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  موسسه تحقيق، توسعه و آموزشي

  پوران پژوهش 
  در استان گيالن برگزار مي نمايد : 
  

سال تجربه آموزشي در رشته هاي فنـي و مهندسـي در زمينـه برگـزاري      14با بيش از پوران پژوهش جوان موسسه آموزشي 
)، كالسهاي آمـادگي  و آزمونهاي هماهنگ كشوري بسته هاي آموزشي ، كتابدوره هاي آمادگي كنكور كارشناسي ارشد و دكترا(

) ، كالسهاي مورد تاييد وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان فني و حرفه اي اسـتان و دوره  3آزمون ورود به حرفه مهندسي(پايه
ادارات، دانشـگاهها  هاي ويژه نرم افزارهاي فني و مهندسي با ارائه گواهينامه معتبر و داشتن تفاهم نامه هاي همكاري مشترك با 

  و سازمانهاي مختلف در استان گيالن فعاليت مي نمايد. 
دوره هاي گذشـته (كـه اسـامي پذيرفتـه شـدگان در       3قبولي در آزمون پايه %88شايان ذكر است كه موسسه مذكور با بيش از 

دگان در كشـور، مـورد   ذكر شده اند) در ميان تعداد كم پذيرفتـه شـ   www.PouranGilan.comوبسايت موسسه به  آدرس 
توجه مهندسان محترم، قرار گرفته است. اما از آنجايي كه امكان مراجعه حضوري و شركت در كالسـها بـراي تمـامي مهندسـان     
محترم با توجه به دوري مسافت، ساعات كاري زياد و محدود بودن ظرفيت دوره هـا نمـي باشـد. ايـن موسسـه مطـابق سـالهاي        

 كارشناسي رسمي دادگسـتري  آزمونو  نظام مهندسي 3آزمون پايه آمادگي ه هاي آموزشيبستگذشته اقدام به ارائه 
مهندسـي مكانيـك و   مهندسي معماري ( نظارت و اجرا )، و محاسبات)،  ، اجرامهندسي عمران(نظارتدر رشته هاي 
  نموده است.و مهندسي برق

ي و بصورت تلفني، سفارش خود را ثبت و پس از اعـالم  عالقمندان محترم از سراسر كشور، مي توانند حتي بدون مراجعه حضور
  روز كاري در محل مورد نظر (با پست پيشتاز) دريافت نمايند. 5شماره فيش واريزي حداكثر پس از 

(در صورت درخواست، عالقمندان، امكان مراجعه حضوري و مشاهده بسته ها قبل از سفارش نيز وجود دارد. طبيعي است پس از 
  يز وجه امكان انصراف وجود نخواهد داشت)سفارش و وار

  . مي باشدموسسه  3كالس هاي آمادگي آزمون پايه  %20حدودقيمت اين بسته هاي آموزشي 
، تجديد چاپ شده اند، طبيعتا ايـن مباحـث   1392توجه مهم: از آنجايي كه اكثر مباحث مقررات ملي در اواخر سال 

  تهيه گرديده و در اختيار عالقمندان محترم قرار گرفته است.و با دقت و صرف زمان زياد  اولين باربراي 
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  اولين بوديم ...

  برترين شديم ...

  ...و ان شاهللا با آمار باالي قبولي، اولين و برترين خواهيم ماند
  

  تا خط پايان با شما هستيم ...
  

  تن زاده رضا گروه آموزشي دكتر
www.PoranGilan.com 

 

ر كانال تلگرام موسسه از آخرين اخبار و اطالعيه هاي با عضويت د
  آزمونهاي تخصصي مهندسي، زودتر از ديگران مطلع شويد...

@ PouranGilan 
  

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  ه است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شد

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و 
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در سازه هاي نگهبان در صورتي كه از مهاربندي هاي رزين دار استفاده شود، بعد از حداقل چه مدت از اجراي مهارها مي -1
  توان آزمايش هاي باربري را براي آنها انجام داد؟

      ساعت 1)1
      ساعت2)2
      ساعت10)3
  ساعت12)4
  

  صحيح است 2گزينه  46حه صف 7مبحث   1-6-5-7بر اساس بند  جواب :
  مهاربندي  7-5-6
  كليات 7-5-6-1

مهاربندي ها به عناصر سازه اي اطالق مي شوند كه براي نگهداري سازه هاي نگهبان و انتقال نيروي كششي از ان ها به يك 
  تشكيالت باربر خاكي يا سنگي مورد استفاده قرار مي گيرند .

  مهاربندي ها شامل انواع زير مي باشند :
سيستم هاي متشكل از يك سرمهاري ,يك طول ازاد مهاري و يك طول ثابت مهاري كه با عمل تزريق در زمين تثبيت -الف

  مي شوند .
در اين مهارها مي توان از زرين ,سيمان و يا بتن جهت تزريق استفاده شود. در صورتي كه از مهارهاي رزين دار استفاده شود 

. همچنين تزريق بتن بايد در مهارهاي با قطر زياد (بيشتر از  مايش هاي مربوطه را انجام دادساعت پس از اجرا ,از 2مي توان 
  سانتيمتر )انجام شود . 25

اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  حرام است... هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا

بررسي آزمايش خزش مهارهايي كه براي نگهداري سازه نگهبان و انتقال نيروي كششي از آن به تشكيالت باربر خاكي از -2
ميلي متر افزايش داشته است. چنانچه  8جنس ماسه انجام شده، نشان مي دهد كه در مدت يك ساعت و نيم، تغيير مكان 

  باشد، گزينه صحيح را انتخاب كنيد؟بار طراحي  150مقدار بار اعمالي %
  )نمي توان اظهارنظر كرد.1
  )نتيجه آزمايش قابل قبول است.2
  )نتيجه آزمايش قابل قبول است.3
  )فقط وقتي قابل قبول است كه مهارها  به صورت موقت استفاده شوند.4
  

  صحيح است 2گزينه  48صفحه  7مبحث   9-5-7 جدولبر اساس  جواب :
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  مطابق با جدول زير ازمايش خزش انجام شود: در پروژه بايد

مدت نگهداري بار حداكثر در   مقدار بار  خاك
  ازمايش خزش

  نرخ قابل قبول

  %150  ماسه
  بار طراحي

–در نمودار تغيير مكان   ساعت 2الي  1

لگاريتم زمان بايد شيب در 
دقيقه كمتر از  20بازه هاي 
  ميليمتر 2

  %150  رس
  بار طراحي

  ساعت 24

 9دقيقه اي مي شود و معادل  20بازه  5/4ساعت بنابراين معادل  1,5خاك مورد نظر در سوال ماسه است و زمان هم چون 
 2و گزينه  نتيجه آزمايش قابل قبول است.ميليمتر اعالم شده بنابراين  8ميليمتر تغييرمكان قابل قبول است كه در سوال 

  صحيح است
ر فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و د

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  ماييدمطرح ن PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

متر مربع مي باشد در وسط زمين بزرگي  800چند طبقه كه سطح زيربناي هر طبقه در نظر است يك ساختمان مسكوني -3
ژنوتكنيكي زمين الزم است تعدادي گمانه حفاري شود. طبق بررسي هاي فني به عمل  طراحي و ساخته شود. براي شناسايي

آمده، اليه هاي زيرن خاك بستر پي هاي ساختمان نامناسب نيست. براي شروع عمليات شناسايي حداقل چند گمانه براي 
  است.) متر 5/4شناسايي زمين اين پروژه كفايت مي كند؟ (عمق گودبرداري براي ساختمان مذكور 

1(2        
2(3        
3(4        
4(5  
  

  صحيح است 3گزينه  7مبحث  9صفحه  2-2-7و  8صفحه  1-2-7 جدولبر اساس  جواب :
  گمانه بدست مي آيد دو 8صفحه  1-2- 7بر اساس جدول 
  دو گمانه بدست مي آيد 9صفحه  2-2- 7بر اساس جدول 

  نهايتا مجموع دو جدول حاصل چهار گمانه مي شود 
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  جدول حداقل تعداد گمانه 1-2-7جدول 
  تعداد گمانه  شرايط زير سطحي  اهميت ساختمان  مساحت

  يك ساختمان منفرد
 300با سطح اشغال كمتر از 

  متر مربع

  2  اليه بندي ساده و زمين مناسب  خيلي زياد و زياد
  3  اليه بندي پيچيده بازمين  نامناسب

  1  اليه بندي ساده و زمين مناسب  متوسط
  2  بندي پيچيده بازمين  نامناسب اليه

  1  زمين مناسب يا نامناسب  كم
  يك ساختمان منفرد

الي  300با سطح اشغال 
  متر مربع 1000

  3  اليه بندي ساده و زمين مناسب  خيلي زياد و زياد
  5  اليه بندي پيچيده بازمين  نامناسب

  2  اليه بندي ساده و زمين مناسب  متوسط
  3  بازمين  نامناسباليه بندي پيچيده 

  1  زمين مناسب  كم
  2  زمين نامناسب

  
  جدول تعداد گمانه اضافي در گودبرداري ها 2-2-7جدول 

  متر 20تا  10عمق گود   متر 10عمق گود كمتر از   مساحت
  يك ساختمان منفرد

  متر مربع 300با سطح اشغال كمتر از 
  گمانه 3يا  2  گمانه 1

  يك ساختمان منفرد
  متر مربع 1000الي  300غال با سطح اش

  گمانه 4يا  3  گمانه 2

  
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comا با ايميل لطفا نظرات و پيشنهادات خود ر

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  ارت صحيح است؟در مورد پايش رفتار خاك در گودبرداري ها، كدام عب-4
  )نتايج پايش رفتار گود، توسط مهندس ناظر تفسير مي شود تا در صورت ضرورت اقدامات اصالحي صورت گيرند.1
  )مسئوليت انتخاب ابزار پايش و آرايش آنها به عهده مهندس ناظر مي باشد.2
  )مسئوليت انتخاب ابزار پايش و آرايش آنها به عهده طراح گودبرداري مي باشد.3
  هندس ناظر مي تواند برحسب شرايط مورد رويت،  تعداد ابزار پايش را زياد يا كم نمايد.)م4
  

  صحيح است 3گزينه  23صفحه  7مبحث   6-4-3-7بر اساس بند  جواب :
  مسئوليت طراحي ,اجرا و نظارت پايش  7-3-4-6
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  برعهده دارد. طراح گودبرداري مسئوليت انتخاب ابزار و طراحي ارايش ان ها براي پايش را-الف
  پيمانكار گودبرداري مسئول تامين ,نصب ,قرائت ,پردازش ,اعالم خطر و انجام اقدامات فوري مي باشد.-ب
ناظر پروژه مسئول نظارت بر حسن انجام مراحلپايش است .توصيه مي شود نظارت بر عمليات گودبرداري و و پايش -پ

  توسط متخصص يا شركت ژئوتكنيكي ذيصالح انجام گيرد.
در گودبرداري با خطر معمولي و زياد چناچه شرايطي وجود داشته باشد كه طراح انجام پايش را ضروري بداند الزم است -ت

  عمليات پايش انجام پذيرد.
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  ش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوه
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  ين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از ا

  در مورد سنگ، براي كارهاي بنايي بابر گزينه صحيح را انتخاب كتيد.-5
  درصد است. 35مگاپاسكال و جذب آب مجاز براي توف ها  25)حداقل مقاومت فشاري سنگ 1
  درصد است. 20كم مگاپاسكال و جذب آب مجاز براي سنگ هاي آهكي مترا 20)حداقل مقاومت فشاري سنگ سنگ 2
  درصد است. 15مگاپاسكال و جذب آب مجاز براي سنگ هاي آهكي متخلخل  17)حداقل مقاومت فشاري سنگ 3
 15مگاپاسكال و جذب آب مجاز براي سنگ هاي آهكي متراكم  15)حداقل مقاومت فشاري سنگ براي كارهاي بنايي باربر 4

  درصد است.
  

  صحيح است 4گزينه  14صفحه  8مبحث   3-4-2-2-8بر اساس بند  جواب :
مگاپاسكال  15حداقل مقاومت فشاري سنگها  –ميليمتر و حداكثر به اندازه پهناي ديوار باشد  150حداقل ابعاد سنگ بايد 

  است % 70و ضريب نرم شدن سنگ در آب (در سنگهاي باربر و نما) حداقل  %5حداكثر جذب آب سنگهاي رگي  -است 
  است %15هكي متراكم حداكثر جذب آب سنگهاي آ

  است %25حداكثر جذب آب سنگهاي آهكي متخلخل 
  است %30حداكثر جذب آب توف ها  

اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
ساختمان آجري كه نماهاي آن سنگ مي باشد و سطوح كليه ديوارها و تيغه هاي داخلي آن با پالستر گچ پوشيده در يك -6

  مي شوند، در مورد كاربرد آجر براي اين ساختمان گزينه صحيح را انتخاب نماييد.
كال و يا بيشتر را داشته مگاپاس 5)آجر يكپارچه و سخت باشد، در اثر ضربه با يكديگر صداي زنگ بدهد، مقاومت فشاري 1

  كيلوگرم بر متر مكعب را داشته باشد. 1700باشد، چگالي حقيقي حداقل 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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مگاپاسكال و يا بيشتر داشته باشد  4)اجر يكپارچه و سخت باشد، در اثر ضربه با يكديگر صداي زنگ بدهد، مقاومت فشاري 2
  .كيلوگرم بر متر مكعب را داشته باشد 1700و چگالي حقيقي حداقل 

كيلوگرم  1700مگاپاسكال را داشته باشد، چگالي حقيقي حداقل  4)آجر مقاوم در برابر ضربه باشد، مقاومت فشاري حداقل 3
  درصد تجازوز نكند. 5بر متر مكعب را داشته باشد، مكنده آب نباشد و درصد جذب آب آن از 

مگاپاسكال و يا بيشتر را داشته  4قاومت فشاري )آجر يكپارچه و سخت باشد، در اثرضربه با يكديگر صداي زنگ بدهد، م4
كيلوگرم بر متر مكعب را داشته باشد، فاقد ترك خوردگي بوده و درصد جذب آب آن  1700باشد، چگالي حقيقي حداقل 

  درصد باشد. 5حداكثر 
  

  صحيح است 1گزينه  12صفحه  8مبحث   1-4-2-2-8بر اساس بند  جواب :
 در ساختمانهاي با مصالح بنايي:ده ويژگي هاي آجر مورد استفا

و چگالي  1700حداقل چگالي حقيقي  –مگا پاسكال  5حداقل مقاومت فشاري  –صداي زنگدار دو آجر در برخورد با هم 
   %5حداكثر درصد جذب آب آجر نما به ميزان  –كيلوگرم بر هر متر مكعب  1300ظاهري 

چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  يه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده استبراي ته

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  در ساختمان هاي محصور شده با كالف، كرسي چيني از نظر ابعاد هندسي چه مشخصاتي بايد داشته باشد؟-7
  ر از كف تمام شده محوطه پيراموني ميلي متر باالت 200)داراي عرض مشابه ديوار و يا حداقل 1
ميلي متر باالتر از كف تمام شده محوطه  300ميلي متر بيشتر از عرض ديوار و ارتفاع حداقل  100)داراي عرض حداقل 2

  پيراموني
ميلي متر پايين تر از كف تمام شده محوطه  300ميلي متر بشيتر از عرض ديوار و با حداقل  100)داراي عرض حداقل 3

  مونيپيرا
  ميلي متر پايين تر از كف تمام شده محوطه پيراموني 200)داراي عرض مشابه ديوار و با حداقل 4
  

  صحيح است 2گزينه  48صفحه  8مبحث  6-5-5-8بند  قسمت الف و پ بر اساس جواب :
  كرسي چيني 8-5-5-6

رسي چيني با مصالح بنايي اجرا شود. در اين اگر از كالف افقي به عنوان شالوده استفاده شود، بايد كالف هاي افقي بر روي ك
  حالت رعايت موارد زير الزامي است:

ميلي متر باالتر از كف تمام شده محوطه پيرامون ساختمان  300الف) كرسي چيني بايد از روي سطح شالوده تا حداقل 
  باشد.

سيمان با نسبت سيمان به ماسه  –ه ميلي متر مالت ماس 20ب) براي جلوگيري از نفوذ رطوبت بايد سطح كرسي چيني با 
  يك به دو پوشانده شود.
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  ميلي متر بيشتر از عرض ديوار باشد. 100پ) عرض كرسي چيني بايد حداقل 
  ت) كرسي چيني ديوارها با استفاده از سنگ الشه، آجر يا بلوك سيماني توپر با يكي از مالت هاي زير اجرا شود:

  به سه (يك قسمت سيمان، سه قسمت ماسه)سيمان با نسبت حجمي يك -مالت ماسه-1
آهك(باتارد) با نسبت حجمي يك به يك به شش (يك قسمت سيمان، يك قسمت آهك، شش -سيمان-مالت ماسه-2

  قسمت ماسه)
  آهك با نسبت حجمي دو به پنج(دو قسمت آهك، پنج قسمت ماسه خاكي)-مالت ماسه-3

  م است داخل حفره از تركيب مالت و شن پر شود.ث) در صورت استفاده از بلوك سيماني حفره دار، الز
ج)در زمين هاي مرطوب، در صورت استفاده از آجر در كرسي چيني، مصرف آجرهاي ماسه آهكي يا رسي مرغوب(مهندسي) 

  الزامي است.
ط مندرج در تبصره: به جاي استفاده از كالف افقي با كرسي چيني مصالح بنايي مي توان از شالوده بتن مسلح با رعايت شراي

  استفاده كرد. در اين حالت رعايت موارد زير الزامي است: 1-5-8جدول 
  مگاپاسكال باشد. 20مقاومت بتن مورد استفاده در شالوده بايد حداقل -1
  مگاپاسكال باشد. 140مقاومت ميلگرد مورد استفاده در شالوده بايد حداقل  -2
  گرفته شود. فوالد عرضي بايد به ميزان فوالد خمشي در نظر-3
  ميلي متر باشد. 100تا  50ميلي متر بيشتر از عرض شالوده و حداقل ضخامت  100بتن مگر زير شالوده با ضخامت -4

اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  ست و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده ا

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  ونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قان

  كداميك از موارد زير در مورد شفته و بتن آهكي صحيح نمي باشد؟-8
  )وجود دانه هاي سنگي درشت در شفته آهكي در صورتي كه دانه بندي مناسب داشته باشدف مجاز است.1
  درصد مصالح سنگي باشدف مجاز است. 5)وجود خاك رس در بتن آهكي در صورتي كه تا 2
  درصد خاك كمتر نباشد، مجاز است. 15شفته آهكي در صورتي كه از  )وجد خاك رس در3
  درصد ريزدانه باشد. 20)خاك مناسب براي شفته آهكي بايد كمتر از 4
  

  صحيح است 4گزينه  20صفحه  8مبحث   9-2-2-8بر اساس بند  جواب :
 :ضوابط شفته و بتن آهكي مورد استفاده 

 شود مي پوكي از جلوگيري باعث كمتر آب - مگاپاسكال 1 فشاري مقاومت حداقل –افزايش مقاومت شفته آهكي با زمان  -
بتن  -درصد است.  15و خاك رس  درصد 25حداقل ريز دانه پيوسته با  بندي دانه با خاك آهكي، شفته براي خاك بهترين-

درصد  5تا مي تواند  آهكي مانند بتن سيماني است با اين تفاوت كه چسبنده آن خمير آهك است و مقدار خاك رس آن
  مصالح سنگي باشد.
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اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كالف صحيح مي باشد؟ كداميك از عبارات زير در خصوص ساختمان هاي بنايي محصور شده با-9
  )اختالف سطح در طبقه به هيچ وجه مجاز نمي باشد1
متر باشد، ابن طبقه به عنوان طبقه اي از  6/1)اگر تراز روي سقف زيرزمين نسبت به متوسط تراز زمين مجاور برابر 2

  ساختمان منظور نمي گردد.
  باشد. mm 750اطراف بام از كف تمام شده حداكثر مي تواند  )ارتفاع جان پناه3
 6متر از روي كالف زيرين تعبيه شود، حداكثر ارتفاع طبقه را مي توان تا  5/3)چنانچه يك كالف افقي اضافي در ارتفاع 4

  متر در نظر گرفت.
  

  صحيح است 4گزينه  47و  46 اتصفح 8مبحث   3-5- 5-8و  2-5-5-8بر اساس بند  جواب :
  قات ساختمانارتفاع و تعداد طب 8-5-5-2

  مورد ساختمان هاي مشمول اين فصل رعايت نكات زير الزامي است:در 
  الف) حداكثر تعداد طبقات بدون احتساب زيرزمين به دو محدود مي شود.

متر باشد، در  5/1ب) در احتساب تعداد طبقات ، تراز روي سقف زيرزمين نبايد نسبت به متوسط تراز زمين مجاور بيش از 
  ز به عنوان طبقه اي از ساختمان منظور مي گردد.غير اين صورت ، اين طبقه ني

  متر باشد. 8پ)تراز روي بام نسبت به متوسط تراز زمين مجاور نبايد بيش از 
متر مي باشد و در صورت تجاوز از اين حد، بايد يك  4ت)حداكثر ارتفاع طبقه (از روي كالف زيرين تا زير سقف)محدود به 

متر از روي كالف زيزرين تعبيه گردد.به اين ترتيب مي توان ارتفاع  4و در ارتفاع حداكثر كالف افقي اضافي در داخل ديوارها 
  متر افزايش داد. 6طبقه را حداكثر تا 

  برش قائم 8-5-5-3
  الف) پيشامدگي سقف

  در صورت وجود پيشامدگي سقف الزم است ضوابط زير رعايت گردد:
متر بيشتر نباشد و طره  5/1متر و براي بالكن هاي دو طرف باز از 2/1از طول پيشامده طره در مورد بالكن هاي سه طرف باز 

 ها بخوبي در سقف طبقه مهار شوند.

در صورتي كه طول پيشامده طره از حدود مذكور در فوق تجاوز نمايد طره بايد در برابر نيروهاي قائم زلزله مطابق مبحث 
 ششم مقررات ملي ساختمان محاسبه گردد.

 ميليمتر مجاز است. 700پيشامدگي ساختمان نبايد ديواري ساخته شود ولي ساخت جان پناه تا ارتفاع  روي هيچ قسمت

  ب) اختالف سطح در طبقه
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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حتي المقدور از ايجاد اختالف سطح در طبقه پرهيز شود.در صورت وجود اختالف سطح در طبقه، بايد ديوار هاي حد فاصل 
بندي مناسب تقويت شوند و يا اينكه دو قسمت ساختمان بوسيله درز انقطاع از دو قسمتي كه اختالف سطح دارند با كالف 

  يكديگر جدا شوند.
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  باشد...  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

ميلي متر ريخته مي  75شده براي اجرا در يك سازه بتن مسلح كه بتن آن به وسيله پمپ با قطر داخلي لوله  بتن تهيه-10
  شود، داراي مشخصات آمده در گزينه هاي ذيل است. كدام گزينه صحيح است؟

ميلي  19نه ، حداكثر قطر سنگدا7/2كيلوگرم بر متر مكعب بتن، مدول نرمي ماسه  350ميلي متر، سيمان  70)اسالمپ 1
  6/0متر، داراي فوق راون كننده، ماسه داراي ريزدانه كافي، حداكثر نسبت آب به سيمان 

ميلي  20، حداكثر قطر سنگدانه 5/2كيلوگرم بر متر مكعب بتن، مدول نرمي ماسه  375ميلي متر، سيمان  120) اسالمپ 2
  5/0نسبت آب به سيمان متر، داراي فوق راون كننده، ماسه داراي ريزدانه كافي، حداكثر 

ميلي  30، حداكثر قطر سنگدانه 0/3كيلوگرم بر متر مكعب بتن، مدول نرمي ماسه  400ميلي متر، سيمان  90) اسالمپ 3
  7/0متر، ماسه داراي ريزدانه كافي، حداكثر نسبت آب به سيمان 

ميلي  25، حداكثر قطر سنگدانه 5/2ه كيلوگرم بر متر مكعب بتن، مدول نرمي ماس 350ميلي متر، سيمان  100) اسالمپ 4
  65/0متر، ماسه داراي ريزدانه كافي، حداكثر نسبت آب به سيمان 

  
  صحيح است 1گزينه  85صفحه  9مبحث   5-8-9بر اساس بند  جواب :

  مشخصات بتن پمپي (پمپ شونده ) 9-8-5
  است. 6/0)حداكثر نسبت آب به سيمان در اين گونه  بتن ها 1
  في براي پمپاژ مي بايد داراي رواني متوسط تا زياد باشند.) بتن هاي مصر2
  ) بتني كه پمپاؤ  مي شود مي بايد تا حدودي روانتر از بتن هاي معمولي باشد تا از مسدود شدن لوله ها جلوگيري شود.3
د افزودني مناسب نظير به منظور آنكه نسبت آب به سيمان  از حد مجاز باالتر نرود مي بايد  براي تامين رواني بتن از موا 

  فوق روان كننده ها يا مواد افزودني آب نگهدار استفاده كرد.
  )مقادير توصيه شده براي شاخص هاي كارايي اين نوع بتن ها عبارتند از :4

  ميليمتر  40- 100الف) اسالمپ: 
  90/0-  95/0ب)ضريب تراكم : 

  ثانيه  3-5پ)وي بي : 
كيلوگرم باشد تا چسبندگي كافي بين اجزاي بتن  350- 400تن ها مي بايد در حدود ) عيار سيمان مصرفي در اين گونه ب5

  برقرار شود.
) در صورتيكه سنگدانه ها حاوي مقدار كافي ريزدانه نباشند مي بايد با افزودن مواد ريز ، چسبندگي كافي را در بتن ايجاد 6

  نمود.
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  باشد. 4/2- 3در حدود )مدول نرمي مناسب ماسه مصرفي در بتن پمپي مي بايست 7
و همچنين مقدار كافي ريزدانه ضروري  mm 5/37) در اين گونه بتن ها استفاده از دانه بندي پيوسته باا حداكثر اندازه  8

  است.
  ) ماسه مصرفي مي بايست داراي ريزدانه كافي باشد.9

  ر محدوده مياني دانه بندي باشند .) دانه بندي سنگدانه هاي ريز و درشت بتن هاي پمپي مي بايست تا حد امكان د10
است. همچنين در بتن هايي كه با پمپ  3-8-9)حداكثر قطر سنگدانه ، با توجه به قطر داخلي لوله پمپ ، مطابق جدول 11

  بتن ريزي مي شوند، نسبت  حداثر اندازه سنگدانه  به كوچكترين قطر داخلي لوله انتقال بتن نبايد از مقادير زير بيشتر باشد:
  ، براي سنگدانه هاي تيز گوشه  33/0الف)
  ، براي سنگدانه هاي كامال گرد گوشه40/0ب)
  است. 4-8-9) ميزان ظرفيت پمپاژ بتن، با توجه به قطر داخلي لوله پمپ و سرعت تخليه بتن مطابق جدول 12
ي از روان كننده ها استفاده ) در هواي گرم و نيز در شرايطي كه مسير پمپاژ طويل باشد توصيه مي شود كه در بتن پمپ13

  شود.
  حداكثر قطر سنگدانه با توجه به قطر داخلي لوله پمپ 3-8-9جدول 

  )mmحداكثر قطر سنگدانه ( )mmقطر داخلي لوله پمپ (  رديف
  بتن با عيار كم  بتن با عيار زياد

1  75  19  19  
2  100  25  19  
3  125  38  25  
4  150  50  38  
5  175  50  38  
6  200  68  50  

  
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

ر كم باشد، ميلي متر و بتن با عيا 150حداكثر قطر مجاز سنگدانه در بتن پمپي در صورتي كه قطر داخلي لوله پمپ -11
  برابر است با:

1( mm19    2(mm25    3(mm38    4(mm50  
  

  صحيح است 3گزينه  86صفحه  9مبحث   3-8-9جدول بر اساس  جواب :
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  پوران پژوهش             14صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)                 )طخ 30( 01334248تلفن :

  حداكثر قطر سنگدانه با توجه به قطر داخلي لوله پمپ 3-8-9جدول 
  )mmحداكثر قطر سنگدانه ( )mmقطر داخلي لوله پمپ (  رديف

  با عيار كمبتن   بتن با عيار زياد
1  75  19  19  
2  100  25  19  
3  125  38  25  
4  150  50  38  
5  175  50  38  
6  200  68  50  

  
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  راي بتن در مناطق ساحلي خليج فارس گزينه صحيح را انتخاب كنيد.در اج-12
كيلوگرم در متر مكعب بتن  425درصد و حداقل مقدار سيمان يا مواد سيماني  5/2)حداكثر جذب آب سنگدانه هاي ريز 1

  باشد.
در متر مكعب بتن  كيلوگرم 350درصد و حداقل مقدار سيمان يا مواد سيماني  3)حداكثر جذب آب سنگدانه هاي درشت 2

  باشد.
كيلوگرم در متر مكعب  350درصد و حداقل مقدار سيمان يا مواد سيماني  5/2)حداكثرجذب آب سنگدانه هاي درشت 3

  بتن باشد.
كيلوگرم در متر مكعب بتن  425درصد و حداقل مقدار سيمان يا مواد سيماني  3)حداكثر جذب آب سنگدانه هاي ريز 4

  باشد.
  

  صحيح است 3گزينه  79و  78صفحه  9مبحث   8-3- 8-9و  3-3-8-9بند  بر اساس جواب :
كيلوگرم در متر مكعب  425كيلوگرم در متر مكعب بتن و حداكثر آن  350حداقل مقدار سيمان يا مواد سيماني  9-8-3-3

  بتن مي باشد.
درصد و براي  5/2حداكثر حداكثر جذب آب سنگدانه هاي مصرفي در بتن مي بايد براي سنگدانه هاي درشت  9-8-3-8

  درصد باشد. 3سنگدانه هاي ريز حداكثر 
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comادات خود را با ايميل لطفا نظرات و پيشنه

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
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  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
داده شده است. مقاومت فشاري نمونه استاندارد  22MPaمتري برابر  ميلي 300مقاومت فشاري يك نمونه مكعبي -13

  استوانه اي آن به كداميك از مقادير زير بر حسب مگاپاسكال نزديك تر است؟
1(25      2(20      3(18      4(16  
  

  صحيح است 2گزينه  34صفحه  9مبحث   3-5-9و  2- 5-9و  1-5-9جداول بر اساس  جواب :
  1rمقادير  1-5-9جدول 

600×300  500×250  400×200  300×150  200×100  aa 2  
91/0  95/0  97/0  00/1  02/1  

1r  
  2rمقادير  2-5-9جدول 

 bمكعبي   100  150  200  250  300

9/0  95/0  00/1  00/1  05/1  
2r  

  3rمقادير  3-5-9جدول 
55  50  45  40  35  30  25   مقاومت فشاري نمونه  مكعبي

(mpa)  
10/1  11/1  13/1  14/1  17/1  20/1  25/1  3r  

مقاومت فشاري نمونه استوانه اي   با توجه به ضريب  25  30  35  40  45  50
(mpa)  

  
  )2خواهد شد (گزينه 55/19حاصل  25/1حاصل ميشود. و از تقسيم اين عدد بر  44/24مقدار  9/0بر  22از تقسيم 

اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  ... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
اختمان هاي بتن آرمه دستگاه نظارت مي تواند از نمونه برداري و آزمايش بتن ، در كداميك از شرايط در بتن ريزي س-14

  زير صرفنظر نمايد؟
  )در هيچ شرايطي دستگاه نظارت مجاز به عدم نمونه گيري براي آزمايش لتن نمي باشد.1
ي براي رضايت بخش بودن كيفيت بتن متر مكعب كمتر بوده و دليل 30)حجم هر وعده بتن ريزي در طول يك روز از 2

  موجود باشد.
  )منابع آزمايش هاي بتن پيمانكار ، در پروژه هاي مشابه همان رده بتن رضايت بخش باشد.3
متر مكعب كمتر بوده و دليلي براي رضايت بخش بودن كيفيت بتن  30)حجم كل بتن مصرفي در پروژه  ساختمان، از 4

  موجود باشد.
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  صحيح است 4گزينه  135صفحه  9مبحث   3-8-10-9ند بر اساس ب جواب :
  ضوابط و شرايط مجاز بودن عدم نمونه گيري از بتن هاي مصرفي 9-10-8-3

  در صورت تحقق شرايط زير مي توان از نمونه برداري و آزمايش مقاومت بتن صرفنظر كرد:
  كمتر باشد. 330mحجم كل بتن مصرفي در پروژه ساختمان مورد نظر -1
دليلي براي رضايت بخش بودن كيفيت بتن مصرفي وجود داشته باشد. تشخيص اين امر، مشروط بر ارائه داليل مورد نظر، -2

با دستگاه نظارت است. لذا سابقه استفاده از يك طرح مخلوط و يا سوابق مقاومت بتن هاي آماده به كار رفته در ساير پروژه 
تگاه نظارت، دليلي براي صرفنظر كردن از نمونه برداري و آزمايش بتن باشد، مشروط بر آن كه ها مي تواند به تشخيص دس

رده بتن ها و نيز نسبت هاي اختالط آنها يكسان بوده  و زمان زيادي ، مثال  بيش از  سه ماه، بين دو بتن مزبور وجود 
  نداشته باشد.

فوق، عدم نمونه گيري از بتن و عدم انجام آزمايش  2و1دهاي اكيدا يادآوري مي گردد كه در صورت عدم تحقق دقيق بن
  مقاومت بتن مجاز نيست.

اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
مسلح كه در هواي سرد ساخته مي شود از بتن با افزودني دوده سيليس استفاده ميشود ، روش در يك ساختمان بتن -15

  مجاز عمل آوري بتن كدام گزينه است؟
      0.43تا   0.4)روش عايقي براي نسبت آب به سيمان 1
  0.5) روش آبرساني براي نسبت آب به سيمان حداكثر 2
  0.5) روش عايقي براي نسبت آب به سيمان حداكثر 3
  0.35) روش عايقي يا آبرساني براي نسبت آب به سيمان 4

  صحيح است 1گزينه  70صفحه  9مبحث   1-7-9جدول بر اساس  جواب :
  روش هاي مجاز عمل آوري 1-7- 9جدول

نوع بتن و نسبت آب به 
  سيمان مخلوط بتن

  روش مجاز عمل آوري براساس شرايط محيطي
  شرايط محيطي هواي سرد  ي گرمشرايط محيطي هوا  شرايط محيطي معمولي

بتن معمولي با نسبت آب 
  و بيشتر 43/0به سيمان 

روش آب رساني و روش   روش آب رساني و روش عايقي
  عايقي

  روش عايقي

بتن حاوي مواد افزودني  
معدني مانند دوده  سليس 
، سرباره و متاكائولين ، با 
نسبت آب به سيمان كمتر 

  43/0از 

روش عايقي  براي بتن با   رسانيروش آب   روش آب رساني
تا   4/0نسبت آب به سيمان 

مجاز است. اما ساخت   43/0
بتن با نسبت آب به سيمان 

و كمتر  در هواي سرد  4/0
  مجاز نيست.
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اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...  (مجتمع آموزشي پوران

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است... هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع
بدست آمده است. در صورتي  13.2MPaبرابر  Iمقاومت فشاري هفت روزه يك نمونه بتن ساخته شده با سيمان نوع -16

  استفاده شود. كداميك از موارد زير صحيح مي باشد؟ IIIكه با مصالح و نسبت اختالط مشابه از سيمان نوع 
  در نظر گرفت. 16.5MPaرا مي توان  IIIوزه بتن با سيمان نوع ر 7)مقاومت فشاري 1
  در نظر گرفت. 18MPaرا مي توان  IIIروزه بتن با سيمان نوع  7) مقاومت فشاري 2
  در نظر گرفت. 24MPaرا مي توان  IIIروزه بتن با سيمان نوع  28) مقاومت فشاري 3
  در نظر گرفت. 24MPaتوان  را مي IIIروزه بتن با سيمان نوع  90) مقاومت فشاري 4
  

  صحيح است 4گزينه  146صفحه  9مبحث   24-10-9جدول بر اساس  جواب :
  تاثير نوع سيمان و سن بتن بر روي مقاومت فشاري نسبي بتن 24-10- 9جدول

  مقاومت فشاري (به صورت نسبي)  نوع سيمان
  روزه 90  روزه 28  روزه 7  روزه 1 

  Ι  30/0  66/0  00/1  20/1سيمان نوع
  ΙΙ  23/0  56/0  90/0  20/1سيمان نوع
  ΙΙΙ 57/0  79/0  10/1  20/1سيمان نوع
  ΙV 17/0  43/0  75/0  20/1سيمان نوع
  V  20/0  50/0  85/0  20/1سيمان

  بدست مي آيدمگاپاسكال  24برابر  66/0تقسيم بر  2/1ضرب در  2/13
ون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزم

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  ن زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه زما
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

بسته باشد، با فرض  150mmميلي متر نقشه در فواصل  125اگر پيمانكار ، فاصله ميلگردهاي برشي تير را به جاي -17
مقاومت برشي تامين شده توسط اين ميلگرد حدودا  ارضاء ضوابط مقررات ملي ساختمان از نظر فاصله ميلگردهاي برشي،

  چند درصد كاهش مي يابد؟
1(23      2(20      3(17      4(8  
  

  صحيح است 3گزينه  214صفحه  9مبحث  1-2-4-15-9بند بر اساس  جواب :



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             18صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  وزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آم

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  ن ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدو
  مهندس ناظر در كنترل و تحويل گيري موقعيت ميلگردهاي قطعات بتن مسلح، بايد رواداري هاي زير را رعايت نمايد:-18
  ميلي متر  12ميلي متر ،  600تا  200)براي تير با ارتفاع از 1
  ميلي متر 50انبي بين ميلگردها، ، )انحراف فاصله ج2
  ميلي متر 30)انحراف ضخامت پوشش بتني ، ، 3
  ميلي متر 75)در دال ها و ديوارها،، 4
  

  صحيح است 1گزينه  152صفحه  9مبحث  1-11-9بر اساس جدول  جواب :
  اداري هاي انحراف ميلگردهارو1-11-9جدول 

  ميلي متر ±8  الف)حداكثر انحراف ضخامت پوشش بتن محافظ ميلگرد ها
  ب)انحراف موقعيت ميلگردها با توجه به اندازه ارتفاع  مقطع اعضاي ميله اي خمشي ،ضخامت ديوارها ، 

  يا كوچكترين بعد ستون :
  ميلي متر ±8  ميلي متر 200تا -

  ميلي متر ±12  مترميلي  600تا  200بين -
  ميلي متر ±20  ميلي متر يا بيشتر 600-

  ميلي متر ±30  پ) انحراف فاصله جانبي بين ميلگردها
  ميلي متر ±20  در انتهاي ناپيوسته قطعات-

  ميلي متر ±50  در ساير موارد-
  

شي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموز
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  ستبراي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده ا

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
تركيب شيميايي يك نوع ميلگرد (نوع اول ) دقيقا مشابه با يك نوع ميلگرد ديگر (نوع دوم) بوده و هر دو نوع ميلگرد -19

از ميلگرد نوع دوم است. در مورد جوش  جوش پذيرند و تنها فرق آنها اين است كه درصد كرم در ميلگرد نوع اول بيشتر
  پذيري اين دو نوع ميلگرد كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟

  )هر دو ميلگرد به يك اندازه جوش پذيرند.1
  )ميلگرد نوع اول جوش پذيرتر از ميلگرد نوع دوم است.2
  ) ميلگرد نوع دوم جوش پذيرتر از ميلگرد نوع  اول است.3



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             19صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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  صد ساير تركيبات ، نمي توان جوش پذيري آنها را مقايسه كرد.)بدون اطالع از در4
  

  صحيح است 3گزينه  24صفحه  9مبحث   2-1-1-4-9بر اساس بند  جواب :
  كربن معادل فوالد: از رابطه زير به دست مي آيد: 9-4-1-1-2

)9 -4-1(1556

CuMovcrMn
cCeq 




  
به ترتيب درصد هر يك از عناصر كربن، منگنز، كرم، واناديم، موليبدن، مس و  Niو  C ،Mn ،Cr ،V ،Mo ،Cuدر اين رابطه 

  نيكل در فوالد مي باشد.
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  ه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهي
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  ا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرع

در حد فاصل بر ستون تا طول  (RBS)در مورد جوش بال به جان تيرهاي ساخته شده از ورق با مقطع كاهش يافته -20
  مشخصي بعد از مفصل پالستيك كداميك  از گزينه هاي زير صحيح است؟

  )در قاب هاي از نوع خمشي متوسط جوش مي تواند از نوع گوشه دو طرفه باشد.1
  )جوش بايد از نوع نفوذي با نفوذ كامل با جوش گوشه تقويتي در هر دو طرف جان باشد.2
  )اگر جوش از نوع نفوذي كامل باشد، كفايت مي كند.3
  )جوش بايد از نوع نفوذي با نفوذ كامل با درز نيم جناغي دورو باشد.4
  

  صحيح است 2گزينه  242صفحه  10مبحث   1-13-3-10بند  5مورد  بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

275yFبا توجه به الزامات لرزه اي مصالح فوالدي ، اگر تنش تسليم تعيين  شده فوالدي برابر -21 MPa  باشد ، حداقل
  چقدر بايد باشد؟ MPaمقاومت كششي نهايي آن بر حسب 

1(330      2(360        3(370      4(420  
  

  صحيح است 1گزينه  200صفحه  10مبحث   1-3-3- 10بر اساس بند  جواب :
  ميشود 330برابر  275در  2/1حاصلضرب 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             20صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  اي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده استبر

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از عبارات زير صحيح نمي باشد؟-22
  است. 6mm)در سازه تحت بار ديناميكي حداقل مجاز اندازه جوش گوشه 1
  برابر قطر سوراخ مي باشد. 4ش هاي گوشه انگشتانه )حداقل فاصله مركز به مركز سوراخ هاي جو2
  )حداقل بعد جوش گوشه تابع ضخامت قطعه نازك تر است.3
  )استفاده از جوش شياري با نفوذ نسبي در بارگذاري متناوب مجاز نيست.4
  

  صحيح است 1گزينه  148صفحه  10مبحث   2-9- 2-10يادآوري زير جدول بر اساس  جواب :
سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد n@gmail.comPouranGilaلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

ميلي متر استفاده  شده است. به اين منظور ،  16براي مهاربندي موقت يك قاب در كارگاه از ميلگرد جوش پذير به قطر -23
ميلي متر با جوش شياري به ورق اتصال جوش داده شده است مقاومت طراحي جوش ميلگرد  50طرف ميلگرد به طول دو 

و از خروج از  60E، در برابر كشش وارد در امتداد ميلگرد به كدام گزينه نزديك تر است، الكترود از نوع nRبه ورق  ،
يت كشش ميلگرد نسبت بخ خط خوش صرفنظر مي شود انجام جوش در محل و بازرسي چشمي جوش توسط بازرس مركز

  ذيصالح جوش انجام گرفته است)
1(24kn              
2(34kn  
3(44kn 

4(54kn  
  

  صحيح است 2گزينه  154صفحه  10مبحث  بر اساس جواب :
ني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زما

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده استبراي 
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             21صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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  در قاب فوالدي مقابل ، كدام گزينه در خصوص ضريب طول موثر ستون ها در صفحه قاب درست است؟-24
)EI تحليل و طرلحي از الزامات روش تحليل طول موثر  تمامي ستون ها در صفحه داخل قاب يكسان فرض مي شود و در

  استفاده مي شود.)

  
  

  صحيح است 3گزينه  10مبحث  بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  يه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، ته
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  عا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شر

استفاده  A325از نوع  M22عدد پيچ  10در يك اتصال پيچي از نوع اتكايي دو ورق به يكديگر مطابق شكل مقابل ، از -25
و با همان فواصل   A490از نوع  M20عدد پيچ  10از  A325از نوع  M22عدد پيچ  10شده است. در صورتي كه به جاي 

حالت هاي حدي زير ممكن است جواب ندهد؟ (فرض كنيد فواصل حداقل و حداكثر پيچ ها در هر  استفاده شود، كداميك از
  دو حالت رعايت شده است.)

         )مقاومت اتكايي در جدار سوراخ پيچ ها1
  )مقاومت برشي قالبي ورق ها2
  )مقاومت كششي پيچ ها3
  )مقاومت برشي پيچ ها 4
  

  صحيح است 1گزينه  10مبحث  بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             22صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)                 )طخ 30( 01334248تلفن :

به كداميك از  M22بور پيچ هاي حداقل فاصله آزاد الزم بين دو سوراخ لوبيايي كوتاه در امتداد طول آن ها براي ع- 26 
  مقادير زيرنزديك تر است؟

1(72mm          
2(66mm 

3(42mm  
4(36mm  
  

  صحيح است 4گزينه  160صفحه  10مبحث   2-3- 9-2-10بند مورد پ  بر اساس جواب :
  ميليمتر ميشود 36تا كم شود حاصل  30و از آن بايد  مي شودميليمتر  66برابر  22برابر  3

زمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آ
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  مان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه ز

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  گزينه صحيح را انتخاب كنيد؟ 10mmدر مورد برش ورق فوالدي با ضخامت -27
  )بايد از دستگاه برش شعله ريلي استفاده كرد.2    )مي توان از دستگاه گيوتين استفاده كرد.1
  )بايد از اره يا برش دستي استفاده كرد.4    از برش، پيش گرمايش انجام شود. )بايد قبل3
  

  صحيح است 1گزينه  259صفحه  10مبحث   2-4-4- 10بند  بر اساس جواب :
  مي توان از دستگاه گيوتين استفاده كرد.ميليمتر  12براي ورق با ضخامت مساوي يا كمتر از 

اصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در ف
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  يدمطرح نماي PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  در برش زدن ورق هايي كه ساخت قطعات فوالدي مصرف مي شوند، كدام عبارت صحيح است؟-28
  است. توسط دستگاه گيوتين مجاز 15mm)برش قطعات يا ضخامت كمتر از 1
بايد قبل از برش گرمايي ، پيش  40mmو قطعات ساخته شده با جوش با ضخامت بيش از  ) در نيم رخ هاي سنگين2

  درجه سلسيوس انجام شود. 55گرمايش تا دماي حداقل 
بايد  قبل از برش گرمايي ، پيش  40mm)در نيم رخ هاي سنگين و قطعات ساخته شده با جوش با ضخامت بيش از 3

  درجه سلسيوس انجام شود. 65ا دماي حداقل گرمايش ت
  زدن يا تعميركاري توسط جوش نداردنياز به سنگ  5mm) در برش با شعله ، ناهمواري هاي تا 4

  صحيح است 3گزينه  259صفحه  10مبحث   2-4-4- 10بند  بر اساس جواب :



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             23صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)                 )طخ 30( 01334248تلفن :

وسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون ت
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  ادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه زمان زي

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
500در يك ستون با مقطع مختلط محاط در بتن كه ابعاد مقطع بتني -29 500  ميلي متر مي باشد، كوچك ترين پروفيل
IPE ب گردد كداميك از مفاطع زير مي باشد؟كه مي توان استفاده نمود تا مقطع مختلط محسو  

1(IPE160   2( IPE200    3( IPE240      4( IPE300  
  

  صحيح است 2گزينه  116صفحه  10مبحث   1-2-8-2-10بند  1مورد  بر اساس جواب :
كه يك درصد مقطع داده شده را  سطح مقطع هسته فوالدي بايد حداقل يك درصد مساحت كلي مقطع مختلط باشد

  صحيح است 2محاسبه نموده و با استفاده از جدول اشتال گزينه 
اصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در ف

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  يدمطرح نماي PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

عدد هرز هستند. در مورد اين اتصال  2پيچ موجود در يك اتصال  18در يك سيستم قاب فوالدي سبك، از تعداد -30
  كداميك از موارد زير صحيح مي باشد.؟

  )مي توان ظرفيت پيچ هاي هرز را چه در كشش و چه در برش محسوب نمود.1
  ) مي توان ظرفيت پيچ هاي هرز را در كشش محسوب نمود.2
  ) مي توان ظرفيت پيچ هاي هرز را چه در كشش و چه در برش صرفنظر  نمود.3
  ) مي توان ظرفيت پيچ هاي هرز را در برش محسوب نمود.4
  

  صحيح است 4گزينه  35صفحه  11مبحث   3-1-8-2- 11بند  بر اساس جواب :
از ظرفيت پيچ هاي هرز در كشش مستقيم صرف نظر مي شود ولي در برش زماني موثر است كه تعداد آنها  11-2-8-1-3

  ميشود) 7/2عدد  ميشود  18درصد  15( درصد تعداد كل پيچ هاي موثر در اتصال نباشد. 15بيشتر از
ار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسي

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد .comPouranGilan@gmailلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             24صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)                 )طخ 30( 01334248تلفن :

كه به هم وصل مي شوند. چند ميلي متر مي  (LSF)حداقل ميزان همپوشاني دو تيرچه در سيستم قاب فوالدي سبك -31
  باشد؟

1(160      2(120      3(150      4(180  
  

  صحيح است 3گزينه  36صفحه  11مبحث   8-3-8-2- 11بند  بر اساس جواب :
  ميلي متر باشد.150ميزان هم پوشاني دوتيرچه كه به هم وصل مي شوند بايد حداقل  11-2-8-3-8

ن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر ت
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  ه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گون
  كداميك از گزينه هاي زير مربوط به كاربرد ميز پرنده است؟-32
  )تامين ........   مناسب براي جوشكاران اسكلت در ارتفاع1
  )ايجاد سطح مناسب براي باال بردن پانل هاي پيش ساخته بتني ظريف با جرثقيل2
  لب بندي كف دال هاي تخت در اجراي سيستم قاب تونلي)قا3
  )انتقال تجهيزات حساس مكانيكي به پشت بام ساختمان هاي مرتفع4
  

  صحيح است 3گزينه  98صفحه  11مبحث   1-7-6-11بند مورد ب  بر اساس جواب :
  ب. اجرا با استفاده از قالب هاي موسوم به ميز پرنده

اين روش، پس از اجراي يكپارچه و همزمان ديوارهاي بتن مسلح توسط قالب هاي تخت و در اجراي سيستم قالب تونلي به 
گيرش اوليه بتن ديوارها، قالب هاي بزرگي به شكل ميز با پايه هاي متكي به چرخ يا غلتك موسوم به ميز پرنده مورد 

س سقف آرماتوربندي و بتن ريزي استفاده قرار گرفته و كل سطح زيرين سقف توسط اين قالب ها پوشش داده مي شود سپ
  مي شود.

اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
، در نقاطي از آن پوكي ، حفره و  (3D)بعدي  اگر پس از اجراي ديوار باربر در سيستم پانل پيش ساخته سبك سه-33

  فاصله بين اليه هاي بتني پاششي يافته شد، چه اقدامي بايد انجام شود؟
  )تمام ديوار بايد تخريب و جايگزين شود1
  )محل پوك و حفره دار بتن تخريب و بتن پاشي مجدد صورت گيرد.2
  ك و ارتفاع ديوار باشد ، بايد تخريب و دوباره اجرا شود.)ناحيه اي به صورت نوار قائم كه در برگيرنده ناحيه پو3



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             25صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)                 )طخ 30( 01334248تلفن :

  ) ناحيه اي به صورت نوار افقي كه در برگيرنده ناحيه پوك و طول  ديوار باشد ، بايد تخريب و دوباره اجرا شود.4
  

  صحيح است 2گزينه  88صفحه  11مبحث   36-7-5- 11بند  بر اساس جواب :
بايد عالمت گذاري شده و پس از تخريب، نسبت به بتن پاشي مجدد آن اقدام محل هاي پوك و حفره دار  11-5-7-36

  شود.
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comنظرات و پيشنهادات خود را با ايميل لطفا 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  ر كارگاه كداميك از موارد زير صحيح مي باشد؟در مورد كار با نردبان د-34
  متر باشد 3)ارتفاع نردبان دو طرفه در حالت باز بايد بيش از 1
  در جه باشد. 75)زاويه نردبان يك طرفه با سطح مبنا بايد حتما بيش از 2
  متر مورد استفاده قرار گيرد. 7)نبايد نردبان يك طرفه با طول بيشتر از 3
  يك متر از كفي كه براي رسيدن به آن مورد استفاده قرار مي گيرد بلندتر باشد.)طول نردبان بايد 4
  

  صحيح است 4گزينه  52صفحه  12مبحث   1-3-7- 12بند  بر اساس جواب :
  نردبان 3-7-12

ي فاقد متر از كفي كه براي رسيدن به آن مورد استفاده قرار مي گيرد، بلندتر بوده و اين قسمت اضاف 1چ: طول نردبان بايد 
  پله باشد.

متر بايد مجهز به سامانه متوقف كننده از سقوط باشد. بعالوه در اين نوع نردبان  3نردبان ثابت با طول بيش از  2-3-7-12
متر، يك پاگرد تعبيه شود و هر قطعه از نردبان كه بين دو پاگرد قرار دارد، نبايد در امتداد قطعه قبلي  9بايد حداكثر در هر 

  محافظت شود. 2-5-12ين نردبان و پاگرد آن بايد به وسيله نرده مطابق مفاد بخش باشد. همچن
افزودن ارتفاع نردبان با قراردان اجسامي از قبيل جعبه يا بشكه در زير پايه هاي آن يا اتصال دو نردبان كوتاه به  3-3-7-12

  تر مورد استفاده قرار گيرد.م 10يكديگر مجاز نيست. به عالوه نبايد نردبان يك طرفه با طول بيش از 
نردبان دو طرفه بايد مجهز به قيد يا ضامني باشد كه از به هم خوردن شيب آن جلوگيري به عمل آيد. ضمنا در  4-3-7-12

  متر بيشتر باشد. 3حالت باز نبايد ارتفاع آن از 
 75بين نردبان و سطح مبنا در حدود استقرار نردبان يكطرفه قابل حمل بايد بگونه اي باشد كه زاويه ايجادي  6-3-7-12

درجه بوده، و يا شيب آن طوري انتخاب شود كه فاصله بين پايه نردبان تا پاي سازه يك چهارم فاصله تكيه گاه فوقاني بر 
  روي سازه تا سطح مبنا باشد.

كه تگيه گاه تحتاني با  درجه 90تا  75در صورت اجبار در استقرار نردبان يكطرفه قابل حمل در زاويه اي بين  7-3-7-12
  سطح مبنا ايجاد مي نمايد، بايد نردبان به وسيله اتصاالتي با سازه يا ديوار به صورت ايمن بسته و محكم گردد.



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             26صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)                 )طخ 30( 01334248تلفن :

اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  ، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  ه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموع
  در مورد جوشكاري كداميك از عبارات زير صحيح است.؟-35
  )براي جوشكاري ظرف هاي بسته فاقد مواد قابل اشتعال، الزم است منفذي در آن  ايجاد شود.1
  براي تعويض  مشعل جوشكاري الزم است جريان گاز با خم كردن  شلنگ قطع شود.)2
  ل جوشكاري مي توان  از  شعله مشعل ديگر  يا كبريت استاندارد استفاده نمود.)براي  روشن كردن مشع3
  )براي نشت يابي شلنگ ها  واتصاالت  بايد از روغن  مايع  و يا گريس استفاده  نمود.4
  

  صحيح است 1گزينه  18صفحه  12مبحث   6-4- 2-12بند قسمت ح  بر اساس جواب :
  و برق رعايت موارد زير الزامي است:برشكاري و جوشكاري با گاز  6-4-2-12

ح: هيچ نوع ظرف بسته، حتي اگر عاري از مواد قابل اشتعال و انفجار باشد، نبايد مورد جوشكاري يا برشكاري حرارتي قرار 
  گيرد، مگر آنكه قبالً منفذذي در آن ايجاد شود.

  از كف صابون استفاده شود. خ: براي نشت يابي شيلنگ هايي برشكاري و جوشكاري و اتصاالت  آنها بايد
د: در هنگام تعويض مشعل برشكاري و جوشكاري،بايد جريان گاز از طريق شير و رگالتور قطع گردد.از روش هاي خطرناك و 

  غير ايمن از قبيل خم كردن شيلنگ جهت انسداد آن بايد اكيداً خودداري به عمل آيد.
  از فندك يا شعله پيلوت(گيرانه)استفاده شود.ذ: براي روشن كردن مشعل برشكاري و جوشكاري بايد 

اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comميل لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با اي
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  = كداميك از عبارات زير  صحيح است ؟36
  داراي پايه هاي عمودي باشد. 2.26Mدر فواصل حداكثر )نرده حفاظتي بايد 1
  ) براي كارگران ماسه پاش و بتن پاش استفاده از عينك ايمني و سپري محافظ براي ايمني كفايت مي كند.2
  متر بايد مجهز به سامانه متوقف كننده از سقوط باشد. 4) نردبان ثابت با طول 3
  متر است . 5/0رگاه هاي مخصوص عبور افراد )حداقل عرض مجاز راه هاي شيب  دار و گذ4
  

  صحيح است 3گزينه  52صفحه  12مبحث   2-3-7- 12بند  بر اساس جواب :



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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متر بايد مجهز به سامانه متوقف كننده از سقوط باشد. بعالوه در اين نوع نردبان  3نردبان ثابت با طول بيش از  : 12-7-3-2
شود و هر قطعه از نردبان كه بين دو پاگرد قرار دارد، نبايد در امتداد قطعه قبلي  متر، يك پاگرد تعبيه 9بايد حداكثر در هر 

  محافظت شود. 2-5-12باشد. همچنين نردبان و پاگرد آن بايد به وسيله نرده مطابق مفاد بخش 
اده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن ز

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  پي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه ك

  به كدام گروه از كارگران زير بايد قرص هاي نمك طعام داده شود.؟-37
  )كارگراني كه در گرماي زياد براي مدت مديدي كار مي كنند.1
  ) كارگراني كه در سرماي زياد براي مدت مديدي كار مي كنند.2
  در رطوبت  زياد براي مدت مديدي كار مي كنند.) كارگراني كه 3
  ) كارگراني كه با قير و اسفالت براي مدت مديدي كار مي كنند.4
  

  صحيح است 1گزينه  24صفحه  12مبحث   1-2-3- 12بند  بر اساس جواب :
ان قرار گيرد. ضمنا به در تمام محل هاي كار در كارگاه ساختماني، بايد آب آشاميدني سالم، گوارا و كافي در اختيار كارگر

  كارگراني كه در گرماي زياد براي مدت مديدي كار مي كنند بايد قرص هاي نمك طعام داده شود.
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  يعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طب
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  م است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرا

متر  26طبقه با ارتفاع  8متر تخريب و به جاي ان يك بناي  15طبقه قديمي با ارتفاع  4در نظر است يك ساختمان -38
  ساخته شود در جه شرايطي احداث راهرو سرپوشيده موقت در راه عبور عمومي براي اين پروژه الزامي است؟

  متر كمتر باشد. 7و  5/6يب و بازسازي به ترتيب از )فاصله ساختمان از معابر عمومي مجاور در زمان تخر1
  متر كمتر باشد. 8و  5/7) فاصله ساختمان از معابر عمومي مجاور در زمان تخريب و بازسازي به ترتيب از 2
  متر كمتر باشد. 5/6و  6) فاصله ساختمان از معابر عمومي مجاور در زمان تخريب و بازسازي به ترتيب از 3
  براي اين پروژه الزم نيست ولي توصيه ميشود جهت ايمني بيشتر عابرين احداث شود.)احداث راهرو 4
  

  صحيح است 3گزينه  12صفحه  12مبحث   3-2-2- 12بند  بر اساس جواب :
-12در موارد زير در تمام طول و عرض مجاور بنا، احداث راهروي سرپوشيده موقت در راه عبور عمومي با رعايت مفاد بخش 

  است: الزامي 5-4
  متر) 6( درصد ارتفاع آن باشد. 40الف: در صورتي كه فاصله بناي در دست تخريب از معابر عمومي كمتر از 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             28صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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  متر) 5/6( درصد ارتفاع آن باشد. 25ب: در صورتي كه فاصله بناي در دست احداث يا تعمير و بازسازي از معابر عمومي كمتر از 
ني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زما

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده استبراي 
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

در ساختمان هاي با مصالح بنايي مسلح مناسب براي بارهاي انفجاري كم ميلگردهاي مسلح كننده بايد از رده -39
  ..............باشند.

1(S400   2    و باالتر( S400   فقط 3    و پايين تر(S400      4 حتما باالتر از(S400    
  

  صحيح است 2گزينه  31صفحه  21مبحث   4-2-2-3- 21بند  بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  حرام است... هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا

  به طور كلي در مورد جوش هايي كه ورق هاي نازك را به هم متصل مي كند كدام گزينه صحيح است.؟-40
  )تمايل به ترك خوردن به داليل مختلف كمتر است.1
  ) تمايل به ترك خوردن به دليل جرم كم ورق ها بيشتر است.2
  شتر است.) تمايل به ترك خوردن به دليل انعطاف پذيري ورق ها بي3
  ) تمايل به ترك خوردن به دليل سرعت زياد سرد شدن ورق ها بيشتر است.4
  

  صحيح است 1گزينه  145صفحه  شيتاب راهنماي جوش و اتصاالت جوك  3-4-5بند  بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  ن مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اي
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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متر دو تسمه فوالدي مطابق شكل به يكديگر جوش مي شوند.جوش ها نواري  4براي ساختن يك عضو فوالدي به طول -41
ميلي متر و در اثر انقباض جوشها در عضو، انحناي طولي بوجود مي آيد . ميزان انحناي طولي و نوع  10گوشه هستند يا بعد 

جاد شده در عضو (ناشي ناشي از جوش) به كدام گزينه نزديكتر است؟(از اثر بعد جوش در تعيين مشخصات انحناي اي
  هندسي مقطع صرفنظر شود. ابعاد شكل به ميلي متر مي باشند)

           ميلي متر و انحناي محدب 5/5)1
  ميلي متر و انحناي محدب 5/6) 2
  ميلي متر و انحناي مقعر 5/5) 3
  و انحناي محدب ميلي متر 4)4
  

  صحيح است 4گزينه  166صفحه  شيتاب راهنماي جوش و اتصاالت جوك  7-6بند  بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comنظرات و پيشنهادات خود را با ايميل  لطفا

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  براي جلوگيري از وقوع ترك در جوش موثر نيست ؟كداميك از روش هاي زير -42
  )استفاده از روكش الكترود كم هيدروژن2      )استفاده از فلز پايه با فسفر كمتر 1
  )افزايش گيرداري درز4      )كاهش رطوبت در سطح شيار جوش3
  

  صحيح است 4گزينه  143صفحه  شيتاب راهنماي جوش و اتصاالت جوك  1-4-5بند  بر اساس جواب :
و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  رح نماييدمط PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  كداميك از گزينه هاي زير بركاربرد الكترود گوج داللت دارد؟-43
  )مضرس كردن درز جوش2      )جوشكاري فوالدهاي ضد زنگ 1
  )جوشكاري آلومينيوم4      پشت كار )برداشتن ريشه جوش از 3
  

  صحيح است 3گزينه  118صفحه  شيتاب راهنماي جوش و اتصاالت جوك  9-4بند  بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  باشد...  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفندپاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  بزرگ بر اثر بار وارده چقدر است؟ ABلنگر داخلي تير بيشترين -44
1(7

6

PL            

2( 4

3

PL  
3(PL 

4(2

3

PL  
  

  صحيح است 3گزينه  حليل سازهت بر اساس جواب :
max0 , 0A B AM R P R M pL        

ي چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زمان
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  هيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده استبراي ت

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
)با فرض اينكه با قاب مطابق شكل طول تير سه برابر ارتفاع ستون باشد. (-45 3 )l h  و تمامي اعضا دارايEL  يكسان

  تون سمت چپ چقدر خواهد بود؟ (از تغيير شكل هاي برشي و محوري صرفنظر شود)باشند . نيروي محوري س
1( 

2

F              

2( 
3

F  

3( 
6

F  

4( 
12

F  
  

  صحيح است 2گزينه  حليل سازهت بر اساس جواب :

0 2 .
2 3 3B

F Fh Fh F
M h R L R

L h
           
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
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  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
كرد بين  بسته به شرايط حداكثر تعداد كيسه هاي سيمان كه مي توان بر روي هم انبار 9مي دانيم كه براساس مبحث -46
  عددد است. در مورد برداشتن كيسه هاي سيمان انبار شده كدام گزينه صحيح است؟ 12تا  8
  )نحوه برداشتن انها مهم نيست.1
  )برداشتن آنها بايد به صورت ستوني باشد.2
  ) برداشتن آنها بايد به صورت رديف هاي افقي انجام شود.3
  رداشته شود.)بسته به شرايط محيطي بصورت افقي يا ستوني ب4
  

  صحيح است 3گزينه  79صفحه  12مبحث   6-8-11- 12بند  بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comرات و پيشنهادات خود را با ايميل لطفا نظ

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  متر ، حداقل تعداد پايه هاي اطمينان چقدر است؟ 8و  6، 4ه بتن آرمه (مسلح) به دهانه هاي ردر يك تير يكس-47
  عدد 1)4      عدد 2)3      عدد 3)2      عدد 4)1
  

  صحيح است 2گزينه  161صفحه  9مبحث   7-1-12-9ند ب بر اساس جواب :
گام برداشتن قالب سطوح زيرين قطعات بتن آرمه بايد پايه هايي را به عنوان پايه هاي اطمينان در زير سطح باقي )هن1

و در عين حال تا كسب مقاومت كافي بتن، از بروز مشكالت  گذاشت تا از بروز تغيير شكل هاي تابع زمان جلوگيري شده
  مقاومتي و تغيير شكلي در ساختمان جلوگيري كند.

متر، تيرهاي كنسول به طول بيشتر از دو و نيم متر، دال 5يش بيني پايه هاي اطمينان براي تيرهاي با دهانه بزرگتر از )پ2
هاي با دهانه بزرگتر از سه متر، و دال هاي كنسول، به طول بيشتر از يك ونيم متر اجباري است. تعداد پايه هاي اطمينان، 

بايد از طريق محاسبه و بر مبناي مقاومت كوتاه مدت بتن بدست آورد ولي در هر حال فاصله بين آنها، ومشخصات آنها را مي 
  فاصله بين آنها نبايد از سه متر بيشتر باشد.

اده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن ز
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  پي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه ك
  نامه و نحوه تشكيل و اداره مجمع عمومي صحيح است؟كدام گزينه در مورد تنظيم شيوه -48
  )به پيشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي 1
  به پيشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيات عمومي و تنفيذ وزارت راه و شهرسازي )2
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  به پيشنهاد هيات مديره  و تصويب شوراي مركزي و تنفيذ وزارت راه و شهرسازي )3
  غ وزارت راه و شهرسازي)به پيشنهاد و ابال4
  

  صحيح است 2گزينه  3صفحه   اصالحيه قانون نظام مهندسي ساختمان 3بصره ت بر اساس جواب :
اده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن ز

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  پي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه ك

كميته ترويج و پايش اخالق حرفه اي در سازمان نظام مهندسي ساختمان استانها توسط كدام مرجع انتخاب مي شود و -49
  چهارچوب ترتيبات اجراي وظايف اين كمينه توسط كدام مرجع تعيين و ابالغ خواهد شد؟

ت مديره انتخاب و در چهار چوب  ترتيباتي كه هيات مديره معين )توسط اداره كل راه و شهر سازي استان با هماهنگي هيا1
  و ابالغ مي نمايد. عمل مي كنند.

توسط  گروه هاي تخصصي در نظام مهندسي استان انتخاب و در چهار چوب  ترتيباتي كه هيات مديره معين و ابالغ مي  )2
  نمايد. عمل مي كنند.

در چهار چوب  ترتيباتي كه گروه هاي تخصصي  معين و ابالغ مي نمايد. توسط  هيات مديره نظام مهندسي انتخاب و  )3
  عمل مي كنند.

توسط  هيات مديره نظام مهندسي ساختمان استان  انتخاب و در چهار چوب  ترتيباتي كه شوراي مركزي معين و ابالغ  )4
  مي نمايد. عمل مي كنند.

  
  صحيح است 4گزينه  2صفحه   اصالحيه قانون نظام مهندسي ساختمان بر اساس جواب :

اده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن ز
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  پي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه ك
يت تمامي عمليات اجراي ساختمان ، تعيين پيمانكاران براي هر در قراردادهاي اجراي ساختمان (پيمان مديريت)مسئول-50

  يك از قسمت هاي ساختمان و عقد قرارداد با انها برعهده چه كسي است؟
  )مالك با نماينده قانوني او2            ديرم)1
  )با تعيين سازمان استان بر عهده پيمانكاران جزء است4    )در هر بخش بر عهده پيمانكاران مربوطه است 3
  

  صحيح است 1گزينه  161صفحه  2مبحث   3-4ند ب 4ماده  بر اساس جواب :
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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اده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن ز
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  پي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه ك
  مورد مصرف مواد افرزودني شيميايي روان كننده بتن ، كدام عبارت ضصحيح است؟در -51
  )استفاده از آنها در بتن ريزي قطعات فشاري مانند ستون ها مجاز نمي باشد.1
  روز از زمان توليد آنها گذشته باشد ، نبايد مصرف شوند. 90)در صورتي كه بيشتر از 2
و قسمتي از آن مصرف و باقي مانده مصرف نشده باشد مصرف باقي مانده مجاز )در صورتي كه بسته بندي آن باز شده 3

  نيست.
  درصد وزني سيمان است. 5)حداكثر ميزان مصرف مواد افزودني 4
  

  صحيح است 4گزينه  20صفحه  9مبحث   1-5-3-9 بند بر اساس جواب :
اده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن ز

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  پي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه ك

براي ساختن پي هاي بتن مسلح يك ساختمان دو طبقه در مكاني كه داراي شرايط محيطي ماليم بوده و با كمبود آب -52
،؛  PHكار مي خواهد از آب چاه محلي در ساختن بتن استفاده كند اگر بخواهيم تنها چهار عامل آشاميدني روبروست پيمان

يون كلر، سولفات و مقاومت بتن ساخته شده با اين آب را مالك قضاوت قرار دهيم كدام گزينه كه در آن نتايج آزمايشات 
بوده و  C20عوامل ياد شده به ترتيب درج گرديده ، دال بر مجاز بودن استفاده از آب چاه محلي است؟ (بتن مورد نظر 

  را به دست آورده است.) 23MPaآب مقطر مقاومت آزمايشگاه براي نمونه هاي ساخته شده با 
1(21 ,850 , 450 ,7MPa ppm ppm    2( 20 ,1100 ,550 ,9MPa ppm ppm  
3( 22 ,800 , 400 , 4MPa ppm ppm    4( 19 ,900 , 450 ,7MPa ppm ppm  
  

  صحيح است 1گزينه  124صفحه  9مبحث   3-4-10-9ند ب بر اساس جواب :
  آب غير آشاميدني 9-10-4-3

آب غير آشاميدني را هنگامي مي توان قابل قبول تلقي كرد كه نتايج حاصل از يك آزمونه و يا ميانگين نتايج حاصل از دو 
  ط مربوط را برآورده سازند:متوالي ضوابآزمونه 

1(PH  باشد. 5/8يا بيشتر از  5آب مصرفي در بتن نبايد كمتر از  
درصد مقاومت نظير آزمونه 90روزه آزمونه هاي مالت ساخته شده با آب غير آشاميدني حداقل معادل  28و 27)مقاومت 2

  هاي مشابه ساخته شده با آب مقطر باشد.
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اخته شده با آب غير آشاميدني بيش از يك ساعت)زمان گيرش اوليه خمير سيمان س3  با زمان گيرش نظير خمير
  سيمان ساخته شده با آب مقطر تفاوت نداشته باشد.

)نتيجه انبساط حجم به دست آمده از آزمايش سالمت سيمان، در آزمونه ساخته شده با آب غير آشاميدني از نتيجه به 4
  نظير ساخته شده با آب آشاميدني بيشتر نباشد. دست آمده از آزمونه

  بيشتر نباشد. 18-10-9هيچ يك از مواد زيان آور موجود در آب مصرفي در بتن از مقادير جدول)5
درصد وزن سيمان مصرفي در همان حجم از بتن بيشتر  5/2)ميزان چربي معدني آب مصرفي در يك حجم معين از بتن از6

  نباشد.
فوق تا قبل از تدوين استاندارد ملي ايران بايد مطابق با يكي از استانداردهاي معتبر بين  6و 5،2،1بندهايآزمايش ضوابط 

  المللي صورت گيرد.
  حداكثر مقدار مجاز مواد زيان آور در آب مصرفي در بتن18-10- 9جدول

  

نوع ماده  رديف
  زيان آور

شماره استاندارد   شرح مصرف
ايران براي روش 
  آزمون مربوط

اكثر مقدار حد
مجاز(وزني) 

)ppm(  
  ذرات معلق  1

  جامد
  بتن پيش تنيده در هر شرايط محيطي

  بتن غير مسلح و بدون آرماتور
  بتن آرمه  در هر شرايط  محيطي ماليم و متوسط

  بتن آرمه  در هر شرايط  محيط شديد و بسيار شديد و فوق العاده

-  
-  
-  
-  

1000  
2000  
2000  
1000  

2  
3  
4  
  كل مواد  5

  محلول در
  آب

  بتن پيش تنيده در هر شرايط محيطي
  بتن غير مسلح و بدون اقالم فلزي مدفون

  بتن آرمه  در هر شرايط  محيطي ماليم و متوسط
  بتن آرمه  در هر شرايط  محيط شديد و بسيار شديد و فوق العاده

-  
-  
-  
-  

1000  
35000  
2000  
1000  

6  
7  
8  
  كل يون  9

  كلريد
 cl  

  بتن پيش تنيده در هر شرايط محيطي
  بتن غير مسلح و بدون آرماتور  و بدون اقالم فلزي مدفون

  بتن آرمه  در هر شرايط  محيط شديد و بسيار شديد و فوق العاده
  بتن آرمه  در هر شرايط  محيطي ماليم و متوسط

مواد آلومينيومي يا بتن غير مسلح و بدون آرماتور  ولي داراي 
  قلزات  غير مشابه يا داراي قالب هاي گالوانيزه

  
-  
-  
-  
-  
-  

  
500  

10000  
500  
1000  
1000  

10  
11  
12  
13  

  كل يون  14
  سولفات
 4os  

  بتن پيش تنيده در هر شرايط محيطي
  بتن آرمه  در هر شرايط  محيطي

  اقالم فلزي مدفونبتن غير مسلح و بدون 

-  
-  
-  

1000  
1000  
3000  

15  
16  
  600  -  در تمامي انواع بتن ها قليايي معادل  17
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اده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن ز
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  پي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه ك
داقل مكانيكي سنگ هاي گرانيتي با سنگ هاي آهكي نسبت هاي حداقل مقاومت فشاري، ح براي مقايسه  مشخصات-53

مدول گسيختگي و حداقل شاخص سابشي قابل قبول آنها نسبت به يكديگر مورد نظر است. گزينه صحيح را در مورد نسبت 
ه  هاي ذيل آمده  است را انتخاب خواص ياد شده سنگ هاي گرانيتي به نوع آهكي (با جرم متوسط ) كه به ترتيب در گزين

  نماييد.
1(5/5 ،2 ،5/3        
2(7/4  ،1/3،5/2  
3(4 ،5/2 ،5/2        
4(7/5  ،5/3 ،5/1  
  

  صحيح است 2گزينه  27و  26صفحه  5مبحث   2- 5-5و  1-5-5داول ج بر اساس جواب :
  صحيح است 2گزينه حاصل  تقسيم نماييم 26را بر مقادير مشابه جدول صفحه  27مقادير مشابه جدول صفحه كافيست 

اده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن ز
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  پي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه ك
كدام گروه  سنگ تراورتن الزامات مكانيكي حداقل ، طبق استاندارد هاي ملي را براي كاربرد داخلي برآورده نمي سازد؟ -54

  د.)(تمام اين سنگ ها الزامات خواص فيزيكي  و سايشي استانداردهاي ملي را برآورده مي سازن
 3.5MPaو مقاومت خمشي  5.0MPa، مدول گسيختگي  36.0MPa)مقاومت فشاري 1

  3.5MPaو مقاومت خمشي  5.5MPa، مدول گسيختگي  34.5MPa) مقاومت فشاري 2
  4.0MPaو مقاومت خمشي  4.5MPa، مدول گسيختگي  35.0MPa) مقاومت فشاري 3
  3.5MPaمت خمشي و مقاو 4.9MPa، مدول گسيختگي  34.5MPa) مقاومت فشاري 4
  

  صحيح است 3گزينه  29صفحه  5مبحث   4-5-5دول ج بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comنظرات و پيشنهادات خود را با ايميل  لطفا

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  خصوصيات مالت گچ و پرليت نمي باشد؟ كداميك از موارد زير از-55
  )آب بندي مناسب2    )جاذب صوتي مناسب 1
  )كاهش خطر گسترش آتش4      )عايق حرارتي خوب3
  

  صحيح است 2گزينه  115صفحه  5مبحث   8-2-2-11-5بند  بر اساس جواب :
تن زاده  اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  ونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گ
براي محاسبه و طراحي ديوار حائل در يك ساختمان ، بار جانبي خاك در گزارش مكانيك خاك ارائه نشده است. در -56

حائل به ازاي هر  بر ديوارباشد، بار طراحي جانبي ناشي از خاك وارد  (ML)صورتي كه خاك پشت ديوار از نوع الي و رسي 
قدر بايد در نظر گرفته شود؟ (ديوار مذكور نسبتا صلب بوده و باالي ديوار به كف ساختمان مهار مي چمتر عمق حداقل 

  متر است.) 3گردد. ارتفاع ديوار از روي پي تا زير سقف ساختمان 
1(213.35 /KN m      2( 25.50 /KN m  
3( 27.00 /KN m      4( 215.70 /KN m  
  

  صحيح است 4گزينه  25صفحه  6مبحث   1-4- 6دول ج بر اساس جواب :
ار نسبتا صلب اين مقدار به در زير جدول بايد براي ديو 3مي باشد اما بر اساس توضيح شماره  35/13اساس جدول مقدار بر 
  است حيصح 4براين گزينه افزايش يابد بنا 70/15

اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 
  است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  انونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و ق
12طبقه ، سختي جانبي طبقات اول تا پنجم به ترتيب برابر  5در يك ساختمان -57 , 4 ,3 ,k k k kوk   است حداقل مقدار
1k  بر حسبk چقدر بايد باشد تا ساختمان مذكور طبقه خيلي نرم نداشته باشد؟  
1(2.1k      2(1.8k      3(2.4k      4(4.8k  
  

  صحيح است 1گزينه  10صفحه  2800يين نامه آ  2بند  بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comو پيشنهادات خود را با ايميل لطفا نظرات 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
ميلي متر استفاده  20ميلي متر از سنگ گرانيت به ضخامت  30اييك به ضخامت اگر در كف سازي به جاي سنگ موز-58

  شود . جرم هر متر مربع كف حدودا چند كيلوگرم كاهش مي يابد؟
1(24      2(16      3(11      4(8  
  

  صحيح است 2گزينه  129و  124صفحه  6مبحث  بر اساس جواب :
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ي چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زمان
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  هيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده استبراي ت

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
درصد نيروي  57محاسبات نشان مي دهد كه نيروي زلزله وارد به يكي از تجهيزات مكانيكي در ساختمان هاي كمتر از -59

  ختمان است در اين ارتباط گزينه صحيح را انتخاب كنيد.اصطكاك ناشي از وزن بين اين قطعه و كف سا
  )نبايد از مقاومت اصطكاكي استفاده كرد.1
  بوده و قابل  قبول است. 75/1)ضريب اصمينان در برابر لغزش بيش از 2
  ) مي توان از مقاومت اصطكاكي به تنهايي استفاده كرد.3
  قبول نيست. بوده و قابل 2)ضريب اطمينان در برابر لغزش كمتر از 4
  

  صحيح است ؟گزينه  2800يين نامه آ بر اساس جواب :
اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comرات و پيشنهادات خود را با ايميل لطفا نظ

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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  پشت بام ساختمان ها جزء كدام دسته از گزينه هاي زير ، قرار مي گيرند؟ دودكش هاي بتني طره اي روي-60
  )اجزاي غير سازه اي1
  )اجزاي غير ساختماني غير مشابه ساختمان ها 2
  ) اجزاي غير ساختماني مشابه ساختمان ها3
  ي باشند.)بسته به مورد مي توانند جزء اجزاي غير سازه اي و با همراه با ساختمان، سازه غير ساختمان4
  

  صحيح است 1گزينه  57صفحه  2-1-4بند  و 62صفحه  2800يين نامهآ 1-4جدول  بر اساس جواب :
  

  
  تهيه و تنظيم :  

  آموزشي دكتر رضا تن زادهگروه 
  

  ) 1395 اسفند ( 
  

  

و پيشنهادات خود را با ايميل لطفا نظرات 
PouranGilan@gmail.com مطرح نماييد  

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه 

  و قانونا حرام است... شرعا
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