
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

شما میتوانید با خرید کلید واژه از سایت کلید واژه دات ای آر از آپدیت ھای بعدی آن برای آزمونی کھ خرید کردید 

رایگان استفاده نمایید و نیاز بھ خرید مجدد نیست

 www.kelidvajeh.ir

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

برای ورودkelidvajeh@  رو در داخل صفحھ تلگرام خود تایپ کرده و سپس 
روی آن کلیک کنید و گزینھjoine to channel  روبزنید

نکتھ مھم: برای وارد شدن بھ کانال حتما باید از آخرین نسخھ تلگرام استفاده نمایید

در صورت بروز مشکل میتواندی بھ تلگرام شماره 09151361344 پیام ارسال کرده تا 
شمارا در وردو بھ کانال راھنماییم کنیم

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


فیلم هاي کالس آنالین

)غیر حضوري(

فیلم آموزشی مبحث09333035119به شماره 7ارسال عددبا

هدیه بگیریدویژه آزمون نظارت و اجرا21

کانال تلگرام جهش

جهشنستاگرامیاجیپ

jaheshguilan_group

https://t.me/Guilanjahesh

https://t.me/Guilanjahesh


ی)مهندس میرزای-مهندس ضیغمی -و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)را هدیه بگیرید21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

1صفحه 

99اجرا مهر Eحل دفترچه

؟نیستصحیحزیرمواردازیکمکداتونلیقابسیستمباساختمانصنعتیاجرايباطهدر راب–1
باشدعموديدیوارهادربایدبرقهايلوله)1
استاجباريسطوحدمايکاهشبرايریزيبتنازقبلهامیلگردسطحرويبرپاشیآب)2
استمجازقالبلرزاندنطریقازبتنکردنویبره)3
توسطکفوسقفدالبه،قالبخروجهايمحلدرمسلحغیرخارجیدیوارهاياتصال)4

نیستمجاز)کوبیلتییه(کوبیمیخ
استصحیح)4(گزینه)1حل

7–3–7–2–11بند99صفحه11مبحث

؟نیستصحیحگزینهکدامساختمانتخریبدر-2
عمومیفضاهايدرتخریبحالدرساختمانازشدهجداضایعاتومصالحموقتانباشتن)1

استممنوعشرایطیهردر

خودمقاومتازبیشنبایدتخریبدراستفادهموردتجهیزاتوسازهاجزايازیکهر)2
شوندبارگذاري

شوندجدانصبمحلازتخریبموردساختمانهايشیشهکلیهبایدتخریبازقبل)3
شودجایگزیندیگريشدهتاییدراهاینکهازقبلخروجیراههیچتخریبعملیاتدر)4

شودتخریبنباید
10-1–8–12بند59صفحه12مبحثاستصحیح)1(گزینه)2حل

وایمنیمسئولعنوانبهذیصالحشخصمعرفیذیلساختمانیکارگاههايازیککدامدر-3

؟نیستالزامیزیستمحیطحفاظتوکاربهداشت
پیترازازمتر25ارتفاعومربعمتر1800زیربنايباکارگاه)1
پیترازازمتر16ارتفاعومربعمتر3500زیربنايباکارگاه)2
پیترازازمتر15ارتفاعومربعمتر2500زیربنايباکارگاه)3
پیترازازمتر12ارتفاعومربعمتر4000زیربنايباکارگاه)4

5–5–1–12بند9صفحه12مبحثاستصحیح)3(گزینه)3حل



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

2صفحه 

؟باشدنمیصحیححفاظتیهايسازهووسایلخصوصدرذیلعباراتازیککدام-4
متر1.9ازکمترآنمجاورفضايیاوعمومیمعبرکفازنبایدموقتحفاظتیحصارارتفاع)1

باشد
مترمیلی100ارتفاعومترمیلی 25ضخامتبهمناسبچوبازقرنیزمانندحفاظتیپاخور)2

مصالحوکارابزارریزشولغزشازجلوگیريجهتکارسکويبازطرفدربایدکه
گرددنصبساختمانی

تختهازبایدگیرندمیقراراستفادهموردکارسکوهايصورتبهکهموقتهايسقفبراي)3
شوداستفادهمترمیلی250پهنايومترمیلی50ضخامتباچوبیهاي

باشداوقاتتمامدرکافینوردارايوبودهمانعهرگونهفاقدبایدموقتسرپوشیدهراهرو)4
1–3–5–12بند34صفحه12مبحثاستصحیح)2(گزینه)4حل

؟استصحیحگزینهکدامداغآسفالتیاوقیر باکردنکارمورددر-5
تحتانیقسمتدردیگريدستهواصلیدستهیکدارايبایدآنهامخصوصهايسطل)1

باشند
وآمدورفتمسیردرتاشوندنگهداريبستهمحوطهدربایدداغقیرمحتويظروف)2

نباشنددیگراندسترسی
دادهحرارتیرقظرفزیرینهايقسمتبایدابتدا،جامدقیرهايبشکهکردنگرمبراي)3

شودجلوگیريفوقانیهايقسمتگرفتنآتشازتاشود
زیرحوالیبودنخالیازکهاستمجازصورتیدرکارگرتوسطنردبانازداغقیربردنباال)4

شودحاصلاطمیناندیگرافرادازنردبان
خمورد16صفحه12مبحثاستصحیح)1(گزینه)5حل

شماربهگرمایشپیشازاستفادهدالیلازفوالديهايسازهدرزیرمواردازیککدام-6
؟آیدنمی
آنمجاورپایهفلزوجوشدرانقباضیهايتنشکاهش)1
جوشناحیهدرزخمطاقتافزایش)2
شدنسردسرعتکاهش)3
جوشاطرافپایهفلزدرانتقالدمايافزایش)4

استصحیح)4(گزینه) 6حل
جهشجوشچارتو37صفحهدرجوشیاتصاالتکتابمطابق



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

3صفحه 

وجوشنواردرتركوقوعاحتمالشدخواهدجوشکاريکههاییورقضخامتافزایشبا-7

صحیحزیرپیشگیريروشهايازیککدامآنازکردنجلوگیريبرايشودمیبیشترآنزیر
؟نیست
آنهابینفاصلهتعبیهباهاورقبیندرزگیرداريکاهش)1
ژنکم هیدروجوشمصالحازاستفاده)2
الکتریسیتهجریانکاهشباانجمادسرعتکنترل)3
جوشکاريسرعتافزایش)4

استصحیح)4(گزینه)7حل
جهشجوشارتچو143صفحهجوشاتصاالتکتاب

؟استصحیحزیرهايگزینهازیککدامبتنساختمورددر-8
گیردصورتوزنیروشبهبایدسنگیمصالحتوزین)1
گیردصورتحجمیروشبهحالتهردربایدسنگیمصالحتوزین)2
گرددمنظورنبایدسنگیمصالحرطوبتنیازموردسیمانیموادبهآبنسبتتنظیمدر)3
گیردصورتوزنیروشبهبایدسازبتندستگاهدرآبمقدارتوزین)4

کردنپیمانهکهشدهگفته2–7–9بند59صفحهدر9حثدر مباستصحیح)1(گزینه) 8حل
الزامیايسازههاينبتدرامراینباشدوزنیطریقبهامکانحدتابایدبتندهندهتشکیلمصالح

.استايسازهنبتکهکردمیاشارهبایدسوالصورتدرچوندارداساسیایرادسوالایناست
نشدرویتنامهآییندرهم4گزینههست1گزینهتستاینجوابايسازهبتنفرضبا

اینمتصرفانحداقلتعدادنسبتمشخصبنايیکدرخروجهايراهظرفیتمحاسبهبراي-9

مقادیرازیککداماداريکارکردبهسالمندانخانهویژهآپارتمانیمسکونیکارکردبرايبنا

؟باشدمیزیر
1(22  (5/03  (4/04  (5/2
99صفحهجدول3مبحثاستصحیح)2(گزینه)9حل

مسکونی کارکرد براي متصرفان تعداد

سالمندان خانه ویژه آپارتمانی

اداري کارکرد متصرفان تعداد
=

اول کارکرد جدول عدد .

دوم کارکرد جدول عدد .

= .
.

= = .



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

4صفحه 

؟استصحیحگزینهکدامهاساختمانعمومیالزاماتمورددر-10
جهتتدابیريباید،هاپاسیووهاگلخانهسقفمانندوسیعنورگذرهايسقفطراحیدر)1

شوندگرفتهنظردرکارنظافتوزنتحمل
شهرداريمجوزباعمومیمعابرومجاورهايزمینبههابامجوينزوالتازحاصلآبلیهتخ)2

باشدمیمجازپروانهصدورمراجعسایریا
فاضالبشبکهبهمتصلکفشويودرصدیکحداقلبنديشیبدارايبایدمسطحهايبام)3

باشندساختماناصلی
امکانعدمیاودسترسیامکانصورتدرهاباممسطحهايسقفدرپناهجانتعبیه)4

استالزامیآنبهدسترسی
4-7–9–4بند104صفحه4مبحثاستصحیح)1(گزینه)10حل

؟نیستصحیحگزینهکدامساختمانیهايمالتمورددر-11
شودمیاستفادهکردناندودبرايآهکوگچمالتازمرطوبمناطقدر)1
شودمیپیشنهادآسفالتماسهمالتهاپارکینگکفبتنیقطعاتدرزکردنپربراي)2
استمناسبدرزبینمصرفبرايآهکماسهمالت)3
استمناسبآبزیردرمسلحبتنهايساختمانبنديآببرايسیمانماسهمالت)4

9–2–2–5–5بند33صفحه5مبحثاستصحیح)3(گزینه)11حل

کداممطابقبایدهابلوك،بلوكتیرچهسقفدرسفالیسقفیهايبلوكاجرايبراي-12

؟باشدایرانملیاستاندارد
2909–2استاندارد)1
7121استاندارد)2
70–1استاندارد)3
70–2استاندارد)4

14–1–3–9–5بند61صفحه5مبحثاستصحیح)1(گزینه)12حل

؟چیستشکفتهآهنگ-13
استزندهآهکهمان)1
آهکسنگتنپخازآمدهدستبهمحصول)2
آبدرآهکسنگمحلول)3
زندهآهکوآبترکیبازحاصلمحصول)4

3–1–1–2–5بند 15صفحه5مبحثاستصحیح)4(گزینه)13حل



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

5صفحه 

؟استصحیحساختمانیمصالحبارابطهدرزیرهايگزینهازیککدام-14
کرداستفادهايسازهبتنساختبرايتواننمیسفیدسیماناز)1
نشودکمآنفعالیتکهکردانبارطوريراشکفتهآهکتوانمی)2
تواننمیشرایطیهیچتحتجدیدساختماناحداثبرايمستعملساختمانیمصالحاز)3

کرداستفاده
ورتمجادرولیمجازبتنیقطعاتمجاورتدرگچیهايفرآوردهازاستفادهشرایطیهردر)4

استمجازغیرباشندنشدهپوشاندهزنگضدباکهفوالديقطعات
20و صفحه آخرخط3–2–2–5بند8صفحه5مبحثاستصحیح) 2و ()1(گزینه)14حل
5-6-3-5بند 

برابردرآرمهبتنساختمانرفتارکرمانشاهشهردرطبقه5بیمارستانیکطراحیبراي-15

شودگرفتهنظردربایدسطحیچهدرزلزلهازناشیآثار
زیادپذیريشکلفقط)1
زیادیامتوسطپذیريشکل)2
متوسطپذیريشکلفقط)3
زیادپذیريشکلازضابطهچندرعایتباکمپذیريشکل)4

استصحیح)2(گزینه)15حل

برکرمانشاههمچنین2800نامهآیین5صفحهطبقبرداردقرار1پذیريخطرگروهدربیمارستان

استفادهکمپذیريشکلحدازتواننمیبنابراینداردقرارزیادخطرپذیري، در1پیوستاساس

نمود



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

6صفحه 

طبقاتدرپارکینگفضايازبخشیاستشدهگرفتهتصمیمساختمانیکارگاهیکدر-16

طراحینیوتونکیلو40حداکثروزنباهاییخودروپاركوعبورمحلعنوانبهکهزیرزمین
شرطیبهراکاراینناظرمهندسچنانچه.شوداستفادهچوبانبارعنوانبهموقتًااستشده

گستردهمحاسباتیزندهبارازچوبکردنانبارازناشیواردبارحالهردرکهباشدپذیرفته

ترنزدیکزیرهايگزینهازیککدامبهچوبکردنانبارارتفاعحداکثر،نشودبیشتریکنواخت

؟بودخواهد
1(0.9 m2  (1.8 m3  (0.4 m4  (0.60 m

استصحیح)3گزینه() 16حل

ازباشدمیمکعبمتربرنیوتنکیلو3/7برابرچوبمخصوصوزن3–6پ پیوستبهتوجهبا

صفحهجدولطبقبرkN 40حداکثر وزنباسواريخودروهايگسترده سطحیبارحداکثرطرفی

باشدمیبرابر39

× × ≤ ×   → . ≤   → ≤ چوب.

؟استمقدارچهبیمارستانبرايبادباراهمیتضریببهايلرزهباراهمیتضریبنسبت-17
1(1.722  (0.893  (0.964  (1

استصحیح)1(گزینه)17حل

داردقرار1پذیريخطرگروهدربیمارستان6مبحث9صفحهجدولبهتوجهبا

داریم:10صفحهجدولبهتوجهباحال

= .
.

= .

ساختمانمفیدعمرسال50درآنازبزرگترهايزلزلهیاوآنوقوعاحتمالکهايزلزله-18

؟شودمینامیدهچهباشددرصد2
محتملزلزلهحداکثر)  2طرحزلزله)1

خفیفزلزله)  4شدیدزلزله)  3
استصحیح)2(گزینه)18حل

شودمراجعهشدیدخیلیزلزله، 6مبحث106صفحهبه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

7صفحه 

ضخامتکهصورتیدرسیمانوماسهمالتوفشاريآجربابناییمصالحدیواریکدر-19

دیواروزنازدرصدچندحدوداً ،باشدمتر5.5دیوارطولومتر3.2آنارتفاع،m 220دیوار
؟آوردحساببهمالتتوانمیرا

درصد20)  2درصد                                              50)1
درصد30)  4درصد                                               40)3

استصحیح)4(گزینه) 19حل

شودمراجعه∗توضیحاتقسمت6مبحث128صفحهبه

ساختهمتر16کلارتفاعبهطبقه4بیمارستانیکگیالناستانرودبارشهردراستقرار-20

نمیمجاززیرايه سازهايسیستمازیککدامازاستفادهبیمارستاناینساختبراي.شود

؟باشد
آرمهبتنبرشیدیوار+متوسطفوالديخمشیقابسیستمازمتشکلدوگانهسیستم)1

متوسط
ویژهآرمهبتنبرشیدیوارهايباتوامسادهساختمانیقابسیستم)2
ویژهآرمهبتنخمشیقابسیستم)3
ویژهآرمهبتنبرشیدیوارهايباباربردیوارهايسیستم)4

استصحیح)1(گزینه) 20حل

استزیادخیلیخیزيزلزلهپهنهدررودباروزیادخیلیاهمیتجزءبیمارستان

شوداستفادهویژهاز لفظباید2800نامهآیین36صفحه3–5–3–3بندطبقبر

روابطازاستفادهباسطحیهايپیباربريظرفیتتعییندر،خاكمشخصاتتعیینپس از -21

،باربريظرفیتتعییندرنظريروابطکارگیريبهخصوصدرمعتبرمتداولدرمراجعموجود

؟شودمیتوصیهپیشنهادیاروشکدام،شکلضرائببراي
سن)  هن2سیکو)1

مایرهوف)  4دبیر                                     )3
استصحیح)3(گزینه)21حل

شودمراجعه7بحثم6–1–3–4–7بند27صفحهبه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

8صفحه 

5وزیرزمینآنطبقهدوکهطبقه7ختمانیسامتر8عرضبهزمینیکدرداریمقصد-22

پروژهاینفونداسیونبراينواريپیازمحاسبمهندس.کنیماحداثباشدزمینبااليطبقه

متر1.5پیهرعرضومتر4نواريرويپی لببهلبفاصلهحداکثراگر.استنمودهاستفاده

فونداسیونزیرارتفاعیکهصورتیدرباشد3Bگمانهعمقتنشحبابهايمنحنیبهتوجهباو

B؟ استمقدارچه0.00±ترازازگمانهعمقحداقل،باشد8.00−عدد0.00±ترازبهنسبت

.استیا پیساختمانعرضموردحسب
متر 28)  4متر                      24)  3متر                      32)  2متر                       30)1
استصحیح)2(گزینه)22حل

شودمراجعه7مبحث2قسمت3–5–3–2–7بند10صفحهبه
= ≤ . ( + ) = . ( . + . ) = . → =

ساختمان عرض =
= + = × + 0–0حداقل عمق گمانه از تراز =

اینبرايمعموًالسکونحالتدرخاكفشاراستموجودمتر8ارتفاعبهحائلدیواریک-23

؟گرددمیایجادباشدمترمیلیچندازکمترزمینبهنسبتدیوارجانبیحرکتوقتیدیوارها
میلی متر 2)  2میلی متر                                      4)1

میلی متر6/0)  4میلی متر                                   4/0)3
استصحیح)3(گزینه)23حل

∆شودمراجعه7مبحث1–2–4–5–7بند39صفحهبه ≤ ×

∆≤ × × ( × ) = .  



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

9صفحه 

؟نیستصحیحعبارتکدام،آنسازيآمادهوگودبرداريبهمربوطهايالیتدر فع–24
.نیستمجازاليورسخاكازمتشکلخاکریزرويسنگینهايسازهاحداث)1
نیستالزمزلزلهازناشیبارگرفتننظردر،موقتشرایطدرگودپایداريتحلیلدر)2
درمگرنیستالزامیگودکنترلوپایش،یمعمولربا خطهايگودبرداريدرکلیطوربه)3

خاصموارد
احداثآبمسیرموازاتبهمناسبزهکشوشدهتعیینبایدزمینبهآبورودمسیرهاي)4

شود
استصحیح)4(گزینه) 24حل

شودمراجعه7مبحث7-2–3–7بند16صفحهبه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

10صفحه 

گودبرداريپالنداردقرارزیرزمینیآبتراززیرمتر0.7ساختمانیکشالودهزیرتراز-25

بینگودعمقزمینبودندارشیبایندلیلبهاستمتر40×30ابعادبهمستطیلیساختماناین

قويهايپمپ ازگودبرداريعملیاتانجامبرايگودبرداريپیمانکار.استمتغیرمتر5تا3

بهاقدامودادهمجريمهندستحویلراودگ،پیزیرترازبهرسیدنباکردهاستفادهآب 

mm 700حدود،هاپمپشدنخاموشازبعدساعت30کندمیکارگاهتركوهاپمپبرچیدن

عملیاتانجامادامهبرايمجريمهندس.ماندمیثابتآنسطحوشدهجمعگودداخلدرآب

کمترینمتوسططوربهکندمیصادررادائمپمپدوازاستفادهدستور،آبتخلیهوساختمانی

؟باشدنزدیکبایدزیرهايگزینهازیککدامبههاپمپاینازکدامهرقبولقابلدبی پمپاژ
ثانیهبرلیتر4) 2ثانیهبرلیتر6)1

ثانیهبرلیتر2) 4ثانیهبرلیتر8)  3
استصحیح)2(گزینه)25حل

استگودبرداريمورددرعمومیاطالعاتمواردجزوسوالاین
:بااستبرابرشدهجمعآبحجم

=آب جمع شده     × × = = ×  
بااستبرابرثانیههبساعت30استآمدهوجودبهساعت30درآبازحجماین

108000=60×60×30ثانیه

شودمیمحاسبهزیرصورتبهآبشدنجمعدبی

=دبی ورودي آب جدید در هر ثانیه      = دبی    .

شدهجمعآبمقدارودارندراجدیدآبکردنخارجتواناییفقطباشد. پ پمهردبیاگر
وقتیپساستچقدرقبولقابلدبیمتوسطکمترینگفتهسوالصورتطرفیازندارندراقبلی

بزرگترکمی دبی رادبیبنابراینکنیمخارجراقدیمآبهموجدیدآبهم3.89دبیبانتوانیم

که هم می تواند دبی جدید را خالی کند و هم آب باقی شودیمدبیکهکنیممیانتخابرا
مانده را به مرور تخلیه کند



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

11صفحه 

؟باشدنمیصحیحزیرعباراتازیککدامبناییمصالحباساختمانیکدر-26
میلی800حداکثربایدصورتهردرشدهتمامکفازهابالکنوباماطرافپناهجانارتفاع)1

باشدمترمیلی150حداقلآنضخامتومتر
دهانهطولدهمیکیامترمیلی350حداقلبایستیطرفهردردرگاهنعلگاهتکیهطول)2

شودگرفتهنظردراستبیشترکدامهر
باآنجانبیاضالعکهشکلمثلثیدیوارازبخشیازاستعبارتدرگاهنعلبهواردهبار)3

سازدمیدرجه60زاویهافق
ازاستفادهبدونمجاورکفترازازهاتیغهوايسازهغیردیوارهايمجازارتفاعحداکثر)4

باشدمیمتر5/3مناسبمهار
استصحیح)1(گزینه)26حل

شودمراجعه8مبحث3موردالفقسمت3–5–5–8بند47صفحهبه

؟شودمیاستفادهکجادربسترمیلگرد-27
سازيمحوطهبتندر)1
صنعتیهايسالنهايکفبتندر)2
بناییواحدهايهايردیفبینمالتدرزهايدر)3
سیمانوماسهمالتباساختمانسیمانینمايدر)4

استصحیح)3گزینه () 27حل

شودمراجعه8مبحث3–6–2–1–8بند7صفحهبه

؟استصحیحگزینهکدامهازیرزمیندیوارمورددربناییساختمانهايدر-28
مشابهمصالحسایروگونیوقیرازتوانمیزیرزمیندیوارهايزیررطوبتیکاريعایقبراي)1

کرداستفاده
شودساختهدرجابتنازبایدهازیرزمیندردیوارهادرگاهینعل)2
گیرندقرارآرمهبتنشالودهرويکهصورتیدرزیرزمیندیوارهايزیررطوبتیکاريعایق)3

نیستالزامی
دیوارضخامتبابرابرحداقلبایدگیرندمیقرارزیرزمیندیواررويکهییدیوارهاضخامت)4

باشدزیرزمین
استصحیح)2(گزینه)28حل

شودمراجعه8مبحث4–1–3–8بند24صفحهبه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

12صفحه 

5/3ارتفاعدارايپرحفرهجدارهچنددیواریکبرايدیواريهايستبتعدادحداقل-29

؟استچقدرمتر6طولومتر
1(352  (833  (544  (105
استصحیح)4(گزینه) 29حل

بست بابایدجدارهچنددیوارهاياز.هر ازايبه8–1–3–8بند25صفحهبهتوجهبا

شوندبستهبه یکدیگر 

.1عدد 

. × = . =
.

= عدد

تختمسلحبتندالازبزرگمسکونیمجتمعیکمدفونطبقاتدرپارکینگفضاهايکف-30

،هانقشهدرشدهقیدمشخصاتمطابق.استکفسازيفاقدوشدهتشکیلمیلیمتر300ضخامتبه

پاركوعبورمحلبهمربوطزندهبارودالمردهوزنفقطهادالاینطراحیبراي

گرفتهنظردر) 20kNمتمرکزبارو⁄گستردهبار(40kNحداکثروزنباخودروهایی

حداقلبایدراآنوزن،متعارفبتنباجدیدسقفیکریزيبتنبرايمجريمهندس.استشده

ضرایبگرفتننظردربدونطبقههربرواردبارتانمایدتوزیعترپایینشدهاجراسقفچندبین

مقاومتبهترپایینطبقاتهايدالشودمی؟ فرض نرودفراترمحاسباتیبارهايازمقاومتوبار

سرشکنوزنواستیکنواختپایینطبقاتدرجدیدطبقهازناشیبارتوزیع،اندرسیدهمشخصه

.طبقههردرشمعوداربستوقالبشده قالببرواردطراحیزندهبارباشدمی⁄

. .شوندمیفرضنهایتبیهاشمعوهاداربستمحوريسختیاست⁄
سقف4)  2سقف3)1

سقف5)  4سقف                                         2)  3
استصحیح) 3(گزینه) 30حل 

باشدمیگذشتههايسالتکراريسوال

شودمراجعه9مبحث4مورد 2–9–1–12–9بند163صفحهبه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

13صفحه 

؟باشدمیصحیحمقاومتپربتنبرايذیلجمالتازیککدام-31
باشدمصرفیسیمانخمیرفشاريمقاومتبابرابرحداقلبایدهاسنگدانهفشاريمقاومت)1
هیدراسیون می شودواکنشسرعتکاهشسببسیماننرمیافزایش)2
باشد5/2ازکمتربایدماسهنرمیمدولباشدریزتربنديدانهدارايبایدماسه)3
نموداستفادههازوالنپوازتواننمیدواموفشاريمقاومتکسببراي)4

استصحیح)1(گزینه) 31حل

شودمراجعه9مبحث6–2–2–9–9بند91صفحهبه

از(؟نمودهوصلتوانمیاينامهآیینطریقچندبهراmm 38قطربهکششیگردهايمیل-32

)شودنظرصرفهاوصلهانواعترکیب
طریق3)  2طریق4)1

طریق5) 4طریق2)  3
استصحیح)3(گزینه) 32حل 

وصلهازتوانیمنمی مترمیلی38میلگردبراي9مبحث 302صفحه2–4–21–9بند بهتوجهبا

کنیماستفادهپوششی

فشارتحتهايمیلگردبرايفقطمکانیکیوصله303صفحه7–1–4–21–9بندبهتوجهبا

داریمرامکانیکییاجوشیوصلهاجازهفقطپسباشندمی

؟استصحیحموردکدامبتناجرايدر-33
نیستمجازشرایطیهرتحتریزيبتنمحلدربتنبهآبکردناضافه)1
استبالمانعدستباحجمیهرباايسازهغیربتنساخت)2
دباشترازبایدافقیهايالیهصورتبهشدهریختهبتنحسط)3
درآبافزودنباتوانمیراشدهشروعنآگیرشودرآمدهسختنیمهحالتبهکهیبتن)4

بردکاربهايسازهقطعات
است) صحیح3(گزینه) 33حل 

شودمراجعه9مبحث6–4–7–9بند64صفحهبه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 
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14صفحه 

صحیحبتنیهايسازهدرهاقالبعملکردوجنسمورددرذیلعباراتازیککدام-34

؟نیست
کنندحفظمکانیکیصدماتبرابردررابتنبایدهاقالب)1
استممنوعبتنباتماسدرسطوحدرآلومینیومازاستفاده)2
کندجلوگیريآنشیرهنشتورطوبتشدنکمازبایدقالب)3
باشدتازهوتابوپیچبدونبایدهاقالبدرمصرفیچوب)4

استصحیح)4(گزینه) 34حل

شودمراجعه9مبحث5–12–9بند 160صفحهبه

؟باشدنمیصحیحبتندراجراییدرزهايمورددرذیلعباراتازیککدام-35
وساختخشنراقبلیبتنسطحبایداجراییدرزهايمحلدربتنپیوستگیتامینبراي)1

ریخترابعدالیهسپس
نمودپرهیزبایدهموارهقائماجراییدرزهايایجاداز)2
مقدارکمترینداخلینیروهايآنهادرکهکردبینیپیشمقاطعیدربایدرااجراییدرزهاي)3

دارندرا
شوداجراشکستهسطوحیاپلکانیصورتبهتواندمیاجراییهايدرز)4

استصحیح)2(گزینه) 35حل

شودمراجعه9مبحث6–1–2–12–9بند174صفحهبه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 
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15صفحه 

میانجامیکنواختطوربهونیموساعتیکدرمتر5ارتفاعبهدیواریکریزيبتن-36

؟استگزینهکدامآنقالبطراحیبرايدیواراینریزيبتنازناشیحداقلفشارتوزیعشود

)درجه20دمايبامتعارفتن(ب
1(D
2(B
3(C
4(A

استصحیح)3(گزینه) 36حل 

شودمراجعه9مبحث171صفحهبه

=
.

= . >  →  = = × =
100آندرفشارکهارتفاعیباشد100بایدحداکثرطرفیازامااستدیوارپاییندرفشاراین

آوریممیدستبهزیرصورتبهراشودمی

=  → = = .
ماندمیثابتسپسویابدمیافزایشخطیمتر16/4ارتفاعتابنابراین

انتهاياتصالدرگیراییمنظوربهقالبدارآرماتوربرايزیرجزئیاتازیککدام-37

؟استقبولقابلستونبهتیر
)3(شکل)1
)1(شکل)2
)4(شکل)3
)2(شکل)4

استصحیح)2(گزینه) 37حل
برابر25قطربااصلیمیلگردبرايخمداخلیقطرحداقل9مبحث294صفحهجدولبهتوجهبا

6db3شودمیخمشعاعکهاست طرفیازونیستقبولقابل2شکلبنابراین75 = 25×3 = 
× = × =  

باشددرستتواندمی1شکلاینبنابر



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 
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16صفحه 

مناسبپلیمرباشدهاصالحهايبتندرسیمانبااستفادهبرايهاالتکسازدستهکدام-38

؟هستند
کاتیونیهايالتکس)1
غیریونیهايالتکس)2
آنیونیهايالتکس )3
نیستندمناسببتندرسیمانباهمراهاستفادهبرايهاالتکسانواعازکدامهیچ)4
شودمراجعه9مبحثاولخط101صفحهبهاستصحیح)2(گزینه) 38حل 

تسلیمتنشحداقلبهانتظارموردتسلیمتنشازاستعبارتکهتعاریفبهتوجهبا-39

؟باشدمیمقدارچهشدهنوردقوطیبهورقباشدهساختهقوطیمقاطعنسبت،شدهتعیین
1(92/02  (2/13  (96/04  (25/1
استصحیح)1(گزینه)39حل

برايو25/1شدهنوردشکلقوطیبرايمقدار) 199صفحهجزوه(10مبحث199صفحهطبق

.است15/1ورقازشدهساختهمقاطع
.

= .

ازیککدام،نیازموردپذیريشکلتامیندراعضاشدهحفاظتناحیهاهمیتبهنظر-40

؟استبالمانعناحیهایندرزیربنديجزئیات
عضودهندهتشکیلهايورقپیچیغیرمستقیمیامستقیمصلهو)1
عضودهندهتشکیلرق هايوجوشیغیرمستقیمیامستقیموسیله)2
ازاتصاالتالزاماتتأمینصورتدرمختلطهايتیرايذوزنقههايورقکردنجوشخال)3

شدهتاییدپیش
فاضالبلولهنگهداريبرايفلزيبستجوش)4
)198صفحهفوالدجزوه(10ثحمب198صفحهطبق استصحیح)3(گزینه) 40حل 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 
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17صفحه 

انعطافتابعزیاديمقداربهاتصالپذیريانعطافکهجاننبشیبا مفصلیاتصاالتدر-41

طبق)�(گوشهجوشبرگشتطولقبولقابلمحدودهباشدمیهانبشیبرجستهبالپذیري
؟استزیرهايگزینهازیککدامروبروشکل
1(≤ � ≤
2(≤ � ≤
3(≤ � ≤
4(≤ � ≤

استصحیح)1(گزینه)41حل

)152و141صفحهدرفوالدجزوه(152صفحه10مبحث

≤ برگشت ≥ طول  ( و نبشی ساق ( نصف

× =  ≤ برگشت ≥ طول × و =

کدام،جوشیاتصاالتدر،نقشهدرشدهدادهنشانمقدارازبیشجوشکاريباارتباطدر-42

؟استصحیحزیرهايگزینهازیک
نباشد مجاز است.میلی متر 3اگر بیش از )1
همواره مجاز نیست)2
در صورت وقوع جوش اضافه باید برداشته شود)3
اگر مهندس طراح و ناظر تایید کنند مجاز است)4

استصحیح)4(گزینه)42حل
ثبند) 261صفحهجزوهمطابق(261صفحه10مبحث

ازشدهساختههايورقتیرنمودنراستدرکردنگرمروشازتوانمیحالتچهدر-43

؟نموداستفادهپرمقاومتفوالد
سلسیوسدرجه650بابرابرشدهگرمموضعدمايحداکثرباوناظرمهندستایید)1
سیلسیوسدرجه565بابرابرشدهگرمموضعدمايحداکثرباوناظرمهندستایید)2
سلسیوسدرجه650بابرابرشدهگرمموضعدمايحداکثرباومجريمهندستایید)3
سلسیوسدرجه565بابرابرشدهگرمموضعدمايحداکثرباومجريمهندستایید)4

استصحیح)2(گزینه)43حل
)262صفحهفوالدجزوه(262صفحه10مبحث



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 
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18صفحه 

،       اولیهمرحلهدراستشدهدادهنشانآنازاينمونهشکلدرBFPنوعازاتصالدر-44

عبارتکدامهاآنکردنتنیدهپیشبراياندشدهمحکمکاملسفتیحدتاالبورقهايپیچ
؟استصحیح

پیچتیرمرکزطرفبهوشدهتنیدهپیشستونبهنزدیکهايپیچردیفاولینابتداباید)1
کردتنیدهپیشترتیببهرادیگرهاي

پیشستونسمتبهراهاپیچسپسوشوندتنیدهپیشستونازدورترهايپیچابتداباید)2
کردتنیده

پیچآنازبعدورفتهستونسمتبهسپسوکردتنیدهپیشراوسطايهچپیابتداباید)3
کردتنیدهپیشرادیگرطرفهاي

کردتنیدهپیشراهاپیچتوانمیاستآسانترکهسمتیهراززیگزاگصورتبه)4
استصحیح)1(گزینه)44حل

هردرچهارمخط2–6–4–4–10بند) 264صفحهدرجزوه(264صفحهدر10مبحثطبق
تغییر شکلصفحاتواستمناسب تراتصالکهقسمتیازبایدهاپیچکردنمحکممراحلازیک

شده جوشستونبهورق،چپسمتدرسوالایندرکردهاپیچبستنبهشروعدهندمیکمتري
پیچهاياست پسچپسمتلب اتصالصقسمتاینجادرپساستگیرداراتصالنوعکهاست

جوشستونبهچپسمتاز ونیستهوصلاتصالکهکنیدتوجهدنشوبستهبایدستوناولردیف
کردیممیاپیچ هبستنبهشروعوسطازبودرقودرهوصلاتصالاگراستشده



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 
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19صفحه 

مقطعباايلرزهباربرستونیکبهIPB600مقطعباايلرزهباربرستونیکاستنظردر-45

IPB300قبولقابلمقدارحداقل.شودوصله)زیرشکلمطابق(یهایورقطریقازhحسببر

فرضمحورهم پایینوباالهايستون(؟استترنزدیکزیرمقادیرازیککدامبهمترمیلی

)شوند
1(500
2(1000
3(900
4(600

استصحیح)3(گزینه)45حل
استايلرزهضوابطبهمربوطکهشدمتوجهتوانمیايلرزهباربرعبارتاز10مبحثمطابق
بند208صفحهدرادامهدرواست207صفحهدرهاستونمحل وصلهجهشفوالدچارتمطابق

هوصلششیک به حداکثرشیبباکهاستارجحمختلفمقطعبا دوستونبرايکهشدهگفتهت
) هم آمده است. 172(جزوه صفحه 10مبحث 172. این مطالب حتی در صفحه گیردصورت



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 
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20صفحه 

زیروروسريهايورقکمکبهستونبهتیرجوشیشدهتاییدپیشازگیرداراتصالدر-46

؟باشدنمیصحیحزیرمواردازیککدامسري
باشدگوشهجوشنوعازبایدتیرجانبهجانورقاتصال)1
باشدکاملنفوذبانفوذيجوشنوعازبایدهموارهستونبالبهروسريورقاتصال)2
باشدگوشهجوشباتواندمیستونبالبهجانورقاتصال)3
باشدکاملنفوذبانفوذيجوشنوعازبایدهموارهستونبالجان بهتکیورقاتصال)4

استصحیح)4(گزینه)46حل
شدهیینتاپیشازگیرداراتصاالتکلمهموقعهرشدعنوانکالسهادرهمیشهقبًالکههمانطور
جوشیگیرداراتصال،مکانتوانمیهمفوالدچارترويازکنیدمراجعه241صفحهبهشنیدید

ازاستفادهصورتدردر6شماره252صفحهدرکردپیداسريزیروروسريهايورقکمکبه
دو طرفه باشد.بایدگوشهجوش،جانتکیورق

Hهايستونازمتوسطخمشیقابنوعازساختمانیکهايستونبراياستنظردر-47

زیرهايعباراتازیککدامستوناینساختخصوصدرشوداستفادهورقازشدهساختهشکل

؟استصحیح
پایینوباالمترمیلی300عالوهبهتیرعمقشاملايفاصلهبهستونبهتیراتصالمحلدر)1

همراهبهکاملنفوذباشیاريجوشنوعازبایدستونمقطعهايبالبهجاناتصال،تیربال
جوشنوعازتواندمیهاقسمتسایردرولیباشدجانطرفدوهردرتیتقویگوشهجوش

باشدناقصنفوذباشیاري
باشدکاملنفوذباشیاريجوشنوعازستونطولسرتاسردربایدجانلبهبااتصال)2
باشدطرفدوگوشهجوشنوعازستونطولسرتاسردرتواندمیجانبهبالاتصال)3
وباالستونمقطععمقعالوهبهتیرعمقشاملايفاصلهبهستونبهتیراتصالمحلدر)4

یاکاملنفوذباشیاريجوشنوعازبایدستونمقطعهايبالبهجاناتصال،تیربالپایین
باشدطرفدوگوشهجوشنوع ازتواندمیهاقسمتسایردرولیباشدناقص

استصحیح)2(گزینه)47حل
10مبحثمطابقآوردمیاز پیش تایید شده گیرداراتصاالتلفظسوالصورتدربودمیبهتر

نوشتهنافصجوشآخردر1. گزینه است2گزینهجواب6بند) 242صفحهجزوه(242صفحه
آیینکهحالیدرباشدستونطولسرتاسردرگوشهجوشکهگفته3گزینهاستغلطکهاست
نکردهمیلیمتر300بهاياشارههم4گزینهاستکردهاستفادهتقویتعنوانبهگوشهجوشازنامه

است



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 
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21صفحه 

سیستمعنوانبهسبکفوالديهايقابسیستمازاستمجاززیرشهرهايازیککدامدر-48

استفادهسیمانییاوگچیهايتختهجنسازبرشیدیوارازآنجانبیمهاربرايوثقلیباربر
؟شود
)اردبیلاستان(خلخال) 2)               بلوچستانوسیستاناستان(خاش)1

)لرستاناستان(آبادخرم) 4)                                        مرکزياستان(خمین)  3
استصحیح)3(گزینه)48حل

برشیدیوارباو ثقلیبربارعنوانبهسبکفوالديقابدرجهش11مبحثچارتو 11مبحثطبق

کافیست پساستمجازمتوسطوکمخیزيلرزهمناطقدرسیمانییاگچیايهتختهجنساز

استمتوسطخیزيلرزهءجزخمینشهر2800نامهآیینطبقکنیممشخصراهاشهرخیزيلرزه 

سنگدانهبزرگتریناندازهونبتپاسالمحداکثرساختهپیشبتنیهايساختماندر-49

؟باشندمقدارچهترتیببهبایدمصرفیبتنردهحداقلومصرفی
C20، مترمیلی25،مترمیلی100)1

C25میلی متر ، 20میلی متر ،100)2

C20میلی متر ، 25میلی متر ،150)3

C25میلی متر ، 20میلی متر ،150)4
استصحیح)3(گزینه) 49حل

و2–1–2–3–11بندهايجهش )11مبحثچارت(11مبحث46صفحهمطابق
4–1–2–3–11و3–1–2–3–11

فوالديقابسیستمدرشدهنوردسردايغیرسازهاعضايفوالديورقضخامتحداکثر-50

؟باشدمیمترمیلیچندخوردگیبرابردرمحافظهايپوششضخامتاحتساببدونسبک
مترمیلی4) 2مترمیلی5)1

مترمیلی3) 4مترمیلی2)  3
استصحیح)4(گزینه)50حل

5/0بینبایدضخامت8–1–2–2–11بند)جهش11مبحث(چارت 29صفحه11مبحثطبق
بنابراین،ضخامتحداکثرگفتهسوالدراستقبولقابل3تا5/0بینیعنیباشدمیلیمتر3تا

کنیمانتخابرا4گزینهبایستمی4و3وگزینهبینازخواستهراحداکثرچون



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)بگیریدرا هدیه21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد (99مهراجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایففروش 

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

22صفحه 

؟استصحیحامنفضايبرايذیلاراتعبازیککدام-51
باشدساختمانمرکزيمحدودهدروفضاهاسایربینبایدامکانحدتاامنفضايمکان)1
باشدنمیامنفضاياحداثبرايمناسبیمکانزیرزمین)2
شوندمنظورامنفضايعنوانبهتوانندنمیداخلیهايپلهراهوراهروها)3
باشدنمیالزامیمربعمتر300مساحتباآپارتمانیواحدهايبرايامنفضاي)4

1–2–4–2–21بند28صفحه21مبحثاستصحیح)1(گزینه)51حل

کهمسکونیواحد2ازبیشباهاییساختماندرمشتركفضاهايوهاپلهراهروشنایی-52

روزشبانهساعاتتمامدربایدباشد.....................از کمترآندرطبیعیروشناییمقدار

شودتامینمصنوعینورتوسط
لوکس12)1
لوکس11)2
لوکس 13)3
لوکس15)4

1–4–4–22بند30صفحه22مبحثاستصحیح)2(گزینه)52حل

صحیحزیرمواردازیککدامساختماندرآبفشارتنظیمسازيذخیرهمورددرمورددر-53

؟باشدنمی
شهريآبشبکهبهساختماندرآبمصرفحداکثرمقدارآنکهبرايتواندمیکاراین)1

گیردقراراستفادهمورد،نشودمنتقل
ساختمانمصرفیآبتوزیعوکشیلولهنیازموردآبفشارمنظوربهتواندمیکاراین)2

گیردصورت
نمیآبذخیرهمخزنگرفتننظردربهلزومیواحد4باچهارطبقههايساختمانبراي)3

باشد
کندحفاظتشهريآبشبکهازتواندمیکاراین)4

استصحیح)3(گزینه)53حل
ببندآخرخط61صفحه16مبحث
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23صفحه 

اخالقاصولرعایتعدمعلتبه،استانیساختمانمهندسینظاماعضايازیکیچنانچه-54

شدهمحکومسالچهارمدتبهکاربهاشتغالپروانهازاستفادهموقتمحرومیتبهايحرفه
؟باشدمیمحروممهندسینظامانتظامیشورايعضوسمتبهتصديازمدتیچه،باشد
سال6)1
سال4)2
سال5)3
سال8)4

5/12/94مورخوزیرانهیئتنامهتصویباستصحیح)4(گزینه) 54حل
2موردببند7صفحه-ه 52660/ ت 160277شماره

اخطارباتواندمی)سازنده(مجريکهباشدمینيموارداززیرهايگزینهازیککدام-55

؟نمایدفسخراساختماناجرايقرارداد،قبلیروزه15کتبی
کارمبلغدرصد15ازبیشافزایشیاحذف)1
ماهسهازبیشصاحبکارناحیهازکاراجرايتعلیق)2
کارگاهدرمتوالیروز15ازبیشناظرحضورعدم)3
نباشدقراردادادامهبهقادرکهنحويبه)سازنده(مجريشخصیمشکالت)4

5مورداولخط147صفحه2مبحثاستصحیح)1(گزینه) 55حل

اجرايبهمربوطقراردادهايدرکارگاهتحویلمورددرزیرهايگزینهازیککدام-56

نشدهبینیپیشکارگاهتحویلبرايمعینیتاریخقرارداددرچنانچهوبودهصحیحساختمان

؟استقراردادامضايتاریخازبعدروزچندحداکثرآنتحویلباشد
صورتجلسهطیمعارضومتصرفبدونراساختماناجرايمحلاستمتعهدصاحبکار)1

روز30-بدهدسازندهیامجريتحویلکتبی
معارضومتصرفبدونپروژهناظرحضورباراساختماناجرايمحلاستمتعهدکارصاحب)2

روز15-بدهدسازندهیامجريتحویلکتبیصورتجلسهبا
اجرايمحلمعارضومتصرفهرگونهبدونوناظرحضورواطالعبااستمتعهدمجري)3

-نمایدارسالپروانهصدورمرجعبهراصورتجلسهنسخهیکوگرفتهتحویلراساختمان
روز15

بدهدناظرتحویلمعارضومتصرفبدونراساختماناجرايمحلاستمتعهدکارصاحب)4
روز30–

1–13بند138صفحهدوممبحثاستصحیح)1(گزینه)56حل
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24صفحه 

؟کرداستفادهزمینالکترودعنوانبهتواننمیزیرهايگزینهازیککداماز-57
خاكدرشدهدفنضدزنگفوالد)1
بتندرشدهدفنفوالد)2
خاكدرشدهدفنفوالد)3
خاكدرشدهدفنمس)4
استصحیح)3(گزینه) 57حل 

شودمراجعه13مبحث166و165صفحهجداول1پیوستبه

قطربافوالديهايلولهازطبقه4مسکونیساختمانیکمکانیکیتاسیساتکشیلولهدر-58

حداکثرساختماناجزايبههالولهمناسباتصالونگهداريبراياستشدهاستفادهمیلیمتر80

؟باشدمیمترسانتیچند)افقی(مجاورگاهتکیهدوفاصله
مترسانتی340) 2مترسانتی300)1

مترسانتی370) 4مترسانتی430)  3
استصحیح)4(گزینه)58حل

فوالديلولهبرايگاهتکیهدرفاصلهحداکثرمتر80طولبراي14جدول128صفحه14مبحثطبق
استمتر7/3

؟چیستقائمفوالديعناصرایننام-59
(Curtain Wall)ايشیشهآویزاننمايکشیشاسی)1

(Sub Frame)پنجرهکالفزیر)2

سبکنمايبنديقاب)3
(Wall Post)وادار)4

استصحیح)4(گزینه) 59حل 
کردنیکپارچهبرايکهاستکالمی(Wall Post)واداراستاجرایینکاتبهمربوطسوالاین

باشدمیافقیپستدالوقائمپستدالصورتدوبهورودمیکاربهدیوار
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25صفحه 

تصديدورهوهستندنفرچندساختمانمهندسینظاممرکزيشورايرئیسههیئت-60

؟استسالچندآنهامسئولیت
استسال3آنهامسئولیتتصديدوره-نفر5)1
سال1رئیسههیئتاعضايسایروسال3سازمانرئیسمسئولیتتصديدوره-نفر5)2
هستندمجددانتخابقابلکهاستسال1آنهامسئولیتتصديدوره-نفر25)3
سال3مدتآنهامسئولیتتصديدوره-البدلعلیعضونفر7واصلیعضو-نفر25)4

است
115و110ماده108صفحهساختمانکنترلومهندسینظامقانوناستصحیح)2(گزینه)60حل



فیلم هاي کالس آنالین

)غیر حضوري(

www.jaheshguilan.com/nf/لینک دانلود فیلم هاي نمونه

تماس حاصل09333035119و 013-33311791میتوانید با شماره براي خرید فیلم هاي آموزشی

پیام ارسال Haghgoo_M@همچنین میتوانید به دایرکت پیج اینستاگرام جهش و آي تلگرام جهش فرمایید

کنید.

ما تفاوت ایجاد میکنیم

نظام مهندسی را با جهش تجربه کنیدفیلم هاي آموزشی ویژه آزمونبا کیفیت ترین 

ي خرید فیلمهابراي هزار تومان 500پرداخت پیش با 

تخفیف بگیریدآموزشی جهش ویژه معماري
99تا پایان مهرماه اجرا –آموزشی نظارت خرید فیلمدرصد تخفیف 20

99ماه آبان تا پایان اجرا –آموزشی نظارت خرید فیلمدرصد تخفیف 10

از اول آذر تعرفه جدید فیلم هاي آموزشی

(غیر حضوري)فیلم هاي آموزشیمزایاي 

هره گیري از جزوات مدرسین گروه آموزشی جهشب-1

شاهده چندین باره فیلم کالسها در منزل م-2

آمد به موسسهت وعدم اتالف وقت بابت رف-3

شکیل گروه تلگرامی  و قابلیت پرسش و پاسخ و رفع اشکال تا روز امتحانت-4

سترسی کامل به اساتید گروه و مشارکت جمعی و کمک در جهت یادگیريد-5



فیلم هاي کالس آنالین

)غیر حضوري(

آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7ارسال عددبا

هدیه بگیریدویژه آزمون نظارت و اجرا21مبحث

کانال تلگرام جهش

جهشنستاگرامیاجیپ

jaheshguilan_group

https://t.me/Guilanjahesh

https://t.me/Guilanjahesh
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