


مؤلف: مهدي جوهري              1393/ آبان /  22            )نظارت – آزمون ورود به حرفه مهندسان (گروه عمرانبودجه بندي سواالت   

 درصد جزء تعداد سوال سال شرح مبحث

 - - 1392 تعاریف 1

 % 3.33 2 1384 اداري نظامات 2

 - - 1392 حریق مقابل در ساختمانها حفاظت 3

 - - 1392 ساختمان عمومی الزامات 4

 % 1.66 1 1392 ساختمانی هاي فرآورده و مصالح 5

 % 8.3 5 1392 ساختمان بر وارد بارهاي 6

 % 6.64 4 1392 سازي پی و پی 7

 % 6.64 4 1392 بنایی مصالح با هاي ساختمان اجراي و طرح 8

 % 26.66 16 1392 آرمه بتن هاي ساختمان اجراي و طرح 9

 % 14.94 9 1392 فوالدي هاي ساختمان اجراي و طرح 10

 % 6.64 4 1392 ساختمان صنعتی اجراي و طرح 11

 % 6.64 4 1392 اجرا حین در کار حفاظت و ایمنی 12

 - - 1382 ساختمانها برقی تاسیسات اجراي و طرح 13

 - - 1391 مکانیکی تأسیسات 14

 - - 1392 برقی پلکان و آسانسورها 15

 - - 1391 بهداشتی تاسیسات 16

 - - 1389 طبیعی گاز کشی لوله 17

 - - 1390 صدا تنظیم و بندي عایق 18

 - - 1389 انرژي مصرف در جویی صرفه 19

 - - 1384 تابلوها و عالئم 20

 % 3.33 2 1391 غیرعامل پدافند 21

 - - 1392 ها ساختمان از نگهداري و مراقبت 22

 % 1.66 1 1390 آن اجرائی هاي نامه آئین و ساختمان کنترل و مهندسی نظام قانون -

 % 1.66 1 - )2800 استاندارد( زلزله برابر در ها ساختمان طراحی نامه آئین -

 %3.33 2 1390 فوالدي هاي ساختمان در جوشی اتصاالت و جوش راهنماي -

 % 5 3 1382 آرمه بتن هاي ساختمان بندي قالب راهنماي -

 % 3.33 2 - بتنی و فوالدي هاي سازه طراحی و ها سازه تحلیل -

 - - - ساختمان اجرایی جزئیات و ها روش -

 - - - نگهبان هاي سازه و گودبرداري -

 - - - سازها و ساخت با مرتبط انتظامی و حقوقی ضوابط و قوانین مقررات، -
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 معرفی مباحث مقررات ملی ساختمان

 عنوان مباحث مبحث
 اولین 

 ویرایش

دومین 

 ویرایش

سومین 

 ویرایش

چهارمین 

 ویرایش

 1392 تعاریف 1
   

 نظامات اداري  2
 

1384 
   

 1392 1380 حریقها در مقابل  حفاظت ساختمان 3
  

 الزامات عمومی ساختمان 4
 

1387 1392 
  

  فرآورده هاي ساختمانی مصالح و 5

 

1369 1382 1389 1392 

 1392 1385 1380 بارهاي وارد بر ساختمان 6
 

 پی و پی سازي 7
 

1369 1388 1392 
 

 1392 1384 طرح واجراي ساختمانهاي بامصالح بنایی 8
  

 طرح و اجراي ساختمانهاي بتن آرمه  9
 

1368 1385 1388 1392 

   طرح و اجراي ساختمانهاي فوالدي 10
 

1368 1384 1387 1392 

  طرح واجراي صنعتی ساختمان ها 11
 

1383 1392 
  

 1392 1385 1380 1372   ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا 12

 ها  طرح و اجراي تاسیسات برقی ساختمان 13
 

1372 1382 
  

 تاسیسات مکانیکی  14
 

1380 1391 
  

 برقی پلکان آسانسورها و 15
 

1380 1387 1392 
 

 1391 1382 1372 تأسیسات بهداشتی  16
 

 لوله کشی گاز طبیعی 17
 

1381 1387 1389 
 

 عایق بندي و تنظیم صدا 18
 

1380 1390 
  

 1389 1381 1370 صرفه جویی درمصرف انرژي 19
 

 1384 عالئم و تابلوها 20
   

 1391 پدافند غیرعامل  21
   

    1392 از ساختمان ها مراقبت و نگهداري 22
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 1سوال شماره  

 ؟استصحیح کدامیک از گزینه هاي زیر 

 در بتن آرمه می توان از پلیمرهایی که حاوي کلریدها هستند استفاده نمود. 1

2 
شود، بلکه باید از مخروط اسالمپ معکوس یا آزمایش وي بی براي اندازه گیري کارایی بتن الیافی نباید از اسالمپ استفاده 

 استفاده گردد.
 میلیمتر باشد. 12.5یا  9.5مگاپاسکال، اندازه حداکثر شن باید  60براي ساخت بتن تا مقاومت فشاري  3

 استفاده از انواع سیمان پرتلند در ساخت بتن خودتراکم ممنوع است. 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 95صفحه [  – ] 3-3-3-9-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  

 2سوال شماره  

 ؟استدر کدام یک از موارد زیر مجاز کلرید کلسیم استفاده از 

 درصد وزنی سیمان استفاده نشود. 5در صورتی که بیش از  1

 است.فقط در بتن سبک مجاز  2

 فقط در بتن بدون فوالد مجاز است. 3

 کیلوگرم در مترمکعب مجاز است. 350فقط در بتن مسلح با عیار  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 20صفحه [  – ] 1-5-3-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  
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 3سوال شماره  

مقاومت فشاري میانگین الزم براي آجرهاي توکار غیرباربر و حداکثر جذب آب متوسط قابل قبول براي کاشی حداقل 

هاي ضد اسید و حداقل مقاومت فشاري قابل قبول براي سنگ آهکی ساختمانی با طبقه بندي جرم مخصوص متوسط 

 به ترتیب چقدر است؟

 مگاپاسکال 20 –دصد  0.5 –مگاپاسکال  5 1

 مگاپاسکال 55 –دصد  7 –مگاپاسکال  6 2

 مگاپاسکال 12 –دصد  2 –مگاپاسکال  3 3

 مگاپاسکال 28 –دصد  1.5 –مگاپاسکال  4 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 10صفحه [  – ] 1-2-5جدول  [ - ] 5مبحث  [با استناد به  

 4سوال شماره  

 شونده می تواند مناسب باشد؟بتن خود متراکم ، کدام نسبت حجمی آب به کل پودر در بدون بررسی آزمایشگاهی

1 0.4 

2 1.3 

3 0.9 

4 0.6 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 97صفحه [  – ] 2-3-4-9-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  
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 5سوال شماره  

 سازگار کدامیک از گزینه هاي زیر است؟الکترود مطابق شکل، با جوش گوشه  ST52براي اتصال دو ورق از فوالد 
 می باشد. ST52  ،Fy=360 Mpaبراي فوالد  -

 یا معادل آنها. E70و هم  E60هم  1

 

2 E60 .و معادل آن 

3 E70 .و معادل آن 

4 E80 .و معادل آن 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 156صفحه [  – ] 4-9-2-10جدول  [ - ] 10مبحث  [با استناد به  

 6سوال شماره  

میلیمتر جوش شده است.  25میلیمتر مطابق شکل به یک صفحه اتصال به ضخامت  150یک تسمه کششی به ضخامت 

 بر حسب میلیمتر چقدر باید باشد؟ (d). حداقل طول جوش میلیمتر است 6ضخامت جوش گوشه 

1 300 

 

2 100 

3 200 

4 150 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 148صفحه [  – ] 4قسمت ب / زیرقسمت  2-2-9-2-10بند  [ - ] 10مبحث  [با استناد به  
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 7سوال شماره  

 در منطقه تفتیده فلز پایه، استفاده از کدامیک از الکترودهاي زیر مناسب تر است؟ممانعت از بروز زیر ترك براي 

 الکترودهاي کم هیدروژن 1

 الکترودهاي با پوشش روتیل 2

 الکترودهاي پر بازده (پرجوش) 3

 الکترودهاي نفوذي (زود جوش) 4

 پاسخ صحیح

 ] 1390بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 151صفحه [  – ] 8-4-5بند  [ - ] راهنماي جوش و اتصاالت جوشی [با استناد به  

 8سوال شماره  

 می شود؟میلیمتر  8الکترود با قطر مفتول تلقی شدن یک  غیرقابل قبولاز نظر ظاهري کدامیک از موارد زیر سبب 

 (یک / سوم) ضخامت روکش 1:3میلیمتر به عمق  2وجود دو فرورفتگی ناحیه اي به طول  1

 میلیمتر از سر الکترود 6لخت بودن  2

 میلیمتر در روکش الکترود 8وجود دو ترك مویی به طول  3

 روکش (یک / ششم) ضخامت 1:6وجود یک برجستگی به اندازه  4

 پاسخ صحیح

 ] 1390بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 101صفحه [  – ] 1-16-3بند  [ - ]  راهنماي جوش و اتصاالت جوشی  [با استناد به  
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 9سوال شماره  

دماي آب سیمان و ، اگر 0.2و نسبت وزنی سیمان به سنگدانه برابر  0.5براي ساخت بتن با نسبت وزنی آب به سیمان 

درجه سانتیگراد بوده و مقدار آب مخلوط با سنگدانه ناچیز باشد، دماي مخلوط  35و  25، 15سنگدانه به ترتیب برابر 

 بتن حدوداً چند درجه سلسیوس خواهد بود؟

1 28 

2 25 

3 30 

4 32 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 74صفحه [  – ] 2-4-2-8-9و  1-4-2-8-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  

 10سوال شماره  

 گزینه صحیح را انتخاب کنید؟مناطق ساحلی خلیج فارس براي ساخت بتن براي سازه هاي پروژه اي در 

 درصد می باشد. 4حداکثر جذب آب سنگدانه هاي ریز  1

 کیلوگرم در مترمکعب بتن می باشد. 425کیلوگرم و حداکثر  350سیمانی حداقل مقدار سیمان و یا مواد  2

 می باشد. 0.5حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی  3

 درصد می باشد. 3حداکثر جذب آب سنگدانه هاي درشت  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 78صفحه [  – ] 3-3-8-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  
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 11سوال شماره  

 کدام گزینه مناسب تر است؟هواي سرد براي اجراي بتن در 

 0.5استفاده از نسبت آب به سیمان بیشتر از  1

 درجه در تماس مستقیم با سیمان 50استفاده از آب گرم باالتر از  2

 استفاده از سیمان پوزوالنی 3

 3از سیمان پرتلند نوع استفاده  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 81صفحه [  – ] 3-4-8-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  

 12سوال شماره  

 مناسب تر است؟بتن پمپی کدام گزینه براي 

 2.5مترمکعب بتن و ماسه با مدول نرمی لیتر آب در هر  150کیلوگرم سیمان ،  250 1

 2.5لیتر آب در هر مترمکعب بتن و ماسه با مدول نرمی  200کیلوگرم سیمان ،  350 2

 3.2لیتر آب در هر مترمکعب بتن و ماسه با مدول نرمی   180کیلوگرم سیمان ،  300 3

 2.2مدول نرمی لیتر آب در هر مترمکعب بتن و ماسه با   160کیلوگرم سیمان ،  400 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 85صفحه [  – ] 5-8-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  
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 13سوال شماره  

استفاده شود. زمان  (m/s) 0.6میلیمتر و سرعت تخلیه بتن  100با قطر داخلی از لوله هاي پمپ در پروژه اي قرار است 

 مترمکعب بتن حدوداً چند دقیقه خواهد بود؟ 5.6پمپاژ 

1 17 

2 15 

3 20 

4 23 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 86صفحه [  – ] 4-8-9جدول   [ - ] 9مبحث  [با استناد به  
 .17تقسیم بر می کنیم سپس  60ضرب در  5.6توضیحات : 

 14سوال شماره  

فاصله اولین خاموت (تنگ) از بر تکیه گاه در تیرهاي (اعضاي تحت خمش) ساختمان هاي بتن آرمه با شکل پذیري 

 متوسط و زیاد، به ترتیب ....................... میلی متر و ......................... میلی متر می تواند باشد.

  50و   50 1

 75و  75 2

  75و   50 3

 50و   75 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 324صفحه [  – ] قسمت پ – 5-2-1-3-23-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  
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 15سوال شماره  

میلی متر و با میلگردهاي طولی به قطر  900در قاب هاي با شکل پذیري زیاد، با ارتفاع موثر (تیر) در اعضاي تحت خمش 

میلیمتر، حداکثر فاصله تنگ هاي ویژه بر حسب میلی متر به چه مقداري نزدیک تر  10میلیمتر و خاموت با قطر  25

 (فرض کنید که طراحی براي برش تعیین کننده نمی باشد)است؟ 

1 150 

2 225 

3 200 

4 250 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 329صفحه [  – ] 2-3-1-4-23-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  

 16سوال شماره  

باشد، حداکثر تنش کششی کابل در تیر پیش تنیده در  Mpa 1600اگر مقاومت نهایی تضمین شده فوالد پیش تنیدگی 

 چقدر می تواند باشد؟ Mpaزمان جک زدن بر حسب 

1 1440 

2 1040 

3 1200 

4 1280 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 355صفحه [  – ]قسمت الف – 2-6-24-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  
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مؤلف: مهدي جوهري               1393/ آبان /  22              )نظارت – پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان (گروه عمران  

 

 

 

 

 

 

 17سوال شماره  

 بر حسب میلیمتر چقدر است؟ میلیمتر 30قطر خم در قالب استاندارد براي میلگرد اصلی با حداقل قطر داخلی 

1 300 

2 120 

3 180 

4 240 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 294صفحه [  – ] 1-21-9جدول  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  

 18سوال شماره  

 28بدست آمده است، مقاومت  Mpa 16برابر  Iسیمان نوع روزه از  7آزمونه هاي آگاهی بتن با سن مقاومت متوسط 

 حدوداً چقدر است؟ Mpaروزه بتن بر حسب 

1 29 

2 21 

3 24 

4 27 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 146صفحه [  – ] 24-10-9جدول  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  
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مؤلف: مهدي جوهري               1393/ آبان /  22              )نظارت – پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان (گروه عمران  

 

 

 

 

 

 19سوال شماره  

میلیمتر باشد، حداقل  300چنانچه تیر ساخته شده با ورق در یک قاب خمشی با شکل پذیري متوسط، داراي بال به پهناي 

 ) Fy=240 Mpa(تنش تسلیم ضخامت قابل قبول براي ورق بال به کدام مقدار نزدیک تر است؟ 

 میلیمتر  30 1

 میلیمتر 12 2

 میلیمتر 15 3

 میلیمتر 20 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 214و  202صفحه [  – ] 1-8-3-10و  1-4-3-10 جدول [ - ] 10مبحث  [با استناد به  

 20سوال شماره  

، حالتی که سطح برش از قسمت دندانه دار نمی گذرد در نظر پیچ پرمقامت در اتصال پیچیدر محاسبات قطر یک 

گرفته  شده است. اما در هنگام اجرا مشاهده شده که سطح برش از قسمت دندانه دار می گذرد. کدامیک از موارد 

 زیر نیاز به کنترل کفایت قطر محاسبه شده دارد؟

 اتصال به صورت اتکایی عمل نموده و تحت اثر همزمان برش و کشش باشد. 1

 کشش بوده اما برش صفر باشد. اتصال به صورت اصطکاکی عمل نموده و تحت اثر 2

 اتصال به صورت اصطکاکی عمل نموده و تحت اثر همزمان برش و کشش باشد. 3

 اتصال به صورت اتکایی عمل نموده و تحت اثر کشش بوده اما برش صفر باشد. 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 163صفحه [  – ] 10-9-2-10 جدول [ - ] 10مبحث  [با استناد به  
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مؤلف: مهدي جوهري               1393/ آبان /  22              )نظارت – پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان (گروه عمران  

 

 

 

 

 

 

 21سوال شماره  

میلی متر طوري قرار گرفته است که یکی  1500×1500میلی متر روي یک پی بتنی به ابعاد  500×350کف ستونی به ابعاد 

 طراحی روي بتن پی چه مقدار است؟حداکثر مقاومت اتکایی از لبه هاي آن با لبه شالوده همباد است. 
)A1  مساحت کف ستون– Fc  میلیمتر می باشد) 500ضخامت پی بتنی  –مقاومت مشخصه فشاري بتن می باشد 

1 1.2 ∅𝑐𝑓𝑐𝐴1 

2 0.85 ∅𝑐𝑓𝑐𝐴1 

3 1.7 ∅𝑐𝑓𝑐𝐴1 

4  ∅𝑐𝑓𝑐𝐴1 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 204و  203صفحه [  – ] 10-14-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  

 22سوال شماره  

در صورت اثر یک نیروي متمرکز کششی در امتداد عمد بر صفحه بال و بطور متقارن نسبت به جان، کدامیک از موارد 

 زیر نیاز به کنترل دارد؟

 کمانش فشاري جان 1

 کمانش جانبی جان 2

 لهیدگی جان 3

 جانتسلیم موضعی  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 178صفحه [  – ] 2-10-9-2-10بند  [ - ] 10مبحث  [با استناد به  

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 179صفحه [  – ] 17   -9-2-10 شکل [ - ] 10مبحث  [با استناد به  
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مؤلف: مهدي جوهري               1393/ آبان /  22              )نظارت – پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان (گروه عمران  

 

 

 

 

 

 

 

 23سوال شماره  

کدامیک از انواع اتصاالت گیردار از پیش تایید شده زیر براي سیستم دوگانه فوالدي به صورت قاب خمشی ویژه با 

 ؟نمی باشدمهاربند واگراي ویژه قطعاً مناسب 

 اتصال جوشی به کمک ورق هاي روسري و زیرسري 1

 اتصال فلنجی چهار پیچی با استفاده از ورق لچکی 2

 ورق هاي ر سري و زیرسري اتصال پیچی به کمک 3

 اتصال فلنجی چهار پیچی بدون استفاده از ورق لچکی 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 241صفحه [  – ] 1-13-3-10 جدول [ - ] 10مبحث  [با استناد به  

 24سوال شماره  

متر در صورتی که زاویه  0.5و به طول  IPE200حداکثر فاصله مجاز بین سخت کننده هاي میانی یک تیر پیوند با مقطع 

 رادیان باشد، به کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟ 0.05دوران 
 می باشد) Kn.m 148و  Kn.m 53(لنگر و برش پالستیک مقطع تیر پیوند به ترتیب  -

1 250 (mm) 

2 125 (mm) 
3 150 (mm) 
4 185 (mm) 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 238صفحه [  – ] 1-، قسمت ب 1-10-12-3-10بند  [ - ] 10مبحث  [با استناد به  
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 25سوال شماره  

 براي کدامیک از حاالت زیر کنترل کمانش پیچشی جانبی الزم است؟

 مقطع ناودانی حول محور ضعیف 1

 شکل فشرده با دو محور تقارن با خمش حول محور قوي Iمقطع  2

 شکل نامتقارن با جان الغر با خمش حول محور ضعیف Iمقطع  3

 مقطع قوطی توخالی با خمش حول محور قوي 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 61صفحه [  – ] 1-5-2-10 جدول [ - ] 10مبحث  [با استناد به  

 26سوال شماره  

در یک کارگاه ساختمانی، ناظر از مشخصات فوالدهاي وارد شده اطمینان ندارد. کدامیک از گزینه هاي زیر جزو 

 ؟نمی باشدآزمایشات متداول بر روي نیمرخ هاي فوالدي نمونه در این مورد 

 نافذرنگ  1

 خمش سرد 2

 متالوگرافی 3

 شارپی روي نمونه زخم دار 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 258صفحه [  – ] 3-4-10بند  [ - ]10مبحث  [با استناد به  
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مؤلف: مهدي جوهري               1393/ آبان /  22              )نظارت – پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان (گروه عمران  

 

 

 

 

 

 27سوال شماره  

کیلونیوتن بر  10کیلونیوتن بر متر و بتر زنده  6دهانه پیوسته با طول هاي مساوي، تحت اثر بار مرده یکنواخت  4یک تیر 

 ایجاد می کند؟ Bمتر قرار دارد. کدامیک از حاالت بارگذاري زیر حداکثر لنگر خمشی منفی در تکیه گاه 

 CDو   ABبار مرده و زنده فقط در دهانه هاي  1

 

 DEو  BCو  ABبار مرده در تمام دهانه ها و بار زنده در دهانه هاي  2

 CDو  ABبار مرده در تمام دهانه ها و بار زنده در دهانه هاي  3

 BCو   ABبار مرده و زنده فقط در دهانه هاي  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392سوم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 29صفحه [  – ] 3-2-5-6بند  [ - ] 6مبحث  [با استناد به  

 28سوال شماره  

 ؟نمی گیرد، کدامیک از بارهاي زیر مورد استفاده قرار حالت هاي حدي بهره برداريدر ترکیب بارهاي 

 بار برف 1

 بار زنده 2

 بار زلزله طرح 3

 بار باران 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392سوم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 19صفحه [  – ] 5-3-2-6بند  [ - ] 6مبحث  [با استناد به  
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مؤلف: مهدي جوهري               1393/ آبان /  22              )نظارت – پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان (گروه عمران  

 

 

 

 

 

 

 29سوال شماره  

یک سازه نگهدارنده ماشین آالت، ماشینی با حرکت رفت و برگشتی را نگهداري می کند. چنانچه وزن ماشین و 

از طرف شرکت سازنده ضریب اضافه بار براي آن توصیه نشده کیلونیوتن بوده و  10ملحقات و بارهاي متحرك آن 

 باشد، بار زنده وارد بر سازه نگهدارنده حداقل چه مقدار باید در نظر گرفته شود؟

1 20 kN 

2 12 kN 
3 10 kN 
4 15 kN 

 پاسخ صحیح

 ] 1392سوم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 32صفحه [  – ] 3-5-5-6بند  [ - ] 6مبحث  [با استناد به  

 30سوال شماره  

که ساختمان ها شهر تهران واقع در منطقه اي از طبقه  30ساختمان براي بام بدون دست انداز یک ضریب برف گیري 

 سیساتی بزرگ وجود ندارد)(روي این بام واحدهاي تأمی باشند، چقدر است؟ طبقه  15کمتر از عموماً 

1 1.2 

2 0.9 

3 1.1 

4 1.0 

 پاسخ صحیح

 ] 1392سوم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 52و  51صفحه [  – ] 2-7-6و جدول  4-7-6بند  [ - ] 6مبحث  [با استناد به  
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 31سوال شماره  

 فرض شود)در رابطه با بار زنده راه پله اضطراري کدام گزینه صحیح است؟ (راه پله یک دهانه 

 نیازي به در نظر گرفتن بار متمرکز نیست 1

 بار متمرکز در محلی مه بیشترین اثر را ایجاد کند به عالوه بار گسترده روي کل سطح بارگیر 2

 بار متمرکز در محلی که بیشترین اثر را ایجاد کند و یا بار گسترده روي کل سطح بارگیر 3

 عالوه بار گسترده روي کل سطح بارگیر بار متمرکز در وسط سطح بارگیر به 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392سوم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 30و  29صفحه [  – ] 3-5-6بند  [ - ] 6مبحث  [با استناد به  

 32سوال شماره  

باید براي مقاومت در برابر نیروهاي  کدامیک از حاالت زیر قطعات شیشه اي که براي نماي ساختمان استفاده می شود،

 زلزله طراحی گردند؟

 طبقه 2بیمارستان  1

 طبقه 7ساختمان اداري  2

 طبقه 5ساختمان مسکونی  3

 طبقه 6هتل  4

 پاسخ صحیح

 ] سومبر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 6صفحه [  – ] 7-1بند  [ - ]آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله [با استناد به  
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 33سوال شماره  

تعداد میلگردهاي طولی در کالف افقی بتنی در تراز زیر سقف یک ساختمانی بنایی محصور شده با کالف در چه 

 یا بیشتر افزایش داده شود؟ 6شرایطی باید به عدد 

 میلیمتر تجاوز نکند. 350عرض کالف افقی از  1

 و بدون آج باشد.میلگرد طولی ساده  2

 کیلوگرم بر مترمکعب باشد. 300بتن با عیار سیمان  3

 میلیمتر باشد. 40پوشش بتن اطراف میلگردهاي طولی کمتر از  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 55صفحه [  – ] 2-، قسمت ب 1-10-5-5-8بند  [ - ] 8مبحث  [با استناد به  

 34سوال شماره  

اگر در یک ساختمان اداري سه طبقه بنایی محصور شده با کالف (با احتساب زیرزمین) براي دیوارهاي جداگر از 

قطعات پیش ساخته گچی استفاده شود، با فرض رعایت کامل ضوابط فنی، حداقل ضخامت این دیوارها چقدر می تواند 

 باشد؟

 پنجاهم) طول دیوار(یک /  1:50 1

 میلیمتر 110 2

 میلیمتر 80 3

 (یک / چهلم) ارتفاع دیوار 1:40 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 51صفحه [  – ] 3-، قسمت پ 7-5-5-8بند  [ - ] 8مبحث  [با استناد به  
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 35سوال شماره  

زیر دیوار باربر ساختمان مصالح بنایی محصور شده با کالف، حداقل باید به ترتیب داراي چه عرض کالف افقی در تراز 

 میلیمتر می باشد) 300و ارتفاعی باشد؟ (ساختمان در منطقه با خطر نسبی زیاد واقع شده و عرض دیوار 

 میلیمتر 250میلیمتر و  250 1

 میلیمتر 250میلیمتر و  300 2

 میلیمتر 200میلیمتر و  250 3

 میلیمتر 200میلیمتر و  300 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 54صفحه [  – ] 1-، قسمت الف 1-10-5-5-8بند  [ - ] 8مبحث  [با استناد به  

 36سوال شماره  

 ؟نمی باشدکدامیک از گزینه هاي زیر در دیوارچینی یک ساختمان با مصالح بنایی محصور شده با کالف صحیح 

 آجرها حداقل به اندازه یک چهارم طول خود باید با آجرهاي ردیف قبلی همپوشانی داشته باشند 1

 بندهاي قائم باید از مالت پر شوند 2

 امتداد رگ ها کامالً افقی باشد 3

 براي دیوار چینی از مالت ماسه و سیمان با نسبت حجمی یک به چهار استفاده شود 4

 پاسخ صحیح

 ]1392چهارم  بر اساس ویرایش[

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 52صفحه [  – ] 3-، قسمت ت 7-5-5-8بند  [ - ] 8مبحث  [با استناد به  

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 49صفحه [  – ] 3-قسمت ت،  6-5-5-8بند  [ - ] 8مبحث  [با استناد به  
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 37سوال شماره  

حداقل ضخامت قابل قبول دیوار بتنی پی ساخته، بدون در نظر گرفتن نازك کاري، در سیستم هاي سازه اي مقاوم در 

 برابر انفجار بر حسب میلی متر چقدر می باشد؟

1 120 

2 180 

3 200 

4 250 

 پاسخ صحیح

 ] 1391 اول بر اساس ویرایش[

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 36صفحه [  – ] 1-2-2-4-21بند  [ - ] 21مبحث  [با استناد به  

 38سوال شماره  

 حداقل عرض مفید راهروهاي ارتباطی در پناهگاه باید چند متر باشد؟

1 4 

2 3 

3 2 

4 1 

 پاسخ صحیح

 ] 1391اول بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 25صفحه [  – ] 4-6-5-2-21بند  [ - ] 21مبحث  [با استناد به  
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 39سوال شماره  

متر نسبت به نقطه نظیر ثابت در پاي دیوار،  36حداکثر رواداري مجاز انحراف یک نقطه در باالي دیوار بتنی به ارتفاع 

 حسب میلیمتر چه مقدار است؟در روش اجرا با قالب لغزنده، بر 

1 100 

2 20 

3 50 

4 60 

 پاسخ صحیح

 ] 1382بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [-] 138صفحه [ –] 2قسمت  3-5-10بند  [-]راهنماي قالب بندي ساختمان هاي بتن آرمه [با استناد به

 40سوال شماره  

 متر چه تغییري می کند؟ 4جانبی وارد به قالب یک دیوار به ارتفاع با افزایش درجه حرارت بتن، فشار 

 کاهش می یابد 1

 به سرعت بتن ریزي بستگی دارد و نمی توان اظهار نظر کرد 2

 افزایش می یابد 3

 تغییر نمی کند 4

 پاسخ صحیح

 ] 1382بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [-] 22صفحه [ –] 5-3بند  [-]راهنماي قالب بندي ساختمان هاي بتن آرمه [با استناد به
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 41سوال شماره  

 ابعاد چند الیی هاي متداول که در ساخت قالب بتن استفاده می شوند به کدامیک از گزینه هاي زیر نزدیک تر است؟

 میلی متر  28تا  12متر و ضخامت  1 × 2 1

 میلی متر 10تا  8متر و ضخامت  0.5 × 3 2

 میلیمتر 40تا  30متر و ضخامت  1.5 × 2.5 3

 میلی متر 10تا  8متر و ضخامت  1 × 4 4

 پاسخ صحیح

 ] 1382بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [-] 31صفحه [ –]4-4بند  [-]راهنماي قالب بندي ساختمان هاي بتن آرمه [با استناد به

 42سوال شماره  

 ساخته سبک سه بعدي کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح می باشد؟در سیستم پانل پیش 

 میلیمتر است. 100حداکثر ضخامت بتن پاششی در هر طرف  1

 میلیمتر است. 30حداقل ضخامت بتن پاششی در هر طرف  2

 میلیمتر است. 40حداقل ضخامت هسته عایق در پانل دیواري  3

 میلیمتر است. 40حداقل ضخامت هسته عایق در پانل سقفی  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392دوم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 78صفحه [  – ] 3-3-2-5-11بند  [ - ] 11مبحث  [با استناد به  
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 43سوال شماره  

 باشد؟در سیستم دیوار سازه اي بتن مسلح با قالب هاي عایق ماندگار کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح می 

 می باشد. C30حداقل رده بتن مصرفی  1

 میلی متر باشد. 150تا  100اسالمپ بتن مصرفی باید بین  2

 میلی متر باشد. 10اندازه بزرگترین سنگدانه مصرفی نباید بیش از  3

 میلی متر کمتر باشد. 200حداقل ضخامت دیواره هاي بتنی نباید از  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392 دومبر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 65صفحه [  – ] 2-1-2-4-11بند  [ - ] 11مبحث  [با استناد به  

 44سوال شماره  

 مجاز می باشد؟ زیر (LSF)کدامیک از حاالت سیستم قاب فوالدي سبک 

 متر در تهران 16قاب فوالدي سبک با مهاربند تسمه اي قطري با ارتفاع  1

 متر در گلپایگان 6فوالدي سبک با دیوار برشی با پوشش تخته هاي گچی به عنوان مهار جانبی و ارتفاع قاب  2

 متر در گلپایگان 6قاب فوالدي سبک با دیوار برشی با پوشش تخته هاي سیمانی به عنون مهار جانبی و ارتفاع  3

 گلپایگانمتر در  16قاب فوالدي سبک با دیوار برشی فوالدي با ارتفاع  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392دوم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 65صفحه [  – ] 2-1-2-11بند  [ - ] 11مبحث  [با استناد به  
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 45سوال شماره  

در سیستم قاب فوالدي سبک حداکثر بار مرده و زنده براي سقف ها به چه مقدار بر حسب کیلونیوتن بر متر مربع 

 محدود می شود؟

  2.5و بار زنده  3.5بار مرده  1

 3.5و بار زنده  6بار مرده  2

 2و بار زنده  5بار مرده  3

 3.5بار زنده  2.5بار مرده  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392سوم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 33صفحه [  – ]3-7-2-11بند [ - ] 11مبحث  [با استناد به  

 46سوال شماره  

در صورت اخذ مجوز استقرار وسایل، تجهیرات و ماشین آالت ساختمانی در معابر عمومی، حداقل فاصله مجاز این 

 وسایل از تقاطع بر حسب متر چه قدر است؟

 شود این وسایل مانع دیده شدن عالئم راهنمایی و رانندگی و باعث محدودیت در انجام وظایف سازمان(فرض می

 آتش نشانی و سایر واحدهاي خدماتی نگردد)

 محدودیتی ندارد 1

2 10 

3 15 

4 20 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 39صفحه [  – ] 3-1-6-12 بند [ - ] 12مبحث  [با استناد به  
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 47سوال شماره  

نصب جابجا نشده و در حال استفاده باشد، حداکثر هر چند وقت یک بار نیاز به  در صورتی که دستگاه باالتر  بعد از

 معاینه فنی و آزمایش کلیه قسمتهاي آن توسط شخص ذیصالح به منظور صدور برگ گواهی اجازه کار دارد؟

 هفته 1 1

 ماه 6 2

 ماه 2 3

 روز 1 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 44صفحه [  – ] ، قسمت پ 9-2-6-12بند  [ - ] 12مبحث  [با استناد به  

 48سوال شماره  

حداکثر فاصله تکیه گاه هاي چوبی که براي جایگاه داربست مورد استفاده قرار می گیرند براي اجراي کارهاي سنگین 

 چند متر می باشد؟

1 1 

2 2.3 

3 1.8 

4 2 

 صحیحپاسخ 

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 50صفحه [  – ] 4-2-7-12بند  [ - ] 12مبحث  [با استناد به  
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 49سوال شماره  

حداقل عرض قابل قبول معابر و راه هاي شیب دار که در گودبرداري ها ویژه وسایل نقلیه ایجاد می شود چند متر 

 است؟

1 3.5 

2 5 

3 3 

4 4 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 4گزینه  [  - ] 55صفحه [  – ] 7-5-7-12بند  [ - ] 12مبحث  [با استناد به  

 50سوال شماره  

 براي تیر نشان داده شده در شکل حدوداً چقدر است؟ KN.mمقدار لنگر خمشی حداکثر بر حسب 

1 103 

 

2 79 

3 86 

4 94 

 پاسخ صحیح

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [ - ] مباحث تحلیل سازه ها [با استناد به  
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 51سوال شماره  

 چقدر است؟ (اتصال میانه تیر مفصلی است) KN.mلنگر خمشی در باالي هر ستون بر حسب 

1 45 

 

2 75 

3 120 

4 60 

 پاسخ صحیح

 .صحیح می باشد ] 4گزینه  [ - ] سازه هامباحث تحلیل  [با استناد به  

 52سوال شماره  

میلیمتر با آرماتور  500در  300در مورد حداقل ممکن پوشش بتن در شرایط محیطی متوسط براي تیر بتن آرمه با ابعاد 

گزینه صحیح را انتخاب کنید  S400) و نوع فوالد 1(از سیمان پرتلند نوع  C35و رده بتن  10Øو خاموت  Ø 4 25کششی 

 (بدون توجه به ضوابط ویژه طراحی در برابر آتش سوزي)

 میلیمتر است 45پوشش روي خاموت برابر  1

 میلیمتر است 40پوشش روي خاموت برابر  2

 میلیمتر است 40پوشش روي آرماتورهاي کششی برابر  3

 میلیمتر است 45پوشش روي آرماتورهاي کششی برابر  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 57صفحه [ –] و توضیحات زیر جدول 6-6-9و جدول  1-8-6-9بند  [-] 9مبحث  [با استناد به
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 53سوال شماره  

نسبت به وزن سیمان (بر حسب درصد) به  SO3حداکثر مقدار مجاز کل سولفات حل در آب مخلوط بر حسب 

 کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟

1 3.5 

2 5 

3 4 

4 4.5 

 پاسخ صحیح

 ] 1392چهارم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 56صفحه [  – ] 1-7-6-9بند  [ - ] 9مبحث  [با استناد به  

 54سوال شماره  

 موارد زیر براي نشست مجاز اولیه پی ها تحت بار گذاري استاتیکی صحیح است؟کدامیک از 

 میلیمتر است 35نشست مجاز اولیه غیر یکنواخت پی نواري روي خاك رسی  1

 میلیمتر است 25نشست مجاز اولیه غیر یکنواخت پی نواري روي خاك ماسه اي  2

 میلیمتر است 65ماسه اي  نشست مجاز اولیه غیر یکنواخت پی گسترده روي خاك 3

 میلیمتر است 50نشست مجاز اولیه غیر یکنواخت پی منفرد روي خاك ماسه اي  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392سوم  بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 28صفحه [  – ] 2-4-7جدول  [ - ] 7مبحث  [با استناد به  
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 55سوال شماره  

 متر بوده و گود با شیب پایدار اجرا شود، مسئولیت طراحی بر عهده چه کسی است؟ 7برابر  در صورتیکه عمق گود

 مهندس طراح ساختمان 1

 مهندس ناظر ساختمان  2

 یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک 3

 پیمانکار اجراي ساختمان 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392سوم  بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 00صفحه [  – ] 9-4-3-3-7و بند  2-3-7جدول  [ - ] 7مبحث  [با استناد به  

 56سوال شماره  

 کدامیک از موارد زیر در لیست آزمایش هاي بارگذاري استاتیکی شمع ها قرار ندارد؟

 آزمایش بارگذاري پیچشی 1

 آزمایش بارگذاري کششی 2

 آزمایش بارگذاري فشاري 3

 آزمایش بارگذاري جانبی  4

 پاسخ صحیح

 ] 1392سوم  بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 64صفحه [  – ] 1-1-8-6-7بند  [ - ] 7مبحث  [با استناد به  
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 57سوال شماره  

 کدامیک از موارد زیر براي حفاري ماشینی و نمونه برداري درست است؟

 خاك هاي رس و ماسه اي قابل قبول استحفاري دورانی فقط در  1

 حفاري شستشویی فقط در خاك رس و الي قابل قبول است 2

 حفاري دورانی در تمام خاك ها قابل قبول است به شرط آن که زیر سطح آب نباشد 3

 حفاري شستشویی در ماسه و رس و نیز شن و ماسه بدون قلوه سنگ قابل قبول است 4

 پاسخ صحیح

 ] 1392سوم بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 3گزینه  [  - ] 12صفحه [  – ] 4، قسمت 4-4-2-7بند  [ - ] 7مبحث  [با استناد به  

 58سوال شماره  

 کدامیک از گزینه هاي زیر صحیح است؟

 شوند. سال انتخاب می 3اعضاي شوراي انتظامی استان با حکم وزارت راه و شهرسازي براي مدت  1

چنانچه مجمع عمومی ترازنامه سالیانه هیات مدیره را تصویب نکند و پس از انجام اصالحات الزم در موعد قانونی مجدداً ترازنامه  2
به تصویب مجمع عمومی نرسد. هیات مدیره مراتب را بالفاصله به شوراي مرکزي منعکس می نماید و نظر نهایی شوراي مرکزي 

 الزم االجرا است.
تعرفه حق الزحمه خدمات مهندسی کارشناسی در مواردي که تعرفه خاصی وجود نداشته باشد به پیشنهاد سازمان نظام  3

 مهندسی ساختمان و تصویب وزارت راه و شهرسازي تعیین می شود.
 است.انجام وظایف قانونی سازمان هاي نظام مهندسی استان در زمان تعطیلی با شوراي مرکزي نظام مهندسی  4

 پاسخ صحیح

 ] 1390بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 147صفحه [  – ] 00بند  [ - ] قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان [با استناد به  
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مؤلف: مهدي جوهري               1393/ آبان /  22              )نظارت – پاسخنامه تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان (گروه عمران  

 

 

 

 

 

 

 

 59سوال شماره  

خدمات  در خصوص ارائه خدمات مهندسی ساختمان توسط اشخاص حقوقی در مالك تعیین گروه ساختمان براي ارائه

 مهندسی و ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی کدام گزینه صحیح است؟

 گروه هاي ساختمانی در قالب تقسیمات کشوري و توزیع خدمات شهري صورت می گیرد. 1

دو عامل طبقه و کاربري ساختمان مالك تعیین گروه ساختمان بوده و عامل زیربناي ساختمان در ظرفیت اشتغال اشخاص حقوقی  2
 است.موثر 

 در ارائه خدمات مهندسی با نظر اداره کل راه و شهرسازي و مرجع صدور پروانه اقدام خواهد شد. 3

 پیچیدگی کاربري و خصوصیات اجرایی و حیطه عملکردي مالك تعیین گروه در ارائه خدمات این اشخاص است. 4

 پاسخ صحیح

 ] 1384بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 2گزینه  [  - ] 80صفحه [  – ] 4-1-18ماده  [ - ] 2مبحث  [با استناد به  

 60سوال شماره  

 بررسی نقشه هاي ساختمانی از نظر وجود نداشتن اشکال به عهده چه کسی است؟

 سازنده (مجري) 1

 صاحب کار (مالک) 2

 طراح معماري 3

 مهندس ناظر 4

 پاسخ صحیح

 ] 1384بر اساس ویرایش [

 صحیح می باشد. ] 1گزینه  [  - ] 4صفحه [  – ] 6-4-2بند  [ - ] 2مبحث  [با استناد به  
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