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 (0011مردادورود به حرفه مهندسان ) عمران، "نظارت "آزمون  پاسخ تشریحی

 نظارت عمران  تشریحی آزمون پاسخ کامالً

 (Aکد دفترچه )

 0011 دادرم
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 در اصفهان{مهندسی عمران تنها آموزشگاه تخصصی کلید عمران }
 

 :ی()به صورت آنالین و حضو برگزار کننده دوره های تخصصی

 ( توسط برترین اساتیدمحاسبات، نظارت و اجراهای نظام مهندسی )آمادگی آزمون 

  توسط برترین کادراساتید کنکور کارشناسی ارشد و دکتری عمرانکالسهای آمادگی آزمون 

 نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران و معماریهای برگزاری دوره 

 ها و سمینارهای تخصصی و...برگزاری کارگاه 

 پاسخ تشریحی سواالت توسط:

 مهندس سیدمحمد امین جواهری
 با تشکر از مهندس امید پاکدل

 

 تذکر مهم 

اساتید محترم آموزشگاه تخصصی ی تشریحی حاضر، حاصل تالش هاپاسخعه مجمو

ه است. شد که پس از آزمون با دقت بسیار باالیی تهیه باشداصفهان می "کلید عمران"

منبع از لحاظ شرعی حرام بوده و کر منبع استفاده و کپی از آن به هر دلیل بدون ذ

 هیچگونه رضایتی در این خصوص وجود ندارد.
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 }دوره های آموزشی آنالین{ و }فیلم های آموزشی{

 های محاسبات و نظارت و اجراویژه آمادگی آزمون 

 

 

 

حاسبات{ یا } نظارت و اجرا{ را تا پایان جهت برخورداری از تخفیفات ویژه نفرات اول کلمه }م

 به شماره زیر پیامک کنید. 0011شهریورماه 

11025533190 

 

 کسب اطالعات بیشتر:

71925533190-72927307901 

 

 

 نام دوره استاد مدت زمان دوره نوع آموزش

 فیلم های آموزشی

 دوره های آنالین
 گروه اساتید ساعت 091

دروس محاسبات کل  

)فوالد، بتن، بارگذاری و زلزله، خاک 

 ازه، مصالح بنایی(و پی، تحلیل س

 فیلم های آموزشی

 دوره های آنالین
 گروه اساتید ساعت 031

 سه درس اصلی محاسبات

 )فوالد، بتن، بارگذاری و زلزله(

 فیلم های آموزشی

 دوره های آنالین
 ساعت 011

مهندس سیدمحمد 

 امین جواهری
 دروس نظارت کل
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 از موارد زیر صحیح است؟  کیکدامی حفاظتی هاسازهدر خصوص وسایل و  -0

 باشد.  متریلیم 52ی به ضخامت حداقل ی چوبهاتختهی موقت مورد استفاده برای کار باید از هاسقف (1

 برای سقف راهروی سرپوشیدۀ موقت، استفاده از توری سیمی و گونی بالمانع است. (5

 ی برزنتی یا پالستیکی مقاوم پوشانده شود. هاپردهدر شهرها باید جدار خارجی ساختمان در حال ساخت با  (3

 متر باشد.میلی 52های چوبی به ضخامت حداقل تر باید از تختهم 5بازشوهای با دهانه  پوشش موقت حفاظتی برای (4

 

 :2گزینه  پاسخ 

  3-3-2-15بند  -33صفحه  -15مبحث 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 1-7-2-15بند  -33: صفحه 1گزینه 

 3-4-2-15بند  -32: صفحه 5گزینه 

 مورد ب -5-3-2-15بند  -32: صفحه 4گزینه 

 

 

 ؟نیستهای موقت جهت دسترسی به بنا(، صحیح ها )سازهورد داربستیک از عبارات زیر در مکدام -2

 گیرند باید در محل تالقی به همدیگر متصل و کالف شوند.در مواردیکه دو داربست در دو ضلع مجاور قرار می (1

 کار کردن کارگران بر روی داربست در موقع باد شدید، مجاز نیست. (5

 الح ساختمانی، نباید به هیچ عنوان، حتی کوتاه مدت استفاده شود.ها برای انبار کردن مصاز جایگاه داربست (3

 ها باید در فواصل مناسب، به طور افقی و عمودی و  محکم به بنا وصل شوند.داربست (4

 :2گزینه  پاسخ 

 11-5-7-15بند  -21صفحه  -15مبحث 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 ت مورد -11-5-7-15بند  -21: صفحه 1گزینه 

 مورد ث -11-5-7-15بند  -21حه : صف5گزینه 

 مورد پ -11-5-7-15بند  -21: صفحه 4گزینه 

 

 

 باشد؟در کارگاه ساختمانی در رابطه با مسئولیت ایمنی و حفاظت محیط زیست، کدامیک از موارد زیر صحیح می -3

 اشدبدر صورتی که کارفرما، بیمه مسئولیت مدنی داشته باشد، شرکت بیمه مسئول حفاظت محیط زیست می (1

 در صورتی که سازنده، بیمه مسئولیت مدنی داشته باشد، مسئول نبوده و مسئولیت حفاظت محیط زیست فقط با کارفرما است. (5

 در صورتی که سازنده، بیمه شخص ثالث داشته باشد، مسئول نبوده و مسئولیت حفاظت محیط زیست فقط با کارفرما است. (3

 کاهد.ما نمیداشتن بیمه مسئولیت مدنی از مسئولیت کارفر (4

 

 :7گزینه  پاسخ 

 5-2-1-15بند  -8صفحه  -15مبحث 
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 باشد؟یک از موارد زیر صحیح میهای فرسوده، کدامدر تخریب ساختمان -0

 شود عملیات تخریب در شب که عبور و مرور کمتر است، انجام شود.توصیه می (1

 باشد.رسد، مجاز نمیساختمان میعملیات تخریب در شب به جز در مواقع اضطراری که به تایید مرجع رسمی  (5

 ها اخذ شود.عملیات تخریب در شب فقط در صورتی مجاز است که رضایت کتبی همسایه (3

 عملیات تخریب در شب نیاز به مجوز خاصی ندارد. (4

 :3گزینه  پاسخ 

  11-1-8-15بند  -25صفحه  -15مبحث 

 

 

 ؟باشدنمیکدامیک از عبارات زیر صحیح  -1

 شود.ها میدر طراحی توسط مهندس محاسب باعث کاهش تغییرشکل آنی در دال S400به جای  S300استفاده از آرماتور  (1

 باشد.خیز )خیز منفی( میها استفاده از پیشهای کاهش تغییرشکل در دالیکی از راه (5

 یابد.های زیر سقف دیرتر برداشته شوند، تغییرشکل نهایی کاهش میها و جکهرچه شمع (3

 آید.ها با استفاده از تغییرشکل آنی و درازمدت تحت اثر بارها به دست میالتغییرشکل نهایی در د (4

 :2گزینه  پاسخ 

 15-5صفحه  -5مبحث 

تغییر شکل نهایی سقف مجموع تغییر شکل آنی و درازمدت آن است. تغییر شکل آنی از رابطه 
e

qL
C

EI

4

 به دست 1

مدول  Eطول دهانه تیر یا دال،  Lبار وارده،  qی و بارگذاری، گاههیتکضریب مربوط به شرایط  C1که در آن  دیآیم

خود به ابعاد مقطع و سطح مقطع آرماتورهای طولی  eIکه  باشدیمعضو  مؤثرممان اینرسی  eIاالستیسته بتن و 

 مقطع وابسته است. 

به مقدار آرماتور فشاری و مدت زمان سپری شده از زمان  2-5-5-15-5همچنین تغییر شکل درازمدت طبق بند 

 ریختن بتن )سن بتن( بستگی دارد.

ی ی در تغییر شکل نهایریتأث هاجکو  هاشمعنتیجه گرفت که دیرتر برچیدن  توانیمبا توجه به توضیحات داده شده 

 سقف نخواهد داشت. 

 صرفاً باید تا زمان رسیدن بتن به مقاومت مطلوب، در زیر سقف قرار داشته باشند.  هاجکو  هاشمع

 : هانهیگزبررسی سایر 

و  crIمقطع، sAباید افزایش یابد. با افزایش sA، مقدار 411Sبه جای  311S: درصورت استفاده از آرماتور 1گزینه 

 . ابدییمافزایش یافته و درنتیجه تغییر شکل آنی کاهش  eIتبع آن به

 .ابدییمکاهش  هادال: کامالً واضح است که با اعمال پیش خیز، تغییر شکل در تیرها و 5گزینه 

 2-1-5-15-5بند  -338: صفحه 4گزینه 
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 ؟نیستکدام گزینه صحیح در عملیات حفر چاه  -6

 551یا  111های با ولتاژ حدود های غالفدار ضخیم و چراغهایی که گازهای قابل اشتعال در آن وجود دارد باید از سیم برقدر تامین روشنایی چاه (1

 استفاده شود.

 های چاه ریخته شوند.متر در کناره 1های حاصل از کندن چاه نباید به فاصله کمتر از خاک (5

 متر تعبیه شود.میلی 121ای محکم به ارتفاع حداقل لوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل چاه، دور دهانه چاه باید آستانهجهت ج (3

 وجود عالئم قراردادی بین مقنی و فردی که در باالی چاه است، ضروریست  تا فرد مستقر در باالی چاه همواره از وضعیت مقنی آگاه باشد. (4

 :9گزینه  پاسخ 

  3-3-5-15بند  -71صفحه  -15مبحث 

لحاظ « ی دستیهاچاهحفاظتی »و مقررات  نامهنییآو مجاری آب و فاضالب باید ضوابط مندرج در  هاچاهدر حفاری 

 گردد. 

 : هانهیگزبررسی 

د اییی که وجود گازهای قابل اشتعال و انفجار محتمل باشد، بهاچاهوسیله روشنایی داخل  نیتأمدر  -55: ماده 1گزینه 

 استفاده شود. )غلط( ولت 15حداکثر با ولتاژ  ضد جرقه گرد دوری یا اقوهی هاچراغاز 

 ی چاه ریخته شود.هاکنارهاز  متر 5ی حاصل از کندن چاه نباید به فاصله کمتر از هاخاک -55: ماده 5گزینه 
ولی به هر  رسدیماین گزینه نیز غلط به نظر متر گفته شده است هر چند در ابتدا  1متر، عدد  5، به جای 5توضیح: در گزینه 

 توانیممتر نیز هست و بنابراین  5متر مشمول فاصله کمتر از  1ی حاصل از کندن چاه در فاصله کمتر از هاخاکحال عدم ریختن 

 .یمتوانستیم انتخاب کنبه وضوح غلط نبود، این گزینه را می 1گفت این جمله صحیح است. البته درصورتیکه گزینه 

ی به ارتفاع حداقل اآستانهجهت جلوگیری از سقوط خاک و سنگ به داخل چاه، دور دهانه باید  -15: ماده 3گزینه 

 با مصالح مقاوم تعبیه گردد.  متریسانت 12

وجود عالیم قراردادی بین مقنی و فردی که در باالی چاه مستقر است ضروری بوده و باید فرد  -52: ماده 4گزینه 

 ر باالی چاه همواره از وضعیت مغنی آگاه باشد. مستقر د

به روی آن اعتراض و  توانیمخارج از منابع آزمون داده شده است  سؤالبا توجه به اینکه این 

 نسبت به حذف آن اقدام شود.

 

 ؟نیستیک از عبارات زیر صحیح در خصوص یک ساختمان مقاوم در برابر انفجار کدام -7

 های مراکز تجمع باید به سمت خارج ساختمان باز شوند.اندرهای ورودی ساختم (1

 استفاده از سرامیک به صورت خشک در نما مجاز نیست. (5

 متر از لبه مجاز است. 3استقرار تاسیسات در بام به فاصله  (3

 های نشکن حرارتی یک الیه مجاز است.استفاده از شیشه (4

 :7ینه گز پاسخ 

 4-4-3-5-51بند  -53صفحه  -51مبحث 

( باشد تا پس از گسیختگی قطعات خرد شده چند الیهباید از نوع لمینیت ) هاپنجرهی به کار رفته در هاشهیش جنس

 به اطراف پرتاب نشوند.

 : هانهیگزبررسی سایر 

 5-4-3-5-51بند  -53: صفحه 1گزینه 

 12-3-3-5-51بند  -52: صفحه 5گزینه 

 15-3-3-5-51بند  -52: صفحه 3گزینه 
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 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

 های داخلی غیرباربر کدام عبارت صحیح است؟ام نگهداری از ساختمان در مورد افزایش، تغییر، یا جابجایی دیوارهدر هنگ -8

توان بدون اخذ تایید به متر باشند )بدون منظور نمودن اندودکاری( میمیلی 111های داخلی از نوع آجر فشاری به ضخامت حداکثر اگر دیواره (1

 ام نمود.تغییر یا جابجایی آنها اقد

 مجاز نیست مگر اینکه مطابق مقررات ملی ساختمان بوده و به تایید مهندس طراح و محاسب برسد. (5

 ها یا ایجاد بازشو در آنها جهت ارتباط دو فضای مجزا بالمانع است.برداشتن تیغه (3

 به طور کلی مجاز نیست. (4

 

 :3ینه گز پاسخ 

 5-3-3-55بند  -53صفحه  -55مبحث 

 

 

 

 های زیر صحیح است؟یک از گزینههای ساختمانی مستعمل، کداماز مصالح و فرآورده در خصوص استفاده -9

 در صورت مطابقت مشخصات فنی آنها با معیارهای پذیرفته شده در مقررات ملی ساختمان و بدون توجه به نوع مصرف آنها مجاز است. (1

 باشد.ملی ساختمان و توجه به نوع مصرف آنها مجاز می در صورت مطابقت مشخصات فنی آنها با معیارهای پذیرفته شده در مقررات (5

 باشد.در صورتی که مهندس ناظر اجازه دهد مصرف آنها در همه شرایط مجاز می (3

 باشد.به طور کلی مجاز نمی (4

 :3ینه گز پاسخ 

 7-1-2بند  -3صفحه  -2مبحث 

 

 

 

 یمان صحیح است؟از عبارات زیر مطابق مقررات ملی ساختمان در خصوص انبار کردن س کیکدام -01

 متر مجاز است.  4/1کیسه سیمان با ارتفاع کل  8درصد انبار کردن  51با رطوبت نسبی بیش از  مناطقدر  (1

 از دیوارها فاصله داشته باشند.  متریلیم 121ی سیمان باید حداقل هاسهیکدرصد  51در مناطق با رطوبت نسبی بیش از  (5

 روز پس از تولید، به هیچ عنوان مجاز نیست.  51ی بیش از اسهیکمصرف سیمان درصد  51در مناطق با رطوبت نسبی کمتر از  (3

 ی سیمان باید به هم چسبیده باشند. هاسهیکدرصد  51در مناطق با رطوبت نسبی بیش از  (4

 :7ینه گز پاسخ 

 11-1-3-5-2بند  -15صفحه  -2مبحث 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 (m5/1)ارتفاع کل  5-1-3-5-2: بند 1گزینه 

 )باید به هم چسبانده شوند( 11-1-3-5-2: بند 5گزینه 

 )با انجام آزمایش و حصول نتایج قابل قبول، امکان استفاده وجود دارد( 13-1-3-5-2: بند 3گزینه 
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mm

kN

mm

  ؟باشدینم حیآن صح یهافرآوردهدر مورد آهک و  ریاز عبارات ز کیکدام -00

 انبار کرد.  توانیمآهک شکفته را  (1

 .. شودیم ومینیآلوم یردگآب آهک سبب خو (5

 . افتدیماتفاق  قهیدق 2از  شتریشکفتن آهک زنده فعال در ب (3

 استفاده کرد.  رنگیب یهاشهیشساخت  یبرا آهکسنگاز  توانیم (4

 :2ینه گز پاسخ 

  4-5-1-3-2بند  -13صفحه  -2مبحث 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 2-3-3-2بند  -51: صفحه 1گزینه 

 3-2-3-2بند  -15: صفحه 5گزینه 

 11-1-3-3-2بند  -18: صفحه 4گزینه 

 

 ؟ باشدینم حیصح یآور جوشکاردر مورد پودر گداز ریاز موارد ز کیکدام -02

 درصد باشد.  5/1 دیاز مصرف با شیآور پگداز یحداکثر رطوبت پودرها (1

 . شوندیماستفاده  یکیآور در جوش قوس الکترگداز یپودرها (5

 . شوندیمبدون روکش استفاده  یفوالد یآور با الکترودهاگداز یپودرها (3

 داشته باشند.  ییایقل تیخاص دیآور باگداز یپودرها (4

 :9ینه گز پاسخ 

 3-5-5-15-2بند  -143صفحه  -2مبحث 

 درصد تجاوز کند. 1/1رطوبت پودر پیش از مصرف نباید از 

 

در فواصل  فیرد کیکه در  mm 911 ارتفاعبه  مجزا ییهااز ستونک اندشده لیتشک یسوار یخودروها نگیپارک کی یهاپناهجان -03

رخورد ب نیاز ا یامکان برخورد خودرو و اعمال بار متمرکز ناش . به هر کدام مستقالًشوندیمف متصل کبه هم قرار گرفته و به دال  کینزد

kN حسبکف بر ها بهستونک نی، در محل اتصال اMبار(  بیزنده )بدون ضر یاز بارها یوجود دارد. حداکثر لنگر ناش m  کیکدامبه 

 است(  یاسازهبوده و فاقد نقش  mm 011دال کف  یرو یساز کف)ضخامت  است؟ ترکینزد ریز یهانهیگزاز 

1 )51   5 )54    3 )57   4 )31 

 :3ینه گز پاسخ 

 3-7-2-3بند  -57صفحه  -3مبحث 

 
 

 maxM kN.m/ /   30 07 01 24        
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m

m

 ندهکنمیتقس یوارهایفاقد د هانقشهآزاد سالن که مطابق  یدارد که در فضا میدر طبقه دوم، کارفرما تصم یسالن غذاخور کیر احداث د -00

 مهندس(. وتنیلونیک 0/1 کمتر از واری)با وزن هر مترمربع د دیسبک نما کنندهمیتقس یوارهایدسط فضا تو کی، اقدام به تفکباشدیم

  د؟ینما یچه اقدام دیبا یاسازهاز نظر مورد  نیناظر در ا

 قرار دهد.  امر انیدر جر یاضاف باربه عنوان  مترمربعبر  وتنیلونیک 2/1مهندس طراح سازه را در مورد کنترل سازه با  دیبا (1

 . دینما دیو تائ یموردنظر را بررس یوارهاینوع د است یکافو  ستیالزم ن یاقدام خاص (5

  .امر قرار دهد انیدر جر یاضافبه عنوان بار  مترمربعبر  وتنین لویک 1مورد کنترل سازه با  مهندس طراح سازه را در دیبا (3

 . دیبار را صادر نما شیاجازه افزا دینبا وجهچیهبه (4

 :3ینه گز پاسخ 

( است، بار kN 1)کمتر از  kN 4/1با توجه به اینکه وزن هر متر مربع دیوار کمتر از  -5-5-2-3بند  -3طبق مبحث 

 .شودیمبه صورت بار زنده در نظر گرفته  هاغهیت

kN، برای سالن غذاخوری، مقدار بار زنده گسترده یکنواخت 3-5ردیف  -1-2-3جدول  -31مطابق با صفحه 

m2
است.  5

 .اشدبینم هاغهیت، نیازی به در نظر گرفتن بار زنده 53بنابراین مطابق با استثناء گفته شده در صفحه 

 

 هیناح طول ریمقاد بیبه ترت ریز یهانهیگزز ا کیکدامکالف دار است،  ییساختمان با مصالح بنا کیکه مربوط به  ریاساس شکل ز بر -01

mm300 و قائم یمقطع کالف افق ابعاد)؟ کندیمرا مشخص  یکالف قائم و افق یبحران  است(  300

  متریلیم 421و  331 (1

  متریلیم 831و  331 (5

  متریلیم 421و  311 (3

  متریلیم 831و  311 (4

 

 :9ینه گز پاسخ 

  3-7بند  -113صفحه  -5811یا استاندارد  11-2-2-8بند  -24صفحه  -8بحث م
L

max , h max ,
    

     
   

3000 150 150
2 2 300

5 5
 طول ناحیه بحرانی کالف قائم 

 max , mm 660 600 660  

mm  بحرانی کالف افقی طول ناحیه  450

 

 

 مترمربع خواهد بود؟  بر وتنین لویکباد چند  یبر ساعت باشد فشار مبنا لومتریک 91 یامنطقهباد در  یاگر سرعت مبنا -06

1 )
kN

m2
 23/1  5 )

kN

m2
 3/4  3)

kN

m2
 43/1  4 )

kN

m2
 3/2 

 :2ینه گز پاسخ 

 3-11-3بند  -72صفحه  -3مبحث 
km m

V V
h s

/ /
  

3 695 26 38  

 
kN

q V .
m

/ / /   2 2
2

0000613 0 000613 26 38 0427 

 

tel://09135522987/
tel://09135522987/
https://instagram.com/kelid_omran
https://instagram.com/kelid_omran
tel://03136274179/
tel://03136274179/
https://t.me/kelid_omran
https://t.me/kelid_omran
mailto:kelideomran@yahoo.com
mailto:kelideomran@yahoo.com


 

 

 حرام و پیگرد قانونی خواهد داشت { } کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به مولف و آموزشگاه است و کپی یا استفاده از آن در صورت عدم ذکر منبع، شرعاٌ

 

 آن کلیک کنید آدرس کافیست بر روی ،های زیرجهت مشاهده هر کدام از گزینه

http://www.kelidomran.com/ 

71925533190 

@Kelid_Omran 

 
27307901 -729  

@Kelid_Omran 

 
kelideomran@yahoo.com 

 

 {Aکد دفترچه }0011ردادم -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

 

قه در طب یگانیاتاق با ایمربوط به مخزن کتاب  یکه در فضا شودیم نیبر ا میهنگام اجرا، تصم یآموزش یساختمان با کاربر کیدر  -07

مهندس ناظر پروژه در  کردیدر خصوص رو ریاز عبارات ز کیکدامشود،  استفادهمتحرک  یهاقفسهز ثابت ا یهاقفسه یسوم به جا

 ؟ باشدیم حیصح تغییرات نیمورد ا

 . باشدیم یبه استعالم از طراح معمار ازینکرده فقط ن رییکل ساختمان تغ یکاربر نکهیبا توجه به ا (1

 . باشدینم یمعماربه استعالم از طراح سازه و  ازیه ننکرد رییکل ساختمان تغ یکاربر نکهیبا توجه به ا (5

 . باشدینممجاز  راتییتغ نیا یطیشرا چیتحت ه (3

  یاستعالم از طراح سازه و معمار (4

 :7ینه گز پاسخ 

 4-3و  3-3ردیف  -1-2-3جدول  – 35صفحه  -3مبحث 

ت ی ثابهاقفسهی متحرک نسبت به هاقفسهمقادیر بار زنده گسترده و متمرکز  شودیمهمانطور که در جدول مشاهده 

ل طراح سازه اخذ شود. ضمن اینکه به دلی هیدییتأاست. بنابراین با توجه به افزایش بار زنده وارد بر سازه باید  ترشیب

 طراح معماری نیز نیاز است. هیدییتأتغییر در شرایط معماری، اخذ 

  4و گزینه  باشدیمبه نظر صحیح ن« هیچ شرایطیتحت »صحیح باشد ولی واژه  توانستیمنیز  3دقت شود گزینه 

 است. ترحیصح 3نسبت به گزینه 

 

. مدت شودیماز مهارها انجام  یتعداد یخزش برا شیآزمامهارها،  ییگودها، جهت کنترل کارا یداریپا جادیا یبرا یدر روش مهاربند -08

 ت؟ چقدر اس هاشیآزما نیمهارها در ا یبار با مقدار حداکثر رو ینگهدار

 ساعت  54 یرس یهاخاک یبرا (1

 ساعت  5حداکثر  یرس یهاخاک یبرا (5

 ساعت  54 یاماسه یهاخاک یبرا (3

 ساعت  15ر مهارها موقت باشند اگ ،یرس یهاخاک یبرا (4

 :9ینه گز پاسخ 

 5-2-7جدول  – 48صفحه  -7مبحث 
 

 است؟  حیاز عبارات زیر صح کیکدامشمع  یهاشیآزمادر خصوص  -09

ک خا یختگیاستفاده نمود که تا حد گس زیدر جار یهاشمع یبرا توانیم یرا به شرط یکوبش یهاشمع یکیاستات یگذاربار شیآزما جینتا (1

 گردند.  یبارگذار

  .استفاده نمود یکیاستات یاز بارگذار دیاجرا شده با یهاشمع تیفیک یابیارز یبرا (5

 ردند. گ یخاک بارگذار یختگیتا گس دیبا االمکانیحت یشیآزما یهاشمع (3

 بالفاصله پس از هم باشد.  دیخاک، با طیشرا خوردننبه جهت دست  یشیآزما یهاشمع یبرا یکینامیو د یکیاستات یبارگذار شیانجام آزما (4

 :2ینه گز پاسخ 

 3-3-8-3-7بند  – 33صفحه  -7مبحث 

 ی نشده است.ااشاره 7به صورت صریح در مبحث  هانهیگزبه سایر 

  

tel://09135522987/
tel://09135522987/
https://instagram.com/kelid_omran
https://instagram.com/kelid_omran
tel://03136274179/
tel://03136274179/
https://t.me/kelid_omran
https://t.me/kelid_omran
mailto:kelideomran@yahoo.com
mailto:kelideomran@yahoo.com


 

 

 حرام و پیگرد قانونی خواهد داشت { } کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به مولف و آموزشگاه است و کپی یا استفاده از آن در صورت عدم ذکر منبع، شرعاٌ

 

 آن کلیک کنید آدرس کافیست بر روی ،های زیرجهت مشاهده هر کدام از گزینه

http://www.kelidomran.com/ 

71925533190 

@Kelid_Omran 

 
27307901 -729  

@Kelid_Omran 

 
kelideomran@yahoo.com 

 

 {Aکد دفترچه }0011ردادم -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

m

m m

Ka=
 CG 

Ww

متر حداقل چه  8 یکوه با عمق گودبردار وبه رودخانه  کیمتوسط نزد تیبا اهم مترمربع 911با سطح اشغال ساختمان منفرد  کی یراب -21

 است؟  الزم کیژئوتکن ییشناسا اتیتعداد گمانه جهت عمل

 گمانه  2 (1

 گمانه  4 (5

 گمانه  3 (3

 .باشدینماطالعات برای تعیین حداقل تعداد گمانه کافی  (4

 :9ینه گز پاسخ 

  5-5-7جدول  5و صفحه  1-5-7جدول  – 8صفحه  -7مبحث 

= تعداد گمانه  3

سطح اشغال 511 مترمربع                                                        

اهمیت متوسط                                                                    

به رودخانه ساختمان نزدیک →مورد ب( الیه بندی پیچیده  7)صفحه 
}
 
 

 
 

جدول 1-5-7
→       

 

گمانه  5
سطح اشغال 511 مترمربع          

عمق گود       = 8m < 10m
}

جدول 5-5-7
→       

 

تعداد کل گمانه = 3 + 2 = 5 
 

از  کیکداممقاوم به لنگر محرک به  لنگرنسبت  وار،یو فشار محرک خاک پشت د وارینشان داده شده، تحت وزن د یوزن واریدر د -20

 خاک یخاک صفر، وزن حجم یچسبندگ)است )روش تنش مجاز(؟  ترکینزد ریز یهانهیگز
kN

m
3

، wW واریو وزن واحد طول د 20

kN

m
 ( دیکن نظرخاک صرف یو سربار در رو واری. از وجود خاک در مقابل داست 180

1) 71/2 

5) 31/4 

3) 81/3 

4) 11/5 

 :2ینه گز پاسخ 

wW / /    15 180 15 270 Mمقاوم 

h
h .ka . /   

          
   

2 21 1 1 4
20 4 711

2 3 2 3 3
 Mمحرک 

/ /
/

 
270

3 79 3 8
7111

 
Mمقاوم

Mمحرک
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  ؟باشدینمزیر صحیح از عبارات  کیکدام -22

 نیست. قبولقابل( وینکلرخاک با فنر ) یسازمدلنشست گروه شمع با  ییمحاسبه نها (1

 برابر بار طراحی افزایش داده شود.  2/1ی اصلی مورد آزمایش در آزمایش بارگذاری استاتیکی باید حداقل هاشمعبار وارده به  (5

 تحت نیروی محوری باید منطبق بر محور طولی آنها باشد.  هاشمعراستای نیروهای کششی یا فشاری در آزمایش  (3

 .باشدیمی فشاری و بارگذاری جانبی تنها شامل آزمایش بارگذار هاشمعآزمایش بارگذاری استاتیکی  (4

 :7ینه گز پاسخ 

 1-1-8-3-7بند  -34صفحه  -7مبحث 

ی بارگذاری استاتیکی شامل آزمایش بارگذاری فشاری، آزمایش بارگذاری کششی و آزمایش بارگذاری جانبی هاشیآزما

 . باشدیم

 : هانهیگزبررسی سایر 

 5-5-3-3-7بند  -31: صفحه 1گزینه 

 3-4-8-3-7بند  -33حه : صف5گزینه 

 4-1-8-3-7بند  -34: صفحه 3گزینه 
 

 

  عبارات زیر صحیح است؟از  کیکدام نیزم ییدر مورد شناسا -23

 شناسایی جهت مشاهده بافت خاک در هر پروژه ضروری است. ک هاچحفر حداقل دو  (1

 متر به الیۀ سخت رسیده باشد.  3ه گمانه قبل از متر زیر پی باشد مگر در مواردی ک 3در هر حالت عمق گمانه شناسایی نباید کمتر از  (5

 آن را جایگزین حفر یک گمانه فرض نمود.  توانینمعمق چاهک شناسایی جهت مشاهده بافت خاک کافی باشد  کهیدرصورت (3

 . باشدیماگر عمق مورد نیاز برای شناسایی زمین خیلی کم باشد در هر صورت حفر گمانه ضروری  (4

 :3ینه گز پاسخ 

   3مورد  -4-2-3-5-7بند  -11صفحه  -7مبحث 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 چاهک(   دو) 3مورد  -4-2-3-5-7بند  -11: صفحه 1گزینه 

 جایگزین حفر یک گمانه شود( تواندیم) 3مورد  -4-2-3-5-7بند  -11: صفحه 3گزینه 

 ی شناسایی دستی استفاده کرد(هاروش زنی ازبه جای گمانه توانیم) 5مورد  -4-2-3-5-7بند  -11: صفحه 4گزینه 

 

، برای تعیین ظرفیت باربری از روش کوبش مجدد، فاصله زمانی بین کوبش اولیه با کوبش مجدد هاشمعدر آزمایش بارگذاری دینامیکی  -20

 حداقل چقدر باید باشد؟ 

 ساعت  1ی ادانهی هاخاک( در 5  ساعت 54ی ادانهی هاخاک( در 1

 ساعت 75ی ریزدانه هاخاک( در 4  ساعت 54انه ی ریزدهاخاک( در 3

 

 :9ینه گز پاسخ 

  5-5-8-3-7بند  – 32صفحه  -7مبحث 

 ی ریزدانه حداقل یک هفته الزم خواهد بود.هاخاکساعت و  54ی حداقل ادانهی هاخاکدر 
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 ؟باشدینماز عبارات زیر صحیح  کیکدامی با مصالح بنایی هاساختمانر مورد د -21

 . باشدیممربع  متریلیم 131لگردهای افقی و قائم اطراف بازشو در دیوارها حداقل سطح می (1

 است. 32ساده برابر  گاههیتکو در دیوارهای باربر مسلح با  12حداکثر نسبت الغری در دیوارهای باربر غیرمسلح برابر  (5

 آنها از یک ششم ضخامت دیوار کمتر باشد.  از داخل دیوارها به موازات سطح آن، در صورتی مجاز است که قطر هالولهعبور دادن  (3

 بیشتر از ضخامت دیوارهای طبقه همکف باشد.  متریلیم 111ضخامت دیوارهای زیرزمین باید حداقل  (4

 :7ینه گز پاسخ 

 الف -4-1-3-8بند  -54صفحه  -8مبحث 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 55-1-3-8بند  -31: صفحه 1گزینه 

 الف-11-1-3-8بند  -53: صفحه 5گزینه 

 15-1-3-8بند  -55: صفحه 3گزینه 

 
 ؟ باشدیمبا مصالح بنایی صحیح  هاساختماناز تعاریف زیر در مورد مباحث  کیکدام -26

 باشد.  3جزر همان عضو قائم است که بُعد افقی آن نسبت به ضخامت کمتر از  (1

 میلی مترمربع باشد.  1111حفره همان فضای خالی است که مساحت آن کمتر از  (5

 برابر ضخامتش باشد.  11یوار همان عضو قائم است که طول آن بیشتر از د (3

 . شودیمهمان ضخامت یک دیوار یا ستون است که برای محاسبه نسبت الغری آن در نظر گرفته  مؤثرضخامت  (4

 :7ینه گز پاسخ 

  57-5-1-8بند  -2صفحه  -8مبحث 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 (3بیشتر از ) 14-5-1-8بند  -4: صفحه 1گزینه 

 مربع( متریلیم 1111)بیشتر از  17-5-1-8بند  -4: صفحه 5گزینه 

 ش برابر()بیشتر از ش 51-5-1-8بند  -2: صفحه 3گزینه 

 
 

با استفاده از خرپاهای چوبی، از پوشش فلزی استفاده شده است. چنانچه فاصله خرپاها  داربیشدر ساختمان بنایی غیرمسلح از سقف  -27

ی هانهیگزاز  کیکدامی چوبی هارچهیت قبولقابلباشد، حداقل قطر  mm 111های اصلی و فاصله محور تا محور تیرچه متر 0از یکدیگر 

 ؟ باشدیمزیر 

  متریلیم 31( 4   متریلیم 51( 3   متریلیم 151( 5   متریلیم 131 (1

 

 :3ینه گز پاسخ 

 5-3-8جدول  -73صفحه  -8مبحث 

mm131 =  هارچهیتحداقل قطر 
= 4m        

 
= 500mm

} → 
فاصله خرپاها از یکدیگر                

فاصله محور تا محور تیرچههای اصلی
 

 ضرب شود.  72/1با توجه به اینکه پوشش فلزی است، مقدار فوق باید در 
mm/ 160 075 120  
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d
D

b

 است؟ نادرستبنایی کدام گزینه ی با مصالح هاساختماندر رابطه با حفاظت از میلگردهای بستر در  -28

 دارند، جایگذاری کرد.  متریلیم 11آنها را در بندهای افقی که ضخامت  توانیم، متریلیم 3برای میلگردهای با قطر  (1

 است پوشش داده شوند.  متریلیم 13میلگردهای بستر باید با مالتی که حداقل ضخامت آن  (5

 باشد.  متریلیم 3ستر نباید کمتر از ضخامت مالت بین واحدهای بنایی و میلگرد ب (3

 متر باشد.میلی 11تواند ضخامت مالت بین واحدهای بنایی و میلگرد بستر می (4

 

 :9ینه گز پاسخ 

 18-1-3-8بند  – 55صفحه  -8مبحث 

ی که را در بندهای افق هاآن توانیم، شودیمیا کمتر استفاده  متریلیم 3یا میلگرد با قطر  هاچیپدر مواردی که از 

10دو برابر ضخامت میلگرد یا پیچ است، جایگذاری کرد. ) هاآنحداقل ضخامت  ≱ 2 × 6) 

 

از عبارات زیر در  کیکدامی پوششی میلگردهای طولی ستون مشخص نشده باشد، هاوصلهی اجرایی محل هانقشهدر  کهیدرصورت -29

 ؟باشدینمصحیح  هاوصلهمورد این 

 باید در خارج از ناحیه اتصال تیر به ستون باشد.  هاوصله ی متوسط محلریپذشکلی با هاقابدر  (1

ها هی وصلپوشانهمی زیاد اختیار شود مشروط بر اینکه طول ریپذشکلی با هاقابدر خارج از ناحیه اتصال تیر به ستون در  تواندیممحل وصله  (5

 برابر بیشتر شود.  33/1

 ر نیمه میانی طول ستون باشد. باید د هاوصلهی زیاد محل ریپذشکلی با هاقابدر  (3

 . شودیمبرای کشش در نظر گرفته  هاوصلهی زیاد طول پوشش در ریپذشکلی با هاقابدر  (4

 

 :3ینه گز پاسخ 

  333صفحه  -5مبحث 

 استفاده از وصله پوششی در میلگردهای طولی فقط در نیمه میانی طول ستون مجاز است. 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 5-5-3-2-51-5بند  -322: صفحه 1گزینه 

 4-5-3-3-51-5بند  -333: صفحه 4و  3گزینه 

 

ی زیر هانهیگزاز  کیکدامطول گیرایی میلگرد در کشش به  نیتأمآجدار سردار جهت  Φ25د حداقل قطر سر انتهایی یک میلگر -31

 است؟  ترکینزد

1 )mm 111   5 )mm 72   3 )mm 31   4 )mm 21 

 :7ینه گز پاسخ 

 پ-1-4-3-51-5بند  – 431ه صفح -5مبحث 

brg b bA D d D d
  

    
 

2 24 2
4 4

  

bd mm D mm  25 50 
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 ؟ نیستی زیر صحیح هانهیگزاز  کیکدامدر مورد مواد چسبانندۀ جایگزین سیمان در تهیه بتن،  -30

 ی کوره آهن گذاری مجاز است. هاسربارهاستفاده از  (1

 ی طبیعی مجاز است. هاوالنزپواستفاده از  (5

 ستفاده از الیاف فوالدی مجاز نیست. ا (3

  استفاده از خاکستر بادی مجاز نیست. (4

 :7ینه گز پاسخ 

 211یا صفحه  3-1-4-55-5بند  – 424صفحه  -5مبحث 

های طبیعی و خاکستر بادی به عنوان مواد چسباننده جایگزین سیمان استفاده پوزوالنی، گدازآهنی کوره هاسربارهاز 

 . شودیم

 .شودیمی استفاده خوردگترکمقاومت کششی بتن در جهت مقابله با  نیتأمدی صرفاً جهت الیاف فوال

 
 
 ؟ باشدینمی یخ زدن و آب شدن قرار دارند، کدام گزینه صحیح هاچرخهبرای رعایت الزامات دوام بتن که در معرض  -32

 . اشدبیم 4/1( حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی 3XFTدر شرایط محیطی ) 31Cبرای بتن  (1

 استفاده شود.  سازحبابدر ساخت بتن نباید از مواد افزودنی  (5

 .باشدیم 42/1( حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی برابر 5XFTدر شرایط محیطی ) 32Cبرای بتن  (3

 .باشدیمدرصد  2/7تا  4ها ، متناسب با اندازۀ سنگدانه31Cی هوا برای بتن هاحبابمقدار درصد  (4

 :3ینه گز پاسخ 

  2-3-1پ -5بند  – 217صفحه  -5مبحث 

 ساخته شوند.  سازحبابی یخ زدن و آب شدن باید با مواد افزودنی هادورهی در معرض هابتن

 : هانهیگزبررسی سایر 

 5-1پ -5جدول  -213: صفحه 3و  1گزینه 

 د است.درص 2/7درصد الی  4مطابق با جدول، مقدار درصد هوا از  -11-1پ -5جدول  -217: صفحه 4گزینه 

 
 
(  و yf، حداقل تنش تسلیم )(suf)استفاده در قطعات بتن آرمه، حداقل مقاومت کششی  مورد ، 011Sآجدار  لگردیم یهاشیآزمادر  -33

 ؟شندبایمی زیر هانهیگز(، به ترتیب کدام یک از مقادیر مندرج در 5Aحداقل کرنش گسیختگی )نمونه 

 درصد 13 – مگا پاسکال 411 –مگا پاسکال  311 (1

 درصد 13 – مگا پاسکال 323 –مگا پاسکال  211 (5

 درصد 13 – مگا پاسکال 252 –مگا پاسکال  311 (3

 درصد 15 – مگا پاسکال 411 –مگا پاسکال  211 (4

 :9ینه گز پاسخ 

 5-4-5جدول  -34صفحه  -5مبحث 
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 {Aکد دفترچه }0011ردادم -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

مگا پاسکال باشند، این بتن از نظر ضوابط پذیرش  08و  08، 20والی از بتن برابر مقادیر نمونه مته س یفشار شیآزما جینتا کهیدرصورت -30

 است( 21Cبتن چه حالتی دارد؟ )نوع بتن طرح 

𝑓𝑐درصد  12( از مگا پاسکال 3) هامقاومتنیست زیرا اختالف  قبولقابل  (1
 بیشتر است.  ′

𝑓𝑐یک نمونه( در حد   نیست زیرا مقاومت دو نمونه )به جای فقط قبولقابل (5
 . باشدیم ′5/1

 .باشدیمعدد  3کمتر از  هانمونهنیست زیرا تعداد  قبولقابل (3

 قابل قبول است. (4

 :7ینه گز پاسخ 

 3-11-55-5بند  -481صفحه  -5مبحث 

است  قبولقابلبتن 
min

m

x ok

x ok

/     

 

    


18 09 20 18

18 18 24
20 20

3

 
: معیار اصلی

: معیار فرعی
 

 

 

  سؤالعدد است که در صورت  3برابر  کل یک سازهبرای  هانمونهزیرا حداقل تعداد  باشدینمصحیح  3دقت شود گزینه 

 برای چه بخشی از ساختمان یا کل ساختمان است، نشده است. هانمونهی به اینکه این ااشاره

 

 

 است؟  حیصح نهیبتن آرمه کدام گز یدر مورد کارها -31

 صورت گرفته و گرید یهاروش ایشده در کارگاه و  یآورعملبتن  یااستوانه شیآزما بر اساس دیا بامقاومت بتن درج یابی، ارزهاقالببرداشتن  یبرا (1

 برسد.ر ظمهندس نا دیبه تائ

 اعالم مانکاریتوسط مهندس ناظر مدون شده و به پ دیبا هاشمع بها و نصباز کردن قالب یزیربرنامهبتن جهت  ازیو مقاومت مورد ن یاسازه لیتحل (5

 شود. 

  .مترمکعب کمتر باشد 31 ازیک سازه حجم بتن در  نکهیمشروط بر ا ستیاز بتن ن شیو آزما یبردارنمونهبه  یلزوم (3

  .باشدیممجاز  لیبه تحل ازیبدون ن مع،ش باشده  ینگهدار یبر اعضا افتهیکاهش  ۀندبار مرده و ز بیاز ترک شیساخت ب نیح ارباعمال  (4

 

 9ینه گز اسخ:پ 

 ث -1-5-11-55-5بند  -478صفحه  -5مبحث 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 ارائه گردند. مهندس ناظرمدون شده و در صورت لزوم به  کارمانیپتوسط  -مورد ب -478: صفحه 5گزینه 

 مهندس ناظر بتن را مناسب تشخیص دهد ...  کهآن... به شرط  -2-5-11-55-5بند  -481: صفحه 3گزینه 

 نشان دهد ... تحلیل سازه.. مگر آنکه . -مورد ح  -478: صفحه 4گزینه 
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 {Aکد دفترچه }0011ردادم -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

 میبخواه کهیدرصورتاست.  𝒍𝒅 برابر 301S یمقاومت ۀبا فوالد رد متریلیم 21آرماتور به قطر  کی یطول مهار یساختمان ۀپروژ کیدر  -36

آرماتور  یطول مهار. مجاز باشد آرماتور رییتغ نیو ا میاستفاده کن 021S یمقاومت ۀآرماتور معادل با رد کینوع آرماتور از  نیا یبه جا

 است؟  ترکینزد ریز ریاز مقاد کیکدامجدید به 

1 )1.4𝑙𝑑   5 )1.1𝑙𝑑   3 )0.9𝑙𝑑   4 )0.7𝑙𝑑 

 :بدون گزینه صحیح پاسخ 

 
 5-3-51-5بند  -452صفحه  -5مبحث 

 

t e s g y
d b

b tr c

b

f
L d

c k f
d

/   


  
 
 

09
  

y
y b y b b b

y

f
f . d f . d d d

f

 
    1

1 1 2 2 2 1
2

2 2
4 4

   y s y sf .A f .A
1 1 2 2

 : محاسبه قطر آرماتور معادل 

b bd d mm    
2 2

340
20 18

420
 

 داریم: -457در صفحه  3-51-5طبق جدول   

e e 
1 2

 تغییر در نوع اندود نداریم 

 g gS , S  
1 2

340 420  

t t 
1 2

 تغییر در محل آرماتور نداریم 

 
b s

b s

d mm

d mm /

  


  

1 1

2 2

20 1

18 0 8
  

c cf f

  
    1 2

1  تغییر در نوع بتن و مقاومت بتن نداریم 2

 بدون تغییر هستند.  𝑘𝑡𝑟و  𝑐𝑏مقادیر 

 خواهیم داشت:  جهیدرنت

d dL L/
2 1

0 8→

s y b

d b s y b

s y bd s y b

b

.f .d

L d f d

.f .dL f d

d

/
/



  
   

   

2 2 2

2 2 2 2 2

1 1 11 1 1 1

1

2 2

2 2

1

0 8 420 18
0 8

1 340 20
1

 

توان به روی آن اعتراض و نسبت به حذف میباشد، ها نمیجواب در گزینه: با توجه به اینکه وجهت

 آن اقدام شود.
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 {Aکد دفترچه }0011ردادم -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

 نیبه جا مانده است. در ا یافتیباز یهاسنگدانه یادیبدون فوالد، مقدار ز یاز خرد کردن قطعات بتن ،یکارگاه بزرگ ساختمان کیدر  -37

 ؟باشدیماز عبارات زیر صحیح  کیمورد کدام 

  .از آنها استفاده کرد یاسازه غیردر ساخت هر نوع بتن  توانیمفقط  (1

 استفاده کرد.  یاسازهساخت بتن  یاز آنها برا یطضواب تیبا رعا توانیم (5

 .از آنها استفاده کرد ینوع بتن چیهساخت  در توانینم (3

 از آنها استفاده کرد  یاسازه ریغم جیح یهابتندر ساخت  توانیمفقط  (4

 3ینه گز اسخ:پ 

 4-5-4-55-5بند  -423صفحه  -5مبحث 

 

 

عبور کند،  تونسه ب ریاتصال ت هیناح داخلاز  121S و از نوع متریلیم 21به قطر  ریت یگاه آرماتور طولهر ژهیو یبتن یر قاب خمشد -38

 ( دیفرض کن متریلیم 0111را  ریارتفاع ت؟ )چه مقدار است لگردیم نیا یستون موازعد حداقل بُ

  متریلیم 321 (1

  متریلیم 211 (5

  .ندارد یتیا محدودیهیچ الزام  (3

 .بتن ستون دارد یبه مقاومت فشار یبستگ (4

 9ینه گز اسخ:پ 

 3-5-2-3-51-5بند  -374صفحه  -5مبحث 

fy = 520MPa ⇒ C1 = max {26db,
ارتفاع تیر

2
} = max{26 × 25⏟    

650

,
1000

2⏟  
500

} = 650mm 

 

ا پیمانکار به اشتباه برای اجرای اعضای ام شدهبا فرض عدم استفاده از شمع موقت طراحی  IPE 221یک سقف مختلط با تیرریزی  -39

ی زیر مطرح شده است هانهیگزاز نظرات مهندس ناظر که در  کیکدامخمشی با مقطع مختلط این سقف از شمع استفاده کرده است. 

 صحیح است؟

 ی کاهش خواهد یافت.برداربهرهتغییر شکل تیر مختلط بر اثر بارهای زنده در زمان  (1

 تغییر شکل کلی تیر تحت اثر بارهای مرده و زنده کاهش خواهد یافت. (5

 فت. ی کاهش خواهد یابرداربهرهفرکانس ارتعاش سقف در زمان  (3

 مقاومت خمشی نهایی تیر مختلط افزایش خواهد یافت.  (4

 3ینه گز اسخ:پ 

ی زیربتن، در هنگام رداریبرش گدر تیرهای مختلط  کهیدرصورت -5-11-5-11بند  -151صفحه  -11طبق مبحث 

ر اساس بار که بی موقت در زیر تیر فوالدی استفاده نشود، کنترل تغییر شکل تیر مختلط باید انجام شود هاهیپادال از 

 مرده و بار زنده خواهد بود. 

 گفته شد از شمع )پایه موقت( استفاده شده است، بنابراین خیز تیر کاهش خواهد یافت.  سؤالبا توجه به اینکه در 

 دارند که اشتباه است. یبرداربهرهاشاره به کاهش خیز و فرکانس در زمان  3و  1ی هانهیگزدقت شود 
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 {Aکد دفترچه }0011ردادم -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

به کار رفته است. کدام عبارت در خصوص استفاده از سوراخ اتصال این پیچ صحیح  317Aاز نوع  20Mیی، پیچ در یک اتصال اتکا -01

 ؟باشدینم

 .باشدیممجاز  متریلیم 57استفاده از سوراخ به قطر  (1

 .باشدیممجاز  متریلیم 31استفاده از سوراخ به قطر  (5

 .باشدیما امتداد طولی سوراخ عمود بر امتداد نیرو، مجاز ب متریلیم 57×35استفاده از سوراخ لوبیایی به ابعاد  (3

 .باشدیمبا امتداد طولی سوراخ عمود بر امتداد نیرو، مجاز  متریلیم 57×31استفاده از سوراخ لوبیایی به ابعاد  (4

 3ینه گز اسخ:پ 

 ب -5-3-5-5-11بند  -125و صفحه  8-5-5-11جدول  -131صفحه  -11مبحث 

 : هانهیگز بررسی

 mm 57: سوراخ به قطر 1ینه گز
طبق جدول 
←     
 M24

 مجاز ←سوراخ استاندارد  

 mm 31: سوراخ به قطر 5گزینه 
طبق جدول 
←     
 M24

 غیرمجاز در اتصاالت اتکایی ←سوراخ بزرگ شده  

  mm 35×57: سوراخ لوبیایی به ابعاد 3گزینه 
طبق جدول 
←     
 M24

       امتداد مجاز در اتصاالت اتکایی با  ←سوراخ لوبیایی کوتاه  

 طولی سوراخ عمود بر امتداد نیرو                                                                                                      .

 

  mm 31×57: سوراخ لوبیایی به ابعاد 4گزینه 
طبق جدول 
←     
 M24

مجاز در اتصاالت اتکایی با امتداد طولی  ←سوراخ لوبیایی بلند  

 سوراخ عمود بر امتداد نیرو                                                                                                           .

 

درصد، از چه  61، با فرض رطوبت نسبی محیط برابر شودیمر محیط بستۀ ساختمانی نصب بر روی تیر فوالدی که به صورت روباز ولی د -00

 استفاده کرد؟ توانیمنوع رنگ و با چه ضخامتی 

 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی  41 (1

 میکرون رویۀ الکیدی 41میکرون ضدزنگ الکیدی،  41 (5

 میکرون رویۀ اپوکسی 41میکرون آستر اپوکسی غنی از روی،  41 (3

 میکرون رویۀ اپوکسی 41انی اپوکسی، میکرون الیۀ می 41روی، میکرون آستر اپوکسی غنی از  41 (4

 7ینه گز اسخ:پ 

 2-4-11جدول  -574صفحه  -11مبحث 

%21 <= رطوبت نسبی  %31 < %81 ←شرایط سخت 

قطعه فوالدی به صورت روباز لیکن درون محیط بسته 
} ⇒

  41 میکرون آستر اپوکسی غنی از روی

41 میکرون الیه میانی اپوکسی       

میکرون رویه اپوکسی               41
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 {Aکد دفترچه }0011ردادم -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

ی هاپوششی سرد نورد شده )بدون احتساب اسازه ریغی و اسازه(، ضخامت فوالد اعضای LSFی فوالدی سبک )اسازهدر سیستم  -02

 ؟باشدیمی امحدودهمحافظت از خوردگی( در چه 

 متریلیم 3تا  2/1( بین 4  متریلیم 5تا  1( بین 3  متریلیم 2تا  3( بین 5  متریلیم 5تا  3/1( بین 1

 7ینه گز اسخ:پ 

 8-1-5-5-11بند  -55صفحه  -11مبحث 

 

 
 

حداکثر انحراف مجاز ابعاد کلی پالن ستون گذاری در طول و یا عرض پالن یک ساختمان فوالدی با مقاطع گرم نورد شده به ابعاد  -03

46  است؟  ترکینزداز مقادیر زیر  کیکداممتر به  46

 متریلیم 13( 4  متریلیم 51( 3  متریلیم 54( 5  متریلیم 34( 1

 3ینه گز اسخ:پ 

 5ردیف  -2-1-11جدول  -52صفحه  -11مبحث 
L

L m m mm
    

          
   

30 46 30
46 30 20 20 24

4 4
 

 

 

 ینبش کیهنگام نصب،  ،یفوالد یساختمان صنعت کیر د -00 80 80 . شودیممتصل  چیبا پ IPE 311تیر  کیبه جان  متریلیم 8

  ؟باشدیم حیصح چیطول الزم پ یبرا ریاز موارد ز کیکدام

 . بماند رونیمهره ب از یچکامل پ ۀباشد که پس از محکم کردن آن، حداقل سه دندان یااندازهبه  دیبا یچول پط (1

 مهره بیرون بماند.  از یچکامل پ ۀدندان کیمحکم کردن آن، حداقل  باشد که پس از یااندازهبه  دیبا پیچ طول (5

 ماند. ب رونیب رههم از  ریباشد که پس از محکم کردن آن، به اندازه ضخامت جان ت یااندازهبه  دیباپیچ طول  (3

 بماند.  رونیاز مهره ب ریت مت جانضخا به عالوه یباشد که پس از محکم کردن آن، به اندازه ضخامت نبش یااندازهبه  دیبا پیچطول  (4

 9ینه گز اسخ:پ 

 13-3-8-1-11بند  -13صفحه  -11مبحث 
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 {Aکد دفترچه }0011ردادم -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

L L L

L
A

B C
D

 ییدما طیدر شرا ریبه شکل ز اپخر یک -01 10 که برابر  یبرداربهرهزمان  یامددر  کهیدرصورتساخته شده است.  گرادیسانت 30 

از  یناش AB (ABN) عضو یمحور یرویو مقدار ن B ۀگر یافق ییجاجابه، باشد برابر  D ۀدر گر یافق ییاججابهاست  گرادیسانت

 اعضاء ثابت است.(  ۀیکل EAاست؟ ) ریز یهانهیگزاز  کیکدام بیترت بهحرارت  ۀاختالف درج

1) AB BN ,


  0
3

  

5) AB B
AE

N ,
L

  
   

 3 3
 

3) AB BN ,   0 

4)  AB B
AE

N ,
L

     

 9ینه گز اسخ:پ 

 هاتحلیل سازه

به صورت افقی حرکت کرده است. حال برای محاسبه جابجایی افقی  ∆به اندازه  Dبدون حرکت است و نقطه  Aنقطه 

به اندازه  Bتوان گفت نقطه تقسیم شده است میبه سه قسمت مساوی  ADبا توجه به اینکه بازه  Bنقطه 
∆

3
جابجا  

 است. شده

 DI r m J      2 3 19 2 11 0 

های معین تغییر دما هیچ گونه نیروی اضافی در اعضا به دانیم در سازهبا توجه به اینکه سازه مربوطه معین است،  و می

𝑁𝐴𝐵آورد، بنابراین وجود نمی =  است. 0

 

 
 

ی متوسط استفاده شود، ریپذشکلکه قرار است در قاب خمشی با  mm 01به ضخامت  WFPشده  دییتأتصال پیش ورق زیرسری ا -06

ین ؟ و در اباشدیمی اضربهجهت انجام فرآیند جوشکاری باید پخ زده شود. بر این اساس آیا سازنده مجاز به استفاده از دستگاه پخ زن 

 ی قرار گیرد؟مخرب ریغون باید تحت چه آزمایش به ست هاورقی این هاجوشاتصال چند درصد 

 )فراصوت( آزمایش شوند.  UTباید با  هاجوشدرصد  111بلی مجاز است.  (1

 ( آزمایش شوند.PT) باید با رنگ نافذ هاجوشدرصد  11خیر مجاز نیست.  (5

 ( آزمایش شوند. PT) باید با رنگ نافذ هاجوشدرصد  11 .بلی مجاز است (3

 )فراصوت( آزمایش شوند.  UTباید با  هاجوشدرصد  111خیر مجاز نیست.  (4

 :9ینه گز پاسخ 

 1-4-11جدول  -533و صفحه  3-4-4-11بند  -531صفحه  -11مبحث 

mmی مجاز است اضربهخ زن ستفاده از دستگاه پا mm  10  ضخامت ورق  12

  5ردیف  -1-4-11جدول  →به ستون  صد درصد جوش شیاری ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصال صلب تیر

 آزمایش پرتونگاری یا فراصوت شوند. باید
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t

t

d

c

b          t-=

tc
c

h

 باًیقرت ژهیو یریپذشکلو با  ریبه شکل ز ی با مقطعیالرزهالزامات  نیتأم یر شده با بتن براشکل پُ یحداقل ضخامت ورق مقطع قوط -07

E) است( متریلیم؟ )ابعاد به باشدیمچه مقدار  MPa  52 yFو 10 MPa 235) 

1) mm 4/14 

5) mm 5/15 

3) mm 4/11 

4) mm 5/11 

 2ینه گز اسخ:پ 

  5ردیف  -1-4-3-11جدول  -514صفحه  -11مبحث 

ها معلوم نباشد، چنانچه شعاع گوشه (HSSهای مقاطع توخالی مستطیل شکل )، مورد ث، برای بال57طبق صفحه 

 اظر خارجی منهای سه برابر ضخامت درنظر گرفت.توان معادل بعد متنرا می hو  b مقادیر

hd
y

b t E

t t F
/


   
500 3

14 

t
/ /


   

5500 2 10
3 14 40 84

235
 

t mm/ 114 

 

عملکرد مختلط کامل فرض شود، حداقل ضخامت دال  یدارا ریباشد و ت متریلیم 21برابر  هاخیمگلاگر قطر  ریمختلط شکل ز ریدر ت -08

 است؟  ترکینزد ریز ریاز مقاد کیکدامبه  یبتن

1) mm 81 

5) mm 111 

3) mm 151 

4) mm 141 

 3ینه گز اسخ:پ 

 5-7-8-5-11بند  -134صفحه  -11بحث م
 

 

 

برابر قطرشان است یا از نوع  4ز نصب، حداقل بعد ا هاآنی کالهک دار که طول هاخیمگلباید یا از نوع  رهایگبرش

 ی گرم نورد شده باشند. هایناودان

bh d mm   4 4 20 80  
 پوشش جانبی از بتن داشته باشند.  متریلیم 52باید حداقل  رهایبرش گ -مورد پ -133طبق صفحه 

C mm 25  

ct h c mm    80 25 105  
 . گرددیممقرر  متریلیم 81، حداقل ضخامت دال بتنی، 155تبصره صفحه  -1-3-8-5-11طبق بند 

است.  ترکینزد mm 111به  max , mm 105 80 105 
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B

P

B

A

در مورد  ریز یهانهیگزاز  کیکدام. باشدیم mm 02متصل شده  یاصل ۀکه با جوش انگشتانه به قطع یدر شکل مقابل ضخامت ورق -09

Dنه است( )قطر سوراخ انگشتا متریلیمابعاد به  ۀی)کل است؟اتصال، صحیح  یابعاد یاهتیمحدود تیرعا  و ضخامت جوش wa ) 

1) wa , D , A , B   12 20 100 80  

5) wa , D , A , B   12 16 80 60 

3) wa , D , A , B   10 16 65 80 

4) wa , D , A , B   12 22 100 80 

 

 9ینه گز اسخ:پ 

 ب -3-5-5-5-11بند  -123صفحه  -11بحث م

و یا کمتر است، باید برابر ضخامت  متریلیم 13 هاآنکام در قطعاتی که ضخامت ضخامت جوش انگشتانه و  -8مورد 

 قطعه باشد. 

p 3حذف گزینه  w pt mm mm a t mm     12 16 12  

 -5مورد 

 p p wt D min t , a/   8 11 2 25  

 5حذف گزینه  D min , mm D mm/         12 8 12 11 2 25 12 20 23  

 

 -3مورد 

A,B 4حذف گزینه  D 4  

 

 

از اتصاالت گیردار فوالدی از پیش تائید شده، تعبیۀ سوراخ دسترسی برای انجام جوش نفوذی بال تیر به ستون الزامی  کیکدامدر  -11

 است؟

 ( BUEEFی بدون استفاده از ورق لچکی )چیچهار پاتصال قلنجی  (1

 ( BFPی روسری و زیرسری )هاورقل پیچی به کمک اتصا (5

 ( WUF-Wاتصال تقویت نشدۀ جوشی ) (3

 (WFPی روسری و زیرسری )هاورقاتصال جوشی به کمک  (4

 :2ینه گز پاسخ 

 (1مورد ) -3-13-3-11بند  -524صفحه  -11بحث م
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A B DC

ان به بال تیر در ناحیۀ محافظت شده قابل قبول از جزئیات زیر برای جوش اتصال ج کیکدامدر یک اتصال گیردار از پیش تائید شده،  -10

 است؟

1) C  وA  

 Aفقط  (5

 Cفقط  (3

4) D ،C ،B  وA 

 2ینه گز اسخ:پ 

 2مورد  -545صفحه  -11مبحث 

𝑠ℎ)در دو انتهای تیرهای ساخته شده از ورق، به فاصله  + 𝑑)  که در آن𝑑  عمق تیر است، اتصال جان به بال باید از

 با جوش گوشه تقویتی در هر دو طرف جان باشد.نوع جوش نفوذی با نفوذ کامل 

 
 
 

 از موارد زیر مطابق مقررات ملی ساختمانی بالمانع است؟ کیکدامی قاب تونلی انجام هاستمیسدر  -12

 ی الزامی نیست. اسازهی با سقف الزامی بوده ولی در مورد دیوارهای داخلی اسازهاجرای همزمان و یکپارچۀ دیوارهای خارجی  (1

 مزمان با اجرای سازه اجرای پله ه (5

 استفاده از قالب چوبی برای بازشوی درها  (3

 استفاده از سوراخ به جامانده از رابط دو طرف قالب برای اجرای سکوی موقت طبقۀ باالتر (4

 7ینه گز اسخ:پ 

 4-3-7-3-11بند  -55صفحه  -11مبحث 

 : هانهیگزبررسی سایر 

 11-3-3-11بند  -57: صفحه 1گزینه 

 3-4-7-3-11بند  -111 : صفحه5گزینه 

 11-3-7-3-11بند  -55: صفحه 3گزینه 

 

 توجه: در صورت سوال به جای قالب تونلی، به اشتباه قاب تونلی ذکر شده است.
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P

x

P

M

M

x

 
به دست آمده  kN.m 911آن  ۀبه شالود وارد، لنگر کندیمخود بلند  ۀیاز مرکز پا یمتر 01 ۀرا در فاصل kN 31بار  نیکرتاور کی یوقت -13

از  کیکدامبه  شودیمآن وارد  ۀکه به شالود یرلنگ ،خود بلند کند ۀیاز مرکز پا یمتر 01 ۀاصلرا در ف kN 11تاور بار  نیاست. اگر ا

آنها که بار را بلند و  حقات. مجموع وزن قالب و تمام ملشوندیموارد  یکیخواهد بود؟ )بارها به صورت استات ترکینزد ریز یهانهیگز

 .( شودیمثابت فرض  نیکراعضا و ملحقات تاور یمابق تیاست. وزن و موقع kN 1 کنندیمهمراه با آن حرکت 

1) kN.m 421 

5) kN.m 352 

3) kN.m 521 

4) kN.m 72 

 3ینه گز اسخ:پ 

 داریم:  هاسازهبا استفاده از روابط استاتیک و تحلیل 

 
 
 
 
 
 
 

 : 1الت ح

P kN  1 30 5 35  
 x m1 40 

∑M = 0 ⇒ −M1شالوده + P1. x1 −Mمقاوم = 0 ⇒ −900 + 35 × 40 − Mمقاوم = 0 → Mمقاوم = 500 kN.m 

 :5حالت 
P kN  2 50 5 55  

 x m2 15 

∑M = 0 ⇒ −M2شالوده + P2. x2 −Mمقاوم = 0 ⇒ −M2شالوده + 55 × 15 − 500 = 0 

→ M2شالوده = 325 

 

 کدام است؟  یپنوع  نیمؤثرترزلزله،  نیخاک در ح یگسترش جانب ای ییاز روانگرا یناش یجهت کاهش خراب -10

  قیعم یهایپ (1

 گسترده  یهایپ (5

  یرابط قو یهاکالفبا  یتک یهایپ (3

 لنگر بر(  یهاکالف) یباسکول یهایپ (4

 9ینه گز اسخ:پ 

 1-3-1-5-3بند  -75صفحه  -5811استاندارد 
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 {Aکد دفترچه }0011ردادم -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

 ا چقدر است؟ شتاب مبن حداکثرمطرح شده و  یبندمیتقس نوعچند  ران،یزلزله در کشور ا یخطر نسب یبندپهنهدر نقشه  -11

 g31/1 –( چهار نوع g32/1  4 –چهار نوع ( g41/1   3 – ( سه نوعg52/1  5 –ه نوع ( س1

 2ینه گز اسخ:پ 

 1-5جدول  -14صفحه  -5811استاندارد 

که در پهنه با خطر نسبی خیلی  اندشدهمناطق ایران به چهار پهنه تقسیم  شودیمکه در جدول مشاهده  طورهمان

 است. 32/1بنای طرح به شتاب ثقل وجود دارد که برابر منسبت شتاب  نیترشیبزیاد، 

 

 ؟ )مطابقباشدیم حیصح نهیکدام گز بیترت به( یغرب جانی)در آذربا یقم )در استان قم( و خو یزلزله در شهرها یدر مورد خطر نسب -16

 ( رانیا مهمزلزله در شهرها و نقاط  یخطر نسب یبنددرجه

  ادیز اریبس - ادیز اری( بس4   ادیز اریبس - ادی( ز3   ادیز - ادی( ز5   ادیز -( متوسط 1

 2ینه گز اسخ:پ 

 1پیوست  -5811ستاندارد ا

 خطر نسبی زیاد  -33ردیف  -131شهر قم: صفحه 

 خطر نسبی بسیار زیاد -43ردیف  -142شهر خوی: صفحه 

 

انتخاب  یخارج شده است. برا سهیرئ اتیهاز  ق،یتعلساختمان استان به علت  یسازمان نظام مهندس سهیرئ اتیه یاز اعضا یکی -17

 است؟  حیصح نهیتوافق حاصل نشود، کدام گز رهیمد اتیهماه در  کیچنانچه ظرف مدت  نیگزیجا

 رهیمد اتیه یاعضا نیعضو مورد نظر از ب یو معرف نییتعماه نسبت به  3پس از اعالم نظر بازرس سازمان و ظرف حداکثر  یوزارت راه و شهرساز (1

 . دینمایماقدام 

جلسه، عضو مورد نظر را با  نیموظف است در اول یمرکز یو شورا دینمایممنعکس  یمرکز یماه مراتب را به شورا کیظرف مدت  رهیمد اتیه (5

  .دینما یآرا انتخاب و معرف تیاکثر

 یانتخاب و معرف شودیم لیتشک یو شهرساز راهوزرات  و یمرکز یشورا ندگانیکه با حضور نما رهیمد اتیه ۀجلس نیعضو مورد نظر در اول (3

 . گرددیم

ماه عضو مورد نظر را از  کیمکلف است ظرف مدت  یمرکز و شورای دیمنعکس نما یمرکز یمکلف است موضوع را بالفاصله به شورا رهیمد اتیه (4

 . دینما یو معرف یره تعیینمد اتیه یاعضا نیب

 7ینه گز اسخ:پ 

 5تبصره  – 71اده اصالحیه م -یمهندسنظامقانون 
 

 ؟ شوندیم انتخابچگونه استان چند نفر هستند و  یدر سازمان نظام مهندس یتخصص یهاگروه سهیرئ اتیه -18

 .شوندیممدت دو سال انتخاب  یبرا رهیمد اتینفر هستند و توسط ه 7 تا 2 (1

 . شوندیمدت سه سال انتخاب م یاستان برا یسنظام مهند ینفر توسط اعضا 7تا  3 نیاستان ب یمتناسب با تعداد اعضا (5

 . شوندیممدت دو سال انتخاب  یبرا اعضا ۀنفر توسط هم 7تا  3 نیموضوع قانون ب یهارشتهاز  کیهر  یمتناسب با تعداد اعضا (3

 . شوندیم سه سال انتخاب یاستان در همان رشته برا ینظام مهندس یهستند که توسط اعضانفر  7 (4

 7ینه گز اسخ:پ 

 75ماده  – 15مورد  – 2صفحه  -یمهندسظامناصالحیه قانون 
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 {Aکد دفترچه }0011ردادم -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 های آنالین و حضوری آمادگی نظارت()مدرس دوره دمحمد امین جواهریمهندس سی : حل سواالت توسط

 کدامند؟ یساختمان یهاتیفعال نییو حجم کار در تع یدگیچیمؤثر در پ یعوامل اصل نیترمهم -19

 ساختمان  دیعمر مف - کاربری - تعداد طبقات -ارتفاع ساختمان  - نیزم مساحت (1

  یکاربر -تکرار  بیضر -سطح اشغال  - نیمساحت زم (5

  یداد طبقات و نوع کاربرتع - نایریسطح ز (3

 ینیرزمیز یهاآبسطح  -تراکم  -ارتفاع ساختمان  -تکرار  بیضر - نایریز سطح (4

 2ینه گز اسخ:پ 

 1-18بند  – 75صفحه  - 5مبحث 

 2که در هر رشته حداقل  کیو مکان برق ،عمران ،یمعمار ۀتمان، متشکل از مهندسان چهار رشتساخ یاشتغال طراحان حقوق ظرفیت -61

 نفره چند درصد است؟  تک یطراح یاشتغال دفاتر مهندس تیظرفبه نباشند، نسبت  هیهم پا کدامچیهر دارند که نفر حضو

1 )31   5 )71   3 )81   4 )51 

 

 2ینه گز اسخ:پ 

  4جدول شماره  – 31صفحه  – 5مبحث 
 

81%  →

{
 
 

 
32% = درصد افزایش طراح حقوقی                           

12% = درصد افزایش حضور بیش از یک نفر در هر رشته

1% = عدم همپایِه بودن                                        
}
 
 

 
 

مجموع
 چهار رشته معماری، عمران، برق، مکانیک   ⇒
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  های آموزشیو فیلم دوره های جدید پیش ثبت نامبرای 

 ثبت نام کننده، برخورداری از تخفیفات ویژه نفرات اولو 

 

 را  "دوره محاسبات"یا  "نظارتدوره "کلمه 

 ارسال نمایید 11025533190به شماره 

 

 

 های زیر و آی دی تلگرامی زیر ارسال و با ما در میان بگذارید:لطفا هر گونه انتقاد و پیشنهاد خود را از طریق شماره  

71925533190 

72927307901 

@KLdomn_Admin 

 

 

 

 

 

 و اینستاگرام و مشاهده سایت آموزشگاه بر روی لینک های زیر صفحه وارد شوید: جهت عضویت در کانال تلگرام      
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