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 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

 

 آسهَى ًظارت ػوزاىپاسخٌاهِ 

 99هْز

 

  4پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 9-1-4-9تٌذ  29/ ظ 7-1-4-9تٌذ  27/ ظ 3-1-4-9تٌذ  25/ ظ 9طثك هثحث 
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 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 25ظ  1-4-9جذٍل  9طثك هثحث 

 

 

 2پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 11لسوت  5-8-9تٌذ  85/ ظ 9طثك هثحث 

5.2 ًِ4.0         گَضِ/ کَچکتزیي لطز داخلی گزدحذاکثز اًذاسُ سٌگذا ًِگَضِ گزدکَچکتزیي لطز داخلی/حذاکثز اًذاسُ سٌگذا 

 3  33.0      حذاکثز اًذاسُ سٌگذاًِ تیش گَضِ/ کَچکتزیي لطز داخلی گَضِکَچکتزیي لطز داخلی/حذاکثز اًذاسُ سٌگذاًِ تیش 

 



               @azmoon_0ta100 آدرس کانال تلگرام                  آمىزشی سام پیگروه              آزمىن های نظام مهندسی        011صفرتا       

 

 Page 3 
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 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 تاضذ لذا دارین:هی هتزهکؼة 3. تا تَجِ تِ دادُ ّای سَال حجن هخلَط  2-3-4-9-9تٌذ  97/ ظ 9طثك هثحث 

 است. 3کل حجن خویز  حجن خویز:***

 1.2الی  1.02 ; 3*0.4الی  0.34

 :گذاًِ درضتهمذار سٌ***

 1.05الی 0.84 ; 3*0.35الی  0.28

 

  

 2گشیٌِ پاسخ سَال 

 . 2-7-9تٌذ  71/ ظ  1-7-9تٌذ  70/  جذٍل ظ 9طثك هثحث 
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 4پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 5-6-7-5تٌذ  49ظ  5/ هثحث  5ٍ لسوت  3-3-3-9تٌذ  17/ ظ 9طثك هثحث 
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 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

  

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 7 ٍ 5ٍ 4ٍ 2لسوتْای  7-8-9تٌذ  87 / ظ9طثك هثحث 

8    ِحذاکثز اًذاسُ سٌگذاًِ/ لطز داخلی لَل 

8

1 ;0.125 /ِحذاکثز اًذاسُ سٌگذاًِ لطز داخلی لَل 

  

 2پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 6ٍ  5ظ  2-5-4تٌذ  2طثك هثحث 
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 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

  

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 13ضوارُ جذٍل  81ٍ  80ٍ 79ظ  2طثك هثحث

  

 1سَال گشیٌِ پاسخ 

 کتاب لاًَى ًظام هٌْذسی ٍ کٌتزل ساختواى . 3 تثصزُ 52هادُ طثك اصالحیِ 

  

 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 5-لسوت بى ًظام هٌْذسی ٍ کٌتزل ساختواى اصالحیِ تخلفات اًضثاطی طثك کتاب لاًَ
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 4پاسخ سَال گشیٌِ 

 لسوت ج . 72ظ  5ٍ طثك هثحث  . 3ٍ  1-3-3-9-9تٌذ  95/ ظ  5ٍ  3-2-3-9-9تٌذ  94ظ / 9طثك هثحث 

  

 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 لاتل پاسخ دّی است( 14-1-6-2-5تٌذ  13ظ  5. )سَال فَق تا هثحث  2-2-3-9تٌذ  13ظ  9طثك هثحث 

 

 . 33ٍ 32ظ  5طثك هثحث :  2پاسخ سَال گشیٌِ ( 14سَال 

 . 6-1-3-10-5تٌذ  75 ظ 5: طثك هثحث  3 ( پاسخ سَال گشی15ٌِسَال 
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 2پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 5ظ  2-3-1-3-1-6تٌذ  6طثك هثحث 

  

 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 4-6-7-6تٌذ  54 ظ 6طثك هثحث 

است ٍ طزُ سوت راستی ضیة کوتزی  Cs=1دٍ تزاتز هیطَد. در طزُ ّا  Prدر ًاحیِ تجوغ در طزُ ّا همذار 

داضتِ لذا طَل تصَیز افمی تیطتزی دارد ٍ همذار تار تزف در طَل تصَیز ضذُ تشرگتزی ضزب هیطَد. تٌاتزایي طزُ 

 سوت راستی، هحل تجوغ تزف تیطتزی است . 
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 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

  

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 27الی  26ظ   5ٍ  4 ٍ 2ٍ3-5-3-2-21تٌذ  21طثك هثحث 

 

  

 4سَال گشیٌِ پاسخ 

 جذٍل . 9جذٍل / ظ  6جذٍل/ ظ  5/ ظ  21طثك هثحث

  

 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 .  8-3-22 تٌذ 27ٍ ظ  3ٍ  2ٍ  1-3-3-22تٌذ  19ظ  22طثك هثحث 
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 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

  . 1-1-22جذٍل  7 ظ 22طثك هثحث 

 

 2پاسخ سَال گشیٌِ 

 لسوت ح ٍ ت . 2-1-7-4-7 تٌذ 33ظ ب/ –الف -2-6-4-7تٌذ 32/ ظ 7طثك هثحث 

 

-3-7تٌذ  22 / ظ، تج-6-4-3-7تٌذ  23ب/ ظ-5-4-3-7تٌذ  23ظ  7طثك هثحث  :3 گشیٌِ( 23پاسخ سَال 

4-1-6 . 

 . 7لسوت  4-5-3-2-7تٌذ  11الی  10ظ  7: طیك هثحث  4( گشیٌِ 24پاسخ سَال 
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 . 2-2-2-6-7تٌذ  52/ ظ 2-4-7 جذٍل 28/ ظ 7: طثك هثحث  1گشیٌِ ( 25پاسخ سَال 

 . 5-10-6-7تٌذ  68ب/ ظ -8-6-7تٌذ  64/ ظ 7: طثك هثحث   3 ( گشی26ٌِپاسخ سَال 

 

 . 4-9-2-11تٌذ  49/ ظ 11:  طثك هثحث  2( گشیٌِ 27پاسخ سَال 
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 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

maxMin ( 50 , 50/ارتفاع خزپا mm ) 

maxMin ( mmmm 50,60
50

10003



) 

mm50max   

  4( گشیٌِ 28پاسخ سَال 

 .2-5-2-11تٌذ  32ظ  11طثك هثحث 

 

 . 13-3-1-1-11تٌذ  5ظ  11: طثك هثحث 3( گشیٌِ 29پاسخ سَال 
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 .  5ٍ  4-7-2-11تٌذ  33ظ / 2-1-2-11تٌذ  27ظ 11طثك هثحث  : 4( گشیٌِ 30پاسخ سَال 

 ب .-7-2-2-8تٌذ  19ظ 8: طثك هثحث  2( گشیٌِ 31پاسخ سَال 

 

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 21-1-3-8تٌذ  31ظ 8طثك هثحث 

 

 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 3ٍ  2ب  ردیف -11-5-5-8تٌذ   58الی  57/ ظ8طثك هثحث 

 

 2پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 9-2-2-8تٌذ  20ظ 8طثك هثحث

 

 4پاسخ سَال گشیٌِ 
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 . 263ظ  1-4-10/ جذٍل 10طثك هثحث 

 

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 6ٍ  5-4-4-10تٌذ   266الی  263 / ظ10طثك هثحث 

 

 2پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 2ٍ 1-3-3-10تٌذ  200/ ظ10طثك هثحث 



               @azmoon_0ta100 آدرس کانال تلگرام                  آمىزشی سام پیگروه              آزمىن های نظام مهندسی        011صفرتا       

 

 Page 15 
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 . 155ٍ  154ظ  10: طثك هثحث   3( گشیٌِ 38سَال 

 طثك فزهَل . . 1-3-1-2-10الف/ تٌذ -2-10-3-10تٌذ  224ظ 10 : طثك هثحث 4( گشیٌِ 39سَال 

Fy

E

r

l
4

min
 

360

5)10(2
4

min

60001 




r
 

63.64 mm~ 64 mm minr 

 

  4پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 1-3-9-2-10تٌذ  158ٍ  157/ ظ10طثك هثحث 
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 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

Tb= 0.55AnbFu 

Tb=0.55×1000×3.14×(252/4)×103=270KN 

 

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

خشٍج اس هزکشیت کوتز اس ارتفاع تیز تاضذ تِ ػٌَاى هْارتٌذ ّوگزا اگز  تٌذ ج . 225ٍ  224 ظ 10طثك هثحث 

 . گزدد هحسَب هی

 خزٍج اس هزکشیت<;ارتفاع تیز300

 

 4پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 190ظ  10طثك هثحث 
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 2پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 2ٍ4ٍ11ٍ12-2-10-12ٌذ ت 73ظ  12 طثك هثحث

 

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

هتز تا تام ٍ یک هتز  9هتز است یؼٌی  10) طَل ًزدتاى  . 6ج ٍ -1-3-7-12تٌذ  53ٍ  52/ ظ12طثك هثحث 

 دّذ. (درجِ تطکیل هی 75ز  کِ ساٍیِ اضافِ ت

Sin75= 
9

"h
  

H”= 9*0.966=8.70 

 

 4پاسخ سَال گشیٌِ 



               @azmoon_0ta100 آدرس کانال تلگرام                  آمىزشی سام پیگروه              آزمىن های نظام مهندسی        011صفرتا       

 

 Page 18 

 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

 . 1-5-7-12تٌذ  54 / ظ12طثك هثحث 

 

 3 پاسخ سَال گشیٌِ

  . 5-3-7-12چ / تٌذ -1-3-7-12تٌذ  53الی  52 / ظ12طثك هثحث 

 

 2پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 149طثك کتاب راٌّوای جَش ظ 

 

 2پاسخ سَال گشیٌِ 
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 . 5-3ٍ  4-3جذاٍل  . 86الی  84کتاب راٌّوای جَش ظ طثك 

 

 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 149ٍ  148کتاب راٌّوای جَش ظ طثك 

 

 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 تحلیل ساسُ ّا ٍ استاتیک است.هزتَط تِ تحث 

 

 2پاسخ سَال گشیٌِ 
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 تحلیل ساسُ ٍ هماٍهت هصالح طزح ضذُ است .اس سَال فَق 

 

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 19الی  18ظ  2800طثك استاًذارد 

 

 

 3پاسخ سَال گشیٌِ 
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 الف .-2-10-5-5-8تٌذ  8هثحث  ٍ  2800استاًذارد  طثك

 : 4لسوت  8-5-5-8پس تا تَجِ تِ تَضیحات تٌذ 

 maxفاصلِ تاسضَ تا تز دیَار

{75 cm , 2/3 *َ0.86 =ارتفاع تاسض m} 

 لذا فاصلِ هَرد ًظز در گیزین اگز فاصلِ کوتز ضَد تایذ در دٍ طزف تاسضَ کالف لائن اجزا کٌینپس ًتیجِ هی

 تاسضَی سوت راستی رػایت ضذُ ٍلی سوت چپی رػایت ًطذُ است.

 

 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 92ظ  5-2-7/ تٌذ  93ظ  1-7جذٍل  2800ك استاًذارد طث

کیلًَیَتي هتز تا رٍش تٌص  1.62پایِ ّای ًزدُ ّای سزاسزی فَالدی حفاظ ساختواًی تزای لٌگز خوطی  -55

فاع پایِ ًزدُ ّا ّا در ًظز گزفتِ ضذُ تاضذ، حذاکثز ارتهتز تزای ایي پایِ 1.8هجاس طزاحی ضذُ اًذ. چٌاًچِ فَاصل 

 تِ کذام یک اس همادیز سیز ًشدیک تز است؟ ) تزحسة هتز (

1) 1.20                             2)1.5                             3)1.0                                4)0.70 

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 1-4-5-6ظ  30ظ  6طثك هثحث 

1.8*0.75=1.35 KN1 kN 
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                                                                          ,  d=1.2 mM=F*d   ,   1.62=1.35*d     

 

 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 34ظ  3-5-9ٍ  2-5-9ٍ  1-5-9/ جذاٍل  5-8-10-9تٌذ  137ٍ  136/ ظ 9حث هثطثك 

ساًتی هتز کِ هکؼة استاًذارد است را تِ استَاًِ ای استاًذارد تثذیل کٌیذ تا تَجِ تِ  20هماٍهت فطاری هکؼة 

 است دارین : 25ایٌکِ ّوِ ًوًَِ ّا تیص اس 

 

 

 1پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 9لسوت  135ظ  9هثحث طثك 
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 3پاسخ سَال گشیٌِ 

 فزهَل دارین: 77ٍ  76ظ 9هثحث طثك 

 

 

 4پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 5الی  4-6-7-9تٌذ  68ظ  9هثحث طثك 



               @azmoon_0ta100 آدرس کانال تلگرام                  آمىزشی سام پیگروه              آزمىن های نظام مهندسی        011صفرتا       

 

 Page 24 

 جهت اطالع از برنامه های گروه آموزشی سام پی و دریافت مشاوره آزمون نظام مهندسی  90595039090شماره تماس 

 

 2پاسخ سَال گشیٌِ 

 . 7ٍ  6ٍ  4-5-7-9تٌذ  66/ ظ  2-5-7-9تٌذ  65هثحث طثك 

 

 

 

 مًسسٍ سام پیکالسْای غیزحضَری  هَفمیت تزای ّوِ اػضاء هحتزم تا آرسٍی

 اجزا   ًظارت   طزاحی

يیژٌ آزمًن  ايلیه مجمًعٍ کشًر در ابداع تدریس کالسهای غیرحضًری

 03از سال  وظارت ي اجرا

 مهىدس محتشم

90595039090 


