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 )1کدام گزینه شکل موج فشار انفجار را به درستی نشان می دهد؟

)1

)2

)3

)4

 )2کلیه تابلوهای معرف کاربری الکتریکی یا نورپردازی شده بین نیمه شب تا طلوع آفتاب باید خاموش
باشند به جز:
 )1تابلوی مراکز تجاری
 )2تابلویی که مرجع صدور پروانه برای برآوردن آسایش و سالمت و امنیت مشخص می کند.
 )3تابلوی تبلیغاتی
 )4گزینه  1و .2

 )3کدام گزینه نادرست است؟
 -1مالک ساختمان یا نماینده قانونی او مسئول جمع آوری کلیه زباله ها بوده و کلیه ساکنان هر ساختمان باید زباله ها را در
شرایطی پاکیزه و بهداشتی در مکان مقرر شده قرار دهند.
 -2مالک یا نماینده قانونی او یا مسئول نگهداری ساختمان یا مجموعه باید محل های بهداشتی و ایمن تأیید شده و
سرپوشیده جهت نگهداری زباله ها فراهم کنند
 -3هر گونه تغییر یا جابه جایی دیواره های داخلی در صورت مطابقت با مقررات ملی ساختمان و تأیید مهندس طراح و
محاسب و کنترل محاسبات ،مجاز می باشد.
 -4گزارش آزمایش ها ،باید حداقل برای یک ماه توسط مسئول نگهداری ساختمان در پرونده نگهداری ساختمان ،ثبت و
بایگانی شود.

 )4حداکثر فاصله مجاز تابلوی خروج از یک دسترس خروج چند متر است؟
13 )1

10 )2

30 )3

15 )4
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 )5اغلب اعضای سازه ها ،دارای بیش از یک درجه آزادی هستند ،اما بسیاری از آنها را میتوان با دقت کافی
به سازه های یک درجه آزادی معادل ،تبدیل نمود .بسیاری از تحلیل های دینامیکی سازه های مقاوم در
برابر انفجار ،بر مبنای سازه یک درجه آزادی معادل است .عناصر اصلی در معرض فشار مستقیم انفجار
نظیر قاب های صفحه ای یک طبقه ،دیوارهای طره ای ،تیرها و دالها ،قابل معادل سازی با سازه یک درجه
آزادی می باشند با فرض شکل تغییرات بار انفجار روی سازه یک درجه آزادی به صورت زیر ،مقدار ضربه
انفجار به کدام گزینه نزدیک تر است؟ (برحسب نیوتن در ثانیه)

1 )1
10 )2
0.5 )3
5 )4

500 N

0.002

 )6اولویت زبان و خط فارسی در چه تابلوهایی حذف می شود؟
 )1کلیه کاربریها
 )2انجمن های اقلیت قومی
 )3سفارتخانه ها
 )4گزینه  2و 3

 )7استفاده مناسب از وسایل مکانیکی مانند میراگرها و جداسازها که باعث افزایش استهالک انرژی و
جداسازی سازه از پایه می شوند ،برای سامانه های سازه ای مقاوم در مقابل انفجار  ،قابل توصیه است.
جداسازها و میراگرها باعث بهبود رفتار کلی سامانه های سازه ای می شوند ،لیکن تاثیر چندانی در
جلوگیری از خرابی های موضعی که می توانند باعث گسیختگی های پیش رونده شوند ندارند .کدام
گزینه در مورد استفاده از آنها در ساختمان صحیح است؟
 )1کاربرد مناسبی در بهبود رفتار سامانه های سازه ای در مقابل انفجارهای حوزه دور و نزدیک دارند.
 )2کاربرد مناسبی در بهبود رفتار سامانه های سازه ای در مقابل انفجارهای حوزه نزدیک دارند.
 )3تاثیری بر تغییر شکل های کلی و بین طبقاتی سازه ندارند.
 )4توانایی کاهش سرعت و شتاب حداکثر وارد بر سازه را ندارند.

 )8اگر ............تشخیص دهد که بارهای بهره برداری در یک ساختمان  3طبقه (نسبت به کاربری جدیدی
که برای ساختمان در نظر گرفته شده است) متفاوت از نقشه ها و دفترچه های طراحی است ،باید دستور
اصالح را صادر کند و از تایید عملکرد سازه ای آن اجتناب کند.
 )1مهندس ناظر
 )2مهندس طراح
 )3بازرس نگهداری ساختمان
 )4سازمان نظام مهندسی
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 )9کدام یک از گزینه های زیر صحیح نیست؟
 )1عالئم و تابلوهای ایمنی معمول در ساختمان باید در حدود ارتفاع چشم در حریم  1.15متر و تا  1.70متری از کف فضا
نصب گردد.
 )2عالئم و تابلوهای ایمنی که به علت احتمال دیده نشدن ،در تراز باالتر از دید چشم قرار می گیرند ،در باالی درها و تراز
بیش از  2متر از کف فضا نصب گردد.
 )3عالئم و تابلوهای ایمنی و پیام رسان در زمان زلزله ،در تراز نزدیک به کف فضا نصب می شوند.
 )4عالئم نوارهای ایمنی برای پیام رسانی بر روی کف فضا بصورت ممتد بیننده را به سمت خارج ساختمان هدایت کند.

 )10به  0.5متر مکعب مخلوط سیمان و آهک که با نسبت مساوی ترکیب شده اند چه مقدار ماسه اضافه
شود تا مالت مناسبی از نوع باتارد برای کرسی چینی فراهم شود؟
0.5 )1متر مکعب

 2 )3متر مکعب

 1 )2متر مکعب

 1.5 )4متر مکعب

 )11به ازای کدام ضخامت ،یک دیوار آجری غیر مسلح با طول و ارتفاع مؤثر به ترتیب  6و  3/5متر الزامات
مربوط به کنترل نسبت الغری را ارضا می کند؟
350 mm )1

200 mm )2

233 mm )4

250 mm )3

 )12به وضعیتی اطالق می شود که در آن تعمیر ساختمان با مخارج معمول (تا سقف  ۴۰درصد هزینه نوسازی)،
جهت پایداری در برابر اثرات انفجار ،امکان پذیر باشد ،مشروط بر اینکه بنا به هر علتی میراث ملی
شناخته شود.
 )1بحران ملی

 )2خطرپذیر

 )4مرمت پذیر

 )3اضطراری

 )13پاسخ مصالح تحت بارگذاری دینامیکی ،به طور محسوسی متفاوت از بارگذاری استاتیکی است .در
بارگذاری سریع ،مصالح نمی توانند با نرخ مشابه بار وارده ،تغییر شکل دهند .این خاصیت باعث ...........
تنش تسلیم و تنش نهایی قبل از گسیختگی می شود .این تاثیرات در طراحی انفجاری سبب می شود
که در مقاومت مصالح  .............اعمال شود.
 )1کاهش -ضریب کاهشی
 )3کاهش -ضریب افزایشی

 )2افزایش-ضریب افزایشی
 )4افزایش-ضریب کاهشی

 )14تعیین شکل بنا ،تعیین محل رایزر ،موقعیت و ابعاد بازشوها و پیش بینی فضای امن (به صورت چند
عملکردی) ،در راستای مدیریت بحران ،بر عهده چه کسی است؟
 )1مهندس سازه

 )2مهندس کنترل بحران

 )3مهندس معمار

 )4طراح

 )15حداقل تعداد کالفهای قائم یک ساختمان آجری با پالنی مطابق شکل :
14 )1
15 )2
9 )3
21 )4

 7.2متر

 7.2متر
 3.2متر
 3.2متر
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 )16حداقل قطر میلگردهای خمشی شالوده در هر سفره برای یک ساختمان  2طبقه بنایی محصور شده با
کالف چقدر است؟ ( مقاومت خاک  1.7کیلوگرم بر سانتی متر مربع می باشد)
2ϕ12-1

4ϕ12-2

3ϕ12-4

2ϕ10-3

 )17حداکثر ارتفاع مجاز دیوار جان پناه بر روی یک بالکن طره ای و بام یک ساختمان آجری با کالف به
ترتیب چقدر است؟
 70-100)1سانتیمتر

 100-85 )3سانتیمتر

 70-70 )4سانتیمتر

 50-70)3سانتیمتر

 )18حداکثر اندازه ی حروف در تابلوهای تبلیغاتی و معرف کاربری در مناطق تجاری چقدر است؟
 )1دوسوم ارتفاع تابلو یا  75میلیمتر
 )3یک دوم ارتفاع تابلو یا  75سانتیمتر ( هرکدام بیشتر است)
(هرکدام کمتر است)

 )2یک سوم ارتفاع تابلو  75سانتیمتر ( هرکدام بیشتر است)
 )4دو سوم ارتفاع تابلو یا  75سانتیمتر ( هرکدام کمتر است)

 )19خطر توقف اضطراری در یک کارگاه به چه صورت با حرکات دست نشان داده می شود؟
 -1دست چپ بصورت کشیده باز شده ،کف دست به سمت پائین و بازو حرکت محدودی به سمت چپ دارد
 -2حرکت به عقب دستها خم شده و کف دستها رو به پائین و ساعد ها حرکت آهسته برخالف سمت بدن دارند.
 -3باال بردن بازوی راست بطرف باال طوری که کف دست رو به جلو دارای حرکت دایره ای آهسته باشد.
 -4دستها با کف دست به جلو به سمت باال

 )20در آزمونهای تشخیص سالم بودن و عملکرد تأسیسات برقی نصب ثابت یک ساختمان از  10درصد
( 15مورد) لوازم قطع و وصل از نظر آسیب ،سائیدگی و نفوذ مایعات به داخل محفظه ،بازدید شد و
نتیجه آن گزارش شده است و  5عدد از این لوازم ایراد داشته است :
 -1باید همه لوازم و تجهیزات قطع و وصل ،کنترل و نتیجه گزارش شود.
 -2باید نیمی از لوازم و تجهیزات قطع و وصل ،کنترل و نتیجه گزارش شود.
 -3باید 20درصد از لوازم و تجهیزات قطع و وصل ،کنترل و نتیجه گزارش شود.
 -4نیازی به کنترل همه لوازم و تجهیزات قطع و وصل نیست.

 )21در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف عناصر سقف (تیر و تیرچه اعم از فوالدی ،بتنی و چوبی) و
یا دالی بتنی باید در تکیه گاهها به نحو مطمئنی به عناصر زیر سری (تیر حمالی ،کالف افقی ،جرزها و
ستونها) متصل شوند ،تا نیروهای زلزله بدون جابجا شدن سقف به دیوارها انتقال یابد .کدام گزینه در
رابطه با نحوه جانمایی و قرارگیری اجزای سقف در این دسته از ساختمان ها شرایط مناسبی را فراهم
نمی کند؟
-1فاصله بین تیرآهن های سقف طاق ضربی از  1متر بیشتر نشود.
 -2تیراهن های سقف باید در فواصل حداکثر  2متر توسط تیراهن های عرضی (حداکثر یک شماره کمتر از تیراهن اصلی)
که در دل تیرآهن های سقف قرار می گیرند ،به یکدیگر متصل گردند
 -3در زیر سقف ،یک کالف افقی فوالدی از تیر آهن حداقل نمره  10و یا معادل آن با یک کالف افقی پشتی با عرض حداقل
مساوی ضخامت دیوار و ارتفاع  300میلی متر و با حداقل چهار میلگرد طولی آجدار نمره  10و میلگردهای عرضی ساده
نمره  6به فاصله حداکثر  300میلی متر ،اجرا شود.
 -4در زیر سقف ،یک کالف افقی فوالدی از تیر آهن حداقل نمره  10و یا معادل آن با یک کالف افقی پشتی با عرض حداقل
مساوی ضخامت دیوار و ارتفاع  200میلی متر و با حداقل چهار میلگرد طولی آجدار نمره  10و میلگردهای عرضی ساده
نمره  6به فاصله حداکثر  200میلی متر ،اجرا شود.
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 )22در سقفهای طاق ضربی سادهترین روش برای جلوگیری از نزدیک و دور شدن تیرها در طول دهانه،
بهره گیری از میلمهارهای سقفی است .این میلمهارها معموالً توسط تسمهها و آرماتورهایی با حداقل
قطر ............به صورت ضربدری ،اجرا میشوند.

 10 )2میلیمتر
 8 )4میلی متر

 12 )1میلیمتر
 14 )3میلی متر

 )23در صورت نبود هیچگونه سازه مقاوم ،فاصله تأسیسات پرخطر محوطه از ساختمان چند برابر شعاع
اثرگذاری انفجار باشد تا آسیب جدی به ساختمان وارد نشود؟
 3 )2برابر

 5 )1برابر

 1.5 )4برابر

 2.5 )3برابر

 )24در صورتی که قرار باشد برای ساختمان تجاری تابلوی معرف کاربری به عرض  400و ارتفاع  140سانتی متر
تهیه شود .حداکثر اندازه حروف فارسی و حروف انگلیسی به ترتیب برابر است با:
 75 )3و  50سانتی متر

 50 )1و  75سانتی متر  93.3 )2و  62.2سانتی متر

 70 )4و  50سانتی متر

 )25در صورتی که مسئول نگهداری ساختمان احساس نماید شبکه لوله کشی گاز ساختمان بازدهی مناسبی
ندارد ،کدام اقدام از سوی او صحیح می باشد؟
 )1باید بالفاصله جریان گاز را از طریق شیر اصلی قطع نماید و ایمنی داخل و خارج ساختمان را کنترل نماید.
 )2باید بالفاصله به آتش نشانی اطالع دهد و هیچ اقدامی انجام ندهد..
 )3باید بالفاصله شیر قفلی روی علمک را ببندد و منتظر نیروهای متخصص بماند.
 )4با آگاهی همه ساکنین شیر گاز را ببندد و به بررسی مشکل بپردازد.

 )26در طراحی به روش مقاومت کالفی برای مقابله با انهدام پیش رونده حداکثر فاصله آزاد کالف های قائم
چقدر است؟
 5 )2متر

 4 )1متر

 3 )3متر

 3.5 )4متر

 )27در فضای خارجی  ...........شامل راهروهای خارجی ،پاگردها و راههای خروجی باید روشنایی  .........لوکس
در طول شبانه روز تأمین شود.
 )1هر ساختمان اداری -حداکثر 15
 )3هر ساختمانی -حداقل 11

 )2هر بیمارستانی -حداقل10
 )4ساختمان هایی با بیش از دو واحد مسکونی – حداکثر 11

 )28در کدام ساختمان ها اضافه فشار وارد بر سقف در اثر انتشار افقی موج انفجار همانند دیوارهای جانبی
در نظر گرفته می شود؟
 )1ساختمان با شیب سقف کمتر از  15درجه
 )3ساختمان با شیب سقف بیشتر از  15درجه

 )2ساختمان با شیب سقف کمتر از  10درجه
 )4ساختمان با شیب سقف بیشتر از  10درجه

 )29در لوله های با قطر خارجی  8تا  10اینچ ،حداقل ارتفاع نوشته و طول عالمت رنگی به ترتیب چند میلیمتر
می باشد؟
60-9.5 )1

600-95 )2

30-45 )3

300-45 )4
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 )30در محیطهای صنعتی عوامل زیانآور متعدد منجمله سر و صدا (نویز) وجود دارند که اگر موازین حفاظت
وبهداشت صنعتی در موارد آنها رعایت نگردد ،سالمت کارگران به مخاطره میافتد .کنترل نویز صنعتی
و حفاظت شنوایی به جهت جلوگیری از ناشنوایی کارگران که در تماس مداوم با نویز محیط کار میباشند،
از اهمیت فوق العادهای برخوردار میباشد .هرگاه برای مدت کوتاهی در معرض نویزی با تراز باالتر از حد
معمول ( 65دسی بل) قرار میگیریم ،دچار کاهش شنوایی موقت میگردیم .شاید این مسئله را به هنگام
خروج از کارخانه (نویزی در حدود  75دسی بل ) به فضای آرام تجربه نموده باشید .در این اماکن صدای
آژیر خطر باید چند دسی بل باشد تا خطر بوقوع پیوسته را به گونه ای مناسب به افراد القا نماید؟
 80 )1دسی بل

 90 )2دسی بل

 85 )4دسی بل

 75 )3دسی بل

 )31در یک پیاده رو به عرض  2متر فردی در اثر سقوط تابلو دچار سانحه شده است .مسئولیت این حادثه
بر عهده چه کسی است؟
 )1شهرداری
 )2نصاب تابلو و یا شرکت نصب کننده تابلو
 )3دارنده تابلو
 )4سازنده تابلو

 )32حداقل ارتفاع حد زیرین یک تابلو مثلث شکل نسبت به تراز کف معبر 3.75متر می باشد .حداکثر مقدار
پیشروی در معبر برای این تابلو چقدر است؟
 1 )1متر

 1.5 )2متر

 2 )4متر

1.7 )3

 )33در یک جکوزی که مساحت ناحیه آبگیری شده  100متر مربع و عمق آب  70سانتی متر است :
 )1نصب نرده ای با ارتفاع  1.4الزامی است
 )2نیازی به نرده نیست.
 )3نصب نرده ای با ارتفاع  1.2الزامی است
 )4نصب نرده ای با ارتفاع  1متر الزامی است.

 )34کدام گزینه نادرست است؟
 )1چنانچه در بازدیدهای ادواری مشخص شود که قطعه یا قطعاتی از آسانسور نیاز به تعمیر ،تنظیم یا تعویض دارند ،باید
مسئول نگهداری ساختمان نسبت به اصالح یا تعویض آن اقدام نماید.
 )2مالک یا نماینده قانونی او باید مسئول نگهداری ساختمان را برای انجام بازدیدهای ادواری و نگهداری مشخص نماید.
 )3مسئول نگهداری ساختمان باید با نصب اطالعیه بر روی کلیه درهای آسانسورها و در قسمت ورودی پله های برقی خرابی
یا خارج از سرویس بودن دستگاه را به استفاده کنندگان اطالع دهد.
 )4بازرسی آسانسورها و پله های برقی باید حداقل ساالنه یک بار توسط مسئول نگهداری ساختمان انجام شود.

 )35در یک رستوران بزرگ با  700متر مربع زیربنا ،مساحت آشپزخانه و سرویس بهداشتی  150مترمربع و
مابقی سالن اصلی رستوران می باشد .مساحت فضای امن برابر است با:
 105 )1متر مربع

 22.5 )2متر مربع

 82.5 )3متر مربع

 87.5 )4متر مربع
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 )36در یک ساختمان  5طبقه که ارتفاع هر طبقه  3.2متر میباشد ،اخالف فشار انفجار در طبقات (اول و
دوم) و (چهارم و پنجم) به ترتیب چقدر است؟ ( pفشار انفجار در طبقه اول است)
0 -0 )1

0.5p – 0.5p )3

p -0 )2

0.5p – 0 )4

 )37در یک ساختمان اداری 3طبقه ( 6واحده) تاسیسات هوارسانی باید هر  .................توسط بازرس
 ....................انجام شود.
 2 )2سال یک بار – حقیقی
 )4ساالنه یک بار – حقیقی

 )1ساالنه یک بار – حقوقی
 2 )3سال یک بار – حقوقی

 )38در یک ساختمان آجری که از هیچگونه آرماتوری برای مسلح کردن آن استفاده نشده است ،در صورتیکه
ارتفاع دیوار باربری  2.5متر و طول دیوار  5متر باشد ضخامت آن را از چه مقداری نمی توان کمتر در
نظر گرفت؟
 30)2سانتی متر

 25 )1سانتی متر

 20 )3سانتی متر

 35 )4سانتی متر

 )39در یک ساختمان با مصالح بنایی نیاز است یک شاخه لوله به صورت توکار در داخل دیوار اجرا شود ،در
صورتیکه حداکثر ضخامت دیوار طبق نقشه ها  50سانتی متر باشد بزرگترین لوله ای که سازنده می تواند
در داخل دیوار اجرا کند کدام است؟
 -1لوله  2اینچ

 -2لوله  3اینچ

 -4لوله  1اینچ

 -3لوله  4اینچ

 )40دوره تناوب بازرسی (لوازم بهداشتی و قطعات معماری و سازه )،به ترتیب حداقل چند بار است؟
 )1دوسال یک بار -ساالنه دو بار
 )3ساالنه دو بار -دوسال یک بار

 )2ساالنه یک بار -ساالنه دو بار
 )4ساالنه دو بار -ساالنه یک بار

 )41شالوده یک ساختمان بنایی غیر مسلح دارای  1متر ضخامت است و .حداقل ارتفاع کرسی چینی چند
متر است؟
0.3 )1
3 )2
30 )3
1.3 )4

 )42صافی های هوا دریافتی از بیرون یا تخلیه هوا در محیطی که آلودگی هوا بیش از استانداردهای جهانی
می باشد هر چند وقت یکبار باید مورد بازرسی قرار گیرند؟
 )1هر سه ماه

 )2هر شش ماه

 )3هر ماه

 )4هر سال
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 )43ضخامت مؤثر دیوار میان تهی آجری در صورتیکه ضخامت مشخصه جدار بزرگتر  15سانتی متر و ضخامت
مشخصه جدار کوچکتر  10سانتی است و فاصله بین آنها  5سانتی باشد در صورتیکه تنها یکی از جدارها
تحت بار محوری قرار بگیرد چند سانتی متر است؟
11.18 )2

15.81 )1

18.027 )3

20 )4

 )44طول کشویی در قفل های کشویی نباید کمتر از  .........باشد.
 20)1میلی متر

 25 )2میلی متر

 30 )3میلی متر

 15 )4میلی متر

 )45قرار است در محوطه یک ساختمان تازه تاسیس شده  6طبقه که ارتفاع هر طبقه آن  3متر است چند
نیمکت جهت استراحت افراد در حاشیه راه دسترسی اصلی تعبیه گردد .با توجه الزامات مربوط به حریم
آوار کدام گزینه صحیح است؟
 )1فاصله نیمکت ها از دیوار خارجی ساختمان بیشتر از  5متر باشد و فضای حایل مناسب هم ایجاد گردد.
 )2فاصله نیمکت ها از دیوار خارجی ساختمان بیشتر از  7متر باشد و نیازی به فضای حایل نیست.
 )3فاصله نیمکت ها از دیوار خارجی ساختمان بیشتر از  6متر باشد و فضای حایل مناسب هم ایجاد گردد.
 )4با توجه به حریم آوار تا فاصله  18متری از ساختمان نباید نیمکت تعبیه گردد و نیازی به فضای حایل نیست.

 )46کدام تعریف در مورد جرز صحیح است؟
 )1عضو قائم مجزا که بعد افقی آن نسبت به ضخامت بیشتر از  3و برابر یا کمتر از  6باشد و ارتفاع آن از  5برابر طولش
کمتر باشد جرز می گویند.
 )2عضو قائم مجزا که بعد قائم آن نسبت به ضخامت بیشتر از  3و برابر یا کمتر از  6باشد و ارتفاع آن از  5برابر طولش
کمتر باشد جرز می گویند.
 )3عضو قائم مجزا که بعد افقی آن نسبت به ضخامت بیشتر از  3و برابر یا کمتر از  5باشد و ارتفاع آن از  6برابر طولش
کمتر باشد جرز می گویند.
)4عضو قائم مجزا که بعد قائم آن نسبت به ضخامت بیشتر از  3و برابر یا کمتر از 5باشد و ارتفاع آن از  6برابر طولش
کمتر باشد جرز می گویند.

 )47کدام گزینه در مورد شکل و رنگ عالئم تصویری الزام کننده صحیح است؟
 )1دایره  -آبی

 )2دایره  -زرد

 )4مثلث – زرد

 )3دایره -قرمز

 )48مصالح بنایی غیر مسلح به علت  ...........و  ،..............مصالح مناسبی برای سازه های مقاوم در مقابل انفجار
نمی باشند.
 )1تردشکنی -جرم کم
 )2جرم زیاد -یکپارچگی
 )3تردشکنی -عدم یکپارچگی
 )4جرم کم -تردشکنی

 )49کدام مورد باید هر  5سال یک بار با نمونه جدید تعویض گردد؟
 )1فیلتر هوا

 )2بالشتک منابع انبساط

 )3شیلنگ گاز

 )4کندانسور
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 )50کدام یک از تابلو های زیر به ترتیب بی نیاز از جواز – غیرمجاز – و تابلوی مجاز می باشد؟
 )1تابلوی تبلیغاتی – تابلویی که از سوی مقامات رسمی نصب می شود مانند تابلوی اطالع رسانی و راهنمایی مسیر -تابلو و
پالک داخل ساختمان.
 )2تابلوی اطالع رسانی – تابلویی که پنجره و یا درب و راه خروج اضطراری و یا هرگونه راه دخول و خروج را سد کند – تابلو
و پالک معرف کاربری
 )3شیشه نویسی روی ویترین مغازه در صورتی که از  %25سطح شفاف ویترین تجاوز نکند – هرنوع تابلو دارای نورپردازی
داخلی که باعث تابش نور مستقیم موثر به داخل تصرف اطراف خود شود مگر آنکه تابلو مربوط به تصرف مذکور باشد-
تابلوی تبلیغاتی
 )4تابلوی راه های شهری – تابلوی منع شکار و ماهی گیری – تابلوی هشدار دهنده موقت در ساختمان

 )51کدام یک از تابلوهای زیر باید از جنس مواد نسوز و یا پالستیک تایید شده باشد؟
 )1تابلویی که نزدیک ترین لبه آن در فاصله  1.5متری بازشو دیوار خارجی بنا ساخته شود.
 )2تابلویی که دورترین لبه آن در فاصله  1.5متری بازشو دیوار خارجی بنا ساخته شود.
 )3تابلویی که نزدیک ترین لبه آن در فاصله  1.8متری بازشو دیوار خارجی بنا ساخته شود.
 )4تابلویی که دورترین لبه آن در فاصله  1.8متری بازشو دیوار خارجی بنا ساخته شود.

 )52لوله حامل مواد قابل احتراق شامل چه رنگ هایی است؟
 )1نوشته سفید روی زمینه آبی
 )3نوشته سفید روی زمینه قهوه ای

 )2نوشته سفید روی زمینه قرمز
 )4نوشته سیاه روی زمینه زرد

 )53کدام گزینه مناسب ترین روش برای عایقکاری درز بین دیوار و پی یک ساختمان آجری در برابر نفوذ
رطوبت بدون کاهش در مقاومت برشی را نشان می دهد؟
 15 )1میلیمتر مالت ماسه سیمان با نسبت ماسه به سیمان  2به 1
 25 )2میلیمتر مالت ماسه آهک با نسبت ماسه به آهک  2به 1
 20 )3میلی متر مالت ماسه-سیمان با نسبت سیمان به ماسه  1به 2
 )4دوالیه قیر گونی

 )54کدام یک از تعاریف زیر نادرست است؟
 )1واحد مصالح بنایی توخالی دارای فضاهای مختلف اعم از سوراخ ها ،حفره ها و فرورفتگی ها است که حجم آنها برابر با 35
تا  70درصد از حجم کلی باشد.
 )2واحد مصالح بنایی سوراخ دار دارای یک یا چند سوراخ با حجم کمتر از  35درصد حجم کلی می باشد
 )3یکی از اجزای اصلی تشکیل دهنده واحد مصالح بنایی شامل آجر یا بلوک را واحد بنایی می نامند.
 )4میلگرد بستر از یک جفت مفتول طولی تغییر شکل یافته که مفتول های عرضی به صورت نردبانی یا خرپایی به آن جوش
شده اند ،تشکیل شده و در ابعاد مناسب برای قرارگیری در درزهای مالت بین ردیف های واحدهای بنایی نصب می شود

 )55مقرر است در شهری تعدادی ساختمان مسکونی آجری ساخته شوند .مطالعات ژئوتکنیکی و لرزه خیزی
انجام شده وجود چند گسل فعال در منطقه را نشان داده است .آجرهایی با حجم فضای خالی  %46و
 60%نسبت به حجم کل به ترتیب در ساخت کدامیک از دیوارهای ساختمان های موردنظر میتوانند مورد
استفاده قرار بگیرند؟
 )1سازهای -سازه ای
 )3غیر سازه ای -غیرسازه ای

 )2سازه ای -غیر سازه ای
 )4غیر سازه ای -نما
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 )56کدام گزینه نادرست است؟
 )1کاهش جرم ،تاثیر مثبت بر مقاومت سازه در برابر زلزله و انفجار دارد.
 )2میلگردهای  S500و کمتر دارای شکل پذیری کافی برای بارگذاری دینامیکی می باشند.
 )3استفاده از الیاف در بتن ،باعث افزایش مقاومت خمشی ،برشی و کششی ،مقاومت در برابر بارهای دینامیکی بویژه بارهای
ضربه ای می شود.
 )4بتن مسلح به طور ویژه ای در برابر بارهای انفجاری ،آتش و نفوذ ترکش مقاومت مناسبی دارد و از مصالح ممتاز برای
سازه های مقاوم در برابر انفجار به شمار می آید.

 )57کدام گزینه نادرست است؟
 )1ترکش های اولیه بیشتر باعث صدمات انسانی و ترکش های ثانویه سبب آسیب به عناصر غیرسازه ای می شود.
 )2ترکش های ثانویه ترکش هایی هستند که در اثر انفجار بر روی سازه ها و یا تجهیزات مجاور محل انفجار تولید می گردند.
 )3ترکش های اولیه ترکش هایی هستند که بطور مستقیم از بدنه سالح انفجاری و ملحقات آن ایجاد می شوند.
 )4اثر ترکش ها بیشتر باعث صدمات انسانی و بر عناصر غیرسازه ای است و تاثیر عمده ای بر سازه باربر اصلی ندارد.

 )58یک کولر گازی در شهر بندرعباس حداقل چند بار در سال باید بازرسی شود؟
 )1یک بار

 )2دو بار

 )4چهار بار

 )3سه بار

 )59کدام یک از گزینه های زیر در ارتباط با انتخاب نوع بازرس مناسب برای یک خوابگاه  5طبقه با ارتفاع
هر طبقه  3.2متر صحیح می باشد؟ (زیر بنای مفید  1000مترمربع)
 -1به ازای هر  500مترمربع زیر بنا یک بازرس حقیقی
-2بازرس حقوقی
-3به ازای هر  500مترمربع زیر بنا یک بازرس حقوقی
-4حداقل یک بازرس حقیقی

 )60کدام یک از گزینه های زیر خارج از وظایف مسئول نگهداری ساختمان می باشد؟
 -1انجام کلیه دستورالعمل های اجرائی مطابق با ابالغیه ها و حکم های صادره توسط مراجع ذیصالح برای اطمینان از اجرای
مقررات مربوط به نگهداری ساختمان
 -2اعالم رسمی دستورالعملها و ضوابط مقرر در مواقع لزوم
 -3صادر کردن دستور جمع آوری اخطاریه ها پس از رفع نواقص
 -4بایگانی مکاتبات و اقدامات انجام شده رد جهت مراقبت و نگهداری ساختمان
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