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  های ارتفاع از یک کدام نفر 30 همزمان مطالعه ظرفیت با کتابخانه مطالعه سالن یک سقف زیر تا ارتفاع در مورد -1 

 متر مجاز هستند 2.60متر ت:  3.10متر  پ:  2.90متر ب:  3.05الف: 

 ( الف و ب وپ2    ( تنها گزینه الف1

 گزینه صحیح است 3( هر 4    پ( الف و 3

 82جدول صفحه  4مبحث  -می باشد 3گزینه صحیح 

 40 دارای که مسکن اجتماعی هدف با ساختمانی است نظر در. است شده ترسیم اینجا در آن کروکی که ملکی در -2

 این مورد در زیر های گزینه از یک کدام شود طراحی منفی، طبقات در خودرو 30 برای توقف محل و مسکونی واحد

 است صحیح ساختمان

 

 

 

 

 

 

 نظر گرفت در باید جسمی توانان کم برای مسکونی واحد دو حداقل - است مجاز خیابان از خودرو ورودی در دو( در نظر گرفتن 1

 باید در نظر گرفت جسمی توانان که برای مناسب مسکونی واحد دو داقلخودرو و ح ورودی درحداقل دو (2

 مناسب برای کم توانان جسمی باید در نظر گرفت مسکوی واحد چهار حداقل و خودرو ورودی در دو ( حداقل3

 گرفته نظر در باید جسمی توانان کم برای مناسب مسکونی واحد چهار حداقل.  استرو مجاز خود ورودی در دو گرفتن نظر در( 4

  شود

 71و صفحه  41صفحه  4مبحث  -می باشد 1گزینه صحیح 

 باید است نفر 320 تصرف بار دارای و گیرد می قرار تجمعی تصرفی گروه در تماما که ساختمانی در اصلی خروجی -3

 عمومی راه یک به که باشد ......................... با عرض حداقل.......................... فضای یک حداقل به مشرف ترتیب به

 شود می متصل

 متر 3 -( اشغال نشده2     متر9 -( جمعی1

 متر 5 -( اشغال نشده4    متر 2 -نشده( اشغال 3

 124صفحه  3میحث  -صحیح می باشد 2گزینه 

 ارتفاع مقادیر مجاز ب-3 ساختار با سیمان های کیسه انبار مورد در ساختمان ملی مقررات 3 مبحث طبق -4

  است؟ کدام ترتیب به مساحت و طبقات تعداد ساختمان،

  متر مربع 2400 - ،طبقه 4 - متر15 (2  متر مربع 1900-طبقه  4 – متر 20 از کمتر( 1

 متر مربع 3000 -طبقه 4 – متر 15 از کمتر( 4   متر مربع 1900 -طبقه 5 - متر 15( 3

 42و 32صفحه های  3مبحث  -می باشد 2گزینه صحیح 
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 تجاوز نفر 8 از این فضا تصرف بار و باشد مربع متر 35 طبقه میان دارای و محصور فضای یک کف کل مساحت اگر -5

  است؟ محیح زیر های گزینه از یک کدام. نکند

  کرد محصور رافضای میان طبقه  کل توان می. نکند تجاوز مربع متر 10 از. میان طبقه کف مساحت کل اگر( 1

  کرد محصور را طبقه میان فضای کل توان می حالت این در( 2

  است الزامی است شده واقع آن در که اتاقی به طبقه میان تمامی بودن باز( 3

  کرد محصور توان می را مربع متر 3.4 مساحت به طبقه میان از بخشی( 4

 4-4-4-3بند  3مبحث  -می باشد 1گزینه صحیح 

  است؟ صحیح زیر های گزینه از یک کدام -6

 مجاز جوشکاری محل اطراف متری سانتی 5 شعاع تا مناسب محیط ایجاد صورت در درجه صفر محیطی دمای در جوشکاری( 1

  است

  کرد استفاده منگنه از ابتدا در توان می فوالدی مقاطع در زیاد قطر با سوراخ ایجاد برای( 2

 . باشد می مجاز گیوتین دستگاه توسط برش متر میلی 14 ضخامت به فوالدی های ورقی برای( 3

 جوشی اتصال از قبل ها لبه ای ضربهپخ زنی  های دستگاه از استفاده بیشتر یا متر میلی 4 ضخامت به فوالدی های ورق برای( 4

  است اجباری ها لبه

 259صفحه  10مبحث  -می باشد 2گزینه صحیح 

 به شو هایی باز شو یا باز است نظر در کالف با شده محصور بنابی ساختمان یک از متر 4 طول به باربر دیواری در -۷

 در بازشوها این از تعداد چه. شود طراحی .بازشوها این طرف دو در عمودی کالف بدون و متر 1 عرض و متر 1.2 ارتفاع

  است؟ مجاز متر 4 طول به باربر دیوار این

 مجاز نیست بازشویی هیج. بازشو طرف دو در عمودی  بدون کالف( 1

 بازشو 1( 2

 بازشو 2( 3

 بازشو 3( 4

 53صفحه  8مبحث  -دمی باش 2گزینه صحیح  

 دو های دال برشی در آرماتور عنوان به سردار، های میخ گل از اگر مسلح بتن با اجرا حال در ساختمانهای در -8 

  است؟ صحیح زیر های گزینه از یک کدام. شود استفاده طرفه

  گل میخ باشد مقطع سطحبرابر  12 حداقل باید میخ گل سر مساحت( 1

  باشد نمی مجاز طرفه دو های دال در میخ گل از استفاده( 2

  باشد گل میخ مقطع سطح برابر 5 حداقل باید میخ گل سر مساحت( 3

 برابر سطح مقطع گل میخ باشد 10 حداقل باید میخ گل سر مساحت( 4

 73صفحه  9مبحث  -می باشد 4گزینه صحیح 
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 کدامیک شود ساختهوسط  وادار بدون لنگه دو صورت به ورودی اصلی در. است نظر در مسکونی ساختمان یک در -9

  ها اندازه از

 سانتی متر پهنای مجموع هر دو لنگه 150 و فعال لنگه باز شدن هنگام سانتی متر در 90( 1

 سانتی متر پهنای هر دو لنگه 200سانتی متر و  130( پهنای مفید لنگه فعال 2

 هر دو لنگه سانتی متر  پهنای 140سانتی متر در هنگام باز شدن لنگه فعال و  80( حداکثر 3

 سانتی متر  پهنای هر دو لنگه 140سانتی متر و  70( پهنای مفید لنگه فعال 4

 45صفحه  4مبحث  -می باشد 1گزینه صحیح 

 از کدامیک. است ترسیمشده سبز ای دیواره ایجاد قابلیت و بتنی ساخته پیش قطعات با حایل دیوار زیر در تصویر -10

 است؟ صحیح حائل دیوار نوع این مورد در زیر گزینه های

 

 

 

 

 

 

 ( برای ایجاد این نوع دیوار حائل نیاز به مسلح کردن خاک است1

 ( برای ایجاد این نوع دیوار حائل خاک پشت آن مسلح نمی شود2

 برای ایجاد این نوع دیوار حائل نیاز به برداشتن خاک پشت آن تا عمق مناسب نیست( 3

 عنوان دیوار حائل مجاز نیستبرای ایجاد این نوع جداره سبز به ( 4

 میباشد 2گزینه صحیح 

 متر، عرض معبر شهری چند متر باید باشد 24ارتفاع  به ساختمانی به نشانی آتش خودرو های دسترسی برای -11

 متر 6( حداقل 2     متر 8( حداکثر 1

 متر 6( حداکثر 4     متر 8( حداقل 3

 200صفحه  3مبحث  -می باشد 3گزینه صحیح 

 منقطع فوالدی نازک های بست از استفاده خیز زلزله مناطق در آیا و چیست نازک بستر مالت با دیوار از منظور -12

 است؟ مجاز دیوارها این در

  بلی - باشد باید متر میلی 5 حداکتر مالت ضخامت ها دیوار این در( 1

  بلی - باشد باید متر میلی 3 حداکثر مالت ضخامت  دیوارها این در( 2

 خیر - باشد باید متر میلی 5 حداکتر مالت ضخامت ها دیوار این در( 3

 خیر – باشد باید متر میلی 3 حداکثر مالت ضخامت  دیوارها این در( 4

 5صفحه  2800پیوست  -می باشد 2گزینه صحیح 
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 پل ایجاد از جلوگیری برای و شود انجام مفصلی صورت به باید سقف و کف به خارجی دیوار های وادار اتصال  آیا -13

 شود؟ استفاده مناسب حرارتی مقاومت با پذیر تراکم مصالح از باید حرارتی

 بلی -( بلی2     خیر -( بلی1

 خیر -( خیر4     بلی -( خیر3

 8صفحه  2800پیوست  -می باشد 2گزینه صحیح 

 شده تمام جوش کیفیت کنترل برای که هایی جوش مخرب غیر آزمایش مورد در زیر های گزینه از یک کدام -14

  است؟ صحیح شوند می استفاده

  است مغناطیسی پودر روش ها آزمایش این ترین آسان از یکی( 1

 ریز تا عمق یک سانتی متر می توان از آزمایش به روش پودر مغناطیسی استفاده کردداخلی بسیار  های ترک بررسی برای( 2

 2 مرد استفاده معنابی بودر روش به صابت ار ار توان می متر سانتی یک عمق تا

 . شود می استفاده مقطع کاهش یافته کشش آزمایش از کششی مقاومت تعیین برای( 3

جوش  اول پاس تا اره کمک به مونهوجه ن دو هر در شیاری سپس شود میبرداشته  آزمایش نمونه مورد  روی از جوش گرده( 4

  شود می ایجاد

 258مبحث جوش صفحه  -می باشد 1گزینه صحیح 

  باشد؟ می دارا شیاری جوش اول پاس را زیر مشخصات از یک کدام ،ضخیم فوالدی های ورقدر  -15

 فلز پایه کسب شود از کمتری آلیاژ ( جوش ریشه) اول پاس( 1

  دارد ها پاس سایر به نسبت کمتری پذیری شکل جوش اول پاس( 2

 آن کمتر است در خوردگی ترک امکان ،  اجرا گردد مقعر به صورت اول پاس اگر( 3

 .  افزایش ضخامت گلوی پاس اول، احتمال ایجاد ترک در آن را افزایش می دهد( 4

 148و  145مبحث جوش  -می باشد 2گزینه صحیح 

 جابه حلقه تک صورت به فلزی طناب با آنرا توان می آیا جرثقیل توسط کارگاه در فوالدی مقاطع جایی جابه در -16

  کرد جا

 خیر( 1

 فوالدی گذشته باشد مقطع در شده ایجاد سوراج دو حداقل از طناب که صورتی در فقط بلی،( 2

 باشد گرفته را فوالدی مقطع دور دو حداقلطناب  که صورتی در فقط. بلی( 3

 ( بلی4

 مبحث جوش -می باشد 2گزینه صحیح 

 دارند؟انرژی انفجار  استهالک در چه تاثیری میراگرها  و جداسازها-1۷

از تغییر شکل های کلی و بین طبقاتی ساطه جلوگیری نمی کنند ولی سرعت و شتاب حداکثر نیروی  میراگرها  و جداسازها( 1

 وارد بر سازه را کاهش می دهند
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 ( جداسازها و میراگرها باعث کاهش تغییر شکل های کلی و بین طبقاتی سازه می شوند و سرعت و شتاب حداکثر انرژی وارد بر2

 سازه را کاهش می دهند

باعث کاهش تغییر شکل های کلی و بین طبقاتی سازه می شوند ولی توانایی کاهش سرعت و شتاب   میراگرها  و جداسازها( 3

 حداکثر وارد بر سازه را ندارند

 دباعث کاهش تغییر شکل های کلی می شوند و از خرابی های موضعی جلوگیری می کنن  میراگرها  و جداسازها( 4

 58صفحه  21مبحث  -می باشد 3گزینه صحیح 

 است؟ درست زیر های گزینه از یک کدام بیرونی های محوطه و معابر در واقع های تابلو مدل مورد در -18

 خط فارسی مجاز است 3/1( در تابلوهای معرف کاربری دوزبانه دارای اولویت خط فارسی، ارتفاع خط بیگانه حداکثر به میزان 1

 استفاده از خط و زبان فارسی در مطالب همه تابلوها و بدون استثنا الزامی است و اولویت دارد( 2

 خط فارسی مجاز است 4/1( در تابلوهای معرف کاربری دو زبانه دارای اولویت خط فارسی، ارتفاع خط بیگانه حداکثر به میزان 3

 و زبانی اختصاص دارد، خط فارسی اولویت ندارد( در مواردی که کاربری به اتباع خارجی و اقلیت های قومی 4

 71صفحه  20مبحث  -می باشد 4گزینه صحیح 

 محل سلیمان، مسجد در ساختمانی های پنجره در گسل کم  با الیه جداره دو های شیشه از استفاده صورت در -19

  است؟ صحیح زبر های گزینه از یک کدام در الزم اثربخشی برای گسیل کم الیه گیری قرار

  است الزامی شیشه دو درهر  سطح بر و جداره دو در بین شیشه( 1

 و روی شیشه ای که در  طرف داخل فضا قرار دارد جداره دو شیشه بین در( 2

 ( در سطح شیشه بیرونی شیشه خارجی3

 (در بین شیشه دو جداره و روی شیشه ای که در طرف خارج فضا قرار دارد4

 126و شکل صفحه  1-9بند پ 19مبحث  -صحیح می باشد 4گزینه 

 اکثر رطوبتی و حرارتی مناسب شرایط تامین برای انرژی مصرف در ساختمانی ملزم به صرفه جویی متوسط در -20

 های زیر صحیح است؟ گزینه از یک کدام بداری، بهره به ساعات گرفتن نظر در با ساکنان،

متر مربع باشد در نظر گرفتن سیستم برنامه ریزی کارکرد  1500مفید بیشتر از ( در این ساختمان های در صورتی که زیر بنای 1

 تجهیزات گرمایشی و سرمایشی الزامی است

 ( در این ساختمان های در نظر گرفتن سیستم  برنامه ریزی کارکرد تجهیزات گرمایشی و سرمایشی الزامی نیست2

متر مربع باشد در نظر گرفتن سیستم برنامه ریزی کارکرد  1000یشتر از ( در این ساختمان های در صورتی که زیر بنای مفید ب3

 تجهیزات گرمایشی و سرمایشی الزامی است

 از نظر صرفه جویی در مصرف انرژی الزامی و برای ساختمان های گروه یک اختیاری است 3( برای ساختمان های گروه 4

 53صفحه  19مبحث  -صحیح می باشد 3گزینه 

یاختمان مسکونی اتاق خواب و اتاق نشیمن به طور مشترک در باالی اتاق خواب طبقه پایین استقرار دارد. در یک  -21

 در این حالت حداکثر تراز صدای کوبه ای معمول شده وزن یافته برای سقف بین این دو طبقه چند دسی بل است؟

1 )48   2 )58   3 )53   4 )57 
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 25ه صفح 18مبحث  -می باشد 3گزینه صحیح 

 برای جذب صداهای زیر کدام یک از مصالح نامبرده شده عملکرد بهتری دارد؟ -22

 میلی متر 10( آجرکاری، با بند کشی به عمق 1

 میلی متر روی نوارهای چوبی 9( صفحات گچی به ضخامت 2

 ( کفپوش پارکت رو بتن3

 متر فصاله هوایی  با الیاف معدنیمیلی  50میلی متر روی نوارهای چوبی،   5( تخته چند الیه به ضخامت 4

 59صفحه  18مبحث  -صحیح می باشد 1گزینه 

حداقل قطر  60000برای یک بخاری گازی با ظرفیت حرارتی  4/1در یک ساختمان مسکونی با گاز شهری با فشار  -23

 دودکش تکی بر حسب میلی متر کدام یک از گزینه ها است؟

1 )100   2 )200   3 )150   4 )250 

 76صفحه  17مبحث  -می باشد 2گزینه صحیح 

میلی متر و در تیر  28اگر در تیرهای یک ساختمان در حال اجرا با بتن مسلح قطر میلگردهای طولی در یک تیر  -24

 میلی متر باشد، حداقل قطر مجاز تنگ ها به ترتیب چند میلی متر است؟ 34دیگری 

1 )12-12     2 )14-12 

3 )14-10     4 )12-10 

 208صفحه  9مبحث  -صحیح می باشد 4گزینه 

در اجرای لوله کشی فاضالب بهداشتی با لوله و فیتینگ چدنی سرکاسه دار و لوله و فیتینگ فوالدی گالوانیزه به  -25

 ترتیب از چه نوع اتصالی استفاده می شود؟

 چسبی با چسب مخصوص -( کنف و سرب1

 دنده ای -( کنف و سرب2

 سرب کنف و -( دنده ای3

 دنده ای -( کنف و چسب4

 98و  97صفحه  16مبحث  -می باشد 2گزینه صحیح 

آیا استفاده از لوله های پالستیکی با ضریب انبساط باال در شبکه فاضالب ساختمان مجاز است؟ و آیا در صورت  -26

دیاد حجم پیدا می کنند استفاده از لوله های فاضالب پالستیکی می توان آنرا با مواد  مقاوم که در برابر آتش از

 محافظت کرد؟

 خیر -( بلی2     خیر-( خیر1

 بلی-( بلی4     بلی-( خیر3

 103و 101صفحه   16مبحث  -صحیح می باشد 4گزینه 
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میلی متر باشد کدام یک از مقادیر زیر می تواند عمق صحیح آب برای هوابند  100اگر قطر لوله خروجی فاضالب  -2۷

 باشد؟ شدن سیفون متصل به آن

 میلی متر 40( 2     میلی متر 60( 1

 میلی متر 25( 4     میلی متر 30( 3

 85صفحه  16مبحث  -می باشد 1گزینه صحیح 

 متر باشد، ظرفیت این کابین چند نفر است؟ 1.6در  2.4چنانچه ابعاد کابین آسانسور  -28

1 )19   2 )21   3 )26   4 )24 

 17صفحه  15مبحث  -صحیح می باشد 3گزینه 

متر باشد. این آسانسور  1.60متر و عمق راهرو مقابل ورودی آسانسور  1.20در  1چنانچه ابعاد کابین آسانسور  -29

 برای کدام یک از گزینه های زیر مجاز است؟

 ( مسکونی و آسانسور به صورت تکی2   ( غیر مسکونی و آسانسورهای گروهی1

 ( مسکونی و آسانسور به صورت گروهی رو به روی هم4  یر مسکونی و آسانسور به صورت تکی( غ3

 12صفحه  15مبحث  -می باشد 2گزینه صحیح

.......و تعداد روزهایی که مورد  نیاز هر فعالیت است داخل پرانتز B,Aدر نمودار برنامه زمان بندی زیر فعالیت  -30

 نوشته شده است در شرایط ایده آل مدت زمان کل پروژه چند روز  است؟

1 )45 

2 )30 

3 )25 

4 )35 

 این سوال از طریق مسیر بحرانی به دست می آید. به دلیل عدم وضوح اعداد بعد دفترچه سازمان به این سوال پاسخ خواهم داد

برای تخلیه آب از پنل یک دستگاه خنک کننده اسپیلت، لوله ای) لوله دربن( در نظر گرفته شده است. حداقل  -31

 شیب مجاز این لوله چند درصد است؟

1 )0.5   2 )1.5   3 )2   4 )1 

 36صفحه  14مبحث  -صحیح می باشد 4گزینه 

 ل داشته باشد؟یک واحد مسکونی باید حداقل چند مدار الکتریکی نهایی مستق -32

 مدار 4( 4   مدار 1( 3   مدار 2( 2   مدار 3( 1

 122صفحه  13مبحث  -می باشد 2گزینه صحیح

 در ساخت و اجرای نرده های محافظتی موقت: -33

 سانتی متر  بیشتر باشد 90( ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه یا سکوی کار نباید از 1

 سانتی متر  کمتر باشد 85سانتی متر بیشتر و از  110از ( ارتفاع نرده حفاظتی راه پله نباید 2

 سانتی متر  بیشتر باشد 110سانتی متر کمتر و از  75( ارتفاع نرده حفاظتی در سطوح شیبدار نباید از 3

 سانتی متر باشد 110تا  90( ارتفاع نرده حفاظتی از کف طبقه باید بین 4

 33صفحه  12مبحث  -می باشد 4گزینه صحیح 
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 در عملیات تخریب رعایت کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ -34

( در تمام مدت تخریب راهروها پلکان ها و درهایی که برای عبور کارگران استفاده می شوند نباید مسدود گردند و اجزای سازه ای 1

 مقاومت خود بارگزاری شوند 3/2و تجهیزات مورد استفاده حداکثر 

مقاومت خود بارگزاری شوند و کلیه راه های مورد  3/1ه ای و تجهیزات مورد استفاده نباید بیش از ( هیچ یک از اجزای ساز2

 استفاده برای عبور کارگران باز باشد

( به غیر از راه های عبوری برای کارگران بقیه راه های ارتباطی مسدود شوند و اجزای سازه ای و تجهیزات مورد استفاده حداکثر 3

 خود بارگزاری شوند مقاومت 2/1تا 

مقاومت  3/1( در همه موارد تخریب باید از باالترین قسمت شروع شود وبه طبقات پایین خود ختم شود و اجزای مورد استفاده تا 4

 خود بارگزاری شوند

 58صفحه  12مبحث  -صحیح می باشد 1گزینه 

قت بعنوان سکویی برای گچ کاری زیر در یکی از اتاق ها در یک گارگاه در حال تکمیل در نظر است سقفی مو-35

 سقف این فضا ایجاد شود. استفاده از کدام یک از تخته چوب های زیر برای ایجاد این سقف مجاز است؟

 متر 3سانتی متر و تکیه گاه به فاصله  25سانتی متر و به پهنای  5( تخته چوب هایی به ضخامت 1

 متر 3سانتی متر وتکیه گاه به فاصله  24ی سانتی متر و پهنا 5( تخته چوب هایی به ضخامت 2

 سانتی متر 25سانتی متر  وپهنای  5.5( تخته چوب های به ضخامت 3

 ( هر سه گزینه صحیح است4

 36صفحه  12مبحث  -صحیح می باشد 3گزینه 

 است؟ مجاز متر سانتی 14 ضخامت وC20 رده بتن با ICFبتنی با سیستم  ی دیواره اجرای آیا -36

 است بالمانع رده این با و بتن  این دیوار با این ضخامت ( اجرای1

 مجاز نیست ICF( استفاده از این رده بتن و دیواری با این ضخامت در سیستم 2

 مجاز است ولی  این رده بتن مجاز نیست ICF( استفاده از دیواری با این ضخامت با روش 3

 یوار مجاز نیست( استفاده از این رده بتن مجاز است ولی ضخامت این د4

 65و 64صفحه  11مبحث  -می باشد 4گزینه صحیح

 یک عرض به های دال صورت به تیرها که نحوی به کرد طراحی مسلح بتن از استفاده با را ساختمانی توان می آیا -3۷

 می تشکیل ها دل این گذاشت هم کنار با سقف ها آیا و ،باشند. هستند توخالی طول در آن از هایی بخش که متر

 شوند؟

 بلی -بلی (1

 بلی می توان به این نحو سقف اجرا شود -تیرها نباید توخالی باشند (2

 تیرها می توانند تو خالی باشند ولی نباید به این نحو سقف اجرا شود (3

 پاسخ به هر دو مورد مطرح شده در سوال منفی است (4
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در نظر است .در صورت نیاز کدام  Iشکل به ستون فوالدی به مقطع  Iتیر به مقطع   اتصال گیر دار زیر جزییات در -38

 ارد تا از لهیدگی آن جلوگیری شودقسمت از جان ستون نیاز به تقویت د

1 )C 

2 )C,B 

3) C, A 

4) A, D 

 181و صفحه  3-10-9-2-10بند  10مبحث  -صحیح می باشد 1گزینه 

با فواصل منظم و یک دال فوقانی می باشد. که برای عملکرد  ترکیب یکپارچه شامل که مسلح بتن از سقفی در -39

 دو طرفه طراحی شده، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟

 سانتی متر کمتر باشد 75( فاصله آزاد بین تیرچه ها نباید از 1

 سانتی متر باشد 80( فاصله آزاد بین تیرچه ها باید حداقل از 2

 سانتی متر کمتر باشد 12ع مقطع نباید از ( حداقل عرض تیرچه در کل ارتفا3

 سانتی متر باشد 11( حداقل عرض تیرچه در کل ارتفاع مقطع می تواند از 4

 173صفحه  9مبحث  -صحیح می باشد 1گزینه 

در مورد ستون های ساختمانی با اسکلت بتنی مسلح که دور از ساحل و دریا و مقدار کمی در معرض نمک های -40

 ست. حداقل پوشش مجاز میلگردها چند سانتی متر است؟موجود در هوا ا

1 )3.5   2 )4.5   3 )7.5   4)6.0 

 509صفحه  9مبحث  -می باشد 2گزینه  صحیح 

در تصویر زیر نمای خارجی بخشی از یک ساختمان بنایی محصور شده با کالف دیده می شود. حداکثر طول هی  -41

 به ترتیب چند سانتی متر می باشد؟ b,aمجاز 

1 )150 -120 

2 )200 – 120 

3 )210 – 200 

4 )150 -150 

 47صفحه  8مبحث  -می باشد 1گزینه صحیح 

کاربری درمانگاه در منطقه با خطر نسبی متوسط کدام یک از گزینه های مورد ساختمان بنایی غیر مسلح با در -42

 زیر صحیح است؟

 ( یک طبقه مجاز است2  متر مجاز است 3.5حداکثر  مانی تا( ارتفاع ساخت1

 ( احداث این ساختمان بر روی زمین خاک رس مجاز است4   درمانگاه با این شرایط مجاز نیست( احداث 3
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 63صفحه  8مبحث  -صحیح می باشد 3گزینه 

  این ابزار چیست؟ -43

 ( ماله بند کشی2    ( ماله ابزار گچی1

 بتونه کشی( ماله 4     ( کمچه3

 می باشد 2گزینه صحیح 

مقدار اولیه نشست مجاز تحت بارگزاری استاتیکی در یک  بستر ماسه ای برای پی های سطحی منفرد و نواری به  -44

 ترتیب چه مقدار است؟

 میلی متر 20غیر یکنواخت  -میلی متر 50( یکنواخت 1

 میلی متر 25غیر یکنواخت  -میلی متر 20( یکنواخت 2

 میلی متر 20غیر یکنواخت  –میلی متر  25اخت ( یکنو3

 میلی متر 25غیر یکنواخت  -میلی متر 50( یکنواخت 4

 28صفحه  7مبحث  -می باشد 2گزینه صحیح 

در تولید سیمان پرتلند آهکی، عالوه بر سنگ آهک ویژه و سنگ  گچ و کلینکر سیمان پرتلند، حداکثر میزان  -45

 مواد افرودنی چند در صد است؟

1 )1   2 )3   3 )5   4 )10 

 7صفحه  5مبحث  -می باشد 1گزینه صحیح 

 صد: در 90 از بیش نسبی رطوبت و شرجی مناطق در ای کیسه های سیمان مصرف و نگهداری برای -46

 ( نباید کیسه های سیمان را به هیچ وجه در فضای آزاد نگهداری کرد و باید حداکثر تا یک ماه پس از تولید مصرف کرد1

 روز پس از تولید مصرف شود 45متر تجاوز کند و تا  1.8( ارتفاع کیسه های سیمان که بر روی هم چسبیده می شود نباید از 2

 روز پس از تولید مصرف کرد 90کیسه بر روی هم چید و تا حداکثر  12( کیسه های سیمان را می توان تا 3

 روز پس از تولید مصرف شوند 45ا حداکثر ( باید کیسه های سیمان به یکدیگر چسبانده شوند و ت4

 13و 12صفحه  5مبحث  -صحیح می باشد 4گزینه 

 چیست؟ دستگاه این -4۷

 ( میز پرس ورق آهنی1

 ( میز دستگاه خم کردن لوله فشار قوی2

 ( میز دستگاه جوشکاری زیر پودری با یک نازل4

 صحیح است 3گزینه 

 مقابل دیوار از متر 4.5 از کمتر فاصله به دیوار یک در گذر در نور سطح تجاری، یا اداری فضاهای در چنانچه -48

 به چ مقدار است؟ آن ارتفاع حداقل و فضا کف به تهویه بازشوی سطح نسبت ترتیب به باشد

 متر 2.1 – 1:25( 2     متر 1.80 – 1:16( 1

 متر 2.40 – 1:16( 4     متر 2.40 – 1:25( 3



ایوان خانه معمار موسسه 1400سواالت اجرای معماری    دکتر کورش فضائلی 

09108695840 https://t.me/tarahifazaeli 22886449-021  

 81صفحه   4 مبحث -صحیح می باشد 4گزینه 

 به بام شیب که نحوی به شیدار، سقف با متصل و ردیفی مسکونی، طبقه پنج های ساختمان مجموعه یک در -49

 سانتیمتر چنددر مرز مالکیت   ملک داخل در بام بیرونی لبه مجاز افقی فاصله حداقل باشد می عمومی معبر سمت

 ؟است

1 )20 

2 )30 

3 )80 

 سانتی متر به طرف معبر پیشروی داشته باشد 80تواند  ( در صورت رعایت سرگیری می4

 103صفحه   4مبحث  -می باشد 2گزینه صحیح 

 رطوبتی عایق الیه حداقل شیب. است شده اجرا شیب بدون کاذبی کف با برداری بهره جهت که تخت بام یک در  -50

 باشد درصد چند باید

1 )2   2 )1.5   3 )3   4 )4 

 102صفحه  4مبحث  -باشدمی  1گزینه صحیح 

 چیست؟ ابزار این -51

  رزوه و اتصال لوله چدنی( 1

  جوش لوله پلی اتیلن و برش( 2

  اتصال  وبرش کابل برق( 3

4 ) 

 صحیح می باشد 4گزینه 

 باشد؟ می درست دستی روش به تخریب هنگام در زیر شرایط از یک کدام  -52

 روش دستی باید سکوهای داربست تا پایان کار همچنان مستقر و برجا باشند به صنعتی بلند های دودکش هنگام تخریب در( 1

 ( ضایعات ساختمانی حاصل از تخریب به روش دستی به هیچ وجه نمی تواند به طور سقوط آزاد به بیرون ریخته شود2

متر پایین تر  2.5حداکثر  متر و 0.5به روش دستی محل استقرار کارگران حداقل  صنعتی بلند های دودکش هنگام تخریب در( 3

 از تراز نقطه باالیی سازه باید باشد

 ( ضایعات ساختمانی حاصل از تخریب می تواند با رعایت شرایط خاص به طور سقوط آزاد به بیرون ریخته شود4

 3-6-8-12بند  12مبحث  -می باشد 4گزینه صحیح

 پرداخت از ،صورت وضعیت موقت دریافت از پس ماه سه بدمدت پیمانکار چنانچه عمرانی، پروژه یک اجرای در -53

  است صحیح گزینه کدام پیمان عمومی شوابط اساس بر. نماید خودداری کارگران ماه همان دستمزد

درصد از مطالبات پیمانکار  10 اضافه به و نموده پرداحت را کارگران دستمرد راسا فرما  کار. باشد بار اولین برای که صورتی در( 1

  می کندکسر 
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 تواند می فرما کار است، شده پرداختوضعیت آن  صورت که ماهی برای دستمزد کارگران پرداخت در تاخیر تکرار صورت در( 2

 با رعایت شرایط عمومی فسخ کند را پیمان

را پرداخت و به اضافه ( در صورتی که برای اولین بار باشد، با تاخیر مشاوره کارفرما با تذکر کتبی به پیمانکار، دستمزد کارگران 3

 درصد از اولین صورت وضعیت پیمانکار کسر می کند. 10

 20( در صورتی که برای دویمن بار باشد کارفرما می تواند با تذکر کتبی به پیمانکار، دستمزد کارگران را پرداخت و به اضافه 4

 درصد از مطالبات پیمانکار کسر می کند

 17پیمان ماده  شرایط عمومی -می باشد 2گزینه صحیح 

 به نسبت حقیقی) صرف نظر از موارد استثنا( اشخامی درآمد بر مالیات مستقیم ، نرخ های مالیات قانون اساس بر -54

 است؟ چقدر،  ساالنه مالیات مشمول درآمد میلیارد ریال یک مازاد

1 )15%      2 )20% 

 ( هیچکدام4      25%( 3

 قدیم 131ماده  قانون مالیات -می باشد 3گزینه صحیح 

 به معین، کار قراردادهای خاتمه و ساختمانی پروژه یک در اجرایی عملیات اتمام صورت در کار، قانون اساس بر -55

 می تعلق کار پایان مزایای عنوان به مبلغی چه است، داشته کار به اشتغال سال 2 مدت به قرارداد مطابق که کارگری

  گیرد

  آخرسال  2حقوق میانگین براساس حقوق ماه 4.5 معادل( 1

 ماه حقوق بر اساس آخرین حقوق 4.5 معادل( 2

 اساس آخرین حقوق بر حقوق ماه 3 معادل( 3

 ( هیچکدام4

 24قانون کار ماده -می باشد 3گزینه صحیح 

 دیگری کار اجرای تواند می زمانی چه مجری ساختمان، اجرای مهندسی دفاتر اشتغال ظرفیت تکمیل صورت در -56

  ؟نماید تقبل را

 سازمان و پروانه صدور مرجع تائید با او اجرای دست در ساختمانی کلیه پروژه های اجرایی عملیات فیزیکی پیشرات که زمانی( 1

 درصد باشد 70برابر  استان

 صدور مرجع و ناظر پروژه تائید به او اجرای دست در ساختمانی واحدهای از یک هر اجرایی عملیات پیشرفت فیزیکی که زمانی( 2

  باشد درصد 70 ساختمان پروانه

کننده  هماهنگ ناظر توسط کار اتمام گواهی و رسیده اتمام به اجرا دست در ساختمانی های پروژه از یکی حداقل که زمانی( 3

  باشد شده صادر

 هماهنگ ناظر تایید به او اجرایی دست در ساختمانی واحدهای از یک هر اجرایی عملیات پیشرفت فیزیکی گزارشی که زمانی( 4

 . باشد درصد 75 برابر استان سازمان و کننده
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 40صفحه  2مبحث  -می باشد 4گزینه صحیح 

 دو دارای که مسقف های بالکن و ها ایوان محاسبه نحوه( مصالح با) ساختمان اجرای قراردادهای مفاد اساس بر -5۷

 ؟است چگونه بنا زیر سطح محاسبات در باشد دیوار طرف

  شود می منظور محاسبات در آنها سطح 3/2( 1

 شود می منظور محاسبات در آنها سطح 2/1( 2

 شود می منظور محاسبات در آنها سطح 3/1( 3

 شود می منظور محاسبات در آنها سطح( کل 4

 159قراردادها صفحه  8ماده  -می باشد 2گزینه صحیح

 مرتبط های مزایده و ها مناقصه در قیمت پیشنهاد ارائه در تبانی به مربوط انتظامی مجازات مورد در گزینه کدام -58

  است؟ صحیح ساختمانی و عمرانی های طرح با

  درجه پنج سه تا  درجه( 2    پنج درجه تا دو درجه( 1

 ( درجه چهار تا درجه شش4    شش درجه تا سه درجه( 3

 ب-91قانون بخش اصالحیه ماده  -می باشد 4گزینه صحیح 

 توان کم افراد برای شده سازی مناسب واحد چند حداقل مسکونی، واحد با آپارتمان یک ساخت و طراحی در  -59

  شود گرفته نظر در باید جسمی

 واحد مسکونی 2( 2     مسکونی واحد 1( 1

 واحد مسکونی 4( 4     واحد مسکونی 3( 3

 41صفحه  4مبحث  -می باشد 2گزینه صحیح 

 به یکسان شیب با سط شیروانی تو بام و باشند تراز یک در زیر های ساختمان در بام لبه تمامی که صورتی در -60

 طراحی درستی به گزینه کدام. شود بام هدایت ی لبه سمت به مختلف جهات در باران آب که باشد شده طراحی نحوی

 است؟ شده

1 )A 

2) B  

3) C  

4) D  

 می باشد 2گزینه صحیح 


