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 درصد جزء تعداد سوال سال شرح مبحث

 - - 1931 تعاريف 1

 % 9399 1 1931 اداري نظامات 1

 % 9399 1 1931 حريق مقابل در ساختمانها حفاظت 9

 % 9399 1 1931 ساختمان عمومي الزامات 1

 % 5 9 1931 ساختماني هايفرآورده و مصالح 5

 % 9399 1 1931 ساختمان بر وارد بارهاي 6

 % 11 6 1931 سازيپي و پي 7

 %  6366 1 1931 بنايي مصالح با هايساختمان اجراي و طرح 3

 % 11366 7 1931 آرمهبتن هايساختمان اجراي و طرح 3

 % 6366 1 1931 فوالدي هايساختمان اجراي و طرح 11

 % 5 9 1931 ساختمان صنعتي اجراي و طرح 11

 % 6366 1 1931 اجرا حين در كار حفاظت و ايمني 11

 % 1366 1 1931 ساختمانها برقي تاسيسات اجراي و طرح 19

 % 1366 1 1931 مکانيکي تأسيسات 11

 - - 1931 برقي پلکان و آسانسورها 15

 - - 1931 بهداشتي تاسيسات 16

 - - 1933 طبيعي گاز كشيلوله 17

 % 1366 1 1931 صدا تنظيم و بنديعايق 13

 % 9399 1 1933 انرژي مصرف در جوييصرفه 13

 - - 1931 تابلوها و عالئم 11

 - - 1931 غيرعامل پدافند 11

 - - 1931 هاساختمان از نگهداري و مراقبت 11

 - - 1931 آن اجرائي هاينامهآئين و ساختمان كنترل و مهندسي نظام قانون -

 % 1366 1 - (0022 استاندارد) زلزله برابر در هاساختمان طراحي نامهآئين -

 % 5 9 1931 فوالدي هايساختمان در جوشي اتصاالت و جوش راهنماي -

 % 5 9 1931 آرمهبتن هايساختمان بنديقالب راهنماي -

 - - - بتني و فوالدي هايسازه طراحي و هاسازه تحليل -

 - - - ساختمان اجرايي جزئيات و ها روش -

 - - - نگهبان هاي سازه و گودبرداري -

 % 16366 11 - سازها و ساخت با مرتبط انتظامي و حقوقي ضوابط و قوانين مقررات، -
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 معرفي مباحث مقررات ملي ساختمان

 عنوان مباحث مبحث
 اولين 

 ويرايش

دومين 

 ويرايش

سومين 

 ويرايش

چهارمين 

 ويرايش

 1931 تعاريف 1
   

 نظامات اداري  1
 

1931 
   

 1931 1931 ها در مقابل حريق حفاظت ساختمان 9
  

 عمومي ساختمان الزامات 1
 

1937 1931 
  

  فرآورده هاي ساختماني مصالح و 5

 

1963 1931 1933 1931 

 1931 1935 1931 بارهاي وارد بر ساختمان 6
 

 پي و پي سازي 7
 

1963 1933 1931 
 

 1931 1931 طرح واجراي ساختمانهاي بامصالح بنايي 3
  

 طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه  3
 

1963 1935 1933 1931 

   طرح و اجراي ساختمانهاي فوالدي 11
 

1963 1931 1937 1931 

  طرح واجراي صنعتي ساختمان ها 11
 

1939 1931 
  

 1931 1935 1931 1971   ايمني و حفاظت كار در حين اجرا 11

 ها  طرح و اجراي تاسيسات برقي ساختمان 19
 

1971 1931 
  

 تاسيسات مکانيکي  11
 

1931 1931 
  

 برقي پلکان آسانسورها و 15
 

1931 1937 1931 
 

 1931 1931 1971 تأسيسات بهداشتي  16
 

 گاز طبيعيلوله كشي  17
 

1931 1937 1933 
 

 عايق بندي و تنظيم صدا 13
 

1931 1931 
  

 1933 1931 1971 صرفه جويي درمصرف انرژي 13
 

 1931 عالئم و تابلوها 11
   

 1931 پدافند غيرعامل  11
   

    1931 از ساختمان ها نگهداريمراقبت و  11
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 3سوال شماره  

سرعت لغزش قالب به سمت باال به کدامیک از عوامل زیر  پانل لغزندهدر بتن ریزی یک دیوار با استفاده از سیستم 

 ؟نداردبستگی 

 ارتفاع کل دیوار 3

 سالمت بتن مصرفی 2

 شرایط آب و هوایی 1

 سرعت نصب تجهیزات در هر مرحله از بتن ریزی 4

 پاسخ صحیح

 [2831رایش بر اساس وی]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [241صفحه ] –[21-21بند ] - [راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه]با استناد به  

 2سوال شماره  

 ؟نمی باشددیوار  قالب های پانلیکدامیک از قالب های زیر از انواع متداول برای 

 پانل با رویه و کالف و پشت بند فلزی 3

 انل های آلومینیومیپ 2

 پانل های نئوپان با کالف و پشت بند چوبی 1

 پانل با رویه چند الیی و کالف و پشت بند فلزی یا آلومینیومی 4

 پاسخ صحیح

 [2831بر اساس ویرایش ]

 ی باشد.صحیح م [ 8گزینه ]- [11صفحه ] –[1-1-6بند ] - [ راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه ]با استناد به  
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 1سوال شماره  

 ؟نمی شوندمحسوب  اجزای قالب سقفکدامیک از گزینه های زیر از 

 پشت بند 3

 یوغ 2

 تیرک 1

 شمع )پایه مقاومت( 4

 پاسخ صحیح

 [2831بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [38صفحه ] –[2-3بند ] - [ راهنمای قالب بندی ساختمان های بتن آرمه ]با استناد به  

 4سوال شماره  

مجاز مقدار رطوبت نسبی محیط برای آن که الکترودهای متعارف )غیر سلولزی و غیر قلیایی و کم هیدروژن(  حداکثر

برای مدت نسبتاً طوالنی در مجاورت هوا و خارج از بسته بندی نگهداری شود، به کدامیک از گزینه های زیر محدود 

 می شود؟

 درصد 50 3

 درصد 00 2

 درصد 00 1

 درصد 00 4

 پاسخ صحیح

 [2881بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]- [86صفحه ] –[1-28-8بند ] - [راهنمای جوش و اتصاالت جوشی]با استناد به  
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 5سوال شماره  

 ی تکی چقدر می باشد؟اندازه مجاز برجستگی ها و سوراخ ها حداکثردر بازدید ظاهری روکش الکترود، 

3 1

4
 ضخامت روکش  

2 1

6
 ضخامت روکش  

1 1

3
 ضخامت روکش  

4 1

5
 ضخامت روکش  

 پاسخ صحیح

 [2881بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [212صفحه ] –[2-26-8بند ] - [راهنمای جوش و اتصاالت جوشی]با استناد به  

 6سوال شماره  

برای قطعه ای که تحت بار  روش اصالح حرارتیدمای مجاز گرم کردن برای رفع انقباض های جوشکاری به  داکثرح

 ، بر حسب درجه سلسیوس چقدر می باشد؟نباشد

3 000 

2 000 

1 050 

4 050 

 پاسخ صحیح

 [2881بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [271صفحه ] –[8-6بند ] - [راهنمای جوش و اتصاالت جوشی]با استناد به  
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 7سوال شماره  

دارای سقف تیرچه و بلوک می باشد . در صورتی که تیرهای سقف و  شهر اراکبتنی مسلح واقع در  ساختمان ادارییک 

 میلیمتر باشد، کدامیک یک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟ 252سیستم تیرچه و بلوک 

 میلیمتر و کمتر در هیچ حالتی مجاز نیست. 050با ارتفاع استفاده از تیر بتنی  3

 متر مجاز می باشد. 6.0استفاده از سیستم قالب خمشی بتنی معمولی سه طبقه با ارتفاع  2

 متر مجاز می باشد. 0...استفاده از سیستم قالب خمشی بتنی معمولی دو طبقه با ارتفاع  1

 متر مجاز می باشد. 0...ولی سه طبقه با ارتفاع استفاده از سیستم قالب خمشی بتنی معم 4

 پاسخ صحیح

 [سومبر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [11صفحه ] –[6-3-8-1بند ] - [آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله ]با استناد به  

 8سوال شماره  

متر  1.1میلیمتر و ارتفاع  152با ضخامت  مالت ماسه و سیمان آجر فشاری ووزن هر متر طول دیوار ساخته شده با 

 حدوداً چند کیلوگرم می باشد؟

3 0000 

2 0.00 

1 0000 

4 00.0 

 پاسخ صحیح

 [2881سوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [213صفحه ] –[1-2-6جدول شماره پ ] - [6مبحث ]با استناد به  
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 3سوال شماره  

بر حسب کیلونیوتن بر مترمربع را چه مقدار  شهر مریوانبار برف زمین، برای  حداقلدر غیاب مطالعات دقیق آماری، 

 باید در نظر گرفت؟

3 . 

2 0 

1 ..5 

4 0 

 پاسخ صحیح

 [2881سوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [47صفحه ] –[2-7-6بند ] - [6مبحث ]با استناد به  

 32سوال شماره  

 ؟نمی باشدکدامیک از گزینه های زیر در نماکاری ساختمان های بنایی محصور با کالف، صحیح 

 نما نیازی به قابلیت تحمل شرایط اقلیمی هر منطقه را ندارد. 3

 ای نماهای مجزا قابل از تکمیل سطح زیر کار پرهیز شود.راز اج 2

 ال مناسب و کافی داشته باشد.نما باید با سطح زیر کار اتص 1

 اتصاالت نما به سازه باید توانایی انتقال نیروی زلزله ایجاد شده در اثر جرم دیوار نما به سازه را دارا باشد. 4

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [18صفحه ] –[21-1-3-3بند ] - [3مبحث ]با استناد به  
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 33ل شماره  سوا

 ؟نمی باشدصحیح  ساختمان بنایی محصور شده با کالف بتنیکدام گزینه برای اجرای دیوارهای آجری باربر در یک 

 آجرها حداقل به اندازه ی یک چهارم طول خود با آجرهای ردیف قبلی هم پوشانی داشته باشند. 3

 وی آن به نحو مناسب درگیر شوند.برای حفظ انسجام ساختمان باید دیوارهای باربر با کالف ر 2

 دیوارچینی باید کامالً شاقولی باشد. 1

 قبل از اجرا، آجرها در آب خیس شوند تا آب مالت را به خود جذب کنند. 4

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 .صحیح می باشد [ 4گزینه ]- [11صفحه ] –[قسمت پ 7-1-1-3بند ] - [3مبحث ]با استناد به  

 32سوال شماره  

 ضخامت مجاز مالت در دیوارچینی چند میلیمتر است؟ حداکثر، بنایی غیرمسلحدر ساختمان های 

3 00 

2 00 

1 00 

4 .0 

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 .صحیح می باشد [ 1گزینه ]- [68صفحه ] –[پ - 6قسمت  2-6-1-6-3بند ] - [3مبحث ]با استناد به  
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 31سوال شماره  

 ؟چه مقدار می باشد بتن آهکیبر حسب درصدی از مصالح سنگی در  خاک رسمقدار قابل قبول  حداکثر

3 .0 

2 5 

1 0 

4 0 

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [11صفحه ] –[8-1-1-3بند ] - [3مبحث ]با استناد به  

 34ره  سوال شما

به چه نسبتی از مقاومت خود )حدوداً( می توانند  حداکثرهر یک از اجرای سازه و تجهیزات مورد استفاده در تخریب، 

 بارگذاری شوند؟

3 ..0 

2 0.6 

1 0.0 

4 0.00 

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4 گزینه]- [18صفحه ] –[6-2-3-21بند ] - [21مبحث ]با استناد به  
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 35سوال شماره  

 چه مقدار می باشد؟ بر حسب متراز لبه گود  مواد حاصل از گودبرداریفاصله مجاز برای ریختن  حداقل

3 0.5 

2 ..5 

1 . 

 محدودیتی ندارد 4

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]- [63صفحه ] –[7-1-8-21بند ] - [21مبحث ]با استناد به  

 36سوال شماره  

به منظور سهولت جابجایی و بلند کردن آنها پیش بینی و تعبیه می گردند باید  قطعات پیش ساخته بتنیقالب ها که در 

 از چه جنس و با چه ضریب اطمینانی طرح شوند؟

 0ضریب اطمینان  – (ST 37)فوال نرم  3

 00..ضریب اطمینان  – (ST 37)فوال نرم  2

 0ضریب اطمینان  –هر نوع فوالد  1

 00..ضریب اطمینان  –هر نوع فوالد  4

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [77صفحه ] –[، قسمت الف 1-1-22-21بند ] - [21مبحث ]با استناد به  
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 37سوال شماره  

 باید چند مگاپاسکال در نظر گرفته شود؟ سیستم قالب تونلیاری بتن برای مقاومت مشخصه فش حداقل

3 00 

2 05 

1 00 

4 05 

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [87صفحه ] –[21-6-6-22بند ] - [22مبحث ]با استناد به  

 38سوال شماره  

بر  بدون احتساب پوشش های محافظ از خوردگیسرد نورد شده غیر سازه ای و  اعضای سازه ایضخامت فوالد 

 حسب میلیمتر باید بین چه مقادیری باشد؟

 0تا  0.5 3

 0تا  0.5 2

 0تا  0.0 1

 0تا  0.0 4

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [18صفحه ] –[3-2-1-1-22بند ] - [22مبحث ]با استناد به  
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 33سوال شماره  

 چند میلیمتر می باشد؟ قطعات بتن پیش ساختهاسالمپ قابل قبول بتن مصرفی در  حداکثر

3 .00 

2 .00 

1 .50 

4 .00 

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]- [46صفحه ] –[1-2-1-8-22بند ] - [22مبحث ]با استناد به  

 22سوال شماره  

دی اصلی ساختمان دیوار وجود داشته باشد، حداکثر فاصله ای که این دیوار ودر صورتیکه درست در مقابل درب ور

 )بر حسب متر(باید از این دیوار داشته باشد چقدر است؟ 

3 ..0 

2 0.. 

1 0 

4 0 

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [43صفحه ] –[2-8-2-1-4بند ] - [4 مبحث]با استناد به  
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 23سوال شماره  

)توقفگاه در زیرزمین به منظور تهویه طبیعی در توقفگاه سرپوشیده اتومبیل حداقل سطح بازشود چه مقدار باید باشد؟ 

 قرار ندارد(

3 1

20
 سطح کف   

2 1

30
 سطح کف   

1 1

25
 سطح کف   

4 1

15
 سطح کف   

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]- [74صفحه ] –[1-4-21-1-4بند ] - [4مبحث ]با استناد به  

 22سوال شماره  

چند  یخودروهای آتش نشانقابل قبول معبر برای استقرار  حداقل عرض مفید، متر 8ارتفاع و  خانوار 4برای ساختمانی با 

 متر می باشد؟

3 0 

2 0 

1 0 

4 5 

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]- [32صفحه ] –[2-28-2-8بند ] - [8مبحث ]با استناد به  
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 21سوال شماره  

 متر است؟چند  بناهای آپارتمانیطول مجاز راهروهای بن بست در  حداکثراز نظر حفاظت در برابر حریق، 

 فرض کنید تمام بنا توسط شبکه بارنده خودکار تایید شده، محافظت می شود() 

3 00 

2 .0 

1 00 

4 .5 

 پاسخ صحیح

 [2881دوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [11صفحه ] –[، الف 8-2-8 جدول] - [8مبحث ]با استناد به  

 24سوال شماره  

 چقدر است؟ دسی بلبر حسب  سالن بانک هانوفه زمین مجاور در تراز  حداکثر

3 05 

2 50 

1 00 

4 05 

 پاسخ صحیح

 [2881بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [18صفحه ] –[2-6-1-23 جدول] - [23مبحث ]با استناد به  
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 25سوال شماره  

باید چند درجه سلسیوس تنظیم شود؟  اوقات سرد سالدر  دمای هوای داخل فضاها در محل حضور افراد حداکثر
 )فرض کنید فضا دارای شرایط خاص نمی باشد(

3 00 

2 05 

1 00 

4 00 

 پاسخ صحیح

 [2838بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [11صفحه ] –[2-4-28بند ] - [28مبحث ]با استناد به  

 26سوال شماره  

 چقدر باشد؟ حداقل، مقاومت حرارتی عایق حرارتی لوله ها باید ب مصرفیسیستم آدر 

3 .K/W20.66 m 

2 .K/W20.88 m 

1 .K/W20.44 m 

4 .K/W20.33 m 

 پاسخ صحیح

 [2838بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [14صفحه ] –[7 جدول] - [28مبحث ]با استناد به  
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 27سوال شماره  

 می شوند؟ طراحیبا چه ضخامتی بر حسب میلی متر  ایی با بستر نازک در بندکشیمالت بن

 0تا  0 3

 0بیشتر از  2

 0تا  . 1

 0تا  0.5 4

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]- [226صفحه ] –[، قسمت ب 21-1-1-22-1بند ] - [1مبحث ]با استناد به  

 28ل شماره  سوا

 ی بر حسب درجه سانتی گراد نگهداری شوند؟یباید در چه دما رنگ ها و پوشش های ساختمانی

3 0 ±00   

2 0 ±05   

 00تا  5 1

 00تا  0. 4

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [214صفحه ] –[6-26-1بند ] - [1مبحث ]با استناد به  
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 23سوال شماره  

 ؟تا چه مدت پس از تولید باید مصرف شود حداکثرسیمان نگهداری شده در سیلو 

 (ندارد)امکان آزمایش قبل از مصرف سیمان وجود  

 روز 00 3

 روز  00 2

 روز  00. 1

 روز 60 4

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [32صفحه ] –[28-2-1-7-1بند ] - [1مبحث ]با استناد به  

 12سوال شماره  

 ؟می باشدگوشه کدامیک از گزینه های زیر صحیح  اتصاالت با جوشدر 

در اتصاالت مفصلی با نبشی جان که انعطاف پذیری اتصال به مقدار زیادی تابع انعطاف پذیری بال برجسته نبشی می باشد.  3

 برابر بُعد جوش بیشتر باشد. 0ه نباید از برگشت در انتهای جوش گوش

 برای اتصال نبشی تحت نیروی کششی، به صفحه اتصال بهتر است که دو طرف قطعه با طول مساوی جوش شوند. 2

 برابر ضخامت قطعه نازک تر، بیشتر باشد. 5در اتصاالت روی هم دو قعطه طول هم پوشانی نباید از  1

 جان، برگشت در انتهای جوش گوشه باید از نصف پهنای بال نبشی بیشتر باشد.در اتصاالت مفصلی با نبشی  4

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [212و  248صفحه ] –[شرح در توضیحات زیر] - [21مبحث ]با استناد به  

 توضیحات : 

  5.صفحه  ، پاراگراف اول 0.مبحث « به علت  .ابطال گزینه. 

  06.، قسمت هفت صفحه  0.مبحث « به علت  0ابطال گزینه 

  5.، پاراگراف اول صفحه  0.مبحث « به علت  0ابطال گزینه. 
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 13سوال شماره  

میلیمتر از لبه داشته باشد، بر حسب  38حداقل فاصله ای که الزم است مرکز یک سوراخ استاندارد با قطر اسمی 

 میلیمتر چه مقدار است؟
 میلیمترکه لبه های آن با قیچی )گیوتین( بردیه شده است، ایجاد می شود(. اتصال پیچی می باشد. 32)سوراخ بر روی ورقی با ضخامت 

3 00 

2 00 

1 00 

4 00 

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 ی باشد.صحیح م [ 1گزینه ]- [262صفحه ] –[3-8-1-21جدول ] - [21مبحث ]با استناد به  

 12سوال شماره  

استفاده شده  M16میلیمتر به یکدیگر از پیچ های استاندارد  25و  35برای اتصال دو ورق فوالدی به ضخامت های 

بریده شده باشد و قطعات تحت اثر  ارهاستفاده شود، لبه ورق ها با سوراخ لوبیایی بلند است. در صورتی که از 

 فاصله مرکز سوراخ تا نزدیک ترین لبه ورق در امتداد موازی نیرو چقدر می باشد؟ رحداکثباشند،  خوردگی شدید

3 .05 

2 .00 

1 .00 

4 00 

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [262صفحه ] –[1-، قسمت ث  1-8-8-1-21بند ] - [21مبحث ]با استناد به  
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 11سوال شماره  

متر در پیش نصب قطعه  5به طول  IPE 360از یک تیر فوالدی  Aمیزان حداکثر انحراف مجاز از تنحنای پیش خیز نقطه 

 در کارخانه به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟

 میلیمتر 0. 3

 

 میلیمتر 0. 2

 میلیمتر 0. 1

 میلیمتر   6. 4

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم رایش بر اساس وی]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [131صفحه ] –[، قسمت برای نقط میانی + جدول  8-8-6-4-21بند ] - [21مبحث ]با استناد به  

 14سوال شماره  

 کدام عبارت صحیح است؟ S400در مورد میلگرد رده 

 و شکل رویه آن ساده است. Mpa 400مقاومت مشخصه تسلیم آن  3

 و شکل رویه آن آجدار جناغی است. Mpa 400قاومت نهایی آن م 2

 و شکل رویه آن آجدار مارپیچ است. Mpa 340مقاومت مشخصه تسلیم آن  1

 و شکل رویه آن آجدار جناغی است. Mpa 600مقاومت نهایی آن  4

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [11صفحه  ]–[2-4-8جدول ] - [8مبحث ]با استناد به  
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 15سوال شماره  

 بر حسب متر چقدر می باشد؟ S 400میلی متر و رده  32قطر قابل قبول کالف میلگردهای با قطر  حداقل

3 0.0 

2 0.0 

1 ..0 

4 0.0 

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [17حه صف] –[7-2-4-8بند ] - [8مبحث ]با استناد به  

 16سوال شماره  

 از پروژه های مشابه قبلی، در یک پروژه به صورت زیر می باشد: نمونه متوالی بتن 22نتایج آزمایش مقاومت فشاری 

راف استاندارد ، انحمگاپاسکال 33نتیجه  5/  مگاپاسکال 22نتیجه  4/  مگاپاسکال 38پنج نتیجه /  مگاپاسکال 23شش نتیجه 

 چه میزان می باشد؟ حدوداًمقاومت فشاری بتن آن 

3 1.57 (Mpa) 

2 1.67 (Mpa) 

1 1.85 (Mpa) 

4 1.95 (Mpa) 

 پاسخ صحیح

 [2881هارم چبر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [87صفحه ] –[2-4-8-1-8بند ] - [8مبحث ]با استناد به  
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 17سوال شماره  

 است؟ مناسب تر، آب انداختن در سطح آن مشاهده شدچه اقدامی ملیات پرداخت سطح بتنعهرگاه در هنگام 

 ادامه عملیات پرداخت 3

 پخش کردن سیمان بر روی سطح بتن برای جذب آب 2

 توقف عملیات پرداخت تا تبخیر آب ناشی از آب انداختن 1

 استفاده از دستگاه مکش بدون کالهک فیلتر 4

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم ساس ویرایش بر ا]

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]- [63صفحه ] –[4-6-7-8بند ] - [8مبحث ]با استناد به  

 18سوال شماره  

 چند روز است؟ هوای سرددر شرایط محیطی  2.5نسبت آب به سیمان مدت عمل آوری بتن معمولی با  حداقل

3 0 

2 0 

1 .0 

4 .0 

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم یرایش بر اساس و]

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]- [72صفحه ] –[1-7-8 جدول] - [8مبحث ]با استناد به  
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 13سوال شماره  

 )بر حسب میلیمتر(فاصله قابل قبول بخاری با دودکش تا دیوار چقدر است؟  حداقل

3 000 

2 .50 

1 000 

4 .00 

 پاسخ صحیح

 [2882بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [36صفحه ] –[4-1-3-24بند ] - [24مبحث ]به  با استناد 

 42سوال شماره  

 )برحسب متر(ارتفاع قابل قبول پریزهای نصب شده  روی دیوار از کف تمام، در منازل مسکونی چقدر می باشد؟  حداقل

3 0.0 

2 0.5 

1 ..0 

4 0.0 

 پاسخ صحیح

 [2831بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [71صفحه ] –[3-1-8-28بند ] - [28مبحث ]با استناد به  
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 43سوال شماره  

 است؟ نامناسبکدامیک از موارد  زیر  پایدارسازی دیواره گود هابه منظور 

 بتن پاشی دیواره گود 3

 اجرای دیوارهای مهار شده با تیرک از جلو 2

 ایجاد شیب پایدار 1

 اده از سیستم های شمع ها و دیوارک های طّره ایاستف 4

 پاسخ صحیح

 [2881سوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [26صفحه ] –[2-8-8-7بند ] - [7مبحث ]با استناد به  

 42سوال شماره  

با  یک طبقه زیرزمینبا  نیساختمان منفرد آتش نشاتعداد گمانه برای شروع شناسایی ژئوتکنیکی زمین یک  حداقل

احداث می شود برابر  زمین مناسبو  خاک با الیه بندی سادهکه روی   15(m)×(m)15ابعاد پی گسترده )سطح اشغال( 

 است با :

3 5 

2 0 

1 . 

4 0 

 پاسخ صحیح

 [2881سوم بر اساس ویرایش ]

 یح می باشد.صح [ 1گزینه ]- [3صفحه ] –[2-1-7جدول ] - [7مبحث ]با استناد به  
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 41سوال شماره  

عمق گمانه برای یک ساختمان با  حداقلتعیین کننده باشد،  گسیختگی برشی خاک زیر پیو  ظرفیت باربری زمیناگر 

 حدوداً برابر است با : 20(m)× (m)20پی گسترده به ابعاد 

 متر 05 3

 متر 00 2

 متر 5. 1

 متر 00 4

 پاسخ صحیح

 [2881 سومبر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [21صفحه ] –[1-1-8-1-7بند ] - [7مبحث ]با استناد به  

 44سوال شماره  

میلیمتر به کدامیک از  352و ضخامت   6(m)×(m)6با ابعاد چشمه  دال بتن آرمهدمای بتن هنگام ریختن یک  حداقل

 )بر حسب درجه سلسیوس( مقادیر زیر نزدیک تر است؟

3 .0 

2 .0 

1 .0 

4 5 

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [38صفحه ] –[1-3-8جدول ] - [8مبحث ]با استناد به  
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 45سوال شماره  

 گزینه صحیح را انتخاب کنید. تراکم بتندر مورد 

 یبراتورهای ماشینی صورت گیرد.در کارهای کوچک و محدود تراکم بتن الزاماً بایستی توسط و 3

 در کارهای کوچک و محدود الزاماً باید از میله فوالدی )تخماق( برای تراکم بتن استفاده نمود. 2

 در کارهای کوچک و محدود نیازی به تراکم بتن نیست. 1

یله فوالدی )تخماق( برای تراکم در کارهای کوچک و محدود و مخلوط های خمیری و روان می توان با اجازه دستگاه نظارت از م 4

 بتن استفاده نمود.

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [66صفحه ] –[6-1-7-8بند ] - [8مبحث ]با استناد به  

 46سوال شماره  

 است؟ یار زیادبسدر هنگام گودبرداری در کدامیک از وضعیت های ذیل  خطر گود با دیوار قائم

(h =   عمق گود موردنظر-  ch = )عمق بحرانی 

hنسبت  3

hc
=  متر، ساختمان مجاور قرار دارد. 00، عمق گود از تراز صفر   2.2

hنسبت  2

hc
=  متر، ساختمان مجاور قرار دارد. 5.، عمق گود از تراز صفر   1.8

hنسبت  1

hc
=  متر، ساختمان مجاور قرار دارد. 0. ، عمق گود از تراز صفر  1.0

hنسبت  4

hc
=  متر. 0.متر، عمق گود از زیر پی ساختمان مجاور  0، عمق گود از تراز صفر   2.0

 پاسخ صحیح

 [2881سوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [23صفحه ] –[2-8-7جدول ] - [7مبحث ]با استناد به  
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 47سوال شماره  

 . . . . . . . . . خاکریزی متشکل از ماسه ریز دانهروی  سازه های سنگیناحداث 

 با اجرای پی شبکه ای و گسترده مجاز است. 3

 با کنترل ساختمان های مجاور مجاز است. 2

 با اجرای پی منفرد مجاز است. 1

 مجاز نیست. 4

 پاسخ صحیح

 [2881سوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [26صفحه ] –[6-1-8-7بند ] - [7بحث م]با استناد به  

 48سوال شماره  

 ؟نیستدر نظر گرفتن کدامیک از موارد زیر الزم  موقتدر شرایط  تحلیل پایداری گودبرای 

 بار مرده ساختمان ها و ابنیه مجاور 3

 ارتفاع گود 2

 بار زلزله 1

 مشخصات خاک دیواره گود 4

 خ صحیحپاس

 [2881سوم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]- [28صفحه ] –[8-1-8-8-7بند ] - [7مبحث ]با استناد به  
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 43سوال شماره  

 خواهد بود؟ نسبت به مالیاتبه ترتیب مشمول چه مقدار جریمه  رد دفتریا  عدم ارائه دفاتر مالیاتی

3 00 %  - .0 % 

2 00 %  - 00 % 

1 .0 %  - .0 % 

4 .0 %  - 00 % 

 پاسخ صحیح

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]-[288 ادهم] - [قانون مالیات های مستقیم]ا استناد به  ب

 52سوال شماره  

 واگذار کرده است. تهیه بخشی از مصالح به عهده پیمانکار و مجریشرکت دارو سازی ساخت کارخانه خود را به 

متعلق به آن  میزان حق بیمهبخشی به عهده کارفرما است. اگر کارکرد اعالم شده از سوی کارفرما به شرح زیر باشد. 

 کدام گزینه است؟

 ریال 222/222/222/322کارکرد ساختمان  -

 ریال 222/222/222/52کارکرد نصب  -

 ریال  222/222/222/12مصالح تامین شده به وسیله کارفرما  -

 لغایت اسفند همان سال می باشد( 33از فروردین دوره قرارداد  -

3 000/000/000/0 

2 000/000/500/.0 

1 000/000/000/.0 

4 000/000/000/00 

 پاسخ صحیح

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]-[قانون تأمین اجتماعی]با استناد به  
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 53سوال شماره  

کند،  تقاضای رفع محرومیت، زودترین زمانی که می تواند سالهیک پیمانکار نظام فنی و اجرایی دارای محکومیت نظامی 

 کدام است؟

 ماه از تحمل محرومیت. 0پس از گذشت  3

 ماه از تحمل محرومیت. 0پس از گذشت  2

 ماه از تحمل محرومیت. 0پس از گذشت  1

 قبل از خاتمه مدت محرومیت نمی تواند تقاضا نماید. 4

 پاسخ صحیح

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]-[ستورالعمل نحوه رسیدگی به تخلفات انتظامید]با استناد به  

 52سوال شماره  

 ؟استمنتشره توسط معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری صحیح  شرایط عمومی پیمانکدام گزینه در مورد انواع 

 امضاء و مبادله شده باشد. بر کلیه قراردادهای عمرانی حاکم است و باید به عنوان اسناد ضمیمه پیمان 3

 بر کلیه قراردادهای ساختمانی در بخش دولتی و بخش خصوصی حاکم است. 2

 بر کلیه قراردادهای عمرانی دستگاه های دولتی حاکم است. 1

 بستگی به نظر کارفرما دارد و در صورت درج در شرایط خصوصی قرارداد الزم الرعایه است. 4

 پاسخ صحیح

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان]  با استناد به

http://www.jouhari.blogfa.com/


مؤلف: مهدی جوهری                3131/ آبان /  22اجراء(                 –ریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان )گروه عمران پاسخنامه تش  

E-Mail: Mehdi.jouhari.1986@gmail.com                                                            Web: www.jouhari.blogfa.com 

Page 27 

 

 

 

 

 

 

 

 51سوال شماره  

، مسئولیت تمامی عملیات ساختمانی، تعیین پیمانکاران برای هر یک از قسمت ها و عقد قرارداد با پیمان مدیریتدر 

 آنها بر عهده . . . . . . 

 ناظر است. 3

 مالک )صاحب کار( است 2

 مدیر پیمان است. 1

 مشترکاً با مالک )صاحب کار( و مدیر پیمان است. 4

 پاسخ صحیح

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]-[مدیریت پیمانمبحث ]با استناد به  

 54سوال شماره  

 ؟نیستساختمانی  هزینه های مالکیت ماشین آالتکدامیک از موارد زیر، جزء 

 مالیات 3

 هزینه بیمه 2

 الکاسته 1

 هزینه تعمیرات 4

 پاسخ صحیح

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]-[آیین نامه ماشین آالت ساختمانی]با استناد به  
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 55سوال شماره  

 حداکثرچند بار و  کارفرمای پروژه )صاحب کار(در ساخت و سازهای موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، 

 کند؟ تعلیقختمان را چند ماه می تواند قرارداد اجرای سا

 حداکثر یک ماه –یک بار  3

 حداکثر سه ماه –یک بار  2

 حداکثر دو ماه –دو بار  1

 حداکثر سه ماه –دو بار  4

 پاسخ صحیح

 [2834بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 1گزینه ]- [248صفحه ] –[11ماده ] - [1مبحث ]با استناد به  

 56سوال شماره  

ویل محل اجرای ساختمان توسط صاحب مهلت تح حداکثراساس شیوه نامه مجریان ساختمان مقرر نظامات اداری، بر 

 کار به مجری کدام گزینه است؟

 روز 5.تاریخ اعالم آمادگی مجری و حداکثر  3

 روز از تاریخ امضاء قرارداد 5.تاریخ مندرج در قرارداد و حداکثر  2

 روز از تاریخ امضاء قرارداد 00و حداکثر  تاریخ مندرج در قرارداد 1

 روز پس از تاریخ امضاء قرارداد 00حداکثر  4

 پاسخ صحیح

 [2834بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]- [283صفحه ] –[2-28ماده ] - [1مبحث ]با استناد به  
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 57سوال شماره  

 می باشند؟ چه نوع دفاتری، مکلف به نگهداری اورمهندسان مشو  اشخاص حقوقی شاغل در اجرای ساختمان

 دفتر کل –دفتر روزنامه  3

 دفتر درآمد و هزینه 2

 دفتر خالصه درآمد و هزینه 1

 هر سه مورد 4

 پاسخ صحیح

 صحیح می باشد. [ 4گزینه ]- [قانون مالیات های مستقیم]با استناد به  

 58سوال شماره  

 ، بر عهده کیست؟لوازم حفاظت فردی به کارگرتحویل  ، تهیه وقانون کارطبق 

 کارفرمای پروژه 3

 صاحب کار)مالک( 2

 سازنده 1

 کارفرمای کارگر 4

 پاسخ صحیح

 [2881چهارم بر اساس ویرایش ]

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]- [17صفحه ] –[2-2-4-21بند ] - [21مبحث ]با استناد به  

http://www.jouhari.blogfa.com/


مؤلف: مهدی جوهری                3131/ آبان /  22اجراء(                 –ریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان )گروه عمران پاسخنامه تش  

E-Mail: Mehdi.jouhari.1986@gmail.com                                                            Web: www.jouhari.blogfa.com 

Page 30 

 

 

 

 

 

 

 تشکر ازبا 

 خزلیمهندس حبیب 

 رضا تن زادهدکتر 

 کیوان افرازمهندس 
 

 53سوال شماره  

 فنی و اجرایی کشور بر اساس شرایط عمومی پیمان، مقدار هر یک از موارد ذیل چقدر است؟در نظام 

 تضمین انجام تعهدات -

 تضمین حُسن انجام کار -

 درصد از مبلغ هر پرداخت 0. –درصد مبلغ اولیه پیمان  5 3

 درصد از مبلغ هر پرداخت 5. –درصد مبلغ اولیه پیمان  5 2

 درصد از مبلغ هر پرداخت 0. –ن درصد مبلغ اولیه پیما 0. 1

 درصد از مبلغ هر پرداخت 5 –درصد مبلغ اولیه پیمان  0. 4

 پاسخ صحیح

 صحیح می باشد. [ 2گزینه ]-[موافقتنامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان]با استناد به  

 62سوال شماره  

لت تعلیق درآمده و پس از رفع حالت تعلیق بدون عذر قرارداد یکی از کارگران در یکی از کارگاه های ساختمانی به حا

موجه آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعالم نکرده است. در این صورت آیا مشمول اخذ حق سنوات می باشد 

 یا خیر و در صورت مثبت بودن حق سنوات چقدر است؟

 خیر 3

 خواهد بود. روز آخرین حقوق 05آری و حق سنوات به ازای هر سال  2

 آری و حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود. 1

 ماه آخرین حقوق خواهد بود. 0آری و حق سنوات به ازای هر سال  4

 پاسخ صحیح

 صحیح می باشد. [ 8گزینه ]-[11بند ] - [2تبصره  – 11ماده  –قانون کار ]با استناد به  
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