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هر    ( چند روز است؟ )مدت زمان 9ره شماره  گ در شکل زیر زودترین زمان پایان پروژه )رسیدن به    -1
 س فعالیت بر روی بردار مربوطه نوشته شده است(

 
1) 24   2 )7   3 )23   4 )11 

 ?گزینه   خارج از مباحث: مسیر بحرانی   پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 روز است که در گزینه ها نیست.  27 دیرترین مسیر
تغذیه گردد؟   - ۲ از یک مدار  ترتیب، حداکثر چند نقطه روشنایی می تواند  به  ایمنی  و    در روشنایی 

 حداکثر کل جریان مدار چند درصد جریان مجاز کلید حفاظتی آن مدار است؟  
 درصد جریان مجاز   50 - نقطه روشنایی  15( 1
 درصد جریان مجاز   50 - نقطه روشنایی  ۲0( ۲
 درصد جریان مجاز   60 - نقطه روشنایی  ۲0( ۳
 درصد جریان مجاز   60 - نقطه روشنایی  15( ۴

 3گزینه    2166 صفحه  یاب روبونپاسخ  کتاب   پاسخ در 

نقطه روشنایی از یک مدار تغذیه گردد و نیز كل    ۲۰در روشنایی ایمنی نباید بیش از    1- 3- 13-5-6
از   نباید  مدار  کلید    ٪۶۰جریان  باردهی  کاهش  ضرایب  اعمال  )با  حفاظتی  کلید  مجاز  جریان 

 حفاظتی( آن مدار بیشتر باشد. 
 

طبیعی    آیا در اتاق ترانسفورماتورهای خشک و روغنی حداقل سطح مقطع دریچه مشبک در تهویه  - ۳
 زمین اتاق هستند؟  سته به عرض در اتاق و ارتفاع زیر به ترتیب واب 

 خير  -( خير  1
 لی  ب -( خير  ۲
 بلی  -بلی   (۳
 خير  –( بلی  ۴

 1گزینه    2160صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 و روغنیابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور های خشک  3-3-5-13جدول 

ظرفیت  
ترانسفورماتور  
 )کیلوولت آمپر( 

ارتفاع  
زیر  

زمین  
 اتاق 

طول  
 اتاق 

عرض  
 اتاق 

ارتفاع  
اتاق با  
تهویه  
 طبیعی 

ارتفاع اتاق  
با تهویه  
 مکانیکی 

ارتفاع  
 َدِر اتاق 

عرض  
َدِر  
 اتاق 

حجم چاله روغن  
ترانسفورماتور  

 روغنی 

حداقل سطح مقطع  
دریچه مشبک در  

 تهویه طبیعی 
 ورودی  خروجی 

   630تا ظرفیت: 
 4 متر  1.5 )اتاق کوچک( 

 2.7 متر  3.4 متر  4.7 متر  3 متر 
متر  1.25 متر مکعب  0.7 متر  2 متر 

 مربع 
متر  1.13

 مربع 
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ظرفیت های:  
630- 800- 1000 

 )اتاق بزرگ( 
  4.3 متر  1.5

 متر 
3.2 
 2.7 متر  3.4 متر  4.7 متر 

متر   2 متر مکعب  1 متر  2 متر 
 مربع 

متر  1.8
 مربع 

ظرفیت های: 
1250-1600  

)اتاق خیلی  
 بزرگ( 

 متر  1.5
4.5 
 متر 

3.5 
 متر  3.4 متر  5.3 متر 

2.7 
 مکعب متر  1.6 متر  2 متر 

متر   2.5
 مربع 

متر   2.27
 مربع 

 

پایین    های خاص که برای ایمنی در برابر تماس های مستقیم و غیرمستقیم از ولتاژهای خیلیمحیط  - ۴
   استفاده می شود، کدامند؟

 ( سالن های بزرگ و پرجمعيت مانند آمفی تئاترها و یا سينماها  1
 ( محيط های مرطوب مانند سونا، استخر و حمام  ۲
 ( محيط های پرجمعيت مانند مدارس و فضاهای آموزشی ۳
 ( محيط های ورزشی مانند سالن های ورزشی  ۴

 2گزینه   2148صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 حفاظت در برابر هر دو نوع تماس مستقیم و غیرمستقیم  4- 1-3-13بند 
ایمنییکی از روش هایی که قادر به    هم در برابر تماس مستقیم و هم در برابر تماس    تأمین 

از   تاسیسات محیط های خاصکه در    باشدمی    خیلی پایین   ولتاژغیرمستقیم است، استفاده از  
 غیره استفاده می شود.   قبیل حمام، استخر، سونا و 

 
اصلی    در جانمایی ساختمان به لحاظ پدافند غیرعامل، فضای حائل مابین ساختمان و راه دسترسی   - ۵

 حداقل باید چقدر باشد؟  
 متر فاصله بين راه و ساختمان    5( حداقل  1

  ( حداقل۲
1

۲
 ارتفاع ساختمان    

  ( حداقل۳
1

۴
 متر    5ارتفاع ساختمان یا حداقل    

  ( حداقل۴
1

۳
 ارتفاع ساختمان   

 4گزینه   2669صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

با عرض    -3- 21-2-2-1 آوار، فضایی  ریزش  1حداقل  به منظور کاهش خطر 
به    ارتفاع  3 ساختمان، 

عنوان حریم آوار، باید در نظر گرفته شود. در این حریم، صرفا ایجاد فضای سبز و مستحدثات 
 ایمن در برابر آوار، مجاز است. 

 

پنجره    ود   قاط ین نزدیک ترین ن ب ی  قل فاصله اف تامین امنیت واحدهای مسکونی حداق به منظور    - 6
  ود واقع روی    ( بر روی یک دیوار مسطح و ب   واقع  ( های الف در حالت   زا و تصرف مج در د مجاور  

 ؟ درجه باید چقدر باشد   90کمتر از  زاویه  رای  دا   یا ر عمود بر هم  یوا د 
 متر ۳.5 – متر و ب  ۳ – ( الف 1
 متر  ۲ – متر و ب  1 – ( الف ۲
 متر  ۳ – متر و ب  ۲ – ( الف ۳
 متر ۲ –متر و ب  1.5 – ( الف ۴
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 4گزینه    1585صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

دیوار  ک  ی  ی، واقع بر روفاصله افقی بین نزدیک ترین نقاط دو بازشو پنجره مجاور   10-1- 9-۱۲- 4
ر مباحث ضوابط ی م متر باشد؛ مگر آنکه در سایک و نید کمتر از  ی، نبامسطح از دو تصرف مجزا

 ن شود.ییتع یمحدود کننده تر 
،  بازشوی پنجره مجاور از تصرف های مجزان نقاط دو  یتر ک  ین نزد یب  یفاصله افق  10-2- 9-۱۲- 4
ت  یرعا  یمتر باشد. برا   ۲د حداقل  ی، بادرجه  ۹۰زاویه کمتر از    ی ا دارای  دیوار عمود برهمدو    یرو

  ی ا کمتر از دو ساختمان مجزا ی درجه    ۹۰ه  یبا زاو  فاصله افقی نزدیک ترین نقاط دو پنجره مجاور
 ت کند.یها را رعا  ه پنجره از مرز پالک فاصلک متر ید یبنا با  مجاور، هر 

 
صحیح  لف( دستشویی و توالت ب( حمام  در مورد کاشی کاری دیوارهای ا ( کدام پاسخ به ترتیب  7

 باشد؟ می 
 سانتی متر   ۲00ب( حداقل -متر  سانتی 1۲0حداکثر ( الف( 1
 سانتی متر   ۲10ب(  -متر   سانتی  1۳0( الف( ۲
 متر سانتی ۲00ب(    –متر سانتی 110( الف( ۳
 سانتی متر   ۲00 کثرب( حدا  -متر   سانتی  1۲0( الف( ۴

 2گزینه   1570صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 پوشش دیوار و   کفسازی 5-6-5- 4
  حمام متر و در    1.20باید تا ارتفاع حداقل    دیوارهای دست شویی و توالتدر تمام ساختمان ها،   

از کف، با    2.00حداقل   یا مصالح مشابه پوشیده شود. کف این فضاها باید به نحو    کاشیمتر 
 پوشیده شوند.   مصالح قابل شستشور  شده و با کاشی یا دیگ  عایق کاری رطوبتیمناسب  

 
های  های مسقف در توقفگاهر انتهایی شیبراهترعایت حداکثر شیب یک متر ابتدا و یک م ( ضمن  8

   ؟ متر باشد. حداکثر شیب مجاز چند درصد است  12هه  ه طول شیبرا چ عمومی، چنان
 درصد  17( 1
 درصد  18(۲
 درصد  15( ۳
 درصد  16( ۴

 1گزینه    1573صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

متر، با حداکثر    ۲۰با طول بیشتر از    شیب راه های مسقف ،  توقفگاه های عمومیدر    2-6- 5-۱۰- 4
است؛ اما حداکثر شیب    ٪۱۷متر حداکثر شیب مجاز    ۲۰مجاز است. در طول کمتر از    ٪۱۶شیب  

 باشد.  ٪۱۰یک متر ابتدا و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از 
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موضوع    در چه صورتی سازمان امور مالیاتی می تواند برخی از مشاغل را از نگهداری اسناد و مدارک   - 9
های مستقیم و ارائه اظهارنامه مالیاتی معاف کرده و مالیات مربوطه را بصورت مقطوع  قانون مالیات 

 تعیین و وصول کند؟  
   .تحت هيچ شرایطی امکان معافيت مشاغل از نگهداری اسناد و ارائه اظهارنامه وجود ندارد( 1
قانون    8۴برابر معافيت موضوع ماده    در صورتی که ميزان فروش کاال و خدمات ساالنه و رهن و اجاره آنها حداکثر ده(  ۲

 .باشد
 قانون باشد.   8۴ماده در صورتی که ميزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر بيست برابر معافيت موضوع  ( ۳
 قانون باشد.   8۴ماده  ( در صورتی که ميزان فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر سی برابر معافيت موضوع۴

 2گزینه    خارج از منبع: صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

  یهااتیقانون مال  ۱۰۰سقف فروش کاال و خدمت مشمول تبصره    ،یاتیبنا بر اعالم سازمان امور مال
  الیر   اردیلیم  ۴۸  یعنی  میمستق  یهااتیقانون مال  ۸۴موضوع ماده    تی برابر معاف  ۱۰۰به    میمستق
 .افتی  شیافزا
 

)  مطابق ماده  تبصره  در  مقرر  مال۱۰۰حکم  قانون  مال  م،یمستق  یهااتی(  امور  کشور    یاتیسازمان 
برابر    ۱۰فروش کاال و خدمات ساالنه آنها حداکثر    زانیرا که م  ییها گروه  ای از مشاغل    یبرخ  تواندی م

اسناد و    یدار نگه  لیاز قب  فیاز تکال  یقانون باشد، از انجام بخش   نی( ا۸۴مندرج در ماده )   تیمعاف
مذکور را به صورت    ان یمؤد  اتیمعاف کند و مال  یاتیقانون و ارائه اظهارنامه مال  نیمدارک موضوع ا

 .دیو وصول نما نییمقطوع تع
 
متعلق نسبت به    اتیاشتغال داشته باشد، مال  ت یبه فعال  یسال مال کیکمتر از    ی که مؤد  ی موارد  در

 ی اتیمال  یهابه اظهارنامه  یدگ یتبصره مانع از رس  نی. حکم اشودیمدت اشتغال محاسبه و وصول م
 در موعد مقرر نخواهد بود.  شدهمیتسل
شده    میلی متری برای گردی لبه پله های ساختمان، به چه منظور در نظر گرفته   13حداکثر شعاع    - 10

 است؟ 
 ( نصب فرش های کناره روی پله و استقرار بهتر و بيشتر آنها  1
 ( بيشتر کردن عمق مفيد پله  ۲
 ( مقاوم کردن بيشتر لبه ی پله ها ۳
 ر خوردن استفاده کنندگان جلوگيری از سُ( ۴

 4گزینه    1566صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 پله نازک کاری و پوشش های کف سازی،   12- 5-1- 4
ها و پاگردها و همچنین کف شیب راه ها و راهروها باید به تشخیص  کف پله  لبه و    12-1- 5-1- 4

 و ثابت باشند.مصالح سخت، غیر لغزنده از  مرجع صدور پروانه ساختمان
 باشد.ندازه های یکسان تشکیل شده  کف پله ها در هر راه پله باید از مصالح، رنگ و ا  12-2- 5-1- 4
 میلیمتر باشد.  ۱۳( نباید بیش از نوک پله ) شعاع گردی لبه کف پله  12-3- 5-1- 4
ها و راهروهای ساختمان، باید    عناصر اصلی و مصالح مصرفی در پله ها، شیب راه  12-4- 5-1- 4

بر ساختمان، دارای مقاومت مناسب در برا  ملیمطابق با مندرجات مباحث سوم و پنجم مقررات  
 نداشته باشند.ریزش  زلزلهبوده و در هنگام  حریق
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 کدام پاسخ در مورد استفاده از فرآورده های گچی صحیح است؟   - ۱۱
 ( چسباندن قطعات بنایی با استفاده از مالت گچ در دیوارهای باربر و غير باربر مجاز نيست.  1
 مالت گچ مجاز است.   ( برای چسباندن قطعات بنایی در دیوارهای غيرباربر، استفاده از۲
 برای چسباندن قطعات بنایی مجاز است.   ،ده از مالت گچ در دیوارهای باربر( استفا۳
 ( استفاده از مالت گچ برای چسباندن قطعات بنایی در دیوارهای غير باربر مجاز نيست.۴

 2گزینه    1595صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 مجاز است.  غیر باربر استفاده از مالت گچ، برای چسباندن قطعات بنایی در دیوارهای   4- 5-4-3-1
 
 

زیر نام آهکی که دارای  - ۱۲   درصد خاک رس می باشد   20درصد اکسید کلسیم و    80در پاسخ های 
 چیست؟  

 .  دارد  یش کمیحجم آن افزا -( آهک نيمه آبی است و مانند آهک آبی در زیر آب سفت می شود  1
 دارد.  حجم آن افزایش زیادی -آبی ناميده می شود و در زیر آب گرفته و سفت می شود آهک ( ۲
 . بی در زیر آب گرفته و سفت می شودک آبی ناميده می شود و مانند آهک نيمه آه( این نوع آ۳
 بسيار زیادی دارد.   افزایشحجم آن  - ت می شود ف ده می شود و در زیر آب گرفته و س( آهک نيمه آبی نامي۴

 1گزینه   1592صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

درصد    ۲۵تا    ۱۵و  اکسید کلسیم  درصد    ۸۵تا    ۷۵آهکی است که دارای    آهک نیمه آبی:  1-5- 5-3-1
می شود و حجم آن افزایش کمی دارد. مانند آهک آبی در زیر    شکفتهاست. به تدریج خاک رس  
 آن کمتر از آهک آبی است مقاومتو سفت می شود، ولی آب گرفته 

 
فشرده    سیمان های هیدرولیکی کیسه ای که مدت زیادی در انبار مانده اند و به صورت کلوخه های   - ۱۳

 در آمده باشند، آیا به عنوان سیمان می توانند قابل استفاده باشند؟  
 نيستند.    ه شده اند به هيچ وجه قابل استفاده( سيمان هایی که بر اثر ماندن مدت زیاد در انبار کلوخ1
 ( این حالت در سيمان باعث از بين رفتن چسبندگی سيمان شده و قابل استفاده نيست.  ۲
 می باشد.   ( چنانچه با ضربه زدن و غلتاندن کيسه ها، کلوخه ها به صورت پودر درآیند قابل استفاده۳
   .مرطوب کرده و سپس استفاده کردسيمان های کلوخه شده را باید با آب ( ۴

 3گزینه    1591صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

در آید.    کلوخه های فشردهانبار شود ممکن است به صورت    مدت زیادسیمانی که به    1-14- 5-2-6
یند. پاکت ها بر روی کف اصالح کرد تا به صورت پودر درآ  غلتانیدناین گونه سیمان ها را باید با  

تبدیل شود آن را می توان مصرف کرد در غیر    پودردر صورتی که با یک بار غلتانیدن، کلوخه به  
مرتبط  الزامات  و  گیرد  قرار  استاندارد مربوط  آزمایش های  باید تحت  از مصرف  قبل  اینصورت 

 کنترل شود. 
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ارتفاع طبقه همکف تا نیم طبقه همکف    - 14   سانتی متر است  220در یک ساختمان اداری، اختالف 
چنانچه درهای آسانسور در این دو تراز در یک سمت چاه قرار داشته باشند، کدام یک از انواع درها  

 برای این ساختمان قابل استفاده است؟  
 ( تمامی انواع درها شامل نيمه اتوماتيک، تلسکوپی، سانترال  1
 ( همانند درهای سایر طبقات  ۲
 ميلی متر   ۲000حداکثر ( الزاما در از نوع نيمه اتوماتيک به ارتفاع ۳
 .( طبقه محسوب نشده و مجاز به تعبيه در نمی باشيم۴

 4گزینه   2304صفحه  پاسخ یاب روبون پاسخ در کتاب  

 حداقل فاصله کف به کف طبقات  ۸-۷-۲-۲-۱۵جدول 
 فاصله كف به کف )میلی متر(  در   نحوه باز شدن   در ) میلی متر (   ارتفاع مفید  

2000 
 افقی

2450 
2100 2550 
2300 2750 
2300 

 3700 قائم 
2500 4000 

 
   ؟ کدام یک از موارد زیر، از مشخصه های اصلی بتن خودمتراکم شونده نمی باشد   - ۱۵

 ( قوام، پایداری و عدم جداشدگی سنگدانه ها در طول مدت حمل1

 متر به صورت سقوط آزاد   ۲قابليت بتن ریزی از ارتفاع تا ( ۲
 ( قابليت جاری شدن تحت وزن خود  ۳
 ( قابليت عبور از فضاهای تنگ بين آرماتورها ۴

 2گزینه    1609صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 بتن خود متراکم شونده   1-5- 5-10-3
بوده و بدون    خاصیت جاری شدنو    روانی زیادبتن های خودمتراکم شونده، بتن هایی با    - الف  

می باشند:    مشخصه اصلیدر قالب ها ریخته می شوند. این بتن ها دارای سه    لرزاندننیاز به  
بدون نیاز به  و    شدن تحت وزن خود  جاریبرای    داشتن روانی کافی بتن:  قابلیت جاری شدن

(: قابلیت عبور )از شبکه آرماتورقالب.    پر کردن فضاهای خالی تحت شرایط پیچیدهبرای    ویبره
  جدا شدگی سنگدانه، بدون  فضاهای خالی بین آرماتورهامانند    فضاهای تنگ بتناز    قابلیت عبور

عدم  و    قابلیت بتن برای حفظ قوام:  ری(قوام )پایدادر میان آرماتورها.    گرفتار شدن سنگدانه هاو  
 سنگدانه در طول مدت حمل، بتن ریزی و پس از آن   جدا شدگی

 

ن افقی  بت ی باربر محصور شده با کالف های رعایت کدام یک از مشخصات زیر در ساخت دیوارها  - 16
 و قائم درست است؟ 

 مجاز نيست    کالف های قائم بتنی مسلح ( اجرای هشت گير به صورت دندانه دار در محل اتصال دیوار به 1
 ميلی متر باشد.   15ضخامت بندهای افقی و قائم در ساخت دیوارهای ممتد نباید کمتر از ( ۲
 در ساخت دیوارهای ممتد و متقاطع استفاده از روش هشت گير بالمانع است  ( ۳
 به صورت الریز ساخت. ر را می تواندرصورتی که دیوار چينی به طور همزمان ميسر نباشد، قسمت هایی از دیوا( ۴

 4گزینه    1772صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  



 

 

 1401شهریور    16  –   1نسخه  

 اجرای دیوار   5 - 3 - 5 - 5 - 8
 رعایت نکات زیر الزامی است: ای غیرمسلح سازه ای و غیر سازه  دیوارهای بناییدر اجرای 

 استفاده شود.  واحد مصالح بناییاز یک نوع  ساخت دیوار در  -۱
  (، بجز برای آجر فشاری یا گریند )تولید می گرد  سنتیکه به صورت    آجرهای توپراستفاده از    -۲

  مجاز   ای   چینش دیوار سازه ای و یا غیرسازه، در  ای زیرزمین  ساخت دیوار سازه و    کرسی چینی
 نمی باشد.  

را به خود جذب   مالت  آبشوند تا    زنجاب، الزم است واحدهای مصالح بنایی  قبل از اجرا   -3
 نکنند.  

  نسبت اختالط ( با  مالت ماسه سیمان آهک )باتارد یا    مالت ماسه سیمانباید با    دیوار چینی  -۴
  تعیین شده در این بند انجام   تأمین مقاومت فشاریو با اطمینان از    6  - 2  -  2  -  8مندرج در بند 

 شود.

واحدهای    دازه یک چهارم طول خود با ، هر واحد مصالح بنایی حداقل به انچینش دیواردر    -۵
 داشته باشد.   هم پوشانی قبلی رگ
 باشد.  کامال افقی ها امتداد رگ -۶
 باشند.  شاقولی، در یک امتداد نبوده و دو رگ متوالیدر  بندهای قائم -۷
  میلی متر باشد.   ۱۵میلی متر و بیشتر از    ۱۰نباید کمتر از    ضخامت بندهای افقی و قائم مالت  -۸

  و   قطر میلگردبند را، با توجه به  در بند قرار داده شود، می توان ضخامت    میلگرد بستر چنان چه  
 میلی متر افزایش داد.   ۲۰، حداکثر تا  پوشش مالتمیلی متر  ۶حداقل 

 باید از مالت پر شوند.   بندهای قائم -۹
سه تراز  متر بیشتر باشد، الزم است در    2.5آن از    طول ، که  ای بدون بازشو   یوار سازه د در هر    -10

ارتفاع دیوار از میلگرد بستر استفاده شود. میلگرد بستر باید    ناحیه یک سوم میانیدر    مختلف
ای برابر دوسوم    فاصلهمیلی متر، که در    ۸، هر کدام به قطر حداقل  میلگرد طولیشامل حداقل دو  

قرار می گیرند، باشد. این میلگردها باید    بند بستر در    به صورت قرینه از یکدیگر    دیوار  ضخامت
میلی متر به یکدیگر    ۲۵۰میلی متر و در فواصل حداکثر    ۶به قطر حداقل    میلگردهای عرضیتوسط  

ادامه    قائم   های   محل کالفتا    سرتاسر دیواردر    بدون انفصالمتصل شوند. میلگردهای بستر باید  
 شوند.    مهارته و در داخل آنها یاف
  باال   در یک سطح اجرا شده و    هم زمان باید در کلیه دیوارهای ساختمان    رگ دیوار چینیهر    -۱۱

نمی    مجاز  ساخت دیوارهای ممتد و متقاطعدر    روش هشت گیر آورده شود. همچنین، استفاده از  
 باشد.
  به صورت الریز هایی از دیوار را    میسر نباشد، می توان قسمت   دیوار چینی به طور همزمان اگر    -۱۲

 ساخت. 
 باشد.  کامال شاقولیدیوار چینی باید  -۱۳
( اجرا  هشت گیر )   به صورت دندانه دارباید    های قائم بتن مسلح  محل اجرای کالفدیوار در    -۱۴

کمتر باشد. به    بعد الزم کالفنباید از    فاصله بین آجرهای هشت گیر در این حالت، حداقل    شود.
به قطر حداقل    تعبیه دو میلگرد افقیجای استفاده از هشت گیر می توان در هنگام اجرای دیوار با  

۸  
 116صفحه 

  را تأمین نمود. الزم است  اتصال بین دیوار و کالف،  ارتفاع دیوارمیلی متر    ۵۰۰میلی متر در هر  
 ادامه یابند.   درون بند بستر میلی متر  ۳۰۰به اندازه  کالف قائم  در هر طرف از میلگردهای اتصال

 شوند. مرطوب نگه داشته به صورت ممتد   به مدت سه روزحداقل  پس از اجرادیوارها باید  -۱۵
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  mm 20 حداقل ضخامت دیواره بلوک سیمانی توخالی که در ساخت دیوار به کار می رود  چنانچه  - 17
 ؟ ک چقدر باید باشد لو دانه شن به کار رفته در ساخت ب   بعد درشت ترین  باشد،  

 ميلی متر  1۳(1
 ميلی متر  11( ۲
 ميلی متر  10( ۳
 ميلی متر  1۲( ۴

 3گزینه     1745صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 بلوک سیمانی   3 - 4 - 2 - 2 - 8
تولید و مورد استفاده قرار می گیرند.   توپر ( و  سوراخ دار )   توخالیهای سیمانی به دو صورت    بلوک
 می باشند.  بلوک سیمانی سقفیو  بلوک سیمانی دیواری شامل  های سیمانی توخالی بلوک

که در ساختمان مصرف می شود باید مطابق با ویژگی های مندرج در   توخالیبلوک های سیمانی  
 و موارد زیر باشند:  ۷۷۸۲استاندارد ملی ایران، شماره 

  وزن ویژه معمولی ، دارای ماسه طبیعی رودخانه ای یا شکستهو    شنبلوک های ساخته شده از    -1
کیلوگرم بر    ۱۷۰۰کمتر از    ژهوزن وی های با    کیلوگرم بر متر مکعب هستند. بلوک  ۲۰۰۰در حدود    و

کیلوگرم   ۲۰۰۰و  ۱۷۰۰به حساب می آورند. در صورتی که وزن ویژه بلوک بین  سبک متر مکعب را 
 به شمار می آورند.  نیمه سبکدر متر مکعب باشد آنرا 

  ضخامت جان ها و پوسته ، خالصه ضوابط  دیوار باربر برای بلوک های سیمانی مورد استفاده در    -۲
 آمده است. 2 - 2  - 8ل ها در جدو

)به    شنپیمانه    3.5و    سیمان پرتلند  پیمانهباید از یک    ساخت بلوکدر    مخلوط بتن مصرفی  -3
 آب لیتر    ۱۳۰  -  ۱۵۰و    ماسهپیمانه    2.5و  درشتی حداکثر نصف ضخامت نازک ترین دیواره بلوک(  

لرزیدهبرای   باشد،    در هر متر مکعب تشکیل شده  بتن نلرزیدهلیتر آب برای    ۱۶۰  -  ۱۸۰یا    بتن 
 انجام شود.    اختالط می تواند با دست یا ماشین

  ده می شود. برای استفاده از بلوک بلوک سیمانی توخالی به دو صورت باربر و غیرباربر استفا  -۴
 مالتیا    بتنبا    سوراخ های بلوک ، الزم است  ای  اعضای سازه در    عنصر باربر سیمانی به عنوان  

 شوند. کامال پر 

 
ارتفاع چا -18 با سرعت  کمترین  بر ثانیه و قابلیت   2.0هک آسانسور کششی مسکونی  جابجایی    متر 

 افراد با صندلی چرخدار، چقدر است؟ 
 ميلی متر  1750( 1
 ميلی متر  ۲۲00( ۲
 ميلی متر  1۴00( ۳
 ميلی متر  ۲000( ۴

 1گزینه   2313صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 ارتفاع کابین و درب  ، چاهکاندازه های ارتفاع باالسری، ارتفاع   1جدول 

 پارامتر 
سرعت  
 Vrنامی  

  آسانسور های ساختمان مسکونی 
 )دسته دوم( 

)دسته    آسانسور های عمومی 
 اول،دوم و چهارم( 

  آسانسورها با ترافیک سنگین 
 )دسته سوم( 

  
 ظرفیت نامی )جرم( 

 کیلوگرم 
450 630 1000 630 800 1000/1275 1350 1275 1350 1600 1800 2000 

 ، ارتفاع کابین
h4  2200 2300  

2400 



 

 

 1401شهریور    16  –   1نسخه  

ارتفاع درب کابین و 
 h2  2000 2100دربهای طبقات 

 d3ارتفاع چاهک 

0.40 1400 c 
0.63  

1400 
c 

0.75 
1.00 
1.50 

c 1600 1.60 
1.75 
.002 c 1750 c 1750 
2.50 c 2200 c 2200 
3.00 

c 

3200 
3.5 3400 
4.00 3800 
5.00 3800 
6.00 4000 

 
با مقطع فوالدی    ی ق ف ی که خطر زلزله وجود دارد در چه دیوارهایی باید با استفاده از عضو ا ق در مناط   - 19

زاد دیوار را کاهش داد و آیا در این حالت برای اینکه جداسازی دیوار از قاب سازه  آ ی ارتفاع تنب یا 
 ای به نحو مناسب انجام شود، نیاز به اجرای وادار انتهایی می باشد؟  

 ريخ  -  متر ۳در دیوارهای با ارتفاع بيش از ( 1
 بلی  -متر  ۳.5دیوارهای با ارتفاع بيش از ( ۲
 بلی -متر  ۳بيش از با ارتفاع  ( در دیوارهای ۳
 خير -متر ۳.5بيش از ( در دیوارهای با ارتفاع ۴

 2گزینه   2974صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 متر(” 5/3تیرك ها )دیوارهای با ارتفاع بیش از -4-2-4- 1-6پ

از  در   بیش  ارتفاع  با  از    متر   5/3دیوارهای  استفاده  با  افقیباید  بتنی مقطع   با    عضو  یا   فوالدی 
به    جدا سازی دیوار از قاب سازه ایرا کاهش داد. در این حالت برای اینکه  ارتفاع آزاد دیوار)تیرك(”

عدم می باشد )جهت    نگه داشتن تیركبرای    نیاز به اجرای وادار انتهایی نحو مناسب انجام شود،  
فاصله یک  باید حداقل در    هاییوادار انت  ناحیه مفصل پالستیکدر    تغییر شکل تیر برای    ایجاد مانع 

به این صورت است که تیرك باید به    نحوه اجرای تیركباشد(.    7-6طبق شکل پ  متری از بر ستون
نباید به تیرك منتقل شود. به عنوان نمونه    بار ثقلی دیوار فوقانیبنشیند و    روی دیوارصورت کامل بر  

جزییات اتصاالت آن را    8-6تری و شکل پم  6نحوه اجرای تیرك و وادارها در یک دیوار   6-6شکل پ
در    نشیمن با قابلیت جابجایینیز باید به صورت    اتصال انتهای تیرك به ستوننشان داده است.  

 باشد.   8-6مطابق شکل پ راستای دیوار 
  ی بتن، حداقل چند نوبت نمونه برداری، صرف نظر ازدر هر سازه بتن آرمه برای هر نوع و رده  -۲۰

مترمکعب است،    25سازه، ضرورت دارد؟ در مواردی که حجم کل هر نوع یا رده بتن  حجم یا سطح  
و آزمایش    به شرط آنکه مهندس ناظر بتن را مناسب تشخیص دهد، آیا می توان از نمونه برداری 

 صرف نظر کرد؟  
 بلی  -نوبت  6( 1
 بلی   - نوبت ۴( ۲
 خير  -نوبت  ۴(۳
 خير   -نوبت  6( ۴
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 1گزینه   1922صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

صرف نظر از  ،  نوبت نمونه برداری  ۶  ، حداقلی بتن  هر نوع و رده برای    در هر سازه  9-22-11-4-2
 ، ضرورت دارد.حجم یا سطح سازه

متر مکعب کمتر    ۳۰ی بتن در یک سازه از    هر نوع یا رده  حجم کلدر مواردی که    9-22-11-5-2
تشخیص دهد، می توان از نمونه برداری و    بتن را مناسبباشد، به شرط آن که مهندس ناظر  

 کرد.  صرف نظرآزمایش  
 

عرضی    در محل اتصال تیر و ستون سازه بتنی مسلح، رعایت کدام یک از موارد زیر برای میلگردهای   - ۲۱
 الزم است؟  

 به مرکز تنگ ها باید بيشتر از کوچکترین بعد عضو باشد.  ( فاصله ی مرکز 1
 ميلی متر باشد.  10ميلی متر، قطر ميلگرد تنگ حداقل  ۳۴( برای ميلگردهای طولی تا قطر ۲
 ميلی متر باشد.  10ميلی متر، قطر ميلگرد تنگ حداقل  ۳۲( برای ميلگردهای طولی تا قطر ۳
 برابر حداکثر قطر اسمی سنگدانه باشد.   ۳ل ( فاصله ی آزاد تنگ ها از یکدیگر حداق ۴

 3گزینه    1912صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 ها باید حداقل برابر مقادیر زیر باشد:  قطر تنگ  9-21-6-2-2
 . میلی متر   ۳۲میلگرد طولی تا قطر  میلی متر برای  ۱۰قطر  -الف 
  گروه میلگردهای و یا    تر  میلی متر و بزرگ   ۳۴میلگرد طولی به قطر  میلی متر برای    ۱۲قطر    -ب

 . طولی 
 

محدودیتی    ریز، چه یگر در هر شبکه در دیوارهای درجا حداکثر فاصله ی آرماتورهای طولی از یکد   -۲۲
 دارد؟  

   .دميلی متر در نظر گرفته شو ۲50برابر ضخامت دیوار و  ۲( نباید بيشتر از 1
   .ميلی متر در نظر گرفته شود ۳50و برابر ضخامت دیوار  ۳( نباید بيشتر از ۲
 ميلی متر در نظر گرفته شود.   ۳50برابر ضخامت دیوار و  ۲( نباید بيشتر از ۳
 ميلی متر در نظر گرفته شود.   ۲50برابر ضخامت دیوار و  ۳( نباید بيشتر از ۴

 2گزینه    1850صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

نباید بیشتر  دیوارهای درجاریز  در    شبکهاز یک دیگر در هر    آرماتورهای عرضی ی    فاصله   1- 9-13-7-3
 مقاومت داخل برای  آرماتور برشی میلی متر باشد. اگر   ۳۵۰و   سه برابر ضخامت دیواراز 

، بیشتر  lw/5،  یک پنجم طول دیواری آرماتورهای عرضی نباید از    صفحه ی دیوار الزم باشد، فاصله
 باشد.

 
 ی اعضای فوالدی ساختمان کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  در محل وصله   - ۲۳

توانایی الزم جهت انتقال    ميلی متر بوده و  6( در اتصاالت جوشی، ورق های پرکننده ای که ضخامت آن بيشتر از  1
   .دارند، باید تا لبه ورق وصله ادامه یابدنيروی وصله را 

کوچک تر، مساوی  با ابعاد    ( در اتصاالت جوشی، در صورتی که فاصله بين وجه داخلی ورق وصله و وجه خارجی قطعه ۲
 نمی باشد.   ميلی متر باشد، نيازی به تعبيه ورق های پرکننده  6ا کمتر از ی

توانایی الزم جهت انتقال    ميلی متر بوده و  6خامت آن بيشتر از  ( در اتصاالت جوشی، ورق های پرکننده ای که ض۳
 یابد.    نيروی وصله را دارند، نباید بيش از لبه های ورق وصله ادامه
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با ابعاد کوچکتر، مساوی    ( در اتصاالت جوشی درصورتی که فاصله بين وجه داخلی ورق وصله و وجه خارجی قطعه ۴
 به تعبيه ورق های پرکننده نمی باشد. ميلی متر باشد، نيازی  ۲ا کمتر از ی

 4گزینه    1850صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 ها(  لقمهپرکننده )ورق های  2-9-5- 10
 اعضا به شرح زیر می باشد.   هالزامات عمومی ورق های پرکننده در محل وصل 
و وجه خارجی قطعه   ورق وصله، در صورتی که فاصله بین وجه داخلی  اتصاالت جوشیالف( در   

 باشد، نیازی به تعبیه ورق های پرکننده نمی باشد.  میلی متر    ۲با ابعاد کوچکتر، مساوی یا کمتر از  
 

محور  امتداد  یرهای از نوع گل میخ و در  گ ی مرکز تا مرکز بین برش  در مقاطع مختلط حداقل فاصله   - 24
 ؟ طولی تیرها چند برابر قطر آنها می باشد 

 برابر  1۲ (1
 برابر 6 (۲
 برابر ۴ (۳
 برابر ۲ (۴

 2گزینه   2022صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 پ( جزئیات بندی 
فوالدی شکل داده شده، برشگیرها  ورق های  به استثنای برشگیرهای نصب شده در داخل کنگرۀ  

بتن    فاصله گل میخ تا لبهاز بتن داشته باشند. حداقل  پوشش جانبی  میلی متر    ۲۵باید حداقل  
بتن های  میلی متر و برای    ۲۰باید  وزن مخصوص معمولی  در امتداد برش افقی برای بتن های با  

 میلی متر باشد.  ۲۵سبک 
امتداد  در    آنها قطر  برابر    ۶برشگیرهای از نوع گل میخ مساوی  بین  فاصله مرکز تا مرکز  حداقل  

تیر با مقطع مختلط می باشد،  امتداد عمود بر محور طولی  برابر قطر آنها در    ۴و    محور طولی تیر 
فوالدی شکل داده شده که حداقل فاصله مرکز تا مرکز در هر  ورق های  های  داخل کنگره  مگر در  

برابر قطر گل میخ انتخاب کرد. حداکثر فاصله مرکز تا مرکز بین برشگیرها    ۴امتداد را می توان  
 میلی متر تجاوز نماید. ۸۰۰برابر ضخامت كل دال بتنی یا   ۸نباید از 

مشخصات برشگیرها در ستون    ی با مقطع مختلطها  تیرستون ها و  ستون  برشگیرها در  2-8-7-3- 10
در نظر گرفته    2- 8-2-10های با مقطع مختلط باید با رعایت محدودیت های ذکر شده در جدول 

 شود.
 های ساختمانی چند عدد است؟ تعداد سرویس های بهداشتی الزامی در کارگاه-۲۵

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

تعبيه یک توالت و دو    نفر کارگر حداقل یک توالت و روشویی و در هر حال در کارگاه ساختمانی   10( به ازای هر  ۲
 روشویی الزامی است.  

تعبيه یک توالت و دو    فر کارگر حداقل یک توالت و روشویی و در هر حال در کارگاه ساختمانی ن   15( به ازای هر  ۳
 روشویی الزامی است.

تعبيه یک توالت و روشویی    نفر کارگر حداقل یک توالت و روشویی و در هر حال در کارگاه ساختمانی  ۴0( به ازای هر  ۴
 الزامی است 

 1گزینه   2124صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  
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   بهداشتی سرویس 12-3-3
ازای هر    1- 12-3-3 به  باید  کارگاه ساختمانی  توالت و روشویی   25در هر  نفر کارگر، حداقل یک 

بهداشتی و محصور، با آب و وسایل کافی شستشو ساخته و آماده شود. در هر حال در هرکارگاه  
 ی است.ساختمانی احداث حداقل یک توالت و روشویی الزام 

 محل های تعویض لباس )رختکن(   12-3-4
در هر کارگاه ساختمانی باید متناسب با فضای کارگاه محلی سر پوشیده و بهداشتی برای    1- 12-3-4

 تعویض و نگهداری لباس کارگران فراهم شود. 

 
در مبحث    ارتفاع نرده پله ) به شرح زیر    ۱۲و    ۴اختالف در ارتفاع اعالم شده و نرده پلکان در مباحث    - ۲۶

 سانتی متر( به چه علت است؟   85تا    75بین    ۱۲سانتی متر و در مبحث    90از نوک پله    ۴
 1۲ر و وسایل ساختمانی روی نرده و حفاظ در مبحث با ( لزوم قرار گيری 1
 1۲محوطه و پلکان مبحث ( نبود کف سازی در ۲
 1۲موقتی بودن نرده های ذکر شده در مبحث  (۳
 1۲نبود نازک کاری و کارهای چوبی الزم در مبحث  (۴

 3گزینه    1584صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

  ی ر یاندازه گ  سطح کف تمام شده شیب راها یو  ارتفاع میله های دستگرد که از لب پله 9-۹-2-1- 4
کنواخت  ید به صورت  یبا  طول میله دستگردن ارتفاع در تمام  یمتر باشد. ا  0.90د  یشود، با  یم

                                                                                                                                                                                                                     )این سوال به صراحت در مبحث نیست و استداللی حل شده( امتداد داشته باشد.

 
 : سازنده ساختمان موظف است جهت کاهش آالینده ها اقدامات زیر انجام دهد  - ۲۷

ی ساعت کار شاغلين و افراد در معرض  جداسازی محل های خطرناک، نصب حفاظ ها و تهویه موضعی، محدودساز (1
 خطر، الزام به استفاده از وسایل حفاظت فردی  

وسایل حفاظت فردی،    جداسازی محل های خطرناک کارگاه، تقليل همه اقدامات ساختمانی، الزام به استفاده از   (۲
 نصب دستگاه های حساس به آلودگی 

 از وسایل حفاظت فردی   وهای ایمنی در محل کارگاه، استفادهتعطيل همه اقدامات ساختمانی، تجهيز عالئم و تابل (۳
ایمنی، نصب دستگاه    نصب حفاظ ها و تهویه موضعی، تعليق همه اقدامات ساختمانی، تجهيز کارگاه به تابلوهای  (۴

 های حساس به آلودگی 

 1گزینه   2124صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

ها به کمتر از    کاهش آالیندهسازنده موظف است برنامه های کنترلی مناسب را جهت    9- 12-3-1
 حد استاندارد مواجهه شغلی به شرح زیر به عمل آورد:

 حذف خطرالف: 

 جدا سازی محل های خطرناک ب: 

 و کنترل های مهندسی نظیر تهویه موضعی. نصب حفاظ هاپ: 
عرض خطر به منظور کاهش مدت زمان مواجهه  در م  محدودسازی ساعت کار شاغلین و افراد ت:  

 و نیز جابجایی افراد. 
 متناسب با نوع کار.  وسایل حفاظت فردیتهیه و استفاده از ث: 
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 کدام پاسخ در مورد اجرای آسانسورها درست می باشد؟  - ۲۸

پایين ترین نقطه چاه و مابقی  متر از باالترین و    0.5  ( برای روشنایی چاه آسانسور الزم است دو عدد چراغ در فاصله1
 . متر با حفاظ و قابليت روشن و خاموش شدن از محل موتورخانه نصب شوند 8چراغ ها با فواصل 

 متر می باشد.   ۴5حداکثر مسافت از ورودی ساختمان تا در آسانسور در هر طبقه ( ۲
 یک چاه قرار داد. چنانچه تعداد آسانسورها از سه دستگاه بيشتر باشد می توان آنها را در ( ۳
 ميلی متر است.  1100 × 1۴00( حداقل ابعاد کابين آسانسور با قابليت حمل صندلی چرخدار ۴

 4گزینه    2299صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 .ابلیت حمل صندلی چرخ دار را دارند باید دارای الزامات زیر باشندقآسانسورهایی که   2-1-9- 15
 ؛ متر باشد میلی 11۰۰×۱۴۰۰ابعاد کابین حداقل  -
 متر باشد؛  میلی ۸۰۰، کابین  بازشو در  حداقل عرض  -
 و  ؛باشد تراز طبقه مجدد مجهز به سیستم  -
 . برای مدت طوالنی تر از زمان عادی بسته شدن در باشد کابین  باز ماندن در  مجهز به دکمه  -

 
چند    کیلوگرم باشد. حداکثر مساحت مفید کابین   525جرم( آسانسور    - در صورتی که )ظرفیت    - ۲۹

 مترمربع می باشد؟  
 مترمربع  1.17 (1
 مترمربع  1.۴5 (۲
 متر مربع 1.۳0( ۳
 متر مربع 1.60 (۴

 2گزینه    2301صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 مساحت کابین متناسب با ظرفیت  حداکثر)الف(  1-2-2-2-15جدول 
 جرم )کیلوگرم(   - ظرفیت  حداکثر مساحت مفید کابین )متر مربع( 

0.37 100 (1 ) 
0.58 180 (2 ) 
0.70 225 
0.90 300 
1.10 375 
1.17 400 
1.30 450 
1.45 525 
1.60 600 
1.66 630 
1.75 675 
1.90 750 
2.00 800 
2.05 825 
2.20 900 
2.35 975 
2.40 1000 
2.50 1050 
2.65 1125 
2.80 1200 
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 جرم )کیلوگرم(   - ظرفیت  حداکثر مساحت مفید کابین )متر مربع( 
2.90 1250 
2.95 1275 
3.10 1350 
3.25 1425 
3.40 1500 
3.56 1600 
4.20 2000 
5.00 2500 

 یک نفره  حداقل برای آسانسور  -1
 حداقل برای آسانسور دو نفره  -2
 اکثر مساحتدمترمربع به ح 0.16کیلوگرم  100کیلوگرم به  ازای هر  2500برای ظرفیت بیش از  -

 
 کدام پاسخ در مورد عملکرد و مشخصات آسانسورها درست است؟    - ۳۰

 متر بر ثانيه فقط برای آسانسورهای کششی الکتریکی به کار می رود.   0.۴ ( سرعت1
   .کاربرد دارد  کيلوگرم فقط برای تخت بيمارستانی و وسایل پزشکی ۲500( آسانسورهای با ظرفيت ۲
   . کاربرد دارد  کيلوگرم برای تخت بيمارستانی، همراه و وسایل پزشکی ۲500آسانسورهای با ظرفيت ( ۳
 سرعت  ( ارتفاع چاه که مشترک چندین آسانسور برابر است با ارتفاع چاهک الزم برای آسانسور کم۴

 3گزینه    2313صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

متر بر ثانیه را پیشنهاد می   2.5از آسانسورها تا سرعت  این جدول ها ابعاد برخی  :  توضیحات
شرکت ها و مشاورین  و انواع دیگر آسانسورها باید از    ابعاد مربوط به سرعت های باالتر .  دهد

و سرعت    آسانسورهای هیدرولیکمتر بر ثانیه فقط برای    0.4سرعت  .  اخذ گردد  صاحب صالحیت
 .به کار می رود آسانسورهای کششی الکتریکیمتر بر ثانیه فقط برای  2.5و  1.6های 

 ظرفیت. به کار می رود انتقال عادی مسافرینفقط برای   کیلوگرم ۴۵۰و   ۳۰۰، ۳۷۵آسانسورهای 
های    ساختماندر    کیلوگرم  ۱۰۰۰  آسانسورو    جابه جایی افراد با صندلی چرخدار کیلوگرم برای    ۶۰۰

 .  کاربرد دارد دسته های قابل جدا شدنبا  حمل برانکاردبرای  ها  بیمارستانو  مسکونی
بیمارستانی  حملبرای    کیلوگرم  ۲۰۰۰و    ۱۶۰۰آسانسورهای   های  و در    تخت  بیمارستانی  مراکز 

کیلوگرم برای حمل تخت بیمارستانی به همراه مسافرین    ۲۵۰۰درمانی به کار می رود و ظرفیت  
  و وسایل پزشکی کاربرد دارد.

 چاه مشترک دارای   های کنار همآسانسور 

 ها  ضخامت دیوارهبه عالوه  های هر آسانسور مجموع عرض چاهبرابر با  عرض کل چاه مشترک -الف
 است. سازه های جدا کنندهیا 
 موجود در چاهک می باشد. ارتفاع سریعترین آسانسوربرابر با  ارتفاع چاهک -ب
برای سریعترین   ارتفاع باالسریبرابر با  (  باالسری)  موتورخانهزیر سقف  تا    ارتفاع کف آخرین توقفحداقل    -ج

 آسانسور موجود در چاه مشترک می باشد. 
 

غربی    حداقل فاصله افقی محور طولی توالت از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر در توالت های   - ۳۱
 و شرقی باید چقدر باشند؟  

 سانتی متر   ۴5و شرقی  ۳0( غربی 1
 سانتی متر  60شرقی و  50( غربی ۲
 سانتی متر   75و شرقی  ۴5( غربی ۳
 سانتی متر   ۴5و شرقی  ۴5غربی  (۴
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 4گزینه   2332صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 دستشویی 1- 16-2-5
ر  اخوردگی قر   برابروم در  اشتن و مقابردقابل  ید شبکه  ا دستشویی ب  آبنه تخلیه  ا لف( روی دها 

 گیرد. 
  شد و دستشویی سرریز ادن در پوش موقتی با ر د ان قر امکا  اید با دستشویی ب  آبنه تخلیه  اب( ده 
 شد. اشته باد
 شد.امیلی متر ب ۳۲ید دست کم  ا دستشویی ب آبنه تخلیه اپ( قطر ده  

ن  اید به عنوا بآن   میلی متر طول  ۵۰۰شد، هر اسری بای سرتاه گر دستشویی به صورت لگنا ت( 
 یت شود. ا رع آن  ت در مورداین مقررات مندرج در امالزادستشویی تلقی شود و همه  یک

میلی متر   ۴۵۰ث( فاصله محور دستشویی از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر، نباید کمتر از  
 باشد. 
آن    زاقل یکی  اشد، حدادر محلی چند دستشویی پیش بینی شده بآنچه  کن عمومی چناماج( در  
 ده شود.اص داختص اد معلول افر اده استفای اید بر ابها 
ع بلند تر ارتفاید در  اد معلول نبافر اده  استفان مخصوص اپیشخو   البه گرد ی  ا ی با( دستشویی ه۱)
متر    ۸۶۵ز  ا تمامیلی  حداز کف  نصب شوند.  خارتفاقل  ام شده  الاع  پازم  لص  لبه  زیر  یینی از 

هم  ا فر   ا نو و پنجه رای زآزادشد به طوری که  ا میلی متر ب  ۷۳۵یستی  ام شده باکف تم  ادستشویی ت
 . آورد
ید در جلو دستشویی ا میلی متر ب  ۱۲۲۰میلی متر و عمق    ۷۶۰به عرض دست کم  آزاد  ی  ا( فض۲)

 معلول پیش بینی شود.
  ری و ا هرمی، فش ادسته  انواع    زاید یکی  اد معلول بافر اده  استفادستشویی ویژه    آبی  ا( شیره3)

قل  اشند که حداید طوری تنظیم شده بار دستشویی بای خودکاشد. شیرهالکترونیکی باچشمی  
 نند.از بمانیه باث ۱۰ن ا ی زمابر 
   لت غربیاتو 2- 16-2-5
توالت غربی باید طوری نصب شود که فاصله محور آن از سطح دیوار مجاور یا هر مانع  لف(  ا

شد. جلو  امیلی متر نب  ۷۶۰ز  اشتی دیگر کمتر  اهد زم باز محور لو ا  میلی متر و   ۴۵۰دیگر، کمتر از  
 لی پیش بینی شود. ای خاجقابل آن در م  ار یادیو امیلی متر ت ۵۰۰ید دست کم اغربی ب لتاتو
 شد.  اشته با د از امیلی متر در ۱۵۰۰و  امیلی متر پهن  ۹۰۰ز اید کمتر الت غربی نباقک تواتا( ۱)

در فض توا هاب(  عمومی،  بای  غربی  بز  اید  ا لت  بزرگ  گ انوع  و نشیمن  لوالاشد  در  و  قابل  یی  ه 
 شد. اشته باد شتن ابرد
 شد.  امیلی متر ب ۱۰۰ز اید کمتر الت غربی نباز تواخروجی  فاضالب( قطر لوله ۱)

یک فلنج به    ا ب  امیلی متر و ی  ۱۰۰×۸۰نوئی  ا یک ز  ا ید بالت غربی باتو  فاضالبپ( لوله خروجی  
 ن متصل شود.  اختماس فاضالببه لوله اندازه   همین
لوله تخلیه  اتصات(   لوله  اتو  فاضالبل  به  یاتاز طریق کف  ان،  اختماس  فاضالبلت غربی   اقک 
 شد. ازبند بابند و گ  آب مالاک یدا ر، بادیو

الت باید یک توالت برای استفاده  تو   ۶هر  قابل  کن عمومی در ماماشتی در  اث( در هر گروه بهد
 ده شود.اص داختص امعلول  دافر ا

 : شد  ای زیر بای ویژگی ها ر اید دا د معلول بافر اده استفای الت بر اتو قکاتاج( 
 ی گردش صندلی چرخامیلی متر بر   ۱۵۲۵ی به قطر دست کم  ایره  اکف به صورت دآزاد  ی  ا( فض۱)
 شد.  اهم با ر فر اد
 شد.  امیلی متر ب ۸۱۵ید ازشو در باقل عرض با( حد۲)
لی پیش بینی  ای خاجقابل آن  در م  ار یادیو  ا متر تمیلی    ۱۲۲۰ید دست کم  ا لت باسه توا ( جلو ک3)

 شود. 



 

 

 1401شهریور    16  –   1نسخه  

 ۴۸۵  ات  ۴۳۰ید بین  ا لت بای نشیمن توالاقسمت ب  ام شده تاز کف تمالت  اسه تواع کارتفا(  ۴)
 شد. امیلی متر ب

 شد. از کف ب امیلی متر  ۹۱۵ ات ۸۴۰ی کمکی بین اع نصب دستگیره هارتفا( ۵)
 ۱۱۲۰عارتفاری بوده و در  ادکمه فش   ا ر یابه صورت خودکلت  اخل تو اهرم سیستم شستشوی دا (  ۶)

 ز کف نصب شود. امیلی متر 
 

طی    متر را   12میلی متر، مسیری افقی به طول    34در بخشی از ساختمان، لوله مسی به قطر نامی    - ۳۲
 ست جهت تکیه گاه لوله نیاز می باشد؟ ب می کند. برای مهار این لوله به چه تعداد  

1 )۳  ۲ )۴  ۳ )6  ۴ )5 

 3گزینه    2374صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 لوله کشی  انواع  حداکثر فاصله دو بست مجاور در - ”الف“ 1- 5-7-16جدول 

 قطر نامی لوله  حداکثر فاصله دو بست مجاور 
 جنس لوله 

 میلی متر  اینچ  م )متر( ئ لوله قا  لوله افقی )متر( 
 لوله های چدنی سر کاسه دار و بدون سر کاسه  در تمامی قطر ها  3 1/ 8
8/1 
4/2 
7/2 
3 

4/2 
3 
3 
7/3 

1 
1 1تا 12 14 
2 
2تا4ا 12 

 میلی متر و کوچکتر  25
 40تا32
50 
 100تا  65

 لوله های مسی

 
 

 است ؟ کدام پاسخ در مورد اجرای لوله کشی آب مصرفی در ساختمان صحیح    - 33
 ( در صورتی که تمامی لوله یا قسمتی از آن زیر کف دفن شود نياز به اجرای عایق رطوبتی نيست .1
 ( در اتصال دنده ای، مواد آب بندی فقط باید روی دنده های خارجی اضافه شود. ۲
وش خم کردن استفاده  ( در لوله کشی فوالدی گالوانيزه می توان به جای استفاده از زانو های فوالدی گالوانيزه از ر۳

 کرد.
 (در اتصال دنده ای، مواد آب بندی باید روی دنده های دو طرف خارجی و داخلی اضافه شود.۴

 2گزینه    2343صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 الزامات اجرای کار 2- 16-3-5

 فیتینگ ها از ذرات فلز،الف( در جریان نصب لوله و دیگر اجزای لوله کشی باید داخل لوله ها و  

 ماسه، خاک، مواد آب بندی و غیره کامال پاک شود. 
ب( انتخاب مصالح و روش های اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا شیر، فیتینگ به فیتینگ  

 انتخاب مصالح” به عمل آید.( ۴- ۳-۱۶شیر، باید طبق الزامات مندرج در ) یا
نیزه خم کردن لوله مجاز نیست و باید از زانوهای فوالدی گالوانیزه  در لوله کشی فوالدی گالوا(  ۱)
 چدن چکش خوار، استفاده شود.   یا
 در اتصال دنده ای، مواد آب بندی باید فقط روی دنده های خارجی )دنده نر( اضافه شود.  ( ۲)

  

2.4 2.4 2.4 2.4 2.4 
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د مساحت  ، حداکثر چند درصدر هر طبقه از تصرف های ساختمانی، فضاهای فرعی حادثه خیز  - 34

 توانند اشغال کنند ؟ طبقه را می 
 درصد   15( ۳  درصد  1۲( ۲  درصد   ۲0( ۲  درصد  10( 1

 1گزینه     1473 صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

   حادثه خیزفضاهای فرعی  ۲-۳- ۳
فضاهای فرعی حادثه خیز داخل یک نوع تصرف، باید تحت همان نوع تصرفی که در آن قرار  

از سایر قسمت ها جدا و محافظت شوند. فضای    ۳-۲-۳دارند، در نظر گرفته شده، مطابق با جدول  
قرار داده    گروه تصرف اصلیمی شود، باید در همان    جدا سازی و محافظتفرعی که به این شکل  

 را اشغال نمایند. مساحت سطح طبقه ٪۱۰ضاهای فرعی حادثه خیز نباید بیش از فشود. 
 

در ساختمانی آب سرد و گرم هر یک از لوازم بهداشتی از سیستم جداگانه و از کلکتور گرفته شده،    - 35
 حداکثر سرعت آب در این کلکتور چند متر بر ثانیه می تواند باشد؟ 

1) 1.1  ۲) 1.۴  ۳) 1.۲  ۴) ۲.1 

 3گزینه     2335صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

   کلیات 16-3-3-1
ی مهندسی مورد  ا ه  ید طبق روش املک( ب   ان )یا ختمامصرفی س  آبحی لوله کشی توزیع  الف( طر ا
ی لوله  اجز او دیگر    اری لوله ه ا گذاندازه    یا ت مهندسی براسبای مح اشود. روش ه انجام    ییدات

 ر گیرد.  ایید قر اید مورد تاکشی ب
 سب صورت گیرد.  اسرعت من ازم و بر الابه مقد آبن ای جریا ید بر ا ب  اری لوله ها گذاندازه  (1)
  د ضربه قوچ، ایج ا موجب    آبن  اد جری اشد که سرعت زیاید طوری باب   ا ری لوله ها گذاندازه    (۲)

  آبن  ا یهش سرعت جر اثر خوردگی نشود. کابر    ا هش طول عمر لوله هاحم و کای مز اسر و صد
  توجیه قابل  یش غیر  ا فزاموجب    ا یش قطر لوله هافزاحدی صورت گیرد که    اید تاب   ادر لوله ه

 هزينه لوله کشی نگردد.  
  گرم   آبشبکه لوله کشی توزیع    اسرد مصرفی ب  آبل شبکه لوله کشی توزیع  اتصاط  اب( در نق

ی  اه  هاشتی و دستگابهدزم  انند لواگرم مصرفی، م  آبسرد و    آبط مصرف  امصرفی، و نیز در نق
گرم مصرفی به شبکه    آبز شبکه  ا  آب  ات  آید  زم به عملی الاید پیش بینی هامصرف کننده دیگر، ب

 نکند.  ان پیداسرد مصرفی جری آب
می   مشترک   احدهامصرفی و  آبری، که لوله کشی  اتج  اری و یا دای مسکونی،  اپ( در مجتمع ه

  حد اهر وانشعاب    روی  آبن  اگیری جریاندازه    زمانصب لوی  ازم بر ی الاید پیش بینی هاشد، باب
 .  آید به عمل

نیفولد(  از کلکتور )ما نه  اگاشتی، جدازم بهداز لوا گرم هر یک    آبسرد و    آبیی که  ا ت( در سیستم ه
   متر در ثانیه باشد. 2/1گرفته می شود، سرعت آب در کلکتور باید حداکثر 

 شد. اید مشخص با شتی بازم بهداز لواهر یک  اب انشع ی مربوط بها( روی کلکتور، شیره۱)
 شد.ادسترسی بقابل زدید، تعمیر و تعویض ای باید برا ب انیفولد( و شیرها( کلکتور )م۲)
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 حداقل شدت روشنایی اتاق نشیمن و پذیرایی در یک محل مسکونی چند لوکس است ؟   - 36
 لوکس  70( ۴  لوکس  100( ۳  لوکس   ۲00( 5   لوکس  50( 1

 4گزینه    2205صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 جدول شدت روشنایی اماکن بر حسب لوکس  5-2پ 

 شدت روشنایی اماکن بر حسب لوکس 5-2جدول پ 
 پیشنهادی  حداقل  محل  ردیف 
 200 70 اتاق نشیمن و پذیرایی  1-1-5-2پ 

 
 سیستم لوله کشی گاز طبیعی صحیح است؟ کدام یک از پاسخ ها در مورد جوش های -37

 ميلی متر باشد قابل قبول است .  ۳.5( چنانچه در جوش لب به لب نفوذ جوش در سرتاسر جوش حداکثر 1
 ميلی متر باشد قابل قبول نيست.  ۳( در جوش لب به لب چنانچه نفوذ جوش در سرتاسر جوش بيش از ۲
ميلی متر باشد،    ۳.5در صورتی که مجموع طول این عيب حداکثر    ( چنانچه ریشه جوش به طور ناقص پر شده باشد، ۳

 قابل قبول است. 
ميلی متر باشد،    ۲( چنانچه ریشه جوش به طور ناقص پر شده باشد، در صورتی که مجموع طول این عيب حداکثر  ۴

 قابل قبول است. 

 2گزینه   2417صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 
 چ( نفوذ بیش از حد  

از حد ریشه جوشعیب در    این نفوذ بیش  نفوذ جوش در  شود. در صورتی که    ایجاد می  اثر 
- ۵-۱۷شود.)شکل    جوش بریدهمیلی متر باشد قابل قبول نبوده و باید    3بیش از    جوش  سرتاسر 

۶-۶) 
 

 
احتماال این سوال  توضيح مهم: در متن مبحث عبارت ریشه جوش بيان شده است که در سوال این عبارت نيامده و 

 قابل حذف است 
شعاع  میلی متر باشد.    32چنانچه در اجرای لوله کشی گاز از نوع فوالدی، قطر بیرون لوله گاز    - 3۸

درجه باشد، نباید کمتر از کدامیک مقادیر زیر    90داخلی خمیدگی در صورتی که خم لوله    انحنای 
 ؟ باشد 

 ميلی متر  19۲(1
 ميلی متر  180(۲
 ميلی متر  190(۳
 ميلی متر   185( ۴

 1گزینه   2413 صفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 خم کردن لوله  4- 17-5-1
 برابر قطر خارجی لوله باشد. ۶نباید کمتر از  شعاع انحنای قسمت داخلی خمیدگیث( 
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۳۲ × 6 = 19۲ 
یک متر در    در ساختمانی در اندیمشک جهت پنجره های نما "شرق" و پنجره های با ابعاد یکسان  - 39

نما به ترتیب    یک متر طراحی شده اند. در مورد سایه بان های افقی و عمودی پنجره های این
 کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشند؟  

 متر  1.7۳ –ایجاد شود  یهاین نما سازوایای سایه بان بهتر است روی تمام   عایتر  ( ضمن1

 متر 0.57 - متر 1(۲
 متر 1.7۳ - متر 1(۳
 سایه بان عمودی ندارد.  نياز به - ( ضمن رعایت زوایای سایه بان بهتر است روی تمام این نما سایه ایجاد شود ۴

 4گزینه   2609صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

می   ها، توصیه  عمق زیاد سایه بانمشخص شده اند، با توجه به    *در شهرهایی که با عالمت    -
 ایجاد شود.  سایه نمای ساختمانارائه شده، روی تمام  رعایت زوایای سایه بانشود ضمن 

 .اندیمشک ستاره دار است

ف 
دی

ر
 

 شمال جهت پنجره
درجه   30

 شمال شرقی 

درجه   60

 شمال شرقی 
 شرق 

درجه   120

 جنوب شرقی

درجه   150

 جنوب شرقی
 جنوب

درجه   150

 جنوب غربی

درجه   120

 جنوب غربی
 غرب 

درجه   60

 شمال غربی

درجه   30
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  30  مقاومت حرارتی سقف تیرچه بلوک ساده )بلوک از نوع پلی استایرن منبسط شده( به ارتفاع   - 40

  ی محور تا محور تیرچه ها   سانتی متر با بیشتر شدن فاصله   10ى    سانتی متر و با عرض پاشنه 
 بیشتر می شود؟ در مورد سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن پاشنه دار چطور؟  

 بلی  - خير( 1
 خير  - ( بلی۲
 بلی  - بلی (۳
 ر يخ - ير( خ۴

 3گزینه    2599صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 )سقف(  بلوک پلی استایرن منبسطتیرچه و  8-3-8پ

  اهمیت خاصی دارای    شكل بلوک،  استایرن منبسطضریب هدایت حرارت پلی  با توجه کم بودن  
های حرارتی سقف مقاومت ،  1- 8پ، با مقطعی مشابه شکل  تیرچه بلوک های سادهاست. برای  
 تعیین می شود. 10-8پبا استفاده از جدول  تیرچه و بلوک

 
 تیرچه و بلوک پلی استایرن ساده  1-8پشکل 

   سقف تیرچه و بلوک پلی استایرن ساده Riجدول پ8-10 مقادیر مقاومت حرارتی 

 ارتفاع بلوک 

 de (cm) 
ه تیرچه شنعرضه پا  

  l0 (mm) 
 le (cm) فاصله محور به محور تیرچه ها 

  < 55le60 <   61   < le    <63    < 64le 

20 
  < 95le124 <   0.68 0.74 0.77 

  < 125le140 <   0.59 0.65 0.68 

25 
  < 95le124 <   0.79 0.86 0.90 

  < 125le140 <   0.69 0.76 0.79 
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 ارتفاع بلوک 

 de (cm) 
ه تیرچه شنعرضه پا  

  l0 (mm) 
 le (cm) فاصله محور به محور تیرچه ها 

  < 55le60 <   61   < le    <63    < 64le 

30 
  < 95le124 <   0.91 0.99 1.03 

  < 125le140 <   0.79 0.87 0.91 

تعیین   11-8پ(، مقاومت حرارتی سقف با استفاده از جدول  2-8پای برای پوشش زیر تیرچه، در بخش تحتانی بلوک )شکل  در صورت وجود زبانه
 می گردد. 

 
عالئمی    ب عالئم روی لوله های گاز شهری و گازوئیل در موتورخانه تاسیسات ساختمان وصمحل ن   ( 41

و در چه    که محتوی لوله، جهت جریان آن و عامل خطر برای آن را مشخص می کند کجاست؟ 
 تکرار شود؟   فواصلی روی لوله مستقیم باید 

متر    1۲تا    6در فاصله هر    ( عالئم باید در نزدیکی شيرها، فلنج ها و محل عبور لوله از دیوار نصب و روی لوله مستقيم 1
 تکرار شود. 

 .شود  متر تکرار 5ها، فلنج ها نصب و روی لوله مستقيم در فاصله هر يرباید در نزدیکی ش ئم ( عال۲
 . متر تکرار شود 6تا  ۳ هرها و دیوار نصب شود و روی لوله مستقيم در فاصله باید بر روی شيرها، فلنج ئم عال( ۳
 . ر تکرار شودتم  ۳ها نصب شود و روی لوله مستقيم در فاصله هر ج يده به شيرها و فلنبس چباید (عالئم ۴

 1گزینه    2652صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 محل درج عالئم -1-2- 20-6-4
انشعاب ها و محل عبور لوله از دیوار یا  ،  تغییر جهت لوله،  فلنج ها،  شیرهاعالئم باید در نزدیکی  

 )در دوسوی آن( نصب یا نشان داده شود.  کف

 
 26شکل شماره 
 متر تکرار شوند. 12متر و حداکثر  6بر روی لوله های مستقیم، عالئم باید در فاصله حداقل 

شود. در مکان هایی که لوله باالتر یا پایین تر از    نصب یا نوشته   محل قابل رویتعالمت باید در  
قرار گیرد، تا قابل مشاهده   خط محور میانه لولهاست، نوشته باید پایین تر یا باالتر از    خط دید
 باشد.

 
درجه( و کف دست ها رو به    180در عالئم ایمنی با حرکات دست، حرکت و جابجایی بازوهای باز )   - 42

 جلو)مانند شکل زیر( به چه معنی است؟ 
 (حرکت به جلو1
 (پایان کل عمليات ۲
      (توقف و پایان حرکت ۳
 (شروع فرمان ۴
 
 

 4گزینه   2638صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 
 :حرکات دستعالئم ایمنی با 
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به شخص درحال    رساندن پیامدارای مفهوم خاصی در    حرکت یا جابجایی بازوها و یا دست ها،
عالئم ایمنی  ایمنی جان خود و سایرین( است. در جاهایی کهحفظ )به خاطر  کار خطرناکانجام  

 حرکات دست مورد استفاده قرار می گیرند باید از عالئم زیر استفاده شود: 
 نمایش  شرح  پیام 

 عالئم کلی 

 شروع فرمان 
درجه( و کف دستها رو به   180باز)دو بازو کامال 

 باشد جلو

 
 

در ساخت صنعتی سیستم قاب های سبک فوالدی سردنورد شده عمدتا به چند روش اجرا می  - 43
سره و بدون قطع در تراز طبقه  شوند؟ و آیا در این سیستم اجرا یکپارچه استادها به صورت یک 

 مجاز است؟ 
 بلی  -  1( 1
 بلی  -  ۲( ۲
 خير  -  ۳( ۳
 خير  –  ۲( ۴

 2گزینه    171صفحه  11و   7پاسخ یاب پاسخ در کتاب  

ستادهای یکسره و    دیوارهای یکپارچهبه روش    LSFاسکلت سازه    6-2-2-81- 11 باید با استفاده از ا 
بدون قطع در تراز طبقه و تیرچه هایی که به صورت یکسره از کنار ستون عبور می کنند، طراحی  

 شود. 
 

مسئول    در - 44 به  و  نماید  صادر  را  ای  اخطاریه  برداری  بهره  دست  در  ساختمان  بازرس  که  صورتی 
اطالع رسانی اطالعیه به ساکنان با کیست؟    نگهداری ساختمان ارائه دهد، الف( وظیفه نصب و

ب( در صورت رفع نواقصی که اخطاریه به آن علل صادر شده بود چه کسی باید نسبت به جمع  
 آوری اخطاریه اقدام نماید؟ 

 مسئول نگهداری ساختمان  -مالک ب   -( الف  1
 مسئول نگهداری ساختمان  - مسئول نگهداری ساختمان ب  -( الف  ۲
 مسئول نگهداری ساختمان -س ب بازر -( الف  ۳
 بهره بردار  -مسئول نگهداری ساختمان ب   - (الف ۴

 2گزینه    2710صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 اخطاریه   2- 22-2-13
با الزامات  تأیید بازرس  و با  مسئول نگهداری ساختمان  هرگاه تجهیزات یک ساختمان به تشخیص  

 مسئول نگهداری باید اخطاریه ای را صادر نماید و  بازرساین مبحث مطابقت نداشته باشد،  
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، به  ساختمان این اخطاریه را در محل مناسبی در محوطه ساختمان و یا خارج از آن نصب نماید 
اخطاریه   طوری که در معرض دید بوده و کلیه مالکان، ساکنان، بهره برداران یا مستأجران از متن

 ها باید روی آن ها نصب شود. اخطاریه مربوط به تجهیزات داخل ساختمانآگاه باشند. 
 برداشتن اخطاریه   3- 22-2-13

که   نواقصی  رفع  است،    اخطاریه در صورت  آن صادر شده  آوری    بازرس برای  باید دستور جمع 
 می باشد.  جمع آوری اخطاریهموظف به   مسئول نگهداری ساختماناخطاریه را صادر نموده و 

 
در هنگام به کار بردن روش های گرم کردن موضعی و یا تغییر شکل مکانیکی برای ایجاد انحنا و  - 45

 یا از بین بردن آن، حداکثر دمای مجاز موضع های گرم شده چه میزان است؟ 
 ( توسط مهندس محاسب سازه اعالم می گردد 1
 والددرجه فارنهایت برای هر نوع ف  800( ۲
 درجه سلسيوس برای فوالدهای معمولی  650درجه سلسيوس برای فوالدهای پر مقاومت و آلياژی و   565( ۳
 درجه سلسيوس  ۳50(حداکثر ۴

 3گزینه    2068صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 سوراخ کردن بریدن و   4-4-2- 10

راست  یا    ایجاد انحنابرای    مکانیکیتغییر شکل  و یا    گرم کردن موضعیبه کار گیری روش های  
درجه    ۶۵۰نباید از    دمای موضع گرم شدهولی  مجاز می باشد،    تأیید مهندس ناظر با    کردن قطعات

  بیشتر شود.   فوالد پرمقاومت و آلیاژیدرجه سلسیوس برای    ۵۶۵و    فوالد معمولیسلسیوس برای  
درجه سلسیوس تغییر    ۶۰۰که در دمای حدود    گچ های رنگی مخصوصاین دما باید به کمک  

 رنگ می دهند، مورد کنترل قرار گیرد. 

 
میلی    14میلی متر جهت اتصال پیچ با قطر اسمی    15برای سوراخکاری ورق فوالدی به ضخامت    - ۴۶

 متر، کدام روش مجاز است؟  
 سوراخ نهایی ورق باید به کمک مته دوار انجام پذیرد.  ( 1
   .پس برقو زدن انجام شودرشکاری و س( با ب۲
 ( با منگنه کردن انجام شود.  ۳
 ميلی متر پيش منگنه و سپس برقو زده شود.  10( تا قطر اسمی ۴

 1گزینه    2068صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 
 سوراخ کردن بریدن و    2- 4- 4- 10

 انجام پذیرد.  مته دوار باید به کمک    سوراخ های نهایی ورق ها 
کاربری اداری و سطح اشغال    - ۴۷ با    90  مترمربع، زیرزمین اول به گنجایش   3200در یک ساختمان 

ها در  ساختمان  خودرو به کاربری پارکینگ اختصاص داده شده است. با توجه به ضوابط حفاظت 
 مقابل حریق، کدام یک از شرایط زیر حاکم است؟  

 نظر گرفته شود.   برای استقرار خودروی آتش نشانی در محوطه پارکينگ در متر  1۴ ×  15 ابعادیک فضا به ( 1
 متر مربع سطح بازشو برای تهویه طبيعی مورد نياز است.   ۴0( حداقل ۲
 ( حداقل چهار خروجی خودرو مورد نياز است.  ۳
 ( برای سيستم کشف و اعالم حریق، حداقل دو منطقه )زون( در نظر گرفته می شود.  ۴
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 4گزینه   1491صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

   خودروی امدادیمحل استقرار  ۱۲-۳- ۳
در نظر گرفته شود که    استقرار خودروهای آتش نشانیبرای    متر   ۱۰×۱۰ابعاد  الف( محوطه ای به  

 برسد؛  سازمان آتش نشانیباید به تایید 
   تهویه طبیعی 1- ۳-7- 11- 3

  تراز پارکینگ ، برای هر  ها یا سقف   های باز دائمی درجداره   طریق قسمت تهویه طبیعی باید از  
1باید حداقل برابر با    های باز برای تهویه طبیعی   مساحت کلی قسمت تأمین شود.  

مساحت    40
بین حداقل نیمی از آن باید به طور مساوی در دو دیوار مقابل   در همان تراز باشد، که از این کف

1یکدیگر توزیع شود )یعنی حداقل به اندازه  
 (. مساحت کف در هریک از دیوارهای مقابل 160

 
 منطقه بندی )زون بندی(  ۵-8- 3

جدا در نظر گرفته    منطقه یا زون، هر طبقه به عنوان یک  ف و اعالم حریقسیستم های کش برای  
و طول آن در   متر مربع باشد  ۲۰۰۰نباید دارای مساحت بیش از    حریق  منطقه کشف هر  می شود.  

زون  ها نیاز به رعایت این اعداد نیست و  اسپرینکلرمتر تجاوز نماید )برای    ۶۰هر جهت نباید از  
 با دستورالعمل مربوط صورت گیرد(.  آنها باید مطابق بندی
 
 های زیر صحیح است؟  ای سازه فوالدی کدام یک از گزینه در اجر  - 48

 استفاده از تسمه مجاز است.    متر  6( برای ساخت اعضای سازه ای نظير ستون ها و یا حتی شاه تيرها با طول بيش از  1
 مجاز است   متر باشد استفاده از تسمه  6( برای ساخت شاه تيرها فقط هنگامی که طول آنها کمتر از ۲
استفاده از تسمه مجاز   متر کمتر باشد  6( برای ساخت اعضای سازه ای نظير ستون ها فقط هنگامی که طول آنها از ۳

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

 2گزینه    2858صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 تسمه سازی   4-1- 9

به کار می رود. از آنجایی که ورق به صورت  اعضای ساخته شده از ورق  تسمه سازی فقط در مورد  
متری برش خورده در بازار موجود می باشد و از طرفی    ۶برش نخورده و یا اغلب به طول  رول  
ساخت  متر را دارا می باشند، جهت    ۶طول  تا  برش ورق قابلیت  دستگاه های برش گیوتین  اکثر  

متر می باشند تسمه    ۶ها که دارای طول بیش از  شاهتيرها و یا حتی  ستون  نظیر  اعضای سازه  
 اب ناپذیر می باشد. سازی امری اجتن

 

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  - ۴۹
اجرای1 برای  ضخيم  های  ورق  در  و  است  بالمانع  اصلی  جوش  با  ها  جوش  خال  تداخل  از    (  باید  ها  جوش  خال 

   .الکترودهای کم هيدروژن استفاده نمود
 شوند.   هيدروژن اجرا( خال جوش ها باید کوچک و بلند باشند و در ورق ضخيم با الکترودهای کم ۲
 شوند.   ( خال جوش ها باید کوچک و کوتاه باشند و در ورق ضخيم با الکترودهای کم هيدروژن اجرا۳
 شوند.  ( خال جوش ها باید کوچک و بلند باشند و در ورق ضخيم با الکترودهای پر هيدروژن اجرا۴

   2 گزینه   2820صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 Proper tack weld))خال جوش مناسب   - ۸
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در   تداخلی نداشته باشند.جوش اصلی  خال جوش ها باید کوچک و بلند باشند، به طوری که با  
 استفاده نمود. الکترودهای کم هیدروژن ، برای اجرای خال جوش ها باید از ورق های ضخیم

 0( ••Good Fusion)ذوب خوب  - ۹

 
هم جوش شده عبور قبلی و فلز پایه  ،  ورق پشت بندر کامل با  هر عبور )پاس( جوش باید به طو

 به وجود نیاید.فصل مشترک در هیچ گونه حفره هوا به وجود آورد، به طوری که امتزاج کامل  و 
 

 کند؟ مشخص می در مورد جوش    چه نکاتی را روش های زیر به ترتیب    ، زرسی جوش در با   - 50

 نگاری پرتویش  آزما   -

 بی جوش  تقریاندازه گیری    عینی با رسی  از ب   -

 جوش    پایه آزمایش کشش فلز  -
 شکل پذیری  –بعد جوش نادرست  – ایش آزمرک های موجود در محدوده ( نوع ت1
 تخلخل  - اعوجاج  – ( بعد جوش نادرست ۲
 مقاومت خوردگی  –در محدوده آزمایش   ترک های موجود محدودنوع  – ( بعد جوش نادرست ۳
 در محدوده آزمایش ترک های موجود  عون - گی مقاومت خورد - ( شکل پذیری ۴

 1گزینه   2814صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 آزمایش های معایب فلز جوش و فلز پایه  2-7جدول 
 معایب  روش های آزمایش 

 
 با ابزار اندازه گیری دقیق  بازرسی عینی-
 اندازه گیری دقیق بازرسی عینی با وسایل-
 گیری تقریی جوشبازرسی عینی با اندازه -
 بازرسی عینی با اندازه گیری تقریبی جوش-

 معایب هندسی
 اعوجاج

 فاصله مناسب قطعات 
 نادرست  بعد جوش

 نیمرخ نامناسب جوش

 
 فراصوتی ، ماکروسکوپی، میکروسکوپی، شکست، پرتونگاری-
 ماکروسکوپی، فراصوتی پرتونگاری، شکست، میکروسکوپی، -
 پرتونگاری، شکست، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، فراصوتی -
 ، فراصوتی ذرات مغناطیسی، میکروسکوپی، ماکروسکوپی، پرتونگاری، آزمایش خمشبازرسی عینی، -
 رنگ نافذبازرسی عینی، آزمایش خمش، پرتونگاری، فراصوتی، -
 بازرسی عینی -
 کوپی، ماکروسکوپی، فراصوتی پرتونگاری، شکست، میکروس-

 معایب متالوژی 
 تخلخل 

 حبس سرباره 
 امتزاج ناقص 
 ترک خوردگی 

 
 بریدگی لبه جوش
 معایب سطحی
 نفوذ ناقص

 
 ،کشش فلز پایه، برش جوش گوشه، عرضی کشش، آزمایش های کشش فلز جوشکلیه  -
 کلیه آزمایش های کشش فلز جوش، کشش عرضی، کشش فلز پایه -

 ، کشش فلز پایه خمش هدایت شده، خمش آزاد آزمایشکلیه آزمایش های کشش فلز جوش، 
 آزمایش سختی 
 آزمایش ضربه 
 تجزیه شیمیایی 
 آزمایش خوردگی 

 معایب مکانیکی 
 مقاومت کششی کم 
 مقاومت تسلیم کم 

 شکل پذیری 
 سختی نامناسب 
 شکست ضربه ای 

 ترکیب ساختمانی نامناسب 
 مقاومت خوردگی کم 
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وکی  بلقطع در دیوارهای  ن ست های فلزی م ب زلزله وجود دارد آیا می توان از  در مناطقی که خطر    - 51
انی  ب رد ن میلگرد بستر    در   عرضی و فاصله میلگردهای    ؟ ساخته شده از مالت بستر نازک استفاده کرد 

 ؟ به چه میزان است  
 سانتی متر  80تا  60بين  -( خير  1
 سانتی متر 80تا  60بين  -( بلی  ۲
 سانتی متر  50تا  ۴0بين  -( خير  ۳
 سانتی متر 50تا  ۴0بين  -( بلی  ۴

 4گزینه    2973-2971صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 ی بلوکیدیوارها-5-1- 1-4-1-6پ 

در دیوارهای بلوکی، دیوار مشابه با یک پوسته و دال دو طرفه طراحی می شود. در این حالت  
ی در جهت داخل صفحه و مهار در جهت خارج از صفحه می تواند توسط نبشی های  ساز جدا  

  Uنبشی یا بست های  و    تراز سقفدر    دال سازه ایشکل متصل به     Uفوالدی و یا بست های
 وادارهای به ستون ها در دو انتهای )طرفین(”دیوار و شکل متصل 

نیروی  برای    انجام گردد. نبشی های فوالدی می توانند منقطع یا پیوسته باشند که باید  میانی  
میلگرد بستر مورب یا    المان مسلح کنندهطراحی شوند. در این دیوارها باید از    خارج از صفحه

از بست های فوالدی منقطع یا پیوسته برای  و    دیوارهای دارای مالت ماسه سیمانبرای    نردبانی
یکپارچه  ، جهت  نوارهای مش الیافمانند    ای دارای مالت بستر نازك و یا محصوالت جدیددیواره 
لزومی به    متر   3/ 5دیوارهای با ارتفاع کمتر از  دیوار استفاده نمود. در    حفظ پیوستگیو    سازی 

 نمی باشد.    نزدیکی ستونانتهایی در   اجرای وادار

 

 

 

 
 نرد هبانی میلگرد بستر خرپایی یا  -2-6شکل پ
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استفاده از مصالح    ؟ در عملیات خاکی آیا استفاده از خاک های گچی برای خاکریزی مناسب است  - 52

 ؟ رودخانه ای چطور 
 مصالح رودخانه ای خير - خاک های گچی خير (1
 مصالح رودخانه ای بلی   - اک های گچی خير( خ۲
 ريمصالح رودخانه ای خ  -خاک های گچی بلی  ( ۳
 مصالح رودخانه ای بلی  -بلی   خاک های گچی  (۴

 2گزینه     : خارج از مباحثصفحه  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 252-251صفحه  55نشریه 
 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  - 53

کيلوگرم بر سانتی   5روزه معادل  7ته آهکی که با دوغاب ساخته و خوب عمل آوری شده باشد. دارای مقاومت ف ش ( 1
واهد بود که این مقاومت برای بستر پی ساختمان  خ  کيلوگرم بر سانتيمتر مربع  10  اروزه حدود   ۲8متر مربع و تاب  
 .مناسب می باشد

 . می شود کی، در هوای گرم زودتر گرفته و سخت آه شفته (۲
کی با کيفيت و مقاومت باالتر افزایش می  آهشد، ميزان آهک برای ساختن شفته  خاک بيشتر با  رسهر چه ميزان  (  ۳

 .یابد
 ( هر هر سه گزینه صحيح است.۴

 4گزینه  خارج از مباحث  پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 
مترمربع تعویض شود، سطح بازشو دهانه    75برای انکه هوای طبیعی فضایی مسکونی به مساحت    -54

 این فضا به هوای خارج جهت تهویه طبیعی حداقل چند متر مربع باید باشد؟ 
 متر مربع ۴( 1
 متر مربع ۲( ۲
 متر مربع  ۳( ۳
 متر مربع   ۳.5( ۴

 3گزینه     2235صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

درصد سطح زیر بنای    ۴وای خارج باید دست کم  هر فضا به ه  سطح بازشوی دهانه   3-3- 14-4
 فضایی باشد که هوای آن با تهویه طبیعی، تعویض می شود. 

راه   از  ندارد  اگر فضایی که دهانه بازشوی مستقیم به هوای بیرون  فضای مجاور تعویض  الف( 
  درصد سطح زیر  ۸بین این دو فضا باید دست کم   بازشوی بدون مانع شود، دهانه   هوای طبیعی

از   نباشد. سطح    ۲۵مترمربع )   2.30بنای فضای مورد نظر باشد و به هر روی  فوت مربع( کمتر 
بنای کل هر دو فضا،   زیر  با توجه به سطح  باید،  بازشوی فضای مجاور به هوای بیرون  دهانه 

 محاسبه و تعیین شود.
نباید از    پاسیو و فضاسطح بازشوی بین  باز شود ولی    پاسیومی تواند به یک    بازشوی خارجی  - ۱
متر مربع    1.9باید دست کم    سطح بازشو کمتر باشد. در این حالت    سطح زیربنای فضادرصد    ۸
سطح زیر  فوت مربع( باشد و سطح بازشوی پاسیو به هوای بیرون باید با توجه به مجموع    ۲۰)

 و فضا محاسبه شود. بنای پاسیو
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و یک    بازشوی قائمی تواند از راه یک دهانه  ، مفضای واقع در زیرزمین  تعویض هوای طبیعیب(  
عرض  (  ۳-۳-۴- ۱۴به هوای بیرون، انجام شود. در این صورت، مطابق شکل )  بازشوی افقیدهانه  

عمق بازشوی  برابر    1.5به آن باز می شود، باید دست کم    دهانه قائم( که  wبیرون )  مفید فضای باز
 متصل تا پایین بازشوی قائم محاسبه می شود(.  توسط زمینسطح ماز   h( باشد )ارتفاع h) قائم

 
 هوای طبیعی فضای واقع در زیرزمین (: تعویض  3- 3- 4-14شکل )

75 × 0.0۴ = ۳ 
 کدامیک از گزینه های زیر است؟  ICFسیستم -55

 .استسيستم قاب های فوالدی سبک و متشکل از مقاطع فوم سرد نورد شده  (1
سقف با ميلگردهای    پيش ساخته دیوار و  اصرعنک دو بعدی است که اتصاالت  ب های پيش ساخته سپانل    سيستم   (۲

   .کافی تقویت می شوند
گرد های کافی تقویت  پيش ساخته توسط ميلک سه بعدی است که اتصاالت عناصر  بسيستم پانل پيش ساخته س   (۳

 .می شوند
دیوار محسوب شده و نقش    جزئی ازمی دارند که  ئسيستم دیوارهای بتنی باربر است که این دیوارها قالب بتنی دا  (۴

 . عایق حرارتی دارند

 4گزینه   171صفحه  روبون 11و   7پاسخ یاب پاسخ در کتاب  

  (ICF)های بتن آرمه با قالب های عایق ماندگار   ساختمان 6-3- 11
 کلیات   6-3-1- 11

که    از نوع دیوار باربر است،  ای ساختمان های بتن آرمه با قالب های عایق ماندگار سیستم سازه
 نقش عایق حرارتی محسوب می شود و    جزیی از دیوار ،  بعد از بتن ریزیآن،    قالب دیوارهای بتنی

 را دارد.  
 

از صنعتی  جه ای  ر پروژه های انبوه سازی که دارای حداقل یکی از مشخصات زیر باشند. کسب چه درد   -۵۶
 ؟سازی الزامی است

 واحد مشابه    100دارای حداقل  -

 طبقه از روی پی سازه   15شامل ساختمانی با حداقل  -

 مترمربع  10,000 دارای سطح کل زیر بنای حداقل -
 سازی الزامی نيست.کسب درجه ای از صنعتی  (1
 صنعتی سازی    1حداقل درجه  (۲
 صنعتی سازی  ۲ حداقل درجه  (۳
 سازی صنعتی  ۳حداقل درجه  (۴
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 4گزینه   168صفحه  روبون 11و   7پاسخ یاب پاسخ در کتاب  

   دامنه کاربرد 1- 4- 11
رعایت کلیه مقررات ملی  ، همراه با  3-7- 4- 11مطابق بند    "درجه سه صنعتی سازی"کسب حداقل  

، حداقل با یکی از مشخصات  سراسر کشور در    تمامی پروژه های ساختمان سازی، برای  ساختمان
   :زیر الزامی است

 ؛  واحد مشابه ۱۰۰دارای حداقل • 
 ؛ طبقه از روی سازه پی ۱۵ساختمانی با حداقل • شامل 

   .مترمربع ۱۰،۰۰۰ دارای سطح کل زیربنای حداقل• 
 ها در این گروه قرار می گیرند. انبوه سازیتوضیح: 

 
اور  جم  بر اثر گودبرداری در خاک، آیا ممکن است کف گود بر آمده و متورم شود یا نشست در زمین -۵۷

 ، کدام یک از گزینه های زیر پاسخ های صحیح هستند؟ ترتیبایجاد شود؟ به 
 خير  -  خير (1
 بلی  -  خير (۲
 خير -  بلی (۳
 بلی  –  بلی (۴

 4گزینه   133صفحه  روبون 11و   7پاسخ یاب پاسخ در کتاب  

 تغییر شکلدر آن تغییر می کند و ممکن است    وضعیت تنش  اثر گودبرداری در خاکبر    7-3-3-2
 های زیر در آن به وجود آید:  ناپایداری ها و 

 بینجامد.  جوشش و ناپایداری کف ، که می تواند در شرایطی به تورم کف گودبرآمدگی و • 
 ها  ناپایداری دیوارهیا   تغییر مکان جانبی دیواره های گود• 
   در نواحی مجاور گود  نشست زمین• 

در هر سه مورد باال می تواند تأثیر گذار باشد و باید کنترل    تراز سطح آب زیرزمینی و تغییرات آن
 شود.

 
که    - 58 ساختمان  صورتی  منورگیری  ای  ه بق ط   18در  از  ن ا ی فضاهای  مسکونی  واحدهای  و  طبقات  ی 

در  مجاز است؟  پاسیوهای داخلی تامین شود. آیا تامین نور و تهویه از طریق پاسیوهای داخلی  
 ؟ این خصوص از چه راه حل دیگری می توان استفاده کرد 

است   زبه فضای آزاد با ضلع آن از حياط خلوتی که یک  يست ولی استفاده از پاسيو داخلی مجاز ن( در این ساختمان 1
 .طبقه آخر می توان استفاده کرد 10برای 

  که یک ضلع حياط خلوتی  طبقه آخر می توان از پاسيو داخلی استفاده کرد ولی از    ۴ساختمان فقط برای  ( در این  ۲
   .کرد  فادهی توان است خر مبقه آط10به فضای آزاد باز است برای آن 

طبقه آخر می توان از پاسيو داخلی استفاده کرد ولی از حياط خلوتی که یک ضلع    6در این ساختمان فقط برای  (  ۳
   .آن به فضای آزاد باز است برای نورگيری همه طبقات می توان استفاده کرد

ی که یک ضلع  حياط خلوت  طبقه آخر می توان از پاسيو داخلی استفاده کرد ولی از   8در این ساختمان فقط برای  (  ۴
 .کرد  آن به فضای آزاد باز است می توان برای همه طبقات استفاده 

 3گزینه    1581صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  
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  یبرا پاسیوهای داخلی  از    می توانطبقه آخر  حداکثر برای شش  بلند،    یها در ساختمان  ۸-2- 4
حیاط  ها استفاده کرد. در صورت استفاده از    آشپزخانه و  اشتغال    ،تهویه فضاهای اقامتو  نورگیری  
همه طبقات وجود ندارد.   یر ینورگ   یبرا  یتیآزاد باز است، محدود  یک ضلع آن به فضایکه  خلوت  
ت مقررات مربوط به نما و  یباز باشد، رعا  یشهر   یعموم  ی ا فضاهایاط خلوت رو به معابر  یاگر ح

 ت.س یالزام ۴-۴-۴حجم ساختمان، در قسمت 
 

بین    براساس شرایط عمومی قرارداد برای قراردادهای اجرای ساختمان، چنانچه در متن قرارداد   - ۵۹
تحویل    صاحب کار و مجری ساختمان تاریخ معینی جهت تحویل کارگاه پیش بینی نشده باشد 

 محل اجرای ساختمان در چه مدت زمانی انجام می شود؟  
   .( تحویل زمين باید همزمان با امضای قرارداد صورت گيرد1
 روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد.    ۳0تحویل آن نباید بيش از ( ۲
 روز از تاریخ امضای قرارداد است   ۲0تحویل زمين حداکثر ( ۳
 روز پس از تاریخ ابالغ قرارداد است .   15تحویل آن حداکثر ( ۴

 2گزینه   161صفحه   روبونقانون  پاسخ یاب پاسخ در کتاب  

را بدون متصرف و معارض طی صورت جلسه    محل اجرای ساختمانصاحب کار متعهد است    13-1
در قرارداد پیش بینی نشده   تحویل کارگاهبدهد. چنانچه تاریخ معینی جهت    ریمج کتبی تحویل  

 روز از تاریخ امضای قرارداد به طول انجامد. 30تحویل آن نباید بیش از باشد، 
 

که    کدام یک از گزینه های زیر در مورد مجازات انتظامی تخلفات انضباطی یکی از مهندسان ناظر   - ۶0
ساختمان در دست احداث، نسبت به انتشار تصاویر و نقل قول های غیرواقعی  پس از تخریب یک  

اقدام نموده است  با اصول اخالقی و شئون حرفه ای در شبکه های اجتماعی  صحیح    . و مغایر 
   ؟ است 

   .( این موضوع ارتباطی با تخلفات انتظامی ندارد1
 ۳تا  1درجه  (۲
 5تا  ۲( درجه ۳
 ۴تا  ۲( درجه ۴

 3گزینه    200صفحه   روبونقانون  پاسخ یاب ب  پاسخ در کتا 

 قسمت »ب«   91قانون ماده 
یا سایر موارد مغایر با اصول اخالقی و شئون    تصویر ،  درج یا نشر یا نقل قول هرگونه متنـ  ۲

 .درجه دو تا درجه پنجو پیام انبوه از   های اجتماعیشبکهو  های گروهیرسانه در حرفه ای 

 
 

 


