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شکل  بوده و تغییر طول محوری و تغییر    EIدر قاب شکل زیر اگر صلبیت خمشی کلیه اعضا برابر    ۱
مفصل  ها    برشی آنها ناچیز فرض شود و نیز به طور تقریبی فرض شود در وسط تیرها و ستون 

کدام یک از  صورت حداکثر لنگر خمشی در تیر پایین ترین طبقه به  شود در این    خمشی ایجاد می 
  مقادیر زیر نزدیک تر است؟ تحلیل االستیک مرتبه اول فرض شود. 

 
1  )3.5 ph 
2 ) 5.5 ph 
3 ) 7 ph 
4 )14 ph 

 گزینه   :    پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 
برحسب  با اعالم کارفرما در یک نوبت پیمان به حالت تعلیق درآمده باشد و    ، چنانچه در یک قرارداد   - ۲

به مدت   را  آن  باشد  داشته  تمایل  کارفرما  این    3ضرورت  و  کند  تعلیق  دیگر  مورد  ماه  موضوع 
اجرایی کشور چگونه  براساس شرایط عمومی پیمان در نظام فنی و    ، موافقت پیمانکار واقع نشود 

 عمل خواهد شد؟ 
شود و با موافقت شورای فنی استان نسبت به تعلیق اقدام خواهد    موضوع به هیات داوری منعکس می(  ۱

 شد.
 شرایط عمومی پیمان نسبت به فسخ پیمان اقدام می شود.  ۴۶( طبق ماده  ۲
 پیمانکار ندارد.تعلیق پیمان در نوبت دوم نیازی به موافقت  (3
 شود. شرایط عمومی پیمان نسبت به خاتمه پیمان اقدام می  ۴۸طبق ماده    ( ۴

" تعلیق )کارفرما و   / تعلیق بیش ازسه ماه  :  249  روبون:قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 4گزینه    49»پیمان« م  “ پیمانکار(  

ضروری باشد تعلیق بیش از سه ماه  در صورتی که  مورد  )د( :    49شرایط عمومی پیمان ماده  
کارفرما می تواند با موافقت پیمانکار مدت تعلیق را برای یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط پیش 
گفته افزایش دهد.در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بیش از سه ماه پیمان خاتمه یافته  

 عمل می شود.  48و طبق ماده  
 

حت زیربنا در قرارداد دستمزدی اجرای یک ساختمان بین صاحب کار و مجری  برای اندازه گیری مسا   - 3
بالکنهای بدون سقف آن جمعًا    ایوان که   متر مربع    12مترمربع و نورگیر آن به مساحت    9ها و 

متر مربع باشد جمعًا به چه میزانی در    120طرف محصور است    3پیلوت آن که از  همچنین سطح  
 شوند؟   حسوب می م محاسبات سطوح زیربنا  

 متر مربع84 ( 1
 متر مربع   92( ۲
 متر مربع 124( 3
 ( هیچکدام ۴

سطح  "  /   نحوه اندازه گیری سطح زیربنا :  189 روبون:قانون  پاسخ سوال در پاسخ یاب  
 1گزینه    ("نحوه اندازه گیری )   زیربنا 

 نحوه اندازه گیری سطح زیربنا:  : 158صفحه -۸ماده  2مبحث 
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سطوح زیربنای ساختمان، فضاهای ارتباطی، راه پله ها، خرپشته، انباری ها، اتاق نگهبان، اتاق  
سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت، زیرزمین ها و بالکن های مسقف که سه طرف  

2  د(آن دیوار باشد )دست انداز و جان پناه، دیوار محسوب نمی شو
)دوسوم( سطح آنها جزو    3

1ها و و بالکن های مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد   زیربنا محسوب می شود. سطح ایوان
2  

 )یک دوم( سطح آنها در محاسبات منظور می گردد.  
مترمربع که حداقل سه طرف آن محصور به    ۶حیاط خلوت، نور گیر، هواکش و پاسیو، حداکثر تا  

شود، چنانچه سطح موارد مذکور    باشد جزو زیربنای ساختمان محسوب میبنای در دست احداث  
1متر مربع باشد باشد   ۶بیش از 

)یک سوم( سطح آنها جزو زیربنا محاسبه می شود، ضمنا پیش   3
آمدگی ها، ایوان ها، بالکن هان بدون سقف و قرنیزها جزو سطوح زیربنای ساختمان محسوب  

 نمی شوند.   
ماده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی تبصرہ: این  

 گردد. 

(
2
3  × 120 ) + (

1
3  × 12) = 84 𝑚2 

  حداکثر  هرگاه از اسپرینکلر استفاده نشده باشد ،  های کشف و اعالم حریق   برای هر منطقه سیستم   - ۴
 مساحت کشف حریق و حداکثر طول آن چه مقدار است؟ 

 متر  50 ،متر مربع 1500( 1
 متر  50 ،مترمربع 1800( ۲
 متر   60 ،متر مربع 2000 (3
 متر  60 ،متر مربع 2500(  ۴

   62ص 3 ” منطقه بندی )زون بندی( “   /  اسپرینکلر : 1558  پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه  

 منطقه بندی )زون بندی(  :  62صفحه  8-۵-3بند 
جدا در نظر گرفته    منطقه یا زون، هر طبقه به عنوان یک  سیستم های کشف و اعالم حریق برای  

متر مربع باشد و طول آن در   ۲۰۰۰نباید دارای مساحت بیش از    حریق  منطقه کشفمی شود. هر  
زون  ها نیاز به رعایت این اعداد نیست و  اسپرینکلرمتر تجاوز نماید )برای    ۶۰هر جهت نباید از  

 مربوط صورت گیرد(.  آنها باید مطابق با دستورالعمل بندی
 

چه    برای امکان ایستادن چند نفر در فضای ورودی یک ساختمان حداقل سطح آزاد و بدون مانع   - 5
 مقدار باید باشد؟ 

 متر 1.20×1.20( 1
 متر  1.40×1.40( ۲
 متر  1.50×1.50( 3
 متر  2×2(  ۴

  ”فضای ورودی ساختمان “   /چند نفر    امکان ایستادن :  1629 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه    44ص 4

وجود داشته  امکان ایستادن چند نفر در فضای ورودی ساختمان باید :  44صفحه  2-3-1-5-4بند 
 متر باشد.  1.40×  1.40و بدون مانعی برابر با حداقل سطح آزاد و دارای 

 
جهتی    ترانسفورماتور در شهر تهران باید در چه در صورت امکان جبهه مشرف به فضای آزاد اتاق    - 6
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 انتخاب شود؟ 
 رو به شمال( 1
 ( رو به غرب ۲
 رو به شرق ( 3
 رو به جنوب( 4

جبهه مشرف به فضای آزاد اتاق ترانسفورماتور  :  2241 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 1گزینه     54ص 13 ” اتاق ترانسفورماتور )انتخاب محل و جهت( “   / 

 :   54صفحه  2-3-3-5-13بند 

باید در جهتی انتخاب شود    جبهه مشرف به فضای آزاد اتاق ترانسفورماتورپ( در صورت امکان،  
 به آن حداقل باشد )روبه شمال(.  تابش آفتابکه 

 
 ؟ نیست های ساختمانی صحیح    کدام یک از عبارات زیر در خصوص مالت   - 7

 عملکرد مناسب در پر کردن درزها   : ( مالت ماسه آهک۱
 عملکرد مناسب در سرما و یخ زدگی  :( مالت باتارد۲
 عملکرد مناسب در عایق صوت و حرارت  :مالت گچ و پرلیت ( 3
 عملکرد مناسب در آب بند کردن  :( مالت ساروج۴

بندی از  مالت ساختمانی )دسته “  / مالت ماسه و آهک  :  1663 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 1گزینه    32ص 5  ”نظر مواد چسباننده( 

  گرفتن و سخت شدن است و برای    مالت ماسه و آهک : مالتی هوایی :    33صفحه    9-2-2-5-5بند  
موجود در هوا نیاز دارد. این مالت برای مصرف بین درز مناسب نیست، زیرا    دی اکسید کربنبه  

 می شود.  کربناتهآن  سطح روییبه داخل آن نفوذ نمی کند و فقط  دی اکسید کربن هوا

 
 ؟ نیستهای مورد استفاده در ساختمان صحیح    کدام یک از موارد زیر در مورد رنگ   - 8

 ها استفاده شود.  ای ترکیبات است و نباید از آن های معروف به رنگ روغنی دار ( رنگ۱
 که کاربر از ماسک و دستکش استفاده کند.  ها ضروری است  ( هنگام به کار بردن رنگ۲
 های مورد استفاده در ساختمان باید عاری از حالل آلی باشند. ( رنگ۳
 باشد.های ساختمانی تزئینی باید دارای ترکیبات فرمالدهید   ( رنگ۴

رنگ و پوشش ساختمانی )ایمنی، بهداشت و  :  1692 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 4گزینه    124ص 5مالحظات زیست محیطی(  

  ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی:  124صفحه  4-16-بند 
 باشد. حالل آلیهای مورد استفاده در ساختمان باید عاری از  رنگ 5-16-4-1
داشته باشند.   کروم و    سربمانند    مواد سمیرنگ ها و پوشش های ساختمانی نباید    5-16-4-2

 باشد.  زیان آورباشد که تماس با آن برای انسان  مواد آالینده اینباید دارای  سطوح رنگ شده
، عمدتا دارای ترکیبات سمی است و نباید از آن ها  رنگ روغنیوف به  رنگ های معر  5-16-4-3

 استفاده شود. 
، در پلی وینیل استات، یا  پایه رزین های اکریلیکبر    رنگ های امولسیونیاستفاده از    5-16-4-4

 آن ها بالمانع است.  فرموالسیوندر    فرمالدهیدمانند    حذف ترکیبات خطرناکساختمان، به شرط  
 باشند. ترکیبات فرمالدهیدرنگ های ساختمانی تزیینی نباید دارای   5-16-4-5
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یا    5-16-4-6 از    پوشش ضرورییا    رقیق کردن رنگ هنگام به کار بردن  و    ماسکاست که کاربر 
 استفاده کند.  دستکش

 
 صحیح است؟   ( شاتکریت ) کدام گزینه در خصوص بتن پاششی    - 9

 باشد.   0.45( باید نسبت آب به سیمان برای این نوع بتن حداقل ۱
 ( ماسه مصرفی همواره باید گردگوشه باشد.۲
 ( نباید در تولید بتن پاششی الیافی مخلوط خشک از مواد هوادار استفاده کرد.۳
سطح تفاوت قائل در حال خروج از سرشلنگی و مخلوط پاشیده شده بر روی  ( نباید بین ترکیب مخلوط  ۴

 شد.

بتن پاششی یا شاتکریت )استاندارد ها و  :  1677 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه   77ص 5ویژگی ها(  

 بتن های پاششی )شاتکریت( :   77صفحه  8-1-3-10-5بند 
 در مورد بتن های پاششی )شاتکریت( رعایت موارد زیر الزم است:

اولیهباید بین ترکیب    -الف از    مخلوط  ( و مخلوط سرشلنگی)   نول یعنی مخلوط در حال خروج 
قائل شد.  تفاوت  روی سطح  بر  انجام    پاشیده شده  و  دقیق  کنترل  ها،  تفاوت  دلیل همین  به 

 آزمایش در مراحل مختلف بتن پاشی ضروری است. 

 ست. ا 35/0 -5/0برای این نوع بتن در حدود  نسبت آب به سیمان -ب
قسمت سنگدانه خشک    ۴-5/4، در حدود یک قسمت حجمی سیمان و  نسبت های اختالط  -پ

 در حالت غیر متراکم است. 
 . باشد تیزگوشهیا  گردگوشه می تواند  ماسه مصرفی -ت
 ارائه شده است. ۱۲۶۰۱پاششی در استاندارد ملی ایران شماره  افزودنی های بتنمشخصات  -ث
. بر اساس نباید در تولید بتن های پاششی الیافی مخلوط خشک استفاده شوند هوادارمواد  -ج 

، الیافی که در تولید بتن های پاششي اليافی مورد استفاده قرار  ۱۲۵۹۹استاندارد ملی ایران شماره  
الياف شیشه  ، ب(  فوالد ضدزنگیا    فوالد آلیاژیبا    الیاف فوالدی کربنیمی گیرند در سه رده الف( 

دیگر که دارای مقاومت باال در برابر رطوبت، قلیا و    الیاف مصنوعیوپ(    ی مقاوم در برابر قلیاا
 مواد موجود در افزودنی های شیمیایی بتن باشند، دسته بندی می شوند.  

میلی متر    5/9و    5/12ی مورد استفاده در بتن پاششی در دو رده با حداکثر بعد  سنگدانه ها  -چ
حدوده های دانه بندی و ویژگی مصالح مورد مصرف در تولید بتن پاششی در  قرار می گیرند. م

 ارائه گردیده است. ۱۲۸۲۰استاندارد ملی ایران شماره 
مشخصات مواد ترکیبی خشک آماده جهت مصرف در    ۱۸۸۸۵در استاندارد ملی ایران شماره    -ح 

 بتن پاششی خشک یا تر ارائه گردیده است.
 

متر طراحی شده است. اگر حین    1.50ه منظور دپوی موزائیک سیمانی به ارتفاع  کف یک انباری ب   - ۱۰
تصمیم بر این شد که در این قسمت از انباری سنگ گرانیت به جای موزائیک سیمانی  بهره برداری  

متر با فرضیات مطرح شده و    میلی   20افقی سنگ گرانیت به ضخامت  دپو شود حداکثر چند الیه 
 حوه دپو میتوان انبار کرد؟ شرایط یکسان در ن 

 اليه 30(  1
 الیه   40( ۲
 الیه 50( 3
 الیه  60( ۴

جرم واحد  “ /  2- 2-6جدول شماره پ  / ی  مان ی س   ک ی موزائ :  1758 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
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 4گزینه    125ص6  ” حجم مصالح و اجزای ساختمان

 :   125صفحه  2-2-6جدول شماره پ 
حجم مصالح و اجزای ساختمانجرم واحد    

 جرم واحد حجم )کیلوگرم بر متر مکعب( شرح 
پوشش ها و مواد متفرقه ساختمانی -7   

 2250 موزائیک سیمانی 
 2800 گرانیت 

 وزن مخصوص موزاییک سیمانی: 
2250 × 1.5 = 3375 Kg/m2 

 وزن مخصوص سنگ گرانیت:
2800 Kg/m2 

 وزن واحد سطح انبار گرانیت: 
3375 ÷ 2800 = 1.2 m ➔ 1.2 ÷ 0.02 =  60  

 کدام یک از عبارات زیر در رابطه با اجرای دیوار در داخل دهانه مهاربندی صحیح است؟   -   ۱۱
 ( اجرای دیوار از نوع سفال در محور مهاربند مجاز است. 1
 ( هیچگاه نباید در محور مهاربند دیوار چینی کرد.۲
 در محور مهاربند مجاز است.اجرای دیوار از نوع لیکا ( 3
 ( اجرای دیوار از نوع سیپورکس در محور مهاربند مجاز است.۴

  6( پیوست  دهانه مهاربندی در    ی اجرا) دیوار :  2889 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه   25ص   2800استاندارد  

 :   25صفحه  9- 2 -4 –  1 – 6بند پ 2800استاندرد  6پیوست 
  اجرای دیوار در دهانه های مهاربندی-9-2-4-1-6پ

  قاب سازه ای از    جهت داخل صفحهها، دیوار باید در    تمام ساختماندر دهانه های مهاربندی در  
با توجه به    مهاربند  تماس یا اتصال بهیا با هرگونه    اجرای دیوار در محور مهاربندجدا سازی شود.  

خارج دیوار باید    می شود ممنوع می باشد  رفتار مناسب مهاربند و    عملکرد صحیحاینکه مانع از  
ارائه شده در این پیوست اجرا شود. در صورت نیاز می   جزییات جدا سازیو با    از محور مهاربند

رگونه اتصال و  فاقد هکه  دیوار در دو سمت مهاربند  از دو  عدم نمایان بودن مهاربند  توان برای  
 می باشند استفاده کرد.  درگیری با مهاربند

 
در منطقه ای با خطر    IIیک جزء غیرسازه ای از سیستم پلکان فرار ساختمانی مستقر بر خاک نوع    - ۱۲

 عضو باشد؟ تواند معرف نیروی جانبی زلزله برای این  متوسط مفروض است. کدام گزینه نمی نسبی  
1 )pW 1.25 
2 )pW 0.75 
3 )pW 0.5 
4 )pW 0.25 

 4گزینه    :  2828 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 :   59صفحه  2800استاندارد 
 در هیچ حالت نباید کمتر از مقدار زیر در نظر گرفته شود.  Vpuمقدار 
(2-4)  𝑉𝑝𝑢(min) = 0.3 𝐴(1 + 𝑆)𝐼𝑝𝑊𝑝 

 لزومی ندارد بیشتر از مقدار زیر در نظر گرفته شود  Vpuهمچنین مقدار 
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(3-4)  𝑉𝑝𝑢(max) = 1.6 𝐴(1 + 𝑠)𝐼𝑝𝑊𝑝 
 ضريب اهميت جزء :  58صفحه  4-1-3بند 

ناشی از خرابی آنها به دو گروه تقسیم و در    میزان آسیب رسانی برحسب    اجزای غیر سازه ای 
 " خاص در نظر گرفته می شود.Ipء  تعیین نیروی جانبی زلزله برای هر یک "ضريب اهميت جز

 :می باشد  1.0 و برای سایر اجزا برابر  1.4این ضریب برای اجزاء زیر برابر با  
 خدمت رسانی بوده و حفظ آن برای  سازه با اهمیت خیلی زیادجزء در داخل و یا متکی به  -الف

 بی وقفه سازه الزم باشد.  
 ا انفجار باشد ی زیاد و  ومیتمسم با امکان ایجاد مواد خطرزامحتوای جزء  -ب
سیستم پس از زلزله الزم باشد، مانند    ایمنی جانیخدمت رسانی جزء برای تأمین عملکرد    -پ

 پلکان فرار و  اطفای حریق 
Ip = 1.4  , A = 0.25  , S = 1.5  

𝑉𝑝𝑚𝑖𝑛 = 0.3 × 0.25 × (1 + 1.5)  × 1.4 𝑊𝑝 = 0.26 𝑊𝑝

𝑉𝑝𝑚𝑎𝑥 = 1.6 × 0.25 × (1 + 1.5)  × 1.4 𝑊𝑝 = 1.4 𝑊𝑝 

0.26 𝑊𝑝 ≤ 𝑉𝑝 ≤ 1.4 𝑊𝑝

 

قابی نسبت زمان تناوب اصلی نوسان سازه با قاب خمشی   در شرایط یکسان از نظر جداگرهای میان   ۱۳
 چه مقدار است؟  فوالدی ویژه به سازه با قاب خمشی فوالدی متوسط با مهاربند واگرای ویژه فوالدی 

1 )1 
2 )1.2 
3 )1.4 
4 )1.6 

“روش تحلیل    /   زمان تناوب اصلی نوسان   :  2818 سوال در پاسخ یاب روبون: پاسخ
 1گزینه   31ص 2800استاتیکی معادل )زمان تناوب اصلی نوسان(”  

 :   31صفحه  2800استاندارد 
 Tزمان تناوب اصلی نوسان،  3-3-3بند 

  ساختمان های متعارف 1-3-3-3

در ارتفاع آنها   توزیع جرم و سختیساختمان های متعارف به ساختمان هایی اطالق می شود که  
عمدتا به صورت متناسب تغییر کند، در این ساختمان ها زمان تناوب اصلی نوسان را می توان  

 از روابط تجربی زیر به دست آورد.

 سیستم قاب خمشیبرای ساختمان های با  -الف 

 : مانعی برای حرکت قاب ها ایجاد ننمایند جداگرهای میانقابیدر مواردی که  -1 

 قاب های فوالدیدر  -
T = 0.08H0.75                             ( 3-3 ) 

 قاب های بتن آرمهدر  -

T= 0.05H0.9                                   ( ۳-۴ ) 
 :یجاد نماینددر مواردی که جداگرهای میانقابی مانعی برای حرکت قاب ها ا  -۲

 درصد مقادیر عنوان شده در باال در نظر گرفته شود.  ۸۰باید برابر با  Tمقدار 

 (  ۳-۳، از رابطه )ه قاب های فوالدیب، مشامهاربندی واگرابرای ساختمان های با سیستم  -ب

 
با    مربعیاز سقف سالن    cm 60اگر سقف کاذبی از نوع صفحات آویخته گچی با فاصله کمتر از    -14

باید     اتصال آن به دیوارهای اطراف چگونه   ، متر در یک ساختمان با اهمیت زیاد باشد   5اضالع  
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 اجرا گردد؟ 
 فاصله و در دو ضلع دیگر پیچ شود. mm 20 ( در دو ضلع روبرو حداقل۱
 فاصله و در دو ضلع دیگر پیچ شود. mm 20( در دو ضلع مجاور حداقل ۲
 فاصله در نظر گرفته شود.  mm 20( در چهار ضلع حداقل  ۳
 ( در چهار ضلع به دیوارهای مجاور متصل در نظر گرفته شود.۴

 گزینه    :  2900پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 بند  2800استاندرد  6پیوست 

کافی از شناسایی شرایط  های برجا به منظور اطمینان   های نفوذ یا سایر آزمایش  جهت آزمایش   - ۱۵
متر و یک متر باشد حداقل عمق    30های عمیق هرگاه طول و قطر شمع به ترتیب   برای پی زمین  

 . )گروه شمع نداریم (شمع چه مقدار باید در نظر گرفته شود؟  گمانه برای یک  
 متر  30(  1
 متر  32( ۲
 متر  34( 3
 متر  40(  ۴

"شمع آزمایشی )نوع و    / مق گمانه حفاری آزمایش  ع:  1802 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه      86ص 7تعداد("  

از برنامه ریزی اجرای شمع های آزمایشی  2-3-8-6-7:    87صفحه    2- 3- 8-6-7بند   شرایط  ،  قبل 
عمق گمانه های حفاری باید به طور کامل بررسی شده باشد.    زمین و الیه بندی خاک در ساختگاه

اطمینان کافی حاصل گردد.   اطراف نوک شمعباید به حدی باشد که نسبت به شرایط در    آزمایش
عمقی ادامه یابد، مگر آنکه در    زیر نوک شمع  برابر قطر شمع  4عمق حداقل  این بررسی ها باید تا  

 رد شود.  برخو سنگ سالم یا خاک سختبه  کمتر
(4 × 1) + 30 =34 m 

 
 درخصوص گودبرداری کدام عبارت صحیح است؟   -   ۱۶

 ( پایش و کنترل دقیق گودها همواره الزامی است.۱
مهندسی ژئوتکنیک    طراحی گود همواره برعهده شرکت  ،( در صورتی که در گود تراوش آب مشاهده گردد۲

 ذیصالح است.
تواند    گود می  اجرای  ،ساختمان موجود در مجاور گود و خاک غیر چسبنده  متر بدون  5( در گود با ارتفاع  ۳

 بر عهده پیمانکار ذیصالح ژئوتکنیک نباشد.
 ( در نظر گرفتن نیروی زلزله در تحلیل گودها همواره الزامی است.۴

گودبرداری )مسئولیت طراحی، نظارت و اجرا(  :  1783 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه    34ص 7

خطر گود زیاد یا بسیار موجود باشد همواره    تراوش آب در گود اگر  :    33صفحه    4- 6-3-3-7بند  
 است. زیاد
باشد، مسئولیت زیاد    1-3-7خطر گود مطابق با جدول  در صورتی که  :    35صفحه    9- 6-3-3-7بند  

نظارت بر  واگذار شود.  شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصالح  باید بر عهده یک  گودبرداری  طراحی  
 است. ناظر ذیصالح ژئوتکنیکبر عهده اجرای عملیات 

این ساختمان بر روی خاک رس ساخته    .ساختمانی با سیستم باربر جانبی قاب بتنی مفروض است   - ۱۷
خت با  نسبت نشست مجاز غیریکنواخت آن با فرض پی نواری به نشست مجاز یکنوا شده است.  
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 می باشد. ....... فرض پی گسترده برابر با  
1 )0.8 
2 )0.7 
3 )0.4 
4 )0.35 

گزینه   44ص7)پی سطحی(   نشست مجاز :  1787 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
4 

 مقادیر نشست مجاز :  44صفحه  4-4-7بند 
مقادیر مجاز چرخش و    2-4-7در جدول  مقادیر مجاز نشست یکنواخت و غیریکنواخت    7-4-4-1

 ارائه شده است.  3-4-7در جدول 

 می باشد.نشست یکنواخت نصف مقادیر مجاز نشست غیریکنواخت مقادیر مجاز  7-4-4-2
مقادیر نشست مجاز تحت بارگذاری استاتیکی  2-4-7جدول   

 ( mm) غیر یکنواخت  ( mm) نشست یکنواخت  ای سیستم سازه نوع پی  خاک

 ماسه 
 منفرد 

 قاب فوالدی یا بتنی 
25 12.5 

 20 40 نواری 
 25 50 گسترده 

 رس
 منفرد 

 قاب فوالدی یا بتنی 
50 25 

 35 70 نواری 
 50 100 گسترده 

35
100 = 0.35 

 ؟ نیستکدام یک از موارد زیر از آثار ناشی از روانگرایی    -   ۱۸
 ها  ( کاهش ظرفیت باربری پی ۱
 ( کاهش فشار جانبی بر دیوارهای نگهبان خاک ۲
 ناپایداری و تغییر شکل شیروانی ها ( 3
 ( غوطه وری و باال زدن سازه های مدفون ۴

   97ص 7  ”ژئوتکنیک لرزه ای )روانگرایی( "   /روانگرایی  :  1806 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه  

 :   98صفحه  3- 7-7بند 
" دو موضوع مورد بررسی اصلی ارزیابی اثرات یا عوارض ناشی از روانگرایی" و "پتانسیل روانگرایی"

 عموما به صورت موارد زیر بروز می کنند: آثار ناشی از روانگراییدر خصوص روانگرایی است. 
   نشست عمومی زمین -
ساختمان در  و    فرورفتن پیو    نشست و کج شدگی ساختمانو    کاهش ظرفیت باربری پی ها  -

   داخل الیه های خاک
   غوطه وری و باالزدن سازه های مدفون -
  گسترش جانبی -
   ناپایداری و تغییر شکل شیروانی ها -
   جانبی بر دیوارهای نگهبان خاکافزایش فشار  -
   جوشش ماسه -

 توجه جدی مبذول گردد.  تاثیر عوارض ناشی از روانگراییباید به  طراحی سازه هادر 
 

 های با مصالح بنایی کدام گزینه در مورد نعل درگاهی صحیح است؟   در ساختمان   -   ۱۹
 ح پیش ساخته مجاز است.  استفاده از نعل درگاهی با بتن مسل  ، ( بدون محدودیت در طبقه۱
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 نعل درگاهی فوالدی مجاز است. استفاده از  ،( بدون محدودیت در ،طبقه۲
 همواره در طبقه زیرزمین نعل درگاه باید از مصالحی مانند فوالد باشد.   (3
 نعل درگاه باید از بتن مسلح پیش ساخته باشد.( همواره در طبقه زیرزمین ۴

  52ص 8)ساختمان با مصالح بنایی(    نعل درگاه:  1822 روبون:پاسخ سوال در پاسخ یاب 
  1گزینه 

 نعل درگاه   8 - 4 - 3 - 8:   52صفحه  8- 4-3-8بند 
  بتن مسلح و یا    بتن مسلح در جا،  فوالد،  بنایی مسلحنعل درگاه می تواند از مصالحی مانند    -1

 مجاز نمی باشد.  فوالدینعل درگاه ، استفاده از طبقه زیرزمینباشد. در  پیش ساخته
 

 ؟ نیست های با مصالح بنایی مسلح کدام عبارت صحیح    در اجرای ساختمان   - ۲۰
 باال آورده شود. ( هر رگ دیوارچینی باید در تمام دیوارهای ساختمان هم زمان اجرا شود و در یک سطح۱
 ها کاماًل افقی باشند.  ( امتداد رگ ۲
 یک امتداد باشند.( بندهای قائم بین دو رگ در ۳
اندازه یک چهارم    ( در چینش عضو بنایی هم پوشانی هر واحد مصالح بنایی با واحدهای رگ قبلی حداقل به۴

 طول واحد مصالح بنایی باشد.

  ” ( بنایی مسلح   ساختمان)  اجرای بنایی “   / دیوار چینی  :  1830 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه    77ص 8

 باشند.  شاقولی، در یک امتداد نبوده و بندهای قائم در دو رگ متوالی  -۶:  76صفحه  5-4-8بند 

 
صحیح    های با مصالح بنایی   در ساختمان   ، کدام یک از گزینه های زیر در مورد بلوک سفالی دیواری   - ۲۱

 ؟ نیست 
 اعضای سازه ای مورد استفاده قرار داد.توان به صورت باربر در  های افقی را می  ( بلوک سفالی با سوراخ۱
های افقی صرفًا به صورت غیر باربر در اعضای غیرسازه ای مورد استفاده قرار می    بلوک سفالی با سوراخ   (۲

 گیرند.
توان با تامین شرایطی خاص به صورت باربر در اعضای سازه ای    های قائم را می   بلوک سفالی با سوراخ(  3

 استفاده نمود. 
های قائم را میتوان به صورت غیر باربر در اعضای غیر سازه ای مورد استفاده قرار   بلوک سفالی با سوراخ   (۴

 داد.

)بلوک    بلوک دیواری “   /  افقی   بلوک سفالی با سوراخ :   1816پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
  32ص8 ” سفالی، ساختمان با مصالح بنایی(  1گزینه    

 بلوک سفالی  2 - 4 - 2  - 2 - 8بند 
 های سفالی توخالی شامل بلوک سفالی دیواری و بلوک سفالی سقفی می باشند. بلوک

 دیواری به دو دسته تقسیم می شوند:   بلوک های سفالی
 ، مطابق با ویژگی های مندرج در استاندارد ملی ایران، شمارههای قائم  بلوک سفالی با سوراخ  -1

عنصر   استفاده می شود. برای استفاده از بلوک سفالی به عنوان  غیر باربرو    باربر، به دو صورت  7121
 شوند.   کامال پر دوغابیا  مالت، بتنبا  های بلوک سوراخ، الزم است اعضای سازه ایدر  باربر

  شماره، مطابق با ویژگی های مندرج در استاندارد ملی ایران،  های افقی  بلوک سفالی با سوراخ  -۲
 مورد استفاده قرار می گیرد. ای اعضای غیر سازهدر  صرفا به صورت غیر باربر، ۷۱۲۲

 
باشد به طوریکه هرگاه از این مقدار بیشتر گردد    حداکثر طول پیوستۀ دیوار محوطه چه مقدار می  - ۲۲



 1401  دی   8  –   1نسخه    A دفترچه   

 انقطاع به دو یا چند قسمت تقسیم نمود؟ باید با درز  
 متر  30(  1
 متر  25( ۲
 تر م 20( 3
 متر 15( ۴

)ساختمان با مصالح بنایی(    دیوار محوطه:  1826 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه   61ص 8

متر بیشتر باشد. در غیر این    ۲۰محوطه نباید از    طول پیوسته دیوار  - ۲:     61صفحه    6-3-8بند  
به دو و یا چند قسمت تقسیم شده، به گونه ای که    درز انقطاعتوسط    صورت، الزم است دیوار 

 بیشتر نباشد.  متر ۲۰از  طول هر قسمت
 

کدام    ض است مفرو   mm 120 در یک ساختمان بنایی دیوار غیرسازه ای جداگر آجری با عرض    - 23
 ؟ نیست گزینه صحیح  

 متر باشد. 4.5( فاصله بین دو پشت بند در این دیوار میتواند ۱
 مجاز است.  mm 120 ( عرض دیوار جداگر آجری۲
 دیوار جداگر آجری فقط باید با آجر سوراخ دار و مالت ماسه سیمان ساخته شود. (3
 یچ وجه مجاز نیست متر برای این دیوار به ه 3.7( در نظر گرفتن ارتفاع ۴

)ساختمان با مصالح   ای جداگر   دیوار غیر سازه :  1823 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 4گزینه   54ص 8بنایی(  

 ای اعضای غیرسازه  :  54صفحه  5  – 3 - 8بند 
می    عرض دیوارمتر یا سی برابر    3.5  تراز کف مجاوراز    ارتفاع مجاز دیوار غیرسازه ایحداکثر    -۲

مطابق  )  ، کالفاز این حد، باید با استفاده از مهارهای افقی مناسب، مانند   تجاوزباشد. در صورت 
ادامه    باید در طول دیوار به طور پیوسته   مهار افقی(، این الزام محقق شود.  3  -  6  -  5  -  5  -  8بند  

 شود.  مهار ای عناصر قائم سازهیافته و به نزدیک ترین 
 

  .باشد   متر می   3ارتفاع طبقات    .ثانیه مفروض است   0.75مان تناوب  بنایی مسلح با ز ساختمان    - ۲۴
 دهید؟   حداکثر جابه جایی نسبی طبقه ها را پیشنهاد   ، چنانچه دیوارهای طبقات دو سر گیردار باشند 

 میلی متر 16.8( 1
 میلی متر 21( ۲
 میلی متر 24( 3
 میلی متر 30(  ۴

  بنایی مسلح  ساختمان “   /  جابجایی نسبی طبقه :    1827:پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون
 1گزینه    67ص 8  ”( تغییرمکان نسبی طبقه ) 

 تغییرمکان نسبی مجاز طبقه  :  67صفحه  2 - 8 - 2 - 4 - 8بند 
،  دوسر گیردارو    دیوارهای طره( برای  Δa)  بارهای جانبیتغییر مکان نسبی مجاز هر طبقه ناشی از  

ثانیه   0.7برابر یا بیشتر از    دوره تناوب طبیعی ساختمانمی باشد. اگر    0.007hsو  0.01hsبه ترتیب  
  درصد کمتر از مقادیر داده شده در این بند در نظر گرفته  ۲۰باشد، تغییر مکان نسبی مجاز باید  

 شود. 
mm 21=  3000×  0.007=  sh 0.007 
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0.75  0.7 ➔ 21 × 0.8 = 16.8 mm 

 کدام یک از عبارات زیر در مورد کاربرد و مالحظات ساخت مالت صحیح است؟   - ۲۵
 توان از گچ استفاده کرد. ( برای شمشه گیری مالت ماسه سیمان می۱
استفاده می    بلوک سیمانی، و سنگی   ،آجری  (جرز یا ستون ) آهک در ساخت دیوار  -سیمان-( مالت ماسه۲

 شود.
 الکن باید منحصرًا از مالت ماسه سیمان استفاده شود.برای اجرای جان پناه بام و ب( 3
 نمود.  دوباره درهم آمیخت و استفاده ، توان با افزودن آب هایی که سفت شده اند را می  ( مالت ۴

موارد کاربرد و مالحظات  )   مالت “  / پناه بام و بالکن   جان :  1818 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه   بنایی(، ساختمان با مصالح  ساخت 

 موارد کاربرد و مالحظات ساخت مالت  :  37صفحه  2 - 6 - 2  - 2 - 8بند 
ها باید منحصرا از مالت ماسه    ای دودکش  قسمت طرهو    اجرای جان پناه بام و بالکنبرای    -۳

 استفاده شود.   سیمان
 

 کدام گزینه در خصوص دوغاب در ساختمان با مصالح بنایی صحیح است؟   - ۲۶
 ساعت پس از اجرا جلوگیری کرد.  24از یخ زدن دوغاب سیمانی تا    ،( باید با استفاده از افزودنی مایع ضدیخ۱
 دارد مجاز نیست.  در مناطق سردسیر که خطر یخ زدگی وجود  ،( استفاده از مواد هوازا برای ساخت دوغاب۲)
 بنایی استفاده کرد.همواره باید از دوغاب سیمانی به عنوان پرکننده بین عناصر ( 3
 شود. دقیقه گذشته است استفاده 90( نباید از دوغاب سیمانی که از شروع اختالط آن بیش از ۴

  38ص 8دوغاب )ساختمان با مصالح بنایی(  :  1818 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
   3گزینه 

 :38صفحه  3 - 6 - 2  - 2 - 8بند 

  دوغاب بناییالف( 
 کاربرد دارد.  پرکننده بین عناصر بناییبه عنوان  ساختمان های بناییاین نوع دوغاب در 

 
که به تیغه ها یا دیگر اجزای    ، در یک دال توپر یک طرفه با یک انتهای ساده و یک انتهای ممتد   - ۲۷

متصل نیستند، حداقل ضخامت دال بدون    ، ساختمانی که احتمال دارد در اثر خیز زیاد آسیب ببیند 
و آرماتورهای دال از رده    C25محاسبات دقیق حدودًا چقدر باید باشد؟ بتن معمولی و از رده  انجام  
S340    هستند. در جوابهاL   ت طول دهانه دال یک طرفه اس . . 

1  )𝐿

27 
2  )𝐿

24 
3  )𝐿

20 
4  )𝐿

10 

 1گزینه    :  1896 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 :   145صفحه  1-9-9جدول 
 حداقل ضخامت دال های یک طرفه ی توپر 

 hحداقل ضخامت، شرایط تکیه گاهی 
 l/20 تکیه گاه ساده 

 l/24 یک انتهای ممتد 
 l/28 دو انتهای ممتد 
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 l/10 طّره )کنسولی( 
𝐿

24  × (0.4 +  
340
700) =  

𝐿

27 

 کدام گزینه در خصوص آب مصرفی در ساختمان بتن آرمه صحیح است؟   -۲۸
 باشد. 4.5تواند  آب مصرفی در ساخت بتن می PH( میزان ۱
 شاهد باشد. درصد کمتر از مقاومت مالت 10میتواند روزه نمونه حاوی آب غیر استاندارد   7( مقاومت ۲
مخلوط شاهد   ( همواره باید زمان گیرش خمیر سیمان حاوی آب مشکوک زودتر از یک ساعت نسبت به۳

 باشد.
 ساخت بتن است. صرفًا شامل آب به کار رفته در  ،الزامات ارائه شده در مقررات ملی ساختمان برای آب )۴

    اجرایی مصالح( آب مصرفی بتن )الزامات  :  1987 یاب روبون: پاسخ سوال در پاسخ 
   2گزینه 

دارا بودن مواد مضر  در مواردی که آب مصرفی در بتن به لحاظ  :    457صفحه    3-7-4-22-9بند  
و   خوردگی میلگردها،  تغییر حجم،  آهنگ رشد مقاومت،  مقاومت،  سخت شدن،  موثر بر گیرش

  آب مقطر با    خمیر سیمان شاهدو    نمونه ی مالتباشد، می توان با ساخت    مشکوک  کارایی بتن 
مورد نظر، موارد    مالت یا خمیر سیمان حاوی آب مشکوکی آن با    مقایسهو    آب آشامیدنییا  

 )الف( تا )پ( زیر را کنترل نمود: 

درصد    ۹۰باید حداقل    روزه ی نمونه ی حاوی آب غیر آشامیدنی یا غیر استاندارد  ۷مقاومت    - الف  
  باشد.  مقاومت فشاری مالت شاهد

ساعت نسبت   1.5و دیرتر از    1.0نباید زودتر از    سیمان حاوی آب مشکوک  زمان گیرش خمیر  -ب
 باشد.  مخلوط شاهدبه 
،  آزمون ساخته شده با آب مشکوکدر    آزمایش سالمت سیمانبه دست آمده از    میزان انبساط  - پ  
 استاندارد سیمان مصرفی بیش تر نباشد. حد مجاز انبساط یا انقباضاز 

 
شده    در یک سازه جهت تامین مقاومت برش اصطکاکی جزئیات زیر توسط مهندس محاسب ارائه   - ۲۹

با  را  بتواند سطح  است چنانچه مجری  نشده  بتن موجود مضرس فرض  و سطح  روشی    است 
بدون تغییر ظرفیت برش اصطکاکی فواصل میلگردها را    ، مضرس کند   mm 6 مناسب به عمق  

 چند میلیمتر میتوان افزایش داد؟ تقریبًا  
1 )100 
2 )50 
3 )25 
4 )10 

 گزینه   :    پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 
هرگاه    مگاپاسکال   25و    35نسبت مدول االستیسیته دو نوع بتن با مقاومت فشاری مشخصه بتن    - ۳۰

 باشد چه مقدار است؟   3kg/m2400چگالی هر دو  
1 )1.4 
2 )1.18 
3 )1 
4 )0.85 
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(  Ec“بتن )مدول االستیسیته ،    / مدول االستیسیته بتن  :  1871 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه    58ص 9

 Ecمدول االستیسیته ی بتن، :  58صفحه  6-3-9بند 

از دو رابطه  مدول االستیسیته بتن  9-3-6-1 ب(  -2-3-9الف( و یا )-2-3-9ی ) را می توان از یکی 
 محاسبه نمود:

 کیلو گرم بر متر مکعب:   ۲۵۶۰و  ۱۴۴۰بین   wcبتن  چگالیبتنهای با  ضریب االستیسیته -
𝐸𝐶     الف( -9-3-2) = 0.043𝑊𝐶

1.5√𝑓𝑐
′ 

، به صورت زیر نوشته  کیلوگرم بر متر مکعب  ۲۳۰۰بتن های معمولی با چگالی  رابطه فوق برای    -
 می شود:

𝐸𝐶       ب( -9-3-2) = 4700√𝑓𝑐
′ 

𝐸𝐶 35 = 0.043 × 24001.5√35 = 29910.20
𝐸𝐶 25 = 0.043 × 24001.5√25 = 25278.73 =

29910.20
25278.73 = 1.18 

 شوند؟  آرماتورها از نظر روش ساخت و از نظر شکل پذیری به ترتیب به چند دسته تقسیم می  - ۳۱
 3و   3(  1
   2و   2( 2
 2و   3( 3
 3و   2(  4

آرماتور )طبقه بندی با توجه به روش ساخت(  :  1872 روبون:پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 1گزینه   62ص 9

 روش ساخت آرماتورها با توجه به  طبقه بندی:  62صفحه  3-4-9 بند

 میشوند دسته بندیزیر  گروهآرماتورها از نظر روش ساخت به سه 
 می شوند:   تقسیم  دسته از نظر شکل پذیری به سه  آرماتورهای فوالدی:  63صفحه  1-4-4-9بند 

 

  .............شود که بتن در دمای محیطی کمتر از   بتن ریزی در هوای سرد به مواردی اطالق می   - ۳۲
 شود   درجه سلسیوس ریخته و نگهداری می 

1 )5 
 ( صفر 2
3 )-5 
4  )-10 

بتن ریزی در هوای سرد )تولید، عمل آوری(  :  1990 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 1گزینه   466ص 9

دمای بتن ریزی در هوای سرد به مواردی اطالق می شود که بتن در  :    466صفحه     4-1-5-22-9د  بن
از   تمهیدات  می شود. در این موارد باید    ریخته و نگه داری  درجه سلسیوس  ۵محیطی کم تر 

جلوگیری    شرایط یخ زدگی ، به کار گرفته شوند؛ تا از  عمل آوردن، هم برای ریختن و هم برای  خاص
 تامین شوند.  مقاومت مطلوببرای کسب  شرایط مناسبشده و 

 
متر که بال تیر برای تامین سطح فشاری اضافی    6شکل منفرد به طول   Tکدام یک از مقاطع تیر    - ۳۳

 استفاده میشود قابل قبول است؟ 
 ۱( شکل ۱
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 ۲( شکل  ۲
 ۳( شکل  ۳
 ۴( شکل ۴

     85ص 9شکل )مشخصات هندسی(   Tتیر  :  1879 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 4گزینه  

از    شكل منفرد  Tتیرهای  در  :    85صفحه    2-3-3-6-9بند   تامین سطح فشاری برای    بال تیرکه 
عرض  ، و حداکثر  نصف عرض جانباید برابر با    ضخامت بالاستفاده می شود، حداقل    اضافی

 ، برابر با چهار برابر عرض جان در نظر گرفته شود.  موثر
 :   1 شکل

 حداقل ضخامت بال: 
300 ÷ 2 =150 > 125    no  

 :   2 شکل
 حداقل ضخامت بال: 

300 ÷ 2 =150 > 100  no  

 :  3 شکل
 حداقل ضخامت بال: 

400 ÷ 2 =200 > 150   no  

 :  4 شکل
 حداقل ضخامت بال: 

400 ÷ 2 =200=200   ok  

 

گسیختگی    د طول های ویژه حداقل درصد ازدیا   متر در قاب   میلی  25برای میلگردهای طولی به قطر    - ۳۴
 متری چه مقدار است؟   میلی   200در طول آزمون  

1 )10% 
2 )12 % 
3 )14 % 
4 )18 % 

“آرماتور طولی آجدار )قاب و    / یاد طول گسیختگی  ازد :  1875 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه    70ص 9دیوار لرزه ای ویژه(”  

 :   70صفحه   9-8-4-9بند 

آرماتورهای به قطر  میلی متری برای    ۲۰۰  طول آزموندر    درصد ازدیاد طول گسیختگیحداقل    -پ
، و  درصد  ۱۲برابر    میلی متر  ۳۵تا    ۲۲قطر  آرماتورهای به  درصد، برای    ۱۴برابر با    میلی متر  ۲۰تا    ۱۰

 درصد باشد.  ۱۰برابر   میلی متر ۵۷میلی متر و تا   ۳۵آرماتورهای به قطر بزرگتر از برای 
 

ضخامت    ای مربعی شکل با   های طراحی یک دال دوطرفه به کتیبه   فرض کنید برای تامین مقاومت   - ۳۵
حداقل ابعاد مجاز    ، در این دال دوطرفه   nMبرای دستیابی به حداکثر مقدار    . نیاز است   mm 550کل  

  . در مرکز کتیبه قرار دارد   ( به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ ستون بتنی درست X) کتیبه  
در شکل ابعاد به    . گرفته شود   متر در نظر   5.40فاصلٔه مرکز به مرکز تکیه گاه در امتداد هر دهانه  
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 متر است.  میلی 

  
1  )3.0 m 
2 ) 2.5 m 
3 )2.30 m 
4 )1.5 m 

              165ص 9دال دوطرفه )لنگر خمشی( :    1902پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
   2گزینه 

 لنگر خمشی :  165صفحه   2-5-6-10-9بند 

یک چهارم ، نباید از  ضخامت کتیبه در زیر دال،  دال های با کتیبهبرای    Mnدر محاسبه ی    -ب
 بیشتر در نظر گرفته شود.  فاصله ی لبه ی کتیبه تا بر ستون یا سرستون

 ≥ فاصله کتیبه تا بر ستون
1
  ضخامت کتیبه   4

250 ≤  
1
4  (

𝑥 − 500
2 ) = 250 × 8 ≤   𝑥 − 500 → 𝑥 ≥ 2000 + 500 = 2500 𝑚𝑚 

به آن    درصد نصب شود برای دسترسی   25اگر دستگاه هوارسان روی بام شیبدار با شیب بیش از    - ۳۶
 باید در اطراف آن سکوی افقی حداقل به اندازه . پیش بینی شود. 

 میلی متر 1200( 1
 میلی متر 900( ۲
 میلی متر 750( 3
 میلی متر 600( ۴

“فضای دسترسی )تاسیسات مکانیکی(”    / بام شیبدار  :  2312 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه   35ص 14

 :  35صفحه  4-6-3-14بند 

به طوری که لبه بام بیش    نصب شود  درصد  ۲۵شیب بیش از  با    دستگاه روی بام شیب دارب( اگر  
باشد، برای دسترسی به دستگاه باید در    سطح محوطهاینچ( باالتر از تراز    ۳۰میلی متر )  ۷۵۰از  

به اندازه توصیه شده در دستورالعمل سازنده و مورد تأیید، پیش بینی   سکویی افقیاطراف آن  
 شود. 

اینچ( باشد و اطراف    ۳۰میلی متر )  ۷۵۰، از همه طرف، نباید کمتر از  سکوی دسترسی( اندازه این  ۱)
 ( نصب شود. ۵-۵-۳-۱۴برابر ) نرده حفاظآن باید 

 
متر    میلی   100با طول    UNP60و    UNP50نسبت مقاومت برشی اسمی برشگیرهای از نوع ناودانی    - ۳۷

 یکسان(   CEو    C‘fاست؟ ) چه مقدار  
1 )1.06 
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2 )1 
3 )0.95 
4 )0.90 

 1گزینه    :  2092 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 :   135صفحه   2-7-8-2-10بند 

  برشگیرهای از نوع ناودانیب( مقاومت برشی اسمی 
مقاومت برشی اسمی برشگیرهای از نوع ناودانی که بر بال فوقانی تیر فوالدی متصل شده و در  

 داخل دال بتنی قرار می گیرند، باید از رابطه زیر تعیین شود. 
Q

n
=0.3 (tf+0.5tw)La√fcEc   ( 10-2-8-34 ) 

 که در آن: 
 𝒕𝒇 ضخامت متوسط بال ناودانی = 

𝒕𝒘ضخامت جان ناودانی = 

𝑳𝒂 طول ناودانی = 
 𝒇𝒄مقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه ای بتن = 
 𝑬𝒄  مدول االستیسیته بتن = 

0.3 )7 + 0.5 × 5) La√fcEc

0.3 )6 +0.5 × 6) La√fcEc

=
7 + 2.5
6 + 3

= 1.06  

موارد    کدام یک از   Sa2سطح    ، آمیزی در طبقه بندی سطوح فوالدی آماده سازی شده برای رنگ    - ۳۸
 دهد؟   زیر را نشان می 

 ( تمیز کردن به صورت ماسه پاشی با حصول سطح نقره ای۱
 ( تمیز کردن به صورت ماسه پاشی خفیف۲
 ( تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق۳
 ( تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق تر۴

آماده سازی سطوح )درجات مختلف کیفیت( :  2142 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه   269ص 10

 آماده سازی سطوح درجات مختلف کیفیت 3-5-4-10بند 

Sa1 :تمیز کردن به صورت ماسه پاشی خفیف 
Sa2 :تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق 

Sa2.5  :تمیز کردن به صورت ماسه پاشی عمیق تر  
 Sa3  : کردن به صورت ماسه پاشی با حصول سطح نقره ایتمیز  

 
مناسب    در یک قاب خمشی ویژه فوالدی کدام یک از مقاطع زیر را برای تیر فوالدی باربر لرزه ای   - ۳۹

 =Mpa 5E 2Eو    Mpa 355=yF   د؟ از نیروی محوری صرف نظر کنید. میدانی 
 
 ( شکل ۱
 ۲( شکل  ۲
 ۳( شکل  ۳
 ۴( شکل ۴

 2گزینه     :   2118 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
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 :   202صفحه  ۱-۴-۳-۱۰جدول  
 محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اجزای فشاری اعضای با شکل پذیری متوسط و زیاد 

𝑏

𝑡
 ≤  0/3√

2 × 105

355 = 7.12 

 ؟ نیستهای فوالدی با مقطع یکسان و هم راستا اجرایی    کدام یک از وصله های زیر برای ستون   - ۴۰
 ( وصله جوشی غیر مستقیم۱
 ( وصله پیچی غیر مستقیم۲
 وصله جوشی مستقیم( 3
 ( وصله پیچی مستقیم۴

 گزینه   :    پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 
 ؟ نیستهای زیر صحیح    کدام یک از عبارت   - ۴۱

شود، مگر با   جوشکاری نباید بیش از آنچه در نقشه ذکر شده انجام  ،( در ساخت و اجرای قطعات فوالدی۱
 تائید مهندس ناظر و طراح 

مشخصات فنی   های اجرایی توسط مهندس طراح در حد انطباق با نقشه های محاسباتی و   ( کنترل نقشه۲
 تی ندارد.ها و قطعات مسئولی  بوده و در قبال هندسه برش

درجه سلسیوس    5شبنم برای نقاشی و رنگ کاری قطعات فوالدی  حداقل اختالف دمای محیط و نقطه    (3
 است.

 ( در کلیه اتصاالت پیچی رنگ کردن سطوح تماس مجاز نیست.۴

“رنگ آمیزی )حفاظت سازه فوالدی(”    / سطوح تماس  :  2143 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 4گزینه    272ص 10

 رنگ آمیزی  4-5-4-10بند 

تماس به طور کلی مجاز   رنگ کردن سطوح(،  غیراصطکاکی )   اتصاالت اتکایی: در  سطوح تماسژ(   
پیچ های شرایط الزم در سطوح تماس باید طبق مقررات مربوط به    اتصاالت اصطکاکی  است در

 رعایت شود.  اصطکاکی
 

مجاز    برای   δجان تیر در حین ساخت دچار انحراف شده است، حداکثر میزان    ، در تیر ورق یک پل   - ۴۲
  بدون آن به کدام گزینه نزدیکتر است؟ 

1  )3 mm 
2 )4 mm 
3 )8 mm 
4 )12 mm 

 گزینه   :    پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 
اعداد    از به کدام یک  باشد تنش تسلیم مورد انتظار آن    می   S235J2از نوع    IPE270فوالد تیرآهن    - ۴۳

 زیر نزدیک تر است؟ 
1 )282MPa 
2 )270 MPa 
3 )294 MPa 
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4  )258 MPa 

)تولیدات    Ry“ضریب   / تنش تسلیم مورد انتظار  :  2117 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 1گزینه     199ص 10فوالد(”  

 تولیدات فوالد  Ryضریب   3-2-3-10بند 

تنش تسلیم به حداقل  تنش تسلیم مورد انتظار  عبارت است از نسبت    Ryب  طبق تعریف، ضری
، که به منظور در نظر گرفتن افزایش مقاومت مورد نیاز باید در محاسبات مدنظر قرار  تعیین شده

در محاسبات لرزه ای سازه های با شکل پذیری مختلف در بخش های   Ryگیرد. کاربرد ضریب  
 از رابطه زیر تعیین می شود.  Ryر ضریب  ارائه شده است. مقدا مربوطه

𝑹𝒚 =  
𝑭𝒚𝒆

𝑭𝒚
   ( 10-3-2-1 ) 

 که در آن: 
 Fy  تنش تسلیم تعیین شده فوالد =  Fye  تنش تسلیم مورد انتظار فوالد = 

به عوامل متعددی نظیر شکل مقاطع،  متفاوت بوده و    تولیدات فوالد اساسا برای انواع   𝑹𝒚ضریب  
 افزودنی های به کار رفته در طی روند تولید فوالد در کارخانجات بستگی دارد. مطابق مقررات این

 در نظر گرفته شود.  ۱-۲-۳-۱۰باید به شرح جدول   𝑹𝒚مبحث ضریب 
 برای انواع تولیدات فوالد  Ryمقادیر   1-2-3-10جدول 

 Ry نوع محصول 
 1.25 قطع لوله ای و قوطی شکل نورد شده م

 1.2 ، ناودانی، نبشی، سپری  شکل Hشکل ،   Iسایر مقاطع نورد شده شامل مقاطع 
 1.15 مقاطع ساخته شده از ورق، ورق ها و تسمه ها 

1.2 =  
𝑭𝒚𝒆

235 =  𝑭𝒚𝒆 = 1.2 × 235 = 282   
 است؟ شش مواد ساینده کدام گزینه صحیح  در تمیزکاری و آماده سازی سطوح فلزی با پا   - ۴۴

 باشد. MPa 4 فشار مؤثر باد باید حداکثر  ، ها باشد زدگی ( در صورتی که تمیز کاری برای از بین بردن زنگ ۱
مؤثر باد باید    های قدیمی با چسبندگی کم باشد، فشار   در صورتی که تمیزکاری برای از بین بردن رنگ(  2

 باشد. MPa  0.7تقریبًا 
 باشد. MPa  0.4فشار مؤثر باد باید حداکثر   ، ( در صورتی که تمیزکاری برای از بین بردن رنگ است۳
باد  ( ۴ نورد ،است، فشار مؤثر  از  از بین بردن اکسیدهای حاصل  برای  باید حداکثر    درصورتی که تمیزکاری 

MPa  7 .باشد 

“رنگ آمیزی و گالوانیزه کردن    /پاشش مواد ساینده  :  2142 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه    268ص 10)قسمت فوالدی(”  

 آماده سازی سطوح:  268صفحه   2-5-4-10بند 

،  اکسیدهای حاصل از نورد،  از بین بردن رنگبهترین روش برای    پاشش مواد سایندهبا    تمیز کاری 
 و  

پاشش می باشد. به طور کلی در مورد آماده سازی سطح با    چسبندگی کمبا    رنگ های قدیمی
 موارد زیر حایز اهمیت می باشند:  مواد ساینده

در آماده سازی با مواد ساینده، تقریبا   فشار باد. مقدار صحیح  اطمینان از فشار مؤثر بادالف(   
MPa0.7 با آستری را  از آماده سازی سطح با مواد ساینده، باید بالفاصله سطح  می باشد. بعد 

  هوای فشردهمناسب پوشش داد. البته قبل از اعمال آستری باید گرد و خاک بر روی سطح را با  
 د.  کامال تمیز کر جاروی برقی صنعتیو یا   ))بدون آب و روغن

 
استفاده شده است. در اجرای این قاب کدام    MPa 240=yFدر طراحی یک قاب خمشی از فوالد با    - ۴۵
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 های زیر همواره بالمانع است؟   گزینه یک از  
 جوشکاری الکترود سازگار دربا رعایت  MPa 360=yFبه  MPa 240=yFها از  ( تغییر نوع فوالد ستون۱
 جوشکاری  با رعایت الکترود سازگار در MPa 360=yFبه   MPa 240=yF  ( تغییر نوع فوالد تیرها از۲
 سازگار در جوشکاری با رعایت الکترود MPa 360=yFبه  MPa 240=yF( تغییر نوع فوالد ورق کف ستون از 3
 RBSبه  WUF-W( تغییر نوع اتصال تیر به ستون از ۴

 گزینه   :    پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 
 به ترتیب چه مقدار است؟   M24و    M22های    عد اسمی سوراخ استاندارد پیچ ب  حداکثر    - ۴۶

 میلی متر  27و  24( 1
 میلی متر  26و   24( 2
 میلی متر  27و   25( 3
 میلی متر  24و   22(  4

“سوراخ در اتصاالت پیچی    / سوراخ استاندارد :  2103 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 1گزینه    159ص10)محدودیت ابعادی و دامنه کاربرد(”  

 :   160صفحه  8-9-2-10جدول  
 ابعاد اسمی سوراخ پیچ برحسب میلی متر 

 قطر پیچ 
 )میلی متر( 

 ابعاد اسمی سوراخ )میلی متر( 

 سوراخ لوبیایی کوتاه  سوراخ بزرگ شده  سوراخ استاندارد 
 )طول ×عرض( 

 سوراخ لوبیایی بلند 
 )طول ×عرض( 

M 22 24 28 30×24 55×24 
M 24 27 30 32×27 60×27 

 
 برعهده چه کسی است؟   WPSدر ساخت و اجرای سازه های فوالدی وظیفه تهیه    - ۴۷

 ( سرپرست کارگاه جوشکاری۱
 یمانکار ( پ۲
 ( مهندس ناظر ۳
 ( مهندس محاسب۴

 2گزینه     :  2139 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 اتصال با جوش:   261صفحه   4-4-4-10بند 

الزم    آیین نامه جوشکاری ساختمانیبرای برقراری اتصاالت جوشی رعایت مشخصات مندرج در  
 عالوه بر مفاد آیین نامه مذکور، رعایت موارد زیر الزم می باشد. است 
آن،    قطرو    نوع الکترود مصرفی،  قبل از شروع جوشکاریها    جوشباید برای انواع    پیمانکار الف(  

دیگر را   اطالعات اجراییها و تمام    نحوه آماده سازی لبهها،    تعداد پاس،  ولتاژو    شدت جریان
« ثبت WPS-دستورالعمل جوشکاریبر روی برگه های »  شد جوشکاریکاردان ارتوسط مهندس یا  

و ناظرین قرار    سرپرست کارگاه جوشکاری،  جوشکارنموده و در تمام مدت جوشکاری در اختیار  
 رسیده باشند.  مهندس ناظردهد. »برگه های دستورالعمل جوشکاری« باید قبال به تأیید 

 
 ها صحیح است؟   کدام گزینه پیرامون چرخش اضافی الزم برای پیش تنیده کردن پیچ   - ۴۸

1چرخش   mm   85و طول mm 20  ( برای یک پیچ به قطر۱
 دور کافی نیست.  2

1چرخش   mm   80و طول   mm 16( برای یک پیچ به قطر۲
 دور کافی است. 3
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1چرخش   mm   85و طول mm 20برای یک پیچ به قطر( 3
 دور کافی است.  3

1چرخش   mm   80طول و   mm 16( برای یک پیچ به قطر۴
 دور کافی است. 2

چرخش اضافی الزم برای پیش تنیده کردن  :  265 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 4گزینه    265ص 10/ “پیچ اصطکاکی )بستن و محکم کردن(”    2- 4- 10جدول   / پیچ  

 :   265صفحه  ۲-۴-۱۰جدول  
 برای پیش تنیده کردن پیچ ها چرخش اضافی الزم 

 طول پیچ 
)L(  تعداد دور اضافه برای پیش تنیده کردن پیچ ها 

L≤4D 1
 دور  3

4 D< L≤8D 1
 دور  2

D<L≤12D8 
2
 دور  3

D قطر پیچ می باشد 
 
 کدام گزینه زیر صحیح است؟ ها   در اجرای صنعتی ساختمان   ۴۹

 ( پلی استایرن همواره باید از نوع ضدحریق باشد.۱
 مترمکعب مجاز است. 70( حجم انبار کردن پلی استایرن در یک مکان تا ۲
 شود. میلی متر محافظت 12.5( بلوک سقفی پلی استایرن همواره باید با اندود گچ به ضخامت ۳
 شود. میلی متر محافظت 12.5استایرن میتواند با یک تخته گچی به ضخامت ( بلوک دیواری پلی ۴

ن بتن آرمه با قالب عایق ماندگار  " ساختما  / پلی استایرن  :  2168 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 4گزینه     43ص 11)استفاده از پلی استایرن("    ICFیا  

باید به وسیله پوشش   محافظت از بلوک دیواری پلی استایرن :    43صفحه    4-32-2-3-6-11بند  
یا سایر   میلی متر  12.5تخته گچی با ضخامتمناسب به عمل آید. این پوشش می تواند یک  

معادل آن    مقاومت در برابر دمای باال، از نظر  مدارک فنی مصوب و معتبرکه بر اساس    مصالحی
 عمل می کند، باشد. 

 
به کار    توان در صنعتی سازی پروژه های ساختمانی غیرانبوه متوسط   کدام یک از موارد زیر را می   ۵۰

 برد؟ 
 ( بلوک سفالی در سقف۱
 ب ( لوله های فلزی در انتقال آ۲
 ( تیرچه های فلزی با اتصال جوشی ۳
 ( بلوک سفالی در دیوار ۴

 گزینه   :    پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 
 معیار عمده صنعتی سازی پروژه نیست؟   3کدام یک از معیارهای زیر جزء    - ۵۱

 ( پیش ساخته سازی یا انبوه سازی ۱
 ( بهره وری منابع۲
 ( افزایش سرعت3
 سازی سطح کیفیت  ( بهبود و یکسان۴

  5ص 11معیارسه گانه صنعتی سازی )تعریف(  :  2156 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:



 1401  دی   8  –   1نسخه    A دفترچه   

  1گزینه 

بهبود  ،  افزایش سرعت،  بهره وری منابعمعیارهای سه گانه صنعتی سازی:  :    5صفحه    21-3-1-11بند  
، عدم رعایت یکیاست که حتی    سه معیار عمده صنعتی سازی،  و یکسان سازی سطح کیفیت
 شود.  می موجب غیرصنعتی شدن پروژه

 
در  (  پانل( )جمع ضخامت هسته و بتن دو طرف   3D) های سقفی    حداقل و حداکثر ضخامت پانل   - ۵۲

عایق    بعدی هرگاه ضخامت هسته   3های نیمه پیش ساخته با صفحات بتن پاششی    ساختمان 
 آن حداقل باشد چه مقدار است؟ 

 میلی متر  200تا  140( 1
 میلی متر  220تا   160( ۲
 میلی متر  240تا  180( 3
 میلی متر  180تا  120( ۴

پانل    3Dاختمان نیمه پیش ساخته با  " س   / پانل سقفی  :  2170 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 1گزینه    54ص 11)نگهداری، مصالح،الزامات("  

  ۷۰میلی متر کمتر و از    ۴۰نباید از    ضخامت بتن پاششی در هر طرف :    52صفحه    21- 2-6-6-11بند  
 میلی متر بیشتر باشد. 

میلی متر و به تناسب آن،   ۶۰باید حداقل    ضخامت هسته عایق در پانل های سقفی  61- 11-6-6-2
 میلی متر باشد.  ۱۰۰فاصله شبکه های جوش شده از یکدیگر باید حداقل 

 حداقل :  
60 + 40 +40 = 140 mm 

 :   کثرحدا
60 + 70 +70 = 200 mm 

 
 ها صحیح است؟   کنی ساختمان   کدام گزینه در مورد حفر طبقات زیرزمینی و پی   - ۵۳

 متری از لبه گود ریخت. 1.5فاصله توان در   ( نخاله های حاصل از گودبرداری را نمی۱
 به تنهایی مجاز نیست. cm 80( کار کردن کارگر در گود با عمق ۲
 متری از لبه گود در نظرگرفت. 2توان حصاری در فاصله  ( در خاکبرداری مجاور پیاده رو می ۳
 شود.متر در نظر گرفته  3تواند  ( عرض راه شیب دار برای عبور وسایل نقلیه می۴

 3گزینه     67ص 12  ”گودبرداری )حفاظت( “   /   لبه گود:  2218 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

بروز:    68صفحه    5-2-9-12بند   از  جلوگیری  پرتا  برای  نظیر  افراد،    بخطرهایی  سقوط  سنگ، 
افراد و    حیوانات، مصالح ساختمانی و ماشین آالت، سرازیر شدن آب به داخل گود و نیز برخورد

 وسایل نقلیه با کارگران 
اکبرداری با رعایت ـ و وسایل و ماشین آالت حفاری و خاکبرداری، باید اطراف محل گودبرداری و خ 

بخش   و    12-5-2مفاد  گودبرداری  که  صورتی  در  شود.  محافظت  و  محصور  مناسب  نحو  به 
خاکبرداری در مجاورت معابر و فضاهای عمومی صورت گیرد، باید این حصار با رعایت مفاد بخش 

و با عالئم هشدار دهنده که    ثحدا امتر از لبه گود    1.5حداقل  و در فاصله    9-5-12  و  2-5-12های  
 . در شب و روز و از فاصله دور قابل رؤیت باشند مجهز گردد

 
صورتی    های موقت چقدر است؟ )در   ارتفاع توصیه شده از ،کف جهت سیم کشی برای استفاده   - ۵۴
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 های احتمالی آن نباشد.   که امکان حفاظت از آسیب 
 متر  3.0(  1
 متر 2.5( ۲
 متر  2.0( 3
 متر  1.8( ۴

سیم کشی برای استفاده های موقت )الزامات(  :  2221 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه   76ص 12

 سیم کشی برای استفاده های موقت  :  76صفحه  4-11-12بند 
ت ـت انجام می شود، باید با رعایـاستفاده های موق  ی که برایـی هایـه سیم کشیکل  12-11-4-1

 :شودو موارد زیر انجام   3-11-12مفاد بخش 
  الف: برای جلوگیری از ازدیاد و پراکندگی سیم های آزاد متحرک، باید در نقاط مختلف کارگاه به

 . تعداد کافی پریز در محل های مناسب نصب شود
متر از کف انجام    2.5در صورت امکان باید در ارتفاع    استفاده های موقتسیم کشی برای  :  ب

ا باید سیم ها طوری نصب شوند که  این صورت  احتمالی محفوظ شود. در غیر  ز آسیب های 
 .بمانند

 
بدون    برای استقرار مناسب نردبان یک طرفه قابل حمل   Lبدون در نظرگیری لغزش حداقل فاصلٔه    - 55

 هیچگونه اتصال به سازه یا دیوار به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ 
 متر  1.7( 1
 متر  2.2( ۲
 متر  2.5( 3
 متر 3(  ۴

  ” نردبان یکطرفه قابل حمل )استقرار( “  /   نردبان استقرار  :  2215 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه   53ص 12

در صورت اجبار در استقرار نردبان یکطرفه قابل حمل در زاویه ای بین :    53صفحه    7-3-7-12بند  
می نماید، باید نردبان بوسیله اتصاالتی   ددرجه که تکیه گاه تحتانی با سطح مبنا ایجا  90تا    75

 با سازه یا دیواره به صورت ایمن بسته و محکم گردد. 

tan 75 =  
8
𝐿 

→ 𝐿 =  
8

tan 75 = 2.143 ≈ 2.2 𝑚 

دولتی    در پدافند غیر عامل به منظور کاهش خطرات ریزش آوار ناشی از انفجار در یک ساختمان   - ۵۶
 حریم آوار حداقل چند متر باید در نظر گرفته شود؟   ، m  15حیاتی به ارتفاع  

 متر  3(  1
 متر 3.75( ۲
 متر  5 (3
 متر 6( ۴

“جانمایی ساختمان )پدافند غیرعامل(”    /   حریم آوار:   2736 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه    18ص21
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1حداقل  به منظور کاهش خطر ریزش آوار، فضایی با عرض  :    18صفحه    -3-1-2-2-21بند  
  ارتفاع   3

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

1
3  × 15 = 5 𝑚 

 
 های زیر در مورد فضای امن صحیح است؟   کدام یک از گزینه   - ۵۷

 ( دریچه خروج اضطراری در فضای امن باید با بازشوی رو به داخل فضای امن، نصب شود.۱
مسیر دسترسی    شرایط فضای امن را داشته باشد باید مساحت  ،( در صورتی که مسیر دسترسی به فضای امن۲

 نمود.  را جزو مساحت فضای امن مورد نیاز براساس کاربری ساختمان منظور
 ( ایجاد نورگیر در فضای امن الزامی است.۳
 متر مربع است. 20دانش آموز   100( ظرفیت فضای امن برای یک مرکز آموزشی با گنجایش ۴

  31ص 21)باربری و مصالح(  فضای امن  :  2741 پاسخ یاب روبون:پاسخ سوال در 
 1گزینه 

 ۸۰سانتی متر و ارتفاع  ۶۰مستحکم با عرض   دریچه خروج اضطراری: 31صفحه  -5-4-4-2-21بند 
بازشوی رو به  سانتی متری از کف )با    ۹۰، در ارتفاع حدود  1-4-4-2-21سانتی متر و با رعایت جزء  

 مهیداتی برای نحوه خروج پیش بینی شود.( نصب شود. الزم است تداخل فضای امن
 

قرار دهد    محصول کار حرفه ای خود را در اختیار دیگری   ،چنانچه یکی از مهندسان دارای صالحیت   - ۵۸
 بود؟   از جنبه تخلفات انضباطی مشمول کدام مجازات خواهد   ، تا به نام وی استفاده شود 

 ( مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو۱
 می از درجه سه تا درجه پنج ( مجازات انتظا۲
 مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه( 3
 ( مجازاتی ندارد.۴

قرار دادن محصول کار حرفه ای خود در  :  223  روبون: قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب
 3گزینه   91"تخلفات انضباطی و حرفه ای )تخلفات انتظامی(" ق آ ا ماده   / اختیار دیگری  

 : 91ه اجرایی ماده آیین نام

 :اطیانضبب ـ تخلفات 
اختیار دیگریـ  ۱۰ به    قرار دادن محصول کار حرفه ای خود در  نام وی،  به  از آن  برای استفاده 

 .مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه
 

انجمن    در یک پروژه ساختمانی که به علت اختالف بین کارگر و کارفرما و عدم سازش بین طرفین و   ۵۹
کارگران  به هیات تشخیص    ، صنفی  کار   ۱۵۸ماده  ) موضوع  به   ( قانون  رای    ارجاع و منجر  صدور 
 کدام گزینه در مورد قطعیت رای صحیح است؟   ، گردیده است 

 رای هیات تشخیص پس از ابالغ به طرفین الزم االجراست. ( ۱
از طرفین در    روز از تاریخ ابالغ الزم االجراست در صورت اعتراض هر یک   20رای هیات تشخیص پس از    ۲

 صدور قطعی است. شود رای این هیات پس از تب به هیات حل اختالف ارجاع می این مدت مرا
از یک ماه قطعی است   ۳ از طرفین پس  اعتراض هر یک  در صورت    رای هیات تشخیص در صورت عدم 

 هیات پس از صدور قطعی است.   اعتراض در این مدت مراتب در هیات حل اختالف رسیدگی شده و رای این
الزم االجراست    روز از تاریخ ابالغ   15یص در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین پس از  رای هیات تشخ  ۴

شده و رای این هیات پس از صدور    و در صورت اعتراض در این مدت مراتب در هیات حل اختالف رسیدگی
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 قطعی و الزم االجراست.

 4گزینه     :  247 روبون:قانون  پاسخ سوال در پاسخ یاب  

گردد  االجرا می روز از تاریخ ابالغ آن الزم 15رأی هیأتهای تشخیص پس از  - :  159قانون کار ماده 
رأی مزبور اعتراض داشته باشد اعتراض  و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به

نماید و رأی هیأت حل اختالف پس از صدور قطعی خود را کتبًا به هیأت حل اختالف تقدیم می
 بود. نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود. خواهد االجرا و الزم 

 
حرارت    شود که دارای ضریب هدایت  ستفاده در ساختمان به عایقی اطالق می عایق حرارت قابل ا   - ۶۰

 ...... K/W2m.. و مقاومت حرارتی مساوی یا بیشتر از    W/m.Kکمتر یا مساوی  
 0.9و  0.1( 1
 1و  0.01( 2
 0.7و  0.035( 3
 0.5و  0.065( 4

 4گزینه   95ص 5عایق حرارتی )تعریف(  :  1682 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 عایق حرارتی  :  95صفحه  13-5بند 

 تعریف  5-13-1
میزان  به کار می روند.    کاهش انتقال حرارت عایق های حرارتی مواد و مصالحی هستند که برای 

فرآورده هایی میایی و /یا ساختار فیزیکی آن ها دارد.  این مواد بستگی به ترکیب شی  عایق بودن 
متر مربع کلوین بر وات    5/0محسوب می شوند که مقاومت حرارتی آن ها بیش از    عایق حرارتی

 وات بر متر کلوین باشد. 065/0آن ها کمتر از   ضریب هدایت حرارتیو 
 

 


