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ساختمان   - 1 گروه    در  مسکونی  باغ   3های  گودال  صورت  به  محصور  حياط  احداث    مجازچه  آیا 
 ؟ همچنین آیا مجراهای خارجی نور و هوا به عرض یک متر مجاز است ؟ است 

 خیر  –( بلي  1
 خیر  – ( خیر ۲
 بلي  –لي  ب( ۳
 بلي  – ر ی( خ۴

 1گزینه     1579+   1572صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

گروه  در    1-23- 7-۱- 4 مسکونی  احداث  ۳ساختمان های  گودال  ،  به صورت  های محصور  حیاط 
مشروط بر انطباق با مقررات تعیین شده در  تأمین نور و تهویه فضاهای سکونت  ، برای  باغچه

 مجاز است.  ۴-8-5-۴قسمت 
ارتفاع الزم در  متر عرض داشته باشند و با    1.50این مجراها باید حداقل  :    67صفحه    2-2- 5-۹- 4

 بینی شوند. کنار دیوار خارجی در حیاط ها پیش
 
  رکت مهندسی گودبرداری باید توسط یک ش در صورتی که خطر گود بسیار زیاد باشد، آیا طراحی    - ۲

تکنیک در طول مدت  ژئو ت ناظر  تکنیک انجام گردد؟ و در گود با خطر بسیار زیاد حضور تمام وقژئو 
 اجرای عملیات گودبرداری ضروری است؟ 

 خیر  – ر ی( خ1
 بلي  – ( خیر ۲
 خیر  –( بلي  ۳
 بلي  –( بلي  ۴

   4 گزینه  134صفحه   روبون 11و  7مبحث  پاسخ یابپاسخ در کتاب  

مسئولیت طراحی  باشد.  بسیار زیاد    1- 3- 7خطر گود مطابق با جدول  در صورتی که    7-3-3-6-10
توسط عملیات پایدارسازی گود    ،شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالحباید توسط یک  گودبرداری  

 انجام گردد. ناظر ذیصالح ژئوتکنیک توسط نظارت بر اجرای عملیات و پیمانکار ذیصالح 
ژئوتکنی   7-3-3-6-11 ناظر  اجرای  در  ک  حضور  زیاد در طول مدت  زیاد و بسیار  با خطر  گودهای 

 در کارگاه ضروری است.عملیات گودبرداری و پایدارسازی گود به صورت تمام وقت و پیوسته 
 

می    کدام یک از گزینه های زیر، روش تیلت آپ برای اجرای دیوارهای باربر و غیرباربر را توضیح   - 3
 ا این روش به چه میزان است؟ دهد. حداکثر ارتفاع قابل ساخت ب 

برپا و پس از آرماتوربندی    ( قالب بندی دیوار به صورت خوابیده در مجاورت محل نصب ساخته و سپس توسط جرثقیل1
 متر است. 5و نصب عایق بتن ریزی در محل اصلي دیوار صورت مي گیرد. حداکثر ارتفاع قابل ساخت 

پا و در جای  جرثقیل بر  به صورت خوابیده، ساخته و سپس توسط  ( در این روش دیوارهای در مجاورت محل نصب۲
 متر است.  1۳خود نصب مي شوند. حداکثر ارتفاع قابل ساخت 

بتن ریزی در محل خود    ( دیوارها به روش بتن درجا در محل خود ساخته مي شود و لوله های تاسیساتي پیش از ۳
 متر است  6قرار مي گیرد. حداکثر ارتفاع قابل ساخت 

جرثقیل برپا و بتن ریزی در    ( آرماتوربندی دیوار به صورت خوابیده در مجاورت محل نصب ساخته و سپس توسط۴
 متر است. 9محل اصلي دیوار صورت مي گیرد. حداکثر ارتفاع قابل ساخت  
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 2گزینه   174صفحه   روبون 11و  7مبحث پاسخ یاب پاسخ در کتاب  

 آپ    - روش تیلت  5- 6- 11
 کلیات    1- 5- 6- 11

در این روش،  آپ به عنوان یک روش اجرا برای دیوارهای باربر و غیرباربر شناخته می شود.    - تیلت 
دیوارها در مجاورت محل نصب، به صورت خوابیده، ساخته و سپس، توسط جرثقیل برپا و در  

خته  از این رو، نقاط قوت این روش، بهره گیری از مزایای پیش سا   جای خود نصب می شوند. 
سازی، کاهش قابل مالحظه هزینه قالب بندی و حذف مرحله انتقال قطعات از محل ساخت به  

 محل اجرا است. 
کارآیی این روش برای پالن های منظم موجب شده است که اغلب در ساختمان هایی با کاربری  

 ه هستند.  اداری، تجاری و انبار استفاده شود. دیوارهای ساخته شده با این روش، عموما بتن آرم 
 آپ    - های بتن آرمه با شیوه تیلت  الزامات طراحی و اجرای ساختمان   2- 5- 6- 11
 متر است.    ۱۳آپ    - حداکثر ارتفاع قابل ساخت با روش تیلت   1- 2- 5- 6- 11

 
 است؟   LSFکدام یک از تعاریف زیر بیانگر سیستم   - ۴

 ه است. مقاطع فوالدی سرد نورد شد( سیستم قاب های فوالدی سبک و متشکل از 1
 ( سیستم سازه های بتني پیش ساخته مختلط با قالب های عایق ماندگار ۲
 الت پیچي ( سیستم قاب های فوالدی مختلط سبک با تیر و ورق فوالدی و اتصا۳
 ( سیستم بتن مسلح با قالب های عایق ماندگار ۴

 1گزینه   171صفحه   روبون 11و  7مبحث پاسخ یاب پاسخ در کتاب  

  (LSF)سیستم قاب های سبک فوالدی سرد نوردشده    2- 6- 11
 کلیات   1- 2- 6- 11

سیستم قاب های سبک فوالدی به عنوان یک سیستم متشکل از مقاطع فوالدی سرد نورد شده  
به روش غلطکی است که اجزای آن با اتصاالت پیچی، پرچی یا جوشی به یکدیگر متصل می  

ای دیگر همانند  شوند. این سیستم که از نوع دیوار باربر است، ظرفیت ترکیب با سیستم های سازه 
دیوارهای بتن آرمه را نیز دارد و می تواند در ساخت ساختمان های کوتاه مرتبه به صورت سیستم  

 ای ترکیبی به کار گرفته شود سازه 
 

وله آب و حداقل ارتفاع آن از کف تمام شده  فاصله پریز ماشین لباسشویی از محل خروج ل حداقل    - 5
 در منازل مسکونی به ترتیب چند سانتی متر است؟ 

 سانتي متر 50سانتي متر و  ۲5( 1
 سانتي متر ۲5سانتي متر و  50( ۲
 سانتي متر ۳0سانتي متر و  60( ۳
 سانتي متر 60سانتي متر و  ۳0( ۴

 4گزینه    2185صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

حداقل ارتفاع نصب پریزهای برق برای ماشین لباسشویی و ماشین ظرفشویی در منازل    9- 1- 10- 13
سانتی متر از کف تمام شده و حداقل فاصله آن از محل خروجی لوله آب و یا    ۶۰مسکونی برابر  

 سانتی متر می باشد.   ۳۰فاضالب ماشین های مذکور، برابر  

 



 1401شهریور    29  –  3نسخه   

 مرطوب، سیم کشی تاسیسات برقی تحت چه شرایطی مجاز می باشد؟ های نمناک و در محیط   - 6
 سیم کشي از نوع روکار، بهتر است از لوله پالستیکي سخت استفاده شود. ( در 1
 ( برای سیم کشي از نوع روکار استفاده از لوله فوالدی گالوانیزه مجاز است. ۲
 یزه مجاز نیست. ( در سیم کشي از نوع توکار، استفاده از لوله فوالدی گالوان۳
 ( در سیم کشي از نوع توکار، استفاده از لوله پالستیکي سخت مجاز نیست. ۴

 2گزینه   2186صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

در این محیط ها مجاری سیم کشی از نوع توکار، تنها با استفاده از لوله فوالدی و لوله   1- 3- 10- 13
م کشی از نوع روکار با استفاده از لوله فوالدی گالوانیزه مجاز  پالستیکی سخت و برای مجاری سی 

 است. 
 

صات زیر برای دهانه هوای ورودی از بیرون مانند کوچه، خیابان پارکینگ ومانند  کدام یک از مشخ -۷
 آنها، جهت تعویض هوا صحیح است؟

 متر باشد. ۳( فاصله افقي دهانه دریافت هوا از بیرون نباید تحت هیچ شرایطي کمتر از 1
 . متر باشد ۳حداکثر  ( مستقل از ارتفاع قرارگیری دهانه ورودی دریافت هوا از بیرون، باید فاصله افقي تا معبر۲
افقي از معابر عمومي را    متر باشد، فاصله   8( چنانچه ارتفاع محل قرارگیری دهانه دریافت هوا از کف این مکان ها  ۳

 متر در نظر گرفت. ۳مي توان کمتر از 
 متر باالتر از کف معابر عمومي باشد.  ۳( دهانه ورودی دریافت هوا از بیرون باید حداکثر ۴

 3گزینه     2235صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 هوای ورودی از بیرون دهانه   1- 2- 4- 14
و زیان آور به داخل    مخاطره آمیزهای    آالیندهالف( این دهانه نباید در جایی قرار گیرد که ورود  

 فضاها محتمل باشد. 

 تخلیه هوای آلوده ، این دهانه باید از هر دهانه  تعویض هوای طبیعی یا اجباریب( در سیستم  
فوت(    ۱۰متر )   ۳کم  ، دست  هواکش فاضالبو    دودکش، مانند  زیان آوربه مواد مخاطره آمیز و  

دست کم یک متر پایین تر از دهانه تخلیه   دهانه ورود هوا فاصله افقی داشته باشد. مگر آن که  
 هوای آلوده باشد. 

تخلیه می شود، مخاطره   ساختمان های مسکونی آشپزخانهو    توالتفاقد   حمام( هوایی که از ۱) 
 آمیز و زیان آور تلقی نمی شود. 

،  کوچه، خیابان) معابر عمومیفوت( از   ۱۰متر )   ۳بیرون باید دست کم    پ( دهانه هوای ورودی از 
عمومی    کف معابر فوت( باالتر از    ۱۰متر )   ۳و مانند آنها( فاصله افقی داشته و دست کم    پارکینگ

 باشد. 

فوت( باشد فاصله افقی را    ۲۵متر )  ۸از کف مکانهای فوق    ارتفاع دهانه دریافت هوا( چنانچه  ۱) 
 فوت( در نظر گرفت.    ۱۰متر )   ۳می توان کمتر از  

 فوت( از ساختمان مجاور فاصله افقی داشته باشد.    ۱۰متر )   ۳ت( این دهانه باید دست کم  
هوای شرایط  در برابر    شبكه مقاوم ، دریچه یا  توری سیمیث( دهانه هوای ورودی از بیرون باید با  

 حفاظت شود.    زنگ زدگیو   خوردگی، و نیز محل نصب
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 صحیح می باشد؟   ا د آزمایش نشت گاز تمام کدام یک از شرایط زیر در مور   - ۸

 فشار در مدت آزمایش  بدون هیچگونه افت  - ساعت  ۲۴مدت آزمایش  -پوند بر اینچ مربع   10( فشار آزمایش 1

افت فشار تا    -   ساعت  ۲۴مدت آزمایش    -   پوند بر اینچ مربع  10( فشار آزمایش  ۲
1

۴
اینچ مربع قابل قبول مي    پوند بر  

 .باشد

طي مدت آزمایش هیچگونه افت فشاری    -ساعت    ۲۴مدت آزمایش    - پوند بر اینچ مربع    1۲حداقل    ( فشار آزمایش ۳
 مشاهده نشود. 

 افت فشار در مدت آزمایش   هیچگونه  بدون مشاهده  -ساعت    1۲مدت آزمایش    -پوند بر اینچ مربع    10( فشار آزمایش  ۴

 1گزینه   2418صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 ب( آزمایش نشت  

  پوند بر اینچ مربع( باشد   ۱۰بار )   0.7ساعت می باشد. فشار آزمایش باید    ۲۴مدت این آزمایش  
( بار  0- 1( پوند بر اینچ مربع و یا ) ۰- ۱۵و برای این آزمایش باید از فشارسنجی که دامنه کاری آن ) 

مدرج شده باشد، استفاده نمود که بتواند افت فشارهای جزیی را که در اثر وجود نشت در لوله  
ت  ساعت هیچ گونه اف   ۲۴در این آزمایش باید طی مدت  کشی به وجود می آید نشان دهد.  

 فشاری در سیستم لوله کشی مشاهده نشود. 
 

متر    128مصالح پاششی محافظت کننده در برابر آتش برای استفاده در ساختمان های بلندمرتبه تا    -۹
 ارتفاع از تراز زمین باید حداقل دارای چه مقاومت چسبندگی باشند؟ 

1 )KPa 48 

۲ )KPa 28 
۳ )KPa 21 
۴ )KPa 38 

 3گزینه    1538صفحه   بونپاسخ یاب رو پاسخ در کتاب  

 مصالح محافظت کننده در برابر آتش از نوع معدنی پاششی    ۳- 2- 10- ۳ 
حداقل مقاومت چسبندگی پوشش های محافظت کننده در برابر آتش از نوع معدنی پاششی در  

محافظت کننده  باشد. همچنین پوشش های    ۳- 2- 10- ۳های بلند باید مطابق با جدول   ساختمان 
سایر قسمت های این مبحث را برآورده    و  8- 3  در برابر آتش باید الزامات ارائه شده در فصل

 نمایند. 

 : حداقل مقاومت چسبندگی ۳- 2- 10- ۳جدول  
 ( Kpaحداقل مقاومت چسبندگی ) ( از تراز زمین mارتفاع ساختمان ) 

 21 128تا  
 48 128بیش از  
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افقی چنانچه    - ۱۰ در فاصله  بوده و    1.5  بازشوهای دو طبقه متوالی ساختمان  از یکدیگر  یا کمتر  متر 

بازشوهای موجود در دیوار خارجی  تر از نوع محافظت شده نباشد.  بازشوی واقع در طبقه پایین 
از طریق جداره   از پیشروی آتش سوزی  به طور قائم جداسازی شوند تا  باید  طبقه های مجاور 

ن جلوگیری شود. در صورت بیرون زدگی افقی کف، میزان بیرون زدگی باید حداقل  خارجی ساختما
 چقدر باشد؟ و این مانع دارای چه درجه ای از مقاومت در برابر آتش باشد؟  

 ساعت مقاوم در برابر آتش سانتي متر، حداقل یک  75( 1
 سانتي متر، حداقل دو ساعت مقاوم در برابر آتش  60( ۲
 ساعت و نیم مقاوم در برابر آتشتر، حداقل یک سانتي م 1۲0( ۳
 ساعت و نیم مقاوم در برابر آتش  سانتي متر، حداقل یک  90( ۴

 1گزینه    1527صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 ها  جدا سازی قائم بازشو 7- 3- 8- 3
بازشوی واقع  متر یا کمتر از یکدیگر بوده و    1.5  فاصله افقیدر    بازشوهای دو طبقه متوالیچنانچه  

بازشوهای موجود در دیوار  نباشد،    3- 11- 8- 3  تر از نوع محافظت شده مطابق بند   در طبقه پایین
پیشروی آتش سوزی از طریق  شوند تا از    جدا سازیباید به طور قائم    خارجی طبقه های مجاور

از یکدیگر حداقل به    وهایی باید به طور قائمبازشجلوگیری شود. چنین    جدار خارجی ساختمان
 اعضای ساختمان سانتی متر فاصله داشته باشند و بین آنها یک دیوار خارجی یا دیگر    ۹۰اندازه  

بیرون زدگی باشد، یا این که به وسیله یک مانع )مانند    مقاومت در برابر آتشبا درجه یک ساعت  
باشد، جدا شوند.    دیوار خارجی بیرون زدهتی متر از  سان   ۷۵( که به طور افقی حداقل به اندازه  کف

 حداقل یک ساعت در برابر آتش باشد.   درجه مقاومت این مانع باید دارای 
 تبصره ها: 

 های با ارتفاع سه طبقه یا کمتر ساختمان - ۱

 مجهز باشند  سیستم شبکه بارنده خودکار تایید شدههایی که به طور کامل به  ساختمان - ۲

 کینگ های بازپار  - 3

 
 است؟   در کدام یک از موارد زیر نصب و استفاده از کلون یا زنجیر ایمنی درست در نظر گرفته شده  - ۱۱

سانتي متری از    1۲0حداکثر    ( فقط برای درهای اصلي خانه های یک یا دو خانواری، مشروط بر آنکه کلون در ارتفاع1
   . کف تمام شده باشد

 از کف تمام شده باشد.   سانتي متر 1۲0نواری مستقل، مشروط بر آنکه ارتفاع کلون تا ( فقط برای خانه های یک خا۲
از کف تمام شده نصب    سانتي متری   110( برای در اصلي خانه دو خانواری مسکوني مستقل، که کلون در ارتفاع  ۳

   .شده است
آنکه ارتفاع کلون حداقل    است به شرط ( برای واحدهای مسکوني مستقل، مانند اتاق های هتل، متل و مانند آن مجاز  ۴

 سانتي متر از کف تمام شده باشد.   1۲0

 3گزینه    1501صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 استفاده از کلون یا زنجیر ایمنی  :   87صفحه    7- 2- ۴- 6- 3بند    3
خانه های یک یا  واقع در    درهای خروج ، فقط برای  زنجیر ایمنی از یک کلون، یا   استفاده و   نصب 

و    مسافرخانه ،  متل ،  اتاق های هتل ،  آپارتمان ، مانند  مسکونی مستقل   واحدهایو    دو خانواری 
  کف تمام شده سانتی متری از   ۱۲۰مانند آنها مجاز است، مشروط بر آنکه کلون در ارتفاع حداکثر  

 ردن آن از داخل نیازی به کلید نداشته باشد. نصب شود و باز ک 
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را هم ذکر می    مسکونی مستقل   واحدهایباید  استفاده کرده پس    فقط: از قید  1نه  علت رد گزی 
 ! کتاب باشد تا عین متن   کرد 

 
 صحیح است  3گزینه 

 
 است؟    یک از درهای زیر به عنوان در ورودی اصلی ساختمان یا واحد تصرف بالمانع   استفاده از کدام   - ۱۲

 سانتي متر  75( در لوالیي از نوع دو لنگه بدون وادار وسط و پهنای هر لنگه  1
 سانتي متر   ۲00سانتي متر و ارتفاع مفید  90( در لوالیي با پهنای مفید ۲
 سانتي متر   ۲05سانتي متر و ارتفاع مفید  80( در لوالیي با پهنای مفید ۳
 سانتي متر  ۲۲0سانتي متر و ارتفاع مفید  100( در لوالیي با پهنای مفید ۴

 4گزینه   1564صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 2.05حداقل    ارتفاع مفید متر و    0.90حداقل    پهنای مفید با    “در” اصلی باید از نوع لوالیی   5-1- 5-1- 4
باشد.   گونه ای دیگر تعیین شده  به  آنکه در مقررات اختصاصی تصرفی  باشد مگر  درهای  متر 

،  لنگه فعالوسط که به عنوان در اصلی به کار می روند، باید در هنگام بازشدن    دولنگه بدون وادار
  متر بیشتر   1.20نباید از     ر لنگه درپهنای ه داشته باشند.   پهنای مفید بدون مانعمتر   0.80حداقل  

 باشد.
را به صورت موضعی به کمتر    بلندی قد راهنباید    تنظیم کننده حرکت درهایا    متوقف کننده وسایل  

 متر کاهش دهند. 1.95از 

 
باال  ،  چنانچه مقابل در ورودی اصلی ساختمان، به طرف داخل   - ۱۳ با سه پله رو به  اختالف سطحی 

 ورودی اصلی تا پله در کدام یک از گزینه زیر صحیح است؟ باشد. فاصله ی  
 سانتي متر  110( 1
 سانتي متر   160( ۲
 سانتي متر   1۳0( ۳
 سانتي متر  1۲0( ۴

 2گزینه    2185صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 ورودی ساختمان فضاهای    3- 1- 5- 4

، مطابق شرایطی  ورودی مناسب داخلی ، فضای  ورودی اصلی در تمام ساختمان ها باید پس از در    
 که در ادامه می آید، وجود داشته باشد: 

اصلی، باید حداقل  مقابل در ورودی  در  اختالف سطح یا دیوار  در صورت وجود پله یا هر    1- 3- 1- 5- 4
 متر از آن فاصله داشته باشد.   1.40

 
وبرو  ر های سیمان مطابق شکل  پاکت کارگاه ساختمان در منطقه خشک، نحوه انبار کردن  در یک    - 14

   است، گزینه صحیح کدام است؟ 
 
 ( تعداد پاکت ها نامناسب است.1

 ( فاصله تا زمین نامناسب است.۲

 ( ارتفاع نامناسب است  ۳
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 ( نحوه نگهداری نامناسب است ۴

 
 
 

 4گزینه    1590صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 بسته بندی ، حمل و نگهداری    6- 2- 5

میلی متر از   ۱۰۰، که دست کم به اندازه کف خشکسیمان های کیسه ای باید بر روی   7- 1- 6- 2- 5
 سطح اطراف خود باالتر باشد، قرار گیرند. 

و ترتیب قرار دادن کیسه های سیمان در انبار باید به گونه ای باشد که    انبار شرایط    8- 1- 6- 2- 5
 مصرف شوند.  ترتیب ورود به انبارکیسه ها، به  

  پاکت   ۱۲انبار کرد    روی هم که می توان بر    تعداد کیسه سیمان، حداکثر  مناطق خشکدر    9- 1- 6- 2- 5
و  مناطق شرجی  اعداد فوق در  وز نکند. متر تجا  8/1آن ها از  ارتفاع كلاست، مشروط بر این که  

 متر می باشد.   1/ 2پاکت و   ۸درصد، به ترتیب    ۹۰بیش از    رطوبت نسبیبا 

میلی   ۸۰تا  ۵۰  فاصله، با  نزدیک به یکدیگر در مناطق خشک، کیسه های سیمان باید   10- 1- 6- 2- 5
وجب خشک شدن سیمان  متر از یکدیگر قرار داده شوند تا عبور جریان هوا از بین کیسه ها م 

درصد، کیسه های سیمان باید به یکدیگر    ۹۰در مناطق شرجی و با رطوبت نسبی بیش از    شود. 
 چسبانده شوند. 

 
ارتفاع    در سازه های بتن مسلح کمینه ارتفاع تیر نسبت به طول آزاد تیر را در گزینه های زیر، از   - ۱۵

 بیشتر به ارتفاع کمتر، مرتب کنید؟  
 طرف  ( تکیه گاه های پیوسته از دو طرف، تکیه گاه های ساده، تکیه گاه های پیوسته از یک 1
 ( تکیه گاه های ساده، تکیه گاه های پیوسته از یک طرف، تکیه گاه های پیوسته از دو طرف  ۲
 پیوسته از یک طرف، تکیه گاه های ساده  ( تکیه گاه های پیوسته از دو طرف، تکیه گاه های  ۳
 طرف  ( تکیه گاه های ساده، تکیه گاه های پیوسته از دو طرف، تکیه گاه های پیوسته از یک ۴

 2گزینه   1841صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 ارتفاع تیر حداقل    6-2- 11- 9

، در تیرهایی که ارتفاع آنها از  بارگذاری های معمول تحت  و    ساختمان های متعارف در    1- 6- 2- 11- 9
( الزامی نمی باشد؛ به شرط  افتادگی )   محاسبه ی خیز بیشتر است،    1- 11- 9مقادیر مندرج در جدول  

نباشند و یا آنها را نگه داری نکنند،    متصل ها    تیغهمانند    قطعات غیر سازه ای آن که این تیرها به  
 ایجاد نکند.   ی خسارت در آنها    خیز زیاد و  

 حداقل ارتفاع تیر  1- 11- 9جدول  
 عضو

تکیه گاه های  
 ساده

تکیه گاه های پیوسته از یک  
 طرف 

تکیه گاه های پیوسته از دو 
 کنسول  طرف 

تیرها یا 
 ها تیرچه 

𝑙

16 𝑙

18.5 𝑙

21 
𝑙

8 

است  𝑙تبصره:   کنسول  آزاد  یا طول  و  تیر  بتن  .در جدول طول دهانه ی  برای  مقادیر جدول   .
مگاپاسکال می باشند. برای سایر موارد، حداقل    ۴۲۰معمولی و آرماتورهای با مقاومت تسلیم  

 تغییر یابد.   3- 6- 2- 11- 9و    2- 6- 2- 11- 9ارتفاع باید بر اساس ضوابط  
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به    بتن مسلح اعضایی مثل دال کف ها که نیروی وارد بر میان صفحه خود را های  آیا در ساختمان   - 16

جمع کننده ها   اعضای قائم سیستم مقاوم باربر جانبی وارد می کنند، می توانند شامل کالف ها و
 باشند؟  

 ( نمي توانند شامل کالف ها باشند ولي مي توانند جزو جمع کننده ها باشند.  1
 کننده ها باشند ولي شامل کالف ها مي شوند.( نمي توانند جزو جمع ۲
 ( بلي ۳
 ( خیر  ۴

 3گزینه     1797صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 تعاریف 

دیافراگم  
 سازه ای 

structural 
diaphragm 

بر   اعضایی مثل دال کف ها که نیروهای وارد 
میان صفحه ی خود را به اعضای قائم سیستم  

می   منتقل  جانبی  باربر  دیافراگم  مقاوم  کنند. 
سازه ای میتواند شامل کالف ها و جمع کننده 

 ها نیز باشد. 
 

الستیکی    ی عمل آوری کف بتنی تنها برای ترافیک انسانی و ترافیک ماشین آالت صنعتی با چرخ رده  - ۱۷
 متوسط به ترتیب کدام می باشند؟ 

1 )۲ – ۳ 
۲ )۲ – ۴ 
۳ )۳ – ۴ 
۴ )۳  – ۲ 

 1گزینه    1935صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

   11- 1پ 9جدول  
 طبقه بندی انواع کف های بتنی 

طبقه  
 بندی

ترافیک   نوع 
پرداخت   تمهیدات خاص  مورد استفاده عبوری 

 سطحی 

 ترافیک انسانی 1

فضاهای   ادارات، 
تجاری،  

آموزشی، 
مسکونی و موارد  

 مشابه

یک سطحی  و پرداخت  نواخت 
مناسب، سنگ دانه ی طبیعی با 

سایشی   عمل LA40سختی   ،
 2ی آوری رده

 ی معمولیماله

3 

ماشین  ترافیک 
با  صنعتی  آالت 
الستیکی   چرخ 

 متوسط 

کف های صنعتی  
 معمولی

دانه زیر اساس آماده شده، سنگ
سایشی   سختی  پر LA30با   ،

کردن درزها با پرکننده و درز گیر 
برابر  در  مقاومت  مناسب، 

 3ی سایش، عمل آوری رده

ی ماله
مکانیکی 

معمولی با تیغه  
فلزی   های 

 سخت
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باشند،    ست های مورب فوالدی تشکیل شدهب اری )مانند ستون( از نیمرخ ها و چنانچه عضو فش  - 18

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  
 سانتي متر باشد.   ۴0( نباید فاصله بین مرکز هندسي اتصاالت در انتهای بست بیش از 1
عرضي وسایل اتصال در    ی ( ضخامت ورق های انتهایي و ورق های اتصال به تیر نباید کمتر از یک بیستم فاصله۲

 اتصاالت پیچي باشند.  
 جاز نیست.ست های مورب مبباشند ولي استفاده ناوداني برای ب مي توانند از تسمه ت های موربس( ۳
از  ۴ نباید کمتر  فشاری  به محور طولي عضو  زاویه محور طولي بست ها نسبت  برای  ۴5(  بست های مورب    درجه 

 ضربدری باشد.  

 4گزینه   1990صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

زیر باید    ضوابط تشکیل شده باشند،    بست های مورب ج( چنانچه عضو فشاری از نیمرخ ها و  
 رعایت شوند: 

قسمت  ختم شوند. در    ورق بست انتهایی ( بست های مورب در انتهای عضو فشاری، باید به  ۱) 
در صورتی که نظم بست های مورب به هم خورده باشد، باید ورق های اتصال   های میانی عضو 

)در امتداد طولی عضو( باید حداقل برابر فاصله    ورق های بست انتهایی ر تعبیه گردد. طول به تی 
های اتصال به تیر باید    طول ورقمراکز هندسی نیمرخ های تشکیل دهنده عضو فشاری باشد و  

 فضای کافی برای برقراری اتصال را داشته باشد. 
و ورق های اتصال به تیر باید طوری اختیار شوند که مقاومت کافی    ضخامت ورق های انتهایی 

در برابر نیروهای منتقل شده از طرف عضو فشاری به کف ستون و از طرف تیر و مهاربندی به  
حال ضخامت ورق های انتهایی و ورق های اتصال به تیر نباید از    ستون را دارا باشند. در هر 

۵۰/b    کمتر باشد؛ که در آنb    و برابر    در اتصاالت جوشی   ورق اتصال برابر پهنای ورق انتهایی و
 می باشد.    اتصاالت پیچی در   وسایل اتصال   فاصله عرضی 

بین مراکز هندسی نیمرخ  و ورق های اتصال باید حداقل برابر فاصله    پهنای ورق های انتهایی 
های تشکیل دهنده عضو فشاری باشد. چنانچه اتصال این ورق ها به اجزای عضو فشاری از نوع  

)عمود بر محور طولی عضو فشاری( وسایل اتصال باید حداقل برابر    فاصله عرضی پیچی باشد،  
 فاصله بین مراکز هندسی نیمرخ های تشکیل دهنده عضو فشاری باشد.  

انتهایی و ورق های اتصال به تیر از نوع پیچی باشد، فاصله این  اگر وسایل   اتصال ورق های 
برابر قطر آنها تجاوز کند.    ۶وسایل از یکدیگر در امتداد طولی عضو فشاری )امتداد تنش( نباید از  

عدد پیچ تعبیه شود. در هر حال، تعداد و    ۳در هر ورق انتهایی و ورق اتصال به تیر، باید حداقل  
ها باید طوری اختیار شوند که مقاومت کافی در برابر نیروی منتقل شده از طرف عضو    پیچ   قطر 

 فشاری به کف ستون و از طرف تیر و مهاربندی به ستون را دارا باشند.  
اگر وسیله اتصال ورق های انتهایی و ورق های اتصال به تیر از نوع جوشی باشد، دور تا دور این  

به عضو فشاری باید طوری اختیار شود    ضخامت جوش ری جوش شود.  ورق ها باید به عضو فشا 
 که مقاومت کافی در برابر نیروی منتقل شده به عضو فشاری را دارا باشد. 

یا مقطع مناسب دیگر انتخاب کرد.    ناودانی ،    نبشی ،  تسمه ( بست های مورب را می توان از  ۲)
ضریب  ورب را باید طوری قرار داد که  همانند اجزای کلیه اعضای فشاری ساخته شده، بست های م 

هر یک از اجزا عضو فشاری در فاصله بین اتصال بست های مورب به عضو فشاری    الغری موثر 
 الزامات بند )الف( از محدودیت های ابعادی اعضای فشاری ساخته شده )مرکب( را تأمین نماید.  

ال دو انتهای آنها به  ( مشخصات هندسی بست های مورب شامل طول، مقطع و وسایل اتص ۳) 
عمود بر محور    مقاومت برشی عضو فشاری، باید به گونه ای انتخاب شوند که منجر به تأمین  
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درصد مقاومت فشاری موجود عضو فشاری و نیروی برشی ستون    ۲طولی عضو فشاری معادل  
 به موازات صفحه بست ها به علت نیروهای خارجی شوند. 

برابر فاصله   بست های تکی الغری بست های مورب، در  برای محاسبه ضریب طول کمانش( ۴) 
بست های مورب  بین مرکز هندسی اتصاالت )پیچ یا جوش( دو انتهای آنها به عضو فشاری و در  

 درصد این فاصله به حساب می آید.   ۷۰  ضربدری
و ضریب الغری بست های مورب ضربدری    ۱۴۰نباید از    بست های مورب تک( ضریب الغری  ۵) 

 تجاوز نماید.   ۲۰۰  نباید از 
درجه    ۴۵(، نباید کمتر از  𝜶بست ها نسبت به محور طولی عضو فشاری )   زاویه محور طولی (  ۶) 

 درجه برای بست های مورب تکی باشد.   ۶۰برای بست های مورب ضربدری و  
میلی متر باشد، ارجح    ۴۰۰( اگر فاصله بین مرکز هندسی اتصاالت دو انتهای بست بیش از  ۷)  

است که بست ها به صورت ضربدری در نظر گرفته شوند و یا از نیمرخ مناسب )مانند نبشی(  
  طراحی گردند.

 
 عضو فشاری ساخته شده با بست های مورب   ۳- ۴- ۲- ۱۰شکل  

 
از    رشه فوالدی )با استفاده از ورق های فوالدی شکل داده شده( کدام یک در مورد سقف های ع   - ۱۹

 گزینه های زیر صحیح است؟  
مي گیرد در محاسبات لحاظ   ( در جمیع حاالت تمامي مقطع بتن که بر روی ورق های فوالدی شکل داده شده قرار1

 مي شود و هیچ مقطعي از آن حذف نمي شود.  
 متصل شوند.   سانتي متر به مقطع فوالدی ۳ل میخ های برشگیر با قطر حداکثر ( دال بتني باید به وسیله گ۲
و سایر اعضای تکیه    سانتي متر به مقاطع فوالدی  ۴5( ورق های فوالدی شکل داده شده باید در فواصلي حداکثر  ۳

 گاهي مهار شوند.  
 ر باشند. میلي مت 1۲5( ارتفاع اسمي ورق های فوالدی شکل داده شده نباید بیشتر از ۴

 3گزینه     2018صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

( ورق های فوالدی شکل داده شده که کنگره های آنها موازی با محور تیر می باشد در تعیین  3- پ 
می توان از بتن موجود در زیر سطح    Acمشخصات هندسی مقطع مختلط و نیز در محاسبه  

فوقانی ورق فوالدی شکل داده شده استفاده نمود. همچنین، ورق های فوالدی شکل داده شده  
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در   توان  بال مقطع فوالدی یک  را می  روی  در  تا  کرد  از هم جدا  گاهی  تکیه  تیر فوالدی  روی 
 تشکیل شود.  ماهیچه بتنی

 
میلی متر به مقطع فوالدی    ۲۰با قطر حداکثر    گل میخ های برشگیر . دال بتنی باید به وسیله  ۲

گل میخ ها باید از طریق ورق فوالدی شکل داده شده یا به طور مستقیم به مقطع    متصل شوند.
فوالدی جوش شوند. در هر حال گل میخ ها باید روی بال مقطع فوالدی ذوب شوند. پس از  

ها که از باالی ورق فوالدی شکل داده شده اندازه گیری می شود، نباید از   ارتفاع گل میخ نصب،  
 باشد  میلی متر  ۱۵نباید کمتر از ها  پوشش بتن روی گل میخاشد.  میلی متر کمتر ب   ۴۰

میلی متر به مقطع فوالدی و    ۴۵۰. ورق های فوالدی شکل داده شده باید در فواصلی حداکثر  ۴
سایر اعضای تکیه گاهی مهار شوند. این مهارها می توانند گل میخ های برشگیر، ترکیبی از گل  

 باشد.   مهندس طراحر راهکار ارائه شده توسط یا ه  جوش های نقطه ایمیخ ها و 

 میلی متر بیشتر باشد.   ۷۵( نباید از hr) ارتفاع اسمی ورق های فوالدی شکل داده شده. 1
 

به ویژه    در چه صورتی مجوز استقرار وسایل، تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی در معبر عمومی و  -۲۰
 در نزدیکی تقاطع داده می شود؟  

از تقاطع  ( در صورتي ک1 آنها  فاصله  راهنمایي   15ه حداقل  نباید مانع دیده شدن عالئم  ایجاد    متر و  و رانندگي و 
 محدودیت در انجام وظایف اتش نشاني شوند. 

و رانندگي و محدودیت    متر و نباید مانع دیده شدن عالئم راهنمایي  50( در صورتي که حداقل فاصله آنها تا تقاطع  ۲
 یاده شوند. بور و مرور سواره و پ ع
و محدودیت عبور و مرور   متر و نباید مانع دیده شدن عالئم انتظامي  ۲5( در صورتي که حداقل فاصله آنها تا تقاطع ۳

 وسایل نقلیه شوند.  
و محدودیت عبور و مرور   متر و نباید مانع دیده شدن عالئم انتظامي  ۴0( در صورتي که حداقل فاصله آنها تا تقاطع ۴

 نقلیه عمومي شوند. وسایل 

 1گزینه   2129صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

در صورت اخذ مجوز استقرار وسایل، تجهیزات و ماشین آالت ساختمانی در معابر عمومی،    3- 1- 6- 12
متر از تقاطع قرار گیرند، همچنین نباید مانع از دیده شدن   ۱۵این وسایل نباید در فاصله کمتر از 

عالیم راهنمایی و رانندگی شده و یا باعث محدودیتی در انجام وظایف سازمان آتش نشانی و  
 سایر واحدهای خدماتی شوند. 

 
کدام یک  دست احداث می باشد. در  متر از کف تمام شده معبر عمومی در    23ساختمانی به ارتفاع    - ۲۱

دوازدهم در راه    ،مبحث 4  -5  - 12ایت مفاد بند  از شرایط زیر احداث راهروی سرپوشیده موقت با رع 
 ؟ نیست   عمومی الزامی 

 متر باشد.  ۴.75( در صورتي که فاصله بنای در دست احداث از معبر عمومي بیشتر از1
 متر باشد.  5.75 ( در صورتي که فاصله بنای در دست احدات از معابر عمومي بیشتر از۲
 .متر باشد 5.۴0داکثر ای در دست احداث از معبر عمومي حنفاصله ب ( در صورتي که ۳
 متر باشد. 6 ( در صورتي که فاصله بنای در دست احداث از معابر عمومي جداکنر۴

 2گزینه    2120صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروی سر پوشیده موقت در راه   12-2-2-3
 الزامی است: 4-5-12عبور عمومی با رعایت مفاد بخش 
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 درصد ارتفاع آن باشد.  40از معابر عمومی کمتر از    تخریبالف: در صورتی که فاصله بنای در دست  
در    25یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از    داثاحب: در صورتی که فاصله بنای در دست  

 صد ارتفاع آن باشد. 
باید  یمحدود    راه عبور عمومیدر صورتی که    12-2-2-4 در محل    راه عبور موقتا مسدود شده باشد، 

 مناسبی که به تأیید مراجع ذیربط برسد، ایجاد گردد. 
 

اجبار    صورت   در   ، طرفه قابل حمل با تکیه گاه تحتانی و اتصال به سازه به صورت ایمن  نردبان یک   - ۲۲
 حداکثر تا چه میزان می تواند نسبت به تراز کف دارای زاویه باشد؟ 

 درجه  75تا  60( بین 1
 درجه  60تا  ۴5( بین ۲
 درجه  ۴0تا  ۳0( بین ۳
 درجه  90تا  75( بین ۴

 4گزینه   2134صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

درجه    90تا    75طرفه قابل حمل در زاویه ای بین  در صورت اجبار در استقرار نردبان یک  12-7-3-7
می نماید، باید نردبان بوسیله اتصاالتی با سازه یا دیواره    دکه تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجا

 به صورت ایمن بسته و محکم گردد. 
 

از    حداقل ارتفاع الزامی برای اجرای نرده حفاظتی موقت که به صورت جان پناه جهت جلوگیری   - ۲۳
 سقوط افراد استفاده می شود، چند سانتی متر است؟ 

1 )180 
۲ )150 
۳ )1۲0 
۴ )80 

 3گزینه    2127صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

افراد در موارد مندرج   جلوگیری از سقوطنرده حفاظتی موقت حفاظی است قائم که باید برای    2-1- 12-5
 سانتی متر باشد نصب گردد.  120ارتفاع سقوط بیش از   که 1- 3-2-12در بند 

 
 کدام گزینه در مورد آسانسور و چاه آسانسور در یک ساختمان صحیح است؟  - ۲۴

 . نظر گرفت ( در صورتي که تعداد آسانسورها سه دستگاه باشد مي توان برای آنها یک چاه مشترک در1
 ا دو دستگاه باشد دو چاه مجزا مورد نیاز است.( چنانچه تعداد آسانسوره۲
 نظر گرفت.  ( درصورتي که تعداد آسانسورها چهار دستگاه باشد مي توان برای آنها یک چاه مشترک در ۳
 .چاه مجزا مورد نیاز است و( چنانچه تعداد آسانسورها سه دستگاه باشد د۴

 1گزینه    2299صفحه    پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

توان آنها را در یک چاه    در صورتی که تعداد آسانسور سه دستگاه یا کمتر باشد می  2-2-1-3- 15
قرار گیرند و در صورتی   چاه مجزااگر تعداد آسانسور چهار دستگاه باشد باید حداقل در دو  . قرار داد

قرار   چاه مشترککه بیش از چهار دستگاه باشند حداکثر چهار دستگاه آسانسور می توانند در یک  
 . گیرند
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وادار    دارد در چه شرایطی در کنار بازشوهای پنجره نیاز به اجرای مناطقی که خطر زلزله وجود  در    - ۲۵

 می باشد؟ 
 ار نیست و نعل درگاه کفایت مي کند.( در کنار بازشوهای پنجره نیاز به واد1
 متر۲.5( برای پنجره ها با بازشو بیش از۲
 متر  ۲( برای پنجره ها با باز شو بیش از ۳
 متر۲.۲5( برای پنجره ها با بازشو بیش از۴

 2گزینه   2979صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

  اجرای نعل درگاه و نصب پنجره -8-2-4- 1-6پ

باید با رعایت    نصب پنجره یا دربباشند، اجرای نعل درگاه و    دیوارها دارای درب یا پنجرهدر شرایطی که  
اجرای  ، نیاز به متر  5/2بازشوهای بزرگتر از انجام شود. برای  16-6و پ 15-6جزئیات مشابه شکل های پ

چهارچوب  رتی که از  از این اندازه، در صو  بازشوهای کوچکترمی باشد. در    کنار بازشوو نعل درگاه در    وادار
پاسخگوی    فلزی واردهمناسب که  و    بارهای  استفاده شود  کنندهباشد  به قاب    المان های مسلح  دیوار 

نمی باشد، در غیر    تعبیه وادار در کنار بازشوداده شوند(.، احتیاجی به    جوشمتصل شوند )می توانند  
 ها نیز وادار تعبیه نمود . دهانهاین صورت باید برای این 

 
برای انتخاب مصالح پوشاننده دیوارها و تیغه های چاه آسانسور در هر صورت مقاومت در  آیا    - 26

چاه   دیوارهای  پوشاننده  عنوان  به  لمینیت  از شیشه  توان  آیا می  باشد؟  برابر حریق مالک می 
 به ترتیب پاسخ های صحیح کدامند؟   ؟ استفاده کرد سانسور  آ 

 ر یخ – ر ی( خ1
 ر یخ –( بلي  ۲
 بلي  –( بلي  ۳
 بلي  – ( خیر ۴

 4گزینه    2301صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

با )  مصالح مقاوم در برابر آتش باید از    آسانسورچاه    تیغه های پوشاننده دیواره ها و    2-2-3-1- 15
یا   گاز و دود مسموم کنندهساخته شوند، که در اثر حرارت،  (  بیشتر از یک ساعت   قابلیت تحمل

در صورتی که دیواره های چاه  .  خطرناک از آنها متصاعد نشده و باعث ایجاد گرد و غبار نشوند
  شیشهمالک نمی باشد ولیکن باید این    حریقآسانسور از شیشه ساخته شوند مقاومت در برابر  

از نوع   اندازه های مشخص شده در    لمینیت شدهها  با  ارتفاع متناسب  استانداردهای مّلی  با 
 .مطابق باشد نسورآسا

 
آسانسور    اشاقولی مجاز ابعاد چاهن متر باشد حداکثر    35اگر ارتفاع چاه آسانسور در یک ساختمان    - 27

 چه میزان است؟ 
 میلي متر  ۳5( 1
 میلي متر  50( ۲
 میلي متر  ۲5( ۳
 میلي متر 60( ۴
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 3گزینه     2305صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

می باشد، در صورت    2-9-2-2-15مطابق جدول    رواداری شاقول بودن دیواره های داخل چاه آسانسور  2- 9- 2- 2- 15
 .ها مالک عمل می باشد ناشاقولیپس از کسر  ابعاد مفید چاهعدم رعایت این اندازه ها،  

29 
 سانسور آحداکثر ناشاقولی مجاز ابعاد چاه  2-9-2-2-15جدول 

 حداکثر ناشاقولی مجاز  ارتفاع چاه آسانسور 
 میلی متر  25 متر  30

 میلی متر  25 متر  60-30
 میلی متر  50 متر   60 بزرگتر از

 
 به ترتیب عمق و ارتفاع پله در کدام یک از موارد زیر در یک دستگاه پله برقی مجاز است؟   - ۲۸

 سانتي متر ۲۲ - سانتي متر  ۴0( 1
 سانتي متر ۲۴ - سانتي متر  ۳۲( ۲
 سانتي متر ۲۴ - سانتي متر  ۳6( ۳
 سانتي متر ۲6 - سانتي متر  ۳8( ۴

 1گزینه    2310صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 .متر باشد 0.38متر و حداقل عمق   0.24 ارتفاع هر پلهحداکثر  3-5-9- 15
 

کلیه    فاضالب   – تعدادی دستشویی برای وضو تعبیه شده است. در صورتی که: الف  در مسجدی    - ۲۹
سینک مجزا    هر یک از دستشویی ها   - ارد شود. بشیرهای دستشویی در یک حوضچه مشترک و

 داشته باشد، فاضالب هر یک از آنها باید به چه صورت باشد؟ 
فاضالب شود، اما در مورد ب  جزا وارد لوله های افقي و عمودی  فاضالب هر شیر باید با سیفون م  ار مورد الف الزام( د1

تواند وارد یک به شبکه    فاضالب سینک های مجزای دارای سیفون مي  با سیفون مشترک  افقي شود و سپس  لوله 
 فاضالب متصل گردد.

شاخه های افقي و قائم    اتصال از طریق سیفون به( در مورد الف فاضالب از طریق سیفون مشترک و در مورد ب  ۲
 فاضالب الزامي نیست. 

مي تواند وارد شاخه    از طریق سیفون های جداگانه  ب( در مورد الف فاضالب از طریق سیفون مشترک و در مورد  ۳
 های افقي و قائم فاضالب شود. 

لوله های افقي و عمودی فاضالب    ، باید وارد ( در موردهای الف و ب الزاما فاضالب هر شیر با سیفون بطری شکل مجزا۴
 شود.

 1گزینه    2353صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 سیفون 16-4-2-3
سطه سیفون به  او  انه و با گ اید به طور جد اشتی بازم بهداز لوا ز هر یک  اخروجی    فاضالبلف(  ا

 : زیر رد ائم متصل شود، جز در موالوله ق اب فاضالبفقی ا خهاش
 شد؛  ا شتی بازم بهدالو ارچه با( سیفون جزء یک پ1)
 یت شود؛ اهد فاضالبخروجی به طور غیر مستقیم به لوله کشی  فاضالب( ۲)

 : ز نیستای زیر مج ا ز سیفون هاده استفاب( 
 رد؛ا کش دا ل هواتصاج خود ایی که روی ت ا ( سیفون ه1)
 شد؛  اشته ب اویه دازآن  ورود ادرجه ب ۱۸۰آن ها   زا فاضالبشکل که خروج  Sی ا( سیفون ه۲)
 ی اسه ای کا( سیفون ه۳)
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 ت سیفون  اپ( مشخص
 ند؛ اقی نمارسوب نکند و بآن  د مختلف دراشد که مو اید طوری باخت سیفون ب ا( س1)
 شد؛  انع باو مبرآمدگی ئده،  ا ف و بدون هر گونه زا ید ص ا خل سيفون با( د۲)
 شد؛اوم بامق فاضالبثر خوردگی ا رابر ب ید در ا بآن  خلیای داجز ا( جنس سیفون و ۳)
  زم به عمل ی الاپیش بینی هآن    ریا دوای تمیز کردن  اشد و برادسترسی بقابل  ید  ا ( سیفون ب۴)

 ؛آید
ز سیفون بطری ان  اشد، می توای شکل در عمل مشکل باردی که نصب سیفون لوله  ا( در مو۵)

ی شکل مقرر  اتی که در سیفون لوله  این صورت همه نکاده کرد. در  استفای دستشویی  ابر   شکل
ز کردن  ابقابل  ید  ا یت شود. سیفون بطری شکل باید رعاشده، در مورد سیفون بطری شکل هم ب

  ی شکل مقرر شده، کوچکترای سیفون لوله  ا چه بر آن    زآن ا  در  فاضالبری عبور  امج اندازه    شد واب
 شد. انب
میلی    ۶۰۰ز  اید  از سرریز سیفون نباشتی و تر ابهد زم  از لو ا  فاضالبئم بین نقطه خروج  اصله قا ( ف۶)

 شد. امتر بیشتر ب
 ی شکلا ی لوله اسیفون هاندازه  قلات( حد

دیر  از مقار می رود،  اشتی مختلف به کازم بهدای لو ای شکل، که برای لوله  اه  سیفون اندازه    (۱)
 شد. اید کمتر با( نب۱) ت( 3-2-4-16جدول ) 

 
شرط  قائم و افقی به چه  لوله های    ، مصرفی در ساختمان و در لوله کشی آب مصرفیدر تامین آب    - ۳۰

 باشد؟ چقدر    می توانند روکار باشند و قطر نامی حداقل لوله های ماشین ظرفشویی خانگی باید 
قرار گیرد و لوله  شفت ر داخل  م دئنند رو کار باشند یا لوله های قا( لوله های قائم و افقي در صورت عایقکاری مي توا1

 . میلي متر است ۲0های افقي در داخل سقف کاذب یا کانال ها قرار گیرند. حداقل قطر نامي لوله ماشین ظرفشویي 
م در داخل  ئ لوله های قا باشند یا( لوله های قائم و افقي در صورت داشتن قابلیت دسترسي و تعمیر مي توانند رو کار  ۲

  15ه ماشین ظرفشویي  قرار گیرند. حداقل قطر لول  ا کانال هایدر داخل سقف کاذب  شفت قرار گیرد و لوله های افقي  
 . میلي متر است

با لوله های دیگر در فاصله هر طبقه مي توانند روکار باشند و در    ( لوله های قائم و افقي در صورت نداشتن اتصال۳
 .میلي متر است ۲0خانگي ظرفشویي   ن شیامي لوله مانکانال قرار گیرند. حداقل قطر  داخل شفت و

( در صورت اتخاذ تدابیری جهت اجتناب از ضربه قوچ، لوله های قائم و افقي مي توانند روکار باشند و در داخل شفت  ۴
 میلي متر است. 10خانگي  و کانال قرار گیرند. حداقل قطر نامي لوله ماشین ظرفشویي

 2گزینه    2336صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 ا مسیر لوله ه 16-3-3-3
  ن، اختمازه ساری و سات، معماسیس ای تامل بین بخش هاهنگی کاهم اید با ب  الف( مسیر لوله ه ا

ی  ا حدهال وستقالاشد و  اهم بافر  ادر همه ج   ان دسترسی به لوله هامکاحی شود که  اطوری طر 
 مل حفظ گردد.  انی به طور کاختماس
  تاع ا در مش   احد، و یان واید در محدوده ملک هما نی باختماحد سامصرفی هر و  آبی  ا ( لوله ه۱)
لوله هاختمای سادر مجتمع ه)  عبور    ز احد،  اصی یک واختصامصرفی    آبی  انی( نصب شود. 
 شد. از نمی بانی مج ا ختمای ساحدهایر واک خصوصی سمالا

  ا ری، همه ج ات معماو جزئیت  اع ارتفایت  ارع  ا شود که بانجام    ییاید در مسیرهاب( لوله کشی ب
  دی اعابزار    ار بای تعمیر، تعویض و کازم بر ی ال ای لوله کشی، فضاجزا و دیگر    اف لوله هاطر ا  در

 شد. اشته باوجود د
که دسترسی  آن    ر گیرند، به شرطاخل شفت قر ادر د  اشند یار باست روکا ئم ممکن  ا ی قا( لوله ه1)
 شد. ابآن ها آسان  تعمیر  و
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رو، خزیده  آدم  ل  ا نا خل کاذب، در د اخل سقف کاشند، در دار باست روکا فقی ممکن  ای  ا ( لوله ه۲)
 شد.ابآسان  ید ابآن ها  لت دسترسی و تعمیر ار گیرند. در هر حاخل ترنچ قر ادر د  ای رو
 نند.امی رس آبشتی ازم بهد اکه به لو  ییالوله هاندازه  16-3-3-4

43 
 (۴-۳- ۳-۱۶جدول )مطابق  ید  ا نند بامی رس  آبشتی  ازم بهدایی که به لواقل قطر لوله ه الف( حدا
 شد،اب ”لف“ا
نزدیک به نقطه    اید تاند، بامی رس  آبسینک    انک یاش تی که به هر دستشویی، فالا( لوله  1)
یابد ولی نباید به آن متصل شود. فاصله  مه  ادآن ا  کف نزدیک به  ار یادیو   اه، و تابه دستگ  ل اتصا

 شد.امیلی متر ب ۷۵۰ز  اید بیش ا ل نباتصانقطه   ات ین لولهانتهای ا
 یدا( ب۱شتی مندرج در )ا زم بهداز لواهریک    آبشت  این لوله و شیر بردانتهای ا  ل بين ا تصا(  ۲)

 یید صورت گیرد.از نوع مورد تا قطر کمتر و  اء با حنن اقابل توسط یک لوله 
 شتی مختلفازم بهدانی به لو ارس  آبی اهمی لولهاقل قطر ناحد”لف“ا 4- 3- 3-16جدول 

 حداقل قطر نامی لوله 
 لوازم بهداشتی 

 متر   میلی  اینچ 
 وان 15 یک دوم 

 بیده  10 سه هشتم 
 سینک با سینی  15 یک دوم 
 ماشین ظرف شویی خانگی  15 یک دوم 

 آب خوری  10 سه هشتم 
 شیر سرشیلنگی  15 یک دوم 
 سینک آشپزخانه صنعتی  20 سه چهارم 
 سینک آشپزخانه خانگی  15 یک دوم 
 یک، دو، سه خانه -لگن رختشویی 15 یک دوم 

 دستشویی  10 سه هشتم 
 دوش با یک سردوش  15 یک دوم 
 سینک با شیلنگ و افشانک  20 سه چهارم 
 سینک شستشوی عمومی  15 یک دوم 
 یورینال با فالش تانک  15 یک دوم 
 یورینال با فالش والو 20 سه چهارم 
 شیر برداشت آب  15 یک دوم 
 شیر آفتابه  15 یک دوم 
 توالت با فالش تانک  15 یک دوم 

 توالت با فالش والو 25 یک
 

  2لوله    حداکثر فاصله نقطه اتصال لوله هواکش خشک از لبه سرریز سیفون دستشویی )با شیب   - ۳۱
 میلی متر( چقدر است؟  50درصد و قطر نامی  

 ( نزدیک ترین فاصله تا رایزر 1
 متر  ۴( ۲
 متر  ۳( ۳
 متر 1.8( ۴

 4گزینه    2363صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

  زم انقطه سرریز سیفون لو ا ، تفاضالبفقی اخه اکش به شال لوله هو اتصاصله نقطه ا کثر فا( حد1)
 شد.ا بیشتر ب( (۱( ت )۵-۲-۵-۱۶ام جدول )رقا ز اید  اشتی، نبابهد

112 
ف۲) نقطه  ا (  لوله  اتصاصله  شا هول  به  تفاضالبفقی  اخه  اکش  لو  ا،  سیفون  سرریز  زم  انقطه 

 شد.  اکمتر ب فاضالبمی لوله اقطر ن  برابر ز دو اید  انب شتی،ابهد
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 ز نیست. اج سيفون مج اکش به تا ل لوله هواتصا( ۳)

 
 شتیازم بهداکش خشک لوال لوله هو اتصا -  ت ۵-۲-۵- ۱۶شکل 

 هافقی فاضالب تا نقط  ههواکش به شاخلوله  اتصال    هنقط  هحداکثر فاصل  -(1)ت  5-2- 5-16ول  جد
 سرریز سیفون لوازم بهداشتی

 فاضالب لوله شیب  فاضالب لوله  قطر نامی 
 )درصد(

 هواکش تا سیفون لوله  اتصال  هحداکثر فاصل
 متر()میلی )اینچ( )متر(

2 50 2 8/1 
3 80 2 3 
4 100 2 4 

   112ص16کشی لوازم بهداشتی( لوله هواکش مشترک )

 
پلی پروپیلن    طبقه استفاده از لوله و فیتینگ   5وله کشی آب باران در یک ساختمان  آیا برای شبکه ل   - ۳۲

(PP )  مجاز است؟ 
 ( در صورتي مجاز است که در برابر آتش سوزی محافظت گردد.1
 ( مجاز است. ۲
 ( مجاز نیست. ۳
 اینچ استفاده شود.  ۴( حتما قطر ۴

 3گزینه    2369صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 (PP)ج( لوله و فیتینگ پلی پروپیلن 

ده و  از نوع نر و مآن ا  لوله به فیتینگ در  ال لوله به لوله یاتصا( لوله و فیتینگ پلی پروپیلن که  1
 به

 شد: ازیر ب یاردهانداستا ید طبق است، باستیکی کمک حلقه ال
EN       1451 part 1 
EN       1451 part 2 

 ائین ترین طبقه یاک دفن می شوند )زیر کف پایی در خافقط لوله ه  EN1451رد  اندا ستا( در  ۲)
 شند. ا مشخص شده ب  BD ای Dمت عال  ادر محوطه( که ب

 ین در ار اب ست. بن ا   آب متر ستون    ۶دل  ا ین نوع لوله و فیتینگ مع از  ا ر مج ا ر ک ا کثر فش ا ( حد۳) 

 ز نیست. ان مج اراب انتقال آب یابر ا ین لوله هاربرد ای بلندتر کساختمان ها
 شد.اهنگ بارد لوله همانداستا اشود که بانتخاب  ردیا ندا ستاز اید ا( فیتینگ ب۴)
شته  اتغییر سطح مقطع )جز تبدیل( د  ا ، لبه، یبر آمدگیید  اخلی لوله و فیتینگ نبا( سطح د۵)
 شد.اب
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حداکثر فشار کار مجاز اجزای لوله کشی )لوله، فیتینگ، فلنج، شیر و دیگر اجزای لوله کشی( توزیع    -   ۳۳

 درجه سلسیوس نباید از چه میزان کمتر باشد؟   25آب سرد مصرفی، در دمای کار  
1 )10 BAR 

۲) 25 S.F.U  
۳) 2kg/m 10  
۴) 2N/M 98  

 1گزینه    2338صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 حداکثر فشار و دمای کار مجاز  16-3-4-2
  ی لوله کشی( اجزا ی لوله کشی )لوله، فیتینگ، فلنج، شیر و دیگر اجز از ار مج ار ک اکثر فش الف( حدا

 شد. ا کمتر بر  اب ۱۰ز اید ا درجه سلسیوس، نب ۲۵ر  ای کاسرد مصرفی، در دم آبتوزیع 
 

استفاده    برای لوله کشی آب گرم مصرفی از کدام یک از لوله های پالستیکی تک الیه نمی توان   - ۳۴
 کرد؟  

     PVC-C ( پلي وینیل کلراید کلردار شده1
     PP( پلي پروپیلن ۲
 PEX( پلي اتیلن مشبک ۳
 ( هیچکدام ۴

 2گزینه   2339صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 
 یه  ستیکی تک الی پالالوله هب( 

  یکی مطابق ید اسرد و گرم مصرفی ب آبده در توزیع استفایه مورد  ستیکی تک الی پالا( لوله ه1)
 شد.ا( ب۱)”ب”(۳-۴-۳-۱۶)ی جدول اردهاندا ستاز ا
مطابق ند  اسرد مصرفی می تو  آبده در توزیع فقط  استفایه مورد  ستیکی تک الی پالا( لوله ه۲)

 شد. ا( ب۲)”ب”(3-4-3-16)ی جدول اردهاندا ستاز ایکی 
  وه برگرم مصرفی عال  آبسرد و    آبده در توزیع  استفایه مورد  ستیکی تک الی پالا( لوله ه3)
 رد اند استا اشتی باز نظر بهداید ا (، ب۲)”ب”(3- 4-3-16( و )1)”ب”(3-4-3-16ی جدول )ارده انداستا
 61 NSF270 ای DVGW شد.اشته بادتطابق  یید دیگر نیزامورد ت مشابه  رد انداستا او ی 

  ر،امت جداجنس، ضخ ز نظر ا ست که  از  ا ی دیگر به شرطي مجاردهانداستاز  ایه  ستیکي تک الی پالالوله ه انتخاب   ( ۴)
(  ۲)”ب “(  ۳-۴-۳-16( و )1)” ب“ (  ۳-۴-۳-16مشابه استانداردهای مشخص شده در جداول )  ت، ا و دیگر مشخصاندازه  

شته  ادتطابق    یید دیگر امورد تمشابه    رد انداست ا  ا و ی  DVGW 270  ای NSF 61رد  انداستا  ا شتي باز نظر بهدابوده و  
 شد.اب

 
لوله های پالستیکی تک الیه مورد استفاده در توزیع آب سرد و آب گرم  -1- “ب”  3-4- 3-16جدول 

 مصرفی
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 پلی اتیلن کلراید کلردار شده 
PVC-C 

 پلی اتیلن دمای باال 
PE-RT 

 پلی اتیلن مشبک 
PEX 

 لوله   جنس 
 استاندارد 

 ISIRI 13205 5تا1-12753 5تا13251-1
- - 7291/5556 BS 
- 16833/16834 16892/16893 DIN 

D2846/F441/F442 F2769 F876/F877 ASTM 
B137.6 - B137.5 CSA 
15877 - 15875/4065 ISO 

 لوله های پالستیکی تک الیه مورد استفاده در توزیع آب سرد مصرفی -2-“ب” 3-4-3-16جدول 
 پلی پروپیلن 

PP 
 کلراید کلردار شده پلی اتیلن  

PVC-C 
 دمای باال پلی اتیلن  

PE-RT 
 پلی اتیلن مشبک 

PEX 
 جنس لوله 
 استاندارد 

 ISIRI 13205 5تا1-12753 5تا12251-1 6314-1,2
- - - 7291/5556 BS 

8077/8078 - 16833/16834 16892/16893 DIN 
F2389 D2846/F441/F442 F2769 F876/F877 ASTM 
B137.11 B137.6 - B137.5 CSA 
15874 15877 - 15875/4065 ISO 

 بقیه موارد مشترک بین آب سرد و گرم هستند 
 

  nwLوزن یافته    کوبه ای معمول شدهچنانچه برای سقف یک کاربری مشخص حداکثر تراز صدای    - ۳۵
  محاسبه   حسب دسی بل را   ر ( ب IICنظر باشد، حداقل درجه صدابندی کوبه ای ) مورد   dB 58معادل  
 نمائید؟ 

1 )70 dB 
۲ )۳5 dB 
۳ )6۴ dB 

۴ )5۲ dB 

 4گزینه   2473صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

در برابر صدای کوبه ای به کار می رود، بر اساس    صدابندی سقفدیگری که برای بیان    شاخص تک عددی
نشان دهنده افزایش    IICاست. افزایش    IICدرجه صدابندی کوبه ای،    E989  ASTM   استاندارد 

 است.   صدای کوبه ایصدابندی در برابر 
 ( نشان داده شده است:۷در معادله ) nwLو  IICرابطه بین 

IIC = ۱۱۰ - Lnw             )7( 
 

تجهیزات    فارغ از است.    ecs1.3دارای زمان واخنش      3m  5000حجم  نفر و    800یک سالن به ظرفیت    - ۳۶
 ند؟ مورد نیاز و صرفا از نظر اکوستیکی، کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باش 

 ( استودیوی فیلم و تلویزیون مناسب است. 1
 است ( سالن برای کاربری اپرا مناسب۲
 ( سالن برای کاربری سخنراني مناسب است ۳
 ( سالن برای کاربری تئاتر و سینما مناسب است. ۴

 2گزینه   2485صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  
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 زمان واخنش  2-7-2- 18
  نشان داده شده است.   1-7-2-18در فضاهای داخلی مراکز فرهنگی در شکل    زمان واخنش بهینه

)اماکن مذهبی که در آن ها سخنرانی انجام می شود از ضوابط مربوط به سالن های سخنرانی 
 پیروی می کنند.(

39 

 
 وضوح گفتار 2-7-3- 18

، در سالن های سخنرانی، کنسرت، اپرا، سینما، تئاتر و استودیوها باید  STIشاخص وضوح گفتار،  
 باشد.  0.6بیش از 

 
کدام یک    رای برآورد مصرف انرژی مجموع اختالف دمای متوسط روزانه در براساس دما و زمان ب   - ۳۷

 از شهرهای زیر به ترتیب زیاد، متوسط و کم است؟ 
 بندر ماهشهر - بندر انزلي  - ( بیجار 1
 کرمان   –مرند  -( گرمسار  ۲
 الهیجان   – بجنورد  – ( ارومیه ۳
 بم  – باغ ملک  - ( چابهار ۴

 3گزینه    2577+  2579صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 نام شهر  شماره 
درجه  
 انرژی 

 نیاز غالب  

 سرمایش  گرمایش    
  ● زیاد  ارومیه 18
  ● متوسط بجنورد  45
  ● کم الهیجان 205
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دما    های   قابلیت کلی پوسته ی خارجی و جدارهای داخلی در ذخیره انرژی و تاثیرگذاری بر نوسان   - ۳۸
 سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان به چه نحو گروه بندی می شود؟ و بار گرمایی و  

 ( با استفاده از جرم سطحي مفید ساختمان 1
 ( به چهار گروه بستگي به میزان نیاز به صرفه جویي انرژی دسته بندی مي شوند.۲
 ( با استفاده از ارزش حرارتي ناخالص ساختمان ۳
 سطح زیربنای کل ساختمان ( با استفاده از جرم سطحي موثر در واحد ۴

 1گزینه    2518صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 اینرسی حرارتی 
و    تأثیرگذاری بر نوسان های دماآن و    باز پس دادن،  ذخیره انرژیدر    جدارهای داخلیو    پوسته خارجی  قابلیت کلی

جرم سطحی مفید  اینرسی حرارتی ساختمان با استفاده از    .بار گرمایی و سرمایی فضاهای کنترل شده ساختمان 
 (.۲می شود )ر.ک. به پیوست  گروه بندی  ساختمان

 
( برای محاسبه درصد فضاهای بهره مند از روشنایی طبیعی با روش تجویزی عرض فضای بهره مند  39

کمتر از ارتفاع  از نور طبیعی برای نماهای شیشه ای چقد درنظر گرفته می شود؟ اگر ارتفاع پنجره  
انعکاس متوسط وزن یافته   تا زیر سقف فضای داخل باشد آیا سطح زیر پنجره در ضریب  کف 

 سطح داخلی تاثیرگذار است؟ 
 بلي  –عرض اتاق  0.6( 1
 بلي  –(همان عرض اتاق ۲
 خیر  – ( همان عرض اتاق ۳
 خیر –عرض اتاق  0.6( ۴

 3گزینه    2548 +  2549 پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 روشنایی طبیعی   2- 2- 5- 19

 از نور طبیعی همان عرض اتاق است.  عرض فضای بهره مند، نماهای شیشه ایبرای 

 مقادیر حداقل درصد مساحت فضای بهره مند از روشنایی طبیعی، برای رده های مختلف انرژی 16-5-19جدول 
 [%]  (Ap)درصد مساحت رده انرژی 

EC 55 
+EC 65 

++EC 75 
  عدم بروز خیرگی باشد، توصیه می شود با انجام کنترل های الزم از  درصد  ۸۵بیشتر از   Apدر صورتی که 

 اطمینان حاصل شود. 

برابر است با کمترین مقدار به دست آمده، با استفاده از    فضای داخلدر    میزان عمق نفوذ روشنایی طبیعی
 : وجود یا عدم وجود سایه بان(، بسته به 3-5-19( و )2-5-19( و یکی از دو رابطه )1-5-19رابطه )

(19 -5-1 )𝐿 =
2

1−𝑅𝑏
(

1
𝑊

+
1

𝐻
)⁄ 

 : در این رابطه

L :بهره مند می شود بر حسب متر   نور طبیعیکه از  عمق فضا 
W :بر حسب متر  امتداد عرض پنجره، در عرض اتاق در داخل 
H :بر حسب متر   ارتفاع باالی پنجره از کف تمام شده 

bR :به جز  ، مجاور پنجره، نیمه ای از اتاق( در کف و سقف،  دیوارها)   ضریب انعکاس متوسط وزن یافته سطوح داخلی
 سطح دیوار زیر پنجره 
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 : پنجره های فاقد سایبان برای 
(19-5-۲ )  

ت یا الزامی؟  به باال توصیه ای اس   4( نصب تابلو "راهنمای واکنش اضطراری" در ساختمان های گروه  40
 این تابلوها حاوی چه اطالعاتی است؟ 

(الزامي است حاوی نقشه طبقات با مسیرهای خروج، شیرهای گاز و کلیدهای برق و اتصال به سیستم آتش نشاني،  1
 نحوه اطالع رساني به امداد رسانان 

اتصال به سیستم آتش  ( توصیه ای است، حاوی نقشه طبقات با مسیرهای خروج، شیرهای گاز و کلیدهای برق و  ۲
 نشاني، محل کپسول آتش نشاني 

( توصیه ای است، حاوی نقشه طبقات، محل دکمه زنگ خطر، محل کپسول های آتش نشاني، محل پله های فرار  ۳
 در جنب ساختمان 

( الزامي است، حاوی نقشه طبقات، نحوه دسترسي به پله و آسانسور اصلي ساختمان، محل دکمه زنگ خطر، محل  ۴
 کپسول آتش نشاني های 

 1گزینه   2640صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 موارد الزم  محتوا  نوع عالئم 

 راهنمای تخلیه اضطراری 

 

نقشه های طبقات ساختمان  
مسیرهای   خروج  حاوی 

زنگ   دکمه  محل  اضطراری، 
آتش   های  کپسول  خطر، 

و غیره    نشانی، موقعیت فرد 
به منظور استفاده متصرفین  
ساختمان   برداران  بهره  و 

 است. 

 ( 8بلند مرتبه )گروه  ساختمان های 
 )اقامتی کوتاه مدت(   1- تصرف های م 

از   باالتر  ساختمانی  های  دارای  4گروه   ،
م  مشمول    2- تصرف  آپارتمانی  )بناهای 

 واحد دارند.   3( که حداقل  3مبحث 
، دارای تصرف  4ساختمانی باالتراز  گروه های  

 های الف ادامه از صفحه قبل 
 اداری(، - فرهنگی(، ح )حرفه ای - )آموزشی 

ت )تجمعی(، ص )صنعتی(، ن )انباری(،و ک  
 تجاری( - )کسبی 

، تصرف های  4گروه های ساختمانی باالتر از  
بجز زندان و  مراقبتی  - )درمانی   4- ، د 2- ،د   1- د 

 ندامتگاه( 
کلیه گروه های ساختمانی دارای تصرف خ  

 )مخاطره آمیز( 

 راهنمای واکنش اضطراری 
 

 

ساختمان   از  طبقاتی  نقشه 
در   مذکور  برعالئم  عالوه  که 
تخلیه   راهنمای  نقشه 

حاوی   شیرهای  اضطراری، 
گاز و کلیدهای برق و اتصال  
  به شیر سیستم آتش نشانی 
منظور   به  دیگر  اطالعات  و 
به   رسانی  اطالع 
مسئوالن   و  امدادرسانان 
برمتصرفین   عالوه  ایمنی، 

 ساختمان است. 
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عالئم ایمنی که در بیرون ساختمان ها و کارگاه های حاوی مخازن سیاالت نصب می شوند،  ( در  41

چهار رنگ مشخص می شوند که هر رنگ مشخصات ایمنی آن سیال را معین می کند. کدام یک  
 از گزینه های زیر در بیان آنها صحیح است؟ 

 ( قرمز، میزان ناپایداری )مثل احتمال انفجار( 1
 زن در ساختمان ( سفید، حجم مخ۲
 ( زرد، میزان ناپایداری )مثل احتمال انفجار( ۳
 ( آبي، حجم مخزن در ساختمان ۴

 3گزینه    2653صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

ساختمان ها و کارگاه های حاوی مخازن  عالئم ایمنی اضطراری با نصب در بیرون    -2-1- 20-6-4
 سیاالت 

تعیین شدت خطرات  و    شناسایی خطرات مواد شیمیاییایمنی اضطراری برای   : عالئمکاربرد   - الف
عالمت ایمنی اضطراری خطرات  از آن ها در شرایط اقدامات اضطراری به کار می روند.    ناشی

( و خطرات دیگری را نشان می دهد که ممکن  ناپایداری )واکنش پذیری، آتش سوزی،  بهداشتی
،  بیرون ساختمان و کارگاهحادث شوند. این عالئم    ض یک مادهقرارگیری در معر است از تماس یا  

 نصب می شوند.  معرض دید امداد گراندر 
 شکل و معنای عالمت:  - ب
درجه چرخیده و بر روی یک گوشه قرار    45است که    مربعی عالمت ایمنی اضطراری به شکل    -1- ب

از صفر )حداقل   شدت خطرگرفته است. این عالمت نوع خطر و شدت آن را مشخص می کند.  
خطر( تا چهار )حداکثر خطر( مشخص می شود. محل قرار گیری شماره ی هریک از خطرهای  

 27شکل شماره   فوق و معنای آن در شکل زیر مشخص شده است.
از:    -2- ب عبارتند  روند  می  کار  به  )خطرات خاص(  در قسمت سفید  که  مواد    Wعالئمی  برای 

برای گازهای    SAبرای مواد اکسید کننده و    OXشیمیایی که با آب واکنش غیرعادی می دهند،  
  خفه کننده چون نیتروژن، هلیوم، نئون، آرگون، کریپتون یا زنون )گازهایی که در تراکم باال جایگزین 

اکسیژن در هوا شده و موجب خفگی افراد می شوند. بسیاری از آنها در شرایط معمولی بی خطر  
 هستند یا خطر کمی دارند ولی در برخی ازآن ها خطر انفجار یا اشتعال غالب است(.

باشد، هشدار نسبت به خطر مهمتر    خطر خاصدر صورتی که ماده ای دارای دو یا چند    - 3- ب
مربوطه در خارج از مربع و زیر آن درج    عالئم خطراتو سایر    مربع سفیدخود در    باید درمحل 

 شوند.
نوع عالمت    - 4- ب این  بکارگیری  از  آنجایی که هدف  امدادبه    ارائه سریع اطالعات از    ماموران 

می یا کارگاه وارد    امداد گران به ساختمانو در محلی که    شرایط اضطراریاست، باید با توجه به  
 شوند و در معرض دید آن ها نصب شود. 

تخمین درجه بندی خطر مواد مختلف در این سیستم باید توسط افراد متخصص و براساس    -5- ب
 ( صورت گیرد. MSDSبرگه اطالعات ایمنی مواد ) 
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 ( برای پله برقی مطابق تصویر زیر حداقل زمان رسیدن از یک طبقه به طبقه دیگر چه مدت است؟ 42

 ثانیه  1۴( 1
 ثانیه  16( ۲
 ثانیه  18( ۳
 ثانیه  1۲( ۴

 

 4گزینه    2308صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

متر بر    0.75  درجه نباشد  ۳۰آن بیش از    زاویه شیبدر صورتی که    سرعت پلکان برقیحداکثر  3-1-7- 15
متر   0.5  سرعت اسمی درجه باشد حداکثر    ۳۵تا    ۳۰در صورتی که زاویه شیب بین  .  ثانیه می باشد

 .بر ثانیه می باشد

𝑥 =  √796۲ + ۴۲0۲ =  900 →  
900
0.75

= 1۲ 

  ، دارد فروریختگی سازه وجود    ا ی و نگهداری ساختمان، خطر واژگونی  در تعمیر    هرگاه از نظر بازرس   - ۴۳
بهره برداری    ، بخارهای سمی، مصالح و یا یا به عللی چون وجود مواد منفجره، گازهای قابل اشتعال 
باشد، وظیفه بازرس  ساکنان وجود داشته  از تجهیزات معیوب و خطرناک احتمال خطر جانی برای 

 چیست؟ 
 برساند.( عدم صالحیت مسئول نگهداری ساختمان را به اطالع ساکنین 1
 برساند.گهداری ساختمان قابل سکونت بودن ساختمان را صادر و به اطالع مسئول ن  ( ابالغیه غیر۲
 .( از ورود افراد به هریک از ورودی های ساختمان جلوگیری کند۳
 ( مسئول نگهداری ساختمان را به مراجع ذیصالح معرفي کند.۴

 2گزینه    2710صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 اقدام اضطراری  6- 22-2-13
وجود داشته باشد و احتمال    فرو ریختگی سازه یا    خطر واژگونی ساختمانهر گاه از نظر بازرس  

به خاطر سکونت در آن به خطر افتد   جان افرادداده شود که بخشی از ساختمان تخریب شده و 
داشته باشد یا سکونت  یا زمانی که خطر حتمی یا احتمال خطر برای ساکنین ساختمان وجود  

، مصالح و یا بهره برداری  بخارهای سمی،  گازهای قابل اشتعال،  مواد منفجرهافراد به علت وجود 
موظف است ابالغیه ای مبنی بر   بازرسبه مخاطره افتد،    تجهیزات معیوب و خطرناک در سازه،از  

و به اطالع مسئول    ساختمان صادر نموده  تخلیه فوریغیر قابل سکونت بودن ساختمان را جهت  



 1401شهریور    29  –  3نسخه   

باید در هر ورودی چنین ساختمان هایی    مسئول نگهداری ساختماننگهداری ساختمان برساند.  
بوده   ساختمان ناامناطالعیه ای که به راحتی قابل رؤیت بوده را به شرح زیر نصب نماید، “این  

و سکونت در آن، بنا به تشخیص بازرس ممنوع می باشد”. ورود افراد به هر یک از ورودی های 
ساختمان غیرقانونی بوده مگر آن که فرد جهت مهار کردن سازه یا انجام تعمیرات الزم یا خارج 

 با رعایت تمهیدات خاص، وارد ساختمان شود. مواد خطرزاکردن و از بین بردن 

 
 های بتنی، هوای سرد به چه شرایطی اطالق می شود؟ در کار   - ۴۴

 .درجه سلسیوس باشد 5( دمای محیطي در زمان بتن ریزی و نگهداری کمتر از 1
 ( دما در طي مدت گیرایي اولیه بتن کمتر از صفر درجه سلسیوس باشد.۲
 شد.وس بادرجه سلسی  5روز قبل از بتن ریزی، متوسط درجه حرارت روزانه کمتر از  ۳( در ۳
 ( دما در شب قبل از بتن ریزی کمتر از صفر درجه سلسیوس باشد. ۴

 1گزینه   1918صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

دمای محیطی کم تر از  بتن ریزی در هوای سرد به مواردی اطالق می شود که بتن در  9-22-5-1-4
داری  درجه سلسیوس  ۵ نگه  و  باید    ریخته  این موارد  در  برای  تمهیدات خاصمی شود.  ، هم 

شرایط  جلوگیری شده و    شرایط یخ زدگی، به کار گرفته شوند؛ تا از  عمل آوردنریختن و هم برای  
 تامین شوند. مقاومت مطلوببرای کسب  مناسب

 
بتن  ورد نظر چنانچه در بخشی از بتن ریزی سازه ساختمان، آزمایش مقاومت آزمونه ها با رده م  -۴۵

قابل مالحظه ای را  کاهش  انطباق نداشته و احتمال بتن کم مقاومت تائید شود و محاسبات سازه  
 ؟ در مقاومت سازه نشان دهد، چه مقدار مغزه برای آزمایش مورد نیاز است 

 ( تا حصول نتیجه، تعداد مغزه ها افزایش مي یابد. 1
 ( یک مغزه کفایت مي کند. ۲
 عب( دو مغزه به ازاء هر متر مک۳
 ( سه مغزه ۴

 4گزینه   1922صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 بررسی نتایج بتن کم مقاومت  9-22-11-4
( را ۲ب)-3-11-22-9ی بند  در مواردی که نتایج آزمایش مقاومت هر یک از نمونه ها، ضابطه -الف

کارگاه نقایصی در حفاظت و عمل تامین نکنند، یا چنان چه آزمایش نمونه های عمل آمده در  
آوری بتن نشان دهد، باید اقداماتی انجام شوند تا نسبت به کافی بودن مقاومت سازه اطمینان  

 حاصل گردد. 

چنان چه احتمال بتن کم مقاومت تایید شود، و محاسبات سازه کاهش قابل مالحظه ای را   -ب 
یه ی مورد نظر را مطابق استاندارد ملی  در مقاومت سازه نشان دهند، آزمایش مغزه گیری از ناح

، می توان به اجرا گذاشت. در چنین مواردی از ناحیه هر آزمایش مقاومت که  ۱۲۳۰۶شماره ی  
𝐟𝐜کمتر از  

 به مقدار تعیین شده برای پذیرش باشد، سه عدد مغزه باید گرفته شوند. ′
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اندازه ای    واحدهای مسکونی باید به چه صورت و چه در تدابیر پدافند غیرعامل، فضای امن داخل    - ۴۶

 در نظر گرفته شود؟ 
متر مربع در نظر گرفته    6متر مربع و در کل حداقل  1.5  ( باید نزدیک در ورودی واحد مسکوني و به ازای هر فرد، 1

 شود.
متر مربع و در کل حداقل  1،  دفر( باید قسمت کوچکي )نظیر اتاق اندروني، انباری، پستو و کمد دیواری(، به ازای هر ۲
 متر مربع در نظر گرفته شود. 6
 در نظر گرفته شود.  متر مربع 8متر مربع و در کل حداقل  ۲( باید در پشت راه پله و آسانسور، به ازای هر فرد، ۳
 متر گرفته شود.  7.5 متر مربع و در کل حداقل ۲.5 ( باید در داخل انباری، به ازای هر فرد، ۴

 2گزینه    2674+   2673صفحه   اسخ یاب روبونپپاسخ در کتاب  

در واحدهای مسکونی، باید قسمت کوچکی )نظير اتاق اندرونی، انباری، پستو و کمد    -2-5- 21-2-4
 دیواری( برای فضای امن، منظور شود.

 :   30صفحه  -1-2-21جدول 
 ظرفیت فضای امن بر اساس کاربری ساختمان 

 ظرفیت فضای امن  کاربری ساختمان 
 مترمربع  6مترمربع و حداقل  1د، در هر واحد مسکونی به ازای هر فر  مسکونی

 
  برای اجرای تیر که در شکل مشخص شده است کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟   - ۴۷

  
  .الزم است که تیر بچرخد ،از جوش ها برای اجرای هر کدام ،( با کج کردن تیر در یک زاویه1
 بزرگ تر را فقط با یک بار عبور اجرا کرد.   اندازه( با کج کردن تیر در یک زاویه، مي توان جوش با ۲
 در هر زمان مي تواند صورت گیرد.   فقط یک نوار جوش ،( با کج کردن تیر در یک زاویه۳
 ( هر سه گزینه صحیح مي باشند.۴

 3گزینه    2862صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 
 ۲۱-  ۹شکل 

می    دو زاویه مخالفتحت    ورق های مونتاژشدهدارای دو پایه برای حفظ    دستگاه مونتاژالف،  -۲۲-۹در شکل  
انجام می شود. از آنجایی که    وضعیت تختدر    جوش بال به جانطوری است که    وضعیت قرارگیریباشد.  



 1401شهریور    29  –  3نسخه   

به گونه ای طراحی  ، مشکل و وقت گیر است، لذا توالی و ترتیب جوش ها باید  برگرداندن کامل تیر
 شود که تعداد برگرداندن آن تا حد امکان کاهش یابد.

 
 الف ترتیب جوشکاری طولی تیر ورق. -۲۲-۹شکل 

 
زاد جوش منقطع برای ساخت ستون توسط اتصال به هم دو تیر آهن در کنار آفاصله  حداکثر    -48

 یکدیگر در کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 
 سانتي متر   ۲0برابر ضخامت جان یا  ۲0( 1
 سانتي متر   ۳0برابر ضخامت جان یا  ۲0( ۲
 سانتي متر    ۳0ا یبرابر ضخامت بال  ۲0( ۳
 سانتي متر    ۲0برابر ضخامت بال یا  ۲0( ۴

 3گزینه    2864صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 روش ساخت ستون جفت  :    334صفحه    1- 6- 4- 9بند    راهنمای جوش 
به هم    خال جوش( با  ۲۵- ۹)شکل    سطح شاسی کاردر کنار یکدیگر و بر روی    تیرآهنابتدا دو  

جوش شده و سپس برگردانده شده و مانند    وسط ستونمتصل می شوند؛ سپس دو سر و  
جوشکاری می شود؛ همین کار در    قسمت های باقی مانده می شود. در ادامه    جوشکاریقبل  

سوی دیگر ستون انجام می شود و جوشکاری ادامه می یابد تا جوش مورد نیاز ستون تأمین  
برای   جوشکاری  شیوه  این  ستونگردد.  پیچش  از  اثر    جلوگیری  ز در  حین    یاد حرارت  در 

می باشد. در صورتی که در سرتاسر ستون به جوشکاری نیازی نباشد، حداقل    جوشکاری ممتد
 و دستورات زیر اجرا گردد:   ۲۶- ۹باید مطابق شکل    طول جوش های منقطع 

 سانتی متر تجاوز کند   ۳۰یا    t۲۰نباید از  فاصله آزاد جوش منقطعالف( حداکثر 
 =t)ضخامت بال (  

باشد و    بزرگترین عرض مقطعباید حداقل برابر با    دایی و انتهایی ستونطول جوش ابتب(  
 انجام شود.   به طور یکسره 

میلی متر    ۱۰۰یا حداقل    ضخامت بالبرابر    ۱۰نباید از    طول مؤثر هر قطعه از جوش منقطعج(  
 کمتر باشد.  

 . میلی متر تجاوز کند   1.5نباید از یک شکاف    فاصله میان لبه بال دو پروفیلد( 
 توضیح: چون بال ها به هم جوش می شوند. 

 صحیح است  3گزینه 
 ال ها به هم جوش مي شوند. وضیح: چون بت

جوشکاری    در تصاویر مقاطع تیرها، محل جوش و تار خنثی مشخص شده است. کدام یک در اثر   - ۴۹
 احتمال تغییر شکل کمتر یا نزدیک به صفر دارند؟ 

 
1 )d  وc   

۲ )a  وd   

۳ )b  وc   
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 کاری یکسان باشد، یکسان است.   احتمال تغییر شکل در تمامي موارد در صورتي که سرعت جوش( ۴

 2گزینه   2862صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

جوش  از    اتصال به سخت کننده های داخلیشده و جهت    بندزنی و جوش به صورت کامل    ورق وجه چهارم  -ا
 استفاده می شود.  کام

مربوطه با دقت    مونتاژ کار در این روش محل قرارگیری سخت کننده ها در زیر وجه چهارم توسط  
کام مطابق نقشه ها و آیین    ابعاد و شکل درز جوشمی شود.    خط کشیاندازه گیری شده و روی ورق  

 نامه می باشد.  
330 

 و با دقت انجام شود.  برش خودکارها باید توسط  برشکلیه 
باشد. می توان با    گونیاچسبیده و نسبت به آنها    لبه های جاند به طور کامل به  وجه چهارم بای
، وجه چهارم را تا حد ممکن به لبه های جان ستون چسباند. در  گوهو    شکل   Uقطعه استفاده از یک  

  سنگ زنی عملیات  ،  مونتاژ کاملداشته باشد، باید قبل از  سنگ زنی، نیاز به لبه های درز جوش کامصورتی که 
 روی آن انجام شود. آماده سازی لبهو 

مونتاژ شده به نحوی    Uروی    حدفاصل میان ترازهای ستونوجه چهارم ستون به صورت تکه تکه در    -۲
(. عموما این روش در  ۲۰-۹را بتوان به آن از داخل جوشکاری نمود )شکل    ورق های سخت کنندهکه  

انجام   ورق پشت بندبه هم نیز به صورت شیاری با    رق های بالوکاربرد دارد. اتصال    مقاطع بزرگمورد  
این وجه نسبت به ستون که در روش اول گفته شد در    گونیا بودن می شود. کلیه موارد در خصوص  

 این موارد نیز صادق می باشد.

 
 

  نصب وسایل گازسوز و مسئولیت نهایی آن و کنترل مجدد مناسب بودن دودکش ها و مجاری   - 50
 ه لوازم گازسوز، راه اندازی و آزمایش عملکرد آنها به عهده چه کسی می باشد؟  تهوی 

 ( مهندس ناظر ۴  ( نصاب مجاز  ۳  ( مجری  ۲  ( کارفرما  1

 3گزینه    2403صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

تهویه  مجاری  ها و    مسئولیت نهایی نصب وسایل گازسوز، کنترل مجدد مناسب بودن دودکشث(  
سازنده یا مراجع    تایید  موردآنها به عهده نصاب مجاز )   راه اندازی و آزمایش عملکرد ،  گازسوز  لوازم

 ( می باشد.ذیصالح
 

می    دارد در دیوارهایی که با بلوک، مشابه دال دو طرفه طراحی مناطقی که خطر زلزله وجود  در    - ۵۱
سلح کننده  م   وار به ترتیب از المانشوند آیا می توان برای یکپارچه سازی و حفظ پیوستگی دی 

 ا نوارهای مش الیاف استفاده نمود؟  ی میلگرد بستر مورب  
 بلي   -( بلي  ۲    خیر –( خیر 1
 بلي  – ( خیر ۴    خیر   -( بلي  ۳
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 2گزینه   2972صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 دیوارهای بلوکی :    4صفحه  -5- 1- 1- 4-1- 6پ  بند    6پیوست 

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

نبشی یا بست و   تراز سقفدر    دال سازه ایشکل متصل به   Uهای فوالدی و یا بست های
انجام گردد.    میانی  وادارهایو    دو انتهای )طرفین(”دیوار  ها در   شکل متصل به ستون  Uهای  

 نیروی خارج از صفحهباشند که باید برای    منقطع یا پیوسته نبشی های فوالدی می توانند  
برای    میلگرد بستر مورب یا نردبانی  المان مسلح کننده طراحی شوند. در این دیوارها باید از  

دیوارهای  ست های فوالدی منقطع یا پیوسته برای  و از ب   دیوارهای دارای مالت ماسه سیمان
  یکپارچه سازی ، جهت  نوارهای مش الیافو یا محصوالت جدید مانند    دارای مالت بستر نازك 

اجرای لزومی به    متر  5/3دیوارهای با ارتفاع کمتر از  دیوار استفاده نمود. در    حفظ پیوستگی و  
 نمی باشد.   نزدیکی ستونانتهایی در   وادار

 
و به    نفر تحت مراقبت غیر از خویشاوندان خود   15افراد به تعداد  های ساختمانی که در آن  تصرف   - ۵۲

 هستند؟  های ساختمانی ساعت قرار دارند، جزء کدام گروه از تقسیم بندی تصرف   24مدت کمتر از  
   ۳-( گروه د۴    ۲-( گروه م ۳    1-( گروه م ۲    ۴-( گروه د1

 1گزینه   1555صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

   )مراقبت های روزانه(  ۴- گروه د  ۴-۳-۲-۳-۴
مراقبت افرادی غیر از والدین، خویشاوندان  هر بنا یا بخشی از بنا که در آن افراد در هر سنی به تعداد بیش از پنج نفر تحت  

که برای مراقبت  . آسایشگاه هایی  ساعت قرار بگیرند  ۲۴در محلی غیر از خانه خود و به مدت کمتر از    یا وابستگان خود 
نگهداری بیش از  استفاده شود، و نیز مراکزی که برای    افراد بالغ ساعت و برای بیش از پنج نفر    ۲۴برای کمتر از    شخصی

 ساعت استفاده شوند، جزو این گروه محسوب می گردد.  ۲۴سال به مدت کمتر از  ۳با سن کمتر از    پنج کودک
سال را ارائه    ۳مراقبت از بیش از پنج و حداکثر صد کودک کمتر از  خدمات    ن، مرکز نگهداری از کودکا تبصره: چنانچه یک  

ها    واقع شده و کلیه اتاق تراز تخلیه خروجنماید، در صورتی که کلیه اتاق هایی که کودکان در آنها نگهداری می شوند، در 
باشند، این مرکز باید جزو گروه )آ( قرار داده    محوطه بیرون از ساختمان با ایمنی کافیدارای یک در خروج به    مامستقی
 شود.

 
کاغذ    های انباری که ساختمان آن برای انبار کاالها و محصوالتی از نوع پوشاک، کفش، در تصرف  - ۵۳

 های زیر می باشند؟  و طناب و غالت و تنباکو هستند، جزء کدام یک از تصرف 
 ( مخاطره آمیز  ۲    ( صنعني میان خطر  1
 ( انباری میان خطر  ۴    کم خطر   ( صنعتي ۳

 4گزینه   1557صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

 های انباری میان خطر : تصرف۱-گروه ن ۲-8-1- 3- 4
( نباشند، جزو این دسته قرار می گیرند. از  ۲-ساختمان هایی با تصرف انباری که جزو تصرف )ن 

 و محصوالت زیر:   انبارهای کاالجمله 
جعبه  و    مقوا،  خیزران، الوارو    بامبو،  چکمه،  پوتین،  کفش،  خز،  ابریشم،  کاموا،  پشم،  چرم ،  کیف و پوشاک،  کتاب،  کاغذ

،  تنباکو،  تایر،  شکر،  صابون ،  غالت،  لینولئومکفپوش های  ،  چسب،  روکش و پرکننده مبلمان،  مبلمان،  طناب،  مقوایی
 . شمع و  دخانیات
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  مترمربع که به صورت مستطیل طراحی  40نفر و به مساحت    22در یک فضای جمعی با ظرفیت    - ۵۴
 باشد؟   سانتی متر طول دارد، حداقل سطح نورگذر باید چند مترمربع   620شده و یکی از اضالع آن  

 مترمربع ۲.5( ۴  مترمربع   8( ۳  مترمربع   5 (۲  متر مربع   ۴(1

 2گزینه   1577صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

الزامی بودن تهویه طبیعی 
 

الزامی بودن نور طبیعی 
حداقل سطح بازشوی تهویه  

 

ت سطح بازشوی تهویه به سطح  
سب

ن
ضا 

ف ف
ک

 
پیش بینی سطح شیشه  
 الزامات حداقل فضا  پنجره نسبت به سطح کف 

 مورد نظر اتاق و فضای  

سطح  
نورگذر در  
بیش از  

یک دیوار  
یا به فاصله  

  4.5کمتر از  
متر از دیوار  

 مقابل 

سطح نورگذر  
در یک دیوار  

به فاصله  
  4.5بیش از  

متر از دیوار  
 مقابل 

حداقل ارتفاع  
 به متر 

حداقل  
سطح به  
 مترمربع 

حداقل  
عرض به  

 متر 

- - - 1:25 
 توقفگاه سواره کوچک  - - 2.20 1:20 1:20

1:8 1:8 2.40 - - 
توقفگاه سواره متوسط و  

 بزرگ 

- - - 1:16 1:8 1:8 2.40 - - 
فضای اشتغال )اداری یا  

 تجاری( 

- - 0.90 1:25 1:25 1:25 2.1 - - 
راهروهای عمومی و دسترس  

 های خروج 

 راه پله ها )در هر طبقه(  - - - 1:8 1:8 1:16 0.45 - -

بسته به نوع   - -
 استفاده

 زیرزمین ها  - - 2.40 1:25 1:25

- - 
بسته به اندازه و 

 نوع استفاده
 فروشگاه ها  - - 2.40 1:8 1:8

- - - 1:12 
مقررات خاص بر اساس نوع  

 کار 
 فضای اشتغال )صنعتی(   - -

+ + - 1:12 1:5 1:5 3.00 - - 
کالس های درس تا متوسطه  

 نفر(   20)باالی  

 محفظه آفتابگیر  - - 2.40 1:4 1:4 1:16 - + +

بسته به نوع   - -
 استفاده

  20فضاهای جمعی )باالی   - - 3.00 1:8 1:8
 نفر( 

ه عمراج  ساختمان های مسکونیعرض و ارتفاع الزامی فضاهای اقامت اصلی به مقررات اختصاصی  حداقل    ی *برا
 شود.
ن ساختمان  یا  ی، به مقررات اختصاصتهویه آشپزخانه واحد مسکونیو    اندازه ها و شرایط نورگیری  ی ** برا

 ها مراجعه شود. 
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این  های زیر در مورد  یک از گزینه متر مربع مسکونی است. کدام    76ورودی یک واحد    روبرو پالن    - 55

 پالن صحیح است؟ 

 
 چهارم مقررات ملي ساختمان رعایت شده است. بحث ( در این پالن نکات مربوط به م1
 مورد عدم رعایت مقررات ملي ساختمان طبق مبحث چهارم مشاهده مي شود.   1 این بخش از پالن( در ۲
 مورد عدم رعایت مقررات ملي ساختمان طبق مبحث چهارم مشاهده مي شود.   ۲ این بخش از پالن( در ۳
 چهارم مشاهده مي شود.  مورد عدم رعایت مقررات ملي ساختمان طبق مبحث  ۲در این بخش از پالن بیش از ( ۴

 4گزینه     1578+  1577صفحه   پاسخ یاب روبونکتاب   پاسخ در 

 مقررات اختصاصی تصرف ها  7- 4

 های مسکونیتصرف  ۷-1- 4
 ( ۲- ساختمان های مسکونی در گروه )م  1- 7-1- 4
مناسب  فضای ورودی  ، باید  ساختمان های آپارتمانیواقع در    تصرف های مسکونیپس از در اصلی    1-1- 7-۱- 4

تامین شود.   راه های دسترس و خروجبا رعایت شرایط زیر و سایر ضوابط بیان شده در قسمت  داخلی
دی با همین شرایط توصیه می نیز پیش بینی فضای ورو  واحدهای مسکونی تکی یا ویالییدر داخل  

 شود:  
 مترمربع است.   ۲  متر و مساحت الزم آن حداقل 40.1حداقل  عمق آزاد و بدون مانع فضای ورودی - آ

، باید پس از عبور از  انبار داخلی واحدها و سایر فضاها در واحد مسکونی به جز    دسترسی به اتاق  - ب
 دیوار مجاور در ورودی را در    دسترسی به فضای بهداشتیقسمت ورودی یادشده صورت گیرد. می توان  

م عبور از  نباید مستلزاصلی در نظر گرفت. دسترسی فضاهای اصلی تصرف مسکونی به یکدیگر  
 باشد.   فضای ورودیاین 

 
در نظر گرفته شود که در این حالت یک فضای مستقل    اتاق الحاق شدهباشد و به عنوان    ۵-۲-۵- ۴

 محسوب نمی شود.  
دید مستقیم از فضای نشیمن عمومی یا سالن به قسمت  ، باز بودن در فضای اقامتدر هر حالت نباید در صورت 

 اقامت وجود داشته باشد.  خواب اتاق 
باشد. در فضاهای اقامت  نباید مستقیما از یکی از  فضای بهداشتی تصرف مسکونی  دسترسی به تنها    - ب

، می متر مربع با حداکثر دو اتاق   ۷۵یا دارای مساحت کمتر از  ساختمان های دارای یک فضای اقامت  
 را از یکی از اتاق ها قرار داد. دسترسی به تنها حمام تصرف مسکونی  توان 

وجود داشته باشد، استفاده  دید به داخل فضای بهداشتی  ،  فضای نشیمن عمومی یا سالندر صورتی که از    - پ
از    در آن تعبیه شود که با در پیش ورودی  مجاز نیست و باید فضایی به عنوان    فضای بهداشتی تواماز  

مجاز است، مشروط بر آن  فضای پیش ورودی  در  نصب کاسه روشویی  سایر قسمت های آن جدا شود.  
 به سایر قسمت های فضای بهداشتی اختالل ایجاد ننماید.  حرکت و دسترسیکه در 
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متر مربع و بیشتر، به صورتی که    ۷۵دارای مساحت  کاربرد آشپزخانه دیواری در تصرف های مسکونی    - ت
 یا سالن باز باشند، مجاز نیست. فضای نشیمن عمومی به  مستقیما

 
  در شکل بخشی از یک پالن مسکونی ترسیم شده که در آن فضای نشیمن عمومی به مساحت  - 56

از فضاهای اقامتی به مساحت    20.8 مترمربع دیده می شود. مساحت های    14مترمربع و یکی 
مترمربع در نظر گرفته شده است. با توجه به    6.5مترمربع و   7ه ترتیب  سقف کاذب این دو فضا ب 

اعداد در شکل به متر  ) های داده شده کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟  شکل و مساحت 
 است( 

 
 کاذب های نشیمن و خواب به ترتیب درست و درست مي باشند.   ( مساحت های سقف1
 . درست مي باشندناکاذب های نشیمن و خواب به ترتیب درست و   مساحت های سقف( ۲
 . درست مي باشنددرست و  نا کاذب های نشیمن و خواب به ترتیب   مساحت های سقف( ۳
 . درست مي باشندنا درست و نا کاذب های نشیمن و خواب به ترتیب   ساحت های سقف( م۴

 3گزینه    1578صفحه   پاسخ یاب روبونپاسخ در کتاب  

متر مربع و بیشتر، باید    00.12با زیر بنای    ارتفاع هر فضای اقامتهای مسکونی،    در تصرف   1-9- 7-۱- 4
  60.2درصد سطح آن حداقل    ۷۵در بیشتر از    ارتفاع نشیمن یا سالندرصد سطح آن و    ۵۰در بیشتر از  

ارتفاع حداقل    متر باشد. در باقی سطح این فضاها و در تمام سطح سایر فضاهای اقامت، باید
 متر تامین شود.  2.40

 

دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت، میزان حق الزحمه و نحوه دریافت و  تهیه و ابالغ  - 57
 کدام یک از مراجع است؟ پرداخت آن و همچنین رفع اختالف نظر بین ناظر و مجری برعهده 

   د.تصویب شورای مرکزی سازمان مي رس  به استان بوده که ( برعهده سازمان نظام مهندسي ساختمان1
 ( برعهده اداره راه و شهرسازی شهرستان است.  ۲
 ( وزارت راه و شهرسازی  ۳
 ( شورای مرکزی سازمان نظام مهندسي ساختمان ۴

 3گزینه   125صفحه   روبونقانون  پاسخ یاب پاسخ در کتاب  

 انتخاب شده و به   سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، توسط  صدور پروانه ساختمانبه هنگام    ناظر  2-5-4
شاغل در دستگاه صادر کننده  گردد. ناظر نمی تواند    و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی می  مالک 

 در منطقه ای باشد که ساختمان در آن منطقه احداث می شود. پروانه ساختمان
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استان در شهرها و مناطقی که پروانه در آن صادر    ختمانسازمان نظام مهندسی سا : تا زمانی که    1تبصره
با هماهنگی با آن سازمان،    مراجع صدور پروانه ساختمانیمی گردد دفتر نمایندگی تاسیس ننموده باشد،  

 مربوطه را انجام می دهند. وظیفه معرفی ناظر
آن و همچنین    نحوه دریافت و پرداختو    میزان حق الزحمه،  دستورالعمل مربوط به نحوه ارجاع کار، نظارت:    2تبصره

 تهیه و ابالغ خواهد شد. وزارت مسکن و شهرسازی استان، توسط رفع اختالف نظر بین ناظر و مجری
 

کدام یک از مراجع زیر مکلف است تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب آیین نامه اجرایی ماده    - 58
مان نهاده  خت ا س   الک، طراح، ناظر و مجری قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان برعهده م   33

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

سازمان نظام مهندسي ساختمان استان در قالب یک ابالغیه متحدالشکل مراتب را به اطالع عوامل دخیل در ساخت  (  1
 و ساز مي رساند.  

 ( شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان  ۲
ان استان باید  مهندسي ساختم   شهرداری ها مراتب را به اطالع مالک و نماینده قانوني وی مي رساند و سازمان نظام(  ۳

 مراتب را به اطالع طراح، ناظر و مجری ساختمان برساند.  
 ( شهرداری ها و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها  ۴

 2گزینه   181صفحه   روبون  قانون پاسخ یابپاسخ در کتاب  

اجرایی    33ماده   نامه  پروانه  شهرداری ها    -  34ماده    آیین  ساختمان  و سایر مراجع صدور 
، ناظر، مجری ساختمان  نامه بر عهده مالکاین آیین  الزاماتی که به موجب  مکلفند تمامی وظایف و

  اطالع متقاضی پروانه و عوامل ، بهعوامل دخیل در طرح و اجرای ساختمان نهاده شده  و سایر 
 .فوق برسانند

 
اهواز    خود را در یکی از مناطق شهر یکی از بانک های تجاری در نظر دارد ساختمان شعبه اصلی    - ۵۹

در مبحث    مترمربع و در پنج طبقه روی شالوده اجرا نماید. براساس ضوابط مندرج   1800با زیربنای  
 دوم مقررات ملی ساختمان، این ساختمان در کدام گروه قرار می گیرد؟  

 ( هیچکدام  ۴  ( گروه ب ۳  ( گروه د  ۲    ( گروه ج 1

 1گزینه    185صفحه   روبوننون  قا پاسخ یاب پاسخ در کتاب  

  -12ماده 
فعالیت  ساختمان،    یاشتغال در مهندس  ظرفیت اشتغال دارندگان پروانهو    حدود صالحیتن  ییبه منظور تع

م  یعوامل و حجم كار به چهارگروه، "الف"، "ب"، "ج" و "د" تقس   یدگ یچ ی بر اساس پ  یمهندسهای  
 .می شود

ب  یبه چهار گروه به ترتساختمان ها  در بخش ساختمان،    فعالیت های مهندسین  ییتع  یبرا ـ1تبصره  
 :  می شوندم یر تقس یز 

بـا   "الف"  محلهگـروه  كـاربری  رو  2تا    1  مقیـاس  از  ارتفاع  ز ی ن  یزم  یطبقه  (  600)  ی ربنایا حداكثر 
 مترمربع.

بـا   "ب"  ناحیـهگـروه  كـاربری  رو  5تا    3  مقیـاس  از  ارتفاع  زین  یزم  یطبقه  (  2000)  یربنایا حداكثر 
  مترمربع.

(  5000)  ی ربنایا حداكثر ز ین  یزم  ی ( طبقه ارتفاع از رو10تا )  6  مقیـاس كاربری منطقهگـروه "ج" بـا  
  مترمربع.
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 ( مترمربع. 5000ش از )یا بین  یزم ی( طبقه ارتفاع از رو10از )ش یب مقیاس كاربری شهر گروه "د" با 
گروه  تمام    یبرا  نظارت سازهو    نظارت معمارین  یو همچن  محاسبات سازهو انجام    تهیه طرح معماری ـ2تبصره  
 : می باشدن ماده  ی و به شرح جدول موضوع ا   ین ماده الزامی ا  1مندرج در تبصره    یساختمانهای  

ت گروه  ی صالح
 ها ساختمان

 یه طرح معمار یته
 : توسط

انجام محاسبات 
 :توسط سازه

 :توسط سازه ینظارت بر اجرا  :توسط ینظارت بر طرح معمار 

 گروه الف
 3ه یمهندس معمار پا

 ا باالتری
 3ه یمهندس عمران پا

 باالتر یا
 3ه یا عمران پایمهندس معمار 

 ا باالتری
ه یا معمار پایمهندس عمران 

 باالتر ا ی 3

 گروه ب
 2ه یمهندس معمار پا

 ا باالتری
 2ه یمهندس عمران پا

 ا باالتری
 ا باالتر ی 3ه یمهندس معمار پا

ا ی 3ه یمهندس عمران پا
 باالتر 

 گروه ج
 1ه یمهندس معمار پا

 باالتر یا
ا ی 1ه یمهندس عمران پا

 باالتر 
 باالتر ا ی 2ه یمهندس عمران پا ا باالتر ی 2ه یمهندس معمار پا

 ا باالتر ی 1ه یمهندس عمران پا ا باالتری 1ه یمهندس معمار پا مهندس عمران ارشد مهندس معمار ارشد  د گروه

  ی نباشد طبق نظر وزارت مسكن و شهرساز   تعداد كافیا عمران به  یكه مهندس معمار  محل هایی  در  
  كاردان های دارای صالحیت ا  ی گر  ید   یهاا رشتهی مرتبط  های  رشته    یحسب مورد از خدمات مهندس

 .می شوداستفاده 
بند ـ3تبصره   های  ر  ی سا  یگروه  همچن  ی مهندس فعالیت  و  قانون  تعی موضوع  حدود یین  ن 

به موجب دستورالعملیت سایصالح اشتغال  پروانه  دارندگان  به وس  یر  و یكه  وزارت مسكن  له 
  گردد. ین مییتع می شوده و ابالغ یته ی شهرساز 

 
که عملکرد خدماتی ساختمان در    کاربری ها با حیطه عملکردی محله )برزن(»الف«:  ساختمان های گروه  

محدوده کوچکی می باشد مانند واحد های مسکونی، تجاری کوچک، مدارس ابتدایی، کلینیک  
 ... ها، کودکستان ها، کارگاه ها و

ها،   فرعی بانکشعبات  مانند    کاربری های با حیطه عملکردی ناحیهساختمان های گروه »ب«:  
 ه و... سالن های ورزشی سادها،  خوابگاهها،  درمانگاه ، مدارس متوسطه

»ج«: گروه  های  منطقه   ساختمان  عملکردی  حیطه  با  ها  بزر مانند    کاربری  های  ،  گفروشگاه 
فرهنگیها،    بیمارستان مترو،  مراکز  فرعی  آتش  ،  پلیس،  ساختمان های: پست،  ایستگاه های 

 و...  هتل های کوچکها،  مهمان پذیر، ها  شعب اصلی بانک،  نشانی
»د«:   گروه  های  فراشهریساختمان  و  شهری  عملکرد  حیطه  با  ها  ها،   فرودگاه مانند    کاربری 

مخابرات ها،    دانشگاهها،    استادیوم اصلی  تحقیقاتی ،  مراکز  مترو ،  مراکز  اصلی  های  ، ایستگاه 
 و...  هتل های بزرگ، بناهای یادبود

 
 

 در رسیدگی به پرونده های انتظامی، کدام یک از جهات رد اعضای شورای انتظامی نمی باشد؟    - ۶۰
 ( عضویت هر یک از طرف های شکایت در هر یک از گروه های تخصصي نظام مهندسي  1
موضوع شکایت مطروحه    ( در صورتي که شرکای تجاری و قراردادی عضو شورای انتظامي، دارای نفع شخصي در ۲

 ند.  باش
 ( عضویت هر یک از طرف های شکایت در شورای انتظامي  ۳
انتخاب کننده عضو شورای    ا بستگان نسبي درجه اول وی در هیات مدیرهی عضویت هر یک از طرف های شکایت  (  ۴

 انتظامي به عضویت آن شورا 
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 1گزینه   202صفحه   روبونقانون  پاسخ یاب پاسخ در کتاب  

 
   -101ماده 

به شرح زیر است و هر یک از اعضای    های انتظامیرسیدگی در پرونده برای    ورای انتظامی جهات رد اعضای ش 
، درخصوص خود، باید  پرونده شکایتشورای انتظامی در صورت وجود هریک از شرایط زیر در یک  

رئیس شورای انتظامی نظام  و    به رئیس شورای انتظامی استانقبل از آغاز رسیدگی به شکایت، کتبًا مراتب را  
اعالم کرده و از جریان رسیدگی و حضور در جلسات رسیدگی به آن شکایت و صدور رای    مهندسی

 :را مطرح کنند اتایرادنند می توانیز  های شکایتطرفگیری نماید. هر یک از در آن کناره 

عضوی از شورای انتظامی  با    های شکایت   بین هر یک از طرف   مشارکت انتفاعییا    وجود رابطه استخدامی یا قراردادیـ  ۱
 .بستگان نسبی و سببی درجه اول وییا  استان

 .شورای انتظامی درجه اول وی در بستگان نسبی و سببیهای شکایت یا ـ عضویت هر یک از طرف۲

هیأت مدیره  های شکایت یا بستگان نسبی و سببی درجه اول وی در  ـ عضویت هر یک از طرف۳
 .به عضویت آن شورا کننده عضو شورای انتظامیانتخاب 

به عنوان عضو شورای انتظامی، داور یا کارشناس    شکایت مطروحهپیش از آن در    عضو شورای انتظامیـ  ۴
 .یا گواه اظهارنظر کرده باشد

وی یا شرکای تجاری و قراردادی وی دارای    بستگان نسبی و سببی درجه اولشورای انتظامی یا  ـ عضو   ۵
 .نفع شخصی در موضوع شکایت مطروحه باشند

های شکایت یا همسر یا فرزند    و یکی از طرف  شکایت انتظامی بین عضو شورای انتظامیـ قبل از طرح   ۶
دو سال نگذشته     تاریخ صدور حکم قطعیباشد و از  مطرح شده    دعوای انتظامی یا حقوقی یا جزاییوی  
 .باشد

شورای انتظامی استان از یک عضو بیشتر    تعداد اعضای دارای جهات رد ـ چنانچه در شکایتی  ۱تبصره
اطالع داده   رئیس شورای انتظامی نظام مهندسیاستان کتبًا به    رئیس شورای انتظامیشود، مراتب به وسیله  

عرض متشکل از پنچ نفر از اعضای  آن شکایت را به شورای انتظامی همو وی رسیدگی به    می شود
قاضی دادگستری خواهد بود و برای سه سال  آن ها  که یکی از    استان هاشوراهای انتظامی سایر  

کند. شوراهای    شوند، ارجاع می  به وسیله این شورا انتخاب می  شورای مرکزیدر ابتدای هر دوره  
در محل شورای انتظامی نظام  آن ها  عرض حداقل دو شورا خواهد بود و استقرار    انتظامی هم
هر یک سه سال است که  قابل تجدید پس از انقضای سه    دوره تصدی عضویت اعضایمهندسی و  

 .باشندسال یا قابل جایگزینی پیش از انقضای سه سال می

ایراد ردـ هرگاه  ۲تبصره خود را قبول نکند و در جریان رسیدگی و صدور حکم    عضو شورای انتظامی 
در مهلت قانونی تا زمان تایید به وسیله شورای    رای حتی بدون درخواست تجدیدنظرشرکت کند، این  

 .انتظامی نظام مهندسی قابل اجرا نخواهد بود

، با اجرای احکام قطعی  تجدیدنظر و نحوه ابالغ و و    آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی بدویـ  ۳تبصره
 .تصویب و ابالغ وزیر راه و شهرسازی، مالک عمل کلیه مراجع مربوط خواهد بود

 
 
 


