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 های زیر صحیح میباشد؟  در هنگام گودبرداری کدام یک از گزینه  -   ۱
های القایی زیر پی ساختمان مجاور به هیچ میزان مجاز  در گودبرداری به صورت گام به گام تغییر شکل(  ۱

 نمی باشد.
های القایی زیر پی ساختمان مجاور از مقادیر مشخص   گام اگر تغییر شکل در گودبرداری به صورت گام به  (  ۲

 های نگهدارنده قبل از شروع عملیات گودبرداری، الزامی نیست. ساخت روش سیستم،تجاوز نکند 
 در تحلیل موقت گود الزامی است که بار زلزله در نظر گرفته شود. ( ۳
 بل از گودبرداری مجاز نیست. های بسیار ،سست اجرای سپرهای فلزی ق در خاک ( ۴

 35صفحه  3-7-3-3-7بند 
خوبدر   نسبی  پایداری  با  های  توان    خاک  انجام  می  با  همراه  را  نگهدارنده  های  سیستم 

تغییرشکل ، احداث نمود. در این حالت باید به تغییر شکل گود و  به صورت گام به گام،  گودبرداری
از مقادیر توجه ویژه داشت و چنانچه این تغییر شکل ها    های القایی زیر پی ساختمان مجاور

  روش ساخت سیستم های نگهدارنده قبل از شروع عملیات گودبرداری تجاوز کنند باید از    مجاز
 استفاده نمود.

 

ساختمان  یپ  ر یز  یی القا رشکلیی تغ  1783یاب روبون: صفحه  پاسخ سوال در پاسخ 
 2گزینه     35ص 7(” لیشکل گود )تحل ریی و تغ  یدار یمجاور / "پا

 
 های زیر سطح آب میتواند دورانی باشد؟ یا باید با اوگر انجام شود؟   روش گمانه زنی در خاک   -   ۲

 خیر    –بلی ( ۱
 بلی  - خیر ( 2
 بلی   –بلی ( 3
 خیر   –(خیر 4

 21صفحه  4-2-2-3-2-7بند 
 روش های حفاری گمانه

و با توجه به بندهای ذیل قابل قبول    به صورت دستی یا ماشینی  گمانه و نمونه گیریحفاری  
 است: 

است. باید توجه    حفاری دورانی،  زیر سطح آبحتی در    هاروش معمول گمانه زنی در تمام خاک
محدود    سرعت دوران و فشار مته باید    خاک چسبندهدر    اخذ نمونه دست نخوردهنمود که برای  

باید مراقب بود که    نمونه گیری شود. در   زنی و نمونه گیریها  تغییر در  باعث    عملیات گمانه 
برای  به دست می آیند    مصالحی که مستقیما از حفاری دورانینشود.    رطوبت یا مشخصات خاک

 نباید استفاده شوند.  آزمون های آزمایشگاهیهیچ یک از 
قابل است    پایدار  دیواره گمانهکه    خاک چسبنده نرم و کم عمق فقط در    حفاری با اوگر با میله توپر 

اخذ نمونه دست قابل قبول است.    باالی سطح آبدر    حفاری اوگر با میله توخالیمی باشد.    قبول
 قابل قبول نیست.   سطح آبزیر در این روش در  نخورده

 

گمانه و نمونه  یسطح آب / " حفار  ر یز  1779پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه    21ص7(” یخاک )روش حفار  یبردار 
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های محصور شده با کالف آیا میتوان شالوده را شیبدار اجرا کرد؟ و همچنین عمق    در شالوده ساختمان   -   3
 کنی چه مقدار باید باشد؟  پی 

 mm  600حداقل  – (بلی 1
 mm 1200حداقل  -بلی ( ۲
 mm 800حداکثر  -خير ( ۳
 mm 800حداقل   -خير (  ۴

 108صفحه   1-2-5-5-8بند 
 شالوده 

اجرا می شود. در    زیر دیوارو یا کالف بتنی    زیر پی بتنیاست که    پی سازیشالوده قسمتی از  
 شالوده الزامات زیر باید رعایت شوند.   ساخت

 شالوده باید در یک تراز ساخته شود و هر گاه احداث شالوده، به هر دلیل، در یک تراز ممکن   -1
 قرار گیرد.   در یک تراز به صورت افقینباشد، هر بخش از شالوده باید 

دار  -۲ شالوده شیب  در    ساخت  نیست.  دارمجاز  های شیب  شالوده   زمین  چه ساخت  چنان 
های    استفاده شود، به طوری که قسمت  شالوده پلکانیدر یک تراز ممکن نباشد باید از    ساختمان

نباید   ارتفاع هر پله داشته و    هم پوشانیمیلی متر    ۶۰۰حداقل    جهت افقیمختلف شالوده در  
 میلی متر باشد.    ۳۰۰ش از بی

 

 ،ی)الزامات سازه ا  یشالوده و پ 1840پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه    108ص8با کالف(  ییساختمان بنا

 
از    cm  70یک در به عرض یک متر به فاصله    ، متر   2.6و ارتفاع    5.4در یک دیوار بنایی مسلح به طول    - ۴

متر تعبیه شده است. به طوری که نعل درگاه آنها در یک تراز می باشد کدام    1.5یک پنجره به عرض  
 یک از اندازه ها برای طول نعل درگاه آنها میتواند مورد استفاده قرار گیرد؟ 

 متر  3.1(  1
 متر  3.8 (۲
 متر  4.1( 3
 متر  3.6(  ۴

   52صفحه   8-4-3-8بند 
 نعل درگاه 

،  یک دهم طول دهانهمیلی متر یا    ۳۵۰نعل درگاه در هر طرف باید حداقل    گاه تیرطول تکیه    -3
 کدام که بیشتر است، در نظر گرفته شود.  هر

1+0.7+1.5+)2×0.35(=3.9m 

 

(  یی نعل درگاه )ساختمان با مصالح بنا 1882پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه  52ص8

 
 استفاده از نردبان در کارگاه ساختمانی در چه صورتی مجاز است؟   -   ۵

۱  )A  :های آن ترک خورده نباید استفاده شود. هنگام استفاده از نردبان حمل    از نردبان هایی که پله ها یا پایه
 طول نردبان باید یک متر از کف مقصد بلندتر باشد و این قسمت فاقد پله باشد.  . بار با دست ممنوع است

۲) B: استفاده از نردبان متحرک در کارگاه ساختمانی ممنوع است . 
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3)  C:    نوع و جنس نردبان باید با شرایط اقلیمی و نوع عملیات متناسب باشد و پایه ها و تکیه گاه آن امکان
 . استفاده کنند ک نردبان نباید هم زمان بیش از یک نفرلغزش نداشته باشند و از ی

 هر دو صحیح هستند.   Cو   Aبندهای ( ۴
 نردبان   52صفحه  3-7-12بند
تراز مورد نظر، در    12-7-3-1 به  به منظور دسترسی  یا متحرک که  نردبان وسیله ای است ثابت 

و    ،گیرد و معموال شامل دو قطعه در کنار به نام پایهعملیات ساختمانی مورد استفاده قرار می  
در استفاده از انواع نردبان   قطعاتی غیر لغزنده در وسط به نام پله و متصل به پایه می باشد.

 رعایت موارد زیر الزامی می باشد:
 بلیت بارگذاری و نحوه نصب و نگهداری نردبان باید با شرایط اقلیمی وانوع جنس، ابعاد، قالف:  

 نوع عملیات متناسب باشد. 
ب: از نردبان هایی که پله ها یا پایه های آن ترک خورده یا نقص دیگری داشته باشند، نباید 

 استفاده شود.
 هنگام استفاده از نردبان، حمل بار با دست ممنوع می باشد.پ: 
امکان هیچ لغزشی پایه ها و تکیه گاه نردبان باید در جایی ثابت قرار گیرد، به طوری که  ت:  

 وجود نداشته باشد. همچنین پله ها و پایه های نردبان نباید به مواد روغنی و لغزنده آلوده باشند. 
 پله های نردبان فلزی باید آجدار باشند تا از لغزش پا بر روی آنها پیشگیری به عمل آید. ث: 
ر داد، مگر آنکه در به نحو  نردبان را نباید جلوی دری که باز است یا قابل باز شدن است قراج:  

 مطمئن بسته یا قفل شده باشد.
ار می گیرد، بلند تر بوده  رمتر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده ق  1طول نردبان باید  چ:  

 و این قسمت اضافی فاقد پله باشد. 
 از یک نردبان نباید بیش از یک نفر به طور همزمان استفاده نماید. ح: 

 

   52ص12نردبان )نکات و الزامات (  2214پاسخ یاب روبون: صفحه  پاسخ سوال در 
 4گزینه 

 
الف(  - ۳ارتفاع و مساحت مجاز در ساختمان سینمایی که دارای ساختار نوع )   ، بر مبنای ضوابط حریق   -   ۶

های مجاور و یا محافظت به وسیله شبکه    بدون احتساب افزایش به دلیل فاصله از ساختمان ) میباشد  
 چقدر است؟   ( بارنده خودکار 

 مترمربع   1500و مساحت ( طبقه   3متر )  20حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان ( 1
 مترمربع   1300( و مساحت   طبقه  3متر )   20حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان ( 2
 مترمربع  1400و مساحت ( طبقه    2متر ) 15حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان ( 3
 مترمربع 1400و مساحت ( طبقه    3متر )   20حداکثر ارتفاع مجاز ساختمان (  4

   43و  32جداول صفحه 
 راهنمای حروف اختصاری تصرف ها 6-۲-3جدول 

 آ  آموزشی/فرهنگی - دوره های تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان

کاربری تجمعی برای ارائه یا تماشا یا اجراهای نمایشی یا 
، تئاتر و استودیوهای رادیویی سینماتصاویر متحرک، مانند  

 و تلوزیونی

  – ت  
 ت تجمعی  1

صرف غذا یا نوشیدنی مانند سالن های ضیافت، رستوران  
 ها، تریاها و باشگاه ها 

  – ت  
2 
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 از نظر ایمنی در برابر آتش  3ساختمان 2و مساحت 1مقادیر مجاز ارتفاع 2-4-3جدول 

 نوع ساختار ساختمان 

 
 1نوع  2نوع  3نوع  4نوع  5نوع 

 الف ب
الوار  

 سنگین 
 الف ب الف ب الف ب

 م. ن  50 20 15 20 15 20 15 12
ارتفاع 

(m) 

ف
صر

ت
 

         

حد  
مجاز 

تعداد 
طبقات و  
 مساحت 

 طبقات  م. ن  5 3 2 3 2 3 2 1

 1500 800 1300 800 1400 1100 500 1ت
م.  
 ن

 مساحت  م. ن 

 
 

   1542پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 32ص 3/ “تصرف )حروف اختصاری(”    6-2-3جدول   /سینما 

ارتفاع مجاز ساختمان / “محدودیت کلی مساحت و ارتفاع )ایمنی در برابر آتش(”  
 2گزینه   42ص3

 
ارتفاع غیر معمول، مساحت کل  در    –   7 زیاد و  با مساحت  با خطر پذیری کم و  تصرف صنعتی خاص 

( چه محدودیتی دارد؟ در صورتی که در آن فضا میان  Sسکوهای تجهیزات صنعتی واقع در یک فضا ) 
( نسبت به  S+b)مجموع مساحت سکوهای تجهیزات و میان طبقه ها    ، طبقه هم وجود داشته باشد 

 حدودیتی دارد؟ چه م A))  کل فضا 
1  )2

3  (𝐴) ≥ (𝑆) 2و
3 (𝐴) ≥ (𝑆 + 𝑏) 

 
2  )1

3  (𝐴) ≥ (𝑆) 2و
3 (𝐴) ≥ (𝑆 + 𝑏) 

 
3  )1

4  (𝐴) ≥ (𝑆)   1و
2 (𝐴) ≥ (𝑆 + 𝑏) 

 
۴  )1

2 (𝐴) ≥ (𝑆) .و در این فضاها مجوز احداث نیم طبقه داده نمی شود 
 47صفحه  1-5-۴-4-3بند 

 محدودیت مساحت 
درون یک اتاق نباید از دو سوم مساحت همان اتاق   مساحت کل سکوهای تجهیزات صنعتی 

بیشتر باشد. در صورتی که سکوی تجهیزات در همان اتاقی که میان طبقه در آن واقع است، قرار  
باشد،   طبقهداشته  میان  بند    مساحت  مندرجات  مطابق  و    2-۴-۴-3باید  شود  مجموع تعیین 

که در آن واقع    دو سوم مساحت کل اتاقیو میان طبقه ها نباید از    مساحت سکوهای تجهیزات
 شده اند، بیشتر باشد.  
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 زات یتجه ی/ “سکو  زاتیتجه یسکو 1552پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1نه گزی  47ص3مساحت(”   تی)محدود  یصنعت

 
از پلکان 8 -  ارتفاع    6های دارای حداکثر    های خارجی خروج در ساختمان   استفاده  متر، که    23طبقه و 

از    تصرف  از بندهای زیر    ، داشته باشند   2- د هایی غیر  از  ) در صورت رعایت کدام یک  به عنوان یکی 
میتواند به عنوان جزیی از راه خروج الزامی استفاده    ( های خارجی خروج   مشخصات الزم برای پلکان 

 شود؟ 
طرف باز باید در مجموع دارای   .این پلکان خارجی باید حداقل از یک طرف به فضای خارجی باز باشد(  ۱

 متر مربع سطح باز در تراز هر کف یا پاگرد. میانی باشد.  3.5حداقل 
این پلکان خارجی باید حداقل از دو طرف به فضای خارجی باز باشد. طرف باز باید در مجموع دارای حداقل  (  ۲
 مترمربع سطح باز در تراز همکف یا پاگرد میانی باشد.  4
 یطی پلکان خارجی نمیتواند به عنوان جزیی از دسترس خروج محسوب گردد. تحت هیچ شرا( ۳
طرف باز باید در مجموع دارای   .این پلکان خارجی باید حداقل از سه طرف به فضای خارجی باز باشد(  ۴

 متر مربع سطح باز در تراز هر کف یا پاگرد میانی باشد.  3حداقل 
 76صفحه  11-3-۳-6-3بند 

   پلکان و شیبراه خارجی
  3.5باید در مجموع دارای حداقل  طرف باز  باز باشند.  فضای خارج  ب( باید حداقل از یک طرف به  

نرده ، باید  سطح باز الزامیباشد. در  سطح باز در تراز هر کف و یا تراز هر پاگرد میانی  متر مربع  
 تعبيه شود؛ در باالی کف مجاور یا تراز پاگرد یا بیشتر، سانتی متر  ۱۱۰حفاظ با ارتفاع یا جان پناه 

 

  براهیطرف باز / “خروج )پلکان و ش  1563پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه  76ص3(”  ی خارج

 
حداقل  . نفر پیش بینی شود    100یک ساختمان مسکونی در نظر است فضایی برای پناه گرفتن  در    –   9

 مساحت خالص مجاز فضای مذکور چند متر مربع باید باشد؟ 
1 )60 
2)28 
3 )56 
4 )30 

 80صفحه   5-19-۳-۳-6-3بند 
   مساحت کف فضای پناه گرفتن

که در    ازای هر متصرفمتر مربع به    0.28باید برابر با    گرفتنپناه  فضاهای    مساحت خالص کف
 فضاهایآنجا جای داده میشود، محاسبه گردد. 

  ی پناه گرفتن / “خروج افق یفضا 1565پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه  80ص3)الزامات(” 

 
 ؟ نیست در چه صورتی اجرای شبکه بارنده خودکار در سقف آتریوم الزامی   -   ۱۰

 در صورتی که در دیوارها و کف سیستم کشف و اعالم حریق و دود پیش بینی شده باشد.  ( ۱
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 در صورتی که دیوارها و کف دارای ساختارهای مانع آتش با مقاومت حداقل یک ساعت ( 2
 باشند. 

 ها نیازی به شبکه بارنده خودکار ندارند.    آتریوم( ۳
 متر باشد.  17ارتفاع سقف آن بیشتر از ( ۴

 191صفحه  2-1-11-3بند 
  نیاز به شبکه بارنده خودکار

 كل ساختمانی که دارای آتریوم است، باید مجهز به شبکه بارنده خودکار تایید شده باشد. 
 تبصره ها:  

آتریومچنانچه    -۲ از    سقف  بیش  ارتفاع  بارنده   ۱۷دارای  وسیله شبکه  به  باشد، محافظت  متر 
 خودکار در سقف قسمت آتریوم الزامی نیست.

 

)مقاومت در    وم ی/ “آتر   ومیسقف آتر  1607پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه   191ص3(”  قیبرابر حر 

 
تمام سطوح شیشه ای نمای ساختمان که در مجاورت فضای باز یا معبر قرار دارند، در چه شرایطی باید    -   ۱۱

 از شیشه ایمن و غیر ریزنده باشند؟ 
 متر مربع باشد.   1.5سانتی متر و مساحت آن حداکثر   90عرض سطح شیشه حداکثر ( ۱
 متر مربع باشد.  1.6سانتی متر و مساحت آن حداقل   110عرض سطح شیشه حداقل ( ۲
 مترمربع باشد.   1.5سانتی متر و مساحت آن بیش از  90سطح شیشه با عرض بیش از  (3
 متر مربع باشد.  1.8سانتی متر و مساحت آن بیش از  120سطح شیشه با عرض بیش از (  ۴

 37صفحه  8-۴-۴-4بند 
مجاورت متر مربع که در    1.50متر و مساحت بیش از    0.90تمام سطوح شیشه ای با عرض بیش از  

 باشند. شیشه ایمن و غیر ریزندهقرار دارند، باید از  فضای باز یا معبر
 

 ی/ “شکل، حجم و نما   یا شهیسطح ش 1627پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه    37ص 4ساختمان )الزامات(” 

 
 کدام پاسخ در مورد فضاهای ورودی ساختمان درست است؟   -   12
 مجاز است. ،متر باشد 1.5×1.5فضای ورودی ساختمانی که دارای سطح آزاد و بدون مانعی برابر با ( ۱
سانتی متر از آن فاصله داشته   140هر نوع اختالف سطح یا پله در مقابل در ورودی اصلی باید حداکثر  (  2

 باشد.
 باشد. رمت 1.5×1.5حداقل فضای ورودی ساختمان باید دارای سطح آزاد و بدون مانعی برابر با ( ۳
 درصد سطح فضا کمتر باشد. 50سانتی متر در بیشتر از  220ارتفاع زیر سقف از کف تمام شده نباید از ( ۴

 44صفحه  2-3-1-5-4بند 
و بدون  سطح آزاد  وجود داشته و دارای  امکان ایستادن چند نفر  در فضای ورودی ساختمان باید  

 متر باشد. 1.40×   1.40مانعی برابر با حداقل  
 

    44ص4ساختمان  یورود یفضا 1629پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه 
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 باید چند سانتیمتر باشد؟   bحداقل عرض   ، با توجه به شرایط در دو لنگه مقابل   -   ۱۳
1 )80 
2 )100 
3 )110 
4 )130 

 55صفحه   2-8-2-5-4بند 
  ارتفاع مفید متر    2.05متر پهنای مفید و    0.8در ورودی اصلی اتاق های اقامت باید دارای حداقل  

در حالت باز   پهنای مفید لنگه فعالها،    درهای چند لنگه برای اتاق باشد. در صورت استفاده از  
 متر باشد. 0.8باید حداقل 

b=0.5+0.8=1.3m=130cm 
 

اقامت )در و   یدِر دو لنگه / “فضا 1633پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه   55ص4پنجره(” 

 
حداقل عرض    ، در توقفگاهی بزرگ در نظر است مسیر عبور سواره و پیاده مطابق شکل تفکیک شوند   -  ۱۴

 گذر عابران پیاده باید چند سانتیمتر باشد؟ 
1 )80 
2 )60 
3 )120 
4 )100 

 69صفحه  6-1-۱۰-5-4بند 
 یها  گاهیجا  ایدر کنار معبر سواره    اده،یعبور سواره و پ  کی بزرگ، به منظور تفک  یتوقفگاه هادر  

رنگ معبر   رییمتر در نظر گرفته شود و با تغ   0.60گذرگاه عابران به عرض حداقل    دیتوقف خودرو با
 شود.  کیارتفاع کف آن باالتر از سطح معبر سواره تفک شیافزا ای

عرض گذرگاه عابران / “توقفگاه خودرو  1638پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه    69ص4(” ی)الزامات عموم

 
این شکل مقطعی از جداره زیرزمین یک ساختمان را نشان میدهد که در خارج از ساختمان مجرایی    -   ۱۵

از ایجاد آن و   منتهی به فضای باز در مجاورت زیرزمین ایجاد گردیده است. نام این مجرا و هدف 
  چقدر است؟Hو ارتفاع موثر بازشو   Dحداقل الزامی اندازه 

 

 

 

 

 
سواره ایجاد می    آفتابگیر به منظور تامین تهویه و هوای مناسب برای فضاهای توقفگاهمجرای خارجی  (  ۱

 سانتی متر  150=  متر یسانت  H=150≤ و 90Dو   ≤90Dگردد. 
  H=150و    ≤90D  گرددها ایجاد می  محفظه آفتابگیر به منظور تامین نور فضاهای واقع در نمای ساختمان(  ۲
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 سانتی متر 
و   ≤150Dهوا به منظور تامین نور و هوای فضاهای واقع در زیرزمین ایجاد می.گردد  مجرای خارجی نور و   ( 3
90=H سانتی متر 
  H=120و    ≤120Dمحفظه آفتابگیر به منظور تامین نور و هوای فضاهای واقع در زیرزمین ایجاد می گردد.  (  ۴

 سانتی متر 
 17صفحه 

 مجرای خارجی نور و هوا: 
و به منظور تأمین نور و هوای آن است که با  فضای باز در مجاورت زیرزمین  مجرائی منتهی به  
با تعویض هوای طبیعی  به آن )در  تعبیه بازشوهائی   در مبحث چهاردهم مقررات ملی انطباق 

 را بر عهده دارد. تأمین نور و هوای فضاهای واقع در زیرزمین ساختمان(، 
 67صفحه 

متر   0.90در مجرای خارجی نور و هوا، تنها ارتفاع    محاسبه سطح نورگیر فضاهابرای    4-5-۹-2-3
 محاسبه می شود.  زیر تراز زمینسطح نورگذر و یا بازشو در 

 
 

نور و هوا    ی خارج یمجرا 1638و 1620پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه  17ص4( ف ی)تعر 

 
حداقل ارتفاع قسمت باال    ، تعبیه میان طبقه در فضاهای اقامتی به عنوان بخشی از آن فضا در صورت    -  ۱۶

فضای   و پایین آن به ترتیب چقدر باید باشد؟ مساحت میان طبقه باید چه نسبتی از مساحت زیربنای 
 زیرین آن را دارا باشد؟ 

 . زیربنای فضای زیرین آن بیشتر نباشدسانتی متر و مساحت میان طبقه از یک سوم مساحت  240و 1( 210
 سانتی متر و مساحت میان طبقه از یک دوم مساحت زیربنای فضای زیرین آن بیشتر نباشد.   240و  220( 2

 سانتی متر و مساحت میان طبقه از یک سوم مساحت زیربنای فضای زیرین آن بیشتر نباشد.   240و 3( 240
 آن بیشتر نباشد.  از یک دوم مساحت زیربنای فضای زیرینسانتی متر و مساحت میان طبقه  220و  205( 4

 53صفحه   5-2-2-5-4بند 
حداقل ارتفاع قسمت به عنوان بخشی از آن فضا،    تعبیه میان طبقه در فضای اقامتیدر صورت  

 متر باشد.  2.40و  2.10آن باید به ترتیب  باال و پائین
   33صفحه  ۴-1-4-۴بند 

 مساحت میان طبقه ها  
محسوب شده   تاق یا فضای زیرین خودا جزومیان طبقه ها در صورت انطباق با تمام شرایط زیر  

آن اتاق یا فضا قابل محاسبه است. چنین میان طبقه    بخشی از مساحتو مساحت آن به عنوان  
 هایی نباید در احتساب تعداد طبقات مجاز ساختمان منظور شوند:

به تنهایی با حداقل الزامات تعیین شده برای یک    مساحت میان طبقهاندازه ها، ارتفاع و  -الف
 اتاق یا فضا با تصرف فضای مرتبط با آن منطبق باشد.  

امات تعیین شده در این مبحث و سایر مباحث مقررات ملی ساختمان از جمله برای  سایر الز  -ب
 مناسب در آن رعایت شده باشد.  گرمایش و سرمایشنورگیری، تهویه، ایمنی، بهداشت، 

 آن بیشتر نباشد.   یک سوم مساحت زیربنای فضای زیرینمساحت میان طبقه از  -پ
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  یطبقه / “فضا انیم هیتعب 1632و  1626پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه  53ص 4(”  یاقامت )اندازه فضا

 
متر    20از  ش  غیر از یک متر ابتدا و انتهای شیب راه مسقف در توقفگاه عمومی اگر شیب راه با طول بی   -   ۱۷

 باشد؟   د ی چقدر با   ب ی مجاز آنها به ترت   ب ی حداکثر ش   ، متر باشد   20کمتر از    ا ی و  
 درصد  16درصد و 17ترتیب به ( 1
 درصد  15درصد و  16به ترتیب  (2
 درصد  17درصد و  16به ترتیب ( 3
 درصد  15درصد و  17به ترتیب  ( ۴

 70صفحه  6-2-۱۰-5-4بند 
٪  ۱۶متر، با حداکثر شیب    ۲۰با طول بیشتر از    شیب راه های مسقف،  توقفگاه های عمومیدر  

٪ است؛ اما حداکثر شیب یک متر ابتدا  ۱۷متر حداکثر شیب مجاز    ۲۰مجاز است. در طول کمتر از  
 ٪ باشد. ۱۰و یک متر انتهای آن باید مساوی یا کمتر از  

 

/ “توقفگاه خودرو  یتوقفگاه عموم 1639پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه    70ص4و مساحت محل توقف خودرو(”  )ابعاد

 
 کدام قطر کالف صحیح است؟   mm 6در مورد کالف میلگردهای به قطر    -   ۱۸
 باشد.   mm 1100قطر کالف میتواند ( ۱
 باشد.  mm 1200حداقل قطر کالف باید  (2
 باشد.  mm 1100حداکثر قطر کالف باید  (3
 باید باشد.  mm 1800حداقل قطر کالف    ( ۴

 150صفحه   10-6-19-5بند 
و یا    کالفمیلی متر به صورت    ۱۲با قطر کوچکتر یا برابر    ۴۰۰و آج    ۳۴۰، آج  ۲۴۰میلگرده ای س  

میلگرده ای کالف    قطر کالفبا طول های مساوی بسته بندی می شوند.    شاخه مستقیمبه صورت  
با قطر برابر و    ۴۰۰آج  و    ۳۴۰آج  ،  ۲۴۰برابر قطر میلگرد باشد. میلگرده ای س    ۲۰۰باید حداقل  

فقط به صورت شاخه مستقیم با طول های    ۵۰۰آج  میلی متر و نیز تمامی میلگرده ای    ۱۴بزرگتر  
 مساوی بسته بندی می شوند. 

 

و   یکالف / “آهن، فرآوده آهن   قطر  1699پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه    149ص5(” یحمل و نگهدار   ،ی)بسته بند یمصالح جوش کار 

 
 های عایق رطوبتی باید رعایت شود؟   کدام طریقه و شرایط برای حمل و مراقبت از رول   -   ۱۹
 سلسیوس باشد. درجه  +45+و  15ها باید به طور عمودی حمل شوند و دمای محیط در هنگام حمل بين    ( رول1
به طور عمودی  + درجه سلسیوس باشد و رول ها  35+و  10دمای اتاقک کامیون باید بین    ،( هنگام حمل۲

 حمل شوند. 
به طور عمودی چیده  + درجه سلسیوس باشد و رول ها  35+و 5  دمای اتاقک کامیون باید بین   ،( هنگام حمل۳

 و حمل شوند. 
رول  ( ۴ د  حمل  و  گیرد  افقی صورت  به صورت  بین  ها  باید  در هنگام حمل  و  5مای محیط  درجه    +35+ 
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 سلسیوس باشد. 
 93صفحه  2-5-12-5بند 

+ درجه  ۳۵+ تا  ۵، با دمای  انبار سرپوشیده دارای کف تختو در    هوای خشکباید در    رول عایق 
  تاریخ تولید تا نصب از    زمان نگهداری عایق رطوبتیسلسیوس، به طور عمودی نگهداری شود.  

روکش  نهاده و    پالت، باید روی  فضای بازنباید بیشتر از شش ماه باشد. در صورت نگهداری آن در  
بماند. رول ها   ر فضای بازرول نباید بیش از یک هفته، دبر روی آن کشیده شود.    پلی اتیلن رنگی

باید به شکلی کنار هم قرار داده شوند که جریان هوا بتواند از بین آن ها عبور کند. هیچگاه نباید 
 دو رول را روی هم قرار داد.

 

  ،ی)بسته بند  یرطوبت قی/ “عا ق یرول عا 1682پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه      93ص5(” یحمل و نگهدار 

 
ماسه  ت  ،باشد اگر واحد بنایی بلوکی با مال   MPa 13در صورتی که مقاومت فشاری بلوک سیمانی    -   ۲۰

و    ی مان ی )مجموعه بلوک س   یی مشخصه واحد بنا   ی آنگاه مقاومت فشار   ، ساخته شده باشد   ی قو   مان یس 
 چند مگاپاسکال است؟  ( مالت 

1 )10 
2 )13 
3 )6 
4 )17 

 44صفحه 
𝑓𝑚مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی،   5  - 2  - 8جدول 

 ، بر حسب مقاومت فشاری بلوک سیمانی  ˊ

 مقاومت فشاری
مشخصه بلوک  

 سیمانی 
(MPa) 

𝒇𝒎مقاومت فشاری مشخصه واحد بنایی،  
ˊ 

(MPa) 

سیمان نوع خیلی قوی یا -مالت ماسه
 قوی

سیمان -مالت ماسه
 نوع

 متوسط 
35≤ 20 19 
25 17 16 
20 13 12 
13 10 9 
9 6 6 

 

/    ییمشخصه واحد بنا یمقاومت فشار  1820پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
    44ص8(”  یی مشخصه واحد بنا ی)مقاومت فشار  نی / “روش تخم  4-2  -8جدول 

 1گزینه 

 
طبق مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان در قفسه پله نشان داده شده، اگر به دالیلی عرض چشم    -   ۲۱

 ( چند سانتیمتر است؟ bسانتیمتر باشد حداقل عرض داخلی راه پله )   40پله 
200 )1 

2)240  



 1401 دی  8 –  1نسخه   A دفترچه  

3)220 
4 )260 

 56صفحه  4-5-3-8بند 
 پلکان  

الزامات مندرج اجرای پلکان  ساخته شود. در  چوبی یا  فوالدی  ،  بتن آرمهپلکان می تواند از انواع  
 در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان و الزامات زیر باید رعایت شود:  

 متر کمتر باشد.   1.10نباید از طول هر پله  -۱
 متر کمتر باشد.  2.40نباید از عرض قفسه پله دارای پاگرد  -۲

(110+110)+40=260 
 

پاگرد / “پلکان   یداراعرض قفسه پله  1824پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه    56ص8(”  یی )ساختمان با مصالح بنا

 
 ضریب افت مقاومت سنگ در آب است؟   ، کدام گزینه بیانگر   -   ۲۲
 ساعت به مقاومت فشاری 12( نسبت مقاومت فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت ۱

 همان سنگ در حالت خشک
 ساعت به مقاومت 24مدت حداقل  ( نسبت مقاومت فشاری نمونه خیس شده در آب به ۲

 فشاری همان سنگ در حالت خشک 
 ( نسبت مقاومت فشاری نمونه خشک به مقاومت فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت 3

 ساعت  24
 ( نسبت مقاومت فشاری نمونه خشک به مقاومت فشاری نمونه خیس شده در آب به مدت ۴
 ساعت  12

 35صفحه 3- 4-2-2-8بند 
مقاومت فشاری نمونه خیس  سنگ در آب عبارت است از نسبت    افت مقاومتضریب  تعریف:  

 . در حالت خشکساعت به مقاومت فشاری همان سنگ  ۲۴در آب به مدت حداقل  شده
 

افت مقاومت سنگ در آب /   ب یضر  1871پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه    35ص 8(” یی )حداقل ضوابط الزم، ساختمان با مصالح بنا ی “سنگ مصرف

 
 های معمولی و سبک چند مگا پاسکال است؟   برای بتن   ، حداکثر مقاومت فشاری مشخصه بتن   - ۲۳

40 )1 
2)20 
3 )70 
4 )50 

 57صفحه   3-3-3-9بند 
𝑓𝑐 مقدار 

  باید با توجه به محدودیت های زیر، در نظر گرفته شود:ʹ
  ۵۰مگاپاسکال و حداکثر آن    ۲۰برابر با    بتن های معمولی و سبکحداقل مقدار برای انواع    -الف

 مگاپاسکال است.
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و سبک / “بتن )مقاومت   ی بتن معمول 1871پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه    57ص9 ” مشخصه(  یفشار 

 
 متر است؟  ی های متعارف چند سانت   سانتیمتر در ساختمان   160( به طول  hحداقل ارتفاع تیر طره بتنی )   - ۲۴

h=16 (1 
2 )h=20 
3 )h=28 
4 )h=24 

 195صفحه  2-6-11-9بند 
 ارتفاع تیرحداقل 

، در تیرهایی که ارتفاع آنها از تحت بارگذاری های معمولو    های متعارف  ساختماندر    9-11-2-6-1
باشد؛ به شرط    ( الزامی نمیافتادگی)   ی خیز  محاسبهبیشتر است،    1-11-9مقادیر مندرج در جدول  

نباشند و یا آنها را نگه داری نکنند،   متصلها    تیغهمانند    ای  قطعات غیر سازهآن که این تیرها به  
 ایجاد نکند.  خسارتیدر آنها  خیز زیادو 

1-11-9 جدول  
 عضو

گاه   تکیه 
 های ساده

تکیه گاه های پیوسته  
 از یک طرف 

تکیه گاه های پیوسته  
 کنسول از دو طرف 

یا   تیرها 
ها تیرچه  

𝑙

16 𝑙

18.5 𝑙

21 
𝑙

8 

 
160/8=20 

)حداقل   یبتن ر یساختمان متعارف / “ت 1911پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه    195ص9ارتفاع(” 

 
در ستون های بتنی مساحت آرماتورهای طولی نباید به ترتیب کمتر و بیشتر از چند درصد سطح    -   25

 مقطع ناخالص آن باشد؟ 
 درصد  8  -درصد  1( ۱
 درصد  10 -درصد  1.5( ۲
 درصد  10 -درصد 3( 3
 درصد  8  -درصد  3(  ۴

 217صفحه  5-12-9بند 
 محدودیت های آرماتور 

درصد    ۸درصد و بیشتر از    ۱نباید کمتر از    مساحت آرماتورهای طولیدر ستون های بتنی،    9-12-1-5
های پوششی  محل وصله، باشد. محدودیت مقدار حداکثر باید در Agآن،   سطح مقطع ناخالص

 نیز رعایت شوند. میلگردها
 

آرماتور(   تی )محدود ی ستون بتن  1917پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه    217ص 9
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مشخصه    ی میلیمتر برای تعیین مقاومت فشار   300و ارتفاع    150حداقل چند نمونه استوانه ای به قطر    -   ۲۶
 روزه الزم است؟   28  ی ها   ش ی بتن براساس آزما 

1 )4 
2)3 
3)2 
4 )1 

 57صفحه  1-3-3-9بند 
𝑓𝑐،  مقاومت فشاری مشخصه ی بتن

دو  بر روی حداقل    روزه  ۲۸های   آزمایش، باید بر اساس  ʹ
به قطر    ی استوانه ای سه نمونهمیلی متر یا حداقل    ۳۰۰و ارتفاع    ۱۵۰به قطر    ی استوانه ای  نمونه

میلی متر تعیین شود. در صورتی که سن دیگری برای آزمایش نمونه ها مورد   ۲۰۰و ارتفاع    ۱۰۰
 نظر باشد، باید در مدارک ساخت ذکر گردد.

 

بتن /   یمشخصه  یمقاومت فشار  2430پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه    57ص9  ”مشخصه(  ی“بتن )مقاومت فشار 

 
  متر ی ل ی م   50قطر اسمی لوله خروجی فاضالب ، اگر در یک سیفون مربوط به دستشویی یک واحد مسکونی    - ۲۷

 است؟   متر ی ل ی چند م  فون ی باشد، حداقل عمق آب هوابند س 
75 )1 

2 )50 
3 )65 
4 )60 

 ث( عمق آب هوابند سیفون  85صفحه 
لوله  ۱) داخل  گازهای  و  ورود هوا  مانع  که  آب هوابند سیفون  عمق  مقدار  به فضاهای (  کشی 

 :ساختمان می شود، نباید از ارقام زیر کمتر باشد
 میلی متر  ۷۵میلی متر، عمق آب هوابند سیفون  ۵۰قطر نامی لوله خروجی فاضالب تا  -
 میلی متر  ۵۰میلی متر، عمق آب هوابند سیفون  ۵۰قطر لوله خروجی فاضالب بزرگتر از  -

 

)قطر لوله(   فونیعمق آب هوابند س 2430 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه
 1گزینه    85ص16

 
های سبک استفاده کرد؟    میتوان از بتن ( فوالد و بتن  ) ها در اعضای با مقطع مختلط    آیا در ساختمان   -   ۲۸

سطح مقطع هسته فوالدی باید حداقل چند درصد    ، های با مقطع مختلط محاط در بتن   و در ستون 
 مساحت کلی مقطع مختلط باشد؟ 

 دو درصد  -خیر ( ۱
 یک درصد -خیر ( ۲
 دو درصد  -بلی ( 3
 یک درصد  -بلی ( ۴

 113صفحه   2-1-8-2-10بند 
 مقطع مختلطمحدودیت های مصالح در اعضای با 
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زیر باشند. مگر آنکه   شرایطاعضای با مقطع مختلط باید دارای    مقاطع فوالدیو    میلگرد،  بتن 
 استفاده از مصالح با شرایط مغایر با شرایط زیر توسط آزمایش یا تحلیل توجیه شده باشد. 

  وزن مخصوص معمولی برای بتن های با    ( fcمقاومت فشاری مشخصه نمونه استوانه ای بتن ).  1
از   از    20MPaنباید  از    بتن های سبکبیشتر و برای    70MPaکمتر و  از    20MPaنباید   کمتر و 

40MPa    را می توان برای محاسبات مربوط به سختی اعضا    بتن پرمقاومتبیشتر باشد. مصالح
مورد استفاده قرار داد، لیکن برای محاسبات مقاومت اسمی اعضای با مقطع مختلط نمی توان  

 به آن تکیه کرد، مگر این که نتایج آزمایش یا تحلیل استفاده از آن را توجیه نماید. 
 

 116صفحه  1-2-8-2-10بند 
 ع مختلط محاط در بتنمقطاعضای محوری با 

 مختلط باشد. مساحت کلی مقطعباید حداقل یک درصد  سطح مقطع هسته فوالدی. 1

 

/   یسطح مقطع هسته فوالد  2085و   2084پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه   116ص10(” ت ی محدود ،یمحور  ی“مقطع مختلط محاط در بتن )اعضا

 
حداقل ضخامت مقرر شده برای دال بتنی  ، سقف با مقطع مختلط به صورت مقطع فوالدی و دال بتنی    -   29

 چند سانتی متر است؟ 
1 )10 
2)8 
3 )12 
4 )14 

 122صفحه  1-3-8-2-10بند 
  ضخامت دال بتنیو حداقل   عرض موثر

نماید، نباید از کوچکترین عرض موثر دال بتنی که در هر طرف تیر با آن به صورت مختلط عمل می  
 مقادیر زیر بزرگتر در نظر گرفته شود. 

 . یک هشتم دهانه تیر )مرکز تا مرکز تکیه گاه های تیر(1 
 . نصف فاصله محور تیر تا محور تیر مجاور۲ 

 . فاصله محور تیر تا لبه دال3
 میلی متر مقرر می گردد.   ۸۰تبصره: حداقل ضخامت دال بتنی،  

 

/ “مقطع مختلط   یضخامت دال بتن 2087پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه    121ص10(” یخمش  ی)اعضا

 
حداکثر تا چه ارتفاعی مجاز است؟    ، همراه با مهاربندی جانبی در ایران   LSFاحداث بنا با سیستم    -   30

 های آنها چقدر تعیین شده است؟   حداکثر بار مرده و بار زنده برای سقف 
 در ایران اجازه احداث بنا با این سیستم داده نشده است. ( ۱
 متر از تراز پایه مجاز هستند و حداکثر بار مرده و بار زنده برای  20حداکثر تا ارتفاع ( ۲

 کیلوگرم بر مترمربع است.   450 350سقف ها به ترتیب  
 متر از تراز پایه مجاز هستند و حداکثر بار مرده و بار زنده برای  15حداکثر تا ارتفاع ( ۳

 کیلوگرم بر مترمربع است. 250و   350سقف ها به ترتیب  
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 متر از تراز پایه مجاز هستند و حداکثر بار مرده و بار زنده برای  12حداکثر تا ارتفاع (  ۴
 کیلوگرم بر مترمربع است.  250و  300ها به ترتیب  سقف 

 38صفحه الزامات  2-2-6-11بند 
 LSFسیستم 

  تمام کشوردر    متر از تراز پایه  ۱۵تا ارتفاع  ، حداکثر  به همراه مهاربند جانبی  LSFسیستم    11-6-2-2-1
 مجاز است. 

کیلوگرم    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  

 

 ستم یسقف / " س  یبار مرده و زنده برا 2166پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه    38ص 11)الزامات("   LSFسرد نوردشده  یقاب سبک فوالد

 
ها در پالن ساختمان ها    های ساخت ،صنعتی ،رواداری اختالف اندازه پی   در الزامات اجرایی روش   -   31

 چقدر است؟ 
 میلی متر 50میلی متر و اضافی   12( نقصانی ۱
 میلی متر 30میلیمتر و اضافی    15( نقصانی ۲
 میلی متر 20میلی متر و اضافی    10نقصانی ( 3
 میلی متر ±  15( ۴

 رواداری های اجرای پانل ها  2-6-11جدول   58صفحه 

 ها پی

اختالف اندازه   الف
 ها در پالن 

 متر میلی 12 نقصانی
 مترمیلی50 اضافی 

 جابجایی یا خروج از مرکز  ب
دو درصد عرض سازه پی در امتداد  
طول مورد نظر مشروط بر آنکه بیش  

 میلی متر نباشد  ۵۰از 

 ضخامت پ

ضخامت   کاهش 
به  آنچه    نسبت 
 تعیین شده

 درصد  5

ضخامت   افزایش 
آنچه    نسبت به 

 تعیین شده
 محدودیتی ندارد 

 

 یپانل / " پانل سه بعد  یابعاد یروادار  2173پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
3D   57ص11(" یابعاد ی)روادار  1گزینه 

 
مورد    ی که به منظور دسترسی به تراز موردنظر در عملیات ساختمان حداکثر ارتفاع نردبان دو طرفه ای    -  ۳۲

چند    کند ی م   ی ر ی آن جلوگ  بی است که از بهم خوردن ش   ی ضامن   ا ی   د ی و مجهز به ق   ردی گ ی استفاده قرار م 
 متر است؟ 

2.80 )1 
2 )4   
3 )4.80 
4 )3 
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 53صفحه   4-3-7-12بند 
ضامنی باشد که از به هم خوردن شیب آن جلوگیری به عمل نردبان دو طرفه باید مجهز به قید یا  

 متر بیشتر باشد. 3آید. ضمنا در حالت باز نباید ارتفاع آن از 
 

  53ص12نردبان دو طرفه )ارتفاع(  2214پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه 

 
اتاق    -  33 یک  طبیعی  تهویه  برای  مناسب  ظرفیت  ارتفاع  به  چقدر    1600ترانسفورماتور  آمپر  کیلوولت 

 باشد؟ ی م 
 متر  4.7( 1
 متر 5.3( ۲
 متر  3.4( 3
 متر 3(  ۴

 52صفحه 
 و روغنیابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتور های خشک  3-3-5-13جدول  

ظرفیت  
ترانسفورماتور  

)کیلوولت  
 آمپر( 

ارتفاع 
زیر  

زمین  
 اتاق

طول  
 اتاق

عرض  
 اتاق

ارتفاع 
با   اتاق 
تهویه  
 طبیعی 

ارتفاع 
با   اتاق 

تهویه  
 مکانیکی 

ارتفاع 
َدِر  

 اتاق

عرض  
َدِر  

 اتاق

چاله   حجم 
روغن  

ترانسفورماتور  
 روغنی 

مقطع   سطح  حداقل 
در   مشبک  دریچه 

 تهویه طبیعی 
 ورودی  خروجی 

ظرفیت:   تا 
630   

 )اتاق کوچک( 

1.5  
 متر 

4 
 4.7 متر   3 متر 

 2.7 متر  3.4 متر 
متر    0.7 متر  2 متر 

 مکعب 

1.25 
متر  
 مربع

1.13  
متر  
 مربع

ظرفیت های:   
630-  800 -  
1000 

 )اتاق بزرگ( 

1.5  
 متر 

4.3  
 متر 

3.2  
 متر 

4.7 
 2.7 متر  3.4 متر 

متر    2 متر مکعب  1 متر  2 متر 
 مربع

1.8  
متر  
 مربع

ظرفیت های:  
1250-1600   

خیلی   )اتاق 
 بزرگ( 

1.5  
 متر 

4.5 
 متر 

3.5  
 متر 

5.3  
 2.7 متر  3.4 متر 

متر    1.6 متر  2 متر 
 مکعب 

متر    2.5
 مربع

2.27 
متر  
 مربع

 

  یاتاق ترانسفورماتور ها یابعاد اصل 2241پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
  52ص13(” ی/ “انشعاب برق فشار متوسط )اختصاص 3-3-5-13جدول  / یخشک و روغن 

2گزینه   

 
  ی اتاق ترانسفورماتور در شهر تهران باید در چه جهت جبهه مشرف به فضای آزاد  ، در صورت ،امکان    -   ۳۴

 انتخاب شود؟ 
 رو به شرق ( ۱
 رو به غرب ( 2
 رو به شمال( 3
 رو به جنوب( 4

  54صفحه  2-3-3-5-13بند 
 انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور

باید در جهتی انتخاب شود    جبهه مشرف به فضای آزاد اتاق ترانسفورماتورپ( در صورت امکان،   
 به آن حداقل باشد )روبه شمال(.   تابش آفتابکه 
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آزاد اتاق   یجبهه مشرف به فضا 2241پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه    54ص13ترانسفورماتور / “اتاق ترانسفورماتور )انتخاب محل و جهت(” 

 
در مورد    ر ی کدام یک از عبارات ز   ، فضای اقامتی تصرف مسکونی در صورت استفاده از شومینه گازی در    -   35

 است؟   ح ی آن صح
 شومینه گازی نباید به عنوان تنها وسیله گرم کننده اتاق استفاده شود.( ۱
 شومینه گازی باید چنان ساخته و نصب شود که کف اجاق آن جزیی از کف اتاق باشد. ( ۲
 در فضاهای مرطوب و خیس نصب شومینه گازی مجاز نیست.  ( ۳
دریچه های ورود هوای آن برای تعمیرات دوره ای باید  ،در صورت استفاده از شومینه گازی بدون دودکش  (  4

 به آسانی قابل دسترس باشد.
 97صفحه  1-3-8-14بند 

 استفاده شود. وسیله گرم کننده اتاق شومینه گازی نباید به عنوان تنها 
 

  97ص14(  ات ی)کل یگاز   نهیشوم 2336پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
1گزینه   

 
 های زیر صحیح است؟   در جوشکاری درزهای لب به لب کدام یک از گزینه   - ۳۶
 نباید زاویه پخی لبه و دهانه ریشه در برای حفظ اقتصاد جوش در جوشکاری لب به لب ( ۱

 حداقل حفظ گردد.
 دهانه ریشه طبق جداول و مستقل از زاویه پخی لبه ها در نظر گرفته می شود.( ۲
 زاویه پخی زیاد لبه نیاز به دهانه ریشه بزرگتر و زاویه پخی کم لبه نیاز به دهانه ریشه( 3

 کوچک تر دارد.
 انه ریشه کوچک تر و زاویه پخی کم لبه نیاز به دهانهزاویه پخی زیاد لبه نیاز به ده( ۴

 بزرگ تر دارد.
 194صفحه 

 (  Preparationآماده سازی لبه ها )
می   دهانه ریشهو    زاویه پخی لبه در درزهای لب به لب، آماده سازی لبه ها ایجاد تعادلی بین  

باشد. زاویه پخی زیاد، نیاز به دهانه ريشه کوچکتر و زاویه پخی کم نیز نیاز به دهانه ریشه بزرگتر  
دهانه ریشه  ، در انتخاب زاویه پخی و  دستورالعمل جوشکاریو    وضعیت جوشکاری،  درز دارد. نوع  

ارزیابی شده،  ۱۲می باشند. در فصل    مؤثر ارایه ش  درزهای پیش  ده  بر حسب روش جوشکاری 
، زاویه پخی و دهانه ریشه باید در حداقل حفظ گردد و اندازه  حفظ اقتصاد جوشاست. برای  

طبق آیین نامه    اندازه مجاز الکترودحداکثر    ۴-۷باشد. در شکل    سازگار با کارالکترود نیز متناسب و  
AWS    از شروع  ، قبل  اندازه الكترودو    دهانه ریشه،  انتخاب زاویه پخیارایه شده است. بعد از

 انجام شده و مورد آزمایش قرار گیرد.  جوش آزمایشی، باید یک سری جوش های اصلی
 

لبه   یلبه / “آماده ساز   یپخ  هیزاو 2980پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه  194(” ج صیدر جوش ساختمان تی فی)حصول ک
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حمل بار از روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور کارگاه ساختمانی در صورتی که اجتناب    -   ۳۷
 در چه صورتی مجاز است؟   ، ناپذیر باشد 

 با کسب مجوز از شهرداری منطقه جهت مسدود کردن معبر در زمان انتقال و نصب عالئم ( ۱
 هشداردهنده صورت گیرد.

 با کسب مجوز از مرجع رسمی ساختمان و رعایت مفاد مندرج در مبحث مقررات ملی (۲
 ساختمان جهت ایمنی عابران و مجاوران کارگاه و محصور و مسدود کردن معبر، با نصب 

 عالئم هشدار دهنده صورت گیرد.
 انتقال با کسب مجوز از بخش ترافیک شهرداری ناحیه جهت مسدود کردن معبر در زمان ( 3

 جهت ایمنی عابران و مجاوران کارگاه صورت گیرد. 
 کارگاه و رعایت موارد ایمنی عابران و مجاوران کارگاه و HSEبا کسب مجوز از مدیر ( ۴

 با نصب عالئم هشدار دهنده صورت گیرد. ،محصور و مسدود کردن معبر
 45صفحه  14-2-6-12بند 

کارگاه ساختمانی نباید هیچ باری به وسیله   از روی معابر و فضاهای عمومی و خصوصی مجاور
دستگاه های باالبر عبور داده شود و چنانچه انجام این کار اجتناب ناپذیر باشد، باید با کسب 

این معابر و فضاها با استفاده از    1-2-2-12مجوز از مرجع رسمی ساختمان و با رعایت مفاد بند  
، محدود و یا مسدود گردیده و همچنین عالئم هشدار دهنده موثر از قبیل وسایل مناسب محصور

تابلوها، پرچم های مخصوص یا چراغ های چشمک زن به کار برده شود. در صورتی که ضرورت  
عبور بار از روی امالک مجاور کارگاه توسط مرجع رسمی ساختمان تائید گردد، باید این موضوع  

 کنین مربوط برسد و تمهیدات ایمنی الزم بعمل آید.کتبًا به اطالع مالکین و سا
 

و   ی عموم یمعابر و فضا یحمل بار از رو  2212پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
  ی و خصوص ی عموم یمعابر و فضا یمجاور کارگاه / “باالبر )حمل بار از رو ی خصوص

 2گزینه  45ص12مجاور کارگاه(” 

 
حداقل ارتفاع مفید درهای کابین در طبقات آسانسور    ( a، طبق مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان    -   ۳8

b درها ابعاد  حداقل  درها c  ی اضطرار   ی (  در d  ی بازرس   ی (  ابعاد  حداکثر  در cو    د ی بازد   چه ی (    چهی ( 
 چقدر است؟   ی اضطرار 

1 )a : 2.05 متر،b: 35/0×1 /8 متر ،c :0.9×1.8 متر  ،d: 0.5x0.5  متر و c :9/0×9/0  .متراست 
2 )a  :2.1 متر،  b :2x0.45  متر، c :1.8x0.9 متر ،d: 0.6x0.6 متر و c: 0.8×0.8  .متر است 
3) a :2 متر،  b :1.8x0.35 متر، c :1.4x0.6  ،مترd: 0.5x0.5 متر وc :0.6×0.6 .متر است 
4 ) a  :2 متر   ،b: 2 ×0.45  ،مترc: 0.9×1.8  متر ،d: 0.6×0.6 و  مترc: 0.9×0.9 .متر است 

 27و26صفحه 
سانتی متر با    ۲۰۰باید    ورود عادیبرای    ارتفاع مفید ورودی کابین در طبقاتحداقل    15-2-2-7-1

 سانتی متر باشد. ۵  رواداری
که    15-2-2-7-4 آسانسورهایی  متوالیدر  طبقه  دو  بین  از    فاصله  بیش  یک    11آن  باشد    درِ متر 

  ، متر باشد   11باید در محل مناسب در نظر گرفته شود به طوری که فاصله آنها حداکثر    اضطراری 
 همچنین: 

بازرسی  - ارتفاع    درهای  باید دارای حداقل  متر    0.6متر و حداقل پهنای    1.4)در صورت وجود( 
 باشند.

 متر باشند.  0.35متر حداقل پهنای  1.8درهای اضطراری باید حداقل ارتفاع  -
 متر پهنا داشته باشند. 0.5متر درازا و  0.5دریچه های بازدید )در صورت وجود( باید حداکثر  -
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قرار    وزنه تعادلدر سمتی که    دریچه تخلیه هواو    دریچه اضطراری نباید هیچ گونه در،    15-2-2-7-7
 می گیرد، تعبیه گردد.  

یا یکی از دیواره های   زیر سطح سقف چاهدر    ورود به باالی کابینیچه اضطراری برای  : در تبصره
ی آن به بیرون چاه بوده و  بازشومتر تعبیه شود که    0.6  ×   0.6چاه از فضای موتورخانه به ابعاد  

 دارای قفل ایمنی باشد. ۵-۷-۲-۲-۱۵طبق بند 
 

در طبقات /  نی کاب یورود دیارتفاع مف  2382پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه  26ص15( “یاضطرار  چهیدر  –“آسانسور )در  

 
پیش از نصب لوازم بهداشتی و بسته شدن    ، آزمایش نشت شبکه لوله کشی آب مصرفی ساختمان   -   39

پر از آب نگاهداشته شود؟ با تلمبه    د ی چه مدت با   ی ،شبکه لوله کش   ی ر یباز و هواگ  ی موقت دهانه ها 
 رد؟ ی صورت گ  ی حداقل با چه فشار   د ی فشار با   ش ی آزما   ی نقطه شبکه لوله کش   ن ی نتر یی مخصوص در پا 

 بار 8یک روز، حداقل ( ۱
 بار 6سه روز، حداقل ( 2
 بار  10یک هفته ، حداقل ( 3
 بار 10دو روز، حداقل ( ۴

 78صفحه  2-9-3-16بند 
 نشت آزمایش 
 انجام آزمایش    ب( روش

ز به طور موقت  ای بانه هاید دهاشتی بازم بهداز نصب لواتمه لوله کشی و پیش  از خ ا( پس  ۱)
آزمایش م به  ا قداز  ا گیری گردد. پیش  اهو  مالا به تدریج پر شود و ک  آب  اشود و لوله کشی ب  بسته

 شت.اه دانگ آبز ا قل دو روز پر  ابه مدت حد  ا ید شبکه لوله کشی را، ب
قل  ار حدافش  ار سنج، و باو به کمک تلمبه مخصوص مجهز به فش  آب  اید بار بافشآزمایش  (  ۲)

ئین  اید در پارسنج باشود. فشآزمایش انجام  یین ترین نقطه شبکه لوله کشی مورد  ار در پاب  ۱۰
ی  اجزا ت و  از قطع انصب شود و کنترل شود که هیچ یک  آزمایش  ترین قسمت لوله کشی مورد  

آزمایش    شد،ام که بیشتر با، هر کدآن  ر عملکرداکثر فشاحد  ار یاب  ۶ز  ار کمتر  افش  اید بالوله کشی نب
 شود.

 

(  ی آب مصرف  ینشت )لوله کش  ش یآزما 2428پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه   78ص16

 
  ی حداکثر دمای کار طراحی شبکه لوله کشی آب گرم مصرف   ، در لوله کشی آب گرم مصرفی ساختمان   ۴۰

  ی جز در ساختمانها   ر، ی در نقطه خروج آب از ش   یلوازم بهداشت   ی آب گرم مصرف   یچقدر باشد؟ دما   د ی با 
 باشند؟   وس ی چند درجه سلس   د ی آشپزخانه با   نک ی و س   یی وان ،دستشو   ی برا   ژه، ی و 

1 )85 ،49 ،45  ، 65 
2)90 ،54 ،45  ،60 
3)80 ،49 ،43 ،60 
4 )80 ،54 ،43 ،63 

 دما و فشار کار   16-3-8-2
 درجه سلسیوس باشد. ۸۰الف( حداکثر دمای کار طراحی شبکه لوله کشی آب گرم مصرفی باید 
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ب( حداکثر دمای آب گرم مصرفی لوازم بهداشتی در نقطه خروج آب از شیر، جز در ساختمان های 
 ویژه باید برابر ارقام زیر کنترل شود.  

 درجه سلسیوس ۴۹وان              -

 درجه سلسیوس ۴۳دوش             -
 درجه سلسیوس   ۴۳دستشویی         -
 لسیوس درجه س 60سینک آشپزخانه     -

 

)لزوم  ی آب گرم مصرف عی توز  ی لوله کش  2426پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه    73ص16( یآب گرم مصرف 

 
با    ی این آزمایش در لوله کشی گاز طبیعی تحت چه عنوانی صورت میگیرد؟ در این آزمایش لوله کش   -  41

گازسوز    زات یگاز داخل ساختمان به تجه   ی لوله کش   نکه ی ساعت قبل از ا   1بار به مدت    2فشار حدود  
 . رد ی گ ی ( صورت م تروژن ی ن   ا ی متصل شود، با استفاده از هوا ) 

 آزمایش نشت گاز لوله ها ( ۱
 آزمایش استحکام یا مقاومت( ۲
 آزمایش نشت اتصاالت و لوله های درزدار(3
 اتصاالت تجهیزات گازسوز آزمایش (  ۴

   57صفحه  2-6-17بند 
 آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز 

متصل شود و مورد استفاده قرار  تجهیزات گازسوز  به  لوله کشی گاز داخل ساختمان  قبل از اینکه   
ها آن را با دقت آزمایش نمود، در صورتی عدم نشت لوله  و  اطمینان از استحکام  گیرد، باید برای  

که قسمتی از لوله پوشانده شده و یا در داخل کانال غیر قابل دسترسی قرار گیرد آزمایش فوق  
( استفاده نیتروژنز پوشانیدن لوله انجام شود. برای انجام این آزمایش باید از هوا )یا باید قبل ا

 نمود.

 

گاز داخل ساختمان /    یلوله کش  2493پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
گاز(”   ی لوله کش می گاز در س ق یو تزر  لیمقاومت لوله و عدم نشت گاز )تحو شی“آزما

 2گزینه 56ص17

 
  در لوله کشی گاز طبیعی در ساختمان در صورتی که نیاز به خم کردن لوله های گاز در محل نصب  -   42

 است؟   ح ی خصوص صح   ن ی در ا   ر ی از عبارات ز   ک ی کدام  ، باشد    ر ی اجتناب ناپذ 
 درجه باشد.  45نباید بیش از قوس خمیدگی لوله ( ۱
قطر خم شده    های درزدار در محل خم باید در باالترین و یا پایین ترین نقطه  خط جوش طولی در لوله (  ۲

 لوله قرار گیرد. 
 خم کردن لوله فقط باید با استفاده از دستگاه لوله خم کن انجام شود.( ۳
 بر قطر خارجی لوله باشد. برا 5شعاع انحنای قسمت داخلی خمیدگی نباید کمتر از (  ۴

 41صفحه  خم کردن لوله 17-5-1-4
باید از اتصاالت مناسب و استاندارد استفاده   تغییر دادن مسیر مستقیم لوله های فوالدیبرای  
، در صورتی که خم کردن لوله در محل نصب اجتناب ناپذیر باشد، رعایت شرایط زیر الزامی نمود

 است: 
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 انجام شود.   دستگاه لوله خم کن الف( خم کردن لوله فقط باید با استفاده از 
 معایبو یا سایر    ترک خوردگی،  چین خوردگیب( خمیدگی لوله باید کامال صاف و عاری از هرگونه  

 باشد.  مکانیکی

و هرچه    سطوح جانبی خمدر محل خم باید روی یکی از    درزدار  هایخط جوش طولی در لوله  پ(  
به آن    تنش کششی و فشاری قرار گیرد به طوری که کمترین    نزدیکتر به خط میانی این سطح

 وارد شود. 
 درجه باشد. ۹۰نباید بیشتر از  قوس خمیدگی لولهت( 
 برابر قطر خارجی لوله باشد. ۶نباید کمتر از  شعاع انحنای قسمت داخلی خمیدگیث( 

وجود داشته    خط جوش محیطیج( در قسمتی از لوله که خم می شود، نه تنها نباید هیچ گونه  
بلکه وسط   لولهباشد  نزدیکترین    خمیدگی  از  لولهباید  آن  اتصال  لول   نقطه  دیگر  به  اتصال  یا  ه 

 فاصله داشته باشد.  قطر اسمی لولهبرابر  ۲۰حداقل 
 

لوله   ستمیس  یخم کردن لوله )اجرا 2488پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه  41ص17( یع یگاز طب  یکش 

 
 در یک فضای کالس درس نظری فشار صدای نوفه زمینه به شرح زیر اندازه گیری شده است:   -   43

Hz   4000  2000  1000  500  250  125  63   

dB   18     25    30    26    41    39   49   

 وضعیتی دارد؟ از نظر آکوستیکی چه  
 مناسب است.  ( کالس درس نظری) برای تصرف آموزشی ( ۱
 بیش از حد مجاز است.  (هرتز   250و   125،  63فرکانس ) های بم  در فرکانس ( 2
 هرتز(بیش از حد مجاز است. 4000و 2000،  1000فرکانس   )های زیر در فرکانس ( ۳
 ها بیش از حد مجازاست.  فرکانسهرتز مناسب و در مابقی 4000و 2000های   فقط در فرکانس(  ۴

 29صفحه 
 : صدابندی کوبه ای مجاز برای سقف بین طبقات در هتل ها 4-3-2-18جدول 

 نوع فضا
حداکثر تراز نوفه زمینه 

بر حسب   30Aeq(L(معادل 
 دسی بل 

حداکثر بر سنج نوفه  
، بر حسب  PNCترجیحی، 

 دسی بل 
 کالس درس نظری 

 کارگاه های سمعی بصری  30 35
 اتاق آموزش موسیقی 

 آزمایشگاه ها
)نقاشی،طراحی،آتلیه   کارگاه های سبک 35 40

 معماری، اتاق کامپیوتر(
 40 45 راهروها

کارگاه های سنگین )کارگاه مجسمه  
 45 50 سازی،جوش کاری، نجاری( 

 

  نهی/ تراز نوفه زم ی کالس درس نظر  2556پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه   29ص18(” یکی)مقررات آکوست  ی/ “تصرف آموزش  1-4-2-18مجاز / جدول  
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(،  رن ی استا ی  رابط پل )   cm  25( به ضخامت  ICFهای بلوکی عایق ماندگار بتنی )  دیوار با ساختار قالب   -  ۴۴

  ی برا   cm 1.25به ضخامت   ی تخته گچ   ه ی ال   ک ی ( و هر طرف  cm 14پر شده بتن مسلح )ضخامت بتن 
 مناسب است؟   ر ی ز   ی ها   ی از کاربر   ک ی کدام  

 های بخش بستری از فضاهای همانند   دیوار جدا کننده بین اتاق( ۱
 ها  های مهمان در هتل  دیوار جدا کننده بین اتاق( ۲
 های مسکونی  دیوار جدا کننده بین دو واحد مجاور در ساختمان( 3
 هیچکدام۔ (  ۴

 24و27و33و70صفحه 
 : صدابندی هوابرد چند نمونه از دیوارها۱-۳-ادامه جدول پ

 شرح سیستم 
ضخامت  

کلی  
(cm) 

 جزئیات اجرایی 
wR 

یا 
STC  
(dB) 

ساختار قالب های بلوکی عایق ماندگار  دیوار با 
پلی  سانتیمتر )رابط   ۲۵به ضخامت  ICF  بتنی

)ضخامت بتن    با بتن مسلح پر شده(، استایرن
به   تخته گچیسانتیمتر(، هر طرف یک الیه  ۱۴

 سانتیمتر  1.25ضخامت 

27.5 
 

42 

ها در فضاهای داخلی بیمارستان ها و   جدا کنندهصدابندی هوابرد مجاز برای    3-5-2-18جدول  
 مراکز بهداشتی درمانی 

جدا  نوع  جدا کننده موقعیت  
 کننده 

حداقل شاخص کاهش  
(/  wRصدای وزن یافته )

حداقل درجه تراگسیل صدا  
(STC برحسب دسی بل ) 

 40 ساده پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی 
 35 مرکب 

مراقبت  ، پوسته خارجی اتاق های بخش بستری
درمانگاه  ، فضاهای تشخیصی، جراحی، های ویژه

 های تخصصی و اورژانس 

 45 ساده

 40 مرکب 

اتاق های بخش بستری،   جدا کنندهدیوار 
 55 ساده مراقبت های ویژه و جراحی از سایر فضاها

بین اتاق های بخش بستری،   جدا کنندهدیوار 
 50 ساده مراقبت های ویژه و جراحی از فضاهای همانند

اوژانس، فضاهای تشخیصی و   جدا کنندهدیوار 
 45 ساده درمانگاه های تخصصی از سایر فضاها 

فضاهای تشخیصی و درمانگاه  جدا کنندهدیوار 
 40 ساده های تخصصی از فضاهای همانند

بخش بستری، مراقبت های   های اتاق جدا کننده
درمانگاه ویژه، جراحی، فضاهای تشخیصی و 

 از راهرو های تخصصی 
 35 مرکب 

اتاق های بخش بستری،   جدا کنندهسقف 
 55 ساده مراقبت های ویژه و جراحی از سایر فضاها

،  بین اتاق های بخش بستری جدا کنندهسقف 
 50 ساده مراقبت های ویژه و جراحی از فضاهای همانند
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جدا  نوع  جدا کننده موقعیت  
 کننده 

حداقل شاخص کاهش  
(/  wRصدای وزن یافته )

حداقل درجه تراگسیل صدا  
(STC برحسب دسی بل ) 

، فضاهای تشخیصی و  اورژانس جدا کنندهسقف 
 45 ساده درمانگاه های تخصصی از سایر فضاها 

و درمانگاه   فضاهای تشخیصی  جدا کنندهسقف 
 40 ساده های تخصصی از فضاهای همانند

 ها ها در هتل جدا کنندهصدابندی هوابرد مجاز برای : 3-3-2-18جدول  

جدا  نوع  جدا کننده موقعیت  
 کننده 

حداقل شاخص کاهش  
(/  WRصدای وزن یافته )

تراگسیل صدا  حداقل درجه 
(STC برحسب دسی بل ) 

 40 مرکب ساده/ پوسته خارجی فضاهای بسته عمومی 

 45 ساده پوسته خارجی اتاق مهمان 
 40 مرکب 

 50 ساده/مرکب  بین اتاق های مهمان جدا کنندهدیوار 

 45 ساده بین اتاق مهمان و راهرو جدا کننده
 40 مرکب 

 بین اتاق مهمان و سایر فضاها جدا کنندهدیوار 
)از قبیل سالن انتظار)البی( ، رستوران ، آشپزخانه  

 ، دفاتر اداری و...( 
 55 ساده

بین سالن انتظار )البی( و سالن   جدا کننده
 50 مرکب ساده/ اجتماعات

 50 ساده/مرکب  بین سالن انتظار )البی( و دفاتر اداری  جدا کننده
فضاهای ورزشی تفریحی و سرویس   جدا کننده

 راهرواز  های بهداشتی 
 45 ساده
 40 مرکب 

و سایر    بین فضاهای تأسیساتی جدا کنندهدیوار 
 55 ساده فضاهای مجاور

 بین آسانسور و سایر فضاهای جدا کنندهدیوار 
 55 ساده مجاور 

)منظور از سقف در این مقررات ،    ها سقفکلیه 
مجموعه ای متشکل از سقف سازه ای با کف  

 سازی نهایی و سقف کاذب است(
 55 ساده

 ها در ساختمان های مسکونی  جدا کنندهبرای  مجاز صدابندی هوابرد :2-2-2-18جدول  

جدا  نوع  جدا کننده موقعیت  
 کننده 

حداقل شاخص کاهش صدای وزن یافته 
) W(R  حداقل درجه تراگسیل صدا /(STC)  بر،

 حسب دسی بل

 45 ساده پوسته خارجی 
 40 مرکب 

بین دو واحد   جدا کنندهدیوار 
 50 ساده مجاور 

واحد مسکونی   جدا کنندهدیوار 
 55 ساده از پارکینگ و سالن اجتماعات

بین واحد مسکونی و   جدا کننده
 راهرو

 45 ساده
 40 مرکب 
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واحد  کننده جدا سقف و کف 
مسکونی از پارکینگ و سالن  

 اجتماعات
 55 ساده

بین   جدا کننده سقف و کف 
 50 ساده واحدهای مسکونی 

 

با ساختار   واری د 2569و2557و2555و2554پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
هوابرد جداکننده    ی / “صدابند 1-3-/ جدول پ ICF ی ماندگار بتن قیعا ی بلوک یقالب ها

 4گزینه   70ص18در(   وار،یهوابرد د ی )صدابند

 
درصد( اگر ضریب    100های عادی که با هوا پر شده است )   های دو جداره عمودی با شیشه   شیشه   -   45

درصد(    85با جایگزین کردن هوا با گاز آرگون )   ، میلیمتر   8باشد و ضخامت الیه هوا    3.1انتقال حرارت  
را به دست    ی داد و همان مقاومت حرارت   ل ی را تقل   شه ی دو ش   ن ی ب   ه ی ضخامت ال   توان ی م   متر ی ل ی چند م
 آورد؟ 

2 )1 
2 )3 
3 )1 
 ندارد. جایگزین کردن گاز آرگون با هوا تاثیری در ضریب انتقال حرارت یک شیشه دو جداره(  ۴

 234صفحه 
درصد( ۱۰۰مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه های دوجداره عمودی پرشده با هوا ) 1-9پل جدو  

ضخامت  
الیه هوا  

[mm] 

 𝐔𝐠𝐥  [𝐖/(𝐦𝟐.𝐊)]حرارت      انتقال ضریب
شیشه  
های 
 عادی 

 εnشیشه های کم گسیل با گسیلندگی عمود مفید   

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 

6 3.3 2.5 2.6 2.6 2.7 2.8 2.8 2.9 2.9 
8 3/1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5 2.6 2.7 
10 2.9 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 2.5 
12 2.8 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 
14 2.7 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.2 
16 2.7 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 
18 2.7 1.4 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 
20 2.7 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 

 
درصد( ۸۵مقادیر ضریب انتقال حرارت شیشه های دوجداره عمودی پرشده با آرگون )   2-9پ جدول   

ضخامت  
الیه هوا  

[mm] 

 𝐔𝐠𝐥 [𝐖/(𝐦𝟐.𝐊)]حرارت      انتقال ضریب
شیشه  
های 
 عادی 

 nεشیشه های کم گسیل با گسیلندگی عمود مفید  

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 

6 3.1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.4 2.5 2.6 2.6 
8 2.9 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.3 2.4 
10 2.8 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 

12 2.7 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.1 
14 2.6 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 
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ضخامت  
الیه هوا  

[mm] 

 𝐔𝐠𝐥 [𝐖/(𝐦𝟐.𝐊)]حرارت      انتقال ضریب
شیشه  
های 
 عادی 

 nεشیشه های کم گسیل با گسیلندگی عمود مفید  

0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 

16 2.6 1.2 1.4 1.5 1.6 1.8 1.9 2.0 2.0 
18 2.6 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.0 
20 2.6 1.2 1.4 1.5 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 

 

انتقال  بی )ضر   یدوجداره عمود شهیش 2671پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه 234ص19( یدر انرژ  ییحرارت، صرفه جو

 
یک از مخاطبین درساختمان    تابلوهای راهنمای تخلیه اضطراری در سوانح به منظور استفاده کدام   -   ۴۶

 نصب میشود و چه اطالعاتی را در خود دارد؟ 
های   گاز بخش  شیرهایهای خروج و    به منظور استفاده مدیریت بحران ساختمان است و محل دسترس(  ۱

 مختلف و برق و آب و شیر آتش نشانی را نشان می دهد.
به منظور استفاده امدادگران است و محل شیرهای اصلی گاز و تابلوهای برق و محل اتصال به شیر آب  (  ۲

 آتش نشانی را نشان میدهد.
خروج و محل    های   دسترسبه منظور استفاده متصرفين و بهره برداران ساختمان است و محل راه ها و  (  ۳

 امدادرسانی در طبقه را نشان میدهد.  وسایل آتش نشانی و فضاهای پناه و محل تجمع ایمن و بازشوهای
اصلی گاز و    به منظور آگاهی بازرسان نگهداری ساختمان و بازرس آتش نشانی است و محل شیرهای(  ۴

 هد. تابلوهای برق و محل اتصال به شیر آب آتش نشانی را نشان مید
 42صفحه  2-5-20بند 

 واکنش اضطراری  مندرجات تابلوی راهنمای
مندرجات تابلوهای راهنمای واکنش اضطراری شامل دو بخش راهنمای تصویری تخلیه اضطراری  

 و راهنمای نوشتاری است.
 راهنمای تصویری تخلیه اضطراری -20-5-2-1

 راهنمای تصویری تابلو باید شامل موارد زیر باشد: 
 )نزدیکترین یا جایگزین( مسیرهای دسترس خروج -الف
 محل تخلیه های خروج -ب
)اگر طبق مقررات مبحث سوم ساختمان مربوطه ملزم به داشتن    محل دکمه های زنگ خطر  -پ

 اشد(آن ب
 محل امکانات آتش نشانی -ت
و غیره، )اگر    دستگاه شوک و احیاء،  جعبه کمک های اولیهشامل    محل امکانات امداد و نجات  -ث

 طبق مقررات ساختمان مربوطه ملزم به داشتن آن باشد(.
 . )در صورت وجود( انبار مواد خطرناکیا   فضاها و ساختمان های خاص -ج
)اگر طبق مقررات مبحث سوم ساختمان مربوطه    ضاهای پناه در داخل ساختمانموقعیت ف  -چ

 . ملزم به داشتن آن باشد(
 .محل بازشوهای امدادرسانی از خارج ساختمان  -ح
 . محل های تجمع امن در خارج از ساختمان -خ
 نقشه مشخص کننده موقعیت فرد روی «، عبارت »شما اینجا هستیدتعیین محل با  -د
 و غیره(  شیبراه، باالبر) افراد کم توان و ناتوان امکانات قابل استفاده  -ذ
 .جهت شمال -ر
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 .عالئم بکار رفته در تابلوراهنمای  -ز
 

)مندرجات تابلو   یواکنش اضطرار  2716پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه  42ص 20راهنما( 

 
 در بارهای ناشی از انفجار گام منفی چیست؟   -   ۴۷
 گفته می شود. در حین عبور موج ،به فشار ثانویه ناشی از کاهش فشار( ۱
 به فشار محیط گفته می شود.  ،به افزایش ناشی از موج انفجار( 2
 به فشار محیط گفته می شود. ،انفجاربه کاهش فشار ناشی از موج ( ۳
 انفجار گفته میشود. پس ،به مکش ناشی از کاهش فشار( ۴

 موج ضربه   -21-3-1-1
انتشار   ریمواد منفجره جامد است. در هر نقطه از مس  کیاز انفجار، در حوزه نزد  یموج ضربه، ناش

و با گذشت زمان به فشار    افتهی  شیانفجار افزا  یبه فشار مبنا  طیمح  موج، در مرحله اول، فشار
 .ندیکه به آن گام مثبت گو ابدی یکاهش م یطیمح

الف(.  -1-3-21)شکل    ندیگو  یم  یدهد که به آن گام منف  یمکش رخ م  ایعبور موج، کاهش فشار    با
 شود.  یمواقع، از اثر آن صرف نظر م بوده و در اکثر یجینسبتا کوچک و تدر  ،یفشار گام منف

/ “موج انفجار )انواع(”   ی گام منف   2742پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه  33ص 21

 
فضایی که میزان کمتری در برابرآثار ناشی  ، متر مربع    960در فروشگاهی یک طبقه به مساحت زیربنای    -   48

شده است. این فضا    از مقاومت و ایمنی بیشتری برخوردار باشد، در نظر گرفته از انفجار قرار گیرد و  
 چه مساحتی باشد؟   چه نام دارد و برای پاسخگویی به الزامات پدافند غیر عامل باید دارای 

 متر مربع  40فضای پناه به مساحت ( ۱
 متر مربع  120فضای امن به مساحت ( ۲
 متر مربع 96فضای امدادرسانی به مساحت  ( 3
 مترمربع16( اتاق ایمن به مساحت 4

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

 ظرفیت فضای امن اختمانکاربری س
 مترمربع 1به ازای هر تخت،  بیمارستان ها و مراکز درمانی 

  6مترمربع و حداقل  1در هر واحد مسکونی به ازای هر فرد،  مسکونی 
 مترمربع

 مترمربع 1به ازای هر تخت،  هتل ها و مسافرخانه ها 

 مترمربع 1به ازای هر یک از کارکنان،   مراکز اداری و تجاری

1 فروشگاه های بزرگ
 زیر بنای فروشگاه 8

 درصد زیربنای شبستان 15 مسجد، حسینیه و مانند آن 

اماکن عمومی )مانند سینما و 
 درصد زیربنای سالن اصلی 15 رستوران( 
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1 انبار و نمایشگاه
 سطح کل زیربنا 100

 مترمربع 0.25به ازای هر دانش آموز،  مراکز آموزشی 

 

(  ی امن )الزامات طراح یفضا 2741پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه 30ص 21

 
 باید هر چند مدت انجام گیرد؟ ،  بازرسی لوله های آب باران در مناطق شمالی کشور    -   49
 ( سالیانه یک بار1
 هر فصل یک بار( ۲
 سالیانه دو بار( ۳
 هر فصل دو بار(  ۴

 48صفحه   5-6-22بند 
 لوله کشی آب باران  

 شوند:   بازرسیباید ساالنه دوبار و برای موارد زیر  آب بارانلوله کشی 

 و کلیه بخش های لوله کشی آب باران.   دریچه های بازدیدکلیه  آب بند بودن -الف
 . کف شوهای بام تمیز بودنو  عدم گرفتگی -ب
 لوله کشی آب باران.  آسیب دیدهیا  بخش های فرسوده تعویض -پ

 

  48ص 22(  یآب باران )بازرس  یلوله کش  2886پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
  3گزینه 

 
به برطرف    چه کسی باید از طریق افراد ذیصالح اقدام  ، در صورت وجود نشتی در شبکه گاز ساختمان   -   50

 را باید انجام دهد؟  نمودن نشتی نماید؟ در سایر موارد غیر اضطراری قطع جریان گاز چه اقدام خاصی
او باید قبل از قطع  ،در سایر موارد غیر اضطراری قطع جریان گاز  ،نگهداری ساختمان باید اقدام ،کند مسئول  (  ۱

 جریان به تمام مصرف کنندگان در ساختمان اطالع دهد. 
به (  ۲ گاز  از قطع جریان  بعد  باید  موارد غیر اضطراری  در  کند و  اقدام  باید  تمام مصرف    بازرس ساختمان 

 الع دهد. کنندگان در ساختمان اط
در موارد اضطراری بازرس ساختمان باید اقدام کند و در موارد غیر اضطراری مسئول نگهداری ساختمان (  ۳

 دهد.  بعد از قطع جریان گاز به تمام مصرف کنندگان در ساختمان اطالع
مصرف کنندگان در    در هر دوصورت نماینده شرکت گاز باید اقدام کند و بعد از قطع جریان گاز به تمام(  ۴

 ساختمان و شرکت ملی گاز ایران اطالع دهد.  
 65صفحه   2-8-22بند 

 بازدید توسط مسئول نگهداری ساختمان

در ساختمان ها و  تجهیزات نصب شده  و  شبکه لوله کشی گاز  باید  مسئول نگهداری ساختمان  
ازدید نموده و از سالمت عملکرد اجزا و متعلقات به کار رفته،  محوطه آنها را به صورت ادواری ب

 ، اطمینان حاصل نماید و گزارش آن را در پرونده نگهداریتغییرات بدون مجوزو  عدم وجود نشتی  

 ساختمان ثبت و بایگانی نماید.
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 یتوسط مسئول نگهدار  دی/ “بازد  ینشت  2791پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه  65ص22(”  یگازرسان  ساتیساختمان )تأس

 
از سنگ    های فوالدی آیا برشکاری با مشعل مجاز است؟ آیا برای نشانه گذاری میتوان   ساختمان  –   51

 صابون استفاده کرد؟ 
های ایجاد   نشانه گذاری  مشعل باعث ذوب کردن و از بین رفتن برشکاری با مشعل مجاز است ولی برش با  (  ۱

 شده با سنگ صابون میشود و بهتر است از گچ استفاده شود.
 کرد. برشکاری با مشعل مجاز نیست ولی میتوان از سنگ صابون برای نشانه گذاری استفاده( ۲
 بلی  –بلی ( ۳
 خیر  –خیر  (  ۴

 65صفحه   ۱۳ -۲بند 
 ی نشانه گذار  یابزارها

شود. هنگام   یانجام شده، استفاده م  یها  یر ی رسم خط برش، بر طبق اندازه گ  یابزارها برا  نیا  از
نشانه    یمحو نشود. ابزارهاباشد که بر اثر شعله    یم  ازین  یبه خط نشانه ا  ،یکار با مشعل برشکار 

الزم    یتوان نشانه ها   یکمک سنبه نشان م  به ن  و سنبه نشا  یعبارتند از سوزن خط کش  ی گذار 
 قطعات مشخص نمود. یها را رو  یمحل سوراخ کار  نییجهت تع 

با مشعل استفاده از سنگ صابون است.    یفلز به منظور برشکار   ینشانه گذار   یبرا  یگر ید  روش
مناسب است    نیسوزد. بنابرا  ینم   یبرشکار   یباال  یسنگ مانند اثر گچ است، اما در دما  نیاثر ا
 چند قطعه سنگ صابون در جعبه ابزار موجود باشد.  شهیهم

)ابزار(”  یسنگ صابون / “نشانه گذار  2936پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
   3گزینه  67ج ص

 
تنش    آیا باید انتهای جوش در محلی واقع گردد که میزان   ، در قطعات فوالدی با طول جوش محدود   -   52

 وجود دارد؟   کم است؟ و آیا هنگام سرد شدن جوش امکان وقوع ترک ستاره ای در انتهای جوش 
 خیر  -بلی ( ۱
 بلی  - بلی ( 2
 بلی  - خیر ( 3
 خیر  –خیر  (  ۴

 223صفحه 
  در هنگام سرد شدن در آنها    امکان وقوع ترک ستاره ایی دارند،  سطح مقعر با توجه به اینکه    -۲

، خطر چاله انتهای جوش وجود ندارد، زیرا جوشکار در جوش های گوشه پیوستهوجود دارد. در  
الكترودهنگام   انتهای جوش قبلی را با جوش پر می کند. در  تعويض  جوش ها با طول  ، چاله 
کم است، در غیر این صورت    میزان تنش، الزم است انتهای جوش در محلی واقع گردد که  محدود

 دد که در انتهای جوش چاله کامال پر شود.  باید دقت گر
 

  ی/ “بازرس  یامکان وقوع ترک ستاره اپاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه  
 2گزینه  223( ج صست یجوش )چک ل  ین یع ای یچشم 
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ایجاد    توسط اتصال چهار ورق با جوش   cm 30×30در صورتی که ستون به مقطع مربع و به ابعاد    -   53

مشخص شده    هایی در داخل ستون و عمود بر وجوه ستون در فاصله های   آیا میتوان ورق ، شده باشد  
 و به شکل زیر جوش داد؟ 

 نیست.  این جزئیات قابل اجرا ،آنجائیکه ایجاد امکان دسترسی برای یک وجه میسر نیستاز ( ۱
 امکان پذیر است در صورتی که یک وجه به سطح داخل ستون جوش نشده باشد. ( ۲
های    به وجه  امکان پذیر است فقط در صورتی که دو قطعه مثلثی شکل هر کدام قبل از تکمیل ستون(  ۳

 باشند. کناری جوش شده 
 بلی با تمهیداتی خاص امکان پذیر است. ( ۴
 
 

 329صفحه 
 به ای  ستون های جع  مونتاژ وجه چهارم

های جعبه ای، نوبت مونتاژ وجه چهارم این    داخل ستونهای    جوش سخت کنندهپس از تکمیل  
 ستون ها می رسد. 

قبل از مونتاژ وجه چهارم باید کلیه جوش های داخل ستون مورد بازرسی و تأیید مهندس ناظر 
 یا بازرس جوش ساختمان قرار گرفته و پس از تأیید، مونتاژ وجه چهارم مجاز می باشد.  

وجه چهارم قبل از مونتاژ الزامی می باشد. مونتاژ وجه چهارم در این    صاف کردن ورق و    تاب گیری
 ون ها عموما به یکی از دو روش زیر انجام می شود:  نوع ست

اتصال به سخت کننده های شده و جهت    بندزنی و جوش به صورت کامل    ورق وجه چهارم  -ا
 استفاده می شود.    جوش کاماز  داخلی

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

 آیین نامه می باشد.  
 و با دقت انجام شود.    برش خودکارها باید توسط  برشکلیه 

باشد. می توان با    گونیاچسبیده و نسبت به آنها    لبه های جانوجه چهارم باید به طور کامل به  
، وجه چهارم را تا حد ممکن به لبه های جان ستون چسباند. گوهو    کلش  Uقطعه  استفاده از یک  
، مونتاژ کاملداشته باشد، باید قبل از    سنگ زنی، نیاز به  لبه های درز جوش کامدر صورتی که  

 روی آن انجام شود.   آماده سازی لبهو  عملیات سنگ زنی

مونتاژ شده به   Uروی  ستون حدفاصل میان ترازهایوجه چهارم ستون به صورت تکه تکه در  -۲
(. عموما این  ۲۰-۹را بتوان به آن از داخل جوشکاری نمود )شکل    ورق های سخت کنندهنحوی که  

ورق  به هم نیز به صورت شیاری با    ورق های بالکاربرد دارد. اتصال    مقاطع بزرگروش در مورد  
نسبت به ستون که در    این وجه   گونیا بودنانجام می شود. کلیه موارد در خصوص    پشت بند

 روش اول گفته شد در این موارد نیز صادق می باشد.
 

)مونتاژ  یوجه چهارم / “ستون جعبه ا 3033پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه 329وجه چهارم(” ج ص 

 
مورد    + درجه سلسیوس مجاز است؟ و آیا میتوان قیرهای 2آیا عایق کاری بام با قیروگونی در دمای    -   54

 درجه سلسیوس گرما داد؟   200مصرف را بیش از  
 بلی  -خیر ( ۱
 خیر  -خیر ( ۲
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 خیر   –بلی ( 3
 بلی  –بلی  ( ۴

 60صفحه   11-5-3-8بند 
 عایق رطوبتی  

 + درجه سلسیوس( مجاز نیست. ۴)زیر  هوای سردعایق کاری در  -ج
 88صفحه   1-4-11-5بند 

درجه سلسیوس تجاوز    ۱۷۶قیرهای خالص: حداکثر دما برای گرم کردن قیرهای خالص نباید از  
قیرها و هر نوع قیر دیگری در دمای مناسب، نباید دود آبی رنگ  کند. در موقع گرم کردن این  

متصاعد شود که انتشار آن در هوا، موجب افزایش آلدهیدها در محیط کار می شود. هر قدر  
دمای این قیرها برای گرم کردن و مدت زمان آن نیز کمتر باشد، آلودگی زیست محیطی کمتر  

 است.

 

)ساختمان  یرطوبت قیسرد / “عا ی هوا 1680پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 60ص8(”  ییبا مصالح بنا

  88ص5(” ی طیمح ست یبهداشت و مالحظات ز  ،یمنی و قطران )ا ریگرم کردن / “ق 
  2گزینه 

 
به    A  های بار ثقلی در نماهای خشک آیا میتوان از پروفیل مشخص شده در شکل   برای تکیه گاه   -   55

  چطور؟  Bهای مشابه شکل   صورت عمودی استفاده کرد؟ از پیچ و مهره 
 بلی  -بلی ( ۱
 خیر   –بلی ( ۲
 خیر  -خیر ( ۳
 این قطعات مربوط به اجرای نمای خشک نمی باشد. ( ۴
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 39صفحه 

 

  وستی( پی خارج  یمهار شده )نما ینما 2897پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه 37ص  2800استاندارد  6

 
میلگردها    های زیر در مورد روش خم کردن   های با اسکلت بتن مسلح کدام یک از پاسخ   در ساختمان   -   56

 درجه سلسیوس خم کردن میلگردها مجاز است؟   - 4مجاز است؟ و آیا در دمای  
 بلی  -روش سرد و گرم ( ۱
 بلی -روش سرد  ( ۲
 خیر  – روش سرد و گرم ( 3
 خیر  –روش سرد  ( ۴

 473صفحه  3-6-22-9 بند
 خم کردن 

 الزامات اجرایی 9-22-6-1-3
  خم آرماتورهاخم شوند؛ مگر آن که    در حالت سرد،  قبل از قرار گرفتن در محلآرماتورها باید    -الف  

 به روش دیگری انجام شود.  مجوز مهندس ناظربا 
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 (آبارماتور ها آیین نامه بتن ایران )مشخصات اجرایی آ  -  فصل چهارم
کمتر باشد باید از خم کردن    + درجه سلسیوس5که دمای آرماتور ها از    شرایطی در    4-2-3-6بند  

 شودآن ها خودداری 
 مبحث نهم   1392ویرایش   151صفحه  2-11-9بند 

باید از خم کردن    درجه سلسیوس کمتر باشد  -5دمای محیط کار یا میلگردها از  در شرایطی که  
 (ش جدید حذف شده است ویرای ن متن در ای ) آن ها خودداری کرد
ا توجه به مبحث بباشد و    صحیح می  4ند موجود در آبا گزینه  ه بوجه ببا تقسمت دوم سوال  

 باشد  می صحیح 2گزینه  1392نهم ویرایش  
 

(  یی خم کردن آرماتور )الزامات اجرا 1991پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 گزینه  472ص9

 
انجمن    طرفین و در یک پروژه ساختمانی که به علت اختالف بین کارگر و کارفرما و عدم سازش بین    -   57

صدور رای گردیده    ارجاع و منجر به   ( قانون کار   ۱۵۸ماده  ) موضوع به هیات تشخیص  ،  صنفی کارگران  
 کدام گزینه در مورد قطعیت رای صحیح است؟ ، است  

 رای هیات تشخیص پس از ابالغ به طرفین الزم االجراست.  ( 1
از طرفین در    در صورت اعتراض هر یک  .روز از تاریخ ابالغ الزم االجراست  20رای هیات تشخیص پس از    (۲

 صدور قطعی است.  رای این هیات پس از .این مدت مراتب به هیات حل اختالف ارجاع میشود
در صورت  . رای هیات تشخیص در صورت عدم اعتراض هر یک از طرفین پس از یک ماه قطعی است  (۳

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

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

 قانون کار 159ماده 
گردد و در صورتی که ظرف االجرا میروز از تاریخ ابالغ آن الزم  15رأی هیأتهای تشخیص پس از  

اعتراض داشته باشد اعتراض خود را کتبًا به هیأت  رأی مزبور  مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به
خواهد بود.  االجرا نماید و رأی هیأت حل اختالف پس از صدور قطعی و الزمحل اختالف تقدیم می

 نظرات اعضاء هیأت بایستی در پرونده درج شود.
 

   ص یتشخ أتیه  یاعتراض به آرا 247روبون: صفحه قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 4گزینه  159»قانون کار« ماده

 
قرار دهد    ای خود را در اختیار دیگری  محصول کار حرفه ،  چنانچه یکی از مهندسان دارای صالحیت    -   58

 بود؟   از جنبٔه تخلفات انضباطی مشمول کدام مجازات خواهد   ، تا به نام وی استفاده شود 
 مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه دو( ۱
 مجازات انتظامی از درجٔه سه تا درجه پنج ( ۲
 مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه( 3
 مجازاتی ندارد. ( ۴

 قانون آیین نامه اجرایی ۹۱ماده
 :انضباطیب ـ تخلفات 
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به    قرار دادن محصول کار حرفه ای خود در اختیار دیگریـ  ۱۰ نام وی،  به  از آن  برای استفاده 
 .مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه

 

  یقرار دادن محصول کار حرفه ا 223روبون: صفحه قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب 
(" ق آ ا ماده ی)تخلفات انتظام  یو حرفه ا  ی / "تخلفات انضباط یگر ید ار یخود در اخت

91   3گزینه 

 
و مجری   برای اندازه گیری مساحت زیربنا در قرارداد دستمزدی اجرای یک ساختمان بین صاحب کار  -  59

مترمربع همچنین  12مترمربع و نورگیر آن به مساحت    9های بدون سقف آن جمعًا    ها و بالکن   که ایوان 
از   چه میزانی در محاسبات    متر مربع باشد جمعًا به   120طرف محصور است    3سطح پیلوت آن که 

 سطوح زیربنا محسوب میشوند؟ 
 مترمربع  84(  1
 متر مربع 124( ۲
 متر مربع 92( ۳
 هیچکدام (  ۴

 154صفحه  ۸ه ماد
 نحوه اندازه گیری سطح زیربنا:  

، خرپشته، انباری ها، اتاق نگهبان، اتاق ، راه پله هاسطوح زیربنای ساختمان، فضاهای ارتباطی
سرایدار و موتورخانه به طور کامل و سطح پیلوت، زیرزمین ها و بالکن های مسقف که سه طرف  

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

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

، چنانچه سطح موارد مذکور  شود  جزو زیربنای ساختمان محسوب میاحداث باشد  بنای در دست  
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.   
اده شامل قراردادهایی که مبلغ آن به صورت مجموع و گلوبال تعیین شده نمی تبصرہ: این م

 گردد.
 

(
1
3 × 12) + (

2
3 × 120) =  84 مترمربع  

("  ی ر ی)نحوه اندازه گ ربنا یسطح ز  188روبون: صفحه قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 1گزینه  154ص2

 
با اعالم کارفرما در یک نوبت پیمان به حالت تعلیق درآمده باشد وبرحسب    ، چنانچه در یک قرارداد   -   60

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

 شد؟ 
اقدام خواهد    به هیات داوری منعکس میشود و با موافقت شورای فنی استان نسبت به تعلیق  موضوع(  ۱
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 شد. 
 شرایط عمومی پیمان نسبت به فسخ پیمان اقدام میشود. ۴۶طبق ماده (2
 تعلیق پیمان در نوبت دوم نیازی به موافقت پیمانکار ندارد(3
 ن اقدام میشود.شرایط عمومی پیمان نسبت به خاتمه پیما  ۴۸طبق ماده  (  ۴

 پیمان   49ماده 
 : تعلیق

 مدت  ارکمانیپ موافقت با تواند ی م ارفرماک باشدی ضرور  ماه  سه از  شی ب قیتعل ه ی کصورت در د(
 موافقت  عدم  صورت  دهد.در  شیافزا   گفته  شی پ  طیشرا  با  ماه  سه  ثرکحدا  و  باری یک  برا  را  قیتعل

 شود. ی م عمل 48 ماده طبق و افتهی خاتمه مانیپ ماه سه  از شیب قیتعل با ارکمان یپ
 

  قیازسه ماه / " تعل شیب ق یتعل 249روبون: صفحه قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 4گزینه 49م  مان«ی( “»پمانکار ی)کارفرما و پ

 
 


