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دار در کارگاه ساختمانی نسبت به سطح افق برای عبور و مرور افراد و حمل    حداکثر زاویه راه شیب   - ۱
 تجهیزات و مصالح چه مقدار است؟   ، و نقل وسایل 

 درجه  11.5( 1
 درجه  8.5( ۲
 درجه  5.5( 3
 درجه  3(  ۴

  راه شیب دار و گذرگاه )نکات و الزامات(  ”/ عبور افراد  : 2215پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 1گزینه 

ق  راه شیب دار در کارگاه ساختمانی راهی است که زاویه آن با سطح اف:   54صفحه    1-5-7-12بند  
درصد( بوده و برای عبور و مرور افراد و حمل و نقل وسایل، تجهیزات    ۲۰درجه )شیب    11.5حداکثر  

 . و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار می گیرد
حداقل ضریب اطمینان طراحی تجهیزات قالب بندی با قالب فلزی برای اجرای دال بتنی و مهار    - 2

 های اطمینان چقدر است؟   کردن آن و پایه 
3.0 )1 

22.5 ) 
32.0 ) 
41.6 ) 

   73ص 12 ” ( سازه بتنی )اجرا “   /   اطمینان   ضریب: 2220پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
   2  گزینه

ها و سایر قطعات   پایهها،    پانلها،    شمعکلیه اجزای قالب ها از قبیل  :   73صفحه    1-3-10-12بند  
طراحی و استفاده می شوند، باید توسط  ،  مهار کردن در کارهای بتنیو    قالب بندیمربوط که برای  

نسبت به بارهای وارده، طراحی و ساخته شوند.    2.5  شخص ذیصالح با ضریب اطمینان حداقل
در صورتی که در قالب بندی از قالب های پلیمری استفاده شود، باید استانداردهای مربوط رعایت 

 گردد. 

دستی استفاده شود، اختالف ارتفاع میان محل  چنانچه برای تخریب دودکش بلند صنعتی از روش    - 3
 تواند باشد؟   های زیر می   استقرار کارگران تا نقطه باالیی سازه کدام یک از گزینه 

 متر  1( 1
 متر  2( ۲
 متر  3( 3
 تواند هم تراز باشد.   می( ۴

“تخریب )دودکش بلند صنعتی و    / دودکش بلند صنعتی  : 2217پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 1گزینه   62ص 12  ” (مشابه سازه 

در صورتی که سازه های مذکور به طریق دستی تخریب گردند، باید از  :    62صفحه    2-6-8-12بند  
داربست استفاده شده و به تناسب تخریب سازه از باال به پایین، سکوی داربست نیز به تدریج  

ایین تر از نقطه باالیی سازه بوده  پایین آورده شود، به ترتیبی که همواره محل استقرار کارگران پ
 باشد.  متر 1.5متر و حداکثر   0.5ارتفاع حداقل و این اختالف 

 
  های ساختمانی برای محافظت از سقوط   های حفاظتی زیر در کارگاه   کدام یک از وسایل و سازه   - 4



 1401  دی   8  –   1نسخه    A دفترچه   

 رود؟   افراد به کار نمی 
 نرده حفاظت موقت ( ۱
 تور ایمنی ( ۲
 راهروی سرپوشیده موقت  (3
 –پوشش موقت فضای باز  (  ۴

  (راهروی سرپوشیده موقت )الزامات : 2207پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 3گزینه  34ص 12

 راهرو سرپوشیده موقت  :  34صفحه  4-5-12بند 
یا سایر معابر عمومی برای جلوگیری از    پیاده روهاکه به صورت موقت در    سازه ای است حفاظتی

 ایجاد می شود.  تجهیزات ساختمانی، وسایل و  خطر های ناشی از پرتاب شدن مصالح

 
متر تخریب و به جای آن یک ساختمان جدید به    16در نظر است یک ساختمان قدیمی به ارتفاع    - ۵

گزینه   متر باشد کدام   6متر احداث شود اگر برای هر دو حالت فاصلٔه بنا از معبر عمومی    22ارتفاع  
 در خصوص احداث راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی صحیح است؟ 

 مان الزامی نیست ولی هنگام احداث ساختمان الزامی است. هنگام تخریب ساخت( ۱
 هنگام تخریب و احداث ساختمان الزامی است. ( ۲
 هنگام تخریب و احداث ساختمان الزامی نیست. ( ۳
 هنگام تخریب ساختمان الزامی است ولی هنگام احداث ساختمان الزامی نیست.  (  ۴

  12ص 12(  وشیده موقت )احداث راهروی سرپ: 2199پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 4گزینه  

در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروی سر پوشیده :    12صفحه    3-2-2-12بند  
 الزامی است:  4-5-12موقت در راه عبور عمومی با رعایت مفاد بخش 

درصد ارتفاع آن    40از معابر عمومی کمتر از    تخریبالف: در صورتی که فاصله بنای در دست  
 باشد.

در    25یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از    احداثب: در صورتی که فاصله بنای در دست  
 صد ارتفاع آن باشد. 

تخریب = 16 × 0.4 = 6.4 𝑚 > 6 𝑚  الزم است
احداث  = 22 × 0.25 = 5.5 𝑚 < 6 𝑚    الزم نیست

 

 ر در مورد ماسک تنفسی حفاظتی صحیح نیست؟ های زی   کدام یک از گزینه   - ۶
( ماسک تنفسی که مورد استفاده قرار گرفته قبل از اینکه در اختیار فرد دیگری قرار داده شود، باید با آب  1 

 نیم گرم و صابون شسته و کاماًل ضدعفونی گردد. 
د ماسک تنفسی حفاظتی در  در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار از لحاظ فنی ممکن نباشد، بای(  ۲

 اختیار کارگران قرار داده شود.
باید ماسک تنفسی    ،از لحاظ فنی ممکن نباشد  ،در مواردی که جلوگیری از انتشار گازهای شیمیایی زیان آور( 3

 حفاظتی در اختیار کارگران قرار داده شود.
ای باز و در جریان هوا نگهداری  باید در فض  ،ماسک های تنفسی را در مواقعی که مورد استفاده نیستند  ( ۴

 نمود.

  )موارد استفاده( ماسک تنفسی حفاظتی : 2206پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 4گزینه  29ص 12
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  ماسک تنفسی حفاظتی:  29صفحه  5-4-12بند 
بخارهای شیمیایی زیان آور و یا  در مواردی که جلوگیری از انتشار گرد و غبار، گازها و    12-4-5-1

حفاظتی   تنفسی  ماسک  باید  نباشد،  ممکن  فنی  لحاظ  از  مزبور،  مواد  به  آلوده  محیط  تهویه 
استاندارد، مناسب با نوع کار، شرایط محیط و خطرهای مربوط، تهیه و در اختیار کارگران قرار  

 داده شود. 
ده قرار گرفته است، قبل از اینکه در اختیار فرد دیگری قرار  ماسک تنفسی که مورد استفا  12-4-5-2

 داده شود، باید با آب نیم گرم و صابون شسته و کامال ضد عفونی گردد. 
ماسک های تنفسی را در مواقعی که مورد استفاده نمی باشند، باید در محفظه های در   12-4-5-3

 بسته نگهداری نمود. 
 

  ازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی سازمان استان از وظایف و اختیارات کدام یک تائید تر   - ۷
 از مراجع زیر است؟ 

 هیات مدیره سازمان استان ( ۱
 بازرس یا بازرسان( ۲
 صرفًا رئیس سازمان استان( 3
 رئیس شورای مرکزی ( ۴

وظایف و اختیارات  “   /   سازمان  تایید ترازنامه : 198روبون: قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 1گزینه   15ق ماده   ” مدیره هیأت  

 مدیره به شرح زیر است: اهم وظایف و اختیارات هیأت - 15ماده  :  15قانون نظام مهندسی ماده 
 .عمومی مجمع  به  آن ارائه و سازمان ترازنامه تأیید -13

 
مهندسانی که فاقد شرایط الزم جسمی  های زیر برای تخلفات حرفه ای یکی از    کدام یک از مجازات   - 8

صحیح   برای نظارت بر یک پروژه ساختمانی شش طبقه بوده لیکن تعهد نظارت آن را پذیرفته است 
 باشد؟   می 

 ( مجازات انتظامی از درجه یک تا چهار ۱
 ( مجازات انتظامی از درجه یک تا سه  ۲
 مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج  ( 3
 درجه یک تا دو  ( مجازات انتظامی از۴

"تخلفات انضباطی و حرفه ای    /شرایط جسمی   222روبون: :قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 3گزینه  91)تخلفات انتظامی(" ق آ ا ماده  

موضوع قانون یا پذیرفتن یا    های مهندسیاشتغال به حرفهـ  ۴:    91قانون آیین نامه اجرایی ماده  
یا    شرایط قانونیـ به تشخیص قطعی مراجع قضایی ـ یا    شرایط روانیتعهد به انجام کاری که  

الزم برای انجام    امکانات مالی و فنییا    شرایط جسمییا    ظرفیت اشتغالیا    مدرک صالحیت معتبر
ار وی برای انجام آن کار خاتمه به ک  مهلت اعتبار پروانه اشتغالآن را ندارد یا از دست بدهد یا  

یافته باشد، یا تصدی یا اشتغال همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام همزمان آن ها با 
مجازات انتظامی از درجه  نامه مغایرت داشته باشد، به  ( مکرر این آیین۲قوانین، مقررات یا ماده )

 .سه تا درجه پنج

 
طبقه در شهر بیرجند که بر مبنای    5متر مربع در    3750زیربنای  در یک پروژه مسکونی با مساحت    - 9

  . باشد   بین صاحب کار و مجری ساختمان در حال اجرا می   ( مصالح   با ) قرارداد اجرای ساختمان  
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العالج تغییر   از سوی سازمان استان به علت بیماری صعب  از مهندسان ناظر معرفی شده  یکی 
 ادامه کار صحیح است؟ یافته است. کدام گزینه در مورد  

ساعت نسبت به معرفی ناظر جدید به صاحب کار و مجری    48سازمان استان موظف است حداکثر ظرف  (  ۱
 و مرجع صدور پروانه ساختمان اقدام نماید.

روز مهندس ناظر جدید را کتبًا به صاحب کار و مجری معرفی    15سازمان استان موظف است حداکثر ظرف  (  ۲
 نماید.

 روز مهندس ناظر جدید را کتبًا به مجری معرفی نماید.  15ار موظف است ظرف صاحب ک( 3
صاحب کار موظف است ظرف یک ماه مهندس ناظر جدید را کتبًا به مجری و سازمان استان و مرجع  (  ۴

 صدور پروانه ساختمان معرفی نماید. 

با    اجرای ساختمان   قرارداد "  / تغییر مهندس ناظر  : 46روبون: قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 2گزینه   154ص 2مصالح )کاربرگ الف("  

چنانچه بعدا به هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کنند، سازمان :    154صفحه    2مبحث  
را کتبا به مجری و صاحب کار معرفی   مهندس ناظر جدیدروز    ۱۵مذکور موظف است حداکثر ظرف  

 نماید.
در مجاور یک لوله آلومینیومی بدون اندود باید از مالت به عنوان پرکننده استفاده گردد. کدام یک   - ۱۰

 توان برای این منظور به کار برد؟   های زیر را می   از مالت 
 مالت گچ و آهک ( ۱
 مالت گچ و خاک ( 2
 مالت ماسه سیمان( 3
 مالت پوزوالن آهک ( ۴

 ه گزین پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: : 

 
 درخصوص استفاده از رنگ و پوشش در ساختمان کدام عبارت صحیح نیست؟   -۱۱
 های چوبی برای پوشش پارکت باید آب پایه باشد.    الک( ۱
 های مورد استفاده مجاز نیست.   های آلی در رنگ وجود حالل ( 2
 های تزئینی باید آب پایه باشند.  رنگ( 3
 استفاده از رنگ روغنی مجاز است.  ( ۴

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

   ایمنی، بهداشت و مالحظات زیست محیطی:   124صفحه  4-16-5بند 
 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

 
 کدام گزینه در مورد قیرها صحیح است؟   - ۱۲

 RC90/15و  RC25/85از  انواع قیرهای دمیده عبارتند ( ۱
 استفاده شود.  قیرهای دمیده به علت حساسیت بیشتر نسبت به دما همواره باید برای پر کردن درزها( 2
 توان در راه سازی برای اندودهای نفوذی و سطحی استفاده کرد.  قیرهای محلول را می ( ۳
 بنزین به دست می آید. قیر کندگیر از حل کردن قیر خالص در (  ۴

 3گزینه   83ص 5قیر و قطران )دسته بندی(  : 1678پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

قیرهای محلول: قیرهای خالص جامد یا نیمه جامد هستند و    -پ  :    84صفحه    2-1-2-11-5بند  
مصرف آن ها جز به روش حرارت دادن که موجب کاهش کندروانی قیر می شود، امکان پذیر  
نیست. راه دیگر استفاده از قیر، تهيه قیرهای محلول به روش مخلوط کردن قیرهای خالص با 

نیمه جامد به مایع تغییر می دهد. قیرهای حالل های نفتی است که حالت قیر را از جامد یا  
محلول، یا پس برگشته، با مخلوط کردن قیرهای خالص در حالل ها یا حل کردن قیر در آن ها و  
یا روغن های نفتی سبک و فرار مانند بنزین و نفت سفید، به دست می آید. نوع و کیفیت این  

ا و مقدار آن ها دارد. هرقدر حالل  قیرها بستگی به نوع قیرهای خالص اصلی و کیفیت حالل ه
مصرفی زیادتر باشد، قیر محلول، شل تر و روان تر است. کندروانی قیرهای محلول باید حتی 
االمکان به اندازه ای باشد که برای گرم کردن آن ها نیاز به حرارت زیاد نباشد، البته این حرارت  

ل، در راه سازی برای اندودهای نفوذی،  یرهای محلوباید از درجه اشتعال حالل ها کمتر باشد. ق
اندودهای سطحی، آسفالت سطحی، آسفالت سرد کارخانه ای یا مخلوط در محل، درزگیری ترک 

به مصرف می رسد.  ترمیمی  و دیگر عملیات  آسفالتی  بر حسب سرعت گیرش،    های  قیر،  این 
 تصعید مواد فرار و نوع حالل ها، به سه گروه زیر تقسیم می شود: 

 
 کدام گزینه در خصوص بتن خود متراکم صحیح نیست؟   ۱۳

 استفاده از پودر سنگ آهکی در مخلوط بتن مجاز نیست. ( ۱
 . .خود متراکم استفاده کرد  با در نظر گرفتن تاثیر ،آن در ساخت بتن  ،توان از هر اندازه حداکثر سنگدانه  می  ( 2
 توان از مواد افزودنی پلی کربوکسیالت استفاده کرد.   برای تامین روانی مخلوط بتن می( 3
 استفاده کرد. توان از انواع سیمان پرتلند در ساخت بتن خود متراکم شونده  بسته به شرایط محیطی می( ۴

بتن خودمتراکم شونده )استاندارد ها و ویژگی  : 1675پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 1گزینه  73ص 5ها(  

از    کوارتزو    بازالت،  آهکیمانند    پودر سنگ های خنثی  -ث :    74صفحه    5-1-3-10-5بند   حاصل 
مخلوط بتن مجاز می باشند.   گرانرویبرای تأمین    سیمان پرتلند آهکیآسیاب کردن سنگ ها و  

 دانه بندی پودر سنگ در ترکیبات پودرها نباید وجود داشته باشد.    ترکیب زیان آوراما هیچ نوع  
 تواند ریزدانه تر یا درشت دانه تر و یا مشابه دانه بندی سیمان پرتلند باشد. می 

 
 کند؟   های زیر از نظر عایق حرارتی و صوتی بهتر عمل می   کدام یک از مالت   - ۱۴

 ( مالت ماسه و آهک  1
 مالت گچ و آهک ( ۲
 مالت باتارد( ۳
 مالت گچ و پرلیت ( ۴
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مالت ساختمانی )دسته بندی از نظر مواد  “  / عایق حرارتی  : 1663پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 4گزینه   ص5  ”چسباننده( 

خوبی است.   جاذب صوتی مناسب و عایق حرارتی:  مالت گچ و پرلیت:    33صفحه    8-2-2-5-5بند  
،  عایق بودن، به سبب آتش سوزیرا کاهش می دهد و در هنگام  خطر گسترش آتشاین اندود 
 ساختمان مؤثر است. و بتنی نفوذ حرارت به اسکلت فوالدیدر کاهش 

 
  توان به صورت کالف بسته بندی و حمل کرد، چقدر است؟   که می   340حداکثر قطر میلگرد آج    -۱۵

 حداقل قطر کالف در این حالت چقدر میباشد؟ 
 میلی متر 2400 میلی متر و 12( 1
 میلی متر 2000میلی متر و   10( ۲
 میلی متر 1600میلی متر و  10( 3
 میلی متر 1600میلی متر و  8  ( 4

“آهن، فرآوده آهنی و مصالح جوش کاری )بسته    / قطر کالف  : 1699پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 1گزینه  149ص5  ” ، حمل و نگهداری( بندی 

میلی   ۱۲با قطر کوچکتر یا برابر    ۴۰۰و آج    ۳۴۰، آج  ۲۴۰میلگرده ای س  :    150صفحه    10-6-19-5بند  
با طول های مساوی بسته بندی می شوند.    شاخه مستقیم و یا به صورت    کالفمتر به صورت  

 ۳۴۰آج  ،  ۲۴۰برابر قطر میلگرد باشد. میلگرده ای س    ۲۰۰میلگردهای کالف باید حداقل    قطر کالف
فقط به صورت شاخه   ۵۰۰آج  میلی متر و نیز تمامی میلگرده ای    ۱۴با قطر برابر و بزرگتر    ۴۰۰آج  و  

 مستقیم با طول های مساوی بسته بندی می شوند. 
 

در شکل یک نرده که در ورودی یک سالن مسابقات ورزشی قرار دارد نشان داده شده است. برای    - ۱۶
ها به زمین به کدام یک    حداقل لنگر ناشی از بار زنده بدون ضریب در محل اتصال پایه   ، محاسبات 

 های زیر نزدیک است؟   از گزینه 
7.3 kN.m )1 

23.2 kN.m ) 
34.6 kN.m ) 
45.4 kN.m ) 

 4گزینه  : 1722پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 :    27صفحه  7-5-6بند 
و    متر   6.5یک تیر داخلی دو سر ساده فوالدی به طول    ، ن در بخشی از طبقات اداری یک ساختما   ۱۷

  نو بار زنده آ  2kN/m  6.5چنانچه بار مرده بخش موردنظر    . متر مفروض است   2.5عرض بارگیر  
 2kN/m3    باشد حداقل مقاومت طراحی خمشی تیر به کدام یک از گزینه های زیر نزدیک تر خواهد

وزن تیغه    ، صرف نظر شود بار روی تیر گسترده یکنواخت است بود؟ از وزن تیر و مؤلفۀ قائم زلزله  
 . . بندی در نظر گرفته شده است و بارهای قید شده بدون ضریب بار هستند 

1 )67 kN.m  
2 )125 kN.m 
3 )170 kN.m 
4210 kN.m ) 
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 3گزینه    : 1716پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 :   10صفحه  3- 2- 6بند 
یک پمپ خاص در طبقه چهارم و    ، قۀ متعارف با اهمیت خیلی زیاد در یک ساختمان هشت طب   - ۱۸

مستقیمًا توسط شاسی به کف متصل شده است )مطابق شکل(. ارتفاع    ، عین همان پمپ در بام 
آن    mm 750هر پمپ   وزن مؤثر  استاتیکی معادل    . کیلوگرم است   250و  چنانچه روش تحلیل 

ت بام چند برابر نیروی زلزله افقی وارد بر پمپ  نیروی زلزله افقی وارد بر پمپ پش   ، مدنظر باشد 
  طبقه چهارم است؟ نزدیک ترین گزینه به جواب را انتخاب کنید. 

 برابر 1.5حدود ( ۱
 برابر 2حدود  ( ۲
 تقریبًا برابر هستند. ( 3
 برابر  2.5حدود (  ۴
 
 
 

 1گزینه  :  2828پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 :  58صفحه   1-1-2- 4بند  2800استاندارد 
 

 کدام گزینه در خصوص اجرای اجزای غیر سازهای معماری صحیح است؟   - ۱۹
 ر وادار چید توان دیوارهای بلوکی را بدون جداسازی از ب    همواره می( ۱
 نزدیکی ستون نیست.  متر لزومی به اجرای وادارهای انتهایی در 3.5در دیوارهای بلوکی با ارتفاع کمتر از  (۲
 متر مربع الزم نیست.  15های کاذب با مساحت  جزئیات لرزه ای برای سقف ارائه( 3
 برای اجرای بازشو همواره نیاز به اجرای و ادار و نعل درگاه در کنار بازشو است.  ( ۴

دیوار  )  تیغه بلوکی “   / متر   3/ 5با ارتفاع کمتر از    دیوار: 2881پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 2گزینه   5ص   2800استاندارد    6پیوست    ”( تیغه یا  داخلی  

    بلوکیتیغه  -3-2-1-4-1-6پبند 

جدا سازی در  طراحی می شود.    پوسته و دال دو طرفه در تیغه های بلوکی، دیوار مشابه با یک  
بست ،  قطعات نبشی فوالدیمی تواند توسط    مهار در جهت خارج از صفحهو    جهت داخل صفحه

دو  ها در    متصل به ستونو    تراز سقفدر    متصل به سازهو یا قطعات مشابه آنها،    شکل   Uهای  
می توانند منقطع یا پیوسته   قطعات اتصال، انجام شود . وادارهای میانیو    انتهای )طرفین(”دیوار
 المان مسلح کننده طراحی شوند. در این دیوارها باید از    یروی خارج از صفحهباشند که باید برای ن

و از بست های فوالدی    دیوارهای دارای مالت ماسه سیمانبرای    نردبانییا    خرپایی  د بسترمیلگر
 حفظ پیوستگی و    یکپارچه سازیجهت    دیوارهای دارای مالت بستر نازكمنقطع یا پیوسته برای  

 دیوار استفاده کرد . 

 نمی باشد.   یکی ستوننزددر    وادار انتهاییلزومی به اجرای    متر  5/3دیوارهای با ارتفاع کمتر از  در  

 
هایی که باید برای کنترل کیفیت    عدد شمع استفاده شده است. تعداد شمع   8در یک پروژه از    - ۲۰

 مطابق با کدام یک از گزینه های زیر است؟   ، تحت آزمایش استاتیکی قرار گیرند 
 میتوان از آزمایش استاتیکی صرف نظر نمود.( ۱
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 حداقل یک شمع ( ۲
 حداکثر دو شمع( 3
 حداقل دو شمع(  ۴

"شمع اصلی )تعداد، درصد    /آزمایش استاتیکی  : 1802پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 1گزینه    87ص 7آزمایش("  

آزمایش:    88صفحه    5-4-8-6-7بند   مورد  های  شمع  کل  تعداد  تعیین  و  )  جهت  استاتیکی 
  :لحاظ گردد  مشاور ژئوتکنیک( باید الزامات کلیه بندهای زیر با نظر دینامیکی

 مورد آزمایش استاتیکی و دینامیکی قرار گیرد.   ٪ از کل شمع های اصلی۲تعداد حداقل 
 قرار گیرد.  آزمایش استاتیکیشمع اصلی مورد  ۲در هر پروژه حداقل 

باشد می توان از انجام    عدد   ۱۰از  کمتر    تعداد شمع های اجراشدهدر صورتی که در یک پروژه  
 . آزمایش های استاتیکی صرفنظر نمود

 
 ؟ نیست های مهاری کدام عبارت صحیح    در سازه نگهبان با سیستم   ۲۱

 استفاده از بلوک بتنی در انتهای مهار امکان پذیر است. ( ۱
 مهاربندهایی که بیش از دو سال استفاده میشوند باید به صورت دائمی طرح شوند.  ( ۲
 های رسی بیشتر از خاک های ماسه ای است.   زمان الزم برای آزمایش خزش در خاک ( 3
 متر الزامی است.  5در سیستمهای میخ مهاری رعایت طول آزاد ( ۴

 4گزینه   66ص 7(  طراحی مهار سازه نگهبان )  :1794پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

سیستم های متشکل از یک سر مهاری، یک طول    -پ:    65صفحه    1-8-5  –  7: بند    2و    1گزینه  
 .  بلوک بتنی یا صفحه فوالدی در انتهای مهارآزاد مهاری و یک 

مهاربندی استفاده کرد.    به عنوان عناصر موقتی یا دایمی سازه نگهباناز مهاربندی ها می توان  
دو سال از  بیشتر  که  عنوان    هایی  به  باید  گیرند  قرار می  استفاده  دایمی مورد   مهاربندی های 

 . شوند  طراحی
 :   69صفحه  10-5-7جدول :  3گزینه 

 آزمایش خزش مهارها
خزش مدت نگهداری بار حداکثر در آزمایش مقدار بار خاک  نرخ قابل قبول  
بار طراحی  % 150 ماسه  ساعت  ۲الى  ۱    لگاریتم زمان - نمودار تغییر مکاندر  

  دقیقه   ۲۰خزش در بازه های باید 
باشد.   میلی متر  ۲از  کمتر  بار طراحی  % 150 رس  ساعت 24   

 باتوجه به جدول مدت زمان آزمایش در خاک رسی بیشتر از خاک ماسه ای است.
که برای    مشخصات کابل های پیش تنیدگی و میلگردهایی  :    66صفحه  2-2-8-5-7: بند    4گزینه  

طول  مربوطه تعیین شوند.    ایآیین نامه های سازه  مهاربندی به کار گرفته می شوند، باید براساس
 گردد.  متر انتخاب ۵نباید کمتر از  آزاد مهاربندی ها

الیه بندی    درصورتی که  ، طبقه   4به منظور شناسایی زمین برای ساختمان سازی گسترده با ارتفاع    -   ۲۲
برای به دست آوردن اطالعات ژئوتکنیک با کمترین تعداد گمانه    ، یکنواخت باشد زمین به صورت  

 ها است؟   کدام یک از مقادیر زیر فاصله قابل قبول بین گمانه 
 متر   120تا  100( فاصله 1
 متر 30تا  10فاصله ( ۲
 متر  50تا   20فاصله  ( 3
 متر 100تا  50فاصله (  ۴

تعداد و فاصله    "  /   یا چاه شناسایی   له گمانه فاص :  1777پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
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 4گزینه  19ص7گمانه یا چاه شناسایی )ساختمان سازی گسترده یا انبوه سازی(”  

ساختمان سازی چنانچه گمانه زنی به منظور شناخت یک زمین برای  :    19صفحه    6-1-2-3-2-7بند  
 انجام شود رعایت موارد زیر الزامی می باشد:  گسترده یا انبوه سازی

 باشد:  طبقه  ۵ساختمان سازی گسترده با ارتفاع کمتر از اگر منظور شناسایی زمین برای  -ت
بین گمانه ها متناسب   متر   ۱۰۰تا    ۵۰فاصله  باشد،    الیه بندی زمین به صورت یکنواختاگر    -1-ت
 قابل قبول می باشد.  ه زمینپیچیدگی الیو  اهمیت ساختمان، تعداد طبقاتبا 
زمین ها،    کوهها و    نزدیک رودخانهها،    مجاور گسلباشد )مثل    الیه بندی زمین پیچیدهاگر    -۲-ت

 ها قابل قبول می باشد. متر بین گمانه ۳۰فاصله حداکثر ها(،   درهو  های بسیار ناهموار
 

 شناسایی ژئوتکنیک صحیح است؟ های زیر در خصوص گودبرداری و    کدام یک از گزینه   - ۲۳
 برسد.  متر باید توسط شورای عالی شهرسازی به تصویب   20ضرورت احداث گود با عمق بیش از   ( ۱
 صرفًا ناپایداری دیواره گود و تغییر مکان اطراف گود کنترل می شود.   ، ها در گودبرداری( ۲
 های برجا نیست.   آزمایش پرسیومتری جزو آزمون( ۳
  3قبل از رسیدن به عمق نهایی گمانه خاک همچنان سست باشد عمق گمانه باید حداقل تا در صورتی که  (  ۴

 متر ادامه یابد.

گودبرداری و پایش    "  / متر    ۲۰گود با عمق بیشتر از  : 1782پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 1گزینه  )مالحظات کلی(”  

گودبرداری  در این مبحث برای    طراحی و اجرای گودهاالزامات و مبانی در  :    31صفحه    1-3-3-7بند  
احتراز    متر  ۲۰احداث گود با عمق بیشتر از  می شود از    توصیهاست و اکیدا    متر  ۲۰های کمتر از  

 : موارد زیر باید انجام پذیرد احداث گودهای عمیق ترشود. در صورت ضرورت 
 . به تصویب برسد شورای عالی شهرسازیتوسط   ضرورت احداث• 
٪ افزایش  ۲۰  ضرایب اطمینان پایداری و مقاومتی٪ کاهش و  ۲۰ها    مقادير مجاز تغییر شکل •  

 پیدا کند.  
 افزایش پیدا کند.   پنجاه درصد 1-2-7ها نسبت به جدول  تعداد گمانه • 
طول  می شود، در    محدوده ای که شامل ساختگاه در    مطالعه جامع جریان های آب زیرزمینی•  

 آن ارائه گردد.  گزارشانجام پذیرد و  ساخت و بهره برداری از ساختمان، گودبرداری دوران
 انجام پذیرد.  احداث این گودها مطالعه اثرات زیست محیطی• 
 انجام شود.  شرایط استاتیکی و دینامیکیدر  مطالعه کامل بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه• 
انجام پذیرد و گزارش آن    دوران ساختدر    پایش گود با روش های پیشرفته و تجهیزات کامل•  

 ارائه شود.  دو هفته یکبار هر
 

 های زیر درخصوص گمانه زنی و حفاری صحیح است؟   کدام یک از گزینه   - ۲۴
 ها حتی زیر سطح آب از حفاری دورانی استفاده کرد.   نمیتوان برای گمانه زنی در خاک( ۱
 قبول نیست.  میله توخالی در زیر سطح آب قابلاخذ نمونه دست نخورده در روش حفاری با اوگر با ( ۲
 استفاده کرد. در هیچ شرایط نمیتوان برای اخذ نمونۀ دست نخورده در خاک چسبیده از حفاری دورانی( ۳
است توسط    هایی که دارای قلوه سنگ  های مخلوط به خصوص خاک   همواره باید نمونه گیری در خاک (  ۴

 ماشین انجام شود.

حفاری گمانه و نمونه    "  / حفاری اوگر با میله توخالی  : 1779پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 2گزینه     22ص 7برداری خاک )روش حفاری(”  



 1401  دی   8  –   1نسخه    A دفترچه   

که    خاک چسبنده نرم و کم عمقفقط در   حفاری با اوگر با میله توپر:    22صفحه    4-2- 2-3-2-7بند  
قابل   باالی سطح آب در    حفاری اوگر با میله توخالیمی باشد.    قابل قبولاست    پایدار  دیواره گمانه 
 قابل قبول نیست.  زیر سطح آبدر این روش در   اخذ نمونه دست نخوردهقبول است. 

 
 نقش اصلی کالف در ساختمان بنایی با کالف چیست؟   - ۲۵

 تحمل بارهای قائم ( ۱
 تحمل بارهای جانبی ( 2
 یکپارچگی ساختمانمحصور کنندگی و افزایش ( ۳
 تشکیل قاب خمشی توسط کالف قائم و افقی (  ۴

)طرح و اجرای ساختمان با    8مبحث    دامنه کاربرد “   / کالف  :  1808پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه    2ص 8  ”( مصالح بنایی 

با    کالف:    2صفحه    2-1-8بند   ها  این ساختمان  کنندگیدر  باعث    نقش محصور  افزایش  خود 
 ساختمان می شود.  یکپارچگی

  کدام گزینه در خصوص مشخصات مصالح مصرفی در اجرای ساختمان با مصالح بنایی صحیح  - ۲۶
 است؟ 

 های بنایی مسلح استفاده کرد.  سیمان بنایی را نمیتوان در ساختمان( ۱
 در هیچ شرایط استفاده مجدد از سنگ مصرف شده مجاز نیست. ( ۲
 قلوه سنگ مجاز نیست.  به هیچ عنوان استفاده از( 3
 آهک هیدارته هیدرولیکی را نمیتوان برای ساخت مالت و شفته آهکی استفاده کرد.  ( ۴

  ” )ساختمان با مصالح بنایی(   سیمان  ”/   سیمان بنایی :  1814پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 1گزینه   28ص 8

  :سیمان بنایی :   28صفحه 1-2-2-2-8بند 
می توان به کار    بنایی غیرمسلحمورد استفاده در    تهیه انواع مالت و دوغاب سیمانی است که در  

اعضای و    بنایی مسلح. استفاده از سیمان بنایی در  (3516  -   1برد )استاندارد ملی ایران، شماره  
که    در جاییو همچنین    پیها و    کالف ، مانند  های بنایی غیر مسلح  ساختمانو بتن آرمه در    بتنی

ساخت آن در    پرهیز از مصرفو    شناسایی سیمان بنایی ، مجاز نمی باشد. برای  میلگرد وجود دارد
 تولید می کنند.  سیمان را رنگی، این نوع بتن

 
 های با مصالح بنایی کدام عبارت در خصوص واحد مصالح بنایی صحیح نیست؟   در ساختمان   - ۲۷

 کامل در اعضاء غیر باربر مجاز نیست. استفاده از آجرهای نیمه به جای یک آجر ( ۱
 مجاز نیست.  های قائم بدون ُپر کردن سوراخ ها در اعضاء باربر استفاده از بلوک سفالی دیواری با سوراخ( ۲
 ها در اعضاء باربر مجاز نیست.  استفاده از بلوک سیمانی دیواری بدون ُپر کردن سوراخ( 3
غیر باربر مجاز در اعضا    mm 10استفاده از آجر رسی با ضخامت پوسته و جدار داخلی بین دو سوراخ  (  ۴

 نیست 

  واحد “   / خطر نسبی زلزله خیلی زیاد و زیاد    /رسی    آجر: 1815پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 4گزینه   31ص 8 ” )ساختمان با مصالح بنایی(   مصالح بنایی

عمود  ها باید    ، سوراخواحدهای مصالح بنایی سوراخ دار و توخالیدر    -۲:    31صفحه    4-2-2-8بند  
  آجرهای رسیآن توزیع شوند. در    یکنواخت در سطحو به طور    بنایی  بر سطح بزرگ واحد مصالح

میلی متر محدود شود    ۲۵باید حداکثر به    های دایره ای  قطر سوراخ و    های مربعی  اندازه سوراخ 
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میلی متر باشد.   ۱۰بیش از    جداره داخلی بین دو سوراخمیلی متر و    ۱۵بیش از    ضخامت پوستهو  
دیوارهای غیر  شرایط فوق، بکار بردن این واحدهای مصالح بنایی فقط در    در صورت تأمین نشدن

 مجاز است.  ای سازه
 

 کدام گزینه در خصوص دیوار محوطه صحیح است؟   ۲۸
 متر لحاظ یک درز انقطاع کافی است.  50به طول   برای اجرای دیوار محوطه( ۱
 توان از دیوار بنایی با کالف استفاده نمود.   برای دیوار محوطه در معابر پر تردد می ( ۲
 مجاز است.  متر 2.20میلی متری برای دیوار بنایی غیر مسلح و بدون کالف به ارتفاع   220عرض دیوار ( 3
از نوع بنایی مسلح  (  4 از بار زلزله    هفقط باید برای نیروی افقی داخل صفحپی دیوار محوطه  دیوار ناشی 

 طراحی گردد.

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

 بیشتر باشد.  ۱۰محوطه نباید از  نسبت ارتفاع به عرض دیوار  -3:  61صفحه  6-3-8بند 
ارتفاع 
عرض

≤ 10 →  2200220 = 10  → 𝑜𝑘  

 های بتن آرمه صحیح است؟   کدام گزینه در خصوص اجزاء تشکیل دهنده بتن برای ساختمان   - ۲۹
 نوع سیمان مصرفی در بتن صرفًا با توجه به مقاومت مورد نظر انتخاب می شود.( ۱
 فت شده کارخانه تولید ،بتن در ساخت بتن مجاز نیست. به هیچ عنوان استفاده از آب بازیا (۲
کردن قطعات بتنی    های بازیافتی حاصل از خرد  توان از سنگدانه  با لحاظ شرایط آیین نامه بتن ایران می(  ۳

 بدون فوالد در ساخت بتن سازهای استفاده نمود.
صرفًا، دانه بندی و مقاومت سایشی  مشخصات مورد توجه در سنگ درشت دانه مورد استفاده در بتن  (  ۴

 است. 

الزامات اجرایی  )   سنگ دانه“   /  سنگ دانه بازیافتی: 1986پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 3گزینه     456ص 9  ” ( مصالح 

حاصل از خرد کردن قطعات بتنی بدون  )   سنگ دانه های بازیافتی:    456صفحه    2-4-4-22-9بند  
مصرف نمود؛ مشروط بر آن که ضوابط   ای   بتنهای سازهرا میتوان در    باز فرآوری شده ( و  فوالد

 ، رعایت شوند. آبا، ی بتن ایران آیین نامه
 

  اتصال نشان داده شده مربوط به یک سازه قاب خمشی بتنی با شکل پذیری زیاد است. حداقل  - ۳۰
و    S520( در این اتصال به کدام گزینه نزدیکتر است؟ میلگرد طولی تیرها از نوع  hبعد ستون ) 

  است.   S420ها از نوع    میلگرد طولی ستون 
400 mm )1 

2500 mm ) 
650 mm )3 

4700 mm ) 

  374ص9  ” ( قاب ویژه   ) اتصاالت تیر به ستون  “   /بعد ستون  :  1926سوال در پاسخ یاب روبون:پاسخ 
   3گزینه 
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ی اتصال تیر به   آرماتورهای طولی تیر از ناحیهدر مواردی که  :    374صفحه    3-2-5-6-20-9بند  
به دست ترین مقدار    بیشتیر باید    موازات آرماتورهای طولی، به  hعبور می کنند، بعد گره،  ستون  

 آمده از )الف( تا )پ( باشد. 
20برابر با  تر    مگاپاسکال و کم  ۴۲۰میلگردهای با مقاومت تسلیم  برای    -الف  

𝜆
𝑑𝑏  که، 𝑑𝑏  بزرگ  قطر

 ترین میلگرد است.
  قطر بزرگ ترین بر اساس    26dbبرابر با  مگاپاسکال    ۵۲۰میلگردهای با مقاومت تسلیم  برای    -ب

 میلگرد  

به اتصال تیر به ستون وصل بوده و با عمل   در امتداد مورد نظر که    نصف ارتفاع هر تیری  -پ  
 ، در اتصال ایجاد برش می کند. سیستم مقاوم در برابر زلزلهکرد خود به صورت بخشی از 

max {
26 × 25 = 650 𝑚𝑚 
700 ÷ 2 = 350 𝑚𝑚 → 650 𝑚𝑚 

 
گزینه های    بول بتن در طرح نشان داده شده به کدام یک از اندازه اسمی بزرگترین سنگدانه قابل ق   - ۳۱

  ها به میلیمتر است.   زیر نزدیک تر است؟ اندازه 
22mm )1 

219 mm ) 
3 )15 mm  
4 )12 mm  

اطالعات  “   / اسمی بزرگترین سنگ دانه    اندازه: 1988پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 2گزینه   460ص 9  ”( مخلوط بتن )   طراحی

 :   460صفحه  6-1-4-22-9بند 

 نباید از حداقل موارد زیر بزرگتر باشد:ی اسمی بزرگترین سنگ دانه  اندازه  -
 ، کوچک ترین بعد داخلی قالبیک پنجم  •
 ،  ضخامت دالیک سوم   •
 ،گروهی یا تکی آرماتورهای میان آزاد فاصله ی حداقل  چهارم  سه •
 . تورها آرما روی بتنی پوشش ضخامت حداقل  چهارم  سه •

min

{
 
 
 

 
 
 

1
5  × 150 = 30 
1
3  × 150 = 50
3
4  ×  26 = 19.5
3
4  ×  30 = 22.5

→ 19.5 𝑚𝑚 

میلیمتر که به عنوان آرماتور برشی در    19_ در سازه های بتنی حداقل قطر سر گل میخ سردار به قطر  ۳۲
 دال های دو طرفه به کار برده میشود چه مقدار است؟ 

1 mm (60 
2 mm (50 
345 mm ) 
4 mm (۴0 

  73ص 9  (آرماتور برشی )  گل میخ سردار : 1876پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
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 1گزینه 

های )الف( و )ب( زیر باید  محدودیتبر اساس استاندارد فوق الذکر  :    73صفحه    2-11-4-9بند  
 رعایت شوند:

 گل میخ باشد. سطح مقطع میلهبرابر  ۱۰باید حداقل  مساحت سطح سر گل میخ -الف 
 مگاپاسکال باشد. ۳۵۰گل میخ باید حداقل   مقاومت تسلیم مشخصه -ب

10 ×  𝜋 × 19
2

4 = 
𝜋 × 192 

4 = 3610 =  𝑑2 → 𝑑 = 60 𝑚𝑚 
 کدام گزینه در خصوص الزامات ساخت و نظارت ساختمان های بتن آرمه صحیح است؟   _ ۳۳
 ماتورهایی که بخشی از آنها در بتن جای گذاری شده اند، مجاز نیست. هیچ گاه خم کردن آر( ۱
از خروج بتن از مخلوط کن روان کردن مجدد آن با استفاده از افزودنی های روان کننده با شرایط و قبل  (  2

 قابل قبول مجاز نیست.حدود 
 روز عمل آوری شود. 3دت  ( در مواردی که دوام بتن از اهمیت برخوردار است باید بتن حداکثر به م3
مربوط  اگر میلگردهایی که دچار خم و اعوجاج شدید شده اند تحت آزمایش خمش قرار گرفته و ضوابط  (  ۴

 را برآورد ،نماید قابل قبول میباشد 

ارزیابی و  “   /  دچار خم و اعوجاج شدید  میلگرد  : 1996پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 4گزینه     487ص 9  ” )مشخصات میلگرد( پذیرش آرماتور 

 :   487صفحه  4-12-22-9بند 

تحت  شده اند، تنها زمانی قابل قبول میباشند که  میلگردهایی که دچار خم و اعوجاج شدید  -پ 
 قرار گرفته و ضوابط مربوط را براورده نمایند. آزمایش خمش

 
برای    mm 10و آرماتور عرضی به قطر    20mm_ حداقل کرنش گسیختگی برای آرماتور طولی به قطر  ۳۴

به  به ترتیب از راست    S400( در قاب خمشی بتنی ویژه با فوالد  A10برابر قطر )   10نمونه به طول  
 )چپ کدام یک از مقادیر زیر است؟ 

 درصد  12و  14( 1
 درصد  12و  12( 2
 درصد  16و  14( 3
 درصد  16و  12( 4

 1گزینه    : 1873اب روبون: پاسخ سوال در پاسخ ی

 قاب های ویژه در  طولی آجداردر آرماتورهای :   70صفحه   9-8-4-9بند 

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

 درصد باشد.  ۱۰برابر   میلی متر ۵۷میلی متر و تا   ۳۵آرماتورهای به قطر بزرگتر از برای 
 :   64صفحه   2-4-9جدول 

ویژگی های کششی آرماتورها    

عالمت   رده 
 مشخصه 

طبقه بندی از نظر  
 شکل رویه 

طبقه بندی از نظر  
 شکل پذیری

مقاومت کششی  
 حداقل، 

 مگاپاسکال 

  fyتنش حد تسلیم 
[ 1کرنش گسیختگی] ،مگاپاسکال   

 A10حداقل A5حداقل حداکثر  حداقل
S400 400آج  12 16 - 400 600 نیم سخت  آجدار جناغی  

 
_در کدام یک از گزینه های زیر میتوان در دال بتنی یک طرفه از شبکه سیمی جوش شده استفاده  ۳۵
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 کرد؟ 
 میلی متر باشد   18متر با قطر آرماتورهای شبکه  3.5( در دالهای با دهانه ۱
 میلی متر باشد   18متر با قطر آرماتورهای شبکه  2.5( در دالهای با دهانه ۲
 میلیمتر باشد   14متر با قطر آرماتورهای شبکه  3.5( در دالهای با دهانه 3
 میلی متر باشد. 14متر با قطر آرماتورهای شبکه  2.5( در دالهای با دهانه ۴

آرماتور  )   یک طرفه  دال“   / شبکه سیمی جوش شده  :  1898پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 4گزینه       151ص 9  ”( خمشی 

شبکه ی سیمی توان از    می  متر  ۳ی کمتر از    دال های با دهانهدر  :    151صفحه    7-6-7-9-9بند  
ای نزدیک به باالی   نقطه از    به صورت منحنیبوده، و    میلی متر  ۱۶قطر آن کمتر از  که    جوش شده

عبور می کند، استفاده شود.    نقطه ای نزدیک به پایین دال در وسط دهانهتا    روی تکیه گاهدر    دال
 شود.  مهاراز روی تکیه گاه گذشته و یا در تکیه گاه  به صورت ممتدای باید  شبکهچنین 

 
در یک ساختمان با اسکلت بتنی و با کاربری استخر شنا از مصالح معمولی برای نازک کاری استفاده    - ۳۶

حداکثر نسبت آب به سیمان    ، برای آنکه بتن سازه این ساختمان با دوام به شمار آید   . شده است 
شود    احداث می   ها در این ساختمان که با حداقل رده مجاز بتن   و حداقل پوشش آرماتورهای دال 

 های زیر باید باشد؟   مطابق با کدام یک از گزینه 
 mm35، حداقل پوشش=   0.45 = حداکثر نسبت آب به سیمان( ۱
   mm35، حداقل پوشش=   0.4 = حداکثر نسبت آب به سیمان( ۲
 mm40، حداقل پوشش=   0.45 = حداکثر نسبت آب به سیمان( ۳
 mm40، حداقل پوشش=  0.4 = حداکثر نسبت آب به سیمان(  ۴

  ”/ 1- 1پ 9/جدول   دوام بتن  / استخر شنا  :  2003و  2001و   2000پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه     500ص 9  ” ( دسته بندی )   شرایط محیطی

 :   500صفحه   ۱- ۱پ-۹جدول 
دسته بندی شرایط محیطی از دیدگاه دوام بتن    

رده   رده بندی  ردیف
هایی از شرایط محیطی مشابه با رده  نمونه توصیف شرایط  مشخصه 

 بندی

2 

های کلرید به غیر از آب  خوردگی ناشی از یون
دارای میلگرد یا سایر فلزات مدفون  شور دریا )بتن  

های کلرید، شامل  و در تماس با آب حاوی یون
زدا، با منبعی غیر از آب دریای شور(. های یخنمک  

XCD1  های کلرید سطوح بتنی در معرض یون - رطوبت متوسط
 موجود در هوا 

XCD2   مرطوب، به ندرت
استخر شنا  - خشک   

XCD3 
بتن آرمه در تماس  
مستقیم با خاک  
 دارای یون کلرید 

هایی از ساختمان که در تماس با  قسمت -
خاک مهاجم هستند و در زیر سطح آب  

زیرزمینی واقع شده اند )آب به راحتی می  
 تواند از سطح به داخل نفوذ پیدا کند(

XCD4 های تر و  چرخه
 خشک شدن 

هایی از ساختمان که در معرض بخش -
دارند، پاشش کلریدی قرار    

ها، های محوطه ساختمانروسازی -  
ها. دال پارکینگ -  

 :  504صفحه  2-1پ -۹ جدول
ضوابط طرح مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون های کلرید   

طبقه  
 بندی

دسته  
حداقل مقدار مواد   نوع سیمان انتخابی  بندی

 kg/m3سیمانی، 

حداکثر نسبت آب به  
 مواد سیمانی  

ی بتن  دهحداقل ر
 )مقاومت مشخصه(

2 
XCS2   
XCD2 
XCD3 

( و 2( و )1سیمان پرتلند نوع )  CEM I – 

SR10 های آمیخته و سایر سیمان   325 0.45 C35 

 :  509صفحه  5-1پ 9جدول 
کلریدی به میلیمتر مقادیر حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگردها در شرایط محیطی خورنده   

محیطی نوع شرایط   نوع عضو    
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(1)  
XCS1 

 XCD1و 
 

(2 )  
XCS2 و    
XCD2 و    
XCD3 

(3)  
XCS3 و    
XCD4 

(4 )  
XCS4 

ها تیرهای اصلی و ستون  45 50 60 75 
ها و تیر فرعی و تیرچه دال  35 40 50 60 

 75 60 50 45 دیوارها 
ها پوسته  30 35 45 55 
ها شالوده  50 60 75 90 

 

  ،تحت پیچش   φ10و آرماتورهای عرضی    φ20حداکثر ارتفاع یک تیر بتنی با آرماتورهای طولی    - ۳۷
برای آنکه در بین آرماتورهای طولی فوقانی و تحتانی از آرماتور طولی پیچشی استفاده نشود به  

 کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ شرایط محیطی تیر معمولی است. 
300 mm )1 

2320 mm ) 
3420 mm ) 
4480 mm ) 

 گزینه   پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: : مسیر بحرانی 

 
 های بتن آرمه صحیح است؟    کدام گزینه برای الزامات نظارت در ساختمان   - ۳۸

روز پس از مغزه گیری آزمایش    5های گرفته شده برای بررسی نتایج بتن کم مقاومت را    همواره باید مغزه(  ۱
 کرد
 است.  درصد A10   ،15در آزمایش کشش   S340کرنش گسیختگی آرماتور خاموت از ردهحداقل  ( ۲
انجام آزمایش کنترل کیفیت آن  (  ۳ نیازی به  برای ساخت بتن دیگر  از آب آشامیدنی  استفاده  در صورت 

 نیست. 
انده  درجه خم و سپس بازگرد  90میلیمتر به میزان    200در آزمایش خمش سرد یک نمونه میلگرد به طول  (  ۴

 میشود.

ویژگی  )  آرماتور “   /2- 4- 9جدول /   کرنش گسیختگی: 1873پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 2گزینه     64ص 9کششی(”  

 :   64صفحه   2-4-9جدول 
 ویژگی های کششی آرماتورها 

عالمت   رده 
 مشخصه 

طبقه بندی از نظر  
 شکل رویه 

طبقه بندی از نظر  
 شکل پذیری

مقاومت کششی  
 حداقل، 

 مگاپاسکال 

  fyتنش حد تسلیم 
[ 1کرنش گسیختگی] ،مگاپاسکال   

 A10حداقل A5حداقل حداکثر  حداقل
S340  340آج  15 18 - 340 500 نیم سخت  آجدار مارپیچ  

 
با    ی ویژه فوالدی مطابق شکل زیر است های باربر جانبی در یک قاب خمش   مقطع عمومی ستون   - ۳۹

 کند؟   را مشخص می   tو    bهای زیر مقادیر قابل قبول برای    این اطالعات کدام یک از گزینه 

  واحدها به میلیمتر است. 
1 )15=t   300و=b 
2 )20=t  320و=b 
3 )12=t  300و=b 
۴  )25=t   440و=b 
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 2گزینه  :  2125پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:

 محدودیت تیرها و ستون ها:   220صفحه  1-9-3-10بند 
 باید دارای شرایط زیر باشند. قاب های خمشی ویژه تیرها و ستون ها در 

با محدودیت حداکثر نسبت پهنا به    فشرده لرزه ایتیرها و ستون ها باید از نوع    مقاطعالف(  
 باشند.  ۱-۴-۳-۱۰مطابق مقادیر جدول  𝝀𝒉𝒅برابر   ضخامت
شكل قوطی شده و مقاطع قوطی شکل ساخته شده از ورق اگر به  I [ در مقاطع  ۲]:    204صفحه  

با شکل  عنوان ستون مورد استفاده قرار گیرند، محدودیت نسبت پهنا به ضخامت در اعضای 
√0.6پذیری زیاد می تواند به   E

Fy
 محدود شود. 

𝑆𝑇 37 = 0.6√2×105

240 = 17.32 

𝑆𝑇 52 = 0.6√2×105

360 = 14.14 
 

 :   1گزینه 
300 − (2 × 15)

15 = 18 
 :   2گزینه 

320 − (2 × 20)
20 = 14 

 :   3گزینه 
300 − (2 × 12)

12 = 23 
 :   4گزینه 

440 − (2 × 25)
25 = 15.6 

استفاده کنیم دو     ST37همانطور که مشاهده میشود داده های مسئله ناقص است و اگر از فوالد
 صحیح است 2استفاده شود فقط گزینه  ST52گزینه صحیح است ولی اگر از 

 کدام گزینه پیرامون جوش گوشه در اتصاالت فوالدی صحیح نیست؟   - ۴۰
 است. mm 8برابر  mm 10( حداكثر بعد مجاز جوش گوشه برای اتصال در لبه یک ورق به ضخامت  1
  ای محوری طول مؤثر جوش گوشه که به صورت طولی بارگذاری شده می در اتصال فوالدی انتهایی اعض  (۲

 برابر بعد جوش تجاوز نماید. 100تواند از 
برابر بعد جوش کمتر    4اند، نباید از    ها محاسبه شده  های گوشه ای که برای تحمل تنش   طول مؤثر جوش (  3

 باشد. 
برابر    mm 15ا ضخامت قطعه نازک تر  با یک بار عبور حداقل مجاز بعد جوش گوشه برای یک اتصال ب(  ۴

mm 6  .است 

“جوش گوشه    / اتصال انتهایی اعضای محوری :  2098پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه  149ص 10)سطح مقطع مؤثر، محدودیت(”  

در اتصال انتهایی اعضای محوری، طول موثر جوشی که به صورت    -۵  :  149صفحه    2- 2-9-2-10بند  
( تجاوز نماید. در صورت نیاز به طول  aبرابر بعد جوش )  ۱۰۰طولی بارگذاری شده است نباید از  

 ( کاهش داده شود.  𝜷، طول موثر جوش باید با ضریب ) ساق جوشبرابر بعد  ۱۰۰جوش بیش از 
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های فوالدی شکل داده شده، کدام یک از    مختلط به همراه ورق  در یک سیستم سقف با مقطع   -۴۱

 زیر در اتصال دال بتنی به مقطع فوالدی مورد قبول است؟ موارد  
میلی متر که از طریق ورق فوالدی شکل داده شده به مقطع فوالدی جوش    24گل میخ های برشگیر با قطر  (  1

 شده است. 
 است.  میلی متر که به طور مستقیم به مقطع فوالدی جوش شده 22میخ های برشگیر با قطر  گل ( 2
میلی متر که از طریق ورق فوالدی شکل داده شده به مقطع فوالدی جوش    22گل میخ های برشگیر با قطر  (  3

 شده است. 
 است.  وش شدهمیلی متر که به طور مستقیم به مقطع فوالدی ج  18های برشگیر با قطر   گل میخ  ( ۴

“مقاطع مختلط به همراه ورق فوالدی    / گل میخ برشگیر : 2088پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 4گزینه    124ص10شکل داده شده )مقاومت خمشی(”  

  ۲۰قطر حداکثر  با    گل میخ های برشگیر. دال بتنی باید به وسیله  ۲:    124صفحه    3- 3-8-2-10بند  
. گل میخ ها باید از طریق ورق فوالدی شکل داده شده  فوالدی متصل شوندمیلی متر به مقطع  

یا به طور مستقیم به مقطع فوالدی جوش شوند. در هر حال گل میخ ها باید روی بال مقطع  
ها که از باالی ورق فوالدی شکل داده شده    ارتفاع گل میخ فوالدی ذوب شوند. پس از نصب،  

نباید کمتر  ها    پوشش بتن روی گل میخمیلی متر کمتر باشد.    ۴۰اندازه گیری می شود، نباید از  
 باشد میلی متر ۱۵از 

 
برای انتقال برش از نبشی جان استفاده شده است. نبشی    ، در یک اتصال مفصلی تیر به ستون   - ۴۲

باشد. کدام یک از گزینه   می   mm 8و بعد جوش گوشۀ اتصال آن  mm 10×100×100مورد استفاده 
 جوش اتصال این نبشی به بال ستون باشد؟   ش اند طول بر های زیر میتو 

15mm )۴ 
235mm ) 

25mm )3 
415 mm ) 

  /اتصاالت مفصلی با با نبشی نشیمن جان  : 2099پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 3گزینه     151ص 10“جوش گوشه )سطح مقطع مؤثر، محدودیت(”  

برابر بعد جوش می باشد. این شرط شامل جوش    ۲  طول قالبحداقل  :    150صفحه    2- 2-9-2-10بند  
نبشی های ( و برای  براکت )  لچکیهای گوشه قائم و جوش های گوشه سر باال در تکیه گاه های  

 (. ۶-۹-۲-۱۰و اتصاالت نظیر می باشد )شکل  نشیمن تیر

به مقدار زیادی تابع انعطاف  انعطاف پذیری اتصال که  ، در اتصاالت مفصلی با نبشی های جان• 
برابر بعد جوش    ۴گوشه نباید از  برگشت در انتهای جوش  می باشد،  بال برجسته نبشی ها  پذیری  

و نیز نصف پهنای بال نبشی بیشتر باشد. برگشت انتها در جوش گوشه باید در نقشه ها و جزئیات 
 اجرایی قید شود

𝐿𝑚𝑖𝑛 = 2 × 8 = 16 𝑚𝑚
𝐿𝑚𝑎𝑥 = min ( 4 × 8 = 32 , 1002 = 50 ) = 32 𝑚𝑚

 

  یک عضو فشاری فوالدی با   ۴۳
𝐾𝐿

𝑟
= yF=360 فروض است اگر نوع فوالد به  م   MPa 240=yFو    199

MPa   مقاومت فشاری اسمی حدودًا چند درصد افزایش مییابد؟   ، تغییر یابد 
 15حدودًا %( ۱
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 50حدودًا %( ۲
 25( حدودًا % 3
 تغییر نمی کند. (  ۴

 گزینه   پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: : مسیر بحرانی 

 
 های فوالدی صحیح نیست؟   های زیر در مورد سازه   کدام یک از گزینه   - ۴۴

 آغاز کرد.   های غیر مخرب را توان بازرسی بالفاصله بعد از خنک شدن جوش می S235های   در ورق ( ۱
 قالب درآید.  ل ورق به بال باید در انتها به صورت اگر ورق تقویتی از بال تیر عریض تر ،باشد جوش اتصا( ۲
 رنگ نافذ جزو آزمایشات غیرمخرب جوش است. ( ۳
 است.  Sa1. 0بیشتر از  Sa2.5 درجه تمیزکاری ( ۴

)انحنای  ورق تقویتی بال تیر  “   /جوش اتصال به بال  : 3040پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 2گزینه   349ج ص ” ناشی از جوش( 

  جوش اتصال به بالباشد،    عریض ترچنانچه ورق تقویتی از بال تیر  :    349راهنمای جوش صفحه  
 درنیاید قالبباید در انتها قطع شده و به صورت 

 
 کدام گزینه در مورد الکترود کم هیدروژن صحیح نیست؟   - ۴۵

 ( الکترود کم هیدروژن دارای پوششی است که عماًل فاقد هیدروژن است.  1
 ( به کار رود.DCSPاین الکترود باید با جریان مستقیم و قطبیت مستقیم )( 2
 تواند با جریان متناوب نیز به کار رود.  این الکترود می( 3
نیاز به عملیات پیش گرمایش در جوشکاری فوالدهای آلی(  ۴ اژی پر مقاومت نیز استفاده به علت کاهش 

 میشود.

مشخصه های کاربردی(  الکترود کم هیدروژن ) : 2945پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 2گزینه  89 ج ص

صفحه   جوش  هیدروژنالکترودهای  :    89راهنمای  عمال    کم  که  هستند  پوششی  فاقد  دارای 
 ،جوشی عاری از ترکمی باشد. این الکترودها،  هیدروژن

و    Fاست )جوش    شکل پذیری استثناییتولید می کنند و جوش حاصل دارای    ترک ریز و    ترکزیر  
K  ۴ -۳در شکل| .) 

به وجود می آید  فلز پایه( در HAZمنطقه تفتیده )زیر ترک غالبأ دارای عالیم خاصی نیست و در  
 است.  سرد شدن سریعاز فلز جوش یا   نفوذ هیدروژن و عامل آن 

را برطرف کرده و جوش حاصل   جوشکاری فوالدهای گوگرددارحاصل از    تخلخلاین الکترودها  
با این نوع    عملیات پیش گرمایشمی باشد. به علت کاهش نیاز به    آزمایش پرتونگاریجوابگوی  

می   فوالدهای آلیاژدار پرمقاومتو    جوشکاری فوالدهای سخت جوشالكترود، کاربرد ویژه آنها در  
می باشد. این نوع الکترودها ممکن   EXX28و    EXX18الکترود  نوع    باشد. مثال هایی از این

 ( یا جریان متناوب به کار روند. DCRP) جریان مستقیم با قطبیت معکوساست با 
 

میلی متر   5.5متر و در راستای عمود بر آن  میلی   3در یک راستا  ، محور یک ستون فلزی در اجراء   - ۴۶
صحیح    در این صورت کدام گزینه   ، ستون جابه جا شده است از محل فرضی و دقیق آن بر روی کف  

 است؟ 
 در صورت عدم اتصال مهاربند به کف ستون مورد نظر قابل قبول است.  ( ۱
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 بسته به ارتفاع ستون ممکن است قابل قبول باشد. ( ۲
 بدون توجه به ارتفاع قابل قبول نیست.( ۳
 در هر حال قابل قبول است. ( ۴

  369ج ص ” ( رواداری نصب )   ستون “   / محور ستون  : 3047پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 4گزینه  

 ستون رواداری نصب  11-9:  369صفحه   11-9راهنمای جوش بند 
 میلی متر می باشد. ± ۶، مساوی محل فرضیاز میزان جابه جایی مجاز محور ستون حداکثر 

 
نشان داده شده است. کمترین مقدار مجاز برای فاصله    M20در شکل یک سوراخ لوبیایی برای پیچ    - ۴۷

X   شود که تمام لبه های ورق با اره بریده    های زیر نزدیک تر است؟ فرض می  به کدام یک از گزینه
  متر است.   شده باشند واحدها روی شکل به میلی 

25 )1 
230 ) 
335 ) 
40 )۴ 

“سوراخ در اتصاالت پیچی )فواصل(”    /لوبیایی    سوراخ:  2104سخ یاب روبون:پاسخ سوال در پا
 1گزینه   161ص 10

 :   161صفحه  8-9-2-10جدول  
 حداقل فاصله مرکز سوراخ استاندارد تا لبه در هر راستا 

 شعله اتوماتیک یا اره نیمرخ ، تسمه و نیز لبه بریده شده با -لبه نورد شده ورق لبه بریده شده با قیچی )گیوتین(
2 d 1.75 d 

dقطر اسمی پیچ = 
 (cمقادیر افزایش حداقل فاصله سوراخ تا لبه ) 9-9-2-10جدول 

 )میلی متر( سوراخ بزرگ شده
 سوراخ لوبیایی )میلی متر(

 لوبیایی بلند لوبیایی کوتاه  موازی با لبه  عمود بر امتداد لبه 
mm 3  mm 5  d0.75 0 

 برابر صفر است.   Cچون سوراخ موازی با لبه است پس مقدار 
 فاصله مرکز سوراخ تا لبه:

1.75 × 20 =35 mm  

 ( :Xفاصله لبه سوراخ تا لبه)
 mm24.5 35 -  21

2  =  
  شاخص   کدام یک از   ، در آزمایش شارپی استاندارد   ( شیار داده شده ) برای بیان طاقت نمونه زخم دار    - ۴۸

 ده قرار میگیرد؟ های زیر مورد استفا 
 ( کمینه جابه جایی مورد نیاز در آزمایش 1
 بیشینه نیروی صرف شده در آزمایش ( ۲
 متوسط توان مصرفی در آزمایش( ۳
 انرژی مصرف شده در آزمایش( ۴

 گزینه  پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: : 

 
در    ۴۹ با مقطع مختلط  اعضای خمشی  اجرای  برای  تیر فوالدی  زیر  در  پایۀ موقت  از  استفاده  تاثیر 
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های زیر است؟ )مقطع تیر فوالدی از    های متعارف مسکونی مطابق با کدام یک از گزینه   ساختمان 
 ( منظر خمشی فشرده فرض شود 

 های ناشی از بار زنده در زمان بهره برداری  کاهش تغییر شکل( ۱
 های ناشی از کل بار مرده کاهش تغییر شکل( ۲
 افزایش مقاومت خمش مثبت طراحی تیر مختلط ( ۳
 کاهش فرکانس ارتعاش تیر مختلط در زمان بهره برداری(  ۴

 گزینه  پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: : 

 
  قشه ها از های وارد شده به جای آنکه مطابق ن   ناظر یک ساختمان فوالدی اطالع مییابد که پیچ   - ۵۰

این ناظر پیش از    (. هستند )با قطر اسمی و سایر مشخصات یکسان   10.9باشند از نوع    8.8نوع  
ها    چهار گزینه زیر را محتمل فرض می.کند کدام یک از این گزینه   ، کسب تکلیف از مشاور پروژه 

 هستند(   ISOها مطابق استاندارد    پیچ )صحیح است؟  
 بدون هیچ اقدام خاص دیگری میتوان از پیچ ها استفاده کرد. ، شدچنانچه اتصال از نوع اتکایی ،با ( 1
ها و ... براساس پیچ نوع    های اتصال و فواصل سوراخ  چون سایر مشخصات طرح همچون ضخامت ورق(  ۲

 ها استفاده کرد. توان از این پیچ  تنظیم و اجرا شده است نمی 8.8
ها استفاده کرد به شرط آنکه حداقل نیروی    فقط چنانچه اتصال از نوع اصطکاکی باشد میتوان از پیچ   (3

 ها تامین شود.  پیش تنیدگی مربوط به آن 
ها استفاده کرد و الزم نیست تغییر خاصی در    توان از پیچ  فقط چنانچه اتصال از نوع اصطکاکی باشد می(  ۴

 اجرا داده شود.

 گزینه  یاب روبون: :  پاسخ سوال در پاسخ 

 
مترمربع بوده و از سیستم موسوم به تونلی    200هرگاه مساحت زیربنای یک طبقه از ساختمان    - ۵۱

تونلی )  قالب  به شیوه  آرمه درجا  بتن  استفاده شود. حداقل سطح    (ساختمان  آن  برای ساخت 
طع دیوار سازه  جنوب با فرض آنکه سطح مق   - مقطع اسمی دیوارهای غیر سازهای در جهت شمال  

 متر مربع باشد چه مقدار است؟   8غربی    -   ای در جهت شرقی 
 متر مربع  6( 1
 متر مربع 6.4( 2
 متر مربع 7.2( 3
 متر مربع 7.5( ۴

 2گزینه  : 2173پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

)در این سوال حداقل سطح مقطع اسمی دیوارهای غیرسازه ای خواسته شده است در صورتی که  
مقررات ملی هیچگونه مطلبی در رابطه با دیوار غیر    11متن مربوط به قالب تونلی در مبحث    در

 سازه ای نیست.و اگر در کلید اولیه از طرف سازمان حذف نشود میتوان بر روی آن اعتراض کرد( 
 طبق متن دیوارهای سازه ای به این صورت می باشد:ولی 
  %۳  باید حداقل  در هر جهت  سطح مقطع اسمی دیوارهای سازه ای:    60صفحه    6-2-7-6-11بند  

 باشد.  سطح زیربنای طبقه
  درصد جهت دیگر  ۸۰باید حداقل    یک جهت  ایسطح مقطع اسمی دیوارهای سازه  11-6-7-2-7

 باشد. 
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 2m 6=  0.03×  200= minA 
2m 6  2m 6.4 = 0.8×  8 

 
موقت به سازه با حداکثر مقاومت مورد    (فشاری ) پیمانکاری برای اتصال مهار یک عضو محوری    - ۵۲

( مطابق شکل استفاده  ISO)  5.6و نوع    mm 16از یک اتصال با دو پیچ با قطر    kN135=URنیاز  
شود که مجموع مقاومت طراحی   ناظر پروژه متوجه می   )ها یک برشه هستند   پیچ (کرده است  

  ،فقط حدود نصف مقدار مورد نیاز است چنانچه برای حل مشکل اتصال (  URφبرشی دو پیچ ) 
  ، باشد   kN 0.5متر از طول جوش    استفاده از جوش گوشه مدنظر بوده و مقاومت طراحی هر میلی

های زیر نزدیک تر خواهد بود؟ فرض میشود   حداقل طول كل جوش الزم به کدام یک از گزینه 
 ( وارد بدون خروج از مرکزیت و جوشکاری متقارن فرض شود   )   سایر ملزومات رعایت میشود بار 

1 )90 mm  
2135 mm ) 
3 195 mm ( 
4270 mm ) 
 

 گزینه  پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: : 

 
 های بتنی پیش ساخته کدام عبارت صحیح نیست؟   در اجرای ساختمان   ۵۳

 اتصال سقف به قالب باید به صورت پیوسته و یکپارچه باشد. ( ۱
 اتصال ستون به پی میتواند با اتصال جوشی یا پیچی باشد. ( ۲
ه دیوار  یکپارچه ب  های پیش ساخته و با اتصال پیوسته  اعضاء مرزی دیوارهای برشی باید توسط ستون(  3

 باشد. 
 انجام گیرد. اتصال تیر به ستون باید با اجرای میلگردگذاری الزم برای تامین پیوستگی و یکپارچگی ۴

  "  /   اعضای مرزی در دیوار برشی بتن آرمه :2169پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 3گزینه    46ص 11)مصالح،اجرا، حمل و نصب("   بتنی پیش ساخته  ساختمان 

، ضروری  تعبیه اعضای مرزی در دیوارهای برشی بتن آرمهدر صورت  :    46صفحه    9- 2-4-6-11بند  
به  ،  ستون های پیش ساخته قابشوند و در نظر گرفتن    اجرا   اعضا به صورت درجااست این  

 تایید نیست. مورد عنوان اعضای مرزی
 

  مجاز  ( ک فوالدی سرد نورد شده های سب   قاب )   LSFدر کدام یک از موارد زیر استفاده از سیستم    - ۵۴
 نیست؟ 

 2kg/m200و بار زنده  2kg/m300متر و بار مردۀ سقف  10ساختمان با ارتفاع  )۱
   2kg/m240و بار زنده   2kg/m340متر و بار مرده سقف  7ساختمان با ارتفاع ( ۲
   2kg/m200و بار زنده  2kg/m360متر و بار مرده سقف  7ساختمان با ارتفاع ( ۳
   2kg/m200و بار زنده  2kg/m300متر و بار مردۀ سقف  13ساختمان با ارتفاع  ( ۴

سیستم قاب سبک فوالدی سرد نوردشده    "  / ارتفاع سازه  : 2166پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
LSF   ")40ص 11)الزامات    3گزینه 

 LSFسیستم الزامات :  38صفحه   -2-2-6-11بند 
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  تمام کشور در    متر از تراز پایه  ۱۵تا ارتفاع  ، حداکثر  به همراه مهاربند جانبی  LSFسیستم    11-6-2-2-1
 مجاز است. 

وگرم  کیل  ۳۵۰نباید به ترتیب از    بار مرده و زنده برای سقفهادر این نوع سیستم، حداکثر    11-6-2-2-2
 کیلوگرم بر متر مربع تجاوز کند.   ۲۵۰بر مترمربع و  

 
انبوه متوسط نسبت طول دیوارهای فلزی غیر پیش ساخته به طول   در یک پروژه ساختمانی غیر  -۵۵

و مابقی به صورت دیوار فلزی پیش ساخته است. امتیاز بخش دیوار جهت تعیین    0.2کل دیوارها  
 ر زیر است؟ شاخص صنعتی سازی کدام یک از مقادی 

20 )1 
224 ) 

25 )3 
4  )28 

/ "    3- 3-11جدول   / دیوار فلزی غیر پیش ساخته  : 2162پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 2گزینه   23ص 11("  غیرانبوه متوسط ،  کسب شاخص صنعتی سازی بخش دیوار )

را در بر   غیرسازه ای  دیوارهای سازه ای وکه کلیه    امتیاز بخش دیوار:    23صفحه    1-4-5-3-11بند  
 ( محاسبه شود. 3-3-11آن باید از رابطه ) نوع دیوار و طول می گیرد، بر حسب 

∑   ×( 3-3-11)امتیاز حاصل از جدول 
𝑄𝑤𝑖

𝑄𝑤𝑡

𝑁
𝑖=1  امتیاز بخش دیوار = 

N :تعداد انواع دیوارهای به کار رفته در ساختمان ، 

Qwi : دیوارهاطول ساخته شده با هر یک از  ، 

Qwt :طول کل دیوارها . 
امتیاز انواع دیوار  3-3-11جدول   

 امتیاز انواع دیوار  ردیف
 25 دیوار خشک پیش ساخته  1
 25 دیوار ساندویچ پانل  2
 25 دیوار فلزی پیش ساخته  3
 23 دیوار چوبی پیش ساخته  4
 22 دیوار شیشه ای با قاب پیش ساخته   5
 20 دیوار فلزی غیر پیش ساخته   6
 20 دیوار بتنی سبک پیش ساخته  7
 18 دیوار بتنی درجا با قالب صنعتی   8
 16 دیوار بتنی با قالب ماندگار   9
 12 دیوار گچی با قطعات پیش ساخته   10
 10 دیوار بتن پاششی سه بعدی   11
 10 دیوار بلوک سیمانی سبک 12

 0.2نسبت دیوار فلزی غیرپیش ساخته = 
 1  - 0.2=  0.8نسبت دیوار فلزی پیش ساخته = 
  0.4 = 20 × 0.2امتیاز دیوار فلزی غیرپیش ساخته 

  20 = 25 × 0.8امتیاز دیوار فلزی پیش ساخته 

      24 = 0.4 + 20مجموع امتیاز = 

 

سطح    متر مربع که نسبت سطح جدارهای نورگذر به   1860طبقه با زیربنای کل    6در یک ساختمان    -۵۶
قابل قبول    های زیر برای روش طراحی انرژی این ساختمان   درصد است کدام یک از گزینه   43.5نما  

 است؟ 
 روش نیاز انرژی یا روش کارایی انرژی ساختمان( ۱
 کارایی انرژی ساختمانروش موازنه ای یا روش  ( ۲
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 روش تجویزی یا کارکردی ( ۳
 صرفًا روش کارایی انرژی ساختمان( ۴

 گزینه   پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: : مسیر بحرانی 

 
  در خصوص طراحی فضای امن و طراحی برای انفجار کدام   ، طبقه   14در یک ساختمان مسکونی    - ۵۷

 عبارت صحیح است؟ 
 رای انفجار الزامی است. طرح فضای امن و طراحی ب( ۱
 طراحی فضای امن الزامی بوده و طراحی برای انفجار توصیه می شود.( ۲
 طراحی برای فضای امن و طراحی برای انفجار توصیه می شود. ( ۳
 شود و طراحی برای انفجار الزامی است.  طراحی برای فضای امن توصیه می (  ۴

 گزینه   پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: : مسیر بحرانی 

 
 های اداری کدام عبارت صحیح است؟   در خصوص نگهداری ساختمان   - ۵۸

جمع آوری    های اکسید هستند باید این لکه ها از روی سطح نما  در نماهای آلومینیومی که دارای لکه(  ۱
 شوند. 

 تغییر در دیواره های داخلی در هیچ شرایطی مجاز نیست. ( ۲
 باالی سطح زمین نصب شده اند باید به قفل مخصوص پنجره مجهز باشند. متر  1.80پنجره هایی که ( ۳
 در بازرسی سازه باید خیز تیرچه های فوالدی بررسی شوند. ( ۴

“امنیت ساختمان )نگهداری و    / فل مخصوص پنجره  ق: 2163پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 
 3گزینه   25ص 22مراقبت از ساختمان(”  

به    معبر دسترسیمتر باالی سطح زمین یا    1.8پنجره هایی که    -ب :    25صفحه    22-4-3-22بند  
 قفل مخصوص پنجره نصب شده اند، باید به    واحد خانه دارییا    اتاق اجاره ایواحد مسکونی،  

 مجهز باشند. 

 
در یک کارگاه ساختمانی از یک منبع هوایی مطابق شکل زیر استفاده شده است. در صورتی که    - ۵۹

،باشد نیروی محوری موجود در هر مهاربند از نوع کابلی در این    kN140=EPنیروی زلزله وارد بر منبع  
ها   بل کا  به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ از نیروی پیش تنیده بودن   EPسازه ناشی از  

 صرف نظر شود. 
43.75 kN )1 

258 kN ) 
387.5 kN ) 
4175 kN ) 

 گزینه    پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: 

 
  دهد اگر فشار   شکل زیر طرح پیشنهادی برای قالب بندی یک طرفه یک دیوار بتنی را نشان می   - ۶۰

ناشی از فشار    Cوارد به تکیه گاه    (yراستای  ) نیروی قائم    ، ناشی از بتن ریزی مطابق شکل باشد 
مفصلی    ABهای عضو    های زیر نزدیک تر خواهد بود؟ تکیه گاه   به کدام یک از گزینه   ، بتن تازه 
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 ( قدر مطلق نیرو مدنظر است ) کند   قید ایجاد می   yو    xتنها در راستای   Cاست و تکیه گاه  
95 kN )1 

2175 kN ) 
3215 kN ) 
4235 kN ) 
 
 

 گزینه   خ یاب روبون: : مسیر بحرانی پاسخ سوال در پاس

 
 


