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 هایی باید انجام  بازرسی ادواری آسانسورها و پله های برقی توسط چه کسی و در چه زمانی  -   ۱

 گیرد و در صورت مغایرت آن با اصول ایمنی و مباحث مقررات ملی ساختمان چه اقدامی باید صورت
 گیرد؟ 

دستگاه    ،نظام مهندسی استان باید حداقل ساالنه یک بار بازرسی کند و در صورت مغایرت( نماینده سازمان  ۱
 باید تا رفع خرابی خاموش شود.

( مسئول نگهداری ساختمان باید حداقل دو بار در سال بازرسی کند و در صورت مغایرت، دستگاه باید تا  ۲
 رفع آن نیم وقت کار کند.  

رد وثوق خود دوبار در سال بازرسی کند و در صورت مغایرت، دستگاه باید  ( مالک باید توسط تعمیرکار مو۳
 در زمان یک هفته تعویض و تعمیر شود. 

( بازرس ساختمان باید حداقل ساالنه یکبار بازرسی کند و در صورت مغایرت دستگاه باید تا رفع آن مغایرت  ۴
 خاموش شود.

   77صفحه  3-10-22بند 
 ساختمان یمسئول نگهدار   توسط یو نگهدار  یبازرس
و    یادوار   یدهایانجام بازد  یساختمان را برا  ی مسئول نگهدار   دیاو با  یقانون  ندهی نما  ای  مالک
  یآسانسور و پله برق  یمعتبر نگهدار   تیصالح  ی دارا  دیاشخاص با  نی. ادیمشخص نما  ینگهدار 

  ی کیو مکان  ی اعم از برق  زاتیقطعات و تجه  هیاز کل  کباریبوده و حداقل ماهانه    صالحی ذ  راجع م  از
گزارش  دیبازد و  نت  ینموده  نگهدار   دی بازد  جهیاز  پرونده  در  نما  یرا  ثبت  . مسئول  ندی ساختمان 

 ی ررس قطعات را به طور کامل کنترل و عملکرد آنها را ب  هیکل  دیبا  دیساختمان در زمان بازد  ینگهدار 
 ا ی  میتنظ  ر،یبه تعم  ازین  یقطعات  اید که قطعه  مشخص شو  ی ادوار   یدهای. چنانچه در بازددینما
آن اقدام نموده و تا    ض یتعو  ایساختمان نسبت به اصالح    یمسئول نگهدار   دیدارند، با  ضیتعو

خاموش شود. مسئول    دیو مناسب، دستگاه با  منیاز عملکرد ا  نانینصب قطعه و عدم حصول اطم
پله    یآسانسورها و در قسمت ورود  یدرها  هیکل  ی بر رو  هیبا نصب اطالع   دیساختمان با  یهدار نگ
 بودن دستگاه را به استفاده کنندگان اطالع دهد.  سیخارج از سرو ای یخراب یبرق یها

/ “آسانسور و پلکان  یادوار  یبازرس   2796پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه  77ص22(” ی)الزامات عموم  یبرق

 
طبق مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان بازرسی ،کمپرسور کندانسور اواپراتور و لوله های    - ۲

 ارتباطی کولرهای گازی در استان بوشهر هر چند ماه باید صورت گیرد؟ 
۱ (1۲ 
21 ) 

6 )3 
43 ) 

 39صفحه  4-4-5-22بند 
 یگاز  یکولرها
بار در شروع فصل گرما و در مناطق    کیمعتدل ساالنه    ییدر مناطق آب و هوا  دیبا  یگاز   یکولرها

شوند.    ریتعم  ای  میتنظ  ازیشده و در صورت ن  یبار بازرس   کیگرم و مرطوب هر سه ماه    ییآب و هوا
 است:   ریها شامل موارد به شرح ز  یبازرس
 ،یارتباط  یر، اواپراتور، لوله هامدار تبريد اعم از کمپرسور، کندانسو  یقسمت ها  هیکل  یبازرس  -الف

 فشرده و شارژ گاز مبرد در صورت لزوم  یکندانسور و اواپراتور با هوا  یرونینظافت بخش ب
 .یکیمدار الکتر  یو اجزا  یقطعات کنترل  هیکل یبازرس -ب
 آن. ضیتعو ای هوا و نظافت  لتریف دیقطعات، بازد هینظافت کل -پ
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(”  ی)بازرس یکمپرسور / “کولر گاز  2787پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه     39ص22

 
پانلی    متر و این دیوارها   3.85طبقه که در طبقه همکف ارتفاع دیوارهای خارجی    5در یک ساختمان  - 3

 اند اجرای حداقل چند تیرک الزامی است؟   در نظر گرفته شده 
 یک تیرک  ( ۱
 الزامی نیست. ( 2
 دیوار وسطیک تیرک و در ( ۳
 دو تیرک در یک سوم ارتفاع و در دو سوم ارتفاع دیوار( ۴

 گزینه   پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 

 
غیر سازه   - 4 اجزای  ای  لرزه  الزامات  رعایت  در   ، ای   برای  دیوار خارجی  فاصله جداسازی یک    حداقل 

 تر است؟ طبقه چند سانتیم   5ساختمانی مسکونی  
3 )1 
20.25 ) 

2.5 )3 
40.3 ) 

 گزینه   پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 

 
تواند برای    طول پیشامدگی طره در یک ساختمان بنایی محصور شده با کالف به ترتیب آیا می  - 5

مجاز    سانتیمتر   45پناه بنایی تا ارتفاع    متر باشد؟ و آیا احداث جان  سانتی   140بالکن دو طرف باز  
 است؟ 

 خیر   –( بلی ۱
 بلی  -( بلی ۲
 خیر   –( خیر ۳
 بلی  – ( خیر 4

 107صفحه  3-4-5-8بند 
 سقف  پیشامدگی 

 سقف الزم است ضوابط زیر رعایت شوند:   وجود پیشامدگیدر صورت 
  بالکن های دو طرف باز متر و برای    1.2از    بالکن های سه طرف بازدر مورد    طول پیشامده طره  -۱
 متر بیشتر نباشد.   1.5از 
 شوند.   مهار سقف طبقهها باید بخوبی در   طره -۲
بنایی    ساخت جان پناهساختمان نباید دیواری ساخته شود ولی    روی هیچ قسمت پیشامدگی  -3
 مجاز است. کف تمام شدهمیلی متر از روی  ۵۰۰ارتفاع  تا

 

  ،یشامدگ یباز / “سقف )پبالکن دو طرف  1840پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه  107ص8با کالف(”   ییساختمان بنا
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حداکثر طول    متر باشد   9در یک ساختمان بنایی محصور شده با کالف چنانچه عرض ساختمان برابر    -۶

 تواند باشد؟  آن چند متر می
29.6 )1 

234.6 ) 
27 )3 

4  )25 
 106صفحه  1  - 4 -5 -8بند 

 پالن ساختمان

 پالن ساختمان باید واجد ویژگی های زیر باشد: 
 متر بیشتر نباشد.   ۲۵طول ساختمان از سه برابر عرض آن یا  -1
 قرینه باشد.   انسبت به هر دو محور اصلی تقریب -۲
 : پیشامدگی های آن الزامات زیر را برآورده نماید -۳

از یک پنجم بعد سا  -الف   ختمان در همان امتداد بیشتر اندازه پیشامدگی در هر امتداد نباید 
 باشد. عالوه بر آن، بعد دیگر پیشامدگی نباید از مقدار پیشامده کمتر باشد.  

ب۔ چنان چه اتصال قسمت پیشامده با ساختمان، بیش از نصف بعد ساختمان در آن امتداد  
  ورت محدودیتی برای بعد دیگر وجودباشد، این قسمت پیشامدگی تلقی نمی شود و در این ص

ندارد مشروط بر آن که پالن ساختمان نامتقارن نشود. در صورت نداشتن هر یک از الزامات فوق،  
، ساختمان را به قطعات مناسب تقسیم نمود، 2 -  3  -  3  -  8باید با ایجاد درز لرزه ای، مطابق بند  

ختمان به گونه ای که هر قطعه واجد شرایط یاد شده باشد. الزم نیست که درز لرزه ای در پی سا
 ادامه یابد. 

Min (3×9=27m , 25m)=25m 

طول ساختمان / “پالن ساختمان   1840پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه   106ص8با کالف(”  ییساختمان بنا ،ی)الزامات معمار 

 
رستوران و باشگاهی که دارای ساختار    ، بر مبنای ضوابط حریق ارتفاع و مساحت مجاز در ساختمان   ۷

یا محافظت   های مجاور و  بدون احتساب افزایش به دلیل فاصله از ساختمان) باشد    ب( می - ۲نوع ) 
 تواند باشد؟   چقدر می   ( به وسیله شبکه بارنده خودکار 

 متر مربع  500و مساحت  (قه طب  متر )دو 12حداكثر ارتفاع مجاز ( 1
 متر مربع   1300و مساحت  (سه طبقه ) متر  20حداكثر ارتفاع مجاز ( ۲
 متر مربع  900و مساحت   ( متر )دو طبقه  15حداکثر ارتفاع مجاز ( 3
 و از نظر مساحت محدودیتی ندارد  (سه طبقه ) متر  15حداکثر ارتفاع مجاز (  4

 42صفحه  2-4-3و جدول  32صفحه  6-2-3جدول 
 تصرف ها جدول راهنمای حروف اختصاری  3-۲-6

 مثال 
زیر 
گروه 
 ها 

 نوع تصرف 
حرف  
 اختصاری

 آ آموزشی/فرهنگی  - دوره های تحصیلی ابتدایی تا دبیرستان

یا تصاویر  نمایشی  اجراهای  یا  یا تماشا  ارائه  برای  کاربری تجمعی 
 رادیویی و تلوزیونی متحرک، مانند سینما، تئاتر و استودیوهای  

 1 – ت 

 ت تجمعی 
رستوران ها، تریاها  صرف غذا یا نوشیدنی مانند سالن های ضیافت،  

 و باشگاه ها
 2  –ت  
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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  

و   طبقات 
 مساحت

 مساحت م. ن  م. ن  1500 800 1300 800 1400 1100 500 1-ت طبقات م. ن  5 3 2 3 2 3 2 1

 مساحت م. ن  م. ن  1500 900 1300 900 1400 1100 550 2- ت طبقات م. ن  11 3 2 3 2 3 2 1

 

ارتفاع و مساحت ساختمان /   1550پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه  41ص3در برابر آتش(”    یمنیمساحت و ارتفاع )ا یکل  تی“محدود

 
های فلزی غیر هم ضخامت به صورت اتصال رویهم کدام یک از گزینه های    در اتصاالت جوشی ورق   - 8

 زیر صحیح است؟ 
 
 
 
 
 
 ها باشد.    ها باید متناسب با ضخامت ورق های عرضی در انتهای ورق اندازه ساق هر یک از جوش( ۱
 ها باید به اندازه مورد نیاز برای ورق با ضخامت کمتر باشد.   های عرضی در انتهای ورق اندازه ساق جوش(  ۲
 ها باید به اندازه تمامی ضخامت هر یک از ورق ها باشد.  های عرضی در انتهای ورق اندازه ساق جوش( 3
ها باید به اندازه مورد   ی ورقهای عرضی در انتها  اگر از جوش نیم جناغی استفاده شود اندازه ساق جوش(  ۴

 نیاز برای ورق با ضخامت کمتر باشد. 
 

 گزینه   مسیر بحرانی  پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 

 
میخ - 9 گل  منطقه جوش  محافظت  حالتی جهت  چه  در  حلقوی   معمواًل  سرامیکی  قطعه  یک  از    ها 

 شود؟   استفاده می 
 توپودریجوشکاری با استفاده از الکترود ( ۱
 جوشکاری با استفاده از یک انبر تپانچه ای( ۲
 (سیم جوش) جوشکاری با استفاده از الکترودهای پیوسته ( 3
 جوشکاری در اتصاالت لب به لب (  ۴

 راهنمای جوش 23صفحه 
فلز  گل میخ از رایج ترین فرآیندهای جوشکاری گل میخ های فلزی به    جوشکاری قوسی فرآیند  

 می باشد، که از لحاظ پایه
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عمل نموده   به عنوان الكتروداست. در این فرآیند گل میخ فلزی    SMAWساختاری مشابه روش  
  ممزوج شدنو    منجر به ذوبایجاد می شود که    نوک گل میخ و سطح ورق بین    قوس الکتریکیو  

شکل قرار گرفته و جهت    انبر تپانچه ای می گردد. گل میخ در داخل یک    ورق فوالدی گل میخ با  
  برقراری قوساستفاده می شود. پس از    قطعه حلقوی سرامیکیاز یک    محافظت منطقه جوش

انبر تپانچه ای شکل، گل میخ را به سمت   فشار داده و    حوضچه مذابدر یک زمان مشخص 
جوش  گل میخ، یک    ذوب كل مقطعتمام می رسد. در این فرآیند عالوه بر  فرآیند جوشکاری به ا

كل فرآیند کمتر از یک ثانیه می    مدت زمانهم اطراف گل میخ ایجاد می شود.    گوشه ظریف
 باشد. 

 

  خ ی/ “گل م  یکیسرام یقطعه حلقو 2920صفحه  پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه     23( ج ص  ی)جوشکار 

 
هم   - ۱۰ و  سریع  خروج  برای  محوطه  در  راه  شیب  طراحی  از    در  ناشی  بحران  مواقع  در  افراد  زمان 

 ............. شیب راه و عرض آن به ترتیب نباید   شیب    : تهدیدات 
 متر باشد.  1.2درصد و کمتر از  5بیش از  ( ۱
 متر باشد.  1.5درصد و کمتر از   8بیش از   (۲
 ر باشد. مت 1.2درصد و کمتر از   8بیش از  (3
 متر باشد. 1.8درصد و کمتر از   5بیش از ( ۴

 21صفحه  9-4-2-2-21بند 
متر بوده و کف آن    1.8درصد شیب داشته باشد. عرض آن باید بیش از    ۵نباید بیش از    شیبراهه
 زبر باشد

 

مجموعه   ی/ “دسترس  براهی ش بی ش 2737پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه     20ص21(” رعاملی)پدافند غ یست یز 

 
 جناغی گرد چطور؟ های شیاری است؟ جوش    آیا جوش الله ای از انواع جوش   -۱۱
 بلی  – خیر ( ۱
 خیر  – بلی ( 2
 بلی  -بلی ( ۳
 خیر  –خیر  (  ۴

 راهنمای جوش 29صفحه 
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و موارد استفاده(   ف ی)تعر  یار ی جوش ش  2922پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه   29ج ص 

 
زیرین خود در نظر  های ساختمان به عنوان بخشی از طبقه    در شرایط عمومی مساحت میان طبقه   -   ۱۲

شوند از این نظر مساحت مجاز میان    شوند و در احتساب مساحت و تعداد طبقات منظور نمی   گرفته می 
های دارای تصرف صنعتی خاص با خطرپذیری کم و با    ( چقدر است؟ در ساختمان Sطبقه در یک فضا )

مساحت فضای  (اشد؟  تواند ب  ( چقدر می’Sمساحت زیاد و ارتفاع غیر معمول مساحت میان طبقه ) 
 )است  Aزیرین  

1  )𝑆 ≤  
1
3 𝐴   و𝑆′ ≤

3
5 𝐴 

 
2  )𝑆 ≤  

1
3 𝐴   و𝑆′ ≤

2
3 𝐴 

 
3  )𝑆 ≤  

1
2 𝐴   و𝑆′ ≤

2
3 𝐴 

 
4  )𝑆 ≤  

1
3 𝐴  .ولی در مورد تصرف ،صنعتی اجازه احداث نیم طبقه داده نمی شود 
 45صفحه   2-۴-۴-3بند 

  محدودیت مساحت
یک سوم مساحت آن  )فضا( نباید از    های درون یک اتاق میان طبقه  یا    مساحت کل میان طبقه

محاسبه مساحت مجاز یا فضایی که میان طبقه در آن واقع شده است، بیشتر باشد. برای    اتاق 
بخش های ، مساحت فضایی که میان طبقه در آن قرار گرفته است، مالک می باشد و  میان طبقه

 دوربند 

 محاسبه منظور شوند.شده فضای زیرین نباید در این 
  تصرف های صنعتی خاص برای    (۲( یا )۱سازه های دارای ساختار نوع )تبصره: در ساختمان ها و  

نباید   2-1-2-4-3(، مساحت کل میان طبقه ها مطابق شرایط بند  2-1-2-4-3)مراجعه شود به بند  
 باشد.  بیش از دو سوم مساحت اتاق 

 

(  قیدر برابر حر  ی منیطبقه )ا انیم 1552ب روبون: صفحه پاسخ سوال در پاسخ یا
 2گزینه  45ص3

 
که    ، متر   23طبقه و ارتفاع    6های دارای حداکثر   های خارجی خروج در ساختمان  استفاده از پلکان  - ۱۳

از    تصرف  باشند   - ۲- ۵هایی غیر  زیر    ، داشته  بندهای  از  رعایت کدام یک  از  ) در صورت  عنوان یکی  به 
تواند به عنوان جزیی از راه خروج الزامی استفاده    می   ( خروج   های خارجی   مشخصات الزم برای پلکان 

 شود؟ 
 تواند به عنوان جزیی از دسترس خروج محسوب گردد. ( تحت هیچ شرایطی پلکان خارجی نمی1 
ساعت مقاومت در برابر آتش از فضاهای داخلی جدا شود و از    1دیواری با حداقل  ساختار پلکان توسط  (  ۲ 

 باشد.  متر فاصله داشته 3نزدیک ترین بازشوی محافظت نشده در نما دست کم  
ساعت مقاومت در برابر آتش از فضاهای داخلی جدا شود و از    2ساختار پلکان توسط دیواری با حداقل  (  ۳

 متر فاصله داشته باشد.  3ت نشده در نما دست کم  نزدیک ترین بازشوی محافظ
ساعت مقاومت در برابر آتش از فضای داخلی جدا شود و از    1.5ساختار پلکان توسط دیواری با حداقل  (  ۴

 متر فاصله داشته باشد.  5نزدیک ترین بازشوی محافظت نشده در نما دست کم 
 76صفحه  11-3-۳-6-3بند

   اه خارجیپلکان و شیبر
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جزئی از راه  نباید به عنوان  پلکان ها و شیبراه های خارجی خروج    (،۲-تصرف های گروه )د در  
و ارتفاع طبقه    ۶ساختمان های دارای حداکثر  به کار روند. در سایر تصرف ها برای  خروج الزامی  

جزئی  به عنوان    ، می توان از پلکان ها و شیبراه های خارجی خروج،تراز زمینمتر روی    ۲۳حداکثر  
 الزامی استفاده کرد، به شرط آن که دارای مشخصات زیر باشند:  از راه خروج 

از  ساعت مقاومت در برابر آتش    ۲دیواری با حداقل  توسط  شیبراه خارجی  و  ساختار پلکان  الف(  
متر فاصله   ۳دست کم  نما  در  نزدیک ترین بازشوی محافظت نشده  و از  فضاهای داخلی جدا شده  

از  تعداد بازشوهای تعبیه شده در دوربند  باشند.    داشته فضای باید به تعدادی که برای خروج 
 ضروری است، محدود شود؛  متصرف عادی 

  3.5باید در مجموع دارای حداقل  طرف باز  باز باشند.  فضای خارج  ب( باید حداقل از یک طرف به  
نرده ، باید  سطح باز الزامیاشد. در  بسطح 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 

و ساختمان های دیگر در حدود زمین مجاور  متر از    ۳پ( پلکان و شیبراه خارجی باید حداقل  
بازشوهای و  دیوارهای خارجی  ،  ۳-۸-۳همان زمین فاصله داشته باشد مگر آنکه مطابق بخش  

 محافظت شده باشند؛  فاصله مجزاسازی حریق مجاور بر اساس  ساختمان 
منتهی بنای مجاور    بام ، یا  بخش دیگری از بنابه بام  شیبراه خارجی  یا  پلکان  ت( در صورتی که  

و پیوست های  خروج ایمن  بوده و به راه  ساختار مقاوم حریق  بام مورد نظر باید دارای    شود،
 ارتباط داشته باشد؛  

شود. در  تخلیه  ساختمان  فضای باز به بیرون  مستقیما یا از طریق یک  پلکان خارجی خروج  ث(  
فضای از  ی تایید شده  خود کار بسته شویا  در خود بسته شو  غیر این صورت باید به وسیله یک  

 جدا شود.  تخلیه

 

  76ص3(  یخارج  براهیخروج )پلکان و ش  1563پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه  

 
نفر جمعیت پیش بینی شده به ازای هر طبقه    1200در یک سالن ورزشی طبقاتی که هر طبقه برای    -۱۴

 چند خروج قابل دسترس باید تعبیه شود؟ 
4 )1 
23 ) 

2 )3 
46 ) 

 78صفحه   17-3-3-6-3جدول 
 : حداقل تعداد الزم خروج بر حسب بار تصرف طبقه17-3-3-6-3جدول 

 بارتصرف طبقه حداقل تعداد خروج 

2 1 – 500 

3 501 –  1000 

 1000بیش از  4

 

تعداد خروج )براساس بار تصرف(   1564پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه  77ص3

 



 1401دی   8 –  1نسخه   A دفترچه  

 است؟   حداقل ابعاد مناسب فضای بهداشتی برای استفاده افراد معلول برحسب سانتیمتر کدام  ۱۵
110×170 )1 
150×170 )2 
140×160 )3 
120×160 )4 
 61صفحه  2-2-6-5-4بند 

 متر است. 1.50×  1.70، اندازه فضای بهداشتی برای استفاده افراد معلولحداقل 
 

   61ص4)اندازه(  ی بهداشت ی فضا 1636پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه  

 
های مسکونی برای   طبق مبحث سوم مقررات ملی ساختمان ابعاد حداقل سطح بازشو در تصرف   -۱۶

برحسب    ( حداقل عرض بازشو   - b) و    ( حداقل ارتفاع آزاد   -  h) فرار اضطراری و نجات به ترتیب 
 کدام است؟ متر   میلی 

۱ )500=b  750و=h 
2b=600 (  وh=500 
3b-600 (  وh=800 
4b=500 ( و  h=600 

 137صفحه  ۳-18-6-بند 
  حداقل ابعاد بازشو

سانتی متر   ۵۰باید    عرض این بازشوسانتی متر و حداقل    ۶۰باید    ارتفاع آزاد مفید بازشوحداقل  
 باشد. عملکرد معمولی بازشوباید نتیجه  ابعاد آزاد مفید بازشوباشد. 

 

و نجات   یابعاد بازشو / “فرار اضطرار  1589پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه  137ص3و الزامات(”   اتی)کل

 
براساس مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان در صورت احداث استخر در مشاعات مسقف مجتمع    - ۱۷

  شود تا از    در اطراف استخر چه تدبیری باید به کار برده   ، های مسکونی یا محوطه های روباز ،آنها 
 لغزندگی و خطر احتمالی آن مسیر حرکتی بکاهد؟ 

 سانتی متر اجرا شود. 60دور استخر باید سنگفرش به عرض ( 1
 متر پوشیده شود.   1.5استخر باید با چمن کاری و فضای سبز به عرض  ( دور تا دور2
 متر پیش بینی شود.  1.20دور استخر باید مسیر حرکتی بدون مانع و غیر لغزنده با عرض حداقل ( 3
متر ایجاد   1به عرض    دور استخر باید مسیر حرکتی بدون مانع و غیر لغزنده از جنس کفپوش الستیکی(  4

 شود.
 صفحه   3-2-۱۳-5-4بند 

متر    1.20با عرض حداقل    غیرلغزنده  مسیر حرکتی بدون مانع ودر دور تا دور تمام استخرها، باید  
، پهنای این مسیر  تعداد افراد استفاده کننده، بسته به  استخرهای عمومیپیش بینی شود. در  

 افزایش می یابد.
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)الزامات  یامکانات ورزش گریاستخر و د  1641پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه  76ص 4( یعموم

 
این شکل بخشی از نمای ساختمانی در اقلیم سرد و خشک است که تدابیری برای تقلیل تبادل    ۱۸

انرژی از طریق بالکن و استفاده بیشتر از زیر بنا در یک طبقه آن اندیشیده شده است. نام عنصری  
ای    که در اینجا نشان داده شده چیست و برای تامین نور فضای داخل از طریق آن سطح شیشه 

 گونه محاسبه میشود؟ آن چ 

 

 

 

 
محفظه تامین نور و هوا است و سطح شیشه ای آن برای تامین نور فضای اقامت نباید از یک دوم سطح  (  ۱

 آن به اضافه دو برابر سطح نورگذر اولیه فضای اقامت کمتر باشد. 
ر از یک هفتم  محفظه تامین نور و هوا است و سطح شیشه ای آن برای تامین نور فضای اقامت نباید کمت  (۲

 سطح کف فضای اقامت باشد.  
محفظه آفتابگیر است و سطح شیشه ای آن برای تامین نور فضای اقامت نباید از یک هشتم سطح کف  (  3

 فضای اقامت کمتر باشد. 
محفظه آفتابگیر است و سطح شیشه ای آن برای تامین نور فضای اقامت نباید از یک چهارم سطح کف  (  ۴

ابر سطح نور گذر الزامی مابین محفظه و فضای اقامت که از طریق محفظه تامین میشود  آن به اضافه دو بر
 کمتر باشد. 
 67صفحه  1-3-۹-5-4بند 

 باشد. شیشه شفافباید از  سطح داخلی دیوارهای محفظه آفتاب گیردرصد  ۶۰حداقل  

شفاف / “فضا و عناصر واسط  شه یش 1638پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه    67ص4(” ر ی)محفظه آفتابگ هیو تهو  یر ینورگ

 
  در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان حداقل عرض راهروهای زیر برحسب متر چقدر تعیین   -   ۱۹

 شده است؟ 
aراهرو مسیر دسترس یا خروج ،ساختمان با امکان دسترسی معلولین ) 
b )  خروج ساختمان بدون امکان دسترسی معلولین راهرو مسیر دسترس یا 
c ) راهروهای مستقیم غیر واقع در مسیر دسترس یا خروج و بدون دسترسی معلولین با بار تصرف ساختمان  
 نفر یا کمتر  50

a=1.40 - b=1.10 - c=0.9 (1 
2 )a=1.20 - b=1.10 - c=1 
3a=1.20 - b=1 - c=0.9 ( 
4 a=1.25 - b=1.10 - c=1 ( 

   44صفحه   4-1-5-4بند 
 فضای راهروها 

در مسیر داخل ساختمان که    بدون مانع فضای راهروهای ارتباطیو    پهنای مفید آزاد  4-5-1-4-1
ا بهره بردارانی که آن  ی  تصرف و برآورد تعداد متصرفانقرار دارند بر اساس نوع    دسترس و خروج
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متر کمتر   1.40سترس یا خروج آنهاست، محاسبه می شود. اما در هر صورت نباید از  راهرو مسیر د
برای   بینی شده  پیش  اندازه  و  برای نشستنیا    نصب هر وسیله مجازباشد. مکان  یا    مبلمان 

به میزانی کمتر  پهنای مفید راهرو، باید به گونه ای باشد که پس از نصب آنها  پذیرشنگهبانی و 
 الزامی فوق کاهش نیابد. از حداقل پهنای

که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معلول   واحدهای تصرف ها یا داخل    در ساختمان  4-5-1-4-2
و خروج قرار داشته باشد، حداقل    راستای مسیر دسترسدر    راهروی ارتباطیالزامی نیست، اگر  

به گونه ای    ررات اختصاصی تصرفیمقمتر است، مگر آن که در    1.10پهنای مفید و بدون مانع آن  
 دیگر تعیین شده باشد.

برای    4-5-1-4-3 بهره    لوله کشی یا    مکانیکی،  دسترسی به تجهیزات برقیراهروهائی که فقط  و 
 .متر پهنا داشته باشند 0.6برداری از آن، استفاده می شود باید حداقل 

، با مسیر دسترس خروج ساختمانغیر واقع در    پهنای الزامی راهروهای مستقیمحداقل    4-5-1-4-4
الزامی نباشد،    ۵۰  بار تصرف افراد معلول  متر   0.9نفر یا کمتر که قابل دسترس بودن آنها برای 

 ت.اس
 

دسترس خروج ساختمان /   ریمس 1629پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه     45ص4راهرو”  ی“فضا

 
 کدام گزینه پاسخ صحیح سواالت زیر میباشد؟   - ۲۰

a )   چند طبقه یا چند متر است؟    7و    6ارتفاع ساختمان در گروههای ساختمانی 

b ) عنوانی دسته   چند طبقه یا چند متر ارتفاع دارند و در مبحث چهارم تحت چه  8ساختمانهای گروه
 بندی شده و ضوابط آن اعالم شده است؟ 

۱ )a:  متر ارتفاع 12.20در سه طبقه و حداکثر تا 
b:  های دارای حیاط مرکزی   ختمانسا 12.20بیش از 
2) a : متر ارتفاع  15.40در چهار طبقه و حداکثر تا 
b:  های ردیفی متوسط  ساختمان ،  15.40بیش از 
3 )a : متر 23پنج تا هفت طبقه یا تا ارتفاع 
b:  ساختمان بلند  ، متر 23بیش از هفت طبقه یا بیش از 
۴ ) a:   متر ارتفاع   9در دو طبقه و حداكثر 
b : های دارای حیاط مرکزی   ساختمان ،متر 9بیش از 

 32صفحه  1-2-1-4-4بند 
)با ارتفاع   ۸متر( و گروه    ۲۳)پنج تا هفت طبقه یا تا ارتفاع    ۷و    ۶در گروه های ساختمانی  -پ

 ابط و مقررات قانونی و سایر ضو  تناسب تعداد طبقات متر(، به    ۲۳بیش از هفت طبقه یا بیش از  
 

  تی)محدود  یارتفاع مجاز گروه ساختمان 1625پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه   31ص 4مساحت و ارتفاع(  یکل

 
از    -۲۱ اخذ مجوز  به  احداث شود، مشروط  فرعی  معابر  و  ها  کوچه  روی  بر  که  ساباط  و  پل هوایی 

 باشد؟   در کدام حالت مجاز می   ، شهرداریها و سایر مراجع 
 متر ارتفاع حد زیرین از معبر رعایت شده باشد.  3.3در صورتی که حداکثر   ( ۱
 عایت شده باشد.  متر ارتفاع حد زیرین از معبر ر 4.5( در صورتی که حداقل ۲
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 متر کمتر نباشد   3( در صورتی که ارتفاع از کف معبر تا زیر ساباط یا پل هوایی از ۳
 متر ارتفاع حد زیرین از معبر رعایت شده باشد. 3.5( در صورتی که حداقل ۴

 38صفحه   1-5-4-4بند 
شود، مشروط    معابر فرعی احداث که بین ساختمان ها بر روی کوچه ها و    ساباط و پل هوایی  -ت
ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان   اخذ مجوز از شهرداریو    مجوز طرح های توسعه شهریبه  

 رعایت شده باشد.   ارتفاع حد زیرین از معبرمتر  3.50و در صورتی که حداقل 
 

  یآمدگ  شی/ “پ   ییساباط و پل هوا 1627پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه     38ص4ساختمان(”   یآمدگ  شی)الزامات پ یمجاز ساختمان در معابر عموم

 
 نسبت وزنی گچ به خاک رس کدام است؟  ( گل و گچ ) به منظور ساخت مالت گچ و خاک    - ۲۲

 12  به 1( ۱
 1به  1( 2
 1به  12(  3
3  به 1( ۴

2 
 32صفحه  5-2-2-5-5بند 

نسبت خاک رس  اضافه می کنند.    خاک رس مالت گچ به آن    کندگیر کردن : برای  مالت گچ و خاک
آستر و    تیغه چینی،  طاق ضربیمتغیر است. مالت گچ و خاک بیشتر در    ۱به    ۱تا    ۱به    ۲از    به گچ

 داخل ساختمان کاربرد دارد. اندود کاری های 

  یمالت گچ و خاک / “مالت ساختمان  1663 یاب روبون: صفحهپاسخ سوال در پاسخ 
 3گزینه    32ص 5از نظر مواد چسباننده(”  ی )دسته بند

 
در مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان حداقل سطح نورگیری فضاهای عمومی و ارتباطی زیر    - 23

 چقدر تعیین شده است؟ 

a )   در راهروها و فضاهای عمومی مستقیم یا دارای پنجره در دو انتها 

b )   در راهروها و فضاهای عمومی با شکل غیر مستقیم یا دارای پنجره در یک سمت 

C  ) های خروج دارای سطح نورگذر در یک یا بیش از یک دیوار   در راهروهای عمومی و دسترس 
1 ) a:  متر مربع  1.8یک چهلم سطح کف و حداقل 
b:  یک بیستم سطح کف 
c :یک بیست و پنجم سطح کف 
2) a:  متر مربع 1.5یک بیستم سطح کف و حداقل 
b یک چهلم سطح کف : 
c : یک چهلم سطح کف 
3 )a : یک بیست و پنجم سطح کف 
b:  یک بیستم سطح کف 
c : یک چهلم سطح کف 
4 )a:  مترمربع  1.8یک دوازدهم سطح کف و حداقل 
b:  یک بیستم سطح کف 
c : یک بیستم سطح کف 
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 50صفحه   10-1-5-4بند 
 تهویهنورگیری و 

تأمین  مستقیم و یا دارای پنجره در دو انتها در مواردی که    فضاهای عمومیها و  راهرودر    4-5-1-10-1
یک چهلم  مترمربع یا    1.80و حداقل    ۶-۴انجام شود، سطح شیشه طبق جدول    نور بصورت طبیعی

 می باشد. یک بیستم سطح کفاست و در غیر از موارد فوق حداقل  سطح کف
 

 1گزینه    50ص4 ه یو تهو ی ر ینورگ 1631پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 

 
 آهک زنده نیمه فعال ساختمانی در چه محدوده زمانی شکفته میشود؟   - ۲۴

 شود.  دقیقه شکفته می 30در محدوده زمانی بیشتر از ( ۱
 دقیقه اتفاق میافتد  5در کمتر از  ( ۲
 دقیقه 30تا  5( 3
 بستگی به دمای محیط دارد. ( ۴

 16صفحه   4-2-1-3-5بند 
تقسیم می شود. براساس استاندارد   کم فعالو    نیمه فعال،  فعالآهک زنده: آهک زنده به سه گروه  

دقیقه    ۳۰تا    ۵دقیقه اتفاق افتد آهک فعال و اگر در محدوده    ۵در کمتر از    شکفتن آهک  ۱۴۶۹۶
از   دقیقه باشد آهک کم فعال   ۳۰باشد آهک نیمه فعال و در صورتی که در زمان های بیشتر 

 خواهد بود. 

 

و انواع  فیفعال / “آهک زنده )تعر  مهین 1658پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه    16ص5آن(” 

 
 کدام یک از مشخصات زیر مربوط به مالت بنایی سبک میباشد؟   - ۲۵

 شود   میلی متر استفاده می  3تا   1مالتی است که در بندکشیهایی به ضخامت بین ( ۱
 کیلوگرم بر مترمکعب باشد.    1300شده خشک آن حداقل مالتی است که چگالی سخت  (۲
 شود میلی متر استفاده می 5تا   3هایی به ضخامت بین   مالتی است که در بندکشی( 3
 که در آن فقط ماسه با وزن معمولی به کار رفته است.   mm 3در بندکشیهایی با ضخامت بیشتر از   ( ۴

 34صفحه  17-2-2-5-5بند 
کیلوگرم بر مترمکعب    ۱۳۰۰خشک آن حداقل    چگالی سخت شده: مالتی که  بنایی سبکمالت  
 است.

 

  یسبک / “مالت ساختمان  ییمالت بنا 1663پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه     34ص 5از نظر مواد چسباننده(”  ی )دسته بند

 
 میلیمتر باشد ارتفاع مناسب آن چند میلیمتر است؟   320اگر اندازه کف پله در ساختمانی    - ۲۶
160 )1 

2140 ) 
180 )3 

4200 ) 
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 48صفحه   1-7-1-5-4بند 
باید به میزانی باشد   ارتفاع پلهمتر است.    0.28  اندازه عمق کف پلهدر راه پله ساختمان، حداقل  

 متر باشد.    0.64تا  0.63برابر ارتفاع آن بین  و دو   مجموع اندازه کف پلهکه 
2×160+320=640=0.64m 

و الزامات(   اتیارتفاع پله / راه پله )کل  1630پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه    48ص4

 
به  (  برحسب کیلوگرم در مترمکعب مالت ) عیار سیمان مصرفی و آهک در ساخت مالت باتارد    -   ۲۷

 است؟ ترتیب کدام  
 200و    150( 1
 125و  ( 2100
 150و  200( 3
 100و  ( 4125

 37صفحه  1-6-2-2-8بند 
حداقل    عیاربا    آهک(: این مالت متشکل از ماسه، سیمان و  باتارد )  آهک  - سیمان    -مالت ماسه  ب(  
 کیلوگرم آهک در متر مکعب مالت می باشد. ۱۲۵کیلوگرم سیمان و  ۱۰۰

مالت باتارد / “مالت )ساختمان با  1818 صفحه پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 4گزینه   37ص 8(”  یی مصالح بنا

 
)میانی( در  در ساختمانهای بنایی با مقطع روبرو در صورت امکان استفاده از کالف افقی اضافی    ۲۸

 داخل دیوار حداکثر ارتفاع مجاز طبقه را تا چند متر میتوان افزایش داد؟ 
4 )1 
26 ) 

5 )3 
43 ) 

 106صفحه  2-4-5-8بند 
چنان   متر بیشتر باشد.  ۴( نباید از  پی بتنی تا زیر سقف یا    کالف زیر دیوار )از روی    ارتفاع طبقه  -۵

از این مقدار در نظر گرفته شود، باید یک   ارتفاع طبقه بیشتر  داخل    در  کالف افقی اضافیچه 
تعبیه شود. در صورت اخیر می توان    باالتر از روی کالف زیر دیوار  متر  ۴تراز حداکثر  ها و در  دیوار

 متر افزایش داد.   ۶ارتفاع طبقه را تا حداکثر  
 

/ “ارتفاع و تعداد    یاضاف  یکالف افق  1840فحه ص پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه    106ص8با کالف(”  ییساختمان بنا ،یطبقات ساختمان )الزامات معمار 

 
باربر و حائل و شالوده   - ۲۹ باربر مانند دیوارهای  از سنگ توف    در صورتی که در ساخت اعضای  ها 

 استفاده شود، میزان جذب آب مجاز آن چند درصد است؟ 
30 )1 

215 ) 
25 )3 
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45 ) 
 35صفحه  3- 4-2-2-8بند 

 ب( حداقل ضوابط الزم برای سنگ های مصرفی  
جذب  مگاپاسکال باشد.    ۱۵نباید کمتر از    عضو بنایی باربرمورد استفاده در    مقاومت فشاری سنگ

های باربر و    سنگ، در مورد  ضریب افت مقاومت سنگ در آبو    5حداکثر ٪  های رگی  آب سنگ
های آهکی   سنگ ،  15٪  های آهکی متراکم   سنگمجاز برای    جذب آب است.    70٪  دست کم  نما

 تعیین شده است.  30ها ٪ توفو در مورد   25٪ متخلخل
 

  ی توف / جذب آب / “سنگ مصرف 1817پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه   35ص 8(” یی )حداقل ضوابط الزم، ساختمان با مصالح بنا

 
درجه با طول مستقیم در انتهای دیگر    90میلگرد عرضی یکسره با قالب لرزه ای در یک انتها و قالب    - ۳۰

 دارد؟   که آرماتورهای طولی پیرامونی یک عضو بتن مسلح را در بر گرفته باشد چه نام 
 میلگرد انبساطی  ( ۱
 زبانه برشی ( ۲
 میلگرد دوخت  (۳
 کلید برشی (  ۴

 45صفحه 
 bd6درجه با طول مستقیم حداقل    ۹۰سره با قالب لرزه ای در یک انتها و قالب    میلگرد عرضی یک

در انتهای دیگر، که آرماتورهای طولی پیرامونی عضو را در بر گرفته باشد. قالب های در بر گیرنده  
 ی یک زوج آرماتور طولی، باید به طور یک در میان سر و ته اجرا شوند. 

دوخت / “مبحث نهم طرح و  لگردیم 1876صفحه  پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه  45ص 9و اصطالحات(”  فیساختمان بتن آرمه )تعار  یاجرا

 
در صورتی که از گل میخ به عنوان آرماتور برشی در بتن استفاده شود، مساحت سطح سر گل میخ    -۳۱

 میخ باشد؟   باید حداقل چند برابر سطح مقطع میله گل 
 برابر  10( 1
 برابر  20( ۲
 برابر  8 (3
 برابر  12( ۴

 73صفحه   2-11-4-9بند 
 گل میخ باشد. سطح مقطع میلهبرابر  ۱۰باید حداقل  مساحت سطح سر گل میخ -الف 

 

  خی / “گل م خیمساحت سطح سر گل م 1876پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه     73ص9(  ی سردار )آرماتور برش

 
 است؟   در آرماتورگذاری حداقل طول وصله پوششی میلگردهای آجدار در کشش چند میلیمتر   - ۳۲

 میلی متر 250( 1
 میلی متر 400( 2
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3 )1.5 La 
 میلی متر 300(  ۴

   437صفحه  2-4-21-9بند 
 کشش در سیم های آجدار و  میلگردهای آجدار ی پوششی  وصله

، در حالت  lstهای آجدار در کشش،    دار و سیممیلگردهای آجی پوششی    طول وصله  9-21-4-1-2
(. تنها در صورت تامین دو شرط زیر، می توان طول  Bوصله ی نوع  باشد ) 1.3ld کلی باید برابر با  

مقدار آرماتور موجود در طول    -(. الف  Aوصله ی نوع  کاهش داد )  1.0ldوصله ی پوششی را به  
 ، حداقل دو برابر مقدار مورد نیاز باشد. وصله

 باشد.وصله شده ی پوششی،   نصف آرماتور موجود در طول وصلهحداکثر  -ب
 ld  صفحه    2-1-3-21-9بر اساس بند{مبحث و    425Error! Bookmark not defined.  }پاسخیاب  

 میلی متر است.  ۳۰۰طول وصله ی پوششی در کششتعیین می شود. در هر حال حداقل 

 

  ی/ “وصله پوشش  ی طول وصله پوشش   1981پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه    437ص9آجدار در کشش(”  میو س لگردی)م

 
 عبارت ذیل معرف ویژگی کدام نوع شیشه است؟   ۳۳

 " انتقال نور آنها با تغییر دما و حرارت به صورت برگشت پذیر تغییر میکند" 
 ( الکتروکرومیک1
 فوتوکرومیک( ۲
 ترموکرومیک( ۳
 ضد انعکاس ( ۴

 168صفحه   2-3-1-پبند 
 ترموکرومیکشیشه های 

تغییر دما و  آن ها با    انتقال نورشیشه های ترموکرومیک شیشه هایی هستند که ویژگی های  
 ، به صورت برگشت پذیر تغییر می کند. حرارت

  کیترموکروم  شهی / “ش کیترموکروم  1705پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه  168ص5(” ف ی)تعر 

 
  های مهاربندی شده همگرای معمولی، تعبیه سوراخ  آیا در طراحی لرزه ای اسکلت فلزی با قاب   ۳۴

بدون تقویت مجاز است؟    8و    7های متوالی در جان تیرهای دهانه های مهاربندی شده به صورت  
  1.5در محل اتصال به تیر میتوانند دارای خروج از مرکزیت به میزان    8و    7و آیا این مهاربندهای  
 برابر ارتفاع تیر باشند؟ 

 خیر _  خیر ( ۱
 بلی  –خیر ( ۲
 خیر   –بلی ( 3
 بلی  –بلی  ( ۴

   ۸و  ۷مهاربندی های به شکل صفحه  2-10-3-10بند 
باید دارای شرایط زیر    ۸و۷با مهاربندی های از نوع    قاب های مهاربندی شده همگرای معمولی

 باشند. 
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√𝟒نباید از ,   ۸و ۷( مهاربندی های از نوع  KL/r) ضریب الغریالف( 
𝑬

𝑭𝒚
 تجاوز نماید.   

با هر نوع مهاربندی    دهانه های مهاربندی شدهتیرهای    سوراخ های متوالی در جانب( تعبيه  
در جان تیر، اطراف    سوراخ دسترسیرت لزوم به تعبیه  ( مجاز نیست. در صو۸و۷،  ضربدری،قطری) 

 آن 

باید به نحوی تقویت گردد که مقاومت های طراحی در مقطع سوراخ دار از مقاومت های طراحی 
 مقطع کامل تیر کمتر نباشد.  
کمتر از   خروج از مرکزیتدارای    محل اتصال به تیرای که در    ۸و  ۷پ( مهاربندی های به شکل  

ستند، به عنوان مهاربندی های همگرا محسوب می شوند و می توانند بر اساس  ارتفاع تیر ه
 الزامات این بخش طراحی شوند.  

 

به   یشده / “مهاربند یدهانه مهاربند 2126پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه     224ص10(” ی معمول  یشده همگرا  ی قاب مهاربند)   ۸و   ۷شکل 

 
 برای اجرای اسکلت فوالدی ساختمان استفاده کرد؟   10.9های اصطالحًا    پیچ آیا میتوان از    - 35

 خیر ( ۱
 بلی ( ۲
 مگاپاسکال یا بیشتر باشد.  1200بلی فقط در صورتی که تنش کششی نهایی آن ( 3
 های معمولی باشد.   خیر در صورتی که از نوع پیچ  ( ۴

 262صفحه   4-4-4-10بند 
الزم به حداقل برسد،    جوش های کارگاهیذ( روش اجرا باید طوری ترتیب داده شود که مقدار  

با   المقدور    جوش در کارخانهبه طوری که ساخت قطعات  انجام شده و اتصال در کارگاه حتی 
 صورت گیرد.  پیچ پرمقاومتتوسط 

 

جوش  پرمقاومت / “اتصال با  چ یپ  2139پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه   262ص10)ساخت، نصب و کنترل(” 

 
طریق    - ۳۶ از  پیشنهادی  برشگیرهای  اسمی  برشی  مقاومت  کردن  مشخص  امکان  دلیل  هر  به  اگر 

استفاده    ها   های سرد نورد شده و گل میخ   آزمایشگاه مقدور ،نباشد آیا میتوان به ترتیب از ناودانی 
 کرد؟ 

 بلی  – خیر ( ۱
 ( بلی _ خیر 2
 خير  -خير ( ۳
 ( بلی _ بلی 4

 134صفحه   2-7-8-2-10بند 
 های تیرهای با مقطع مختلط برشگیر 

از   یا  باید  دار  نوع برشگیرها  از نصبآنها    طولکه    گل میخ های کالهک  برابر    ۴، حداقل  بعد 
  مدفونباشند، برشگیرها باید در دال هایی    ناودانی های گرم نوردشدهقطرشان است یا از نوع  

سنگدانه های آنها برای بتن معمولی منطبق بر الزامات مبحث نهم مقررات ملی ساختمان   شوند که
باشند. استفاده از سایر اجزای فوالدی به عنوان برشگیر تنها در صورتی مجاز است که مقاومت 

 برشی اسمی آنها از طریق آزمایشگاه ذیصالح تائید شده باشد.  
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با مقطع مختلط(  ری)ت  ریبرشگ 2092پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه   134ص10

 
 کنترل کدام ،معیار مربوط به حالت حدی مقاومت است؟   - ۳۷

 خستگی ( ۱
 ارتعاش ( ۲
 لغزش اتصاالت( 3
 ها  تغییر شکل   ( ۴

 3صفحه 
 برای تامین الزامات حالت های حدی مقاومت  معیارهای طراحی 1-2-1-10جدول  

 معیار طراحی  ردیف 

تشکیل مکانیزم  ، کمانش ، گسیختگی، تسلیمحالت های حدی مقاومت از قبیل  1
(فروریختگی)  خرابی  

ناپایداری به علت تغییر و یا  ناپایداری در برابر واژگونیناپایداری کلی از قبیل  2
 مکان جانبی زیاد

 گسیختگی به علت خستگی 3
 کنترل آب جمع شدگی 4
اثرهای خوردگیکنترل برای   5  
شرایط آتش سوزیکنترل برای   6  
ترد شکنیکنترل برای  7  
در قطعات مختلط   اتصال فوالد و بتن کنترل  8  
 

بر   ی/ “طراح  1-2-1-10/ جدول  ی خستگ 2041پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه    3ص10(” یسازه فوالد ی مقاومت )طراح یاساس حالت حد

 
مجاز    استفاده از دستگاه گیوتین   ( بر حسب میلیمتر ) ها تا چه ضخامتی    برای سوراخ کاری ورق   - 38

 است؟ 
20 )1 

216 ) 
12 )3 

430 ) 
 259صفحه  2-4-4-10بند 

 سوراخ کردن بریدن و 
ابعاد و شکل های الزم به دقت بریده شده و در محل های الزم سوراخ   باید به  ابتدا قطعات 

ورق هایی که در ساختن قطعات فوالدی مصرف می گردد باید توسط دستگاه برش  گردند. برش
میلی متر، برش توسط   ۱۲شعله ریلی انجام گیرد. برای ورق ها با ضخامت مساوی یا کمتر از  

 مجاز می باشد. دستگاه گیوتین
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و سوراخ کردن   دن ی/ “بر  یسوراخ کار  2138پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه     260ص10(” ی)ساخت قطعات فوالد

 
های دیوارها    توانند ساخته شوند؟ قالب   در ،ایران حداکثر تا چه ارتفاعی می   ICFبناهایی با روش    - ۳۹

 شود؟   ها چه می   ریزی قالب از چه جنسی است و بعد از بتن  
های دارای اهمیت کم و    متر در مناطق واقع در خطر نسبی کم و متوسط و ساختمان  10حداکثر تا ارتفاع  (  ۱

 ها به صورت عایق ماندگار جزیی از دیوار محسوب می شود. توانند ساخته شوند و قالب  متوسط می
ها بعد از ساخت    شوند و قالب   نهای مهم ساخته میمتر در مناطق کم خطر و ساختما  12حداکثر تا ارتفاع    (2

 شوند.    برچیده می
توانند ساخته    های دارای اهمیت کم و متوسط می   متر در مناطق کم خطر و ساختمان  20حداکثر تا ارتفاع  (  3

  مانند.  ها به صورت عایق ماندگار باقی می  شوند و قالب
بازیافت خواهد    ها به صورت قابل  خطر نسبی کم خطر و قالبمتر در مناطق واقع در    23حداكثر ارتفاع  (  4

 بود.
 40صفحه  1-3-6-11بند 

 کلیات 
است که    دیوار باربر، از نوع  ای ساختمان های بتن آرمه با قالب های عایق ماندگارسیستم سازه

 ق حرارتی نقش عایمحسوب می شود و    جزیی از دیوار،  بعد از بتن ریزیآن،    قالب دیوارهای بتنی
 را دارد.  

مبحث نهم مقررات ملی و    ۲۸۰۰ستاندارد  بر اساس ا  ضوابط شکل پذیریدر صورتی که    11-6-3-2-1
این سیستمرعایت نشود،    ساختمان و    کاربرد  با خطر نسبی کم  پهنه  در  واقع  در مناطق  صرفا 
مجاز است.   متر  ۱۰ارتفاع  تا حداکثر    ساختمان های دارای اهمیت کم و متوسطو برای    متوسط

بر اساس   ارتفاع ساختمانبدیهی است در صورتی که ضوابط شکل پذیری رعایت شود، حداکثر  
پایه  ۵۰،  ۲۸۰۰ضوابط استاندارد   تراز  از  اینکه    متر  به  برابر  است؛ مشروط  ضوابط محافظت در 

 آن نیز تامین شود.   حریق
 

/ " ساختمان بتن آرمه با قالب    ICF 2167 پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه
 1گزینه    40ص11(" ات ی)کل ICF ای ماندگار  قیعا

 
  های آموزشی / فرهنگی کدام عبارت زیر صحیح   های خروج در تصرف   در ضوابط اختصاصی راه   - ۴۰

 است؟ 
 استقرار آبخوری در صورتی که ثابت نباشد در راهروهای دسترسی خروج بالمانع است. ( ۱
 فضای مورد استفاده سال دوم دبستان باید حداکثر دو طبقه باالتر از تراز تخلیه خروج باشد.   (۲
 سانتی متر عرض مفید داشته باشند.  200راهروهای دسترسی خروج باید دست کم  ( ۳
 ه سال اول دبستان باید فقط در تراز تخلیه خروج .باشد فضای مورد استفاد(  ۴

 118صفحه  2-12-6-3بند 
 استقرار کالس های دبستان

دبستان باید فقط در   دانش آموزان سال اولو    پیش دبستانیفضاهای مورد استفاده کودکان   
یک طبقه  ، حداکثر  دبستانمورد استفاده دانش آموزان سال دوم    اتاق هایتراز تخلیه خروج و  

 واقع شوند.   تراز تخلیه خروج باالتر از
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خروج / “راه خروج در تصرف  ه یتراز تخل 1581پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه  118ص3استقرار کالس درس(”    - اتی)کل یفرهنگ - ی آموزش

 
 کدام گزینه صحیح نیست؟  - 4۱

 باید یک متر باالتر از کف طبقه باشد.  ،بدون پله استآن قسمت از طول نردبان که ( ۱
 حمل بار با دست مجاز است.  ،در هنگام استفاده از نردبان( ۲
 است.  های ترک خورده ممنوع  استفاده از نردبان با پایه( 3
 استقرار داد. ،نردبان را نباید جلوی دری که باز است ( ۴

 52صفحه  1-3-7-12بند
 بان، حمل بار با دست ممنوع می باشد.هنگام استفاده از نردپ: 

 

  52ص12نردبان )نکات و الزامات (  2214پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه  

 
زاویه    ( و حداکثرbحداقل عرض راه )  ، شیب راهی برای جابجایی بار توسط فرغون مدنظر است   - ۴۲

 ( کدام است؟ αشیب )
1 ) α =10°   وb=100 cm 
2 α =18° (   وb=80 cm 
3 )18°  =α   وb=100 cm 
۴ )10° = α  وb=80 cm 

 55صفحه  5-5-7-12بند 
برای عبور گاری، چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد   ،راه شیب دار و گذرگاهی که عالوه بر افراد
  ۱۰درصد شیب )زاویه حدود    ۱۸متر عرض و حداکثر    1استفاده قرار می گیرند، باید دارای حداقل  

 متوالی سطح شیب دار نباید بیش ازدرجه( و سطح هموار باشد. فاصله عمودی بین پاگردهای  
 . متر باشد 3.5

 

دار و گذرگاه )نکات  بیفرغون / “راه ش 2215صفحه  پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 1گزینه  55و  54ص12و الزامات(” 

 
 کدام پاسخ در مورد شبکه فاضالب بهداشتی ساختمان صحیح است؟   -۴۳

درجه سلسیوس    70های دیگر به شبکه فاضالب بهداشتی ساختمان تا دمای حداکثر   تخلیه آب سیستم(  ۱
 باشد  مجاز می

 های دیگر به شبکه فاضالب ساختمان مجاز نمی باشد   شرایطی تخلیه مستقیم آب از سیستمدر هیچ ( ۲
درجه سلسیوس باشد    60تخلیه مستقیم آب به شبکه فاضالب بهداشتی ساختمان که دمای آن باالتر از  (  ۳

 مجاز نیست 
از سیستم(  ۴ درجه   50اکثر  دحهای دیگر به آن تا دمای   در شبکه فاضالب بهداشتی ساختمان تخلیه آب 

 سلسیوس مجاز .است 
 2429صفحه   1-2-4-16بند 
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درجه سلسیوس   ۶۰ز  اتر  الابآن ها    رای کای دیگری که دما ز سیستم ها  آبث( تخلیه مستقیم  
گرم کننده و غیره(   آب ائی بای گرماسیت، سیستم هار و کندای توزیع بخانند سیستم هام)  شداب
 نیست.  زان مجاختماشتی سابهد فاضالبشبکه  به

 

/ “لوله   ستمیآب از س میمستق هیتخل 2429پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه  83ص 16(” یطراح  ات، یفاضالب )کل  یکش 

 
در صورتی که آسانسورها به صورت گروهی و روبروی هم در    ، نفر شاغل   900در یک وزارتخانه با    - ۴۴

 های آسانسورها باید چقدر باشد؟   عرض راهروی مقابل ورودی   ، راهرو قرار داشته باشند 
 . ( هر کدام که بزرگتر باشند ) متر یا بزرگترین عمق آسانسورهای روبروی هم  2.1برابر یا بزرگتر از ( ۱
 متر  4.5های روبروی ،هم حداکثر   برابر یا بزرگ تر از مجموع بزرگترین عمق کابین (۲
 (. متر یا بزرگترین عمق کابین در گروه آسانسورها )هر کدام که بزرگتر باشند 1.5برابر یا بزرگتر از  (3
 . ( کدام که بزرگتر باشند  برابر بزرگترین عمق کابین در گروه آسانسورها )هر 1.5متر یا  2.4برابر یا بزرگتر از  ( ۴

 12صفحه 
 عمق )عرض یا طول هم راستای عمق کابین( راهرو مقابل ورودی های آسانسور  4-1-2-2-15جدول 

جانمایی   نوع ساختمان 
 عمق راهرو مقابل ورودی های کابین آسانسور

 مسکونی 

 برابر یا بزرگتر از عمق کابین  تکی 
گروهی در کنار  

 هم 
یا   از  برابر  در    1.5بزرگتر  کابین  ترین عمق  بزرگ  یا  متر 

 گروه )هر کدام که بزرگتر باشند(
به   رو  گروهی 

 روی هم 
متر یا مجموع بزرگ ترین عمق    2.1برابر یا بزرگ تر از  

 آسانسورهای روبه روی هم )هر کدام که بزرگتر باشند.(

استثنای    غیرمسکونی  به 
 آسانسور تخت بر

 برابر عمق کابین  1.5  برابر یا بزرگتر از  تکی 
گروهی در کنار  

 هم 
از   بزرگتر  یا  یا    2.4برابر  ترین عمق    1.5متر  بزرگ  برابر 

 کابین در گروه )هر کدام که بزرگتر باشند( 
روبه   گروهی 

 روی هم 
برابر یا بزرگ تر از مجموع بزرگ ترین عمق کابین های  

 متر   4.5رو به روی هم، حداکثر 

...  غیرمسکونی   و  بیمارستان 
 دارای آسانسور تخت بر 

 برابر عمق کابین  1.5برابر یا بزرگتر از   تکی 
گروهی در کنار  

 هم 
از   برابر عمق بزرگ ترین کابین در    1.5برابر یا بزرگ تر 

 گروه
به   رو  گروهی 

 روی هم 
برابر یا بزرگتر از مجموع بزرگ ترین عمق کابین های رو  

 به روی هم 
 

آسانسور /   یمقابل ورود یعرض راهرو 2377پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه     12ص15( “یی/ “آسانسور )جانما 1-2-2-15جدول 

 
 این آزمایش در لوله کشی گاز طبیعی تحت چه عنوانی صورت میگیرد؟   - ۴۵

برای این آزمایش باید از  بار باشد و    0.7باشد فشار آزمایش باید    ساعت می   24مدت این آزمایش  - 
   ( بار درج شده باشد، استفاده نمود.0- 1پوند بر اینچ مربع و یا )   ( 10- 15فشارسنجی که دامنه کاری آن )

 آزمایش نگه داشت فشار توسط لوله های درزدار  ( ۱
 آزمایش استحکام لوله های گاز ( ۲
 آزمایش مقاومت اتصاالت( 3
 آزمایش نشت گاز ( ۴)

 57فحه ص 2-6-17بند 
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 ب( آزمایش نشت 
پوند بر اینچ مربع( باشد    ۱۰بار )  0.7ساعت می باشد. فشار آزمایش باید    ۲۴مدت این آزمایش  

( بار 0-1( پوند بر اینچ مربع و یا )۰-۱۵و برای این آزمایش باید از فشارسنجی که دامنه کاری آن ) 
ی را که در اثر وجود نشت در لوله مدرج شده باشد، استفاده نمود که بتواند افت فشارهای جزی

ساعت هیچ گونه افت    ۲۴کشی به وجود می آید نشان دهد. در این آزمایش باید طی مدت  
 فشاری در سیستم لوله کشی مشاهده نشود. 

 

گاز(   یلوله کش   ستم ینشت )س شیآزما 2493پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 4گزینه  57ص17

 
در لوله کشی گاز طبیعی در ساختمان در صورتی که نیاز به خم کردن لوله های گاز در محل نصب    ۴۶

 کدام یک از عبارات زیر در این خصوص غلط است؟   ، اجتناب ناپذیر باشد 
 خم کردن لوله فقط باید با استفاده از دستگاه لوله خم کن انجام شود.( ۱
 برابر قطر خارجی لوله باشد.   4کمتر از شعاع انحنای قسمت داخلی خمیدگی نباید   (۲
 درجه باشد.  90قوس خمیدگی لوله نباید بیش از  ( ۳
های درزدار در محل خم باید روی یکی از سطوح جانبی خم و هر چه نزدیک تر    خط جوش طولی در لوله (  ۴

 به خط میانی این سطح قرار گیرد. 
 104صفحه  4-12-17بند 

 خم کاری لوله فوالدی  
 برابر قطر خارجی لوله باشد.   ۶نباید کمتر از  شعاع انحنای داخلی خمیدگی -ث

 

/ “خم    یدگ یخم  یداخل یشعاع انحنا 2513پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه  104ص17 ”یلوله فوالد یکار 

 
 ؟ نیستند کدام مالت زیر جزو مالتهای هوایی    - ۴۷

 آهک هوایی  ( ۱
 گچ و خاک ( ۲
 گل آهک( ۳
 مالت گچ ( ۴

   31صفحه  1-1-2-5-5بند 
آن ها    آب آزاد در هوا خشک می شوند و    فیزیکی مالت هوایی : این نوع مالت ها یا به طور  

در معرض هوا می گیرند و خشک    شیمیایی( یا به طور  مالت گل و کاهگلتبخیر می شود )مانند  
  گرفتن و سخت شدن ، این مالت ها برای  مالت آهک هواییو    مالت گچ و سفت می شوند، مانند  

 به هوا نیاز دارند.  سخت ماندنو 
می گیرند و سفت و سخت   شیمیاییمالت آبی : این مالت ها در آب یا هوا به طور    5-5-2-1-2

 گل آهکو   مالت های سیمانیمی شوند؛ مانند 
 

گزینه     31ص5( ف ی)تعر   ییمالت هوا 1662پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
3 
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میزان    هرتز، چه   250در سالن اپرا حداکثر میزان تراز فشار صدای نوفه زمینه در بند یک هنگامی    - ۴۸

 است؟ 
 دسی بل  45( 1
 دسی بل 35( ۲
 دسی بل 40( ۳
 دسی بل 30(  ۴

   13و   38صفحه جداول  
 : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهای داخلی مراکز فرهنگی 1-7-2-18جدول  

 نوع فضا
حداکثر تراز نوفه زمینه  

بر    LAeq(30)معادل  
 حسب دسی بل

نوفه   بر سنج  حداکثر 
بر PNCترجیحی،    ،

 حسب دسی بل
 20 25 استودیوی گفتار* 

 25 30 استودیوی فیلم و تلویزیون*
 کتابخانه ها*  35 35 سالن های سخنرانی، کنسرت، اپرا، تأتر و سینماها* 

 
 PNC ،مربوط به نمودارهای برسنج ترجیحی نوفه  تراز فشار صدا : مقادیر 3-3-1-18جدول  

شماره  ترازهای فشار صدا، بر حسب دسی بل 
نمودارهای 

PNC 

 بسامدهای مرکزی بندهای یک هنگامی، بر حسب هرتز 
8000 4000 2000 1000 500 250 125 63 31.5 

8 8 10 15 21 28 35 43 58 PNC - 15 

13 13 15 20 26 32 39 46 59 PNC - 20 

18 18 20 25 31 37 43 49 60 PNC - 25 

23 23 25 30 35 41 46 52 61 PNC - 30 

28 28 30 35 40 45 50 55 62 PNC - 35 

 

 ی اپرا / “ساختمان مراکز فرهنگ 2550و   2559پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه    37ص18(” یکی)مقررات اکوست 

 
کلیه مقررات ملی ساختمان   - ۴۹ رعایت  با  با داشتن سه    ، کسب درجه صنعتی سازی همراه  حداقل 

 می دهد؟  ها این سه مشخصه را به درستی نشان   مشخصه زیر الزامی است کدام یک از پاسخ 

 تعداد حداقل واحد مشابه   - 

 تعداد طبقات ساختمان از روی سازه پی   - 

 سطح زیربنای حداقل   - 
 متر مربع   8,000حداقل   ،طبقه 16حداقل    ،،واحد 80( حداقل 1
 مترمربع   10,000حداقل  ، طبقه 15حداقل  ، ،واحد  100حداقل  (۲
 متر مربع 75,000حداقل  ، طبقه 15حداقل   ،،واحد  150حداقل ( 3
 متر مربع 12,000حداقل  ، طبقه 20حداقل   ،،واحد  200حداقل    ( ۴

 27صفحه  4-11بند 
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 ساختمانی  صنعتی سازی پروژه های بزرگ
  دامنه کاربرد 11-4-1

رعایت کلیه مقررات ملی ، همراه با  3-7-4-11مطابق بند    "درجه سه صنعتی سازی"کسب حداقل  
، حداقل با یکی از مشخصات سراسر کشوردر    تمامی پروژه های ساختمان سازی، برای  ساختمان

  :زیر الزامی است
 ؛  واحد مشابه ۱۰۰دارای حداقل • 

 ؛  روی سازه پیطبقه از  ۱۵ساختمانی با حداقل • شامل 
 . مترمربع ۱۰،۰۰۰  دارای سطح کل زیربنای حداقل• 

 ها در این گروه قرار می گیرند.  انبوه سازیتوضیح: 
 

  ی واحد مشابه / " پروژه بزرگ ساختمان ۱۰۰   2163پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 2گزینه    27ص11دامنه کاربرد("  ،یساز  ی )صنعت

 
قطر    های با   ( برای لوله EC+ برای عایقکاری لوله آب گرم مصرفی در ساختمان در رده کم انرژی )   - ۵۰

 باشد؟   w/k2mحداقل مقاومت حرارتی عایق باید چند    ، متر  میلی   32نامی کمتر از  
11.40 ) 
21.6 ) 
31.00 ) 
40.80 ) 

 91صفحه 
حداقل مقاومت حرارتی عایق لوله آب گرم مصرفی  20-5-19جدول   m2.K/W 

 قطر نامی لوله رده انرژی 
میلی متر 32کمتر از  میلی متر و بیشتر  32   

ساختمان منطبق با مبحث 
19 EC 

  16مطابق با مبحث 
 مقررات ملی ساختمان 

  16مطابق با مبحث 
 مقررات ملی ساختمان 

 EC+ 0/80 1/30ساختمان کم انرژی 
ساختمان بسیار کم انرژی  

EC++ 1/15 1/85 
 

- 5-19/ جدول  یلوله آب گرم مصرف  قیعا 2622پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
  91ص19(" یز یروش تجو ،یدر انرژ  یی جو ،صرفهی حرارت یکار  قی/" لوله و مخزن )عا  20

  4گزینه 

 
  ها طبق مبحث نوزدهم  های طراحی انرژی ساختمان   کدام یک از گزینه های زیر در مورد روش   - ۵۱

 باشد؟   مقررات ملی ساختمان صحیح نمی 
در طراحی به روش تجویزی ساختمان محدودیت زیربنای مفید طبق مبحث نوزدهم جزو الزامات استفاده  ( ۱

 باشد  از این روش می
به گونه ای در نظر گرفته شده که فرآیند طراحی پوسته خارجی (  ۲ انرژی ساختمان    ، روش طراحی کارایی 

 تاسیسات مکانیکی و الکتریکی مستقل از یکدیگر باشند.
در روش طراحی کارکردی تاثیر متقابل عناصر مختلف پوسته خارجی ساختمان بر ضریب انتقال حرارت  (  3

 .گیرد  ساختمان مدنظر قرار می
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انرژی    در روش طراحی نیاز انرژی ساختمان الزم است ساختمان مرجع به طور مجزا و به کمک شبیه سازی(  ۴
 محاسبه می.شود

ها و تاسیسات ساختمان کدام    های صنعتی و موتورخانه   در تابلوهای ایمنی دائم ساختمان کارگاه   - ۵۲
خواهد شد و    ها اگر مورد بی توجهی قرار گیرد موجب آسیب جدی و یا مرگ   یک از عناوین ،پیام 

 این پیام با چه رنگی در کدام زمینه رنگی باید نوشته شود؟ 
 آبی  – سفید  - توجه( ۱
 نارنجی -سیاه  -هشدار  (۲
 زرد -سیاه   -احتیاط ( 3
 قرمز  – سفید  -خطر (  ۴

 52صفحه  1-1-3-6-20بند 
 عالمت هشدار ایمنی و عنوان پیام  

 خطر -الف
خواهد    آسیب جدی یا مرگبیانگر موقعیتی خطرناک است که اگر از آن اجتناب نشود موجب  

رنگ  محدود شود. این عنوان باید با    مواقع بسیار خطرناکشد. استفاده از این عنوان باید به  
 درج شود. عالمت سه گوش هشدار ایمنینوشته شده و در کنار آن  زمینه قرمزبر روی  سفید

 

 

  ی دائم یمنیا  یمرگ / “تابلو ای ی جد  بی آس 2719در پاسخ یاب روبون:پاسخ سوال 
 4گزینه    51ص20ساختمان(”   ساتیموتور خانه، تأس ،ی)کارگاه صنعت 

 
 عالمت تصویری روبرو چیست و در چه مواقعی مورد استفاده قرار میگیرد؟   - ۵۳

 

 

 
های خطرناک در ساختمان است و در هنگام ساخت بنا مورد استفاده   تابلو عدم گرد آمدن افراد در محل(  ۱

 . گیرد  قرار می
کارگران بخش خدمات  تابلو سالن گرد آمدن کارگران خدماتی در ساختمان است و برای تجمع و آموزش  (  ۲

 شود.  ساختمان استفاده می
استفاده   سانحه مورد تابلو محل تجمع امن است و برای تجمع متصرفین و بهره برداران ساختمان در زمان  (  ۳

 قرار می گیرد. 
تابلو محل تقاطع راهروهای اضطراری در ساختمان است و به منظور جلوگیری از ازدحام افراد مورد استفاده (  ۴

 می گیرد قرار 
 

   21صفحه  1-3-20بند 
 ساختمان ها  تصرف های مختلفتابلوهای الزامی برای نصب در 
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 محل تجمع امن

 

تجمع   “محل  عالمت 
تجمع   برای  امن” 
برداران  بهره  و  متصرفین 
ساختمان در زمان سانحه 

 استفاده می شود.

در تمامی موارد که طبق  مقررات مبحث  
برای  امن  تجمع  محل  تعبیه  سوم، 

 تصرفین الزامی است. م

 

  یالزام ی/ “تابلو 3محل تجمع امن / جدول  2709پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون:
 3گزینه      21ص 20(” ی )ضوابط کل

 
ها بر اثر انفجار و ریزش    براساس مبحث پدافند غیر عامل به منظور اجتناب از انسداد خیابان   - ۵۴

 حریم آوار بین ساختمان و خیابان مجاور حداقل چقدر در نظر گرفته میشود؟   ، ها   ساختمان 
1های عادی به عرض    در خیابان(  ۱

مجتمع های زیستی با    و در مسیر دسترسی محوری   ،ها  ارتفاع ساختمان  3
 ها  واحد مسکونی به عرض و ارتفاع ساختمان 200بیش از 

1در خیابان های عادی به عرض  (  ۲
1ها و عرض    انارتفاع ساختم  3

  شریانی محله   ساختمان ها در خیابان های  2
 نفر 5000های با جمعیت بیش از 

1ها به عرض   در کلیه خیابان( 3
 ها ارتفاع ساختمان 3

1های عادی به عرض   در خیابان( ۴
ها در مسیر دسترسی   ها و عرض برابر ارتفاع ساختمان ارتفاع ساختمان 2

 واحد مسکونی  100از محوری مجتمع های زیستی با بیش 
 21و  18صفحه 

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

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

واحد مسکونی   ۲۰۰داخل مجموعه های زیستی با بیش از    طراحی شبکه سواره رودر    -21-2-2-4-5
ترافیک  متناسب با    مسیر دسترسی محوری سواره رو)یا معادل آن( به باال، الزم است حداقل یک  

این مسیر،    های مجاور  حریم آوار ساختمان)بویژه حمله هوایی( پیش بینی شود.    زمان بحران
 نصف ارتفاع آنها است.

 

ساختمان   ییآوار / “جانما م یحر   2736پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه    18ص21(”  رعاملی)پدافند غ

 
 در بارهای ناشی از انفجار گام مثبت چیست؟   - ۵۵

 انجامد و باقی می ماند.  در این گام به افزایش فشار محیط می( ۱
فشار محیط به فشار مبنای انفجار افزایش یافته و با گذشت زمان به فشار محیطی کاهش می  در این گام  (  ۲

 یابد.
 شود که به آن گام مثبت گفته می شود.  با عبور موج انفجار کاهش فشار به مکش تبدیل می( ۳
 شود.  به مکش موج انفجار گام مثبت گفته می( ۴

 33صفحه  1-1-3-21بند 
 موج ضربه   
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ضربه، ناشی از انفجار، در حوزه نزدیک مواد منفجره جامد است. در هر نقطه از مسیر انتشار موج  
موج، در مرحله اول، فشار محیط به فشار مبنای انفجار افزایش یافته و با گذشت زمان به فشار  

 محیطی کاهش می یابد که به آن گام مثبت گویند.
 

گام مثبت / “موج انفجار )انواع(”    2742پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 2گزینه    33ص 21

 
در زمان قطع مدار    ( باتری و شارژ آن ) چراغ ایمنی در یک رستوان با منبع تعذیه مستقل و سرخود    - ۵۶

 کند؟   تغذیه اصلی آن باید بتواند حداقل تا چند دقیقه شدت روشنایی مقرر را تامین 
45 )1 

2120 ) 
390 ) 
4105 ) 

 69صفحه  4-3-6-5-13بند تبصره 
 زمان قطع برق مدار آن در  (  و سر خود )باتری و شارژ   چراغ ایمنی با منبع تغذیه مستقلتبصره:  
 مقرر را تأمین نماید. شدت روشناییساعت  1.5اصلی آن، باید بتواند حداقل به مدت  تغذیه

 

مستقل /   هیبا منبع تغذ  یمن یچراغ ا 2247پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 3گزینه    69ص13 ”ی منیا نی تأم ستمی“س

 
آیا اتاق ترانسفورماتور برق باید الزامًا در طبقه همکف قرار گیرد؟ و آیا یکی از جبهه های آن باید    - ۵۷

 مشرف به فضای آزاد باشد؟ 
 بلی   – خیر ( ۱
 بلی  –بلی ( ۲
 خير  -خير ( ۳
 خیر  –بلی   ( ۴

 53صفحه  2-3-3-5-13بند 
 انتخاب محل و جهت اتاق ترانسفورماتور

و  مرکز ثقل بار، عالوه بر مالحظات مربوط به نحوه استقرار اتاق ترانسفورماتوردر انتخاب محل و 
خواسته های نظیر آن که توضیح آن در این بحث نمی گنجد الزم است مراتب زیر نیز رعایت 

 شود:
ای آن  الف( اتاق ترانسفورماتور باید حتی االمکان در طبقه همکف قرار بگیرد و یکی از جبهه ه 

مشرف به فضای آزاد باشد و در برابر این جبهه هیچگونه ساختمان یا مانع دیگری که تهویه اتاق 
اصلی اتاق   در  را با اشکال روبرو کند وجود نداشته باشد.    داخل و خارج کردن ترانسفورماتورو  

ادگی انجام پذیر  به س  نقل و انتقال ترانسفورماتورباید در این جبهه قرار داشته تا    ترانسفورماتور
 بتوانند به این جبهه رفت و آمد کنند.   وسیله نقلیه و جرثقیلباشد، برای همین منظور ترجیح دارد  

ساخته شود، امکانات    طبقات باالتر از همکف و یا زیر زمین به هر دلیلی اگر اتاق ترانسفورماتور در  
و فضای الزم برای نقل و انتقال ترانسفورماتور، دسترسی نفر و غیره و تمهیدات الزم برای تهویه 

 آن در نظر گرفته شود. 
 



 1401دی   8 –  1نسخه   A دفترچه  

اتاق ترانسفورماتور )انتخاب محل و    2241پاسخ سوال در پاسخ یاب روبون: صفحه 
 1گزینه  53ص13جهت( 

 
طبقه در شهر بیرجند که بر مبنای    5متر مربع در    3750زیربنای  در یک پروژه مسکونی با مساحت    ۵۸

  ،باشد  بین صاحب کار و مجری ساختمان در حال اجرا می   ( با مصالح ) قرارداد اجرای ساختمان  
العالج تغییر   از سوی سازمان استان به علت بیماری صعب  از مهندسان ناظر معرفی شده  یکی 

 کار صحیح است؟   کدام گزینه در مورد ادامه   . یافته است 
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.   15صاحب کار موظف است ظرف ( 3
و مرجع    صاحب کار موظف است ظرف یک ماه مهندس ناظر جدید را کتبًا به مجری و سازمان استان (  ۴

 صدور پروانه ساختمان معرفی نماید. 
 154صفحه  7ماده 

 مهندسان ناظر: 
نشانی  به   .......................................... عهده  به  ساختمان  اجرای  بر  نظارت 

از طرف   ................................................... می............  .................................. باشد که 
سازمان نظام مهندسی ساختمان استان به صاحب کار مجری معرفی شده اند. چنانچه بعدا به  

روز    ۱۵هر دلیل هر یک از مهندسان ناظر تغییر کنند، سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف  
 را کتبا به مجری و صاحب کار معرفی نماید.  مهندس ناظر جدید

 

 ی/ "قرارداد اجرا د یمهندس ناظر جد 188روبون: قانون  پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 2گزینه     154ص2ساختمان با مصالح )کاربرگ الف("  

 
های زیر برای تخلفات حرفه ای یکی از مهندسانی که فاقد شرایط الزم جسمی    کدام یک از مجازات   -   ۵۹

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

 مجازات انتظامی از درجه یک تا دو ( ۱
 مجازات انتظامی از درجه یک تا سه  ( ۲
 مجازات انتظامی از درجه یک تا چهار ( 3
 مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج ( ۴

 قانون آیین نامه اجرایی 91ماده 
شرایط  موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاری که    های مهندسیاشتغال به حرفهـ  ۴

ظرفیت یا    مدرک صالحیت معتبریا    شرایط قانونیـ به تشخیص قطعی مراجع قضایی ـ یا    روانی
الزم برای انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا  امکانات مالی و فنییا   شرایط جسمییا  اشتغال

ار وی برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد، یا تصدی یا اشتغال به ک  مهلت اعتبار پروانه اشتغال
( مکرر ۲همزمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام همزمان آن ها با قوانین، مقررات یا ماده )

 .مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنجنامه مغایرت داشته باشد، به  این آیین
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و   ی / "تخلفات انضباط  یجسم  طیشرا 222ون: روبقانون پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 4گزینه  91(" ق آ ا ماده ی)تخلفات انتظام یحرفه ا

 
  تائید ترازنامه سازمان و ارائه آن به مجمع عمومی سازمان استان از وظایف و اختیارات کدام یک   - ۶۰

 از مراجع زیر است؟ 
 صرفًا رئیس سازمان استان  ( 1
 هیات مدیره سازمان استان( ۳
 بازرس یا بازرسان( ۲
 رئیس شورای مرکزی ( ۴

 قانون نظام مهندسی 15ماده 
 یره به شرح زیر است: مداهم وظایف و اختیارات هیأت

 .عمومی مجمع  به  آن ارائه و سازمان ترازنامه تأیید -13
 

و   فیترازنامه سازمان / “وظا دیی تا 194روبون: قانون پاسخ سوال در پاسخ یاب 
 3گزینه   15ق ماده  ره”یمد  أتیه اراتیاخت

 


