
 

  بسمه تعالی

در زمینه دوره هاي  با بیشترین آمار قبولی در سطح استان سال سابقه 7با  گیالن گروه آموزشی جهش

با هدف ارتقاي سطح دانش علمی و اجرایی جامعه  ،نظام مهندسی و آزمون ارشد و دکتري 3آزمون پایه 

مهندسی فعالیت خود را آغاز نموده و با بکارگیري شیوه هاي نوین آموزشی گام موثري در جهت رشد و 

گروه اقدام  اولینافتخار دارد به عنوان  این گروه آموزشی. برداشته است مهندسینشکوفایی فنی و اجرایی 

از آنجا که این پاسخنامه در کمترین زمان ممکن تهیه . نماید 94مرداد  3پایه  اجرابه تهیه پاسخنامه آزمون 

بسیار خوشحال خواهیم شد که ما . تاثیر گذار باشد این امر در تشریح تستها است شده است بنابراین ممکن

  .را در این امر یاري کنید

  در بخش عمران مدرسین گروه آموزشی جهش

  چالوس-بندرعباس-شاهرود-سمنان-مدرس موسسات گیالن) سازهکارشناس ارشد (ایمان ضیغمی

  بندرعباس-گیالن-کرج-مدرس موسسات تهران) دانشجوي دکتري سازه( مجتبی حقگو

گروه آموزشی جهش استفاده  و خدمات سایت جزواتچارت هاي رایگان و دوستانی که تمایل دارند از 

  .یزان اطالعات کامل ارسال شودتا براي این عز یندارسال نما 500020302070را به سامانه  1نمایند عدد 

ده است، لذا خواهشمندیم در با توجه به زمان و هزینه اي که بابت آماده سازي این پاسخنامه ش

  .ذکر گرددبه عنوان منبع نام تهیه کنندگان این پاسخنامه صورت کپی حتما 

  

  

  

  

 



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

 .صحیح است 1گزینه  -1حل 

 .مراجعه شود 2قسمت  7-1-12- 9بند  161، صفحه 9به مبحث 

بنابراین براي . متر باشد 3متر پایه اطمینان الزامی است و فاصله بین پایه ها نباید بیشتر از  5براي تیرهایی با دهانه بزرگتر از 

 .عدد الزم است 2متر حداقل  8.5تیري بطول 

  

 .صحیح است 4گزینه  -2حل 

 .مراجعه شود 1-4-8-9بند  80، صفحه 9به مبحث 

  

  .صحیح است 2گزینه  -3حل 

  .مراجعه شود 47و جدول صفحه  58صفحه   6-6- 9، جدول 9به مبحث 

، مقدار حداقل 58سپس با استفاده از جدول صفحه . ه می شود، شرایط محیطی خیلی شدید تشخیص داد46ابتدا از صفحه 

باالتر از حداقل  5Mpa، اگر رده بتن به اندازه 58اما با توجه به نکته پایین جدول ص . برداشت می شود 90mmپوشش بتن 

  . از پوشش کاهش داد 15mmرده باشد می توان 

  : با توجه به نکته باال . می باشد C40طرفی رده بتن مصرفی بدست می آید و از  C35، حداقل رده بتن 47از جدول صفحه 

�حداقل ضخامت پوشش بتن 90 � 5 � 85mm  

  



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

  .صحیح است 4گزینه  -4حل 

  .مراجعه شود 1-11-9و جدول  1قسمت  3-11- 9، بند  152، صفحه 9به مبحث 

  .است  ���12برابر   400mmبا توجه به جدول رواداري انحراف موقعیت میلگردها در دیوارهاي با ضخامت 

  

 .صحیح است 1گزینه  - 5حل 

 .مراجعه شود 7و  5،6، 1قسمت  2-11- 9، بند  151، صفحه 9به مبحث 

  

  .صحیح است 2گزینه -6حل 

  .مراجعه شود 5-24- 9بند  352و یا به صفحه  5-7- 13-9بند  185یا به صفحه  1-2-1-9، بند  1، صفحه 9به مبحث 

  

 .استصحیح  3گزینه -7حل 

  .مراجعه شود 1- 2-8-9، بند  73، صفحه 9به مبحث 

  



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

 .صحیح است 4گزینه -8حل 

  .اصالح سوراخ با برش شعله مجاز نمی باشد -. مراجعه شود 264، صفحه 10به مبحث 

  

 .صحیح است 2گزینه -9حل 

  .مراجعه شود 279، صفحه 10به مبحث 

3��
8�
3� � 8�� 

  

  .صحیح است 3گزینه -10حل 

  .مراجعه شود 258، صفحه 10مبحث به 

  

  .صحیح است 4گزینه -11حل 

  .مراجعه شود 5-4- 10ردیف سوم جدول 274، صفحه 10به مبحث 

  

  

  



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

  .صحیح است 1گزینه  -12حل 

ورقهاي پیوستگی به موازات بالهاي تیر در جان ستون به کار  -.مراجعه شود 187صفحه  22- 9-2-10، شکل 10به مبحث 

  .میرود

  

  .صحیح است 1گزینه  -13حل 

  .مراجعه شود 21-7-5- 11بند  85، صفحه 11به مبحث 

  

  .صحیح است 3گزینه -14حل 

  .قسمت هاي الف الی ح مراجعه شود 7- 1-4-9، بند  27، صفحه 9به مبحث 

  .مراجعه شود 12-6-1-12-5، بند  130و 129، صفحه 5یا به مبحث 

  

  .صحیح است 2گزینه -15حل 

  .مراجعه شود: مس  –قسمت ب 121، صفحه 5به مبحث 



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

  .صحیح است 3گزینه - 16حل 

  .مراجعه شود 4-4-18-5و  3-4-18-5بندهاي  165و  164، صفحه 5به مبحث 

  

  .صحیح است 2گزینه - 17حل 

  .قسمت ث مراجعه شود 5-5-5- 8بند 48، صفحه 8به مبحث 

  

  .صحیح است 4گزینه -18حل 

  .مراجعه شود 7و5و3و2قسمت چ شماره هاي  16-5- 5- 8بندهاي  61و  60، صفحه 8به مبحث 

  

  .صحیح است 3گزینه -19حل 

  .مراجعه شود 14و12و7و1بند ت دیوار چینی قسمت هاي  52، صفحه 8به مبحث 

  



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

  .صحیح است 4گزینه -20حل 

  .مراجعه شود 131، صفحه 90به کتاب راهنماي اتصاالت جوشی ویرایش سال 

  

  .صحیح است 1گزینه  -21حل 

  .مراجعه شود 211، صفحه 90به کتاب راهنماي اتصاالت جوشی ویرایش سال 

ساعت بعد از خشک شدن انجام می شود و اگر کمتر  48بیشتر باشد، آزمایش غیر مخرب   600Mpaوقتی که تنش تسلیم از

  .باشد، بال فاصله پس از خشک شدن انجام می شود Mpa 600از 

  

  .صحیح است 2گزینه -22حل 

  .مراجعه شود 199، صفحه 90به کتاب راهنماي اتصاالت جوشی ویرایش سال 

  .مرحله باید انجام شود 3کنترل تمیزي درز در هر 



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

  .صحیح است 4گزینه -23حل 

  .بخش جمع بندي مطالب فصل مراجعه شود 186، صفحه 90به کتاب راهنماي اتصاالت جوشی ویرایش سال 

  .ش دهانه ریشه افزایش می یابدانقباض عرضی با افزای

  

  .صحیح است 1گزینه  -24حل 

سال است جزو گروه خطر پذیري  2، از انجایی که مدت بهره برداري ساختمان تجهیز کارگاه کمتر از 6مبحث  9با توجه به جدول صفحه 

  .می شود Ie=0.8در نتیجه . قرار می گیرد 4

  

  .صحیح است 2گزینه -25حل 

  :بدست می آید و خواهیم داشت  2800kg/m3وزن مخصوص سنگ تراورتن برابر  124مبحث بارگذاري صفحه  1-6از پیوست 

2800 � �0.02 � �� � 300��� � 5.35 

.الیه سنگ را می توان انبار کرد 5بنابر این حداکثر   

  

 .صحیح است 1گزینه - 26حل 

� برش پایه برابر  � ���
�

تغییر می کند و از طرفی در شهري که برش پایه آن بیشتر از  Aتوجه به سوال فقط در این رابطه با . است  �

  . ، نمیتوان ساختمان را ساختاصفهان می شود



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

��
��اصفهان 

� 1 �                                                نمی توان ساخت
��
 ��

� ��
��

 

بنابر این نمی تولن مدرسه در . خطر زلزله خیزي متوسط و ماکو در پهنه زلزله خیزي زیاد قرار دارد اصفهان، ارومیه، گلپایگان و مراغه جزو

  .ماکو ساخت

  

 .صحیح است 3گزینه - 27حل 

 .مراجعه شود 2800آیین نامه  24به جدول صفحه 

  

  .صحیح است 4گزینه - 28حل 

  .مراجعه شود 3-1-2-5- 11بند  77، صفحه 11به مبحث 

ضخامت ) با کیفیت پایین است و ضخامت هسته در سوال ناخوانا است   pdfشکل ( باشد   80mmاگر فرض کنیم ضخامت هسته عایق 

  :بتن پاششی از هر طرف برابر است با 

140 � 80
2

� 30�� 

ا توجه به شکل و ب. است 30mmباشد، در حالیکه ضخامت   mm 40طبق بند فوق ضخامت بتن پاششی در هر طرف دیوار باید حداقل 

  . درست است 4گزینه   80mmو فرض ضخامت هسته  pdfبا عنایت به ناخوانا بودن ضخامت هسته در فایل 

  

 .صحیح است 2گزینه -29حل 

البته در صورت سوال باید به مقاطع گرم نورد شده  – .جدول مراجعه شود 5-1- 11جدول  4شماره ي 25، صفحه 11به مبحث 

  .اشاره می کرد

  



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  .صحیح است 1گزینه -30 حل

  .مراجعه شود 2-1-2-4-11بند  65، صفحه 11به مبحث 

  

  .صحیح است 3گزینه -31حل 

  .مراجعه شود 3-2-3- 7بند 15، صفحه 7به مبحث 

  

  .صحیح است 4گزینه -32حل 

 .مراجعه شود 1-3-5-7بند 36، صفحه 7به مبحث 

  

  .صحیح است 2گزینه -33حل 

  .مراجعه شود2- 1- 7-4-7و  1-1-7-4- 7هايبند  33، صفحه 7به مبحث 

  

  .صحیح است 4گزینه -34حل 

  .مراجعه شود 6-4-3-3-7بند  18، صفحه 7به مبحث 

  



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

  .صحیح است 3گزینه -35حل 

  .مراجعه شود 2-3- 7جدول  19، صفحه 7به مبحث 

  

  .صحیح است 1گزینه - 36حل 

  .مراجعه شود 11-4-3-3-7بند  19، صفحه 7به مبحث 

  

  .صحیح است 3گزینه -37حل 

  .مراجعه شود 5-10-6-7بند  68، صفحه 7به مبحث 

  

  .صحیح است 2گزینه -38حل 

  .مراجعه شود 2- 18-1-12-9بند  171، صفحه 9به مبحث 

�� � 2 � �� � 7.2 �
800��

�� � 18
� 7.2 �

800 � 1.5
18 � 18

� 40.5 

  

  

  



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

  .صحیح است 2گزینه -39حل 

  .مراجعه شود 159، صفحه 9به مبحث 

  

  .صحیح است 1گزینه -40حل 

  .مراجعه شود 5-2جدول  14، صفحه راهنماي قالب بنديبه 

  

  .صحیح است 4گزینه -41حل 

  .مراجعه شود 2-2-3- 22بند  18، صفحه 22به مبحث 

  

  .صحیح است 1گزینه -42حل 

  .قسمت الف مراجعه شود 6-2-2- 12بند  13، صفحه 12به مبحث 

  

  .صحیح است 3گزینه -43حل 



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  .مراجعه شودقسمت هاي الف و ب و ت و ث  - 1- 2-1-12بند  7صفحه  ،12به مبحث 

  

  .صحیح است 2گزینه -44حل 

  .مراجعه شود 5- 5-1-12بند  9، صفحه 12به مبحث 

  

  .صحیح است 2گزینه -45حل 

  .مراجعه شود 1-2- 2- 18جدول  21، صفحه 18به مبحث 

  

  .صحیح است 4گزینه - 46حل 

  .مراجعه شود 1-7-3- 20 بند 17، صفحه 20به مبحث 

  

  .صحیح است 4گزینه - 47حل 

  .قسمت ج مراجعه شود 1-4-4- 19جدول  56، صفحه 19به مبحث 

  

  

  



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  .صحیح است 1گزینه -48حل 

  .مراجعه شود 2-3-24-9بند  352، صفحه 9به مبحث 

  

  .صحیح است 1گزینه -49حل 

  .مراجعه شود 4-3-2-9-9بند  92، صفحه 9به مبحث 

  

  

  .صحیح است 3گزینه - 50حل 

  :می باشد در نتیجه .7850kg/m3وزن مخصوص فوالد نرمه برابر  121صفحه 6مبحث  1-6با توجه به پیوست 

� � 7850 � 3 � 0.012 � 0.15 � 42.39 �� 

  

  

  .صحیح است 1گزینه -51حل 

  .مراجعه شود 4-4- 16بند  96، صفحه 2به مبحث 

  



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

  .صحیح است 2گزینه -52حل 

 .مراجعه شود1- 13بند  174صفحه،  2به مبحث 

  

  .صحیح است 2گزینه -53حل 

 .قسمت چهارم مراجعه شود 5- 2-8-16بند  120و صفحه  4-2-5-16جدول  73، صفحه 16به مبحث 

  

  

  .صحیح است 3گزینه -54حل 

 .مراجعه شود 8-3-22بند 27و صفحه  - 2- 2-6-22بند  46، صفحه 22به مبحث 

  

  .صحیح است 1گزینه - 55حل 

  .مراجعه شود 5- 2-6-13بند  61، صفحه 13به مبحث 



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

  .گزینه ؟ صحیح است -56حل 

  

       

  .صحیح است 3گزینه -57حل 

 .مراجعه شود: تعلیق  20ماده  181، صفحه 2به مبحث 

  

  .صحیح است 3گزینه -58حل 

اعم  (سازي  آالت شهرسازي و ابنیه ماشینکلیه ،  استهالك قانون مالیاتهاي مستقیم 151جدول استهالکات موضوع ماده طبق 

   .می باشد %25 )هاي مشابه دیگر ها و سایر ماشین زنی لوله هاي جذب کننده، جوش زنی، لولهگذار، ماشین از ماشین بلوك

  

  صحیح است 4گزینه -59حل 



 گروه آموزشی جهش                                                                         94مرداد  – اجراپاسخ تشریحی آزمون 

 013-33472794: تلفن

  

  .گزینه ؟ صحیح است -60حل 
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