ساخته و سپس توسط جرثقیل قالب( 1

 یرد.گریزی در محل اصلی دیوار صورت مینصب عایق بتن برپا و پس از آرماتوربندی و

 متر است. 2حداکثر ارتفاع قابل ساخت 

ب به صورت خوابیده، ساخته و سپس توسط در مجاورت محل نص در این روش دیوارها (5

 متر است. 1۳شوند. حداکثر ارتفاع قابل ساخت جرثقیل برپا و در جای خود نصب می

  سیساتی پیش ازأهای تشود و لولهوش بتن درجا در محل خود ساخته میدیوارها به ر( ۳

 .متر است 0گیرد. حداکثر ارتفاع قابل ساخت ریزی در محل خود قرار میبتن

آرماتوربندی دیوار به صورت خوابیده در مجاورت محل نصب ساخته و سپس توسط جرثقیل ( ۴

 است. متر 0گیرد. حداکثر ارتفاع قابل ساخت ریزی در محل اصلی دیوار صورت میبتن برپا و

 1044ویرایش  11مبحث  -2گزینه 

 03صفحه  1-5-0-11بند 

 03صفحه  1-2-5-0-11بند 
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 است؟ LSFتعاریف زیر بیانگر سیستم یک از کدام -20

 های فوالدی سبک و متشکل از مقاطع فوالدی سرد نورد شده است.( سیستم قاب1

 های عایق ماندگار ساخته مختلط با قالبهای بتنی پیشسیستم سازه( 5

 های فوالدی مختلط سبک با تیر و ورق فوالدی و اتصاالت پیچیسیستم قاب( ۳

 های عایق ماندگاربا قالبح سیستم بتن مسلّ( ۴

 1044ویرایش  11مبحث  -1گزینه 

 17صفحه  1-2-0-11 بند
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 .بالمانع است "گروه آموزشی جوانه"ذکر نام  تنها در صورت ،چاپ، انتشار و استفاده از مطالب این جزوه

وه الزحمه و نحنحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حقتهیه و ابالغ دستورالعمل مربوط به  -25

از  یکعهده کدام دریافت و پرداخت آن و همچنین رفع اختالف نظر بین ناظر و مجری بر

 مراجع است؟

سازمان  مرکزیرعهده سازمان نظام مهندسی ساختمان استان بوده که به تصویب شورای ب( 1

 رسد.می

 برعهده اداره راه و شهرسازی شهرستان است. (5

 وزارت راه و شهرسازی( ۳

 شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان( ۴

 1130ویرایش  2و مبحث  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -1گزینه 

 155صفحه  2تبصره  20قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  11نامه اجرایی ماده یینآ

، "یوزارت مسکن و شهرساز"و  "یزارت راه و ترابرو"م از ادغاخورشیدی،  1134توجه شود که در سال 

 "شهرسازی و مسکنوزارت "خانه را به نام شکل گرفت. هنوز هم برخی این وزارت "و شهرسازی راهوزارت "

 شناسند.می

 و شهرسازی. راه 1و شهرسازی نوشته شده اما در گزینه  مسکنخانه، نامه نام این وزارتدر این بند از آیین

 0صفحه  2تبصره  0-5-2، بند 1130ویرایش  2مبحث 

 .باشدمی استانمسکن و شهرسازی  وزارت، وظیفه تهیه و ابالغ این دستورالعمل بر عهده 2 مظابق مبحث

 شوند، به عنوان مثال:شناخته می ادارهبه نام خانه از طرفی اصوالً مراکز استانی و شهرستانی این وزارت

 اصفهان( استانراه و شهرسازی  کل ادارهاصفهان )یا  استانراه و شهرسازی  اداره

در زمان  عزیزداند. خواهشمندیم داوطلبین پتانسیل این سؤال را برای حذف شدن متوسط میآموزشگاه جوانه 

 مقرر برای اعتراض، حتماً به این سؤال توجه ویژه داشته باشند.
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امه نظایف و الزاماتی که به موجب آیینیک از مراجع زیر مکلف است تمامی وکدام -28

عهده مالک، طراح، ناظر و مجری  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر ۳۳اجرایی ماده 

را به اطالع متقاضی پروانه و سایر عوامل دخیل در طراحی، نظارت  ساختمان نهاده شده است

 و اجرای ساختمان برساند؟

ع السازمان نظام مهندسی ساختمان استان در قالب یک ابالغیه متحدالشکل مراتب را به اط( 1

 رساند.عوامل دخیل در ساخت و ساز می

 ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمانشهرداری( 5

دسی ند و سازمان نظام مهننرساالع مالک و نماینده قانونی وی میها مراتب را به اطداری( شهر۳

 ساختمان استان باید مراتب را به اطالع طراح، ناظر و مجری ساختمان برساند.

 هاو ادارات کل راه و شهرسازی استانها شهرداری( ۴

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -2گزینه 

 3فحه ص 0-3-2بند 

 153صفحه  10قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  11نامه اجرایی ماده آیین
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 های تجاری در نظر دارد ساختمان شعبه اصلی خود را در یکی از مناطق شهریکی از بانک -20

 رجاساس ضوابط مند مترمربع و در پنج طبقه روی شالوده اجرا نماید. بر 1855اهواز با زیربنای 

 گیرد؟ ین ساختمان در کدام گروه قرار میی ساختمان، ادر مبحث دوم مقررات ملّ

 گروه ج (1

 گروه د( 5

 گروه ب( ۳

 هیچکدام( ۴

 1135ویرایش  2مبحث  -1گزینه 

 73صفحه  1-1-13بند 

 گیرد. مترمربع در گروه ب قرار می 1344ساختمان دارای زیربنای بندی بر اساس سطح زیربنا: گروه

  73 صفحه 2-1-13بند 

 گیرد.طبقه در گروه ب قرار می 5ساختمان دارای بندی بر اساس تعداد طبقات: گروه

 31و  34 صفحه 1-1-13بند 

 رد.گیساختمان با کاربری شعبه اصلی بانک در گروه ج قرار میبندی بر اساس نوع کاربری: گروه

 ترین وضعیت(.گیرانهختبنابراین باید این ساختمان را در گروه ج در نظر گرفت )س
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 اعضای شورای انتظامی یک از جهات ردِهای انتظامی، کدامدر رسیدگی به پرونده -05

 ؟باشدنمی

 های تخصصی نظام مهندسیهای شکایت در هر یک از گروهعضویت هر یک از طرف( 1

 رد در صورتی که شرکای تجاری و قراردادی عضو شورای انتظامی، دارای نفع شخصی( 5

 موضوع شکایت مطروحه باشند.

 های شکایت در شورای انتظامیعضویت هر یک از طرف( ۳

 مدیرهل وی در هیأتهای شکایت یا بستگان نسبی درجه اوّعضویت هر یک از طرف( ۴

 کننده عضو شورای انتظامی به عضویت آن شوراانتخاب

 1134ویرایش  قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان -1گزینه 

 11صفحه  141ماده ن ت وزیراأهی 12/45/30مورخ  ه 52004ت/104277تصویب نامه شماره 
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