
 
 

 

 
 
 
 

 «««توجّـــه »»» 

 !وجود دارد رون سوالنکات پنهان دو  نظرات مهندسینبر اساس  احتمال ویرایش جواب هابا توجه به اینکه 

به آدرس نوشته  «درخواست دریافت نسخه ویرایش شده» دوستانی که از این فایل استفاده می نمایند، با ارسال 

 ویرایش شده پاسخنامه را خواهند داشت.نسخه ، امکان دریافت آخرین  « پست الکترونیکی»  شده در قسمت

 مهدی جوهری ::::با تشکر 

mailto:mehdi.jouhari.1986@gmail.com
mailto:mehdi.jouhari.1986@gmail.com


 
 

 

 «نام او ب» 

 م با سال

کماا  شکا ر و رادردانی را دا اته با ام کاه در زم ناه  7civilو سایت  icivil های در ابتدا الزم می دانم که از مدیریت سایت

 خدمتی صادرانه دارند. ،وارعیگروه مهندسی عمران به معنای انتکار مطالب 

ساعت آمار  27در کمتر از  سایت هاشوسط مدیران ،  نظارتصالح ت آزمون نظام مهندسی بعد از انتکار نسخه اول ه پاسخنامه 

پاسا  هاای  ، که این نکاان از یای گ ار باودن مهندسا ن عریار بارای رسا دن باهوده استببار   0222 ب ش از بازدید این پاسخنامه 

 است.  مهندس نموضوع در ب ن این آزمون می با د که وارعاً جای خو حالی دارد و نکان از با اهم ت بودن صح ح 

ه ذهن اکثر دوستان را مکغو  کرده ارای ابهام و ن ات پنهانی بودند کی سواالت دحان خرداد ماه ، صالح ت نظارت برخدر امت

ی جواب ها ارائه  د که بعد از نظر سنجی از دوستان در انجمن های مختلف به پاسا  سر  این مجموعه یکدر نسخه او  و بود 

 .  نمای مهای صح ح شری رس دیم که این پاس  های جدید را در نسخه ی حاضر با عنوان ویرایش او  ارائه می 

اطاالع  صاورت مکااهده حتمااً  خالی از ایراد و ا تباه ن ست، از دوستان شقاضا دارم در  انسانی یبا شوجه به این ه ه چ مجموعه 

 د .انجام دهن از طریق پست ال ترون کرسانی الزم را 

 [ مهدی جوهری :::با تشکر  ]

 

 

 :به  رح زیر استویرایش او  ه در شغ  رات صورت گرفت

 حل شکریحی اضافه  د.+ جواب اصالح  د ::::     1سوا  

 جواب اصالح  د.::::    4سوا  

 .شکریحی اضافه  دحل ::::  14سوا  

 حل شکریحی اضافه  د.+ جواب اصالح  د ::::  11سوا  

 .جواب اصالح  د::::  12سوا  

 حل شکریحی اضافه  د.::::  77سوا  

 حل شکریحی اضافه  د.::::  47سوا  

 حل شکریحی اضافه  د.+ جواب اصالح  د ::::  44سوا  

  د. اصالحدارای غلط امالئی بود که ::::  41 سوا  

  د. اصالحدارای غلط امالئی بود که ::::  46 سوا  

 حل شکریحی اضافه  د.+ پاس  داده  د ::::  14سوا  

 پاس  داده  د .::::  14 سوا  

  د. اصالحدارای غلط امالئی بود که ::::  12سوا  

 .پاس  داده  د ::::  15سوا  

 



 
 

طح زمین انجام شود. پی زمین همسایه در عمقق یقک   از سعمق چهارده متری قرار است در یک محل، گودبرداری تا  – 1

کیلوپاسکال را به زمین منتقل می نماید. خاک همسایه دارای زاویه اصطکاک داخلقی   122متری از سطح زمین بوده و بار 

کیلونیوتن بر متر مکعب است. تعیین کنید کدامیک از موارد زیقر   11کیلو پاسکال و وزن حجمی  02درجه و چسبندگی  02

 ؟ ر مورد این گودبرداری صحیح استد

 مسئولیت طراحی گودبرداری بر عهده مهندس طراح ساختمان است. (1

طراحی گودبرداری باید توسط شرکت مهندسی ژئوتکنیک انجام شده و عملیات پایدار ساایی گاود توساط شارکت      (2

 پیمانکار ذیصالح و نظارت بر اجرا توسط ناظر ذیصالح انجام شود.

 دبرداری باید به عهده یک شرکت مهندس ژئوتکنیک ذیصالح واگذار شود.مسئولیت اجرای گو (3

 مهندس طراح ساختمان یا یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک می تواند مسئولیت طراحی گود را بر عهده بگیرد. (4

 (1332-سوم ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  11 تا 17صفحات »  -» 0-3-3-7بند  « -» 7مبحث  «با استناد به  

  حل تشریحی :

 ضریب فشار محرک برابر است با : 

      (
 

 
 

 

 
)      (    

   

 
)         

 عمق بحرانی برابر است با :

   
    

 √  

 
 

 
 

     

  √      
 

   

  
              

 

  
 

  

    
      

 می باشد.خطر گود بسیار ییاد می باشد، پس  2چون نسبت بدست آمده بیشتر ای  11، صفحه  1-3-7طبق جدول 

 ؟ مناسب استبدون تعبیه سیستم زهکشی کدامیک از خاک های زیر به عنوان خاکریز پشت دیوار  – 0

  (SM) خاک ماسه ای الی دار (1

  (GC) خاک شنی رس دار (2

  (GW , GP , SW , SP) بندی خوب یا بد خاک شنی یا ماسه ای با دانه (3

 (SC) ای رس دار خاک ماسه (4

 (1332-)بر اساس ویرایش سوم جواب صحیح :

 یح می باشد.صح « 3گزینه  »  -«  01صفحه »  -»  7-0-7بند «  -» 7مبحث  «با استناد به  

حقداکرر  ر میانه دیوار اجرا شقود،  در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف، در صورتی که کالف افقی اضافی د – 3

 ؟طبقه تا چند متر می تواند باشد ارتفاع 

 متر 3 (1

 متر 4 (2

 متر 6 (3

 متر 5 (4

 (1332 -دوم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  07صفحه »  -»  ، قسمت ت  0-0-0-8بند  « -» 8مبحث  «با استناد به  



 
 

بر روی دیقوار  زیر سقف با بتن مسلح در تراز افقی عرض کالف بندی حداقل شده با کالف،  در ساختمان بنایی محصور – 0

 ؟ ، چه مقدار استمیلی متر  002عرض با  باربر خارجی آجری

 میلی متر 222 (1

 میلی متر 332 (2

 میلی متر 352 (3

 میلی متر 322 (4

 (1332 -دوم  )ویرایش جواب صحیح :

  صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  0 -الف قسمت ،  1-12-0-0-8بند  « -» 8مبحث  «با استناد به  

 452 – 122 = 332 > (  222،  )حداقل             متر کاهش داد پس:میلی 122 عرض کالف را تا در دیوار خارجی می توان نکته :

و  002به عرض افقی کالف میلی متر  002عرض در ساختمان های بنایی محصور شده با کالف، بر روی دیوار باربر با  – 0

 ؟ مورد نیاز را تأمین می کندحداقل میلی متر ساخته خواهد شد. کدام گزینه از نظر میلگرد آجدار  002ارتفاع 
1) 4 Ø 10 

2) 6 Ø 12 

3) 4 Ø 12 

4) 6 Ø 10 

 (1332 -دوم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

  صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  0و1 –، قسمت ب  1-12-0-0-8بند  « -» 8مبحث  «با استناد به  

بر روی دیوار باربر یقک سقاختمان   میلی متر  322عرض در ارتباط با عبور یک لوله بطور قائم از وسط کالف افقی به  – 6

 ؟ محصور شده با کالف، کدام گزینه صحیح است

 ای کالف، ای وسط آن عبور کند.میلیمتر بوده و بدون قطع کردن میلگرده 52قطر لوله می تواند  (1

 عبور هرگونه لوله ای وسط کالف افقی ممنوع است. (2

 میلی متر مجای است. 25فقط عبور لوله آب سرد با قطر حداکثر  (3

 میلی متر مجای است. 152فقط عبور لوله چدنی با قطر حداکثر  (4

 (1332 -دوم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

  صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  3- ، قسمت پ 1-12-0-0-8ند ب « -» 8مبحث  «با استناد به  

  (mm) 50 = (300) * ( 1/6)                                                                                 حداکثر قطر برابر است با : نکته :

 ؟ نمی باشدحیح در مورد بتن الیافی کدامیک از موارد زیر ص – 7

 (63:: صفحه  3-قسمت پ::  5مبحث )            برای اندایه گیری کارآیی بتن الیافی نباید ای اسالمپ استفاده شود. (1

 (36:: صفحه  3-4-3-3-3د نب::  3) مبحث            در پرداخت سطح بتن الیافی نباید ای ماله چوبی استفاده شود. (2

 در هیچ حالت مجای نمی باشد. استفاده ای الیاف پلی پروپیلین (3

  دقیقه با سرعت کم ادامه داشته باشد. 5پس ای افزودن کامل الیاف به مخلوط کن با میکسر باید چرخش جام به مدت  (4

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  68صفحه »  -»  0-، قسمت پ 1-3-0-7-0بند  « -» 0مبحث  «با استناد به  

 

 



 
 

 ؟ نمی شودکدامیک از موارد زیر باعث افزایش پایایی بتن  – 8

 کاهش نسبت آب به سیمان (1

 افزایش نفوذپذیری با استفاده ای افزودنی های شیمیایی (2

 عمل آوری دقیق با روش های مناسب (3

 تأمین حداکثر تراکم با وسایل مناسب (4

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  1-3-6-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

مقدار سیمان و یا مواد سیمانی بر حسب کیلو گرم در هر متر مکعقب  حداکرر و حداقل در مناطق ساحلی خلیج فارس،  – 1

 ؟ بتن چه مقدار است 

 425تا  352 (1

 452تا  252 (2

 522تا  322 (3

 522تا  252 (4

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  واب صحیح :ج

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  78صفحه »  -»  3-3-8-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

دهد که آسیب مشاهدات نشان می شده است.ترک خوردگی عمیق یک پایه حجیم بتن آرمه بعد از سال ها اجرا، دچار  – 12

 ؟ تواند باشد یکدامیک از گزینه های زیر محتمل ترین علت این امر مشروع شده است. سم بتناز داخل جهای وارده 

 وجود یون کلر در محیط (1

 حمله سولفاتی (2

 کربناسیون بتن (3

 واکنش قلیایی سنگدانه (4

 (1332  -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0ه گزین »  -«  00صفحه »  -»  3-1-1-6-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

 ؟ چقدر استسطوح دیوارهای بتنی انحراف قابل قبول از امتداد قائم، برای حداکرر  – 11

 میلی متر در کل طول 12متر طول و  3میلی متر در هر  6 (1

 میلی متر در کل طول 25متر طول و  3میلی متر در هر  6 (2

 میلی متر در کل طول 22متر طول و  3میلی متر در هر  4 (3

 میلی متر در کل طول 15متر طول و  3میلی متر در هر  4 (4

 (1332  -چهارم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  101صفحه »  -»  1-10-1 جدول « -» 1مبحث  «با استناد به  

 

 

 

 



 
 

 ؟ نیستکدام جمله در مورد درزهای اجرایی، در ساختمان های بتن آرمه صحیح  – 10

 دوغاب خشک شده در سطح دری اجرایی بتن یدوده شود. (1

 تعداد دریهای اجرایی باید در کمترین حد الیم برای انجام کار باشد. (2

 دریهای اجرایی باید در مناطقی پیش بینی شود که بویژه نیروی کششی داخلی کمترین مقدار را داشته باشد. (3

 ورت اشباع با سطح خشک در آید.سطح دریهای اجرایی باید قبل ای بتن ریزی جدید به ص (4

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  173صفحه »  -»  1-0-10-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

 ؟ به چه منظوری در نظر گرفته می شوددرز انبساط در ساختمان های بتن مسلح،  – 13

 .امساوی بین دو بخش ساختمانبرای کنترل نشست های ن (1

 .برای کنترل آثار ناشی ای صلبیت سقف (2

 .برای کنترل آثار ناشی ای تغییرات دما و جمع شدگی (3

 .برای منظم کردن پیکربندی ساختمان های نامنظم (4

 (1332 -چهارم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3زینه گ »  -«  170صفحه »  -»  0-0-10-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

، به ترتیب به کدامیک از گزینقه هقای زیقر    میلی متر 122قطر با شمع های درجا آرماتور طولی حداکرر و حداقل  – 10

 ؟ نزدیک است

 میلیمتر مربع 13122میلیمترمربع و   3112 (1

 میلیمتر مربع 31222میلیمترمربع و  6362 (2

 میلیمتر مربع 31222میلیمترمربع و  3112 (3

 میلیمتر مربع 13122میلیمترمربع و   6263 (4

 (1332 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  080صفحه »  -»  7-0-02-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

 حل تشریحی :

     (       (  ))   ((
   

   
)  (

      

 
))             

     (       (  ))   ((
 

   
)  (

      

 
))                         

 

 

 

 

 



 
 

   022و ضقخامت  میلقی متقر    1022×1022سطح یک پی به ابعاد روی مرکز میلی متر  022×022کف ستونی به ابعاد  – 10

 ؟ حیح را انتخاب نماییدروی بتن پی، گزینه صحداکرر مقاومت اتکایی میلی متر قرار دارد. در مورد 

1)             

2)            

3)          

4)        

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  020صفحه »  -»  0-12-10-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

 

√
  

  
  √

     

    
                                   در نظر می گیریم         

 ؟ تیرهای بتن آرمه، کدامیک از ضوابط زیر را باید داشته باشندتأمین مقاومت پیچشی خاموت های مورد نیاز برای  – 16

 باید بسته باشد ولی قالب استاندارد نداشته باشد. (1

   اشد ولی در هر انتها باید قالب استاندارد داشته باشد.می تواند بای ب (2

 باید بسته و در هر انتها مهار شده با قالب استاندارد باشد. (3

 می تواند بای و بدون قالب استاندارد باشد. (4

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  002صفحه »  -»  0-12-10-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

 نمی باشد مجاز، جهت جوش لب به لب بال جان یک تیرورقدر ارتفاع سوراخ دسترسی کدامیک از مقادیر زیر برای  – 17

 ؟ میلی متر( 10میلی متر و ضخامت بال  12)ضخامت جان 

 میلی متر 45 (1

 میلی متر 22 (2

 میلی متر 25 (3

 میلی متر 15 (4

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  100صفحه »  -»  6-1-1-0-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

میلی متقر و تغییقر    82، در صورتی که مقدار تغییرشکل ناشی از بار مرده برابر متر 00خرپا با دهانه در ساخت یک  – 18

الزم بر حسب میلی متر که باید در ساخت خرپقا رعایقت   مقدار پیش خیز ، میلی متر باشد 62شکل ناشی از بار زنده برابر 

 ؟ گردد چه مقدار می باشد

 میلی متر 112 (1

 میلی متر 62 (2

 میلی متر 142 (3

 میلی متر 12 (4

 (1332  -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  112صفحه »  -» ، بند دوم  1-12-0-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  



 
 

بقر  ارتفاع کل تیقرورق  و پهنای بال رواداری های مجاز حداکرر برای تیرورق جوشی با دو محور تقارن )شکل زیر(  – 11

 ؟ حسب میلی متر به ترتیب چه مقدار است
1) ±5    ,   ±3 

2) ±3    ,   ±3 

3) ±3    ,   ±4 

4) ±4    ,   ±4 

 (1332  -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  080و  083صفحه »  -»  8-3-6-0-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

 ؟ چه مقدار در نظر گرفته می شودتنش تسلیم مورد انتظار  ST37با فوالد ورق ساخته شده از شکل  Iدر یک مقطع  – 02

 مگاپاسکال است( 372و  242به ترتیب  ST37)تنش تسلیم و تنش نهایی فوالد 
1)         

2)         

3)         

4)         

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  111صفحه »  -»  1-0-3-12 جدول « -» 12مبحث  «با استناد به  

 ؟ صحیح می باشد ال اتکاییاتصدر یک ترکیب پیچ و جوش کدامیک از عبارات زیر، درخصوص  –01

 کل تنش را باید پیچ به تنهایی تحمل کند. (1

 کل تنش را باید جوش به تنهایی تحمل کند. (2

 فقط در صورتی که ای پیچ های پرمقاومت استفاده شود، کل تنش را باید پیچ به تنهایی تحمل کند. (3

 تنش ها سهیم فرض کرد.در صورت استفاده ای پیچ های پرمقاومت می توان جوش و پیچ را در تحمل  (4

 (1332 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  100صفحه »  -»  8-1-1-0-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

با جوش دو طرفه به هقم متصقل مقی شقوند.     اتصال پوششی )رویهم( ، با میلی متر 02و  12ضخامت های دو ورق با  – 00

 ؟ طول همپوشانی الزم بر حسب میلی متر چه مقدار باید باشد داقلح

 میلی متر 52 (1

 میلی متر 122 (2

 میلی متر 25 (3

 میلی متر 75 (4

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  101صفحه »  -»  7، قسمت  0-0-1-0-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

 یحی : حل تشر

 : وشانی در اتصال رویهم برابراست بزرگترین دو مقدار ییر می باشدحداقل همپ

   {             }     (           )          

 



 
 

ایجقاد  میلی متر  00سوراخ استاندارد با قطر است.  لبه آن با اره بریده شدهمیلی متر که  02در یک ورق با ضخامت  – 03

سوراخ تا لبه ورق بر حسب میلی متر و در راستای نیرو رعایت شود، چه  فاصله ای که الزم است از مرکز حداقلشده است. 

 ؟ مقدار می باشد

 میلی متر 44 (1

 میلی متر 5/31 (2

 میلی متر 42 (3

 میلی متر 35 (4

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  161صفحه »  -» ، قسمت ث  0-3-1-0-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

 M20                                  «میلی متر برابر خواهد بود با  22یچ برای سوراخ استاندارد قطر اسمی پ 162ای جدول صفحه  

                                                                                               (mm) 35=(20)×(1.75)«    در نتیجه خواهیم داشت 

 ؟ به ترتیب برابر کدام گزینه زیر می باشدسقف ها بار مرده و زنده برای  حداکرردر سیستم قاب فوالدی سبک  – 00

 کیلونیوتن بر مترمربع. 2و بار ینده  5بار مرده  (1

 کیلونیوتن بر مترمربع. 5/2و بار ینده  5/3بار مرده  (2

 تن بر مترمربع.کیلونیو 5/3و بار ینده  5بار مرده  (3

 کیلونیوتن بر مترمربع. 2و بار ینده  5/3بار مرده  (4

 (1332 -دوم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  33صفحه »  -»  3-7-0-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

 ؟ است نادرستر در کنترل پیش تنیدگی پیچ های اجرا شده، کدامیک از گزینه های زی – 00

 .برای کنترل پیش تنیدگی پیچ ها باید ای آچار که قبالً در یک آیمایشگاه مورد قبول کالیبره شده،استفاده شود (1

 تصمیم مهندس ناظر در مورد پیش تنیدگی پیچ ها قطعی خواهد بود. (2

آیمایشگاه با صاالحیت، کاار    مهندس ناظر نمی تواند راساً پیش تنیدگی پیچ ها را کنترل نماید و باید حتماً ای طریق (3

 کنترل انجام شود.

با پیچاندن اضافی مهره ها ممکن است کشش پیچ ای مقادیر حداقل نیروی پیش تنیادگی منادرد در مبحاث دهام      (4

 بیشتر شود که این موضوع مشکلی در کنترل پیش تنیدگی پیچ ها ایجاد نخواهد کرد.

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  066صفحه »  -»  3-6-0-0-12بند  « -» 12مبحث  «ستناد به  با ا

، از تراز تعیین شقده  تراز تیرهای کفانحراف قائم مجاز حداکرر ، شدهمقطع گرم نورد در ساختمان های فوالدی با  – 06

 ؟ روی تکیه گاه چه مقدار است

 میلی متر 3 (1

 میلی متر 22 (2

 میلی متر 12 (3

 میلی متر 25 (4

 (1332 - دوم ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  0، قسمت  0-1-11 جدول « -» 11مبحث  «با استناد به  



 
 

مشخصات بسقت  را ایفا می نماید، نقش دیوار برشی در ساختمان های با سیستم قاب فوالدی سبک، برای دیواری که  – 07

 ؟ ، باید کدامیک از گزینه های زیر را تأمین نمایدتسمه ای های

 میلی متر باشد. 2میلی متر و ضخامت  31حداقل باید به عرض  (1

 میلی متر باشد. 11/2میلی متر و ضخامت  31حداقل باید به عرض  (2

 میلی متر باشد. 2میلی متر و ضخامت  52حداقل باید به عرض  (3

 میلی متر باشد. 11/2ضخامت میلی متر و  52حداقل باید به عرض  (4

 (1332 -دوم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  38صفحه »  -»  7-0-8-0-11بند  « -» 11مبحث  «با استناد به  

  . . . .، بتن مصرفی باید شکل پذیری متوسطدر ساختمان های با قالب عایق ماندگار در دیوارهای بتن مسلح با  – 08

 .میلیمتر باشد 37میلیمتر بوده و حداکثر اندایه بزرگترین سنگدانه مصرفی  122تا  75با اسالمپ  C25حداقل ای رده  (1

 میلیمتر باشد. 22میلیمتر بوده و حداکثر اندایه بزرگترین سنگدانه مصرفی  152تا  122با اسالمپ  C20حداقل ای رده  (2

 میلیمتر باشد. 37میلیمتر بوده و حداکثر اندایه بزرگترین سنگدانه مصرفی  122تا  75با اسالمپ  C20حداقل ای رده  (3

 میلیمتر باشد. 37میلیمتر بوده و حداکثر اندایه بزرگترین سنگدانه مصرفی  122تا  75با اسالمپ  C25حداقل ای رده  (4

 (1332 -بر اساس ویرایش دوم ) جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  60صفحه »  -»  1-0-0-11بند  « -» 11 مبحث «با استناد به  

 ؟ در کارهای بتنی چقدر استطراحی اجزاء قالب ها ضریب اطمینان حداقل  – 01

1) 5/2 

2) 5/3 

3) 5/1 

4) 2/2 

 (1332 -چهارم  ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  73صفحه »  -»  1-3-12-10بند  « -» 10مبحث  «با استناد به  

صقورت  و ب میلی متر استفاده شده 002میلی متر و پهنای  02که از تخته های چوبی با ضخامت سقف های موقت برای  – 32

 ؟ فاصله تکیه گاهی تخته ها چند متر استحداکرر مورد استفاده قرار می گیرند. سکوهای کار 

 متر 2/2 (1

 متر 4/3 (2

 متر 2/2 (3

 متر 4/2 (4

 (1332 -)بر اساس ویرایش چهارم  صحیح : جواب

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  36صفحه »  -»  1-7-0-10بند  « -» 10مبحث  «با استناد به  

 

 

 

 



 
 

 ؟ در یک کارگاه ساختمانی مسئولیت ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست بر عهده چه کسی است – 31

 مهندس ناظر (1

 مهندس مشاور (2

 کارفرما (3

 ندهسای (4

 (1332 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  8صفحه »  -»  1-0-1-10بند  « -» 10مبحث  «با استناد به  

یکبار باید بطقور مرتقب   هر چند روز در حین استفاده توسط شخص ذیصالح، حداقل داربست بازدید، کنترل و تأیید  – 30

 ؟ صورت پذیرد

 روی 3 (1

 روی 7 (2

 روی 2 (3

 روی 14 (4

 (1332 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  02صفحه »  -»  ، قسمت ب 7-0-7-10بند  « -» 10مبحث  «با استناد به  

 ؟ مناسب استاساس تجربه مقابل بر جوش شیاری برای نسبت های عرض جوش به عمق ذوب کدامیک از  – 33

1) 2/1 

2) 5/1 

3) 75/2 

4) 3/2 

 (1332 ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  101صفحه »  -»  7-0-0بند  « -» راهنمای جوش و اتصاالت جوشی «با استناد به  

 ؟ جوش کدام گزینه صحیح استبازرسی چشمی ، در خصوص  Fu=520 Mpaفوالدی با در جوشکاری قطعات  – 30

 ساعت بعد ای تکمیل جوش انجام شود. 72باید حداقل بایرسی چشمی جوش  (1

 ساعت بعد ای تکمیل جوش انجام شود. 41بایرسی چشمی جوش باید حداقل  (2

 بایرسی چشمی جوش می تواند به محض خنک شدن جوش تا دمای محیط آغای شود. (3

 بایرسی چشمی در جوشکاری این نوع فوالد مجای نمی باشد. (4

 (1332 )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. «3گزینه  »  -«  011صفحه »  -»  1، مورد6-7بند  « -» راهنمای جوش و اتصاالت جوشی «با استناد به 

 

 

 

 

 
 

 



 
 

عضو در پیش نصب قطعات انحنای پیش خیز از وسط دهانه ، میزان انحراف مجاز در متر 10بطول در یک تیر فوالدی  – 30

 ؟ ، چه میزان استکارخانهعضو، در 

1) -0  ,  +20 (mm) 

2) -0  ,  +30 (mm) 

3) -0  ,  +30 (mm) 

4) -0  ,  +25 (mm) 

 (1332 -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  » -« 071صفحه »  -» 7-0-12و جدول  3-3-6-0-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

 ؟ می شوداعوجاج جوش و باض انقسرعت جوشکاری، سبب چه تغییری در  افزایش – 36

 تاثیری بر روی انقباض و اعوجاد ندارد. (1

 انقباض جوش را کاهش اما اعوجاد جوش را افزایش می دهد. (2

 می تواند انقباض جوش و اعوجاد آن را کاهش دهدم فلز پایه تحت تأثیر حرارت شود،در صورتیکه موجب کاهش حج (3

 می دهد. انقباض جوش را افزایش اما اعوجاد جوش را کاهش (4

 (1332)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. «3گزینه  »  -«  162صفحه »  -»  0-6بند  « -» راهنمای جوش و اتصاالت جوشی «با استناد به  

 ؟ نداردبرای طراحی قالب های یک ستون دخالت تعیین فشار جانبی بتن کدامیک از عوامل زیر در  – 37

 حرارت بتن. سرعت بتن ریزی و درجه (1

 دانه و تراکم آرماتورهای عرضی ستون.اندایه بزرگترین سنگ (2

 درجه حرارت بتن و اسالمپ بتن. (3

 اسالمپ بتن و سرعت بتن ریزی. (4

 (1312 ویرایش)بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  00صفحه »  -»  0-3بند  « -» راهنمای قالب بندی  «با استناد به  

  اجقرا قالب لغزنقده  سانتی متر که با  00متر و به ضخامت  02به ارتفاع دیوار یک سیلو ضخامت تمام شده رواداری  – 38

  . . . .می شود، برابر است با 

 میلی متر ± 25 (1

 میلی متر +25میلی متر و  -12 (2

 میلی متر ± 22 (3

 میلی متر -12میلی متر و  +22 (4

 (1312)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  138صفحه »  -»  3- 0-12بند  « -»راهنمای قالب بندی  «ستناد به  با ا

 

 

 

 



 
 

 ؟ نیستمناسب قالب بندی دیوار بتنی کدامیک از مصالح زیر برای  – 31

 آلومینیوم با روکش مناسب (1

 نئوپان معمولی (2

 ورق های فوالدی (3

 تخته الیه )پلی وود( (4

 (1312ویرایش )بر اساس  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  10صفحه »  -»  6- 0-0بند  « -»راهنمای قالب بندی  «با استناد به  

 ؟ ، به ترتیب کدام استپ بتن پمپ شوندهاسالمو مقدار توصیه شده برای نسبت آب به سیمان  – 02

 میلی متر. 122تا  42و اسالمپ بتن  6/2حداکثر نسبت آب به سیمان  (1

 میلی متر. 152تا  122و اسالمپ بتن  5/2حداکثر نسبت آب به سیمان  (2

 میلی متر. 122تا  42و اسالمپ بتن  7/2حداکثر نسبت آب به سیمان  (3

 میلی متر. 152تا  42و اسالمپ بتن  65/2حداکثر نسبت آب به سیمان  (4

 (1332 -چهارم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  80صفحه »  -»  0-8-1بند  « -» 1مبحث  «با استناد به  

 ؟ کدام گزینه برای جوشکاری قطعات فوالدی صحیح است – 01

 درجه سلسیوس باشد. 32دمای محیط جوشکاری باید کمتر ای  (1

 درجه سلسیوس باشد. 5دمای محیط جوشکاری باید بیشتر ای  (2

 سیوس باشد.درجه سل 45تا  -5دمای محیط جوشکاری باید بین  (3

 جوشکاری به طور کلی در دمای محیط جوشکاری ییر صفر درجه سلسیوس خصوصاً در جریان باد ممنوع است. (4

 (1332 -چهارم  )بر اساس ویرایش صحیح :جواب 

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  061صفحه »  -»  ، قسمت ت 0-0-0-12بند  « -» 12مبحث  «با استناد به  

 ؟ چقدر است kN.mساده بر حسب وسط تیر در  یلنگر خمش – 00

1) 242 

2) 322 

3) 162 

4) 412 

  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  » -» مباحث تحلیل سازه ها «با استناد به  

                                   

∑ 
 
            (             )         

                                              

 قرار است ، خواهیم داشت :فتار خطی است پس جمع آثار قوا برچون ر:  مجدد  حل

        (
    

 
)        (

     

 
)               

 



 
 

لنگرهقای  و بارهای متمرکز وارد بر وسط سه دهانه قرار دارد.  kN/m 40تیر سراسری شکل زیر تحت بار گسترده  – 03

وسط لنگر خمشی مربت محاسبه شده است.  kN.m 160و  kN.m 120به ترتیب برابر  Bو   Aخمشی منفی در تکیه گاه های 

 ؟ چقدر می باشد kN.mبر حسب  ABتیر 

1) 62 

2) 42 

3) 32 

4) 122 

  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  » -» مباحث تحلیل سازه ها «با استناد به  

 حل تشریحی:

 

  (
    

 
)  (

     

 
)    (

     

 
)  (

        

 
)            

هر حداقل ساختمان توسط بازرس قطعات معماری و سازه به منظور مراقبت و نگهداری از ساختمان ها، بازرسی از  – 00

 ؟ سال یکبار انجام می شود ..............

1) 1 

2) 2 

3) 5 

4) 12 

 (1332 -اول  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  07صفحه »  -»  8-3-00بند  « -» 00مبحث  «با استناد به  

 ؟ صحیح می باشدمقررات ملّی ساختمان کدامیک از موارد زیر  01با توجه به ضوابط مبحث  – 00

 نمی باشند. 21دستگاه های دولتی و مدارس مشمول مقررات مبحث  (1

 می باشند. 21ه ای شهری مشمول مقررات مبحث عملکرد محل مراکز خرید و فروش با (2

بررسی می گردد ای نوع فشار امواد مستقیم و فشاار اماواد    21نوع بارهای وارد بر سایه ناشی ای انفجار که در مبحث  (3

 بایتاب می باشد.

 نمی باشد. 21مراکز تولید نفت و گای و مخاین آب مشمول مقررات مبحث  (4

 (1331 -اول  س ویرایش)بر اسا جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  6صفحه »  -»  0-7-1-01 بند « -» 01مبحث  «با استناد به  

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 
 

ادامه کار ناظر غیرممکن شده است، سلب صالحیت ناظر حقوقی طبقه با اسکلت فلزی که به علت  13در یک ساختمان – 06

 ؟ کدامیک از موارد زیر صحیح است

 در قبول مسئولیت جدید در پروژه های دیگر محدود شده و با مسئولیت خود کار را ادامه می دهد.ناظر  (1

 با مسئولیت مجری، کار ادامه پیدا کرده و شهرداری نسبت به معرفی ناظر جدید اقدام می نماید. (2

ی موظف اسات ای  عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود و شهردار (3

 ادامه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری به عمل آورد.

 مالک می تواند با سپردن تعهد کتبی عملیات ساختمانی را تا معرفی ناظر جدید، توسط مجری ساختمان ادامه دهد. (4

 (1314)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  72صفحه »  -»  12-0-10بند  « -» 0مبحث  «با استناد به  

 ؟ نمی باشدساختمان صحیح مجریان کدامیک از موارد زیر در مورد  – 07

 شرکای دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان مجای به فعالیت   (1

 طبقه ای خدمات مهندسان نقشه بردار استفاده نمایند. 12مجریان حقوقی مکلفند در اجرای ساختمان  (2

دفتر مهندسی اجرای ساختمان، مسئول دفتر موظف است مراتب را به طور همزماان حاداکثر   در صورت تغییر محل  (3

 ظرف مدت یکماه به سایمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اطالع دهد.

 متقاضیان تأسیس دفتر مهندسی اجرای تأسیسات ساختمان باید دارای پروانه اشتغال شخص حقیقی مجری باشند. (4

 (1314اساس ویرایش  )بر جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  31صفحه »  -»  0-1-8بند  « -» 0مبحث  «با استناد به  

محکوم سال  0به محرومیت موقت استفاده از پروانه اشتغال و جمعاً به مدت مرتبه  0  مان که قبالًزیکی از اعضای سا – 08

سقال   0سی خارج از صالحیت، مستلزم اعمال محرومیت موقت به مقدت  شده است. مجدداً به علت اشتغال در حرفه مهند

مجازات انتظامی در انتظار با توجه به سوابق محرومیت حداکرر و حداقل بدون سوابق محرومیت می باشد. در این صورت 

 ؟ ایشان چیست

 .5و حداکثر ای درجه  4حداقل محرومیت موقت ای درجه  (1

 ثر محرومیت دائم و ابطال پروانه اشتغال.سال محرومیت موقت و حداک 2حداقل  (2

 سال محرومیت موقت استفاده ای پروانه اشتغال. 4سال و حداکثر  2حداقل  (3

 سال محرومیت موقت و حداکثر محرومیت دائم و ابطال پروانه اشتغال. 4حداقل  (4

 (1332)بر اساس ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -»   12ماده  « -» انو کنترل ساختم قانون نظام مهندسی «با استناد به  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 

 ؟ محسوب شودبتن سبک سازه ای کدامیک از بتن های زیر می تواند به عنوان  – 01

 مگاپاسکال است. 17کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت فشاری مورد نیای آن  1122جرم مخصوص آن  (1

 مگاپاسکال است. 11ومت فشاری مورد نیای آن کیلوگرم بر مترمکعب و مقا 352جرم مخصوص آن  (2

 مگاپاسکال است. 22کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت فشاری مورد نیای آن  2122جرم مخصوص آن  (3

 مگاپاسکال است. 22کیلوگرم بر مترمکعب و مقاومت فشاری مورد نیای آن  1522جرم مخصوص آن  (4

 (1332  -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  120صفحه »  -»  ، قسمت ب7-1-1بند  « -» 1مبحث  «ناد به  با است

 مگاپاسکال است. 17مقاومت حداقل کیلونیوتن بر مترمکعب و  13تا  14بین وین مخصوص نوشته است که کتاب در متن  نکته :

اید وین مخصوص را به جرم مخصاوص تبادیل   ها نوشته است جرم مخصوص و بر اساس کیلوگرم داده شده اند پس ب در جواب

 « کنیم و کیلونیوتن را به کیلوگرم ، پس خواهیم داشت 

(14)×(1000)=14000 (Kg/m3)  «« (14000/9.81)=1430 (Kg/m3)   : پس حداقل وین مخصوص برابر است با 

 و ای حداقل بیشتر است.داده شده است  22مگاپاسکال باشد ، که در جواب عدد  17مقاومت فشاری باید و حداقل 

بایقد  بدون نیاز به آزمقایش  چند روز پس از تولید حداکرر ، %72رطوبت نسبی حدود سیمان کیسه ای در مناطق با  – 02

 ؟ مصرف شوند

 روی 75 (1

 روی 45 (2

 روی 32 (3

 روی 62 (4

 (1332  -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  81صفحه »  -»  13-1-0-7-0بند  « -» 0مبحث  «با استناد به  

مورد استفاده در بتن چند درصقد وزن  سنگدانه های درشت در ذرات سست کلوخه های رسی و میزان مجاز حداکرر  – 01

 ؟ کل سنگدانه های درشت می باشد

 درصد 5 (1

 درصد 3 (2

 درصد 2 (3

 درصد 12 (4

 (1332  -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 .صحیح می باشد « 1گزینه  »  -«  37صفحه »  -»  0-6-0 جدول « -» 0مبحث  «به  با استناد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

شونده بقه چنقد   بتن خود متراکم سنگدانه ها در ساخت حداکرر توصیه می شود برای حفظ پایداری مخلوط، اندازه  – 00

 ؟ میلی متر محدود گردد

 میلی متر 25 (1

 میلی متر 15 (2

 میلی متر 22 (3

 میلی متر 12 (4

 (1332  -)بر اساس ویرایش چهارم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 3گزینه  »  -«  72صفحه »  -»  1-ت، قسمت 1-3-0-7-0بند  « -» 0مبحث  «با استناد به  

 80kN، بر روی پایه های بادبندی شده قرار دارد، تبریزوزن یک برج خنک کننده که در محوطه باز یک کارخانه در  – 03

. باشد 3ضریب اهمیت، منطبق بر گروه بوده و طبقه بندی سازه برج خنک کننده از نظر  IIIاز نوع زمین کارخانه  است. اگر

به دست می آید، به کدامیک از تحلیل استاتیکی معادل وارد بر سازه برج، ناشی از زلزله که از روش حداقل نیروی برشی 

 ود(لب تلقی می شصُ)سایه برد ؟مقادیر زیر نزدیکتر است 

1) 21 

2) 12 

3) 17 

4) 14 

 (3)ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -»  1-10-0بند  « -» (0822آیین نامه طراحی ساختمان ها ) «با استناد به  

 حل تشریحی : 

( به علت صلب بودن)                                            
 

 
                                          

 

      (
 

 
)                                       

 

، در صورتیکه زمقان تنقاوب    IIخاک نوع و روی تهران برای زلزله در شهر )بیل بورد( لیغاتی تابلو تبدر طراحی یک  – 00

 ؟ چه مقدار در نظر گرفته می شودضریب رفتار باشد،  T=0.3 (S)اصلی نوسان 

1) 5 

2) 3 

3) 4 

4) 6 

 (3)ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -»  0-10-0بند  « -» (0822آیین نامه طراحی ساختمان ها ) «به   با استناد

 

 

 

 



 
 

مانع دار بودن بام ، در صورت درجه 02زاویه شیب برای محاسبه بار برف سقف یک ساختمان مسکونی با ضریب شیب  – 00

 ؟ ، چه مقدار می باشدعدم وجود شرایط لغزندهو 

1) 2/1 

2) 5/2 

3) 75/2 

4) 25/2 

 (1332 -سوم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  03صفحه »  -»  6-7-6بند  « -» 6مبحث  «با استناد به  

              

                        

   [    (
     

     
)]         

  بخواهد یک طبقه به ساختمان خود اضافه کند : Aن در صورتی که مالک ساختما – 06

 را در رابطه با آگاهی ای خطر احتمالی افزایش بار برف بام اخذ نماید. Bباید تأیید کتبی مالک ساختمان  (1

 اطالع دهد. Bمالک ساختمان بام را به  برف باید خطرات احتمالی افزایش بار (2

 ی باشد.نم Bنیایی به اطالع رسانی به مالک ساختمان  (3

 می تواند اضافه طبقه داشته باشد. Bبا پرداخت خسارت به مالک ساختمان  (4

 (1332 -سوم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  62صفحه »  -»  10-7-6بند  « -» 6مبحث  «با استناد به  

چه مقدار در نظر حداقل می باشد،  kN 12.3برخاستن  که وزن آن در هنگامبار زنده کف برای جایگاه یک بالگرد  – 07

 ؟ گرفته می شود

1) 2 kN/m2 

2) 1 kN/m2 

3) 1.23 kN/m2 

4) 4.1 kN/m2 

 (1332 -)بر اساس ویرایش سوم  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 1گزینه  »  -«  11بند »  -»  62صفحه  « -» 6مبحث  «با استناد به  

میلیمتقر   10برابقر   طبققه  10ساختمان ت ر مکان جانبی نسبی واقعی طرح در یکی از طبقادهد که تغییفنی نشان میمحاسبات  – 08

 ؟درزی که بین قاب و سازه باید رعایت شود، به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است حداقل در این طبقه،اتصال قطعات نما ای براست.

 بستگی به موقعیت قاب نسبت به سایه دارد. (1

 میلی متر 12 (2

 مترمیلی  24 (3

 میلی متر 15 (4

 (3)ویرایش  جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -»  ب -0-10-0بند  « -» (0822آیین نامه طراحی ساختمان ها ) «با استناد به  

 



 
 

 ؟ بکار گرفته شودیکنواختی عملکرد شمع تعیین  یکدامیک از آزمایش های زیر می تواند به عنوان روشی برا – 01

 لیلی به یکنواختی شمع ها پی برد.تنها ا روابط تح (1

 آیمایش بارگذاری استاتیکی (2

 آیمایش های درجا (3

 آیمایش دینامیکی (4

 (1332 -سوم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 صحیح می باشد. « 0گزینه  »  -«  06صفحه »  -»  ب، قسمت  6-1-0-6-7بند  « -» 7مبحث  «با استناد به  

حقداقل  بارگذاری شقده باشقد،   گسیختگی ، شمع تا بار بارگذاری استاتیکی فشاری در صورتی که در آزمایش های – 62

 ؟ کدام گزینه استتنش مجاز ضریب اطمینان مربوطه، بر اساس روش 

1) 2/2 

2) 5/2 

3) 1/2 

4) 3 

 (1332 -سوم  )بر اساس ویرایش جواب صحیح :

 ح می باشد.صحی « 1گزینه  »  -«  60صفحه »  -»  1-6-7جدول  « -» 7مبحث  «با استناد به  

 

 القؤتعداد س مبحث هان عنوا القؤتعداد س ن مبحث هاعنوا

 سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 12مبحث  ---------- مقررات ملّی ساختمان 1مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 13مبحث  سوال 2 مقررات ملّی ساختمان 2مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 14 مبحث ---------- مقررات ملّی ساختمان 3مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 15مبحث  ---------- مقررات ملّی ساختمان 4مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 16مبحث  سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 5مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 17مبحث  سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 6مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 11مبحث  سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 7مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 13مبحث  سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 1مبحث 

 ---------- مقررات ملّی ساختمان 22مبحث  سوال 11 مقررات ملّی ساختمان 3مبحث 

 سوال 1 مقررات ملّی ساختمان 21مبحث  سوال 11 مقررات ملّی ساختمان 12مبحث 

 سوال 1 مقررات ملّی ساختمان 22مبحث  سوال 4 مقررات ملّی ساختمان 11مبحث 

 

 القؤتعداد س کتاب هان عنوا القؤتعداد س کتاب هان عنوا

 سوال 3 راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتنی سوال 3 راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

 سوال 1 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان سوال 2 ل سایه هامباحث تحلی

 ---------- سواالت متفرقه   سوال 2 3ویرایش  - 2122استاندارد 

 


