
کلید واژه  
آزمون نظام مھندسی ونظام کاردانی

www.kelidvajeh.ir
تھیھ کلید واژه ھای آزمون ورود بھ حرفھ مھندسان و کاردانان

عمران (محاسبات ،نظارت ،اجرا)
معماری (طراحی، نظارت ،اجرا)

و تاسیات برقی ومکانیکی،شھرسازی،ترافیک،نقشھ برداری

ارائھ جزوه ھای آمادگی آزمون نظام مھندسی برای رشتھ ھای عمران ، معماری ،برق و...

نمونھ سواالت آزمون نظام مھندسی ھر مبحث بصورت جداگانھ
 شابلون ویژه طراحی معماری برای ترسیم سریع برشھ پلھ و نقشھ ھا در جلسھ امتحان   

آزمون آنالین رایگان ویژه نظام مھندسی برای ھمھ رشتھ ھا

تست زنی سریع = قبولی راحت در آزمون ھای نظام مھندسی با کلید واژه آزمون

سایتھا این از نسخه هتھی با و نمایدتھیه  زیر ھای سایت از یکی از را دخو نیاز مورد واژه کلید اصلی نسخه میتوانید شما

 شد خواھد ارسال شما ایمیل هب رایگان جدید واژه کلید آزمون زمان تا واژه کلید آپدیت صورت در

www.kelidvajeh.ir

www.civilfa.com

www.yarazmoon.com

http://www.civilfa.com/
http://www.civilfa.com/


@kelidvajeh 

 مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

 (جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان)  

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh  

مخاطبین رو در داخل صفحه تلگرام خود برای یکی از  kelidvajeh@برای ورود 

 روبزنید joine to channelو گزینه  ارسال کرده و سپس روی آن کلیک کنید خود

: برای وارد شدن به کانال باید حتما تلگرام شما آپدیت باشدنکته مهم

پیام ارسال کنید تا راهنمایی  09151361344در صورتی بروز مشکل از به تلگرام شماره 

شوید

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh


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

  پوران پژوهش             5صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)     خط)             30( 01334248تلفن :

داقل قطر اسمي لوله هاي آب رساني به لوازم بهداشتي (وان، دستشويي، سينك آشپزخانه خانگي، توالت با فالش ح -1
  تانك) به ترتيب چند ميليمتر بايد باشد؟

1 (10-15-15-15        2 (15-10-15-15  
3(15-10-10-15        4 (10-15-10-15  
  

  صحيح است 2گزينه  34صفحه  16مبحث   الف-4-3-4-16 جدولبر اساس  جواب :
  : حداقل قطر اسمي لوله هاي آب رساني به لوازم بهداشتي مختلف          "الف") 4-3-4-16جدول (

  حداقل قطر اسمي لوله  لوازم بهداشتي
  اينچ  ميلي متر

  2/1  15  وان
  8/3  10  بيده

  2/1  15  سينك با سيني
  2/1  15  ماشين ظرفشويي خانگي

  8/3  10  وريآب خ
  2/1  15  شير سرشلنگي

  4/3  20  سينك آشپزخانه صنعتي
  2/1  15  سينك آشپزخانه خانگي

  2/1  15  يك، دو، سه خانه –لگن رختشويي 
  8/3  10  دستشويي

  2/1  15  دوش با يك سردوش
  4/3  20  سينك با شلنگ و افشانك
  2/1  15  سينك شستشوي عمومي
  2/1  15  پيسوار با فالش تانك

  4/3  20  با فالش والو پيسوار
  2/1  15  شير برداشت آب

  2/1  15  توالت با فالش تانك
  1  25  توالت با فالش والو

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

  از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري 
  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...
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفند( معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             6صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)     خط)             30( 01334248تلفن :

  كدام گزينه صحيح است؟ -2
متر مربع دارند بايد به تاييد مهندس محاسب داراي پروانه  8طراحي تابلوها و عالئم تصويري كه سطحي بزرگتر از ) 1

        برسد 3اشتغال حداقل پايه
  دبرس 2طراحي تابلوها و عالئم در هر ابعادي  بايد به تاييد مهندس محاسب داراي پروانه اشتغال حداقل پايه) 2
متر مربع دارند بايد به تاييد مهندس محاسب داراي پروانه  8طراحي تابلوها و عالئم تصويري كه سطحي بزرگتر از  )3

        برسد 2اشتغال حداقل پايه
متر مربع دارند بايد به تاييد مهندس محاسب داراي پروانه  5طراحي تابلوها و عالئم تصويري كه سطحي بزرگتر از ) 4

  برسد 2يه اشتغال حداقل پا
  

  صحيح است 1گزينه  15صفحه  20مبحث   2-4-3- 20بند بر اساس  جواب :
متر مربع دارند بايد به تاييد مهندس محاسب داراي پروانه 8طراحي تابلوها و عالئم تصويري كه سطحي بزرگتر از 

مقاومي چون دست انداز و قرنيز اشتغال(حداقل پايه سه) برسد. اين تابلو ها و سازه هاي آنها نبايد تنها بر عناصر غير 
  ساختمان متكي گردد.

 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.comبا ايميل  لطفا نظرات و پيشنهادات خود را
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
نفر محاسبه شده است. حداقل تعداد راههاي خروج  550تصرف براي يك سالن ورزشي يك طبقه (فاقد زيرزمين) بار م -3

  مجزا و دور از هم چند عدد بايد باشد؟
1 (5    2 (3      3( 2      4 (4  
  

  صحيح است 2گزينه  39صفحه  3مبحث   2-6-1-3بند بر اساس  جواب :
راه خروج مجزا و دور از  3حداقل  نفر باشد، 1000تا  500در هر بنا، چنانچه بار متصرف هر طبقه يا بخش هايي از آنها بين 

در  راه خروج مستقل و دور از هم بايد پيش بيني شود. 4نفر، حداقل  1000هم الزم خواهد بود و براي بار متصرف بيش از 
  صحيح است 2مي باشد بنابراين گزينه  550اين سوال بار متصرف 

 بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (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 
  وعه زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجم

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفند( معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             7صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)     خط)             30( 01334248تلفن :

نفر كارمند بطور همزمان حداقل  10نفر دانشجو و حضور  340در طراحي يك خوابگاه دانشجويي دخترانه با ظرفيت  -4
  تعداد توالتهاي مورد نياز چند عدد مي باشد؟

1 (35    2( 10      3( 70      4 (50  
  

  صحيح است 1گزينه  108صفحه  16مبحث   الف-2-3-7-16جدول بر اساس  جواب :
  : حداقل تعداد لوازم بهداشتي برحسب تعداد استفاده كنندگان"الف") 16-7-3-2جدول شماره (

  آب خوري  دوش - وان   دستشويي  توالت  نوع كاربري ساختمان
    نفر125عدد براي 1  همردان  تاتر، سينما، سالن اجتماعات

  نفر 20عدد براي 1
  
 -  

  
  نفر 65عدد براي   1  زنانه  نفر 500عدد براي 1

    نفر 50عدد براي 1  مردانه  اماكن مذهبي
  نفر 100عدد براي 1

  
 -  

  
  نفر 50عدد براي 1  زنانه  نفر 300عدد براي 1

    نفر 75عدد براي  1  مردانه  سالن پذيرايي-رستوران
  نفر 200عدد براي 1

  
 -  

  
  نفر 75عدد براي  1  زنانه  نفر 500عدد براي 1

    نفر 500عدد براي  1  مردانه  )2(فروشگاه
  نفر 750عدد براي 1

  
 -  

  
  نفر 500عدد براي           1  زنانه  نفر 1000عددبراي1

    نفر 25عدد براي           1  مردانه  )3(فروشگاه
  نفر 40عدد براي 1

  
 -  

  
  نفر 25عدد براي           1  زنانه  فرن 1000عدد براي1

  نفر 500عدد براي 1  نفر 15عدد براي 1  نفر 100عدد براي 1  نفر 75عدد براي           1    استخر-ورزشگاه
  نفر 100عدد براي 1  -   نفر 50عدد براي 1  نفر 50عدد براي           1  مردانه  ساختمانهاي آموزشي

  نفر 50عدد براي           1  زنانه
    نفر 100عدد براي           1  مردانه  )7(ساختمانهاي صنعتي

  نفر 40عدد براي 1
  
  )7(نفر 35عدد براي 1

  
  نفر 100عدد براي           1  زنانه  نفر 100عدد براي 1

  
  
  

  بيمارستان

    نفر 8عدد براي           1  مردانه  )4،5(بيماران
  نفر 10عدد براي 1

  
  رنف 15عدد براي 1

  
  نفر 8عدد براي           1  زنانه    نفر 100عدد براي 1

  
  كاركنان

    نفر 25عدد براي           1  مردانه
  نفر 35عدد براي 1

  
 -  

  
  نفر 25عدد براي           1  زنانه  نفر 100عدد براي 1

  نفر 500 عدد براي1  -   نفر 100عدد براي 1  نفر 75عدد براي           1  مردانه  مراجعان  
  نفر 75عدد براي           1  زنانه    
  
  زندان

  نفر 100عدد براي 1  نفر 30عدد براي 1  نفر 25عدد براي 1  نفر 15عدد براي           1  زندانيان
  نفر 100عدد براي 1  -   نفر 35عدد براي 1  نفر 25عدد براي           1  زندان بانان
  نفر 500عدد براي 1  -   نفر 100عدد براي 1  فرن 75عدد براي           1  مراجعان

  
  (عمومي) )6(هتل و متل

    نفر 10عدد براي           1  مردانه
  نفر 10عدد براي 1

  
  نفر 8عدد براي 1

  
  نفر 10عدد براي           1  زنانه  نفر 100عدد براي 1

  -   عدد هر آپارتمان1  عدد هر آپارتمان1  عدد هرآپارتمان1    آپارتمان
  نفر 100عدد براي 1  نفر 8عدد براي 1  نفر 10عدد براي 1  نفر 10عدد براي           1   ابگاهخو

  نفر 1000عدد براي 1  )7(نفر 15عدد براي 1  نفر 100عدد براي 1  نفر 100عدد براي           1   انبار
  نفر 75عدد براي 1  -   نفر 25عدد براي 1  نفر 20عدد براي           1  مردانه  ساختمان اداري

  نفر 20عدد براي           1  زنانه
  ترمينال هاي مسافري

  (هوايي، دريايي، اتوبوس)
    نفر 100عدد براي           1  مردانه

  نفر 200عدد براي 1
  
 -  

  
  نفر 75عدد براي           1  زنانه  نفر 1000عدد براي 1
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفند( معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             8صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)     خط)             30( 01334248تلفن :

 35نفر ،  350نفر يعني  10بعالوه  340لت نياز است براي مجموع نفر يك توا 10از آنجايي كه طبق جدول باال به ازاي هر 
  عدد توالت مورد نياز خواهد بود.

 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...
متر از زير پي در محدوده پروژه اي كه خاك آن از نوع سخت است،  5/4بي و طبقه بندي خطر گودبرداري به عمق ارزيا -5

  كداميك از موارد زير است؟
  خطر گود بسيار زياد) 4    خطر گود زياد )3  خطر گود متوسط) 2  خطر گود كم) 1
  

  صحيح است ؟گزينه  18صفحه  7مبحث  1-3-7جدول بر اساس  جواب :
  ارزيابي خطر گود با ديوار قائم 1-3-7ل جدو

مقدار 
ch

h  خطر گود  عمق گود از زير پي همسايه  عمق گود از تراز صفر  

  معمولي   صفر   متر  6كمتر از   0,5كمتر از
  زياد   متر  20بين صفر تا   متر  20تا  6بين    2تا  0,5بين 

  بسيار زياد   متر  20بيشتر از   متر  20بيشتر از    2بيشتر از 
  

منظور طراح از سوال مشخص نمي باشد. در اين جدول دو عبارت براي تعيين ارزيابي خطر گود  1-3- 7بر اساس جدول 
عمق گود از تراز صفر و عمق گود از زير پي همسايه كه عمال در متن سوال به هيچكدام دقيقا اشاره نشده است. داريم: 

وده و بايد حذف گردد. البته با توجه به متن سوال كه گفته شده در محدوده پروژه اي كه خاك بنابراين اين سوال اشتباه ب
  آن از نوع سخت است، طبيعتا خطر گود بايد معمولي باشد كه اين پاسخ هم در گزينه ها نيست

 ر تن زادهاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكت
  (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

  گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر 
  در ساختمانهاي بتني پيش ساخته حداقل فاصله آزاد مجاز بين دو قطعه پيش ساخته چند ميليمتر است؟ -6
1 (15      
2 (8        
3( 10        
4 (12  
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  پوران پژوهش             9صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)     خط)             30( 01334248تلفن :

  صحيح است 4گزينه  62صفحه  11مبحث  3-3-11جدول بر اساس  جواب :
  فواصل آزاد بين قطعات بتني پيش ساخته 3-3-11دول ج

  حداقل فواصل آزاد مجاز  نوع فاصله آزاد
  12  اعضا بتن پيش ساخته با اعضا بتن پيش ساخته

  25  اعضا بتن پيش ساخته با بتن درجا
  25  اعضا بتن پيش ساخته با فوالد

  40  پوشش ستون هاي بتن پيش ساخته
   

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

  مطرح نماييد omPouranGilan@gmail.cلطفا 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، در صورتي كه بازشوها مستقيما به هواي خارج  200براي تامين تهويه طبيعي يك سالن غذاخوري به مساحت -7

  مجموع سطح بازشوها حداقل بايد چند متر مربع باشد؟و آزاد باز شوند ، 
1(10      2(8      3(20      4(25  
  

  صحيح است 4گزينه  86صفحه  4مبحث  1-6-4و جدول  27صفحه  4مبحث  1-3-4جدول بر اساس  جواب :
سالن غذاخوري با تصرف تجمعي به حساب مي آيد و سپس بر اساس جدول  27صفحه  4مبحث  1-3-4جدول بر اساس 

  متر مربع مي باشد. 25برابر  8تقسيم بر  200سطح يعني  1:8فضاي جمعي بايد  86صفحه  4مبحث  4-6-1
 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...

  طمينان از عدم گرفتگي و تميز بودن كف شوهاي بام در چه دوره زماني بايد بازرسي الزم صورت گيرد؟براي ا-8
  )هر دو سال يك بار4    )ساالنه دو بار 3    )ساالنه چهار بار2    )ساالنه يك بار 1
  

  صحيح است 3گزينه  48صفحه  22مبحث  5- 6- 22بند قسمت ب بر اساس  جواب :
  و براي موارد زير بازرسي شوند: دوبار ساالنهلوله كشي آب باران 

  آب بند بودن كليه دريچه هاي بازديد و كليه بخش هاي لوله كشي آب باران. -الف
  عدم گرفتگي و تميز بودن كف شوهاي بام. -ب
  تعويض بخش هاي فرسوده يا آسيب ديده لوله كشي آب باران. -پ
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 ند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چ
  (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 
  اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است براي تهيه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
ميلي متر ، حداكثر  32در هنگام لوله كشي آب سرد و گرم در يك ساختمان مسكوني با لوله هاي فوالدي به قطر اسمي -9

  فاصله دو تكيه گاه مجاور چند سانتي متر است؟
1(210      2(150      3(180      4(240  
  

  صحيح است 1گزينه  138صفحه  16مبحث  2-5- 9-16و بند  الف-1-5-9-16جدول بر اساس  جواب :
  :حداكثر فاصله دو بست مجاور در انواع لوله كشي"الف") 16-9-5-1جدول شماره (

  حداكثر فاصله دو بست مجاور  قطر نامي  جنس لوله
  لوله افقي (متر)  (متر)لوله قائم   اينچ  ميلي متر

لوله هاي چدني سركاسه 
  دار و بدون سركاسه

  8/1  3  در تمامي قطرها

  
  لوله هاي فوالدي گالوانيزه

  ميلي متر و كوچكتر 25
32  

  50تا  40
  75تا  65

100  

  اينچ و كوچكتر 1
4/11  

  2تا  2/11
  3تا  2/21

4  

3  
3  
7/3  
6/4  
6/4  

1/2  
1/2  
7/2  
4/3  
3/4  

  
  لوله هاي مسي

  لي متر و كوچكترمي 25
  40تا  32

50  
  100تا  65

1  
  2/11تا  4/11

2  
  4تا  2/21

4/2  
3  
3  
7/3  

8/1  
4/2  
7/2  

3  
لوله هاي پلي اتيلن معمولي 

 PEXو يا مشبك 

  5/0  2/1  2تا  4/11  51تا  7

لوله هاي چند اليه پلي 
اتيلن مشبك + آلومينيوم 

PEX.AL…PEX 

  8/0  2/1  2/21تا  8/3  61تا  9

يبي پلي اتيلن لوله هاي ترك
  دماي باال + آلومينيوم

  8/0  2/1  2/21تا  8/3  61تا  9

  
  لوله هاي پي وي سي

PVC 

  40تا  32
50  

  100تا  75
150  

  2/11تا  4/11
2  

  4تا  3
6  

2/1  
2/1  
8/1  
8/1  

5/0  
6/0  
9/0  
2/1  
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  : فاصله تكيه گاه ها 16-9-5-2
  است و بايد از فاصله بست هاي لوله تبعيت كند.الف)فاصله تكيه گاه ها برحسب نوع بست و تكيه گاه متفاوت 

 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.comايميل لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
آزمايشگاه ، كالس تقاشي  و دستشويي ) در مدارس به حداقل شدت روشنايي مورد نياز براي فضاهاي (كالس درس، -10

  ترتيب چند لوكس تعيين شده است؟
1(200-200-500-50      2(200-500-500-50  
3(200-500-200-100      4(500-500-200-100  
  

  صحيح است 1گزينه  109صفحه  13مبحث  2پيوست  4-1-2-قسمت پبر اساس  جواب :
 در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  نماييد مطرح 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 صورتي كه انشعاب گاز مشعل از كف موتورخانه عبور نمايد، ارتفاع آن از كف بايد حداقل چند سانتي متر باشد؟-11
1(10      2(5      3(15      4(20  
  

 2گزينه  جزوه خالصه موسسه پوران پژوهش 6و صفحه  43صفحه  17مبحث  4-2-5-17قسمت خ بند بر اساس  جواب :
  .صحيح است

  سانتي متر باشد. 5خ) در صورتي كه لوله انشعاب مشعل از كف موتورخانه عبور نمايد، ارتفاع آن از كف بايد حداقل 
 زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهاين 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...

در لوله كشي گاز در يك ساختمان وياليي فاصله شير چراغ روشنايي از سقف و كف بايد به ترتيب حداقل .................. و -12
  انتي متر باشد؟....................... س

  170و  80)4    150و  110)3    120و  110)2      150و  80)1
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 4گزينه جزوه خالصه موسسه پوران پژوهش  4و صفحه  32صفحه  17مبحث  4-2- 4-17بند  3قسمت جبر اساس  جواب :
  .صحيح است

  شد .سانتي متر با 170سانتي متر و از كف  80) فاصله شير چراغ روشنايي بايد حداقل از سقف 3ج
 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...

1در مواردي كه طول لوله باالرونده در سيستم لوله كشي گاز طبيعي با فشار -13

4
پوند بر اينچ مربع از ................ متر بيشتر  

سانتي متر باشد ، تا  15باشد، بايد در پايين ترين قسمت آن يك  سه راهي نصب شود كه طول قسمت پايين آن حداقل 
  ذرات داخل لوله در اين محفظه  جمع شده و باعث مسدود شدن مسير نگردد.

1(10      2(15      3(25      4(20  
  

صحيح  2گزينه جزوه خالصه موسسه پوران پژوهش  6و صفحه  41صفحه  17مبحث  2-1-5-17بند بر اساس  جواب :
  .است

طبقه يا بيشتر) باشد، بايد در پايين ترين قسمت آن  5متر يا بيشتر (ساختمان هاي  15در مواردي كه طول لوله باالرونده 
باشد تا ذرات داخل لوله در اين محفظه جمع شده  تي مترسان 15حداقل يك سه راهي نصب شود كه طول قسمت پايين آن 

  و باعث مسدود شدن مسير نگردد. دهانه زير اين سه راهي بايد با درپوش از نوع جوشي مسدود شود.
 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

  صداهاي ناخواسته موجود در يك فضا  تعريف كداميك از گزينه هاي زير است؟-14
  )صداي هوابرد4    )صداي پيكري3      )نوفه2    )نوفه زمينه 1
  

  صحيح است 1گزينه  2صفحه  18مبحث  5-3-1- 18بند بر اساس  جواب :
. نوفه زمينه ميتواند از منابع خارجي مانند نوفه ترافيك و وجود در يك فضا گفته مي شودنوفه زمينه به صداهاي ناخواسته م

نوفه ناشي از ساختمان هاي مجاور و هم چنين مناع داخلي مانند نوفه ناشي از سيستم هاي تاسيسات مكانيكي و الكتريكي 
  از قبيل تهويه، آبرساني و آسانسور سرچشمه بگيرد.
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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 عت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهاين پاسخنامه با سر
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد @gmail.comPouranGilanلطفا 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 در جوار كداميك از معابر عمومي زير مجاز است؟ 2/1پيش آمدگي طبقات ساختمان تا عمق -15
  متر به باال 20عرض ) به 2    متر  20تا  12)به عرض 1
    متر  30تا  13) به عرض 4    متر  20تا  10) به عرض 3
  

  صحيح است 2گزينه  4مبحث  جزوه خالصه موسسه پوران پژوهش 3صفحه بر اساس  جواب :
  * پيش آمدگي در معابر عمومي : 

متر ارتفاع داشته و  50/3كف متر در صورتي كه حد زيرين از باالترين نقطه  20تا12متر و پهناي 80/0)به عمق حداكثر 1
  متر فاصله افقي داشته باشد 80/0حد پيش آمدگي آن از لبه سواره رو حداقل 

  كمتر با رعايت مفاد بند فوق 20متر و پهناي بيش از 2/1)به عمق حداكثر 2
متر ارتفاع  50/3متر در صورتي كه حد زيرين از باالترين نقطه كف حداقل 80/0)سايبان يا باران گير به عمق حداكثر 3

  متر فاصله افقي داشته باشد 80/0داشته و حد پيش آمدگي آن ار لبه سواره رو حداقل 
  متر از معبر50/3)ساباط و پل هوايي بر روي كوچه ها با ارتفاع حداقل 4
  متر با لبه جدول سواره رو فاصله افقي داشته باشد80/0)تابلوها  مشروط بر اينكه لبه خارجي انها بيش از 5
) درگاهي و لبه كف پنجره، نيم ستون چسبيده به ديوار ، قرنيزها ،لوله هاي آب باران ، پله يا شيبراه  ورودي و ديگر عناصر 6

متر در معبر عمومي پيش آمدگي  10/0متر از كف معبر مجاور باشند، نبايد بيش از  50/3ساختماني كه در ارتفاع كمتر از 
  داشته باشند.

ها و تصرف هائي كه به سمت بيرون و معبر عمومي باز مي شوند، ضمن لزوم نصب عاليم احتياط، نبايد ) درهاي ساختمان 7
  متر وارد حريم معبر شوند. 10/0در حالت باز بيش از 

 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
حداقل عرض مقرر شده در يك سالن تئاتر ، در مورد پله /راهروهايي كه صندلي ها در هر دو طرف آن قرار دارند و در -16

  هر دو طرف راهرو صندلي هاي غير ثابت در مرز آن چيده مي شوند، چقدر است؟
  ميلي متر  1850) 4  ميلي متر  1700) 3  ميلي متر 1200) 2    ميلي متر  2150)1

    
  صحيح است 1گزينه  67و  66صفحه  3مبحث  20-13-1-3و  19-13-1- 3بندهاي بر اساس  جواب :
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در جايگاه هايي كه ترتيب چيدن صندلي ها همانند تئاتر و نظاير آن است، حداقل عرض مفيد راهروها بايد حسب مورد از 
  مقادير زير كمتر نباشد:

  ميليمتر؛ 1200د پله/راهروهايي كه صندلي ها در هر دو طرف آنها قرار دارند، الف)در مور
  ميليمتر؛ 90ب)درمورد پله/راهروهايي كه صندلي ها فقط در يك طرف آنها قرار دارند، 

  ميليمتر؛ 1050پ)در مورد راهروهايي افقي يا شيبداري كه صندلي ها در دو طرف آنها قرار دارتد، 
  ميليمتر؛ 900ي افقي يا شيبداري كه صندلي ها فقط در يك طرف آنها قرار دارند، ت)در مورد راهروها

 600ث)در مورد راهروهايي كه توسط دست انداز بخش بندي مي شوند، فاصله بين دست انداز يا جان پناه تا صندلي ها، 
  ميليمتر.

شده براي راهروها بايد مطابق مقادير  در مواردي كه صندلي هاي غيرثابت در مرز راهروها چيده مي شوند، عرض مقرر
  مشخص شده در زير افزايش يابد:

  ميليمتر؛ 500الف)در مواردي كه فقط در يك طرف راهرو صندلي چيده مي شود، 
  ميليمتر. 950ب)در مواردي كه در هر دو طرف راهرو صندلي چيده مي شود، 

  يليمتر خواهد شد.م 2150جمع نماييم كه حاصل  950را با  1200يعني بايد مقدار 
 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...

  كدام گزينه براي گمانه زني به منظور شناخت يك زمين جديد و بسيار بزرگ درست است؟-17
  متر قابل قبول است. 100تا  50)فاصله گمانه زني در زمين هاي با اليه بندي پيچيده و ناهموار و دره ها بين 1
    متر قابل قبول است. 200تا  100) فاصله گمانه زني در زمين هاي با اليه بندي  نسبي يكنواخت 2
    متر قابل قبول است. 100تا  50) فاصله گمانه زني در زمين هاي با اليه بندي  نسبي يكنواخت 3
  متر قابل قبول است. 30) فاصله گمانه زني در زمين هاي با اليه بندي پيچيده و ناهموار و دره ها  حداكثر تا 4
  

  صحيح است 4گزينه  7صفحه  7مبحث  1-4-3-2-7بند بر اساس  جواب :
فاصله گمانه زني در زمين ابل قبول است و متر ق 200تا  50فاصله گمانه زني در زمين هاي با اليه بندي  نسبي يكنواخت 

  متر قابل قبول است. 30هاي با اليه بندي پيچيده و ناهموار و دره ها  حداكثر تا 
 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
  نونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قا
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در فاصله افقي ....................... متري و عمودي ................... متري از پلكان خارجي از هر طرف ، ديوار ها بايد ساختار -18
  ................... ساعت مقاومت حريق و پنجره ها ساختار ................. ساعت مقاوم حريق را داشته باشند.

1(1 1 1 1      2( 3
1 3 3

4
      3( 3

1 3 3
4
      4( 1.5 1 3 3    

  
  صحيح است 3گزينه  32صفحه  3مبحث  16-4-4-1-3بند بر اساس  جواب :

ك ساعت مقاوم حريق و پنجره ها متري از پلكان خارجي از هر طرف ، ديوار ها بايد ساختار ي 3در فاصله افقي و عمودي 
  ساختار  سه چهارم ساعت مقاوم حريق داشته باشند.

 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.comفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل لط
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  زير صحيح است؟ كداميك از گزينه  هاي-19
  )در منبع انبساط باز بايد كنترل فشار آب داخل مخزن صورت گيرد.1
  متر از سطح زمين باشد. 5/1ميلي متر بايد ارتفاع نرده حفاظ  500)در استخرهاي خصوصي با ارتفاع آب بيش از 2
سانتي متر از كف  90تفاع حداقل سانتي متر از سطح زمين است، بايد حفاظي به ار 75)ايوان هايي كه ارتفاع آن بيش از 3

  ايوان داشته باشد.
  )لوله كشي آب باران بايد حداقل يك بار در سال مورد بازرسي قرار گيرد.4
  

  صحيح است 3گزينه  26صفحه  22مبحث  4-6-3- 22بند بر اساس  جواب :
  غلط است زيرا :  1گزينه 

  منابع انبساط: 22-5-3-3
  باز شامل موارد زير مي باشد: اين بازرسي ها براي منابع انبساط

  اطمينان از سالم بودن مخزن و عدم وجود پوسيدگي. -الف
  كنترل شير شناور، سطح آب و لوله هاي متصل به منابع. -ب
  كنترل سالم بودن عايق مخزن و پوشش آن. -پ

  شامل موارد زير مي باشد: منابع انبساط بستهبازرسي ها براي 
  رلي نصب شده و حصول اطمينان از عملكرد مناسب.بازرسي كليه لوازم كنت -الف
  كنترل بالشتك و مقدار فشار هواي داخل منبع انبساط. -ب
  كنترل فشار آب داخل مخزن و تنظيم در صورت لزوم. -پ

  غلط است زيرا :  2گزينه 
  حصار كشي :22-3-5
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وزي ها كه عمق آب درآن ها بيشتر از استخرهاي خصوصي ، سالن هايي كه از چشمه هاي آب معدني استفاده ميكنند و جك
زمين در اطراف استخر حفاظت از سطح  متر 2/1ارتفاع باشد، بايد به طور كامل توسط يك نرده يا حفاظ به  ميلي متر 600

  شوند.
  درست است زيرا :  3گزينه 

  نرده ها و حفاظ ها 22-3-6-4
ري كليه بارهاي وارده معمول را داشته باشند. كليه نرده ها و حفاظ ها بايد به صورت محكم نصب شده و ظرفيت بارب

ايوان ها و ساير راه هاي كه ارتفاع بيش از مسيرهاي  ورودي و خروجي ، راه پله ها ، پاگردها، سطوح شيب دار، بالكن ها ، 
ميلي متر  900ر از بايد مجهز به حفظ باشند. ارتفاع نرده ها نبايد كمتميلي متر از سطح زمين يا سطوح مجاور دارند ،  750

ارتفاع حفاظ از پاگرد پله يا سطح زمين يا بيشتر از يك متر باالتر از كف پله ياباالتر از آخرين سطح معبر باشد. همچنين 
  ميلي متر از كف ايوان ، بالكن ، راهرو يا سطح شيب دار باشد.  900نبايد كمتر از 

  غلط است زيرا :  4گزينه 
  نلوله كشي آب بارا :22-6-5

  و براي موارد زير بازرسي شوند: ساالنه دوبارلوله كشي آب باران 
  صحيح است 3بنابراين گزينه 

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

  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...
  از گزينه هاي زير صحيح است؟ كداميك-20
  )استفاده از وسايل گازسوز و نفت سوز به طور كلي در كارگاه هاي ساختماني ممنوع مي باشد.1
  بامداد روز بعد 6و  21)كار در شب عبارت است از كار بين ساعات 2
  )براي كارگران جوشكار و برش كار استفاده از سرپوش و سربند حفاظتي الزامي است.3
  و سرپوشيده موقت بايد داراي نور كافي در تمام اوقات باشد.)راهر4
  

  صحيح است 4گزينه  34صفحه  12مبحث  3-4-5- 12بند بر اساس  جواب :
  غلط است زيرا :  1گزينه 

  وسايل گرم كننده موقت:  12-2-4-3
  هنگام استفاده از وسايل گرم كننده موقت موارد زير بايد رعايت شود:

حل كار از بخاري يا هر وسيله گرم كننده به طور موقت استفاده مي شود، بايد كليه ضوابط و مقررات الف: زماني كه در م
  مربوط از قبيل درجه حرارت، فاصله وسيله گرم كننده تا مواد قابل اشتعال و خروج گازهاي مضر رعايت گردد.

مطمئن روي كف قرار داده شوند، به طوري كه  ب: وسايل گرم كننده موقت از قبيل بخاري ها درموقع استفاده بايد به نحو
  امكان واژگون شدن آن ها وجود نداشته باشد.

  پ: وسايل گرم كننده برقي بايد استاندارد باشد. استفاده از وسايل برقي دست ساز مجاز نمي باشد.
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  ي هوا ممنوع مي باشد.ت: استفاده از وسايل گازسوز و نفت سوز بدون دودكش در فضاهاي كامال بسته، بدون تهويه كاف
  ث: بايد از ريختن نفت در بخاري هاي نفتي، در هنگام روشن بودن آنها جلوگيري به عمل آيد.

  غلط است زيرا :  2گزينه 
  كار در شب :12-1-3-27

  روز بعد انجام گيرد. بامداد 6لغايت 22كار در شب عبارت از كاري است كه بين ساعت 
  غلط است زيرا :  3گزينه 

، آهنگري، ماسه پاشي (سند بالست)، بتن پاشي (شاتكريت) و نظاير آن كه نوع جوشكاري، برشكاريبه هنگام  : 12-4-4-1
صورت استاندارد،  بايد عينك ايمني و سپر محافظكار باعث ايجاد خطرهايي براي سر و صورت و چشم كارگران مي شود، 

  ان قرار گيرد.مناسب با نوع كار و خطرهاي مربوط تهيه و در اختيار آن
براي كارگران ماسه پاش و بتن پاش و از اين قبيل، عالوه بر موارد فوق بايد سرپوش و سربند حفاظتي نيز تهيه : 12-4-4-2

  و در اختيار آنها گذاشته شود.
  درست است زيرا :  4گزينه 

  اوقات باشد. :  راهرو سرپوشيده بايد فاقد هرگونه مانع بوده و داراي نور كافي در تمام12-5-4-3
 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...

ا به صورت گروهي روبه متر بوده  و آسانسوره 75/1در صورتي كه در يك ساختمان اداري عمق كابين آسانسور  برابر -21
  روي هم قرار گرفته باشند ، حداقل عمق راهرو مقابل ورودي كابين برابر است با:

  متر 4/2)4    متر  75/2)3    متر  5/4)2      متر  5/3)1
  

  صحيح است 1گزينه  12صفحه  15مبحث  4-1-2-2-15جدول بر اساس  جواب :
  بين)راهرو مقابل ورودي هاي آسانسورعمق (عرض يا طول هم راستاي عمق كا 4-1-2-2-15جدول 

  عمق راهرو مقابل ورودي هاي كابين  جانمايي آسانسور  نوع ساختمان
  برابر يا بزرگ تر از عمق كابين  تكي  مسكوني

متر يا بزرگ ترين كابين در گروه  5/1برابر يا بزرگ تر از   گروهي در كنار هم
  (هركدام كه بزرگتر باشند)

متر يا مجموع بزرگ ترين  1/2برابر يا بزرگ تر از  گروهي رو به روي هم
  آسانسورهاي روبه روي هم (هركدام كه بزرگتر باشند)

غير مسكوني به استثناي آسانسور 
  تخت بر

  برابر عمق كابين 5/1برابر يا بزرگ تر از   تكي
برابر بزرگ ترين عمق  5/1متر يا 4/2برابر يا بزرگ تر از   گروهي در كنار هم

  ر گروه (هركدام كه بزرگتر باشندكابين د
برابر يا بزرگ تر از مجموع بزرگ ترين عمق كابين هاي   گروهي رو به روي هم

  متر 5/4روبه روي هم حداكثر 
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفند( معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             18صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)     خط)             30( 01334248تلفن :

  غير مسكوني  بيمارستان و ..
  داراي آسانسور تخت بر

  برابر عمق كابين 5/1برابر يا بزرگ تر از   تكي
برابر مجموع بزرگ ترين كابين در  5/1ر ازبرابر يا بزرگ ت  گروهي در كنار هم

  گروه
برابر يا بزرگ تر از مجموع بزرگ ترين عمق كابين هاي   گروهي رو به روي هم

  رو به روي هم
  

  صحيح است. 1متر خواهد شد و گزينه  5/3متر مينيمم انتخاب شود. كه پاسخ  5/4متر و  5/3يعني  75/1بين دو برابر حال 
 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...

  خروجي براي شرايط بحران داشته باشند؟ 2ورودي و  2كداميك از موارد زير بايد حداقل -22
  طبقه، فرماندهي مديريت بحران ملي 14)برج مسكوني 1
  طبقه  14طبقه ، ساختمان هاي مسكوني  18)برجهاي مسكوني 2
  هزار نفره،مراكز خريد و فروش با عملكرد ناحيه اي شهري 15)ورزشگاه 3
  طبقه 20)ستاد فرماندهي و ستاد كل نيروهاي مسلح، برج مسكوني 4
  

  صحيح است 2گزينه ، 21مبحث  6و5صغحات  6-1-21و بند  14صفحه  21مبحث  31-2-2- 21بند بر اساس  جواب :
باشد. كه در شرايط عادي يكي از آنها فعال  حداقل داراي دو ورودي و دو خروجيبايد  3، 2ساختمان هاي مسكوني گروه 

  باشد و در مواقع حراني جهت خروجي اضطراري استفاده گردد.
  ا داريم:گروههاي مختلف ر 21مبحث  6و  5بر اساس صفحات حال 
  : ساختمان هاي با درجه اهميت بسيار زياد2گروه 

اين ساختمان ها محل استقرار افراد و يا انجام ماموريت هاي اصلي كشور مي باشند مانند: ساختمان هاي اصلي وزارتخانه ها، 
د تختخواب، مركز برج هاي مسكوني چهارده الي بيست طبقه، مخازن آب و تاسيسات وابسته، بيمارستان هاي صد الي پانص

فرماندهي و مديريت بحران كشور، ساختمان فرماندهي و ستاد (سپاه و ارتش، نيروي انتظامي در استانها) مراكز توليد 
محصوالت كشور مانند فوالد، نفت، پتروشيمي، گاز، سيمان، ورزشگاه هاي با بيش از پنجاه هزار نفر ظرفيت، مراكز خريد و 

  شهري مجتمع هاي مجتمع هاي مسكوني و صنعتي.فروش تجاري يا عملكرد فرا
  : ساختمان هاي با درجه اهميت زياد3گروه 

اين ساختمان ها محل استقرار، مراجعه و انجام فعاليت هاي توليدي، اداري، تجاري و سكونت مي باشند مانند ساختمان هاي 
تختخواب، ورزشگاه هاي  100الي  50ان هاي طبقه، مراكز فرماندهي و مديريت بحران استان، بيمارست 13الي  9مسكوني 

پانزده الي پنجاه هزار نفر، مركز خريد و فروش با عملكرد منطقه اي شهري براي ساختمان هاي اداري و دولتي و خصوصي 
  در سطح استان، زندان هاي مركزي.

  صحيح است. 2گفته شده ساختمانهاي مسكوني .... بنابراين گزينه  3-2-2- 21توجه شود كه در متن بند 
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 باسالم

 لطفا توجه فرماييد 

 الس آزمون نظام مهندسی که هر منابع های رکت در آزمون نظام مهندسی را داريد به شما پيشنهاد ميکنيم از کليدواژهاگر قصد ش

 با توجه به منابع اعالم شده برای هر رشته تدوين ميشود بهره ببريد 

ليدواژه با اين مجموعه دانلود کرده و ک يک نمونه رايگان برای آشنايی با نحوه کار  با مراجعه به آدرس اينترنتی زير  همواره ميتوانيد

 های مورد نياز خود را تهيه بفرماييد

http://icivil.ir/nezam 
 

 آشنایی با کلید واژه های نظام مهندسی
 

 کلید واژه های نظام مهندسی چیست و در آزمون چه کمکی به ما میکند؟ -1
میباشد مهمترین عامل در موفقیت در آزمون زمان پاسخگویی به سواالت میباشد توجه به اینکه آزمون نظام مهندسی کتاب باز 

.کلیدواژه ها پل ارتباطی بین سواالت و جواب آن در منابع آزمون میباشد بصورتی که شما کلمه کلیدی سوال را در فهرست 

سرعت  ه شما داده شده است و میتوانید باکلیدواژه ها پیدا کرده و جلوی آن کلمه آدرس محل تکرار این کلمه در منابع آزمون ب

 پاسخ را بیابید. به آن شماره صفحه در مقررات ملی مراجعه کرده و  زیادی

 ؟کلیدواژه ها برای چه رشته هایی کاربرد دارد-2
آزمونها تهیه شده است و برای تمام رشته ها بصورت جداگانه قابل تهیه میباشد .برای  –اکنون این کلیدواژه ها برای تمام رشته 

آزمون جداگانه دارند نیز بصورت جداگانه  برای هر آزمون کلیدواژه تهیه شده  3که  برخی از رشته ها مثل عمران و معماری

 است.

 کلیدواژه ها شامل چه مباحثی میباشد و آیا با منابع آزمون هماهنگی دارد؟ -3
ای قالب گانه مقررات ملی و همچنین قانون نظام مهندسی و  راهنمای جوش و راهنم 22این مجموعه ها به طور کلی از منابع 

کامال هماهنگ است و از ویرایش های مشخص شده در سایت ثبت نام آزمون استفاده بندی استخراج شده است و با منابع آزمون 

شده است که برای هر رشته آزمون بصورت جداگانه و با توجه به تعداد منابعی که در آزمون آن رشته معرفی شده است آماده 

 گردید است
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفند( معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 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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 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...
  ؟نيستكداميك از گزينه هاي زير صحيح -23
  سانتي متر تجاوز كنند. 35يد از بجز در دال هاي مشبك ، فاصله ميلگردهاي خمشي نبا)1
  )مقادير آرماتورهاي به كار رفته در ناحيه كششي دال ها نبايد كمتر از آرماتورهاي حرارتي در دال باشند.2
  )در دال هاي يكطرفه آرماتورهاي خمشي به صورت مشبك قرار مي گيرند.3
و ميلگرد به طور سراسري از داخل هسته ستون عبور )در دال هاي بدون تير در هر نوار ستوني در زير دال بايد حداقل د4

  داده شوند.
  

  .صحيح است 3گزينه  268صفحه  9مبحث  1-1-4-18-9بند بر اساس  جواب :
  آرماتورگذاري در دال ها 9-18-4
  ضوابط كلي آرماتورگذاري 9-18-4-1
ي لنگرهاي خمشي وارد بر آن مقاطع مقادير آرماتورهاي الزم در مقاطع مختلف دال در هر امتداد بر مبنا 9-18-4-1-1

مقادير آرماتورهاي بكار رفته در ناحيه كششي دال ها در هر صورت نبايد كمتر از مقادير نظير حرارت و محاسبه مي شوند. 
در دال هاي يك طرفه كه آرماتورهاي خمشي صرفا در يك  در نظر گرفته شوند. 2-1-4-18-9جمع شدگي مطابق بند 

  در جهت ديگر قرار داده شوند. 2-1-4-18-9د بايد حداقل ميلگردهاي حرارت و جمع شدگي مطابق بند جهت قرار مي گيرن
نسبت سطح مقطع ميلگردهاي حرارت و جمع شدگي به كل سطح مقطع بتن براي دال هايي به ضخامت  9-18-4-1-2

  ر اختيار شود.) كمت2-18-9ميلي متر نبايد از مقدار بدست آمده از عبارت (1000كمتر يا مساوي 
ميلي 350فاصله ميلگردهاي خمشي در دال ها، جز در دال هاي مشبك، نبايد از دو برابر ضخامت دال و نه از  9-18-4-1-3

   متر تجاوز كند.
در هر نوار ستوني در زير دال بايد حداقل دو ميلگرد به طور سراسري از داخل هسته ستون ها عبور داده  9-18-4-3-2

ردها را مي توان در محل ستون ها به طور كامل مهار يا با ميلگردهاي ديگري وصله كرد. مشروط بر آنكه . اين ميلگشوند
باشد. چنانچه محل وصله اين آرماتورها خارج از هسته ستون ها باشد، طول وصله بايد  4-21-9طول وصله مطابق بند 

  باشد. dl2حداقل 
  مي باشد كه جواب سوال است 3ست گزينه بنابراين تنها گزينه نادر

 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...
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟-24
  كاهنده ي آب ( با هدف كاهندگي آب) به بتن، مقدار هواي بتن در آزمون بايد كنترل شود. )در صورت افزودن مواد فوق1
  روزه آزمونه هاي مالت بتن ساخته شده با آب غير آشاميدني بايد معادل نظير آن با آب مقطر باشد. 20)مقاومت 2
  )دانه بندي سنگدانه هاي مصرفي در بتن بايد هر روز تعيين شده و كنترل شوند.3
  )روش آزمون دانه بندي سنگدانه هاي درشت با الك مجاز نمي باشد.4
  

  صحيح است 1گزينه  127صفحه  9مبحث  19-10-9جدول بر اساس  جواب :
  آزمون هاي الزامي مواد افزودني بتن 19-10-9جدول

  موارد الزامي كه بايد كنترل شوند  نوع  رديف
چگالي نسبي (فقط براي اقزودني - ثرتركيبات مو - رنگ -يكنواختي  همه مواد افزودني  1

كلريد –كل كلرين (كلر) - تاثير بر روس گيرش–مايع) مقدار خشك 
  رفتار از نظر خوردگي فوالد–قليائيت  معادل –محلول در آب 

  مقدار هواي بتن تازه–مقاومت فشاري –زمان گيرش   كندگير كننده  2
  ر هواي بتن تازهمقدا–مقاومت فشاري –زمان گيرش اوليه   تندگير كننده  3
  مقدار هواي بتن تازه–مقاومت فشاري   زود سخت كننده  4
مشخصات حباب هاي هوا در بتن سخت  -مقدار هواي بتن تازه  حباب  هواساز  5

  مقاومت فشاري -شده
  مقدار هواي بتن تازه–مقاومت فشاري  -آب انداختگي  نگهدانده آب  6
  مقدار هواي بتن تازه– مقاومت فشاري -جذب مويينه  كاهنده جذب آب  7
  مقدار هواي بتن–مقاومت فشاري -ميزان كاهش آب  كاهنده آب/روان كننده (با هدف كاهندگي آب)  8
كننده (با هدف  - فوق روان–فوق كاهنده آب   9

  افزايش رواني)
  مقدار هواي بتن–مقاومت فشاري  –ميزان كاهش آب 

مقدار هواي –مقاومت فشاري  -حفظ و تدوام رواني –ي افزايش روان  كننده - فوق روان–فوق كاهنده آب   10
  بتن

  مقدار هواي بتن–ميزان كاهش آب  - زمان گيرش -مقاومت فشاري  روان كننده-كاهنده آب  -كندگير كننده  11
مقدار –ميزان كاهش آب  –زمان گيرش اوليه  -مقاومت فشاري  روان كننده-كاهنده آب  -تندگير كننده  12

  هواي بتن
فوق روان –فوق كاهنده آب -گير كنندهكند  13

  كننده(باهدف افزايش آب وكندگيري)
مقدار –ميزان كاهش آب  –زمان گيرش اوليه  -مقاومت فشاري

  هواي بتن تازه
فوق روان –فوق كاهنده آب -كندگير كننده  14

  كننده(باهدف افزايش آب وكندگيري)
  زهمقدار هواي بتن تا - مقاومت فشاري -حفظ و تداوم رواني

  
  غلط است زيرا: 2گزينه 

  آب غير آشاميدني 9-10-4-3
درصد مقاومت نظير آزمونه 90آزمونه هاي مالت ساخته شده با آب غير آشاميدني حداقل معادل  روزه 28و 27مقاومت )2

  هاي مشابه ساخته شده با آب مقطر باشد.
  غلط است زيرا: 3گزينه 
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  تن ضوابط پذيرش سنگدانه هاي مصرفي در ب 9-10-3
  تواتر نمونه برداري سنگدانه ها 

 تعيين شده و با ضوابط مذكور در بند فوق الذكر كنترل شوند. هر هفته.دانه بندي سنگدانه ها ي مصرفي در بتن مي بايد 2

  غلط است زيرا: 4گزينه 
  ضوابط الزامي  سنگدانه هاي مصرفي در بتن  9-10-3-2

ن و سنگدانه هاي سبك مصرفي بايد با استانداردهاي ملي ايران مطابقت سنگدانه هاي مصرفي در بتگي به طور كلي ويژ
  داشته باشد.

،و از آن سنگدانه هاي درشت  10- 10-9دانه بندي سنگدانه هاي ريز (ماسه ) مصرفي در بتن  مطابق جدول ضوابط الزامي 
  مي باشد. 11- 10-9(شن ) مصرفي  در بتن مطابق  جدول 

  نه هاي ريز و درشت با الك مي بايد مطابق با استانداردهاي  ملي ايران صورت گيرد.روش آزمون دانه بندي سنگدا
  صحيح است 1بنابراين تنها گزينه 

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

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

  ام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حر
  در ستون هاي با مقطع مختلط كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟-25
  )مقاومت فشاري ستون با طول فاقد مهار جانبي آن ، نسبت مستقيم دارد.1
  )اعضاي محوري نمي توانند از مقاطع توخالي مستطيل شكل نورد شده باشند.2
  ميلي متر كمتر باشد. 40حاط شده در بتن نمي تواند از )فاصله آزاد بين آرماتور هاي طولي و هسته فوالدي م3
  )در ستون هاي مختلط پر شده با بتن مساحت مقطع فوالدي مي تواند حداكثر يك درصد مساحت كلي مقطع باشد.4
  

  صحيح است 3گزينه  119صفحه  10مبحث  1-2-8-2-10بند ث 2قسمت بر اساس  جواب :
  صحيح است 3بنابراين گزينه 

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

  مطرح نماييد ranGilan@gmail.comPouلطفا 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 قاب هاي خمشي فوالدي كه در برابر نيروي جانبي زلزله بتوانند تغيير شكل هاي فرا ارتجاعي قابل مالحظه اي -26
  مل كنند...................تح
  )استفاده از جوش گوشه در اتصال تير به ستون مجاز نيست.1
  )اتصال تير به ستون بايد به نحوي طراحي شود كه از ايجاد مفصل پالستيكي در مقاطع جلوگيري شود.2
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  )خال جوش كردن ورق هاي ذوزنقه اي كف در تمامي طول تير مجاز نيست.3
  به ستون (به وجه ستون) بايدمنحصرا از نوع نفوذي كامل  باشد.)اتصال جوش بال تير 4
  

  صحيح است 4گزينه  جواب :
 اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده

  د... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باش
  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...

ي قرار است بنايي چهار طبقه با پنجره نورگير از نما براي زيرزمين ساخته شود. در صورتي كه گذر جلوي در ملكي جنوب-27
داشته و عرض يا بر نما ده متر باشد، حداكثر ارتفاع مجاز ساختمان از پايين ترين نقطه نما چند متر  %15ساختمان شيب 

  است؟
1(40/16    2(90/14    3(65/15    4(40/13  
  

  صحيح است 3گزينه  4مبحث جزوه خالصه موسسه پوران پژوهش  4و  3صفحات ساس بر ا جواب :
  *مبناي محاسبه ارتفاع ساختمان : 

فاصله قائم تراز متوسط كف معبر مجاور تا متوسط ارتفاع بام شيب دار و يا باالترين جان پناه الزامي در بام هاي مسطح مي 
  باشد.

  ي ساختماني *ارتفاع مجاز گروهها
  متر 30/5  در حالت يك طبقه داراي زير زمين  با پنجره نور گير 3و2و1 گروه

  متر10/4  در حالت يك طبقه بدون زير زمين با پنجره نور گير 3و2و1گروه 
  متر 50/8  در حالت دوطبقه داراي زير زمين با پنجره نور گير 3و2و1مترگروه 

  متر30/7  ر گيردر حالت دو طبقه بدون زير زمين با پنجره نو 3و2و1گروه 
  متر70/11  در حالت سه طبقه داراي زير زمين  با پنجره نور گير 5و4گروه 
  متر50/10  در حالت سه طبقه بدون زير زمين با پنجره نور گير 5و4گروه 
  متر90/14  در حالت چهار طبقه داراي زير زمين  با پنجره نور گير 5و4گروه 
  متر70/13  مين با پنجره نور گيردر حالت چهار طبقه بدون زير ز 5و4گروه 
  به تناسب تعداد طبقات  متر 23در حالت پنج تا هفت تا  7و6گروه 
  به تناسب تعداد طبقات  متر 23در حالت بيش از هفت طبقه وبيش از  8گروه 

  
اين ارتفاع طبق تعريف بيان شده تا متوسط ارتفاع معبر مي باشد و اما  متر مي باشد. 9/14ارتفاع مجاز اين ساختمان برابر 

  ين ارتفاع مقدار مورد نظر را جمع نماييم:سوال ارتفاع پايين ترين نقطه را خواستهس بايد با در نظرگرفتن شيب با ا
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 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...
ميلي متر ساخته مي  40در نيمرخ هاي فوالدي حجيم و سنگين و نيمرخ هاي مركبي كه از ورق هاي ضخيم تر از -28

  شوند:
قال تنش هاي كششي را داشته باشند، نيازي به انجام آزمايش شارپي )در جوش اگر وصله ي اعضاي فوالدي نقش انت1

  نيست.
  )به خاطر ضخامت مناسب فوالد در هيچ حالت نيازي به جوش پشت در اتصاالت كششي نيست.2
  )در صورت سرد شدن ناگهاني ، احتمال شكست ناشي از تردي در جوش و مصالح مجاور آن وجود ندارد.3
لب به لب استفاده شود، پيش گرمايش و پس گرمايش و با استفاده از الكترودهاي كم هيدروژن  )چنانچه از جوش نفوذي4

  الزامي است.
  

  صحيح است 4گزينه  142صفحه  10مبحث  5-1-9-2- 10بند بر اساس  جواب :
 اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده

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

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

  براي اتصال ستون پايين به ستون باال زماني كه اختالف در ابعاد دو ستون زياد باشد.............-29
  )استفاده از ورق ضخيم با شكل پذيري ناچيز مجاز نيست.1
  )مي توان از ورق ضخيم با شكل پذيري ناچيز استفاده كرد.2
  )اجراي جزييات كله قندي مناسب نيست.3
  )تغيير ابعاد ستون در جزييات كله قندي مي تواند از تراز روي تيرهاي اتصال به ستون اجرا شود.4
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  صحيح است 2گزينه  471صفحه صاالت جوشي راهنماي جوش و ات كتاب 3-7- 11بند بر اساس  جواب :
 گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط

  (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 

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

  در اتصاالت لوله هاي فوالدي..................-30
  )در صورت استفاده از ورق اتصال ، برش خاص انتهاي لوله ها ضروري نيست.1
  شود.)بهتر است ابتدا شاخه فشاري مستقيما به ساقه لوله متصل 2
  )اتصاالت خارج از مركز به دليل ايجاد تنش هاي اضافي مجاز نيست.3
  )اتصاالت پيچي امكان پذير نمي باشد.4
  

 1گزينه   536و  534صفحه صاالت جوشي راهنماي جوش و ات كتاب 3-10-11و  2-10-11هاي بندبر اساس  جواب :
  صحيح است

 دهاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زا
  (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

  ي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپ
  كداميك از گزينه هاي زير صحيح نيست؟-31
  اساس اينرسي حرارتي ساختمان و شاخص خورشيدي تعيين مي گردد. )ضريب تصحيح انتقال حرارت مرجع بر1
  در نظر گرفته نمي شود.)در محاسبه ضريب انتقال حرارت مرجع ، پل حرارتي كف در تماس با خاك 2
)در صورت طراحي به روش تجويزي ، نياز به محاسبه پل هاي حرارتي نيست، زيرا اثر پل ها در مقادير مقاومت حرارتي 3

  ارائه شده منظور شده است.
  )مقدار انتقال حرارت از جدارهاي فضاي كنترل نشده كمتر از مقدار انتقال حرارت از جدارهاي مجاور خارج است.4
  

  صحيح است 2گزينه  19مبحث  23و صفحه جزوه خالصه موسسه پوران پژوهش  3صفحه بر اساس  جواب :
  . تماس با خاك در نظر گرفته مي شودتنها پل حرارتي كف در * در محاسبه ضريب انتقال حرارت مرجع، 

 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.comات خود را با ايميل لطفا نظرات و پيشنهاد
  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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  يز شونده ، به دليل كداميك از موارد زير است؟خاصيت خودتميزشوندگي در شيشه هاي خود تم-32
  )شيشه هاي دو جداره با تزريق گاز آرگون بين آنها 1
  )عايق رطوبتي رزيني2
  UV)فيلتر مقاوم در برابر 3
  )نانو موادها4
  

  صحيح است 4گزينه  175صفحه  5مبحث  1-3-20-5بند بر اساس  جواب :
 اني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زم

  (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 است براي
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

در صورتي كه قسمتي از فضاهاي ساختماني غير مسكوني ، با بهره برداري منقطع، به صورت مداوم استفاده -33
  شود......................

  ش يا سرمايش مستقل ، مناسب نيست.)هر نوع سيستم گرماي1
  )در صورت استفاده از سيستم مركزي نيازي به كنترل و تنظيم جريان سيال فعال نيست.2
  )بايد گرمايش و سرمايش اين فضا از سيستم مركزي تفكيك گردد.3
  درجه باشد . 22)دماي هواي داخل اين فضا ، در محل حضور افراد در اوقات سرد سال بايد حداكثر 4
  

  صحيح است 3گزينه  19مبحث  53و صفحه جزوه خالصه موسسه پوران پژوهش  7صفحه بر اساس  جواب :
ا بهره برداري منقطع، به صورت مداوم استفاده شود، بايد ح) در صورتي كه از قسمتي از فضاهاي ساختماني غير مسكوني ب

  گرمايش و سرمايش اين فضاها از سيستم مركزي تفكيك گرديده و به صورت مستقل در نظر گرفته 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.comادات خود را با ايميل لطفا نظرات و پيشنه

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

  د ضمن رعايت زواياي سايه بان، روي تمام نماي ساختمان سايه ايجاد شود؟در كداميك از شهرهاي زير، توصيه مي شو-34
  )مالير، آباده، آمل2      )انديشمك، دزفول، هفته تپه1
  )پل كله، اصفهان، اهواز4      )جزيره قشم، بيجار، بندرانزلي3
  

  صحيح است 1گزينه  124صفحه  19مبحث  10پيوست و جزوه خالصه موسسه پوران پژوهش  9صفحه بر اساس  جواب :
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در شهرهايي كه با عالمت * مشخص شده اند ، با تونجه به عمق زياد سايه بان ها ، توصيه مي شود ضمن رعايت زواياي -
  په در جدول داراي * هستند.انديشمك، دزفول، هفته ت .سايه ايجاد شود سايه بان ارائه شده ، روي تمام نماي ساختمان

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

  طرح نماييدم 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...
  كدام گزينه در گودبرداري پروژه ها صحيح است؟-35
  )ناظر پروژه مسئول نصب، قرائت و اعالم خطر و اقدامات فوري است.1
  خاب ابزار و طراحي آرايش آنها براي پايش است.)پيمانكار مسئول انت2
  )طراح گودبرداري مسئوليت انتخاب ابزار و طراحي براي پايش را بر عهده دارد.3
  )طراح گودبرداري مسئول نظارت بر حسن انجام مراحل پايش است.4
  

  صحيح است 3گزينه  23صفحه  7مبحث   6-4-3-7بر اساس بند  جواب :
  مسئوليت طراحي ,اجرا و نظارت پايش  7-3-4-6

  طراح گودبرداري مسئوليت انتخاب ابزار و طراحي ارايش ان ها براي پايش را برعهده دارد.-الف
  صب ,قرائت ,پردازش ,اعالم خطر و انجام اقدامات فوري مي باشد.پيمانكار گودبرداري مسئول تامين ,ن-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.
وجود داشته باشد كه طراح انجام پايش را ضروري بداند الزم است  در گودبرداري با خطر معمولي و زياد چناچه شرايطي-ت

  عمليات پايش انجام پذيرد.
 يار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهاين پاسخنامه با سرعت بس

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد comPouranGilan@gmail.لطفا 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 گودهاي عميق و شيرواني هاي بزرگ، گمانه ي حفر شده در محل سطح اشغال مي توانند بيانگر مشخصات....-36
  )خاك محل شيب و پايين دست آن باشند.2    شيب باشند. )خاك باال دست و پايين1
  )تنها خاك پايين دست شيب باشند.4    )خاك محل شيب و باالدست آن بانشد.3
  

  صحيح است 2گزينه  9صفحه  7مبحث   3-4- 3-2-7بند  قسمت الف بر اساس جواب :
خاك محل  در گودهاي عميق و شيرواني هاي بزرگ، گمانه ي حفر شده در محل سطح اشغال مي توانند بيانگر مشخصات

    .اشندبشيب و باالدست آن 
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 دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي
  (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...
  اگر راهروي ساختماني فاقد درهاي دودبند باشد...........-37
  متر مجاز است. 76)در صورت مجهز بودن به شبكه بارنده تا ماكزيمم طول 1
  از است.متر مج 61)درصورت مجهز بودن به شبكه بارنده تا ماكزيمم طول 2
  متر باشد. 30)طول آن نبايد بيش از 3
  متر باشد.  46)در صورت مجهز نبودن به شبكه بارنده نبايد طول آن بيش از 4
  

  صحيح است 3گزينه  19صفحه  3مبحث  3-2-3-1-3بند بر اساس  جواب :
نفر در نظر گرفته مي  30تمام راهروهايي كه به عنوان دسترس خروج براي تخليه افرادي با تعداد بيش از  3-1-3-2-3

جزا شده و درهايي كه به آنها باز مي ساعت مقاوم حريق از ديگر بخش هاي بنا م 1بايد توسط ساختاري با حداقل شوند، 
دقيقه محافظت حريق باشند. طرح و نصب اين درها بايد به گونه اي انجام گيرد كه احتمال  20شوند داراي زمان دست كم 

متر كه فاقد درهاي دود بند باشند ، مجاز  30راهروهاي با طول بيش از نشت دود از آنها به حداقل ممكن كاهش يابد . 
  بود. نخواهند

 دكتر تن زادهاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي 
  (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...
  طبق ضوابط، جابجايي و حمل كارگران و افراد با وسايل باال برنده بار:-38
  )مجاز است.1
  )ممنوع است.2
  )در صورت نبود بار و حضور متصدي باالبر، بالمانع است.3
  ايمني، بالمانع است. )به تشخيص متصدي باالبر و رعايت نكات4
  

  صحيح است 2گزينه  46صفحه  12مبحث  16-2- 6- 12بند بر اساس  جواب :
  جابجايي و حمل كارگران و افراد با وسايل باالبرنده بار ممنوع مي باشد.

 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 
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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...

  پله هاي مقابل طراحي شده است؟نرده براي كدام يك از راه  ،با توجه به شكل و اندازه هاي پيشنهادي -39

  
1 (A      2 (B      3 (C      4 (D 

 

  صحيح است ؟گزينه  4مبحث خالصه موسسه پوران پژوهش  زوهج 9فحه ص بر اساس واب :ج
   4ولي توضيحات نرده طبق مبحث  ستندهناخوانا گزينه ها شكل 

  متر است  11/0*فاصله خالي بين دو نرده دست انداز حداكثر 
حداكثر قطر خارجي  -ميليمتر 40تا35قطر خارجي با مقطع دايره اي  -متر است  90/0تا  85/0بين  *ارتفاع ميله دستگرد
ميليمتر خم  25/0بايد با شعاع حداقل  لبه ها -ميليمتر  160تا100ميليمترو اندازه محيطي آن  57با مقطع غير دايره اي

  شوند
متر به صورت افقي از لبه هاي ابتدا وانتهاي 30/0حداقل *در جايي كه ميله دستگيره بين خيزهاي مجاور پيوسته نيست 

  شيبراه و از باالترين پيشاني پله ادامه داشته باشد
  بعد از پايين ترين پيشاني پله ادامه يابد عمق يك كف پله* در پله ها ميله دستگيره بايد از سمت پايين شيب به اندازه 

  متر باشدميلي 40ر حداقل *فاصله ازاد ميله دستگيره با ديوار يا سطح ديگ
 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.comيميل لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ا

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

  ك ذره چوبي قابلمه اي است؟كداميك از نقاط مشخص شده محل صحيح لوالكوبي براي نصب ي-40
1(A      2(B      3(C      4(D  

  
  صحيح است 3گزينه  ييتيلهاي اجرايدبر اساس  جواب :

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

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

  با توجه به لزوم انجام آب بندي در محل اتصال كف و ديوار استخر بتني مسلح كداميك از جزئيات زير مناسب است؟-41
1(A      2(B      3(C      4(D 

  )نيستاضح وتصوير ( صحيح است ؟گزينه  ييتيلهاي اجرايدبر اساس  جواب :
 آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد

  (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 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  در شكل هاي زير مقاطع افقي يك ذره ديده مي شود. در كدام تصوير آستانه در الزم بوده و صحيح ترسيم شده است؟-42
1(A      2(B      3(C   4(D 

  )نيستاضح وتصوير ( صحيح است ؟گزينه  ييتيلهاي اجرايدبر 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...

  ستفاده از عايق رطوبتي الزم است؟در آب و هوا و اقليم تهران در كداميك از جزئيات كف سازي ترسيم شده، ا-43
1(A      2(B      3(C      4(D 

         
  به نظر مي آيد ترين صحيح 4گزينه  ييتيلهاي اجرايدبر اساس  جواب :

 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

  نونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قا
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مطابق شكل يك راهروي سرپوشيده حياط را از ساختمان جدا مي كند. در صورتي كه سازه ساختمان آجري باشد، -44
  را نشان مي دهد؟ cm4040كداميك از گزينه ها محل مناسب عايق رطوبتي در ستون آجري 

1(A   2(B      3(C      4(D 

  
  به نظر مي آيد ترين صحيح 2گزينه  ييتيلهاي اجرايدبر 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...
م گرفته شده كه پله آن به صورت كامپوزيت در حالي كه اجراي اسكلت بتني يك ساختمان به پايان رسيده است، تصمي-45

  (تيرآهن و دال بتني) اجرا شود. كداميك از جزئيات نشان داده شده صحيح است؟
1(A   (بB   (جC    (دD 

  
  ستنده صحيح 4و 2 هاي گزينه ييتيلهاي اجرايدبر اساس  جواب :

 زمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهاين 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...
در صورت اخذ مجوز جهت استقرار ماشين آالت ساختماني در معابر عمومي، حداقل فاصله آنها تا تقاطع نبايد از چه -46

  مقدار كمتر باشد؟
  متر 25)4    متر 20)3    متر 10)2    متر 15)1
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  صحيح است 1گزينه  39صفحه  12مبحث  3-1- 6- 12بند بر اساس  اب :جو

نبايد در ر صورت اخذ مجوز استقرار وسايل، تجهيزات و ماشين آالت ساختماني در معابر عمومي، اين وسايل د : 21-6-1-3
، همچنين نبايد مانع از ديده شدن عاليم راهنمايي و رانندگي شده و يا باعث ع قرار گيرندطمتر از تقا 15فاصله كمتر از 

  حدهاي خدماتي شوند.محدوديتي در انجام وظايف سازمان آتش نشاني و ساير وا
 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.comخود را با ايميل  لطفا نظرات و پيشنهادات

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

  ه تشكيل و اداره مجمع عمومي صحيح است؟كدام گزينه در مورد تنظيم شيوه نامه و نحو-47
  )به پشنهاد شوراي مركزي و تصويب هيات عمومي و تنفيذ وزارت راه و شهرسازي1
  )به پشنهاد هيات مديره و تصويب مجمع عمومي2
  )به پيشنهاد هيات مديره و تصويب شوراي مركزي و تنفيذ راه و شهرسازي3
  به پيشنهاد و ابالغ وزارت راه و شهرسازي-4
  

  صحيح است 1زينه گ 3صفحه   اصالحيه قانون نظام مهندسي ساختمان 3تبصره 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.comدات خود را با ايميل لطفا نظرات و پيشنها

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

ازمان نظام مهندسي ساختمان استان ها توسط كدام مرجع انتخاب مي شود كميته ترويج و پايش اخالق حرفه اي در س-48
  و چهارچوب ترتيبات اجراي وظايف اين كميته توسط كدام مرجع تعيين و ابالغ خواهد شد؟

)توسط هيات مديره نظام مهندسي انتخاب و در چهارچوب ترتيباتي كه گروه هاي تخصصي معين و ابالغ مي نمايد، عمل 1
  مي كند.

)گروه هاي تخصصي در نظام مهندسي استان انتخاب و در چهارچوب ترتيباتي كه هيات مديره معين و ابالغ مي نمايد، 2
  عمل مي كند.

)توسط هيات مديره نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب و در چهارچوب ترتيباتي كه شوراي مركزي معين و ابالغ مي 3
  نمايد، عمل مي كند.

ه و شهرسازي استان با هماهنگي هيات مديره انتخاب و در چهارچوب ترتيباتي كه هيات مديره معين و )توسط اداره كل را4
  ابالغ مي نمايد، عمل مي كنند.

  صحيح است 3گزينه  2بر اساس اصالحيه قانون نظام مهندسي ساختمان  صفحه  جواب :
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 وزشي دكتر تن زادهاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آم
  (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 
  است براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
در قراردادهاي اجراي ساختمان (پيمان مديريت) مسئوليت تمامي عمليات اجراي ساختمان، تعيين پيمانكاران براي هر -49

  يك از قسمت هاي ساختمان و عقد قرارداد با آنها برعهده چه كسي است؟
  )مالك يا نماينده قانوني او2    يين سازمان استان بر عهده پيمانكاران جزء است.)با تع1
  )مدير4      )در هر بخش بر عهده پيمانكاران مربوطه است.3
  

  صحيح است 4گزينه  161صفحه  2مبحث   3-4بند  4ماده بر اساس  جواب :
 ه آموزشي دكتر تن زادهاين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گرو

  (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 

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

يك ساختمان يك طبقه با سقف شيب دار از يك سو يت معبر عمومي و از سوي مقابل با ملك همسايه هم جواري دارد. -50
  ، كدام گزينه صحيح است؟متفاوت باشد Dو  A ،B ،Cچنانپه وضعيت استقرار و اندازه ها مطابق شكل هاي 

 Dد)      Cج)      Bب)      Aالف)

  
  صحيح است 4گزينه  4مبحث  42صفحه  جزوه خالصه موسسه پوران پژوهش و  3فحه صبر اساس  جواب :
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  پيش آمدگي در معابر عمومي :  *
متر ارتفاع  50/3 حداقل از باالترين نقطه كف در صورتي كه حد زيرين متر80/0ن گير به عمق حداكثر ا)سايبان يا بار3

  متر فاصله افقي داشته باشد 80/0ار لبه سواره رو حداقل  آن مدگيداشته و حد پيش آ
  *پيش آمدگي در محدوده مالكيت :

متر  70/2زيرين آن از  باالترين نقطه كف زمين حداقل حد متر در صورتي كه  80/0 حداكثر به عمق ن گير)سايبان و بارا2
  متر فاصله افقي داشته باشد 80/0باشد و از لبه زمين مجاور حداقل 

  صحيح است. 4گزينه ارد. بنابراين دمتر فاصله افقي  80/0 متر ازكار لبه سواره رو  مدگيحد پيش آ 3و  2و  1گزينه در 
 اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده

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

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

طبقه و نزديك به يكديگر، در زميني با اليه بندي نسبتا  5ساختمان منفرد  14مقرر است يك مجتمع مسكوني شامل -51
  يكنواخت ساخته شود. اجراي حداقل چند گمانه كافي است؟

1(7        2(14      3(3      4(5  
  

  صحيح است 2گزينه  8صفحه  7مبحث  2-4-3-2-7بند  2قسمت پ بر اساس جواب :
 14سوال در  ساختمان، به ازاي هر ساختمان يك گمانه بايد حداقل حفر شود. 10مجتمع هاي مسكوني بيش از براي 

  .عدد گمانه است 14ساختمان داريم بنابراين جواب 
 نامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت بعد آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زادهاين پاسخ

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد uranGilan@gmail.comPoلطفا 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...

گر متر در مجاور يكدي 4/0متر و به فاصله  2و  6/1در يك ساختمان بنايي محصور شده با كالف، دو بازشو به عرض هاي -52
  در نظر گرفته شده اند. براي نعل درگاه آن ها:

  متر الزم است. 50/4)حداقل يك تير يك سره به طول 1
  متر الزم است. 40/4)حداقل يك تير يك سره به طول 2
  متر الزم است. 70/4)حداقل يك تير يك سره به طول 3
  متر الزم است. 40/2و  90/1)دو تير به طول هاي 4
  

  صحيح است 2گزينه  53صفحه  8مبحث  8-5-5-8 بند 6قسمت بر اساس  جواب :

www.kelidvajeh.ir کلید واژه دات آى آر سایت تخصصى آزمون نظام مهندسى
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ه اي برابر مجموع طول بازشوها به اضافه طول جرز بين آن نعل درگاه روي بازشوهاي مجاور بايد به صورت يكسره با دهان-6
  ) منظور شود.9- 5-5-8ميلي متر اضافه در هر طرف با رعايت نكات بند( 200ها و 

  متر خواهد شد 40/4سانتيمتري برابر  20و دو عدد  4/0و  6/1و  2حاصلجمه 
 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.com لطفا 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...

 يها جهت در ،شيزموآ نساختما مجموعه يك يفضاها جانمايي از يك امكد يرز يها گزينه در كوستيكيآ نظر از -53
  ؟مناسب نيست نقشه در هشد مشخص

1(  A =ت،تاسيسا B =ي،سفالگر هگاركا C =ن،مهما قتاا D =يبصر و سمعي يفضا   
2(  A =تخصصي هگاركا، B =خانهزنما، C =كامپيوتر مركز ، D =درس سكال   
3(  A =شيورز سالن، B =بوفه، C =شتابهد قتاا، D =اداري يفترهاد   
4(  A =ت،تاسيسا قتاا B =ه،مايشگاآز C =و،هررا D =تجتماعاا سالن  

 

  
  صحيح است 2گزينه  51و 49صفحه  18مبحث  8-1-و پ 6-1-پ هايكلشبر اساس  جواب :

 2گزينه را قرار داد. بنابراين  تخصصي هگاركابزرگراه نمي توان  نارككامال واضح است كه در داخل كتاب شكل اساس بر 
  گزينه جواب سوال خواهد بود.
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفند( معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             35صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : (فقط تلگرام)     خط)             30( 01334248تلفن :

 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.com لطفا 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...
  ؟ستا سانتيمتر چند مبا سطح از كشاهو لوله عتفاار قلاحد يرز شكل به توجه با -54

  
1 (200    2 (120      3(220      4 (100  
  

  صحيح است 3گزينه  93صفحه  16مبحث  4-2-6- 16ند ب 1قسمت الفبر اساس  جواب :
  

  تهاي لوله هواكشان: 16-6-2-4
سانتي متر از كف تمام شده بام، در نقطه خروج لوله هواكش،  30الف) انتهاي باالي لوله هواكش روي بام بايد دست كم 

  به حداكثر ارتفاع برف افزايش يابد.در نقاط سردسير  بايد با توجه  باالتر باشد. اين ارتفاع 
متر از كف تمام شده بام باالتر  2/2بام براي سكونت، اقامت يا كار استفاده شود، بايد انتهاي لوله هواكش دست كم  اگر از
 ( در شكل نشان داده شده كه براي سكونت استفاده ميشود) رود.

 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.com لطفا 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...
  ؟ستا صحيح يرز گزينه امكد،باشد متر  60/2 رسانسوآ چاهك عمق گرا. 55
  .ستا ميالزا چاهك كف هكشيز)1
  .ستا ميالزا متر 2/1* 6/0 دبعاا به سيزربا در نصب)2
  نيست ميالزا چاهك خلدا طوبتير يبند عايق)3
  .نيست ميالزا سترسيد نبادنر نصب )4
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  صحيح است 1گزينه  25صفحه  15مبحث  3-6-2-2- 15ند ببر اساس  جواب :
چاهك بايد از نظر نفوذ رطوبت به داخل داراي عايق بندي مناسب باشد. در صورتي كه عمق چاهك بيش از دو و نيم متر 

ميلي متر و يا نردبان با فاصله مناسب از ديواره چاه به نحوي  1400ميليمتر در  600باشد نصب در بازرسي با ابعاد حداقل 
ميلي متر الزامي است. همچنين زهكشي و يا تعبيه تمهيدات جمع آوري آب  20كه با قطعات متحرك داشته باشد حداقل 

  در مورد چاه هايي كه در مسير آب هاي زيرزميني قرار دارند الزامي است.
 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.com لطفا 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...

  د؟بگير ارقر رسانسوآ هچا يباال در بايد رسانسوآ خانهرموتو رتصو چه در ) 56
  .باشد ثانيه بر متر 5/1 از بيش رسانسوآ سرعت كه هنگامي )1
  .باشد ثانيه بر متر 5/2 از بيش رسانسوآ سرعت كه هنگامي )1
  .باشد هشد اجرا چاهك زنيا ردمو كف ازتر از باالتر رسانسوآ هچا افطرا يها نستو پايه نسيوافوند كه هنگامي) 3
  .باشد ممكن نبادنر طريق از تنها خانهرموتو به سترسيد كه هنگامي )4
  

  صحيح است 2گزينه  24صفحه  15مبحث  11-5-2-2- 15ند ببر اساس  جواب :
  متر بر ثانيه باشد موتورخانه بايد در باالي چاه آسانسور باشد. 5/2در صورتي كه سرعت آسانسور بيش از  15-2-2-5-11

 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.com لطفا 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...
 180 عتفاار و 160 لطو به اي هپنجر ،سانتيمتر 35 ضخامت به فكال با هشد رمحصو يجرآ برربا اريود يك در ) 57

 به هپنجر ترين يكدنز هپنجر ينا و باشد هنشد گرفته نظر در قائم فكال هپنجر فطر دو گرا. ددگر نصب بايد سانتيمتر
  ر خارجي ساختمان چند سانتيمتر بايد باشد؟ب تا هپنجر ينا فاصله قلاحد ،باشد برربا اريود ينتهاا

1( 160    2( 75      3( 70      4( 120  
  

  صحيح است 4گزينه  53صفحه  8مبحث  8-5-5-8ند ب 4قسمت بر اساس  جواب :
 120( فاصله اولين بازشوها در هر ديوار باربر از بر خارجي ساختمان ( از انتهاي ديوار) كمتر از دو سوم ارتفاع بازشوها-4

  ميلي متر نباشد، مگر آنكه در طرفين بازشوها كالف قائم ( از كف تا سقف ) قرار داده شود. 750يا كمتر از  سانتيمتر) 
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفند( معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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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.com لطفا 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...

   ؟باشد بايد ميليمتر چند تيرچه روي بر سيماني سقفي يها كبلو هگا تكيه ضعر قلاحد )58
1( 20      2 (15      3 (10      4 (25  
  

  صحيح است 1گزينه  14صفحه  8مبحث  2-4-2-2-8ند بقسمت ب 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.com لطفا 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...

  ؟نيست ستدر يرز يها گزينه از يك امكد 3D يبعد سه سبك ساخته پيش پانل سيستم با زيسا نساختما در ) 95
  . ستا ميليمتر 3 آن قطر قلاحد و دهبو لمگاپاسكا 240 مش شبكه دفوال تسليم تنش قلاحد )1
  .باشد بيشتر ميليمتر 70 از و كمتر ميليمتر 40 از نبايد فطر هر در پاششي بتن ضخامت )2
  .ستا ميليمتر 120 قلاحد سقفي يها پانل در يكديگر از دهش شجو يها شبكه فاصله )3
⁄سميا چگالي قلاحد داراي بايد هشوند منبسط نستايرا پلي جنس ار عايق هسته )4   .باشد 15    3
  
  

  صحيح است 3گزينه  78صفحه  11مبحث  3-3-2-5- 11ند ببر اساس  جواب :
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفند( معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             38صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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  بتن پاششي  11-5-2-1
  ميلي متر بيشتر باشد. 70ميلي متر كمتر و از  40ضخامت بتن پاششي در هرطرف نبايد از  11-5-2-1-3
  فوالد 11-5-2-2
  ميلي متر است. 3مگا پاسكال بوده و حداقل قطر آن  240حداقل تنش تسليم فوالد شبكه مش  11-5-2-2-1
  هسته عايق (اليه پلي استايرن) 11-5-2-3
هسته عايق از جنس پلي استايرن منبسط شونده بايد داراي حداقل چگالي اسمي    11-5-2-3-2

3/15 mkg      .باشد  
شبكه هاي  ميلي متر كمتر باشد. بر اين مبنا فاصله 40ضخامت هسته عايق در پانل هاي ديواري نبايد از  11-5-2-3-3

  است. ميلي متر 80حداقل جوش شده از يكديگر 
  صحيح است 3گزينه نابراين ب

 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.com لطفا 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...
  ؟ستا صحيح گزينه امكد ICF رماندگا عايق يها قالب با مسلح نبت اي زهسا اريود سيستم با زيسا نساختما رد) 60
  .باشد مي زمجا ديعمو يهادميلگر نندزالر و دگير منجاا خليدا رتصو به بايد فقط بتن دنكر كمامتر) 1
  .نددگر تعويض بايد ،باشند هشد نگر زرد و شوند كسيدا ر،نو ثرا تحت ها قالب گرا )2
  .ستا زمجا سيستم ينا ايبر ،نما مختلف اعنوا از دهستفاا )3
  .باشد ميليمتر 20 بايد ICF يهااريود روي زنيا ردمو پوشش قلاحد) 4
  

  صحيح است 3گزينه  72صفحه  11مبحث  16-8-4- 11ند ببر اساس  جواب :
  ن بتن فقط بايد به صورت داخلي انجام گيرد و لرزاندن ميلگردهاي عمودي مجاز نمي باشد.متراكم كرد 11-4-8-15
  استفاده از انواع مختلف نما براي اين سيستم مجاز مي باشد. 11-4-8-16
اگر قالب ها تحت اثر نور اكسيده شوند و زرد رنگ شده باشند قبل از اتصال هر گونه ماده ايي، بايد اليه اكسيد  11-4-8-28

  شده برداشته شود.
دقيقه بعد  15بايد به گونه اي باشد كه تا  ICFحداقل ضخامت پوشش نماي مورد نياز براي سيستم ساختماني  11-4-6-4

ميلي متر در نظر  15درجه سلسيوس باشد ولي در هر حال ضخامت نبايد كمتر از  120از آتش سوزي، دماي عايق كمتر از 
  گرفته 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.com لطفا 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...
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 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  تهيه و تنظيم :  

  تن زادهگروه آموزشي دكتر رضا 
  

  ) 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 

  ست...شرعا و قانونا حرام ا
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه              )95 اسفند( معماريپاسخ تشريحي آزمون نظارت 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش             40صفحه   رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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