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موسسه آموزشی روبون

 )1محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن چند سال از زمان قطعیت رای انتظامی میتوانند از
شورای انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند؟
10 )4
7 )3
5 )3
3 )1
تبصره  3ماده  : 90محکومان به مجازات درجه شش پس از گذراندن ( )10سال از زمان قطعیت رای انتظامی میتوانند از شورای
انتظامی نظام مهندسی تقاضای عضویت مجدد و رفع منع استفاده از پروانه اشتغال نمایند.

گزینه  4صحیح است.
 )2کدام یک از موارد زیر از وظایف و اختیارات بازرس محسوب نمی شود؟
 )1اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطالعاتی كه هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.
 )2اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت داراییها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه ای كه هیأت مدیره برای ارائه به
مجمع عمومی تهیه نموده است
 )3تعیین امضاء یا امضاهای مجاز به منظور برداشت از حسابهای بانکی ،امضای قراردادها ،اسناد و اوراق تعهدآور ،اقامه دعوی و
صلح و سازش.
 )4در صورتی كه هیأت مدیره تخلف یا تخطی از قانون و آئیننامه داشته و یا اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیار مجمع عمومی
قرار دهند بازرس باید مجمع عمومی را مطلع نماید.
ماده  82قانون وظایف و اختیارات بازرس (بازرسان) به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ اظهارنظر درباره صحت و درستی صورت داراییها و صورت حساب دوره عملکرد و ترازنامه ای كه هیأت مدیره برای ارائه به
مجمع عمومی تهیه نموده است و تهیه گزارش و تسلیم آن به هیأت مدیره حداقل ( )15روز قبل از تشکیل مجمع عمومی.
ب ـ اظهار نظر درباره صحت مطالب و گزارشها و اطالعاتی كه هیأت مدیره برای ارائه به مجمع عمومی تنظیم نموده است.
پ ـ بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند اقدامات و عملکرد هیأت مدیره در حدود قانون و آئیننامه های اجرایی آن بوده و حقوق
اعضا در حدودی كه قانون و آئیننامه های آن تعیین كرده به طور یکسان رعایت شده باشد و در صورتی كه هیأت مدیره تخلف یا
تخطی از قانون و آئیننامه داشته و یا اطالعاتی برخالف حقیقت در اختیار مجمع عمومی قرار دهند بازرس یا بازرسان مکلفند كه
مجمع عمومی را از آن آگاهی نمایند.
ت ـ بازرس یا بازرسان با اطالع هیأت مدیره حق دارند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی الزم را انجام داده و اسناد و مدارك
و اطالعات مربوط به نظام مهندسی استان را از هیأت مدیره مطالعه كرده و مورد رسیدگی قرار دهند .این رسیدگی نباید به گونه
ای باشد كه موجب وقفه در عملیات جاری شود.
ث ـ بازرس یا بازرسان میتوانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی كه بر عهده دارند از نظر كارشناسان استفاده كنند ،مشروط بر
اینکه آنها را از قبل به طور رسمی و كتبی به نظام مهندسی استان معرفی كرده باشند .این كارشناسان در موارد و حدودی كه
بازرس یا بازرسان تعیین میکنند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

گزینه  3صحیح است.
 )3درصورتی که در خالل انجام کار ،مدت اعتبار پروانه اشتغال به کار یا سایر مدارک قانونی فرد برای انجام
آن کار خاتمه یابد  ،چه اقدامی باید انجام شود؟
 )1پس از پایان كار به سازمان استان مراجعه نماید.
 )2بالفاصله به كارفرما اطالع دهد.
 )3برای تمدید مدت اعتبار به شورای مركزی استان مراجعه كند.
 )4بالدرنگ به ناظر هماهنگ كننده اطالع دهد.
اخالق 2-2رفتار با كارفرمایان ،طرف های قرارداد مهندسی و اشخاص در استخدام
 1-2-2پذیرفتن یا تعهد به انجام كار حرفه ای تنها درصورتی كه مهارت ،صالحیت حرفه ای ،علمی و فنی،
توان مدیریتی ،جسمی و روانی ،امکانات الزم و شرایط و اختیار قانونی برای انجام آن را دارا باشد و درصورتی كه در خالل انجام
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كار ،یک یا چند شرط از شرایط مذكور را از دست بدهد یا مدت اعتبار پروانه اشتغال به كار یا سایر مدارك قانونی وی برای انجام
آن كار خاتمه یابد یا از استفاده از آن محروم شود ،موضوع را بالدرنگ به كارفرما اعالم نماید.

گزینه  2صحیح است.
 )4در کدام گزینه قطر کالف میلگردهای  s240بر حسب متر نمی تواند صحیح باشد؟
 3 -10 )1متر

 2.5 -12 )2متر

 3 -14 )3متر

 3 -12 )4متر

 10-6-19-5 میلگردهای س  ،۲۴۰آج  ۳۴۰و آج  ۴۰۰با قطر کوچکتر یا برابر  ۱۲میلی متر به صورت کالف و یا به صورت شاخه
مستقیم با طول های مساوی بسته بندی می شوند .قطر کالف میلگردهای کالن باید حداقل  ۲۰۰برابر قطر میلگرد باشد.
میلگردهای س  ،۲۴۰آج  ۳۴۰و آج  ۴۰۰با قطر برابر و بزرگتر  ۱۴میلی متر و نیز تمامی میلگردهای آج  ۵۰۰فقط به صورت شاخه
مستقیم با طول های مساوی بسته بندی می شوند.

گزینه  3صحیح است.
 )5کدام گزینه از عوامل تاثیر گذار در تعیین قطر الکترود نیست؟
 )1وضعیت جوش
 )3مشخصات شیمیایی فلز پایه

 )2مهارت جوشکار
 )4نوع درز

بند2-2-19-5مصالح جوشکاری
 1-2-2-19-5الکترود جوشکاری الکترود به فلز پرکننده درز جوش گفته می شود که به شکل مفتول یا میلگرد نازک بدون روکش و یا
روکش دار عرضه می شود .روکش الکترود ترکیب شیمیایی و خواص فیزیکی فلز جوش را کنترل و تنظیم می کند .روکش ها
ممکن است اکسید کننده ،اسیدی ،سلولزی و یا قلیایی باشند .هنگام جوش کاری با الکترود ،جریان قوس الکتریکی بین انبرک
جوش کاری و قطعه کار برقرار می شود .نوع الكترود باید با مشخصات مکانیکی و شیمیایی فلز و نیز با خصوصیات جوش مورد
نظر سازگار باشد ،تا درز جوش به نحو مطلوب پر و مقاومت الزم اتصال به دست آید .قطر الكترود تابع عواملی مانند نوع و
وضعیت جوش ،نوع درز ،ضخامت ورق های اتصال و مهارت جوش کار است.

گزینه  3صحیح است.
 )6کدام یک از سیمان های زیر قابل مصرف نیست؟
 )1سیمان كیسه ای كلوخه شده كه با دو بار غلتانیدن پودر شود.
 )2سیمان كیسه ای كه كمتر از  45روز انبار شده است.
 )3سیمان فله ای كه كمتر از  90روز تولید شده است.
 )4سیمان كیسه ای كه همراه با  10كیسه دیگر در مناطق خشک انبار شده است.

بند  14-1-6-2-5سیمانی که به مدت زیاد انبار شود ممکن است به صورت کلوخه های فشرده در آید .این گونه سیمان ها را باید با
غلتانیدن پاکت ها بر روی کف اصالح کرد تا به صورت پودر درآیند .در صورتی که با یک بار غلتانیدن ،کلوخه به پودر تبدیل شود
آن را می توان مصرف کرد در غیر اینصورت قبل از مصرف باید تحت آزمایش های استاندارد مربوط قرار گیرد و الزامات مرتبط
کنترل شود.

گزینه  1صحیح است.
 )7خواص بتن های خودمتراکم شونده را می توان از طریق کنترل حداکثر اندازه سنگدانه ،استفاده از مقدار
مناسب ریزدانه ها ،استفاده از پودر سنگ ،استفاده از مواد دارای سطح ویژه باال مانند نانومواد و پوزوالن
ها ،استفاده از اصالح کننده های لزجت و مقدار و نوع مناسب روان ساز کنترل نمود .کدام گزینه در مورد
اندازه سنگدانه های این نوع بتن ها نادرست است؟
 )1می توان از سنگدانه هایی با اندازه حداكثر  25میلی متر استفاده كرد.
 )2توصیه می شود برای حفظ پایداری مخلوط ،اندازه حداكثر به  20میلی متر محدود شود.
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 )3استفاده از هر اندازه حداكثر سنگدانه در ساخت بتن خود متراكم شونده مجاز است.
 )4استفاده از هر اندازه حداكثر سنگدانه در ساخت بتن خود متراكم شونده مجاز نیست.
بند  5-1-3-10-5بتن خودمتراکم شونده
خ -استفاده از هر اندازه حداکثر سنگدانه در ساخت بتن خود متراکم شونده مجاز است ،اما توصیه می شود برای حفظ پایداری
مخلوط ،اندازه حداکثر به  ۲۰میلی متر محدود شود.

گزینه  4صحیح است.
 )8چنانچه شدت بار مرده و زنده در کف یک انبار به ترتیب  20و  8کیلو نیوتن بر مترمربع باشد .با فرض
سطح بارگیری  40مترمربع برای تیری در کف انبار ،شدت بار زنده تیر مورد نظر در محاسبات سازه
حداقل چند کیلو نیوتن بر مترمربع باید در نظر گرفته شود؟
8 )2

6 )1

7 )4

5 )3

بند  3-7-5-6صفحه :33بارهای زنده بیش از  5کیلونیوتن بر متر مربع کاهش نمی یابند.

گزینه  2صحیح است.
 )9در محاسبه وزن هر متر مکعب دیوار با با مصالح بنایی درصد آجر و مالت به ترتیب چقدر می توان درنظر
گرفت؟
20-80 )1

30-70 )2

جدول شماره پ  2-1-6جرم واحد حجم مصالح و اجزای ساختمان

10-90 )4

0-100 )3

در محاسبه وزن دیوار با مصالح بنایی می توان  70درصد وزن هر متر مکعب دیوار را مصالح آجری یا بلوکی و  30درصد بقیه را

مالت به حساب آورد.

گزینه  2صحیح است.
 )10اگر وزن یک بالگرد در هنگام برخاستن کمتر از  14کیلونیوتن باشد ،حداقل بار زنده گسترده یکنواخت
محل فرود بالگرد چقدر است؟
3 )1

4 )2

1 )4

2 )3

جدول  1-5-6حداقل بارهای زنده گسترده یکنواخت  Loو بار زنده متمرکز کف ها
5-12

انبارهای سنگین

()10و (12)2

---

6-12

موتورخانه ها

7.5

---

7-12

اتاق های هواساز -پمپ و نظایر آن

4

---

8-12

محل فرود بالگرد

()13و()12و(3)11

---

9-12

کف کاذب در فضاهای اداری

2.5

9

 )۱۱بار زنده کف جایگاه بالگردهایی با وزن کمتر از  ۱۴کیلونیوتن (در هنگام برخاستن) ۲ ،کیلونیوتن بر مترمربع در نظر گرفته شود.
این بار قابل کاهش نیست .وزن و ظرفیت بالگرد باید توسط مرجع ذیصالح اعالم شود.

صفحه 3
www.rooboon.ir

t.me/rooboon

موسسه آموزشی روبون

آزمون جامع مرحله  -1عمران نظارت و اجرا

 )۱۲دو بار متمرکز منفرد به فاصله  2.45متر باید به کف جایگاه محل قرارگیری چرخ ها) اعمال گردد .مقدار هر یک از این بارها
برابر  ٪۷۵وزن بالگرد در هنگام برخاستن می باشد .محل قرار گیری این دو باید طوری باشد که بیشترین اثر را بر سازه وارد نماید.
این بارها باید در سطحی به ابعاد  200×200میلی متر وارد شده و نباید با سایر بارهای زنده متمرکز و گسترده همزمان وارد شود.
 )۱۳یک بار متمرکز منفرد با مقدار  ۱۳.۵کیلونیوتن در سطحی به ابعاد  ۱۲۰ × ۱۲۰میلی متر در محلی که بیشترین اثر را در عضو
ایجاد کند ،اعمال گردد .نیازی به در نظر گیری همزمان این بار با سایر بارهای زنده گسترده و متمرکز نمی باشد.

گزینه 3

 )11نیروی وارد بر یک دیوار خارجی غیرسازه ای چند برابر نیروی زلزله وارد بر بست های اتصال این دیوار
می باشد؟ فرض می شود نیروهای بدست آمده برای هردو مورد بیش از حداقل و کمتر از حداکثر آیین
نامه ای است.
3 )1

0.32 )2

جدول  ۱-۴ضرایب اجزای معماری جزء معماری

2.5 )3

0.25 )4
ap

جزء معماری

Rpu

-1دیوار غیر سازه ای داخلی و تیغه
-دیوار غیر مسلح مصالح بنایی

1

1.5

-انواع دیگر دیوار و تیغه

1

2.5

2.5

2.5

1

2.5

-2اجزای طره ای نظیر جانپناه ،دیوارغیر سازه ای و دودکش که مهار نشده یادر محلی پایین تر ازمرکز
ثقل جزء مهار شده باشد.
 -3اجزای طره ای نظیر جانپناه ،دیوارغیر سازه ای و دودکش که در محلی باالتر ازمرکز ثقل جزء مهار
شده باشد.
-4دیوار خارجی غیرسازه ای واتصاالت آن
-دیوار و اتصال آن

1

2.5

-بست های سیستم اتصال

1.25

1

-5پوشش نما
-اجزای با شکل پذیری متوسط و اتصاالت آنها

1

2.5

-اجزای با شکل پذیری کم و اتصاالت آنها

1

1.5

2.5

2.5

 -6خرپشته (به استثنای حالتی که این بخش به صورت یکپارچه با سازه ساختمان ساخته شده باشد که
در آن صورت باید همراه با سازه تحلیل و طراحی شود)
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 -7پله فراری که جزئی از سازه اصلی ساختمان نباشد

1

2.5

-8سقف کاذب

1

2.5

 -9قفسه و کابینت

1

2.5

 4-5-3دیوارهای خارجی
پ -کلیه وسایل نگهدارنده و اتصاالت آنها باید برای نیروهای پند ( ) ۴-۲طراحی شوند ،توجه شود که این نیروها در مرکز جرم جزء
غیرسازه ای وارد می شود.
 4روش تحلیل استاتیکی
معادل در این روش نیروی جانبی زلزله طبق رابطه ( ) 4-1محاسبه شده و بر مرکز جرم جزء اثر داده می شود ،توزیع این نیرو بین
بخش های مختلف جزء به نسبت جرم آنهاست.
𝑍

)(4-1

) (1 + 2

𝑝𝐼 𝑝𝑊)𝑆0.4 𝑎𝑝 𝐴(1+

𝐻

= 0.32

1
2.5×1.25

=

𝑍
𝐻

) (1+2
𝑍
𝐻

) (1+2

𝑢𝑝𝑅

= 𝑢𝑝𝑉

𝑝𝐼 𝑝𝑊)𝑆0.4 𝑎𝑝 𝐴(1+
𝑅

𝑢𝑝
𝑊)𝑆=0.4 𝑎𝑝 𝐴(1+
𝑝𝐼 𝑝
𝑢𝑝𝑅

گزینه  2صحیح است.
 )12از کدام یک از مصالح زیر نمی توان برای خاکریزی استفاده کرد؟
 )1خاك رس تثبیت شده با آهک
 )2ماسه رسی در شرایط غیر اشباع
 )3شن رسی چسبنده
 )4شن خوب دانه بندی شده

بند  7-5-7صفحه  :49بهترین نوع مصالح برای خاکریزی ،خاک های  SW , GP , GWو  SPمی باشند .
در صورتی میتوان از خاک های  SM , GC , GMو  SCاستفاده کرد که بتوان از سیستم های زهکشی مناسب استفاده و خاک را
همواره در شرایط غیر اشباع و رطوبت کم نگه داشت.

گزینه  3صحیح است.
 )13اگر در طول عملیات گمانه زنی در عمق  3.5متری ،اپراتور احساس کند که به بستر سنگی رسیده است
برای اثبات وجود بستر سنگی حداقل چه تعداد گمانه باید حفر کند؟ در صورت اثبات ،حداکثر و حداقل
عمق گمانه به ترتیب چند متر خواهد بود؟
6 -6 -2 )1
6 -6 -1 )2
6 -6.5 -1 )3
3.5-6.5-1 )4

 بند  1-5-3-2-7صفحه  11باید حداقل یکی از گمانه ها تا  3متر در الیه سنگی نفوذ کند.

گزینه  4صحیح است.
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آزمون جامع مرحله  -1عمران نظارت و اجرا

 )14در صورت عدم اعتماد به کیفیت اجرای شمع ،از چه آزمایشی برای تعیین شرایط شمع های اجرا شده
و اینکه آیا نیاز به پیش بینی تمهیدات خاص دارد یا نه استفاده می شود؟
 )1آزمایش امواج صوتی عرضی یا مغزه گیری
 )2كوبش مجدد به همراه آزمایش دینامیکی شمع
 )3مغزه گیری و آزمایش بارگذاری
 )4آزمایش نفوذ مخروط

بند  4 - 10 - 6 - 7در مواردی که مشاهدات و یا بازرسی اطالعات نشان دهنده عدم اعتماد به کیفیت اجرای شمع ها باشد ،باید
بررسی تکمیلی به منظور تعیین شرایط شمع های اجرا شده و اینکه آیا نیاز به پیش بینی تمهیدات خاص برای بهبود وضعیت
آنها هست یا نه ،انجام شود .این بررسیهای شامل کوبش مجدد به همراه آزمایش دینامیکی شمع یا آزمایش تعیین یکپارچگی
شمع با دامنه کم همراه با آزمایش های محلی تکمیلی مکانیک خاک در اطراف شمع های مشکوک ،و آزمایش های بارگذاری
استاتیکی می باشد.

گزینه  2صحیح است.
 )15حداقل تعداد گمانه الزم برای انجام مطالعات ژئوتکنیکی برای احداث یک هتل با زیربنای 1300متر مربع،
در یک زمین با الیه بندی پیچیده چند عدد است ؟
4)1

3 )2

بند  2-4-3-2-7صفحه  :8جدول 1-2-7

5 )3

2 )4

سطح اشغال = متر مربع 1300
بدون گودبرداری
برای سطح اشغال بیش از  1000متر مربع  ،یک گمانه به ازای هر  1000متر مربع به مقادیر تعداد گمانه اضافه می شود.
حداقل تعداد گمانه 3+1=4

گزینه  3صحیح است
 )16کدام گزینه نادرست است؟
 )1برای مسلح نمودن قائم و افقی دیوارها و كالفها ،میلگرد آجدار با مقاومت تسلیم  400مگاپاسکال قابل استفاده است.
 )2میلگرد بستر پیش ساخته برای دیوارهای بنایی باید دارای حداقل یک سیم عرضی با قطر حدود  6میلی متر برای هر  0.2متر
مربع از مساحت دیوار باشد.
 )3درصد نسبی میلگردهای طولی در حفره یا در ردیف های واحدهای بنایی توخالی نباید بیش از4درصد در محل های بدون وصله
و  8درصد در محل وصله میلگردها باشد.
 )4فاصله عمودی میلگرد بستر نباید بیش از  400میلی متر باشد
بند  9-1-3-8میلگرد بست

میلگرد بستر پیش ساخته برای دیوارهای بنایی باید دارای حداقل یک سیم عرضی با قطر حدود  3میلی متر برای هر  0.2متر
مربع از مساحت دیوار باشد .فاصله عمودی میلگرد بستر نباید بیش از  ۴۰۰میلی متر باشد .سیم های طولی باید کامال در مالت
بند افقی خوابانده شوند

گزینه  2صحیح است.
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 )17ضخامت مؤثر دیوار دوجداره در صورتیکه ضخامت مشخصه جدار بزرگتر  12سانتی متر ،ضخامت
مشخصه جدار کوچکتر 10سانتی است و فاصله بین آنها  3سانتی باشد چند سانتی متر است؟ (تنها یکی
از جدارها تحت بار محوری قرار گرفته است).
18.3 )4
12.36 )3
25 )2
15.62 )1
بند  1-20-1-3-8صفحه  :30اگر یک جدار تحت بار محوری باشد ،ضخامت موثر دیوار میان تهی از ریشه دوم مجموعه مجموع
مربعات ضخامت های مشخصه جدارها بدست می آید.
فقط یک جدار تحت بار محوری می باشد.
2
2
=√12 + 10 ≈ 15.62ضخامت موثر

گزینه 1صحیح است.
 )18با توجه به شکل کدام گزینه در رابطه با ارتفاع کرسی چینی صحیح است؟

B= 200 mm

( =Hارتفاع كرسی چینی)
دیوار خارجی

A= 300 mm
كف تمام شده محوطه
H =A )2

H = A- 0.5B )1

> B+100mm )3

شالوده

H <A )4

H

بند  6-5-5-8كرسی چینی
اگر از كالف افقی به عنوان شالوده استفاده شود ،باید كالفهای افقی بر روی كرسی چینی با مصالح یشایی اجرا شود .در این حالت
رعایت موارد زیر الزامی است
الف) كرسی چینی باید از روی سطح شالوده تا حداقل  300میلی متر باالتر از كف تمام شده محوطه پیرامون ساختمان باشد

گزینه  4صحیح است.
 )19در صورتیکه حداکثر ضخامت دیوار در یک ساختمان با مصالح بنایی طبق نقشه ها  40سانتی متر باشد
کدام یک از لوله های زیر را نمی توان به صورت توکار در دیوار اجرا کرد؟
 -1لوله  2اینچ

 -2لوله  3اینچ

 -3لوله  4اینچ

 -4گزینه  2و 3

بند19-1-3-8صفحه :29عبور دادن لوله ها و مجاری توكار در صورتی مجاز است كه قطر آن ها از یک ششم ضخامت دیوار
كمتر باشد.
𝑚𝑐 40 ÷ 6 = 6.66

 3اینچ=  7.62و كوچکتر از  8.33می باشد پس مناسب ترین گزینه است.
 4اینچ=  10.16و بزرگتر از  8.33می باشد پس نادرست است.

گزینه  4صحیح است
 )20در یک بتن ریزی حجیم غیرمسلح از حداکثر بزرگترین ابعاد اسمی شن استفاده شده است .این گونه
مصالح سنگی چگونه باید در انبار نگهداری شوند؟
 ) 1در دو گروه كمتر و بیشتر از  25میلیمتر
صفحه 7
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 ) 2در انبار سرپوشیده
 ) 3دو گروه كمتر و بیشتر از  38میلیمتر
 ) 4دو گروه كمتر و بیشتر از  19میلیمتر
بند  1-3-3-9صفحه 16
بند  3-3-3-9مورد  5صفحه 17

گزینه  1صحیح است
 )21کدام گزینه در مورد سیمان پرتلند پوزوالنی نادرست است؟
 ) 1حداكثر میزان پوزوالن سیمان پرتلند پوزوالنی معمولی 15 ،درصد وزنی و سیمان پرتلند پوزوالنی ویژه 40 ،درصد وزنی است.
 ) 2حداقل میزان پوزوالن سیمان پرتلند پوزوالنی معمولی 5 ،درصد وزنی و سیمان پرتلند پوزوالنی ویژه 15 ،درصد وزنی است.
 ) 3سیمان های پوزوالنی معمولی ،برای مصارف عمومی در ساخت مالت یا بتن به كار می رود .
 ) 4سیمان های پوزوالنی ویژه به دلیل حرارت هیدراسیون و مقاومت كم در روزهای اولیه برای ساخت بتن های حجیم كاربرد
ندارند .
بند  9-3-2-1-2-1سیمان پرتلند پوزوالنی
سیمان پرتلند پوزوالنی ،چسباننده ای هیدرولیکی است كه مخلوط كامل ،یکنواخت و همگنی از سیمان پرتلند و پوزوالن می
باشد.
سیمان های پرتلند آمیخته با پوزوالن های طبیعی ،به دو گروه سیمان پرتلند پوزوالنی معمولی و سیمان پرتلند پوزوالنی ویژه
تقسیم بندی می شوند.
سیمان پرتلند پوزوالنی معمولی ،دارای پوزوالن به میزان حداقل  5و حداكثر  15درصد وزنی می باشد .این نوع سیمان با نماد
«پ.پ» نشان داده می شود و برای مصارف عمومی در ساخت مالت یا بتن به كار می رود.
سیمان پرتلند پوزوالنی ویژه ،دارای پوزوالن به میزان بیش از  15درصد تا  40درصد وزنی است .این نوع سیمان با نماد «پ.پ.و»
نشان داده میشود و معموال برای ساخت بتن های حجیم و نیز در مواردی كه بتن تحت تهاجم شیمیایی قرار می گیرد به كار می
رود .این نوع سیمان ،حرارت هیدراسیون كمی دارد ،در برابر امالح شیمیایی مقاوم و مقاومت فشاری آن در روزهای اولیه (تا سه
روز) كم است

گزینه  4صحیح است.
 )22اگر در کارگاهی امکان دانه بندی و کنترل رطوبت سنگدانه وجود نداشته باشد از لحاظ کنترل کیفیت
در چه رتبه ای قرار می گیرد؟
 )2ج

 )1ب

 )4ب یا ج

)3الف یا ب

جدول  5-5-9رتبه بندی كارگاه ها بر اساس وضعیت تولید بتن ،نظارت و كنترل كیفیت
وضعیت كنترل كیفیت
شرایط تولید و كنترل
ب
الف

ج

توزین یا پیمانه كردن سیمان

وزنی

وزنی

حجمی

توزین یا پیمانه كردن سنگدانه

وزنی

حجمی

حجمی

كنترل دانه بندی سنگدانه

كنترل شده

كنترل شده

بدون كنترل

كنترل رطوبت سنگدانه

كنترل شده

كنترل شده

بدون كنترل

نظارت بر تولید

در سطح عالی

در سطح خوب

در سطح ضعیف
صفحه 8
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امکانات آزمایشگاهی

موجود است

موجود است

در سطح محدود

تداوم در آزمایش

مداوم

گاهی اوقات

در سطح محدود

نیروی متخصص تولید بتن

وجود دارد

وجود دارد

در سطح محدود

گزینه  2صحیح است.
 )23کدام گزینه در رابطه با آزمایش مغزه نادرست است؟
 ) 1اگر بتن در شرایط بهره برداری از ساختمان مرطوب یا غرقاب باشد می باید مغزه ها را به مدت حداقل  40ساعت در آب غوطه
ور كرده و سپس به صورت مرطوب مورد آزمایش قرار داد.
 ) 2اگر بتن در شرایط بهره برداری از ساختمان ،خشک باشد می باید مغزه ها را به مدت  28روز در هوای با دمای  16-27درجه
سانتی گراد و رطوبت نسبی كمتر از  60درصد خشک كرده و سپس مورد آزمایش قرار داد.
 )3نتایج آزمایش مقاومت مغزه ها ،به صورت خشک یا مرطوب را می باید به مقاومت ازمونه استوانه ای استاندارد تبدیل كرد.
 )4در صورتی كه دستگاه نظارت در انتخاب نقاط مشکوك یا مراحل تهیه و آزمایش مغزه ها شک نماید ،تکرار مغزه گیری توصیه
می گردد.
بند  6-8-10-9نحوه برخورد با بتن های «غیر قابل قبول از نظر مقاومت»
اگر بتن در شرایط بهره برداری از ساختمان ،خشک باشد می باید مغزه ها را به مدت هفت روز در هوای با دمای  16-27درجه
سانتی گراد و رطوبت نسبی كمتر از  60درصد خشک كرده و سپس مورد آزمایش قرار داد .اگر بتن در شرایط بهره برداری از
ساختمان مرطوب یا غرقاب باشد می باید مغزه ها را به مدت حداقل  40ساعت در آب غوطه ور كرده و سپس به صورت مرطوب
مورد آزمایش قرار داد.

گزینه  2صحیح است.
 )24بتن باید در طول عملیات بتن ریزی با استفاده از وسایل مناسب متراکم شود .به گونه ای که میلگردها و
اقالم مدفون را به طور کامل در بر گیرد و قسمتهای داخلی و به خصوص گوشه های قالب ها را به خوبی
پر کند .کدام گزینه در رابطه با نحوه ویبره کردن صحیح است؟
 )1تخماق نباید به انتهای قالب یا انتهای الیه مربوط به همان مرحله بتن ریزی برسد و رعایت فاصله  5سانتی متری از قالب و
انتهای الیه ضروری است.
 ) 2فاصله بین نقاط فرو بردن ویبراتور می باید حداكثر  0.5برابر شعاع عملکرد موثر ویبراتور باشد.
 )3درصورت استفاده از ویبراتورهای متصل به قالب برای تراكم بتن دیوارها و ستون ها ،طول  700میلیمتری باالی این اعضا را
می باید با ویبراتور شلنگی نیز متراكم كرد.
 )4تراكم بتن ستون ها می باید الزاما توسط ویبراتورهای ماشینی صورت گیرد.
بند  7-5-7-9تراكم بتن ستون ها می باید الزاما توسط ویبراتورهای ماشینی صورت گیرد.

گزینه  4صحیح است.
 )25کدام گزینه در ارتباط با وصله میلگرد نادرست است؟
 )1اتصال جوشی ذوبی با الکترود برای وصله میلگرد در صورتی مجاز است كه برای هر نوع فوالد ،مطابق مبحث دهم مقررات ملی
ساختمان ،از الکترود و روش جوشکاری مناسب آن استفاده شود.
 ) 2اتصال جوشی نوك به نوك خمیری فقط در شرایط كارخانه ای و برای میلگردهای گرم نورد شده با قطر  6تا  36میلیمتر مجاز
است.
 )3وصله جوشی میلگردها باید به صورت یکی از روش های اتصال جوشی نوك به نوك خمیری (جوش الکتریکی تماسی) یا اتصال
جوشی ذوبی با الکترود (جوش با قوس الکتریکی) انجام شود.
 )4اتصال جوشی پهلو به پهلو فقط برای میلگردهای گرم نورد شده با قطر  6تا  36میلیمتر مجاز است.
صفحه 9
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بند 6-1-4-21-9
اتصال جوشی نوك به نوك خمیری فقط در شرایط كارخانه ای و در صورتی مجاز است كه قطر میلگردها از  10میلیمتر برای
فوالدهای گرم نورد شده یا  14میلیمتر برای فوالدهای سرد اصالح شده كمتر نباشد ،و نسبت سطح مقطع دو میلگرد وصله شونده
از  1.5تجاوز نکند.

گزینه  2صحیح است.
 )26در ساخت بتن کدام اقدام صحیح است؟
 )1به منظور تنظیم و كاهش زمان گیرش سیمان پرتلند ،كلینکر آن را به همراه مقدار مناسبی سنگ گچ یا سولفات كلسیم متبلور
خام آسیاب می كنند.
 ) 2سیمان پرتلند سفید  ،از آسیاب كردن كلینکر سیمان سفید با مقدار مناسبی سنگ گچ به دست می آید .میزان اكسید آهن و
اكسید منیزیم در این نوع سیمان قابل توجه است.
 )3مقدار كل سولفات موجود نباید از  4درصد وزن سیمان در مخلوط تجاوز كند و مقدار كل سولفات قابل حل در آب در مخلوط
بتن ،بر حسب 𝟑𝑂𝑆 نباید از  5درصد وزن سیمان بیشتر باشد.
 )4سیمان های پرتلند روباره ای یا سیمان های پرتلند پوزوالنی با كمتر از  25درصد پوزوالن را می توان جایگزین سیمان نوع 5
دانست مشروط بر آن كه مقدار 𝟑𝑂𝑆از  1200قسمت در میلیون در آب (یا  0.5درصد در خاك) تجاوز نکند.
بند جدول  5-6-9الف رده بندی سولفات ها در خاك و تدابیر احتیاطی توصیه شده برای مقاطع بتنی نازك
*** سیمان های پرتلند روباره ای یا سیمان های پرتلند پوزوالنی با كمتر از  25درصد پوزوالن را می توان جایگزین سیمان نوع
 5دانست مشروط بر آن كه مقدار 𝟑𝑂𝑆از  1200قسمت در میلیون در آب (یا  0.5درصد در خاك) تجاوز نکند.

گزینه  4صحیح است.
 )27در زیر یک تیر بتن آرمه کنسولی به دهانه  5.5متر سه پایه اطمینان به فواصل  1.5و  1متر قرار دارند.
در مورد ترتیب چیدن آنها و تعداد آنها کدام گزینه صحیح است؟
 )1به ترتیب :پایه  3 ،2و  – 1تعداد كافی
 ) 2به ترتیب  :پایه  3 ،1و – 2تعداد كافی
 )3به ترتیب :پایه  2 ،1و  – 3تعداد ناكافی
 )4به ترتیب  :پایه  2 ،3و – 1تعداد كافی
بند  1-9-1-12-9برداشتن پایه های اطمینان
 ) 6برداشتن پایه های اطمینان باید بدون اعمال فشار و ضربه ،به گونه ای باشد كه بار به تدریج از روی آنها حذف شود(.در دهانه
های بزرگ از وسط دهانه به سمت تکیه گاه ها و در كنسول ها از لبه به طرف تکیه گاه).

گزینه  4صحیح است.
 )28نردبان ویژه مصالح سنگی در چه مواردی کاربرد دارد؟
 )1برای خالی كردن سنگدانه ها به داخل سیلو
 ) 2برای باالرفتن از دپوی مصالح سنگی
 )3برای باالرفتن اپراتور از سیلو مصالح سنگی
 )4هیچکدام
بند  3-3-3-9ضوابط حمل و نقل ،تحویل و نگهداری سنگدانه های مصرفی در بتن
در صورتی كه سیلوی ذخیره سنگدانه ها پر باشد امکان شکسته شدن سنگدانه ها و تغییر دانه بندی آن كاهش می یابد .برای
خالی كردن سنگدانه ها به داخل سیلو ،باید از نردبان ویژه مصالح سنگی استفاده شود.
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گزینه  1صحیح است.
 )29حداقل رده بتن سبک استفاده شده در ساخت یک عضو سازه ای برابر است با:
C20)1

C17)3

C25 )2

C30 )4

بند 7-7-9بتن سبک
بتن سبک عبارت است از بتنی كه وزن مخصوص آن به طور محسوسی كمتر از وزن مخصوص بتنی است كه با سنگدانه های
طبیعی یا شکسته ساخته می شود .بتن سبک در سه نوع طبقه بندی می شود كه عبارتند از:
الف) بتن سبک غیر سازه ای كه معموال به عنوان تیغه های جداساز و عایق های صوتی در كف مورد استفاده قرار می گیرد ،دارای
وزن مخصوص كمتر از  800كیلوگرم بر متر مکعب می باشد .با وجود وزن مخصوص كم ،مقاومت فشاری آن حدود  0.35تا 7
مگاپاسکال است.
ب) بتن سبک سازه ای كه دارای مقاومت و وزن مخصوص كافی می باشد به گونه ای كه كاربرد آن در اعضای سازه ای مجاز
شمرده می شود .این بتن دارای وزن مخصوصی بین  14تا  19كیلونیوتن بر متر مکعب بوده و حداقل مقاومت فشاری مورد نیاز
برای آن  17مگاپاسکال است.

گزینه  3صحیح است.
 )30برای بتن ریزی ستون های یک سالن کنفرانس به طول  50cmو عرض  50 cmو ارتفاع  4متر که در پالن
شکل زیر نشان داده شده است اگر حجم هر مخلوط بتنی وارد شده در کارگاه در حدود  3متر مکعب
باشد و بتن ریزی در کمتر از یک روز انجام شود و هیچ گونه اطالعاتی در مورد نحوه نمونه برداری موجود
نباشد حداقل تعداد نمونه ها و آزمونه های به ترتیب چند عدد باید باشد؟
 2 )1و 4

 4 )2و 2

 1 )3و 2

 2 )4و 1

بند  2-8-10-9مورد 3-3صفحه :134
6 × 4 × 4 = 96
نمونه 96÷50=1.92 →2
{
آزمونه → 2 × 2 = 4

گزینه  1صحیح است
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 )31تحلیل یک سازه بتنی باشکل پذیری متوسط نشان می دهد که در یکی از ترکیبات بارگذاری یکی از
اعضای سازه با ابعاد مقطع  500×500میلی متر ،دارای با
NUX= 400 KN-m

و

MUY= 250 KN-m

محوری فشاری NU= 700KN

 ،لنگرهای خمشی

و نیروهای برشی  VUX=150KNو  VUY=240KNاست .با فرض رده

C25کدام یک از گزینه های زیر در مورد این عضو صحیح است؟
 )1این عضو چه افقی و چه قائم باشد خمشی محسوب می شود.
 )2این عضو چه افقی و چه قائم باشد از اعضای تحت فشار و خمش محسوب می شود.
 )3این عضو در صورتی عضو خمشی محسوب می شود كه قائم نباشد.
 )4این عضو در صورتی عضو خمشی محسوب می شود كه قائم باشد.

گزینه  2صحیح است.
 )32بتن ریزی دیوارها باید در الیه های افقی با ضخامت یکنواخت صورت گیرد و هرالیه ،قبل از ریختن الیه
بعدی به طور کامل متراکم شود .در ارتباط با زمان و نحوه ریختن بتن کدام گزینه صحیح است؟
 )1اگر هنگام ریختن الیه جدید ،الیه قبلی در حالت خمیری باشد عدم یکپارچگی در بتن ایجاد می شود.
 )2پیمانه های اولیه بتن باید از قسمت مركزی عضو ریخته شوند و سپس بتن ریزی به سوی دو طرف ادامه یابد.
 )3بتن ریزی ها باید در یک جهت و به طور متوالی انجام شود.
 )4ارتفاع سقوط آزاد بتن می تواند یک متر در نظر گرفته شود.
بند  10-4-7-9بتن ریزی دیوارها ،ستون ها و تیرهای اصلی
بتن ریزی دیوارها باید در الیه های افقی با ضخامت یکنواخت صورت گیرد و هرالیه ،قبل از ریختن الیه بعدی به طور كامل
متراكم شود .میزان و سرعت بتن ریزی باید چنان باشد كه هنگام ریختن الیه جدید ،الیه قبلی در حالت خمیری باشد .عدم رعایت
این نکته باعث ایجاد درز و نهایتا عدم یکپارچگی بتن خواهد شد .پیمانه های اولیه بتن باید از دو انتهای عضو ریخته شوند و سپس
بتن ریزی به سوی قسمت مركزی ساختمان ادامه یابد .در تمام حاالت باید از جمع شدن آب در انتها و گوشه ها جلوگیری شود.
در بتن ریزی ستون ها و دیوارها تا حد امکان باید ارتفاع سقوط آزاد بتن را محدود نمود .این ارتفاع برای جلوگیری از جدا شدن
اجزای بتن به 1.2متر محدود می شود.

گزینه  4صحیح است.
 )33تیر 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؟
3.33)1
2.5)2
3)3
4.5)4
بند7-3-6-4-10صفحه:283شکل5-4-10پ
𝑚𝑚 = 3.33 𝑚𝑚 ، 3 𝑚𝑚) = 3.33

1000mm
cm
1000
300

( ، 3 𝑚𝑚) = max

𝑑
300

( ∆= max
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گزینه  1صحیح است .
 )34در پروفیل فوالدی شکل مقابل با دو محور تقارن و تحت فشار اگر تنش تسلیم فوالد  240مگاپاسکال و
مدول االستیسیته  2.1×105مگاپاسکال در نظر گرفته شود .با توجه به معیار کنترل فشردگی مقطع مقدار
 tبه کدام گزینه نزدیک تر است؟ (اندازه ها به میلی متر است)

400
200

12 )2

5 )1

7 )4

10)3

𝑏

𝐸

𝑡 > 𝐹√𝟎𝟒 𝟏.
𝑦

= 40.414
= 9.89 mm

210000

𝐸

240
400

𝑦

√ × 1.40√𝐹 = 1.4

40.414

>t

<40.414

𝑏
𝑡

گزینه  3صحیح است.
 )35تیرها و شاه تیرهایی که کف ها و سقفهای ساختمانی را تحمل می کنند باید با توجهی خاص به تغییر
مکان آنها در اثر ترکیبات بارگذاری متناسب با ضوابط سرویس دهی ،طرح و محاسبه شوند .برای یک
تیر  5متری که سقف های نازک کاری شده را تحمل می کند تغییر شکل ناشی از بار مرده و زنده و تغییر
شکل ناشی از بار زنده به ترتیب چقدر می تواند باشد؟
22 )2میلی متر10 -میلی متر
 14 )4میلیمتر7 -میلی متر

15 )1میلی متر14 -میلی متر
25 )3میلی متر10 -میلی متر
بند  2-10-2-10تغییرشکلها
تیرها و شاه تیرهایی كه كف ها و سقفهای ساختمانی را تحمل می كنند باید با توجهی خاص به تغییر مکان آنها در اثر تركیبات
بارگذاری متناسب با ضوابط سرویس دهی ،طرح و محاسبه شوند .به هر حال تغییر شکل اعضای سازهای تحت تركیبات بارگذاری
نظیر شرایط بهره برداری ،باید به اندازه ای باشد كه به سرویس دهی سازه لطمه ای وارد نشود| .
تیرها و شاه تیرهایی كه سقف های نازك كاری شده را تحمل می كنند ،باید طوری محاسبه و طراحی شوند كه تغییر شکل حداكثر
𝟏
𝟏
ناشی از بار مرده و زنده از 𝟎𝟒𝟐 طول دهانه و تغییر شکل حداكثر ناشی از بار زنده از 𝟎𝟔𝟑 طول دهانه بیشتر نشود.

گزینه  4صحیح است.
 )36در شکل مقابل که نحوه اتصال یک تسمه کششی به یک صفحه فوالدی را نشان می دهد اگر طول جوش
 9و پهنای تسمه  5سانتی متر در نظر گرفته شود ضریب تاخیر برش به کدام عدد نزدیک تر است؟
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1 )1
0.87 )2
0.75 )3
0.7 )4
جدول  1-3-2-10ضریب تأخیر برش ( )Uبرای اتصاالت اعضای كششی
تسمه های كششی كه با جوش های طولی در دو لبه موازی (در انتهای قطعه) متصل اند در این حالت طول جوش ها نباید از
فاصله عمودی بین آنها (پهنای تسمه) كمتر باشد .حالت زیر برقرار است:
𝟕𝟖 𝟏. 𝟓 𝑊 ≤ 𝑙 < 𝟐 𝑊 … 𝑈 = 𝟎.

گزینه  2صحیح است.
 )37مقاومت برشی طراحی پیچهای پرمقاومت در اتصاالت اصطکاکی بر چه اساس تعیین می گردد؟
 )2كنترل لغزش بحرانی
 )1كنترل برش صفحه اتصال
 )4كنترل تنش برشی در ناحیه رزوه شده
 )3كنترل لهیدگی
بند  5-3-9-2-10مقاومت كششی طراحی و برشی طراحی در اتصاالت اصطکاكی
مقاومت كششی طراحی پیچهای پرمقاومت در اتصاالت اصطکاكی عینأ مشابه مقاومت كششی طراحی پیچهای پر مقاومت در
اتصاالت اتکایی بوده و از ضوابط بند  3-3-9-2-10تعیین می گردد .مقاومت برشی طراحی پیچهای پرمقاومت در اتصاالت
اصطکاكی بر اساس كنترل لغزش بحرانی تعیین می گردد.

گزینه  2صحیح است.
 )38شکل زیر اتصال چهار تیر بتنی با مقاطع به ابعاد  400×400میلی متر 500×500 ،میلی 600×600 ،میلی
متر به یک ستون با مقطع  700×700را نشان می دهد .در خصوص این اتصال کدام یک از گزینه های زیر
صحیح است؟
 )1اتصال در صورتی از چهار سمت محصور شده تلقی می شود كه مقاومت
فشاری بتن تیر بیش از مقاومت فشاری بتن ستون باشد.
 )2اتصال از سه سمت محصور شده محسوب نمی شود.
 )3اتصال از دو سمت مقابل محصور شده محسوب می شود.
 )4اتصال از چهار سمت محسوب شده محسوب می شود.
بند 3-1-4-4-23-9

گزینه  2صحیح است.
 )39در یک کارگاه ساختمانی بتن آرمه که بتن ریزی برای مقاومت فشاری  C25انجام می شود دمای مجاور
بتن  28درجه سانتی گراد می باشد .با توجه به اینکه آزمونه های آگاهی حاکی از رسیدن بتن به مقاومت
 20مگاپاسکال در سن  5روز می باشد ،دفتر فنی کارفرما به علت روند سریعتر کار به ناظر پیشنهاد می
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کند که قالب ها را باز نماید .کدام یک از گزینه های زیر در این مورد صحیح است؟
 )1ناظر نباید به پیمانکار اجازه این کار را بدهد.
)2ناظر می تواند به پیمانکار اجازه این کار را بدهد.
)3با توجه به مقاومت بتن قالب ها را حداقل بایستی در سن  10روزه باز کرد .
)4قالب ها را پس از رسیدن بتن به مقاومت  28روزه باید باز کرد.
بند  10-1-12-9از صفحه 165

گزینه  2صحیح است.

 )40برای یک تیر  4متری با انحنای افقی که دارای انعطاف پذیری کافی برای اتصال بادبندهای عرضی و قاب
های عرضی بدون آسیب رساندن به اعضای سازه ای باشد ،انحراف مجاز از منحنی در وسط دهانه تقریبا
چند میلی متر است؟
3 )1

4 )2

3.5 )3

5 )4

بند  4-3-6-4-10برای تیرها با انحنای افقی ،انحراف مجاز از منحنی در وسط دهانه برابر است با:
(/3طول دهانه بر حسب متر) × 𝒎𝒎 𝟑±
مشروط بر اینکه عضو دارای انعطاف پذیری كافی برای اتصال بادبندهای عرضی و قاب های عرضی بدون آسیب رساندن به
اعضای سازهای باشد.
±𝟑 𝒎𝒎 × )4( / 3 =3.99 mm

گزینه  2صحیح است.
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 )41در شکل زیر که مربوط به یک ستون دایره ای با دورپیچ است کدام مورد اشتباه است؟
 ) 1قطر دور پیچ
 ) 2تعداد میلگرد طولی
 ) 3ارتفاع دورپیچ در كتیبه
 ) 4همه موارد صحیح است

بند  2-9-14-9صفحه 201

گزینه  2صحیح است
 )42انحراف مجاز بین یک گوشه تاب برداشته با نزدیکترین گوشه مجاورش در یک قطعه بتنی پیش ساخته
به طول  3متر چقدر است؟
± 5 )2
 1:360 )1طول قطعه
 ± 1.6 )4میلی متر در یک دهم طول قطعه
 ± 3 )3میلی متر
بند  8-9-3-11انحراف مجاز بین یک گوشه تاب برداشته با نزدیکترین گوشه مجاورش در یک قطعه بتنی پیش ساخته برابر
 ± 1.6میلی متر در هر  300میلی متر است.

گزینه  4صحیح است.
 )43در سیستم های پانلی سه بعدی ( )3Dکدام گزینه صحیح است؟
 )1شالوده های سیستم پانی كامل باید از نوع شالوده منفرد باشد.

 )2در سیستم های پانلی كامل در هر دیوار پانلی ،سطح بازشوها نباید از  33درصد سطح كامل دیوار بیشتر باشد.
 )3در سیستمهای پانلی كامل ،پانل های دیواری باید برای تحمل بارهای محوری ،برش داخل صفحه و خمش طراحی گردند.
 )4انحراف از اندازه و موقعیت بازشوهای واقع در كف و دیوار و غالفها در پانل های سازه ای به  6میلی متر محدود می شود.
.

جدول  11-5-2رواداری های پانل های سازه ای
در هر دهانه
 3انحراف دیوارها و تیغه های جداكننده از موقعیت مشخص شده در پالن ساختمان در هر  6متر طول

 10میلی متر
 10میلی متر

حداكثر در كل طول  20میلی متر
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 4انحراف از اندازه و موقعیت بازشوهای واقع در كف و دیوار و غالفها
 5اختالف ضخامت دال ها و دیوار ها

6±میلی متر
الف

در جهت نقصایی

 1میلی متر

ب

در جهت اضافی

 5میلی متر

گزینه  4صحیح است.
 )44یک نبشی  100×100×10و یک ناودانی ( UNP100خم در صفحه جان) در یک ساختمان فوالدی با مقاطع
گرم نورد شده را با چه شعاع خمی می توان در دمای محیط خم کرد؟
 3 )1متر

 5 )3متر

 4 )2متر

 2.5 )4متر

بند  47-1-8-1-11اعمال نیرو در دمای محیط در صورتی مجاز است كه شعاع انحناء خم برابر با بزرگتر از مقادیر زیر باشد:

ورق ها 25 :برابر ضخامت ورق
ناودانی ها و سپری ها 25 :برابر ارتفاع نیمرخ در صورتیکه خم در صفحه جان نیمرخ قرار گیرد و یا  25برابر عرض بال نیمرخ در
صورتیکه خم در صفحه بال نیمرخ قرار گیرد
نبشی ها 45 :برابر عرض بالی از نیمرخ كه در صفحه خم قرار می گیرد ضمنأ روش كار باید به گونه ای باشد كه فرو رفتگی ها و
یا تمركز تنش های موضعی با تغییر مقطع عضو به حداقل برسد

گزینه  3صحیح است.
 )45دریک سیستم قاب فوالدی سبک موقعیت اعضای یال خرپا  ،جان خرپا و گر ه ها مطابق نقشه ها اجرا
شده است و مجموعه متشکل از اعضای کششی و اعضای فشاری می باشد که به شکل مثلثی با اتصال
مفصلی به یکدیگر متصل شده اند و نیروهای درونی آنها تماما محوری اند .میزان رواداری مجاز ساخت
این خرپا در طول چند برابر رواداری در ارتفاع است؟ (تمامی اعضای افقی و عمودی تیپ می باشند)

 1.5متر

0.5)1

2 )2

1 )4

0.3 )3

بند  2-9-2-11مقادیر رواداری ساخت خرپاها باید مطابق جدول  11-2-4باشد
جدول  11-2-4رواداری های مجاز در ساخت خرپاها

دهانه

ابعاد

رواداری مجاز (میلیمتر)

 9متر و كمتر

12
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بیشتر از  9متر

20

ارتفاع  1/5متر و كمتر

6

بیشتر از  1/5متر

12

گزینه  4صحیح است.
 )46ضریب اطمینان در برابر نیروهای وارده بر قالب های مخصوص جابجایی و بلند کردن قطعات پیش ساخته
بتنی چقدر است؟
2.5 )1

2 )2

3 )3

1.5 )4

بند  2-5-11-12قالب ها یا سایر وسایلی كه در قطعات پیش ساخته بتنی به منظور سهولت جابجایی و بلند كردن آنها پیش
بینی و تعبیه می گردند ،باید از نظر قرم ،ابعاد و موقعیت نصب به ترتیبی باشند كه:
الف :جنس قالب ها باید از فوالد نرم )𝟕𝟑𝑡𝑆( انتخاب گردند و دارای مقاومت كافی در برابر نیروهایی كه بر آنها وارد می شوند با
ضریب اطمینان  3باشند

گزینه  3صحیح است.
 )47کدام گزینه در مورد پخت و حمل قیر و آسفالت درست است؟
 )1باال بردن آسفالت یا قیر داغ توسط كارگران از نردبان در صورتی مجاز است كه از لغزش نردبان با رعایت الزامات ایمنی جلوگیری
به عمل آید.
 )2هنگام حرارت دادن بشکه قیر ،باید درب آن كامال بسته باشد.
 )3سطل های مخصوص حمل قیر و آسفالت داغ ،عالوه بر دسته اصلی ،باید دارای دسته كوچکی در قسمت فوقانی باشند تا عمل
تخلیه آنها به راحتی انجام شود.
 )4ظروف محتوى قیر داغ ،نباید در محوطه كامال بسته نگهداری شود.
بند  4-4-2-12پخت قیر و آسفالت
پخت قیر و آسفالت در كارگاههای ساختمانی باید با رعایت موارد زیر انجام شود.
الف :بشکه و دیگ های پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در جای خود محکم شده باشند ،به طوری كه در حین كار هیچ
خطری متوجه افراد نشود.
ب  :بشکه و دیگ های پخت قیر و آسفالت در موقع استفاده باید در خارج از ساختمان و در فضای باز قرار داده شوند .قراردادن
آنها در معابر عمومی ممنوع می باشد مگر با رعایت كلیه موارد ایمنی ،بهداشت كار و محیط زیست و كسب اجازه از مرجع
رسمی ساختمان
پ  :در موقع كار با دیگهای پخت قیر و آسفالت باید وسایل اطفاء حریق مناسب در دسترس باشد.
ت :شیلنگ مشعل هایی كه جهت پخت قیر و آسفالت و نصب ایزوگام به كار می رود باید مورد بازدید قرار گرفته و محل اتصال
آن به مخزن و مشعل با پست به طور محکم مهار شده باشد.
ث  :ظروف محتوى قیر داغ ،نباید در محوطه بسته نگهداری شود ،مگر آنکه قسمتی از محوطه باز باشد و عمل تهویه به طور
كامل و كافی انجام گیرد
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ج :كارگرانی كه به گرم كردن قیر ،پخت ،حمل و پخش آسفالت اشتغال دارند باید به دستکش و ساعدیند حفاظتی مجهز باشند.
باال بردن آسفالت با قیر داغ توسط كارگران از نردبان ممنوع است
چ :برای گرم كردن بشکه های محتوى قیر جامد باید ترتیبی اتخاذ گردد كه ابتدا قسمت فوقانی قیر در ظرف ذوب شود و از
حرارت دادن و تابش شعله به قسمتهای زیرین ظرف قیر در ابتدای كار جلوگیری به عمل آید
ح :هنگام حرارت دادن بشکه قیر ،باید درب آن كامال باز باشد ،بعالوه در پوش كامال مناسب و محفوظ و دسته داری باید در
دسترس باشد تا در صورت آتش گرفتن و شعله كشیدن قی ر بتوان فورا با قرار دادن آن ،نسبت به خفه كردن آتش اقدام نمود
خ  :سطل های مخصوص حمل قیر و آسفالت داغ ،عالوه بر دسته اصلی ،باید دارای دسته كوچکی در قسمت تحتانی باشند تا
عمل تخلیه آنها به راحتی انجام شود.
د :كارگران پخت قیر و آسفالت پس از پایان كار ،مجاز به پاكسازی لباسی كه بر تن دارند با مواد قابل اشتعال از قبیل بنزین
نمی باشند .در اینگونه موارد باید ابتدا لباس خود را از تن خارج و سپس در محل مناسب نسبت به نظافت و پاكسازی آن با مواد
بی خطر مناسب اقدام گردد.

گزینه  4صحیح است.
 )48کدام گزینه نادرست است؟
 )1داربست باید ظرفیت پذیرش  4برابر بار مورد نظر را داشته باشد.
 )2سیلندرها نباید از هیچ ارتفاعی به پایین پرتاپ شوند مگر اینکه از كالف های مخصوص استفاده شود.
 )3كلیه دستگاه های باالبر باید دارای سیستم قطع كننده برای مواقع اضطراری به خصوص سیستم قطع كننده خودكار
برای متوقف نمودن قالب در فاصله حداكثر  200میلی متری از قرقره وینج باشد.
 )4هر دستگاه باالبر عالوه بر متصدی با راننده ،باید دارای یک نفر كمک متصدی یا عالمت دهنده نیز باشد.
بند  7-4-2-12مراقبت و نگهداری از سیلندرهای گاز تحت فشار
در خصوص مراقبت و نگهداری از سیلندرهای گاز تحت فشار رعایت موارد زیر الزامی می باشد :
الف :شیر سیلندرها باید با دست و بدون استفاده از چکش و آچار باز شود و در صورت لزوم از آچارهای مخصوص استفاده شود.
ب  :سیلندرهایی كه مورد استفاده نباشند ،باید طوری در فضای آزاد خارج از بنا قرار داده شوند كه از تابش مستقیم نور خورشید
با درجه حرارت باال و نیز وارد آمدن ضربه ،محافظت شوند .
پ  :سیلندرها نباید از هیچ ارتفاعی به پایین پرتاپ شوند .در ضمن برای باال بردن و پایین آوردن آنها ،الزم است از كالف های
مخصوص استفاده شود.

گزینه  2صحیح است.
 )49کدام گزینه در مورد پوشش موقت فضاهای باز صحیح نیست؟
 )1در دهانه های باز با ابعاد  35سانتی متر ،تخته های چوبی با ضخامت حداقل  25میلی متر استفاده شود.
 )2در دهانه های باز با ابعاد  200سانتی متر ،تخته های چوبی با ضخامت حداقل 50میلی متر استفاده شود.
 )3می توان از پوشش های فوالدی برای این فضاها استفاده كرد.
 )4در دهانه های باز با ابعاد  180سانتی متر ،تخته های چوبی با ضخامت حداكثر 50میلی متر استفاده شود.
بند  6-5-12پوشش موقت فضاهای باز
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 1-6-5-12كلیه پرتگاه ها و دهانه های باز در قسمتهای مختلف كارگاه ساختمانی كه احتمال خطر سقوط افراد را در بر دارند،
باید تا زمان محصور شدن یا پوشیده شدن نهایی و با نصب حفاظهاء پوشش ها و نرده های دائمی و اصلی ،به وسیله پرده ها یا
پوشش های موقت به طور محکم و مناسب حفاظت گردند.
 2-6-5-12پوشش حفاظتی موقت باید دارای شرایط زیر باشد:
الف :در مورد دهانه های باز با ابعاد كمتر از  0.45متر ،تخته های چوبی با ضخامت حداقل  25میلی متر
ب :در مورد دهانه های باز با ابعاد بیشتر از  0.45متر تا  2.5متر ،تخته های چوبی با ضخامت حداقل  50میلی متر
پ  :در صورت استفاده از پوشش های فوالدی ،پوشش مذكور باید از مقاومت الزم برخوردار باشد.

گزینه  4صحیح است.
 )50در بارگذاری سریع ،مصالح نمی توانند با نرخ مشابه بار وارده ،تغییر شکل دهند .این خاصیت ،باعث....
 )1افزایش تنش تسلیم و كاهش تنش نهایی قبل از گسیختگی می شود.
 )2كاهش تنش نهایی قبل از گسیختگی می شود.
 )3افزایش تنش تسلیم و تنش نهایی قبل از گسیختگی می شود.
 )4كاهش تنش تسلیم قبل از گسیختگی می شود.
بند  - 21-4-2پاسخ استاتیکی -پاسخ دینامیکی
بارهای رایج ،نظیر بار باد و بارهای قائم ،با آهنگ آهسته به سازه وارد می شوند كه زمان تداوم بسیار بزرگتر از زمان تناوب سازه
را دارا هستند.
در بارهای انفجاری ،اعمال بار و افزایش تنش در اعضاء ،بسیار سریع (در حد چند ده میلی ثانیه) اتفاق می افتد .این بارها به
صورت آنی و گذرا هستند و زمان تداوم آنها در اكثر موارد بسیار كوتاه تر از زمان تناوب سازه می باشد.
در طراحی انفجاری ،پذیرش تسلیم اعضا (از جنبه ی اقتصادی) ضروری است .همچنانکه عضو ،وارد محدوده فرا ارتجاعی می
شود ،جذب انرژی انفجار با ایجاد تعادل بین انرژی انفجار در مقابل انرژی كرنشی عضو ،ادامه می یابد.
مقدار انرژی كرنشی قابل جذب توسط سازه ،تابعی از ویژگیهای مکانیکی مصالح ،جزییات بندی اعضا (شکل پذیری) و مقدار
تغییر شکل های خمیری مجاز می باشد .سازه باید بتواند در محدوده ارتجاعی ،فرا ارتجاعی و یا سایر مکانیزم های میرایی ،انرژی
حاصل از انفجار را جذب و مستهلک نماید.
پاسخ 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 افزایش تنش تسلیم و تنش نهایی قبل از گسیختگی می
شود .بطور كلی ،هر چه نرخ كرنش بزرگتر باشد ،مصالح مقاومت بیشتری از خود نشان می دهند.

گزینه  3صحیح است.
 )51در هنگام وقوع انفجار ،پوشش بیرونی و نمای سازه به عنوان جزء غیرسازه ای نقش بسیار مهمی در
کاهش خسارات و تلفات ناشی از انفجار دارد .کدام گزینه در مورد نمای مجاور معابر صحیح است؟
)1
)2
)3
)4

باید ساده ،صاف و دارای شکل مقعر باشد.
از طبقه ی چهار به باالی ساختمان ها ،احداث بالکن یاشبه بالکن سراسری ممنوع است.
برای نصب مصالح روكار نما نباید از قاب های مجزا استفاده شود.
در نمای مجاور معابر ،احداث بالکن یاشبه بالکن سراسری در طبقات باال الزامی است.
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بند  - 21-2-3-3-9در نمای مجاور معابر ،از طبقه ی چهار به باالی ساختمان ها ،احداث بالکن یاشبه بالکن سراسری الزامی
است .در صورت وجود عقب نشینی در طبقات باالی پایه (پودیوم) ،لزومی به اجرای بالکن نمی باشد.

گزینه  4صحیح است.
 )52بررسی مخازن آب گرم باید چند بار در سال انجام شود؟
1 )2
2 )1
بند  2-3-5-22آبگرم كن ها ،مبدل ها و مخازن تحت فشار

5 )3

3 )4

مخازن آب گرم ،مبدل ها و مخازن تحت فشار باید ساالنه یک بار زیر بازرسی شوند.

گزینه  2صحیح است.
 )53حداکثر لنگر خمشی تیر شیب دار  ABچقدر است؟

L

طول تصویر تیر نسبت به افق و  θزاویه شیب

است.

گزینه  2صحیح است.
 )54به ازای کدامیک از روابط زیر ،لنگر خمشی حداکثر تیرهای نشان داده شده در شکل زیر با هم برابر
هستند؟

0.5 qL)1

qL)2

0.25 qL)3

0.125 qL )4

گزینه  1صحیح است.

 )55در جوش شیاری سقفی دوطرفه با نفوذ کامل دو ورقی که ضخامت هر کدام  20میلیمتر است .حداکثر و
حداقل عمق شیار بدون امکان برگرداندن ورق به ترتیب چند میلیمتر میتواند باشد؟
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5-5 )4
5-15 )3
10-15 )2
10-10 )1
 بند  14-14-9راهنمای جوش صفحه :355مطابق شکل  53-9زمانی كه ورق ها نمیتوانند برگردانده شوند ،مقدار جوش سقف
میتواند با ادامه دادن بخش باالیی درز  Xتا حداكثر  0.75ضخامت ورق ،كاهش یابد.
 ::0.75×20=15 mmحالت ب

گزینه  3صحیح است.
 )56در تحقیقات مربوط به جوش شیاری ،آخرین عبور جوش که شیار را پر می کند (پاس سطحی) ،بیشتر از
جوش عبور اول (پاس ریشه) مورد توجه قرار می گیرد .این موضوع به چه دلیل است؟
 )1سرعت خنک شدن پاس سطحی به علت مقطع بزرگتر ،بیشتر از سرعت پاس ریشه است.
 )2سرعت خنک شدن پاس سطحی به علت تماس بیشتر با هوای مجاور بیشتر از سرعت پاس ریشه است.
 )3سرعت خنک شدن پاس ریشه به علت مقطع بزرگتر ،بیشتر از سرعت پاس سطحی است.
 )4سرعت خنک شدن پاس ریشه به علت تماس بیشتر با هوای مجاور بیشتر از سرعت پاس سطحی است.
جوش ص 185
نتایج آزمایش ها نشان می دهد كه در ورق های نازك سرعت خنک شدن بیش از چیزی است كه آزمایش نشان می دهد .این
موضوع از آنجا ناشی می شود كه ورق های نازك سطح وسیع تری برای تبادل حرارت دارند.
معموالً در تحقیقات مربوط به جوش شیاری ،آخرین عبور جوش كه شیار را پر می كند (پاس سطحی) ،بیشتر از جوش عبور اول
(پاس ریشه) مورد توجه قرار می گیرد .این موضوع از آن جهت است كه سرعت خنک شدن این جوش به علت مقطع بزرگتر،
بیشتر از سرعت پاس ریشه است.

گزینه  1صحیح است.
 )57جوش های با ساق نامساوی زمانی به کار می رود که هدف  ،افزایش سطح گلوی جوش باشد و امکان
افزایش اندازه هر دو ساق  ،نمی باشد  .به همین علت الزم است که فقط اندازه یکی از دو ساق افزایش
یابد  .برای یک جوش گوشه با ساق مساوی چنانچه یک بعد جوش دو برابر شود میزان افزایش سطح کار
و سطح گلوی موثر به ترتیب چند درصد افزایش می کند؟
%80 -%59 )1
%59 -%80 )3
جوش ص374

%26-%100 )2
%50 -%0 )4
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جوش های با ساق نامساوی زمانی به كار می رود كه هدف  ،افزایش سطح گلوی جوش باشد و امکان افزایش اندازه هر دو ساق ،
نمی باشد  .به همین علت الزم است كه فقط اندازه یکی از دو ساق افزایش یابد .

گزینه  2صحیح است.
 )58در جوش گوشه ی متصل کننده بال به جان در طولی معادل دو برابر عرض بال از انتهای تیر .....
 )1مجموع  10درصد از طول كل نوار جوش می تواند دارای اندازه ای به مقدار  1.5میلی متر كوچکتر از اندازه نقشه باشد.
 )2مجموع  10درصد از طول كل نوار جوش می تواند دارای اندازه ای به مقدار  1میلی متر كوچکتر از اندازه نقشه باشد.
 )3مجموع  15درصد از طول كل نوار جوش می تواند دارای اندازه ای به مقدار  1میلی متر كوچکتر از اندازه نقشه باشد.
 )4هیچ گونه كمبود اندازه مجاز نیست.
ج ص 211
-6مجموع  10درصد از طول كل نوار جوش می تواند دارای اندازه ای به مقدار  1.5میلی متر كوچکتر از اندازه نقشه باشد .در
جوش گوشه ی متصل كننده بال به جان در طولی معادل دو برابر عرض بال از انتهای تیر هیچ گونه كمبود اندازه مجاز نیست.

گزینه  4صحیح است.
 )59کدام گزینه صحیح است:
 ) 1انجام آزمایش جذب آب در كلیه پروژه های حاشیه خلیج فارس ضروری نیست.
 ) 2آزمایش نفوذ كلرید برای تمام ساختمان های دریایی كه در معرض مستقیم آب قرار دارند اكیدا تئصیه می شود ولی در
ساختمان هایی كه تا فاصله  500متر از حاشیه ساحل قرار دارند چندان ضروری نیست.
 ) 3انجام آزمایش جذب آب و نفوذ آب برای كلیه پروژه های حاشیه خلیج فارس و دریای عمان و محیط دریایی الزامی می باشد.
 ) 4انجام آزمایش های نفوذپذیر ی بتن مسلح در كوتاه مدت قابلیت اعتماد بیشتری دارند.
زیر جدول  3-6-9صفحه 49

گزینه  3صحیح است
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 )60عضو بتنی  Aدر سقف های تیرچه بلوک که عمود بر تیرچه ها است چه نام دارد؟
 )2تیرچه فرعی (مهار)
 )4تیر فرعی

 )1كالف عرضی (كمربند)
 )3شناژ تیرچه

گزینه  1صحیح است.
 )61اگر عمق کف پله  29سانتی متر باشد  ،کدام ارتفاع پله بر حسب سانتی متر قابل قبول است؟
17 )4
16 )3
15 )2
13 )1
بند1-7-1-5-4صفحه :48در راه پله ساختمان ،حداقل اندازه عمق كف پله  0/28متر است .ارتفاع پله باید به میزانی باشد كه
مجموع اندازه كف پله و دو برابر ارتفاع آن بین  0/63تا  0/64متر باشد .عمق كف پله از لبه یک كف پله تا تصویر افقی لبه كف
پله بعدی اندازه گیری میشود.
𝑚𝑐 63 𝑐𝑚 ≤ 𝑏 + 2 ℎ ≤ 64 𝑐𝑚 → 16.5 𝑐𝑚 ≤ ℎ ≤ 17.5

گزینه  4صحیح است.
 )62در یک ساختمان سه طبقه حداقل سطح شیشه در راه پله ها چند مترمربع می باشد؟

(تأمین نور به صورت

طبیعی)

3.2 )4
2.7 )3
0/9 )2
1.8 )1
 بند  2-10-1-5-4صفحه  : 50در راه پله ها ،در مواردی كه تامین نور بصورت طبیعی صورت گیرد ،سطح شیشه الزامی طبق
جدول  6-4و حداقل  0/9مترمربع به ازای هر طبقه است.

گزینه  3صحیح است.
 )63برای کدام یک از تصرف های زیر وجود شبکه بارنده خودکار تاثیری بر حداکثر طول بن بست نخواهد
داشت؟
 )1سینما
 )3مراكز ترك اعتیاد

نوع
تصرف

 )2كلینیک های حیوانات
 )4انبار كفش
جدول  :1-2-3-6-3طول مسیر پیمایش ،بن بست ها و مسیر مشترك پیمایش
حداكثر مسیر
حداكثر طول بن بست
حداكثر طول مسیر
زیر گروه
مشترك (متر)
(متر)(ب)
پیمایش(متر)
بدون
شبکه
بارنده

بدون
با شبکه بارنده
شبکه
خودكار(پ)
بارنده

بدون
با شبکه بارنده
شبکه
خودكار(پ)
بارنده

پیمایش

با شبکه بارنده
خودكار(پ)
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آموزشی/فرهنگی -
تمام زیر
تجمعی
گروه ها
حرفه ای/اداری -
تمام زیر
مخاطره آمیز(ث)
گروه ها
د1-
د2-
درمانی/مراقبتی
د3-
د4-
ص1-
صنعتی
ص2-
متفرقه
كسبی/تجاری
م1-
مسکونی/اقامتی م2-
م3-
ن1-
انباری
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نیست
60
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75

45
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6
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6
9
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6
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9
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نیست
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6
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6
6
6

15
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60
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23
23
23
23
(23ت)

30
23
23
38

23

6

15
10
6

15

7/5

30

30

گزینه  1صحیح است.
 )64جهت جداسازی یک آرایشگاه و یک گلخانه مقاومت الزم در برابر آتش چقدر باید باشد؟( به شبکه بارنده
مجهز می باشد)
 1 )2ساعت

 2 )1ساعت

 )4نیاز ندارد

 3 )3ساعت

 بند  2-4-2-3جدول  2-4-2-3صفحه : 30
آرایشگاه تصرف (ح)
گلخانه (ف)
تبصره صفحه  : 30در همه ساختمان ها به جز تصرف د 2-در صورتی كه شبکه بارنده ی خودكار تایید شده مجهز باشد  ،میتوان
اعداد جدول را به میزان یک ساعت كاهش داد .
با توجه جدول شماره  2-4-2-3مقاوت الزم برای جداسازی تصرف ها در روش جداسازی شده (بر حسب ساعت)

ت5 -

-

-

-

-

-

2

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

ح

-

-

-

-

-

-

2

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

آ

-

-

-

-

-

-

-

3

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

1

با توجه به تبصره صفحه 30
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آزمون جامع مرحله  -1عمران نظارت و اجرا

گزینه  4صحیح است
 )65ارتفاع غیر سرگیر هر راه پله تا سقف باالی آن باید دست کم  ............باشد ،که از خط فرضی متصل
کننده لبه پله ها ،به صورت عمود اندازه گیری می شود.
 2.05 )2متر

 3 )3متر

3.25 )4

2 )1متر
بند  3 - 3 - 4 - 6 - 3ارتفاع سرگیر
ارتفاع غیر سرگیر هر راه پله تا سقف باالی آن باید دست كم  205سانتی متر باشد ،كه از خط فرضی متصل كننده لبه پله ها ،به
صورت عمود اندازه گیری می شود .این حداقل ارتفاع باید به طور پیوسته در باالی راه پله تأمین شده باشد و در پایین راه پله ،به
اندازه یک كف پله جلوتر از پایین ترین پله ،برقرار باشد .همچنین ،حداقل ارتفاع آزاد مذكور باید در عرض كامل راه پله و پاگرد
نیز وجود داشته باشد.

گزینه  2صحیح است.
 )66کدام گزینه در رابطه با نصب تابلو نادرست است؟
 )1در صورتی كه تابلوهای فوق در فضای عمومی نصب شده باشند ،حداقل فاصله نصب تابلوها از سایر لوله های سیستم های
تأسیسات مکانیکی ،برابر  30سانتی متر می باشد.
 )2از محل نصب تابلو اعم از اتاق مخصوص با فضای اختصاصی نصب تابلو هیچگونه دودكش یا لوله های حامل آب ،گاز ،لوله های
سیستم های برو دتی و حرارتی و سایر سیستم های تأسیسات مکانیکی و غیره نباید عبور نماید یا آن را قطع كند.
 )3اگر تابلو در فضای عمومی كه افراد غیر متخصص در آنها رفت و آمد می كنند نصب شود ،فضای محدود به كف اصلی و سقف
اصلی محل نصب تابلو و عمق آن كه برابر عمق تابلو است ،فضای اختصاصی تابلو به حساب می آید.
 )4چنانچه تابلو در اتاقی مخصوص این كار نصب شده باشد و تنها افراد متخصص و مجاز اجازه رفت و آمد به آن را داشته باشند،
نمی توان از تابلوهای نوع باز استفاده كرد.
بند  13-6-1-3محل نصب تابلوها
 13-6-1-3-1چنانچه تابلو در اتاقی مخصوص این كار نصب شده باشد و تنها افراد متخصص و مجاز اجازه رفت و آمد به آن را
داشته باشند ،می توان از تابلوهای نوع باز استفاده كرد

گزینه  4صحیح است.
 ........ )67پایین ترین دمایست که در آن دما ،سیال واسط به اندازه ای تبخیر شود که ترکیب آن با هوا قابل
اشتعال باشد.
 )2دمای شعله وری سیال واسط در سیستم خورشیدی
 )4دمای مبنای سیال

 )1دمای كار طراحی
 )3دمای اشتعال مایع
 14صفحه  12تعاریف
دمای شعله وری سیال واسط در سیستم خورشیدی :پایین ترین دمایی كه در آن دما ،سیال واسط به اندازه ای تبخیر شود كه
تركیب آن با هوا قابل اشتعال باشد.

گزینه  2صحیح است.
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آزمون جامع مرحله  -1عمران نظارت و اجرا

 )68حداقل گنجایش مخزن ذخیره آب برای یک ساختمان مسکونی  4طبقه ،با  12واحد و بعد خانوار 4نفر
برابر است با:
 3600 )4لیتر
 5150 )3لیتر
 7350 )2لیتر
 3000 )1لیتر
 بند  1-6-3-16صفحه  :61مورد "ب"  -در ساختمان های مسکونی بیش از  3طبقه یا بیش از ده واحد آپارتمانی باید مخزن
ذخیره آب با گنجایش دست كم  75لیتر برای هر نفر پیش بینی شود .تعداد نفرات=  ،80حداقل گنجایش برای هر نفر=75
48نفر =12×4
= 48×75=3600گنجایش

گزینه  4صحیح است.
 )69حداکثر تراز نوفه در فضای شهری با کاربری مرکز تجاری در طول روز چند دسی بل می باشد؟
 55 )1دسی بل
 35 )3دسی بل
با توجه به جدول  1-1-2-18صفحه 21

 65 )2دسی بل
45 )4دسی بل

گزینه  1صحیح است.
 )70سامانه کنترل تاسیسات گرمایی در یک ساختمان با سطح  600متر مربع باید دارای چه مشخصاتی باشد؟
 )1سیستم كنترل باید براساس منبع انرژی (برقی یا غیر برقی) بررسی و تصمیم گیری شود.
 )2دیگ (دیگ های) گرمایی دارای كنترل دمای مستقل باشد.
 )3فضاهای خارجی هریک كنترل مجزا و كلیه فضاهای داخلی یک سیستم كنترل داشته باشند.
 )4هر فضا دارای كنترل مستقل و دما و تاسیسات مركزی دارای كنترل تنظیم مجدد براساس دمای خارج باشد.
براساس بند  1-1-2-4-19و 3-2-4-19

گزینه  4صحیح است.
 )71در سمت شرقی ساختمانی در شهر جلفا بهترین حالت زاویه قرارگیری سایبان نسبت به پنجره چه مقدار
است؟
 )1افقی  82درجه
 )3عمودی  32درجه
براساس پیوست  10مبحث نوزدهم (صفحه )129

 )2افقی  71درجه
 )4عمودی  30درجه

گزینه  1صحیح است.
 )72کدام یک از تابلو های زیر به ترتیب بی نیاز از جواز – غیرمجاز – و تابلوی مجاز می باشد؟
 )1تابلوی تبلیغاتی – تابلویی كه از سوی مقامات رسمی نصب می شود مانند تابلوی اطالع رسانی و راهنمایی مسیر -تابلو و پالك
داخل ساختمان.
 )2شیشه نویسی روی ویترین مغازه در صورتی كه از  %25سطح شفاف ویترین تجاوز نکند – هرنوع تابلو دارای نورپردازی داخلی
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كه باعث تابش نور مستقیم موثر به داخل تصرف اطراف خود شود مگر آنکه تابلو مربوط به تصرف مذكور باشد -تابلوی تبلیغاتی
 )3تابلوی اطالع رسانی – تابلویی كه پنجره و یا درب و راه خروج اضطراری و یا هرگونه راه دخول و خروج را سد كند – تابلو و
پالك معرف كاربری
 )4شیشه نویسی روی ویترین مغازه– تابلوی منع شکار و ماهی گیری – تابلوی هشدار دهنده موقت در ساختمان
مطابق بندهای  2-7-20صفحه  3-7-20 ،64صفحه  65و  4-7-20صفحه  66مبحث 20

گزینه  2صحیح است.
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