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 ............ )1موظف است کنترل کیفیت دقیقی بر عملیات بستن پیچ و مهره ها در کارگاه نصب اعمال داشته،
و گزارش های مربوط به این کنترل ها را جهت بررسی و تأیید اعالم نماید.
 )2ناظر

 )1پیمانکار

 )4طراح

 )3کارفرما

 )2ارزش یک جوش گوشه (ضخامت گلوگاه موثر=  10میلی متر) ،با الکترود  (𝐹𝑈 = 2400 kg/cm2) E60و با ضریب
بازرسی  0.85چند کیلوگرم بر سانتی متر است؟
650 )1

1800 )2

605 )4

612 )3

 )3استفاده از کدام مهاربندی در قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه ،مجاز نمی باشد؟

)2

)1

)3

)4

 )4اگر سطح فوالد پس از ماسه پاشی ،به هنگام بازرسی بدون استفاده از ذره بین عاری از روغن ،چربی و
کثیفی باشد و نیز بیشترین مقدار الیه اکسید حاصل از نورد ،زنگ و پوشش های رنگی و مواد خارجی از
روی سطح زدوده شده باشد هرگونه مواد آالینده باقیمانده باید به سختی به سطح چسبیده باشند چه
درجه ای از آماده سازی سطوح صورت گرفته است؟
 : Sa2.5 )2تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق تر
 :Sa1 )1تمیز کردن به صورت ماسه پاشی خفیف
 : Sa3 )3تمیز کردن به صورت ماسه پاشی با حصول سطح نقره ای  :Sa2 )4تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق

 )5اگر ضخامت جوش انگشتانه  8 mmباشد و ضخامت قطعهی سوراخ شده  2میلی متر بیشتر از ضخامت
جوش مورد نظر در نظر گرفته شود حداقل فاصلهی مرکز به مرکز سوراخهای جوش انگشتانه ،چند
میلیمتر است؟
92 )1

72 )2

86 )3

84 )4

 )6انتخاب مسیر مناسب برای جوشکاری از چه جهت حائز اهمیت است؟
 )1جلوگیری از زخم در لبه

 )2کوتاه کردن مسیر جوشکاری

 )3افزایش مقاومت جوش

 )4امتزاج کامل جوش

 )7آزمایشی شامل اثرگذاری یک گلوله فوالدی سخت بر روی قطعه فلزی مورد آزمایش تحت یک فشار
معین و زمان از پیش تعریف شده چه نام دارد؟
 )1ضربه

 )2حک

 )3برینل

 )4شکست نمونه کنج
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 )8با توجه به مقاطع داده شده در شکل کدام گزینه صحیح است؟
 )1در مقطع  Aباید کمانش موضعی جان کنترل شود.
 )2در مقطع  Bباید کمانش موضعی کنترل شود.
 )3در هر دو مقطع باید کمانش موضعی بال کنترل شود.
 )4در مقطع  Aباید تسلیم کششی بال کنترل شود.

( Aمقطع فشرده)

B

 )9برای اتصال پوششی دو ورق با ضخامتهای  4و  10میلیمتر ،با جوش دو طرفه حداقل چه مقدار هم
پوشانی الزم است؟
20 )1

50 )2

15 )4

25 )3

 )10در یک قطعه با ضخامت  20میلی متر  ،میزان بریدگی لبه جوش در طولی معادل  50میلی متر در هر 300
میلی متر طول نوار ،تا چه اندازه قابل پذیرش است؟
 1 )1میلی متر

 2 )2میلی متر

 1.5 )3میلی متر

 2.5 )4میلی متر

 )11برای چند درصد از جوش های لب به لب عرضی و طولی در بال های فشاری باید آزمایش پرتونگاری یا
فراصوت انجام شود؟
%20)1

%30)2

%10)4

%100)3

 )12برای خال جوش چه ورق هایی استفاده از الکترودهای کم هیدروژن توصیه می گردد؟
 )1ورق با ضخامت بیشتر از  25میلی متر
 )2ورق با ضخامت کمتر از  25میلی متر
 )3ورق با ضخامت کمتر از  20میلی متر
 )4ورق با ضخامت بیشتر از  20میلی متر

 )13به لحاظ محاسباتی ضخامت گلوگاه موثر جوش گوشه نشان داده شده در شکل زیر برحسب میلی متر
به کدام گزینه نزدیک است؟
8.5 )1
12 )2
6 )3
4.2 )4
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 )14تحت اثر لنگر خمشی نسبت به محور قوی یک تیر Iشکل ساخته شده با دو محور تقارن از ورقهای
 300 ×15 mmبرای بالها و ورق  500×10 mmبرای جان کدام گزینه صحیح است؟ (Fy= 240 MPa

و

E=2×105

 MPaمیباشد)
 )2بال غیر فشرده و جان فشرده است.
 )4بال فشرده و جان غیرفشرده است.

 )1بال فشرده و جان فشرده است.
 )3بال غیر فشرده و جان غیر فشرده است.

 )15ترکیب پیچ و پرچ در کارهای جدید و تعمیر ساختمان های موجود تنها به شرطی مجاز است که پیچ ها
از نوع  ................بوده و بصورت  ..............طراحی شده باشند.
 )1معمولی -اصطکاکی

 )2پرمقاومت -اتکایی

 )3پرمقاومت -اصطکاکی

 )4معمولی -اتکایی

 )16تیر ورق سازه ای است مرکب از اتصال چند صفحه فوالدی که برخالف تیرآهن که به روش ریختگی و
یکپارچه تولید میشود ،به روش جوشکاری تهیه میشود و برای مقاطعی که امکان تولید حداقلی تیر آهن
وجود ندارد تولید میشود.در تیر ورق جوشی ،مطابق شکل حداکثر اعوجاج مقطع چند میلی متر است؟
1.5)1
3)2
4)3

80cm

4.5)4

 )17جوش صددرصد را می توان به صورت جوش شیاری با نفوذ نسبی با پخ زدن لبه تحت زاویه  ۶0درجه نیز
بدست آورد .روش جوشکاری در این حالت این طور خواهد بود که ابتدا شیار ایجاد شده در ضخامت ورق
را با جوش پر کرده و سپس یک جوش گوشه  ۶0درجه در خارج از ضخامت انجام می دهند .با فرض
ورقی به ضخامت  20میلی متر ،اندازه ساق اضافی جوش گوشه در حالت ب چقدر است و مشخص کنید
حدودا به ازای چه ضخامتی هزینه نسبی دو روش الف و ب با هم برابر است؟

 5.8 )1میلی متر35 -میلی متر
15.3 )3میلی متر 25 -میلی متر

 5.8 )2میلی متر 25 -میلی متر
15.3 )4میلی متر 15 -میلی متر
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 )18حداقل بعد جوش گوشه برای اتصال  2ورق با ضخامت های  25میلی متر و  15میلی متر با یک بار عبور
چقدر باید باشد؟
8 )2

3 )1

6 )4

5 )3

 )19کدام گزینه نادرست است؟
 )1وقتی دمای محیط کمتر از ( )-15درجه سلسیوس باشد ،جوشکاری نباید انجام شود.
 )2وقتی که دمای فلز پایه کمتر از دمای توصیه شده برای ضخامت ورق است ،برای هر دو حالت خال جوش و جوش اصلی باید پیش گرمایش
انجام شود.
 )3وقتی که دمای فلز پایه کمتر از دمای توصیه شده برای ضخامت ورق است ،پیش گرمایش برای جوش اصلی نیاز است و برای خال جوش
ضرورتی ندارد.
 )4گرمای قوس دمایی معادل  3000تا  5000درجه سلسیوس ایجاد می کند.

 )20حداقل فاصله مرکز تا مرکز برش گیرهای از نوع گل میخ در امتداد محور طولی و عمود بر محور طولی
در داخل کنگرههای ورق فوالدی شکل داده
شده  ،در صورتی که قطر گل میخ

20 mm

باشد ،به ترتیب چند میلی متر است؟
40 -120 )1

120-80 )3

80 -120 )2

80-80 )4

 )21حداقل نیروی پیش تنیدگی پیچ پرمقاومت  M34کدام است؟ ( =Aسطح مقطع اسمی پیچ = B ،سطح مقطع زیر
دندانه و  = FUتنش کششی نهایی مصالح پیچ )
0.7U UU)1

0.55U UU )2

0.7U UU)3

0.6U UU)4

 )22در اتصال گیردار مستقیم تیر با مقطع کاهش یافته در قابهای خمشی با دال بتنی سازه ای:
 )1در صورتی که تیرها در فاصله بین دو ناحیه حفاظت شده دارای برشگیرهای فوالدی مدفون در بتن به فاصله حداکثر برابر 400
میلی متر باشند ،تعبیه مهارهای جانبی در محل های مذکور الزامی نیست.
 )2در صورتی که تیرها در فاصله بین دو ناحیه حفاظت شده دارای برشگیرهای فوالدی مدفون در بتن به فاصله حداکثر برابر 300
میلی متر باشند ،تعبیه مهارهای جانبی در محل های مذکور الزامی است.
 )3در صورتی که تیرها در فاصله بین دو ناحیه حفاظت شده دارای برشگیرهای فوالدی مدفون در بتن به فاصله حداقل برابر 300
میلی متر باشند ،تعبیه مهارهای جانبی در محل های مذکور الزامی نیست.
 )4در صورتی که تیرها در فاصله بین دو ناحیه حفاظت شده دارای برشگیرهای فوالدی مدفون در بتن به فاصله حداکثر برابر 300
میلی متر باشند ،تعبیه مهارهای جانبی در محل های مذکور الزامی نیست.

 )23در تحلیل پایداری کل سازه با روش طول مؤثر:
 )1کاهش سختی تیرها با ضریب  0.85در محاسبات اعمال می شود.
 )2کاهش سختی ستون ها با ضریب  0.5در محاسبات اعمال می شود.
)3فقط کاهش سختی اعضای خمشی در نظر گرفته می شود.
 )4کاهش سختی در نظر گرفته نمی شود.
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 )24در جوش شیاری سقفی دوطرفه با نفوذ کامل دو ورقی که ضخامت هر کدام  20میلیمتر است .حداکثر
عمق شیار در دو حالت الف :با وجود امکان برگرداندن ورق ب :بدون امکان برگرداندن ورق به ترتیب
چند میلیمتر میتواند باشد؟
15-10 )1

10-15 )2

10-10 )4

15-15 )3

 )25در دو اتصال پیچی با تعداد  10و  4پیچ پر مقاومت ،در مرحله پیش نصب جهت حصول اطمینان از دقت
ساخت و کیفیت جفت و جور شدن قطعات در هنگام نصب ،حداقل چند پیچ باید برای هر اتصال (به
ترتیب) بسته شود؟
2-3 )2

1 -3 )1

2-2 )4

1-2 )3

 )26در کدام یک از حالت های زیر می توان از اتصال اتکایی با پیچ پرمقاومت استفاده کرد؟
 )1تکیه گاه جراثقال
 )2وصله ستون در یک ساختمان کوتاه مرتبه
 )3تکیه گاه ماشین های متحرک
 )4تکیه گاه یک دستگاه که بار چرخه ای در بدنه ایجاد می کند.

 )27در محیطی که تحت اثر خوردگی شدید عوامل جوی قرار دارد .برای اتصال دو ورق فوالدی به ضخامت25
و  20میلی متر به یکدیگر از سوراخ بزرگ شده به قطر  24استفاده شده است .لبه ورقها با گیوتین بریده
شده است .حداکثر و حداقل فاصله مجاز مرکز سوراخها تا لبه ورق به ترتیب به کدامیک از ارقام آمده
در گزینهها بر حسب میلیمتر نزدیکتر است؟
)1

 150و 43

 160 )2و 45

 125 )3و 45

 125 )4و 43

 )28برای کم نگه داشتن مقدار هیدروژن موجود در فلز جوش کدام روش نامناسب است؟
 )1چربی یا کثیفی را از روی سیم جوش و فلز پایه پاک کرد.
 )2افزایش دمای کار
 )3حذف رطوبت از پودر با پختن آن در کوره
 )4افزایش سرعت جوشکاری

 )29در مقطع لوله ای با یک ورق اتصال هم محور (شکل مقابل) ،در صورتیکه  D= 10 mmو طول جوش 15
میلی متر باشد ضریب تاخیر برش چقدر است؟ (ضخامت جداره  2میلی متر)
2 )1
3 )2
4 )3
1 )4
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 )30در مقطع مختلط نشان داده شده در شکل ،مساحت نیمرخ فوالدی و مساحت آرماتورهای طولی بر حسب
میلیمتر مربع به ترتیب چقدر باشد تا برای هردو مقدار به صورت تواما الزامات مقاطع مختلط رعایت
گردد؟

 1550 )1و 650
 1450 )3و 820

 1650 )2و 750
 1750 )4و 620

 )31در مقطع مختلطی با ابعاد  30×40سانتیمتر و با هسته فوالدی کدام گزینه نمی تواند صحیح باشد؟
 )1سطح مقطع هسته فوالدی  15سانتیمترمربع باشد.
 )2فاصله تنگهای عرضی در طول  14سانتیمتر باشد.
 )3سطح مقطع هسته فوالدی  13سانتیمترمربع باشد.
 )4فاصله تنگهای عرضی در طول  16سانتیمتر باشد.

 )32در یک جوش گوشه کوتاهترین فاصله بین ریشه مقطع جوش تا سطح خارجی آن  ۶میلی متر است
حداقل طول مؤثر جوش به منظور تحمل تنش ،تقریبا چند میلیمتر باید باشد؟
40 )2

24 )1

44 )4

34 )3

 )33در یک قطعه فوالدی ،سوراخی به قطر  33میلی متر داریم .براى آن که بیشرین تغییر مجاز در اندازه
سوراخ حاصل شود پس از برقو زدن کامل بدنه ،عملیات را تا هنگامى که انتهاى برقو به اندازه ی  40میلى
متر از انتهای سوراخ خارج شده است ادامه داده ایم .با توجه به اطالعات فوق بعد از اصالح با برقو قطر
سوراخ چقدر شده است؟
 35 )1میلی متر

 38 )2میلی متر

 40 )3میلی متر

 42 )4میلی متر

 )34دمای گرم کردن قطعات برای اصالح حرارتی حداکثر تا  ..........درجه سلسیوس مجاز بوده و فقط قطعاتی
را می توان با استفاده از گرمایش اصالح نمود که تحت بار نباشند.
650 )2

700 )1

550 )4

600 )3

 )35رواداری مجاز در ارتفاع کل یک تیرورق با ارتفاع  1000میلی متر در صفحه مرکزی جان چند میلی متر
است؟
3 )1

4 )2

8 )4

5 )3

 )36زاویه الکترود نسبت به ورق در جوشکاری یک جوش شیاری در وضعیت تخت چند درجه باید باشد؟
45 )1

90 )2

60 )3

75 )4
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 )37کدام گزینه در مورد رنگ آمیزی صحیح نیست:
 )1صفحاتی که در اتصال اصطکاکی روی هم قرار می گیرند ،نباید رنگ شوند و فقط به 20میکرون رنگ انبارداری نیاز است.
 )2برای جلوگیری از سوسماری شدن پوشش ،باید رنگ آستر و رویه از یک کارخانه تهیه شوند.
 )3رنگ ها باید در مکانی انبار شوند که دمای محیط حداقل برابر  18و حداکثر  35درجه سلسیوس باشد.
 )4در سطوح و لبه هایی از سازه فوالدی که پس از رنگ آمیزی جوش خواهند شد ،باید رنگ آمیزی در فاصله  5میلی متری از
خط جوش متوقف شود.

 )38سفتی کامل پیچ به حالتی گفته می شود که:
 )1دو کارگر به کمک آچار دسته بلند ،یا با آچار معمولی یا به وسیله آچار بادی تأمین نموده اند.
 )2کارگر ماهر با آچار معمولی بدون آنکه با وزن خود به دسته آچار نیرو وارد کند ،با به کار گیری آخرین توان خود نتواند پیچ را
از آن محکم تر نماید.
)3با استفاده از آچار مدرج تامین شده است.
 )4مهره همراه با پیچ شروع به دوران می کند.

 )39ضخامت موثر جوش شیاری لب گرد بین یک میلگرد ( شعاع =  12میلی متر) و یک صفحه ( ضخامت 20
میلی متر) به کدام گزینه نزدیکتر است؟
6 )1

5.8 )3

10 )2

3.6 )4

 )40طول ،ارتفاع و شعاع قوس سوراخ دسترسی برای جوش شیاری بال تحتانی یک تیر به بال یک ستون ،
در اتصال صلب مستقیم تیر به ستون در کدام گزینه به صورت توامان نمی تواند صحیح باشد؟
12-40 -35 )1

8-55-30)2

10-50-40 )3

8-55-45 )4

 )41فاصله مرکز تا مرکز گل میخ هایی به شعاع  5میلی متر در سقف های مختلط به صورت مقطع فوالدی و
دال بتنی متکی بر آن در کدام محدوده قرار می گیرد؟
 20 )1تا  150میلی متر
 15 )3تا  200میلی متر

 40 )2تا  300میلی متر
 30 )4تا  350میلی متر

 )42الکترودهای سازگار در جوشکاری با جوش شیاری کششی ورقهای از جنس فوالد با مقاومت تسلیم 400
مگاپاسکال و با ضخامتهای از  8تا  15میلیمتر کدام میباشد؟
 E60 )1و معادل آنها
 E70 )3یا معادل آن

 E60 )2و  E70و معادل آنها
 E80 )4یا معادل آن
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 )43کدام الکترود برای جوشکاری نشان داده شده در شکل مناسبتر است؟

 )44کدام گزینه آزمایش مخرب جوش شیاری محسوب نمی شود؟
 )1آزمایش شکست نمونه زخم دار
 )3آزمایش خمش هدایت شده

 )2آزمایش کشش مستقیم برای برش طولی و برش عرضی
 )4آزمایش کشش روی نمونه تمام مصالح

 )45کدام گزینه در ارتباط با ورق های ضخیم نادرست است؟
 )1پیش گرمایش ورق های ضخیم ،باعث کاهش تنش های انقباضی که در اثر گیرداری درز ایجاد می گردد ،می شود.
 )2برای کاهش تنش های انقباضی در جوشکاری ورق های ضخیم ،الزم است فاصله ای حدود  1تا  2میلی متر ،بین دو ورق ایجاد
گردد.
 )3جوش در ورق ضخیم دارای مقاومت بیشتر و شکل پذیری کمتری خواهد بود.
 )4جوش در ورق ضخیم ،دیرتر از ورق نازک سرد می شود.

 )46کدام گزینه در مورد زمان انجام بازرسی عینی جوش یک قطعه فوالدی با تنش تسلیم  2400کیلوگرم بر
سانتی متر مربع صحیح است؟
 )1به محض خنک شدن جوش تا دمای صفر درجه
 12 )2ساعت بعد از تکمیل جوش
 )3به محض خنک شدن جوش تا دمای محیط
 48 )4ساعت بعد از تکمیل جوش

 )47کدام گزینه کاربرد عالئم جوشکاری را به درستی نشان می دهد؟
 )1جوش در محل

 )2جوش منقطع

 )3جوش منقطع

 )4جوش در محل

 )48کدام گزینه نادرست است؟
 )1در حین جوشکاری نباید اجازه داده شود دمای درز کمتر از دمای مقرر برای پیش گرمایش یا دمای بین پاسی گردد.
 )2در وصله مقاطع سنگین استفاده از پیش گرمایش و پس گرمایش و یا استفاده از الکترودهای کم هیدروژن الزامی است.
 )3در برش کاری نیمرخهای سنگین ،پیش گرمایش ضروری است.
 )4استفاده از پیش گرمایش برای مواردی که حداقل ضخامت موثر جوش شیاری با نفوذ نسبی با یک عبور قابل تعیین نیست
مجاز نمی باشد.
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 )49حداقل ضخامت دال بتنی در سقف های مختلط چند میلی متر است؟
 85 )2میلی متر

 90 )1میلی متر

 100 )3میلی متر

 80 )4میلی متر

 )50کدام یک از گزینه های زیر جزو اقدامات بازرس قبل از جوشکاری نمی باشد؟
 )1کنترل آمپراژ  ،ولتاژ و سرعت حرکت دست جوشکار
 )2کنترل مصالح فلز پایه و فلز جوش
 )3کنترل پخی ،هندسه ،هم راستایی و جفت و جوری درزها
 )4تنظیم برنامه ثبت نتایج

 )51گزینه نادرست در ارتباط با درزهای جناغی و الله ای در جوش های لب به لب کدام است؟
 )1درزهای الله ای و نیم الله ای کمترین مقدار فلز جوش را الزم دارند
 )2در درز جناغی ،با کاهش زاویه درز ،مصرف فلز جوش کاهش می یابد.
 )3با افزایش ضخامت ورق ،استفاده از درز جناغی دوطرفه به یک طرفه ترجیح دارد.
 )4آماده سازی لبه های درز الله ای در هر کارگاهی براحتی امکان پذیر است.

 )52مساحت خالص تسمه نشان داده شده در امتداد محور  1-1براساس کدام رابطه تعیین می شود؟

 )53مسئولیت هندسه برشها و قطعات در نقشه های محاسباتی فوالدی بر عهده کدام عامل است؟
 )2سازنده اسکلت

 )1مهندس طراح

 )3پیمانکار

 )4ناظر

 )54ممان اینرسی و سطح مقطع یک عضو کششی به ترتیب برابر 200 cm4و  28.5cm2می باشد ،حداکثر طول
آزاد مجاز آن برای مقادیر داده شده حدودا چقدر است؟
 4 )1متر

 8.25 )2متر

 7.5 )3متر

 7.95 )4متر

 )55نرخ ترسیب زیاد در نوار جوش در کدام یک از روش های جوشکاری ایجاد می شود؟
 )1جوش زیرپودری
 )3جوشکاری دستی

 )2جوش تحت حفاظت گاز
 )4جوشکاری نیمه خودکار
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 )56ناودانی شکل زیر تحت کشش قرار دارد .پیچ ها از نوع پرمقاومت  A490با قطر  20میلی متر می باشند و
سطح برش از محل دندانه نمی گذرد .در صورتیکه اتصال در حالت اتکایی باشد و با سفت کردن پیچ ها
به حالت اصطکاکی درآوریم مقاومت برشی طراحی اتصال حدودا چقدر تغییر می کند؟ ( فرض کنید فقط
مقاومت برشی طراحی اتصال براساس مقاومت برشی طراحی پیچ و اصطکاک صفحات حساب می شود.
سوراخ از نوع استاندارد و وضعیت سطحی اتصال کالس  Bاست .از ورق پرکننده استفاده نمی شود و
واحد ها در شکل بر حسب میلی متر است)

 22 )2درصدافزایش
 12 )4درصدکاهش

 22 )1درصدکاهش
 12 )3درصدافزایش

 )57نفوذ ناقص بدین معنی است که فلز جوش تا عمق کمتری از آنچه در طراحی در نظر گرفته شده است در
داخل درز یا شیار نفوذ می نماید .این عیب که عمدتاً به جوش های شیاری نفوذی مربوط می گردد ،تحت
چه شرایطی ایجاد می شود؟
 )1ضخامت پیشانی ریشه کمتر از نیاز دهانه ریشه باشد.
 )3سرعت حرکت الکترود خیلی کم باشد.

 )2دهانه ریشه خیلی کوچک باشد.
 )4زاویه پخ شیار  vشکل خیلی بزرگ باشد.

 )58یک تیر فوالدی با مقطع " "Iاز ورق های نشان داده شده در شکل ساخته شده است و اتصال بالها به
جان با جوش گوشه دو طرفه با ساق  13میلی متر انجام می یابد .حین جوشکاری احتمال هاللی شدن
بال ها وجود دارد و بایستی آنها را صاف نمود .مقدار تحدب ناشی از هاللی شدن را چند میلیمتر تخمین
می زنید؟
9.5)1

)59

8)2

8.5)3

10)4

کدام گزینه در ارتباط با جوشکاری نادرست است؟

 )1نفوذ ناقص جوش ،دالیلی مشابه با ذوب ناقص دارد.
 )2حداکثر نفوذ ،زمانی حاصل می شود که انبر به صورت عمود بر سطح قطعه کار نگه داشته شود.
 )3پاشش به دلیل کم بودن شدت جریان نسبت به قطر سیم جوش یا طول قوس کم رخ می دهد.
 )4تغییر زاویه انبر در سوختگی کناره جوش تاثیر می گذارد.

 )60دمای موضع گرم شده نباید از  .........درجه سلسیوس برای فوالد معمولی و  .........درجه سلسیوس برای
فوالد پرمقاومت و آلیاژی بیشتر شود .این دما باید به کمک گچهای رنگی مخصوص که در دمای حدود
 ............درجه سلسیوس تغییر رنگ میدهند ،مورد کنترل قرار گیرد.
700-565-650 )1

600-550-600 )2

700-650-600 )3

600-565-650 )4
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