
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


 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 4صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

ها از اهداف سازمان، موضوع انحالل هاي نظام مهندسی ساختمان استاندر صورت انحراف هر یک از سازمان-1
 شود؟سازمان مورد نظر در کدام هیات مطرح می

 سازمان) هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازي، وزیر دادگستري و رئیس 1
 ) هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازي، رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان2
 ) هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازي، وزیرکشور و وزیر دادگستري3
 ) هیات مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستري و رئیس سازمان4
 

 صحیح است. 1نه گزیقانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  28صفحه  26ماده براساس  جواب:
وزارت مسکن و شهرسازي مجاز است ضمن بررسی عملکرد سازمان هاي استان و گزارش هیأت عمومی سازمان، در  -26ماده 

خصوص چگونگی ادامه کار آن سازمان ها توصیه هاي الزم را بنماید و در صورتی که به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحالل 
مطرح وزیر مسکن و شهرسازي، وزیر دادگستري و رئیس سازمان ند، موضوع را در هیأتی مرکب از هر یک از آنها را الزم بدا

 نماید. تصمیم هیأت با دو رأي موافق الزم االجراء خواهد بود.
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، ( گروه آموزشی دکتر تن زاده 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
متر سانتی 170یرزمین بدون عایق حرارتی انجام شده باشد و تراز کف زیرزمین سازي زدر صورتی که کف -2

تر از تراز محوطه مجاور دیوار زیرزمین باشد ضریب انتقال حرارت خطی در محل اتصال دیوار به کف روي پایین
 خاك چقدر است؟

1(/ .0 8W
m k   2( / .0 2W m k  3( / .1 40W m k ( / .0 6W m k 

 
جزوه خالصه  9یا بر اساس صفحه  19مبحث  142صفحه  33و جدول  141صفحه  1-1-3-11پبر اساس بند  جواب:

 صحیح است. 1گزینه موسسه 
 

 کف روي خاك بدون عایق حرارتی1-1-3-11-پ
حرارتی است، ضرایب انتقال حرارت خطی، در محل اتصال دیوار به در مواردي که دیوار و کف ساختمان فاقد هر گونه عایق 

، با استفاده  از جدول (Z)کف روي خاك، بر حسب اختالف ارتفاع بین کف سازي داخل و محوطه سازي خارج از ساختمان 
 تعیین می گردد. 33
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 ضرایب انتقال حرارت خطی در محل اتصال دیوار به کف روي خاك -33جدول
 ( )[ ]KmW ./ 2Ψ Z به متر 

 -00/6کمتر از  0
 -05/4تا  -00/6از  20/0
 55/2تا  -00/4از  - 40/0
 -85/1تا  -50/2از  60/0
 -25/1تا  -80/1از 80/0
 -75/0تا  -20/1از  00/1
 -45/0تا  -70/0از  20/1
 -25/0تا  -40/0از  40/1
 +20/0تا  -20/0از  75/1
 +40/0+ تا 25/0از  10/2
 +00/1+ تا  45/0از  35/2
 +50/1+ تا  05/1از  55/2

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

م به متر مربع که ملز 1920کاري حرارتی پوسته خارجی ساختمان مسکونی به مساحت کل براي محاسبه عایق -3
 توان استفاده کرد؟هایی میجویی کم در میزان مصرف انرژي است، از چه روش یا روشصرفه

 ) فقط تجویزي در صورتی که فقط بخش محدودي با تصرف اداري را نیز شامل باشد.1
 ) فقط کاربردي2
 ) تجویزي و کارکردي3
 ) فقط تجویزي4
 

 صحیح است. 3ینه گز 19جزه خالصه موسسه مبحث  1بر اساس صفحه  جواب:
 )12تا  1: کلیات :  (صفحات  19-1

براي تمام ساختمان هاي جدید االحداث، به جز ساختمان هاي گروه چهار، از نظر ضوابط ارائه شده در مورد پوسته خارجی 
شده الزم االجراست. این ضوابط در قالب دو روش الف(کارکردي) و روش ب (تجویزي) ارائه  صرفه جویی در مصرف انرژي

ساختمان هاي مسکونی به  روش تجویزياستفاده کرد، اما کاربرد  تمام ساختمان هامی توان در مورد  روش کارکردياست. از 
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انرژي محدود می  و ساختمان هاي گروه سه از نظر صرفه جویی در مصرف متر مربع 2000طبقه، با زیر بناي مفید زیر  9تا1
 )21) و (صفحه 19) و (صفحه 1شود. (صفحه 

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 /:t.me/PouranGilanhttps/ :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 ها در مورد ترتیب مقاومت حرارتی مصالح زیر از کم به زیاد صحیح است؟کدام یک از گزینه -4

kgاستر با وزن مخصوصرزین پلی -الف m 31400  
kgهاي چوب و سیمان با وزن مخصوص خشکتراشهبتن ساخته شده با  -ب m 3650 
kgدانه بدون ماسه و با عیار سیمان کم با وزن مخصوص خشکبتن سبک -پ m 3700 
 ب –الف  –) پ 4  ب –پ  –) الف 3  الف –ب  –) پ 2  پ –الف  –) ب 1
 

 صحیح است. 4گزینه  19مبحث  7پیوست و جزه خالصه موسسه  9بر اساس صفحه  جواب:
 )96تا  87: تعیین گروه ضرایب هدایت حرارت مصالح متداول  (صفحات 7پیوست 

kgاستر با وزن مخصوصرزین پلی -الف m  19/0برابر  90= بر اساس صفحه   31400
kgهاي چوب و سیمان با وزن مخصوص خشکبتن ساخته شده با تراشه -ب m  16/0برابر  89= بر اساس صفحه  3650
kgدانه بدون ماسه و با عیار سیمان کم با وزن مخصوص خشکبتن سبک -پ m  25/0برابر  88= بر اساس صفحه  3700
 

عکس دارد. بنابراین  همانطور که بارها در کالسها اشاره گردید مقاومت حرارتی مصالح با ضریب هدایت حرارت آنها رابطه
 کمترین مقاومت حرارتی مربوط یه مصالح پ ، سپس الف و در نهایت ب می باشد

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  ز نقص نمی باشدتهیه شده و طبیعتا عاري امجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 هاي زیر درست است؟کدام یک از گزینه -5
 متر است.یسانت 105) فاصله شیر چراغ روشنایی از کف 1
 متر است.سانتی 50) حداقل فاصله کنتور گاز از کنتور برق 2
 متر است. 40/2) حداکثر ارتفاع لوله جانشین کنتور تا زمین3
 ) محور شیر هیچ دستگاه گازسوزي مجاز نیست که عمود بر دیوار نصب شود.4
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 صحیح است. 2گزینه  17مبحث  در جزه خالصه موسسه 4بر اساس صفحه  :جواب
 

 )31(صفحه* کنتور : 
 کنتور باید در داخل محدوده ملک مشترك و نزدیکترین نقطه به درب ورودي ساختمان یا واحد مسکونی قرار گیرد.   -
کنتور را باید در جایی نصب کرد که در معرض جریان هوا باشد . در صورت وجود جریان هواي دایمی ، کنتورهاي مستقل آپارتمان ها  -

 ر پاگرد پله ها نصب نمود.  را می توان د
سانتی متر باشد.  50سانتی متر و از کنتور برق  10فاصله کنتور از سیم هاي برق که روي کار نصب شده اند باید حداقل  -

 )باشدمی  صحیح 2(گزینه 
 فاصله کنتور از منابع تولید اشتعال از قبیل کوره و آبگرمکن باید حداقل یک متر باشد.    -
سانتیمتر  220سانتی متر باشد.در صورت عدم امکان، افزایش ارتفاع تا  180وله جانشین کنتور تا کف زمین باید ارتفاع ل -

 حذف می شود) 3(گزینه بالمانع می باشد 
 

 )31(صفحه* شیرها : 
 شیرهایی که در لوله کشی گاز به کار می روند باید از نوع ربع گرد توپکی باشد.    -
 ی باید با قطر لوله گاز  ورودي هر آپارتمان یکسان باشد.  قطر شیرهاي فرع  -
 اگر ملکی داراي چند ساختمان مجزا باشد، هر ساختمان  به غیر از شیر قطع کننده اصلی باید شیر مستقل قطع کننده داشته باشد.  -
 نصب شود.سانتی متر از کف زمین  180شیر اصلی مصرف: باید بالفاصله بعد از کنتور و در ارتفاع  -
 

 )31(صفحه* شیرهاي فرعی: 
در ساختمانهاي داراي بیش از یک واحد مسکونی، باید بر روي لوله انشعاب هر واحد که از لوله هاي اصلی منشعب می گردد، ) شیرواحد مسکونی: 1

سانتی متر )،  180باشد ( در حدود در محل یا ارتفاع مناسبی که در معرض صدمات فیزیکی نباشد ولی قابل دسترسی براي ساکنین آن ساختمان 
  براي قطع سریع و کامل جریان گاز نصب شود.

 باید در ابتداي انشعاباتی که بیش از یک مصرف کننده دارند نصب شود.)شیر فرعی انشعابات رایزري (باالرونده): 2
میلی  50یک شیر مصرف نصب شود. قطر شیر مصرف تا در انتهاي انشعاب لوله کشی براي هر دستگاه گازسوز باید )شیر مصرف دستگاه گازسوز: 3

 اینچ ) هم اندازه انشعاب و باالتر از آن می تواند اجرا شود. 2متر (
 ج) الزامات نصب شیر مصرف دستگاه هاي گازسوز : 

 باشد. 32) صفحه 1-4-17) فاصله نصب شیر مصرف از زمین و از دستگاه هاي گازسوز باید مطابق با جدول (1
ر لوله شیر تمام دستگاه هاي گازسوز  باید افقی، موازي دیوار و در جهت دستگاه گازسوز باشد ،استثنائا شیر روشنایی میتواند ) محو2

 حذف می شود) 4(گزینه  قائم نصب گردند.
 ود)حذف می ش 1(گزینه  سانتی متر باشد . 170سانتی متر و از کف  80) فاصله شیر چراغ روشنایی باید حداقل از سقف 3
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 :t.me/PouranGilanhttps// :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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جویی زیاد در مصرف انرژي که متر مربع و ملزم به صرفه 600طبقه با زیربناي  3در یک ساختمان مسکونی  -6
تر از محوطه اطراف متر پایینسانتی 160عایقکاري با روش تجویزي محاسبه شده است. در صورتی که کف زیرزمین 

دانه و زیر آن یک الیه عایق حرارتی باشد. حداقل مقاومت حرارتی ساختمان و متشکل از یک الیه بتن سبک
عایقکاري سراسري کف مجاور خاك فضاهاي کنترل شده براي محاسبه با روش تجویزي چقدر تعیین شده و چند 

 متر است؟سانتی 10خامت دانه به ضدرصد آن سهم الیه بتن سبک
1(/K W m 20  صفر درصد - 7
2(/K W m 20 7 - /19  درصد 5
3(/K W m 20  درصد صفر - 9
 ) با اطالعات داده شده امکان پاسخ به این سوال نیست.4
 

 19مبحث  35صفحه  4-2-3-19و بند  19مبحث  38جدول ه صفحه و جزه خالصه موسسه  5بر اساس صفحه  جواب:
 صحیح است. 1گزینه 

جزوه خالصه  5چون روش تجویزي است باید به صفحه می باشد.  1چون ساختمان ملزم به صرفه جویی زیاد است یعنی گروه 
 موسسه مراجعه شود که داریم:

 (با پنجره برتر)  1-مجموعه راه حل هاي فنی تجویزي ب
 )37(صفحه ازنظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژي   1ساختمان هاي گروه 

 )37جدول حداقل مقاومت حرارتی دیوارها (صفحه  -الف
 )37جدول حداقل مقاومت حرارتی بام یا سقف (صفحه  -ب
 )38حداقل  مشخصات جدارهاي  نورگذر (صفحه  -ج
 )38جدول حداقل مقاومت حرارتی کف مجاور هوا (صفحه  -د
 )38جدول حداقل مقاومت حرارتی عایق کف مجاور خاك فضاهاي کنترل شده (صفحه  -ه 

 مراجعه نماییم: 38حال باید به جدول ه صفحه 
]حداقل مقاومت حرارتی  عایق کف مجاور خاك فضاهاي کنترل شده  -ه ]wkm /.2 

 موقعیت کف ساختمان
سانتی متر باالتر از  40بیش از 

 محوطه
هم تراز سانتی متر باالتر از محوطه ، یا  40متر از ک

 با محوطه ، یا پایین تر از محوطه
عایق کاري پیرامونی با  عایق کاري سراسري عایق کاري سراسري

 70عرض حداقل 
9/0 7/0 1/1 

 داریم: 35صفحه  4-2-3-19در نهایت بر اساس بند 
 خاك، تنها مربوط به الیه عایق حرارتی است.مقادیر مقاومت حرارتی داده شده در مورد کف روي -

 صحیح است. 1بنابراین گزینه 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 9صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :ینک کانال تلگرامل
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

رنگ به دوجداره بی در صورتیکه بخش نورگذر به ابعادي که در پالن و مقطع مشخص شده داراي شیشه -7
 متر باشد شاخص خورشیدي این ساختمان چه عددي است؟       میلی 6و  4هاي ضخامت

 
 
1 (015/0   2(039/0  3(012/0   4(091/0   
 

 صحیح است. 2گزینه  19مبحث  68و  67صفحات  2و پیوست جزه خالصه موسسه  9بر اساس صفحه  جواب:
 

( ) /. . / /12 1 0 52 0 039
160s i i iI A S Vσ × ×

= = =∑ 

iA بخش نورگذر : مساحتi 23=  پوسته خارجی ساختمان به متر مربع 2 2 12m× × =  
iSخورشیدي براي بخش نورگذر : ضریب عبور (گذر (i  52/0=  9،  مطابق جدول 
iσ 0/1=  10: ضریب کاهش مربوط به موقعیت سطح نورگذر ، مطابق جدول 

V م کل فضاي کنترل شده ساختمان ، یا بخش مورد نظر : حج =( ) 35 3 4 10 160
2

m+
× × =  

 
 مقادیر ضریب انتقال خورشیدي براي انواع مختلف شیشه هاي ساختمانی متعارف -9جدول 

 دوجداره مشجر رنگی انعکاسی رنگی ساده ساده نوع شیشه
جیوه  برنز ابی ابی برنزي سبز بی رنگ رنگ

 اي
 ی رنگب بی رنگ

 6-4 4 6 6 6 6 4 6 6 4 ضخامت میلی متر
iS 86/0 83/0 62/0 70/0 62/0 33/0 24/0 23/0 33/0 52/0 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 10صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 
 مربوط به موقعیت سطح نورگذر iσمقادیر ضریب کاهش  -10جدول

 زاویه متوسط روئت موانع
 θروبروي پوسته 
 )5(مطابق شکل 

 موقعیت و جهت سطح نورگذر

 شمال غرب شرق جنوب
فضاهاي با 

 استفاده مداوم
فضاهاي با 

 استفاده منقطع
 3/0 4/0 6/0 6/0 0/1 درجه 15کمتر از 

درجه و  15بزرگتر از یا مساوي 
 درجه 25کمتر از 

6/0 4/0 4/0 3/0 2/0 

 0 0 0 02 0 درجه 25بزرگتر از یا مساوي 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 .me/PouranGilanhttps://t :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

ي خروج هوا براي این هود متر باشد حداقل چند دهانه 6اگر طول هود مورد نیاز یک دستگاه پخت و پز گازي  -8
 باید درنظر گرفت؟

 ثانیه بر متر لیتر در  235ي ) یک دهانه خروج هوا با ظرفیت تخلیه1
 دهانه خروج هوا 3) حداقل 2
 دهانه خروج هوا 2) حداقل 3
 لیتر در ثانیه بر متر 140ي ) یک دهانه خروج هوا با ظرفیت تخلیه4
 

 صحیح است. 3گزینه  14مبحث  57صفحه  2-6-5-14بند  7مورد پبر اساس  جواب:
یۀ هوا متصل شود که هوا به طور یکنواخت در تمام نقاط درون ) دهانه هاي خروج هوا از هود باید به ترتیبی به کانال تخل7(

در نظر فوت) طول هود، دست کم یک دهانۀ خروج هوا  10متر ( 3براي هر هود جریان یابد. براي این کار الزم است 
  گرفته شود.

 دهانه خروج هوا باید در نظر گرفت 2متر داده است بنابراین حداقل  6چون طول هود را 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی سخنامه این پا
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 anGilanhttps://t.me/Pour :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 11صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

نسبت به عمق آسانسورها و میزان آن چقدر است؟ در شرایطی که راهرو  (X)حداقل عرض راهرو در شکل -9
        ه چه میزان باید باشد؟   جلو آسانسور در مسیر دسترس خروج حریق باشد این اندازه حداقل ب

  

 
 
1(X A=  متر 40/1 –متر  20/1، حداقل  2
2(/X A=1  متر 40/1 –متر  32/1 ل، حداق 5
3(X A=1  متر 20/1 –متر  9/0، حداقل 
4(X A=  متر 20/1 –متر  40/1، حداقل  3
 

 صحیح است. 2گزینه  15مبحث  13صفحه (الف) 4-1-2-2-15کل شبر اساس  جواب:

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :املینک کانال تلگر

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 12صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

احداث تاسیسات دامداري در مسیر و حریم زمینی و هوایی خطوط توزیع و انتقال نیروي برق شامل کدام  -10
 حکم است؟

 باشد.کیلو ولت بال مانع می 63هوایی فشار قوي زیر ) در خط 1
 ) با اخذ مجوز از مرجع صدور پروانه ساختمان بال مانع است.2
 باشد.اي بال مانع میهاي برق منطقه) با اجازه کتبی شرکت3
 ) ممنوع است.4
 

 صحیح است. 4گزینه  13مبحث  210صفحه  5-2-7بند پ بر اساس  جواب:
و یا باغ و یا درختکاري در  تأسیسات دامداريداث بنا و ایجاد تأسیسات صنعتی، مسکونی، مخازن، هرگونه اح 5-2-7پ 

ممنوع ) 2:1-2-7و پ 1:1-2-7) خطوط و انتقال نیروي برق (شکل هاي شماره پc-b) و هوایی (aمسیر و حریم زمینی (
 است.

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهی با سرعت بسیار باال و در فاصله زمانیکامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 شرعا و قانونا حرام است... هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه

 هاي ویالیی مستقل:هاي با رانش مکانیکی در ساختماندر دودکش -11
 متر باالي سطح تمام شده محل خروج باشد.میلی 300) پائین دهانه خروجی دودکش باید حداکثر 1
 باشد. متر باالتر از سطح عبور افراد 2) دهانه خروجی در محل عبور افراد پیاده باید دست کم 2
 تواند مستقیماً در باال یا در فاصله افقی کمتر از یک متري از یک کنتور گاز قرار گیرد.) قرارگیري دهانه خروجی دودکش می3
 ) دهانه خروجی دودکش باید حداقل یک متر باالتر از دریچه ورودي مکش اجباري هوا باشد.4
 

 صحیح است. 4گزینه  14مبحث  139و  138 اتصفح  5-3-11-14بند  3مورد بر اساس  جواب:
 دودکش با مکش یا رانش مکانیکی 14-11-3
فوت) از مرز (حریم) ملک یا  10متر ( 3دهانه خروجی دودکش هاي با مکش یا رانش مکانیکی باید حداقل  14-11-3-5

 ساختمانهاي مجاور فاصله داشته باشند.
ساختمان هاي ویالئی مستقل ( یک واحد مسکونی) با حفظ  الف) دهانه خروجی دودکش هاي با مکش یا رانش مکانیکی، در

 فوت) از حریم ملک یا ساختمان هاي مجاور میتواند با شرایط زیر اجرا شود: 10متر ( 3فاصلۀ 
 اینچ) باالي سطح تمام شده محل خروج باشد. 12میلی متر ( 300) پایین دهانه خروجی دودکش باید دست کم 1(

 حذف می شود) 1(گزینه 
) اگر دهانه خروجی در محل عبور افراد پیاده باشد (اعم از اینکه پیاده رو ساخته شده باشد یا نه)، دهانه خروجی 2(

  فوت) باالتر از سطح عبور افراد باشد. 7میلی متر ( 2200دودکش در سیستم مکش مکانیکی باید دست کم 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 13صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 حذف می شود) 2(گزینه 
تر باالتر از هر دریچه ورودي مکش اجباري هوا باشد که فاصله افقی ) دهانه خروجی دودکش باید حداقل یک م3(

 صحیح می باشد) 4(گزینه  فوت) یا کمتر باشد. 10متر ( 3آن تا دهانه خروجی 
فوت) به صورت  4میلی متر ( 1200فوت) زیر و با فاصله افقی  4میلی متر ( 1200) دهانه خروجی دودکش باید حداقل 4(

اینچ) باالي هر در، پنجره یا سایر دریچه هاي ورودي گرانشی هوا به داخل ساختمان قرار داشته  12ر (میلی مت 300افقی یا 
 باشد.

) دهانه خروجی دودکش نباید در فاصله اي کمتر از یک متر نسبت به گوشه داخلی متشکل از دو دیوار عمود بر هم قرار 5(
 گیرد.

 یا در فاصله اي افقی کمتر از یک متري از یک منبع سوخت یا ) دهانه خروجی دودکش نباید مستقیماً در باال6(
 حذف می شود) 3(گزینه  کنتور گاز قرار گیرد.

) اگر دهانه خروجی از نوع عمودي در محلی زیر ساختار و اجزاء سقف قرار گیرد، دهانه خروجی باید دست کم یک متر از 7(
 اجزاء سقف فاصله داشته باشد.

جی عمودي دودکش باید بگونه اي نصب شود که از ورود آب باران به داخل دودکش جلوگیري به عمل ) در پوش دهانه خرو8(
 آورد.

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  ي از نقص نمی باشدتهیه شده و طبیعتا عارمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

شود و آیا چنانچه اده میهایی استفجوشکاري به روش الکتروفیوژن در شبکه گازرسانی براي چه نوع لوله -12
هنوز به منظور گازرسانی شبکه قابل استفاده  ،شوددرصد ضخامت آن دیده  8ها شیاري به عمق روي این لوله

 خواهد بود؟
 خیر –اتیلن ) پلی1
 بلی –اتیلن ) پلی2
 خیر  –) فوالدي 3
 لوله است. ضخامت %15حداکثر عمق مجاز شیار لوله طبق مقررات ملی  –ها ) تمامی لوله4
 

 صحیح است. 2گزینه  17مبحث  جزوه خالصه موسسه در 20و  13و  1 اتبر اساس صفح جواب:
است که در آن از اتصاالت خاصی که داراي سیم لوله و اتصاالت پلی اتیلن  نوعی روش جوشکاري جوش الکتروفیوژن:

 ) 2ی شود. (صفحهمقاومت الکتریکی براي ایجاد گرماي ذوب سطوح جوش می باشد ، استفاده م
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده
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 )93لوله هاي پلی اتیلن  (صفحه  -ب
لوله هاي پلی اتیلن فقط به صورت مدفون براي شبکه هاي گازرسانی شهرك ها و محوطه مجتمع هاي مسکونی و صنعتی 

 مجاز می باشد.
 استفاده از لوله هاي پلی اتیلن در سیستم گازرسانی داخل ساختمان ها مجاز نمی باشد.

 وله هاي پلی اتیلن به صورت رو کار مجاز نمی باشد.استفاده از ل
لوله فوالدي به لوله پلی اتیلن و مطابق استاندارد  1اتصال لوله هاي پلی اتیلن به لوله فوالدي فقط با استفاده از اتصال رابط 

 مجاز می باشد.
طابقت ن بوده و با استاندارد ماتصاالت مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز پلی اتیلن باید از نوع الکتروفیوژ

 داشته باشند.
 

 )135بازرسی و کنترل کیفیت جوشکاري شبکه هاي گازرسانی پلی اتیلن (صفحه 
./ حداکثر اختالف درصد ضخامت لوله باشد 10تحت هیچ شرایطی نباید بیشتر از حداکثر عمق شیار یا خراش سطحی 

 درصد قطر اسمی تجاوز نماید.  5/1از  قطر (دو پهنی) داخلی اتصال (در ناحیه ذوب) نباید
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

13-FRP شود و چه کاربردهایی دارد؟جزء کدام دسته از مصالح محسوب می 
 ننده دارد.اي و چسبااي، غیر سازهشود و کاربرد سازه) جزء نانو مواد محسوب می1
 اي و تعمیر و تقویت دارد.شود و کاربرد سازه) جزء مواد پلیمري محسوب می2
 شود و کاربرد رنگ خارجی دارد.هاي ساختمانی محسوب می) جزء پوشش3
 شود و کاربرد عایق رطوبتی دارد.) جزء مواد عایق محسوب می4
 

 است. صحیح 2گزینه  5مبحث  127 صفحه 1-17-5بند بر اساس  جواب:
) هستند که فاز ناپیوسته آنها را الیاف تشکیل می دهند و این FRPمهم ترین کامپوزیت ها، پلیمرهاي تقویت شده با الیاف (

ناشی از آن است که توانایی دستیابی به استحکام باال در آنها وجود دارد. پرمصرف ترین الیاف تقویت کننده در صنعت 
ناشی از خواص مکانیکی خوب همراه با قیمت نسبتًا پایین آن است. الیاف کربن، آرامید  کامپوزیت، الیاف شیشه می باشد که

و ُبر مدول قابل توجهی دارند و پس از الیاف شیشه مهمترین تقویت کننده هاي لیفی صنعت کامپوزیت هستند. در این میان 
لی کمتر میزان استفاده از آنها رو به رشد است. الیاف کربن از تنوع زیادي برخوردار می باشند و به جهت مدول باال و چگا

عمدتاً به صورت میلگرد یا ورق عرضه می شوند و کاربردهاي گسترده اي براي مصارف بهسازي و  FRPمحصوالت 
از قبیل مقاومت به خوردگی  FRPتعمیر سازه ها دارند. همچنین با توجه به مشخصات منحصر به فرد میلگردهاي 
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده
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هاي آسیب رسان کلریدي و کربناسیون و خواص مکانیکی مناسب در مقاصد سازه اي نیز  آنها نسبت به محیط
 استفاده می گردند.

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  ري از نقص نمی باشدتهیه شده و طبیعتا عامجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

هاي یک از مشخصهامهاي بنایی غیرمسلح از نوع پوشش با تیرهاي چوبی کدهاي تخت ساختماندر سقف -14
 زیر درست است؟

 600متر باشد تیرهاي اصلی سقف تا میزان حداکثر میلی 600) درصورتیکه حداکثر فاصله محور تا محور تیرهاي اصلی 1
 متر به صورت طره ادامه یابند.میلی

متر  به میلی 800زان حداکثر تواند تا میمتر باشد میمیلی 400) در صورتیکه حداکثر فاصله محور تا محور تیرهاي اصلی 2
 صورت طره ادامه یابند. 

 متر به صورت طره ادامه یابد.میلی 400توانند تا میزان هاي سقف تحت تیرهاي چوبی اصلی حداکثر می) در پوشش3
متر به یلیم 800متر کنار هم قرار گیرند و تا میزان حداکثر سانتی 70تا  40هاي بین ) تیرهاي اصلی سقف باید با فاصله4

 صورت طره اجرا شوند.
 

 صحیح است. 1گزینه  8مبحث  74 صفحه 2-8-5-6-8بند  5و  3موارد بر اساس  جواب:
سقف ساختمان هاي خشتی و سنگی مشمول این فصل می تواند به صورت تخت، شیب دار و قوسی با رعایت  8-6-5-8-2

 شرایط زیر ساخته شود.
 الف)سقف تخت

متشکل از تیر ،پوشش از تخته ،نی یا نظایر آن ،غوره گل و اندود کاهگل میباشدو رعایت موارد زیر سقف تخت از نوع چوبی 
 در مورد آن الزامی است:

 تیرهاي اصلی سقف باید روي تکیه گاه چوبی یکسره (در طول دیوار)قرار گرفته و به آن متصل گردد.-1
ب چوبی افقی مهار شوند.براي اتصال تیرهاي چوبی باید از میخ تیرهاي چوبی سقف باید در روي دیوارها به وسیله چارچو-2

 هاي چوبی باید از میخ هاي چوبی یا فوالدي که اتصال مناسب را تلمین می کند استفاده شود.
 صحیح می باشد) 1(گزینه  میلیمتر بیشتر باشد. 600حداکثر فاصله محور تا محور تیرهاي اصلی نباید از -3
میلیمتر به صورت طره ادامه  600میلیمتر و حداکثر  300اید از هر طرف ساختمان حداقل تیرهاي اصلی سقف ب-5

 حذف می شوند) 4و  3و  2(گزینه هاي  یابند.

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدوهش)، مجتمع آموزشی پوران پژگروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده
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 مسلح درست است؟هاي بنایی غیرکدام پاسخ در مورد پالن ساختمان -15
 هاي سنگی و آجري پیشامدگی تا یک پنجم بعد ساختمان مجاز است.) در ساختمان1
 متر بیشتر نباشد در این حالت قرینه بودن لزومی ندارد. 25) طول ساختمان از 2
بعد ساختمان در  متر بیشتر نباشد و اندازه پیشامدگی در هر راستا از یک پنجم 25) طول ساختمان از دو برابر عرض آن یا 3

 همان راستا بیشتر نباشد.
 پنجم بعد ساختمان مجاز است.هاي سنگی تا یک هاي خشتی پیشامدگی مجاز نیست ولی در ساختمان) در ساختمان4
 

 صحیح است. 3گزینه  8مبحث  65صفحه  2-5-6-8و  64 صفحه 1-5-6-8بند بر اساس  جواب:
 الزامات عمومی 8-6-5-1

 د واجد خصوصیات زیر باشد:پالن ساختمان بای
  متر بیشتر نباشد. 25الف)طول ساختمان از دو برابر عرض آن یا 

 حذف می شود) 2(گزینه  ب)نسبت به هر دو محور اصلی تقریبا قرینه باشد.
ی و ولی پیشامدگپ)در ساختمان هاي خشتی و سنگی نباید پیشامدگی و پسرفتگی در پالن وجود داشته باشد 

 حذف می شود) 1(گزینه  ن ساختمان هاي آجري با رعایت الزامات زیر مجاز می باشد:پسرفتگی در پال
اندازه پیشامدگی در هر راستایی نباید از یک پنجم بعد ساختمان در همان راستا بیشتر باشد و عالوه بر آن بعد -

 دیگر پیشامدگی نباید از مقدار پیشامده کمتر باشد.
ساختمان، بیش از نصف بعد ساختمان در آن راستا باشد، این قسمت پیشامدگی تلقی نمی  چنانچه اتصال قسمت پیشامده با-

شود و در این صورت محدودیتی براي بعد دیگر وجود ندارد مشروط در صورت نداشتن هر یک از الزامات فوق، باید با ایجاد 
عه واجد شرایط یاد شده باشد. الزم نیست که درز انقطاع، ساختمان را به قطعات مناسب تقسیم نمود، به گونه اي که هر قط

 درز انقطاع در شالوده ساختمان امتداد یابد.
 برش قائم 8-6-5-2

 ولی در ساختمان در ساختمان هاي خشتی و سنگی وجود پیشامدگی در سقف و اختالف سطح در طبقه ممنوع است
 )حذف می شود 4(گزینه  هاي آجري با رعایت ضوابط الف و ب مجاز است. 

 الف) پیشامدگی سقف
 در صورت وجود پیشامدگی سقف الزم است ضوابط زیر رعایت گردد:

 طول پیشامدگی از یک متر بیشتر نباشد.-1
 میلی متر مجاز است. 700روي هیچ قسمت پیشامدگی ساختمان نباید دیواري ساخته شود ولی ساخت جان پناه تا ارتفاع -2

 ب)اختالف سطح در طبقه 
ز ایجاد اختالف سطح در طبقه باید پرهیز شود. در صورت وجود اختالف سطح در طبقه، باید دیوارهاي حدفاصل حتی المقدور ا

 دو قسمتی که اختالف سطح دارند با کالف بندي مناسب تقویت شوند.
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 داري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه کپی بر
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده
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 شوند؟چه مواد و مصالحی عایق حرارتی محسوب می -16
 وات بر متر کلوین باشد. 5/0ها بیش از ) ضریب هدایت حرارتی آن1
 وات بر متر کلوین باشد 065/0ز ا ها کمترمتر مربع کلوین بر وات و ضریب هدایت حرارتی آن 5/0ها بیش از ) مقاومت حرارتی آن2
 وات بر متر کلوین باشد 08/0ر از ها کمتمتر مربع کلوین بر وات و ضریب هدایت حرارتی آن 4/0ها بیش از ) مقاومت حرارتی آن3
 وات بر متر کلوین باشد. 65/0ها بیش از ) ضریب حرارتی آن4
 

 صحیح است. 2گزینه  95صفحه  5مبحث  1-13-5ساس بند یا بر ا 19جزوه خالصه موسسه مبحث  1بر اساس صفحه جواب:
 

/* عایق حرارت قابل استفاده در ساختمان به عایقی اطالق می شود که ضریب هدایت حرارت کمتر یا مساوي / .0 065W m K 

/و مقاومت حرارتی مساوي یا بیشتر از . /20 5 m K W .8(صفحه  داشته باشد( 

 

 : تعریف 5-13-1

عایق هاي حرارتی مواد و مصالحی هستند که براي کاهش انتقال حرارت به کار می روند. میزان عایق بودن این مواد بستگی 
فرآورده هایی عایق حرارتی محسوب می شوند که مقاومت حرارتی آنها بیش به ترکیب شیمیایی و یا ساختار فیزیکی آنها دارد. 

 وات بر مترکلوین باشد. 065/0ب هدایت حرارتی آنها کمتر از متر مربع کلوین بر وات و ضری 5/0از 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :گراملینک کانال تل
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
اي که ساختمانی با تصرف آموزشی، شامل حداکثر تراز مجاز صداي میانگین ناخواسته محیطی در محله -17

 بل است؟بندي یک آکوستیکی قرار دارد، چند دسیا درجهفضاهاي کالس درس ب
1 (55    
2 (35    
3 (65    
4 (40 
 

 صحیح است. 2گزینه  89صفحه  18مبحث  1-5-جدول پ بر اساس جواب:
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 18صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 : دسته بندي آکوستیکی فضاهاي آموزشی1-5-جدول پ
حداکثر تراز نوفه زمینه معادل  نوع فضا

( )AeqL  ر حسب دسی بلب 30
 درجه بندي آکوستیکی

  کالس درس نظري
 
 
35 

 
 
 
1 

 کتابخانه
 نمازخانه

 فضاي سمعی و بصري
 اتاق آموزش موسیقی

 سالن سخنرانی
  آزمایشگاه

 
40 

 
 
2 

 کارگاه هاي سبک
 دفاتر اداري
 اتاق بهداشت

 3 45 غذاخوري و بوفه
 راهرو

 4 50 کارگاه هاي سنگین
 سالن ورزشی

 5 65 فضاهاي تأسیساتی و موتورخانه
 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :املینک کانال تلگر
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
اگر یک دیوار از دو الیه بتن مسلح به ضخامت یکسان و یک الیه عایق حرارتی میانی و دیوار دیگري با همان  -18

هاي بتن مسلح با ضخامت الیه عایق حرارتی یکسان و مشخصات بتن یکسان ولی ضخامت الیه ضخامت کل و
 هاي زیر درست است؟یکسان نباشد، با هم مقایسه شوند: کدام یک از گزینه

 هاي با ضخامت متفاوت بیشتر است.) افت صوتی دیوار با الیه1
 ) دو دیوار به یک میزان افت صوتی خواهند داشت.2
 هاي با ضخامت یکسان بیشتر است.صوتی دیوار با الیه ) افت3
 ) هیچکدام4
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 19صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 صحیح است. 1گزینه  69صفحه  18مبحث  1-3-پجدول و  22صفحه  3-1-2-18بند  بر اساس جواب:
 

اندازه گیري میزان صدابندي هوابرد (افت صوتی) جداکننده هاي ساده مانند دیوار، در و پنجره توسط آزمایشگاه  18-2-1-3
اي آکوستیک معتبر انجام می شود. مقادیر صدابندي تعدادي از این جداکننده ها، برگرفته از مراجع گوناگون براي راهنمایی ه

ارائه شده است. در صورتی که جداکننده موردنظر، مانند پوسته خارجی یک ساختمان، مرکب باشد شاخص  3در پیوست 
جه به شاخص هاي اجزاي تشکیل دهنده آن محاسبه می شود. روش کاهش صداي وزن یافته این جداکننده مرکب با تو

 توضیح داده شده است. 1محاسبه در پیوست 
 

 
 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تا عاري از نقص نمی باشدتهیه شده و طبیعمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 20صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 الزامی است؟ ي ترجیحی در کدام یک از فضاهاي داخلی زیررعایت حداکثر برسنج نوفه -19
هاي بخش بستري تصرف درمانی، پ) اتاق جلسات تصرف اداري، ت) کتابخانه در الف) سالن انتظار هتل، ب) اتاق

 فرهنگسرا
 ت –پ  –) ب 4  ب –) الف 3  ت –) پ 2  پ –) الف 1
 

دول و ج 35صفحه  1-6-2-18و جدول  32صفحه  1-5-2-18و  جدول  26صفحه  1-3-2-18جدول  بر اساس جواب:
 صحیح است. 2گزینه  18مبحث  38صفحه  18-2-7-1

ي ترجیحی رعایت حداکثر برسنج نوفهدر داخل جداول فوق در برخی موارد عالمت * زده شده که در زیر جدول نوشته شده 
 در این فضاها الزامی است

 
 کسبی /تجاري در فضاهاي داخلی تصرف هاي اداري /حرفه اي و ز: تراز نوفعه زمینه مجا1-6-2-18جدول 

 
 نوع فضا

حداکثر تراز نوفه 
زمینه معادل 

( )( )AeqL بر حسب  30
 دسی بل

حداکثر برسنج 
نوفه ترجیحی، 

PNC بر حسب ،
 دسی بل

 35 35 *اتاق جلسات
 35 40 اتاق هاي اداري و دفاتر تجاري

  سایت هاي کامپیوتري
45 

 
 سالن بانک ها 40

 کت ها، بازارچه ها و مراکز تجاري سرپوشیدهفروشگاه ها، سوپرمار
 45 50 فضاهاي بسته عمومی

 در این مورد الزامی است. PNCرعایت *
 

 : تراز نوفه زمینه مجاز در فضاهاي داخلی مراکز فرهنگی1-7-2-18جدول 
 

 نوع فضا
حداکثر تراز نوفه 

زمینه معادل 

( )( )AeqL بر حسب  30
 دسی بل

برسنج  حداکثر
نوفه ترجیحی، 

PNC بر حسب ،
 دسی بل

 20 25 *استودیوي گفتار
 25 30 استودیوي فیلم و تلویزیون

 35 35 سالن هاي سخنرانی، کنسرت، اپرا، تئاتر و سینماها
 *کتابخانه ها

 35 35 موزه ها و گالري ها
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 21صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 اماکن مذهبی
 35 40 سالن هاي انتظار 

 40 45 راهروها
   در این موارد الزامی است. PNCرعایت *

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

 در آسانسورهاي با قابلیت حمل تخت بیمار، حداقل ابعاد کابین برابر است با: -20
1(×1100    مترمیلی 1400
2( ×1100  مترمیلی 2100
3( ×1400    مترمیلی 2400
4( ×1400  مترمیلی 2100
 

 صحیح است. 3گزینه  15مبحث  11صفحه  11-1-2-15بند  بر اساس جواب:
 آسانسورهایی که قابلیت حمل تخت بیمار (تخت بر) را دارند باید داراي الزامات زیر باشند:  15-2-1-11

 میلی متر باشد؛ 1400×2400حداقل ابعاد کابین - 
 میلی متر باشد؛ 2100و  1300حداقل عرض و حداقل ارتفاع بازشو در کابین به ترتیب -
 مجهز به سیستم کنترل سرعت ولتاژ  و فرکانس متغیر باشد؛ -
 مجهز به سیستم تراز طبقه مجدد باشد؛ -
 والنی تر از زمان عادي بسته شدن در باشد.مجهز به دکمه باز ماندن در کابین براي مدت ط -
 مجهز به کلید مخصوصی باشد که آسانسور را در اختیار کاربران آموزش دیده قرار دهد؛ و  -
 مجهز به سیستم برق اظطراري باشد به گونه اي که هنگام قطع برق ، آسانسور را به نزدیک ترین طبقه هدایت نماید. -
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است... هر گونه کپی
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 22صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

هاي بنایی مسلح باید خیز با خطر نسبی زیاد و خیلی زیاد، حداقل ابعاد ستون در ساختماندر مناطق زلزله -21
 چقدر باشد؟

 متر کمتر باشد.سانتی 30 ) ابعاد اسمی ستون بنایی نباید از1
 متر کمتر باشد.سانتی 40 ی نباید از) ابعاد اسمی ستون بنای2
 متر کمتر باشد.سانتی 20 ) ابعاد واقعی ستون نباید از3
 متر کمتر باشد.سانتی 35 ) ابعاد واقعی ستون نباید از4
 

 صحیح است. 1گزینه  8مبحث  42صفحه  2-5-4-8بند  بر اساس جواب:
 حداقل ابعاد ستون 8-4-5-2

 میلی متر در نظر گرفته شود. 300کمتر از  نباید ابعاد اسمی یک ستون بنایی
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 متر چقدر است؟سانتی 40حداکثر ارتفاع مجاز یک دیوار سنگی باربر به ضخامت  -22
 مترسانتی 320) 4  رمتسانتی 300) 3  مترسانتی 280) 2  متر سانتی 260) 1
 

 صحیح است. 4گزینه  8مبحث  69صفحه  1-6-5-6-8الف بند 6مورد  بر اساس جواب:
 باید ضوابط زیر را نیز برآورده نمایند. 3تا  1عالوه بر موارد  دیوارهاي ساختمان هاي سنگی-6

 سانتیمتر می شود) 320برابر  سانتیمتر 40برابر  8( برابر ضخامت آن باشد. 8الف)ارتفاع هر دیوار نباید بیش از 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 هاي گازرسانی صحیح است؟اتیلن در شبکههاي پلیکدام گزینه در مورد استفاده از لوله -23
 باشد.صورت روکار مجاز میهاي صنعتی به) در مجتمع1
 باشد.هاي مسکونی مجاز میهاي گازرسانی محوطه مجتمعصورت مدفون در شبکه) به2
 باشد.هاي مسکونی و صنعتی مجاز می) در مجتمع3
 باشد.صورت روکارمجاز میهاي مسکونی به) فقط در ساختمان4
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 23صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 صحیح است. 2گزینه  17مبحث  جزوه خالصه موسسه در 13 هبر اساس صفح جواب:
 )93اتیلن  (صفحه لوله هاي پلی  -ب

لوله هاي پلی اتیلن فقط به صورت مدفون براي شبکه هاي گازرسانی شهرك ها و محوطه مجتمع هاي مسکونی و 
 صنعتی مجاز می باشد.

 استفاده از لوله هاي پلی اتیلن در سیستم گازرسانی داخل ساختمان ها مجاز نمی باشد.
 مجاز نمی باشد.استفاده از لوله هاي پلی اتیلن به صورت رو کار 

لوله فوالدي به لوله پلی اتیلن و مطابق استاندارد  1اتصال لوله هاي پلی اتیلن به لوله فوالدي فقط با استفاده از اتصال رابط 
 مجاز می باشد.

 باشند. هاتصاالت مورد استفاده در سیستم لوله کشی گاز پلی اتیلن باید از نوع الکتروفیوژن بوده و با استاندارد مطابقت داشت
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 ttps://t.me/PouranGilanh :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 هاي عادي و مخصوص صحیح است؟کدام گزینه در مورد مدارهاي تغذیه برق در محیط -24
 وات تجاوز نکند. 120ز ها اشرط آنکه توان آن توان یک موتور کوچک را تغذیه کرد به) در هر مدار روشنایی می1
 توانند پریزهاي برق را نیز تغذیه کنند.ها میکننده چراغ) مدارهاي تغذیه2
 ها نباید دستگاه دیگري را تغذیه کنند.کننده چراغ) مدارهاي تغذیه3
 پریز تغذیه کند. 15) در مصارف عمومی (غیر شخصی) نباید هر مدار پریز برق بیش از 4
 

 صحیح است. 3گزینه  13مبحث  119صفحه  2-1-10-13بند  بر اساس جواب:
مدارهاي تغذیه کننده چراغ ها یا نقاط روشنایی نباید پریزهاي برق یا هرگونه وسیله یا دستگاه دیگر  13-10-1-2

 را تغذیه کنند.
وات تجاوز نکند،  100: از هر مدار روشنایی می توان یک یا دو موتور کوچک را، به شرط آنکه مجموع توان آنها از 1تبصره

 تغذیه کرد.
: در محاسبه جریان مدارهاي تغذیه کننده مخلوطی از انواع چراغ هاي مختلف، علیرغم وجود اختالف فاز ناشی از 2تبصره

 ضریب توان هاي متفاوت چراغ ها، جریان ها به صورت جبري جمع شوند.
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیانی با سرعت بسیار باال و در فاصله زمکامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 وعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجم
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 24صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 در نحوه انتخاب محل و نحوه استقرار ترانسفورماتور، فضاي آزاد اطراف آن نباید: -25
 ) از یک متر کمتر باشد.2  متر کمتر باشد.سانتی 120) از 1
 متر کمتر باشد.سانتی 60) از 4   متر کمتر باشد. 8/0) از 3
 

 صحیح است. 3گزینه  13مبحث  55و  54صفحه  3-3-3-5-13مورد الف بند  بر اساس جواب:
 ابعاد اتاق ترانسفورماتور 13-5-3-3-3

 در انتخاب ابعاد اتاق ترانسفورماتور باید به موارد زیر توجه شود:
اتورهاي با مالف) ابعاد اتاق ترانسفورماتور را باید با توجه به توسعه و رشد بار در آینده انتخاب کرد تا امکان استفاده از ترانسفور

قدرت بیشتر بدون لزوم انجام تغییرات ساختمانی در اتاق فراهم باشد. براي همین منظور صرفنظر از قدرت پیش بینی شده 
کیلوولت آمپر وجود نداشته باشد می توان  630اولیه، چنانچه در آینده احتمال استفاده از ترانسفورماتورهاي با قدرت بیشتر از 

ه کرد ولی اگر این احتمال وجود داشته باشد، یا قدرت اولیه بیش از این مقدار باشد باید از اتاق از اتاق کوچک استفاد
در هر حال فضاي آزاد در اطراف ترانسفورماتور نباید ترانسفورماتور بزرگ یا خیلی بزرگ (بسته به مورد) استفاده شود. 

 متر کمتر باشد. 8/0از 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبسیار باال و در فاصله زمانی با سرعت کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه کپی برداري 

 
 هاي پانلی سه بعدي کدام است؟مشخصات فوالد مصرفی در سازه -26

 شود.) فوالد مصرفی به سه دسته میلگرد، برشگیر و شبکه جوش شده، دسته بندي می1
 ست.متر امیلی 5مگاپاسکال و حداقل قطر آن  240) تنش تسلیم فوالد شبکه مش 2
 متر است.میلی 2مگاپاسکال و حداقل قطر آن  220) حداقل تنش تسلیم فوالد شبکه مش 3
 متر است.میلی 3مگاپاسکال و حداقل قطر آن  240) تنش تسلیم فوالد شبکه مش حداکثر 4
 

 صحیح است. 1گزینه  77صفحه  11مبحث  2-2-5-11بر اساس بند  جواب:
 فوالد 11-5-2-2

ه هاي پانلی سه بعدي به سه دسته شبکه جوش شده ، برشگیر و میلگرد دسته بندي می فوالد مصرفی در ساز
الزم  ژگیویورد انتظار ، از مملکرد ععملکردي مشخص دارد که باید مطابق  ،ر یک از این انواع در سازه سیستم پانلیه شود. 

  برخوردار باشد.
 میلی متر است. 3کال بوده و حداقل قطر آن مگا پاس 240حداقل تنش تسلیم فوالد شبکه مش  11-5-2-2-1
 هاي فوالدي و جوش اعضاي خرپایی باید مطابق با استانداردهاي معتبر باشد.مشخصات شبکه مش مفتول  11-5-2-2-2
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده
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 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 هاي عایق ماندگار:بتن مسلح با قالباي در سیستم دیوار سازه -27
 متر باشد.میلی 10نباید کمتر از  ICFنما در سیستم ساختمانی  ) حداقل ضخامت پوشش1
 ) دیوارهاي باربر پس از اجرا، باید قابلیت جابجایی هم داشته باشد.2
 شد.متر بامیلی 15هاي عایق ماندگار نباید کمتر از ) حداقل ضخامت پوشش نما با قالب3
 فقط باید از باالي هر طبقه مهار شود. ICF) دیوارهاي 4
 

 صحیح است. 3گزینه  69صفحه  11مبحث  4-6-4-11بر اساس بند  جواب:
دقیقه بعد از  15باید به گونه اي باشد که تا  ICFحداقل ضخامت پوشش نماي مورد نیاز براي سیستم ساختمانی  11-4-6-4

میلی متر در نظر  15ولی در هر حال ضخامت نباید کمتر از درجه سلسیوس باشد  012آتش سوزي، دماي عایق کمتر از 
 گرفته شود.

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  می باشدتهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 
ور از نجره مجاترین نقاط دو بازشوي پها و ساکنین، فاصله افقی بین نزدیکبه منظور رعایت امنیت تصرف -28

 درجه، باید حداقل چند متر باشد؟ 90هاي مجزا، روي دو دیوار عمود بر هم یا داراي زاویه کمتر از تصرف
1 (5/1   2 (2   3 (80/1   4(50/2 
 

 صحیح است. 2گزینه  4مبحث جزوه خالصه موسسه در  25صفحه  بر اساس جواب:
 5/1ه مجاور، واقع بر روي یک دیوار مسطح از دو تصرف مجزا، نباید کمتر از فاصله افقی بین نزدیکترین نقاط دو بازشو پنجر -

فاصله افقی بین نزدیکترین نقاط دو بازشوي پنجره مجاور از تصرفهاي مجزا، روي دو دیوار عمودي برهم متر باشد / 
ز مرز پالکها را رعایت کند) / فاصله (هر بنا باید یک متر فاصله امتر باشد.  2درجه، باید حداقل  90یا داراي زاویه کمتر از 

افقی بین نزدیکترین نقاط بازشوي دو پنجره از دو ساختمان یا تصرف مجزاي روي دو دیوار موازي، که اندازه بزرگترین ضلع 
 متر باشد. 3متر باشد، نباید کمتر از  3/0آن بیش از 

 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 درست است؟ 1-هاي گروه مهاي زیر در مورد تصرفیک از پاسخکدام -29
 متر از چارچوب فاصله داشته باشد.سانتی 12) نصب عالمت بر روي دیوار و مجاورت در، باید حداقل 1
 متر از کف تمام شده فاصله داشته باشد.سانتی 15عالئم تکمیلی در تراز پائین باید حداقل  )2
 متر از کف تمام شده فاصله داشته باشد.سانتی 20) عالئم تکمیلی و تابلوهاي خروج عادي باید حداقل 3
 نصب شود. ها عالوه بر تابلوهاي خروج عادي، باید عالئم تکمیلی در تراز پائین نیز) در هتل4
 

 صحیح است. 4گزینه  36صفحه  20مبحث  3-4-20بر اساس بند  جواب:
 1-نصب عالئم خروج در ارتفاع نزدیک تراز کف در فضاهاي گروه تصرف م -20-4-3

(هتل، مسافرخانه و ...)، عالوه بر تابلوهاي خروج عادي، باید عالئم مکمل در تراز پایین  1-در تصرف هاي گروه م
 10این عالئم باید در تمام فضاهاي مورد استفاده میهمانان نصب شوند. قسمت زیرین این عالئم باید حداقل د. نیز نصب شون

سانتیمتر از کف تمام شده فاصله داشته باشد. عالئم باید به صورت همسطح بر روي در یا دیوار نصب شود. در جاهایی که 
 سانتیمتر از چهارچوب در فاصله داشته باشد. 10ر عالمت بر روي دیوار و مجاورت در نصب می شود، حداکث

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
کشی سوخت مایع و سازي و لولهکشی، ذخیرههاي موجود، تأسیسات مکانیکی مثل لولهدر ساختمان -30

 ی باید بازرسی شوند؟هاي زمانها در چه بازهشومینه
 ) ساالنه حداقل یک بار بازرسی شوند.1
 ) ساالنه حداقل دو بار بازرسی شوند.2
 کشی سوخت مایع یک بار در سالسازي و لولهها سالی دو بار و تأسیسات ذخیرهکشی و شومینه) تأسیسات لوله3
 شی یک بار در سالککشی سوخت مایع دو بار در سال و تأسیسات لولهها و لوله) شومینه4
 

صفحه  1-5-22و یا جدول  42صفحه  7-5-22و  41صفحه  6-5-22و   38صفحه  1-4-5-22هاي بر اساس بند  جواب:
 صحیح است. 1گزینه  22مبحث  43
 بخاري هاي خانگی، شومینه، آب گرمکن 22-5-4-1

 شرح زیر بازرسی شوند:این دستگاه ها باید ساالنه یک بار به صورت کلی و در آغاز فصل سرما و به 
 ذخیره سازي و لوله کشی سوخت مایع 22-5-6

و قبل از شروع فصل سرما انجام شود. بازرسی تاسیسات ذخیره و انتقال سوخت مایع باید دست کم سالی یک بار 
و  خیرهالزامات این بند براي سوخت هایی نظیر گازوئیل و مازوت بوده و گاز مایع را در بر ندارد. براي تاسیسات ذ

 انتقال گاز مایع باید دستورالعمل هاي ایمنی و نگهداري مربوطه رعایت شوند.
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده
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 لوله کشی  22-5-7
 و به شرح زیر انجام شود:بازرسی تاسیسات لوله کشی باید دست کم سالی یک بار 

 
 دوره تناوب بازرسی 1-5-22جدول شماره 

 زمان دوره تناوب شماره بند موضوع شماره
 سال یک بار 2 22-5-2 ارسانی، تعویض و تخلیهتاسیسات هو 1
 ساالنه یک بار 22-5-2-6 تعویض هوا و هودهاي آشپزخانه 2
 ماهانه یک بار 22-5-2-7 دمپرهاي ضد آتش 3
 ساالنه یک بار 22-5-3 معاینه فنی موتورخانه 4
 ساالنه یک بار 22-5-3-1 دیگ آب گرم، دیگ بخار و تجهیزات مربوطه 5
 ساالنه یک بار 22-5-3-2 کن، مبدل ها و مخزن تحت فشارآب گرم  6
 ساالنه یک بار 22-5-3-3 منابع انبساط 7
 ساالنه یک بار 22-5-4 دستگاه هاي گرم کننده و خنک کننده ویژه 8
 ساالنه یک بار 22-5-5 دودکش ها 9
 ساالنه یک بار 22-5-6 ذخیره سازي و لوله کشی سوخت مایع 10
 ساالنه یک بار 22-5-7 الوله کشی ه 11
 ساالنه یک بار 22-5-8 تاسیسات تبرید 12

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :انال تلگراملینک ک

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
نفره با این شرایط نصب شده است:  13متر از تراز متوسط زمین، دو آسانسور  50در یک ساختمان با ارتفاع  -31

نسور در یک شفت محافظت شده قرار داشته، به تمام طبقات دسترسی داشته، به یک البی با حداقل یک آسا
نشان بوده، شود. داراي کلید آتشدقیقه مقاومت در برابر آتش دارد باز می 45ساعت مقاومت که در آن حداقل 

ي به فضاي شفت آسانسور جلوگیر باشد. از نفوذ آب شبکه بارندهبرق و تأسیسات آن به برق اضطراري متصل می
 لوکس روشنایی دارد. نام این آسانسورها چیست؟ 11شده و تمامی ارتفاع شفت حداقل 

 ) آسانسور فرار در زمان حریق2  حرکتی -) آسانسور حمل ناتوان جسمی1
 VIP) آسانسور 4  ) آسانسور دسترسی آتش نشانی3
 

 صحیح است. 3گزینه  3در مبحث جزوه خالصه موسسه  45صفحه  بر اساس جواب:
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  )189صفحه آسانسور دسترسی آتش نشانی : (
براي دسترسی نیروهاي آتش نشانی فراهم حداقل دو آسانسور از تراز متوسط زمین باید  متر 40بیش از ساختمان با ارتفاع 

 گردد.
رابر آتش که در سایر فصول این مبحث براي آسانسورهاي دسترس آتش نشانی ،باید عالوه بر شرایط محافظت آسانسورها در ب

 آمده است،شرایطی زیر تأمین شود: 
 هر آسانسوري دسترسی آتش نشانی باید به طور مستقل در یک شفت محافظت شده قرار داشته باشد؛-
 داشته باشد؛ تمام طبقات دسترسیآسانسور دسترسی آتش نشانی باید به -
 45حداقل و درب آن داراي  حداقل یک ساعت.البی این آسانسورها باید  باز شوند باید به یک البیاین آسانسورها -

 متر باشد ؛ 45/2متر مربع و عرض آن حداقل  14مقاومت در برابر آتش باشد..مساحت البی باید حداقل  دقیقه
ل برانکارد ،حداقل یکی از آنها داراي قابلیت حم کیلوگرم )بوده 1000نفر ( 13حداقل آسانسورها باید داراي ظرفیت -

 باشد
 آسانسور باید داراي کلید آتش نشان باشد؛ -

نیروي برق اضطراري باید براي موارد زیر تأمین شود: تأسیسات آسانسور  /  روشنایی شفت آسانسور / تأسیسات خنک 
 کننده و تهویه اتاق تأسیسات آسانسور / تأسیسات کنترل خنک کننده آسانسور

در خارج از شفت آسانسور و اتاق آسانسور قرار می گیرند و نیروي برق عادي و اضطراري  تمام کابل ها و سیم هایی که-
را براي کنترل سیگنال ها،ارتباطات با اتاق آساسنور ،روشنایی،گرمایش ،هواسازي ،تهویه و سیستم کشف حریق براي 

 ر برابر آتش محافظت شوند د دقیقه مقاومت 90حداقل آسانسورهاي آتش نشان فراهم یا باید توسط ساختاري با 
 روشنایی داشته باشند؛ لوکس 11حداقل تمامی ارتفاع شفت این آسانسور ها باید در زمان عملیات امداد و نجات -
 

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدپوران پژوهش)، مجتمع آموزشی گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
هاي بنایی مسلح، حداکثر کرنش قابل استفاده نهایی ساختمانیکی از مفروضات در روش طراحی مقاومت  -32

 در دورترین تار فشاري بنایی است که مقدار آن باید:
 فرض شود. 030/0) براي بنایی رسی برابر با 1
 فرض شود.025/0) براي بنایی بتنی برابر با 2
 فرض شود. 035/0) براي بنایی بتنی برابر با 3
 فرض شود. 003/0ا ) براي بنایی رسی برابر ب4
 

 صحیح است. 4گزینه  8مبحث  35صفحه  2-4-8بند  4مورد  بر اساس جواب:
براي  00/0 25 براي بنایی رسی و 00/0 3 حداکثر کرنش قابل استفاده در دورترین تار فشاري بنایی باید برابر با -4

 بنایی بتنی فرض شود.
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 29صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  ص نمی باشدتهیه شده و طبیعتا عاري از نقمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 د؟هاي حرارتی باید به روش زیر عمل کریک از انواع عایقدر بسته بندي و نگهداري کدام -33
دور از هرگونه مواد قابل اشتعال نگهداري شود و از احتمال ریزش و یا تماس باید در محل کارگاه ساختمانی به

متر مکعب  60هاي ناشی از جوشکاري و ... پیشگیري شود. از انبار کردن با حجم بیش از هاي داغ یا جرقهبراده
متر شود. در سانتی 20ر مکعبی با فاصله حداقل مت 60هاي مجزاي خودداري و در صورت لزوم تبدیل به بخش

 نشانی باشد و از استعمال دخانیات جلوگیري شود.نزدیکی آن کپسول آتش
 هاي فوم پلیمري) بلوك4 اي) ورمیکولیت ورقه3 هاي پشم سنگ) بسته2 ) پرلیت منبسط1
 

 صحیح است. 4گزینه  5مبحث  107صفحه  7-6-13-5بند  بر اساس جواب:
 

باید در محل کارگاه ساختمانی به دور از هر گونه مواد قابل اشتعال (نظیر رنگ ها،  بلوك هاي فوم پلیمري 5-13-6-7
محل نگه داري باید به گونه اي باشد که از احتمال ریزش یا تماس ها یا زباله هاي قابل اشتعال ) نگه داري شوند. حالل 

براده هاي داغ یا جرقه هاي ناشی از جوشکاري یا هر گونه شی ء داغ دیگر یا بلوك ها در کارگاه ساختمانی 
حل عملیات ساختمانی باشد تا از سرایت هر گونه پیشگیري شود. محل انبار بلوك ها حتی االمکان به دور از م

شعله یا حریق احتمالی به محل انبار جلوگیري شود. توصیه می گردد که از انبار کردن بلوك ها به حجم بیش از 
متر مکعب، بلوك ها به قسمتهاي با  60متر مکعب خودداري شود. در صورت نیاز به انبار کردن مقادیر بیش از  60

کلیه کارگران متر فاصله وجود داشته باشد.  20متر مکعب تقسیم شده و بین هر دو قسمت حداقل  60حجم حداکثر 
و کارکنان باید نسبت به عدم استفاده از هر گونه شعله و نیز عدم استعمال سیگار در مجاورت محل نگه داري بلوك ها توجیه 

تعدادي کپسول  بلوك ها الزامی است.رت محل نگه داري در مجاو "استعمال دخانیات ممنوع"شوند و استفاده از تابلوي 
 آتش نشانی نیز در نزدیکی محل نگه داري بلوك ها پیش بینی گردد.

 
 توسط ،آزموناز  بعد هیکوتابا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 و قانونا حرام است... هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 30صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

متر از تراز زمین، در صورت  23طبقه و ارتفاع حداکثر  6در طراحی بناهاي مسکونی آپارتمانی با حداکثر  -34
تأمین همه شرایط مربوط به اجراي یک پلکان خارجی خروج از جمله دسترسی واحدهاي مسکونی به درهاي 

محافظت حریق و تجهیز مستقیم تخلیه دود مکانیکی و ... حریق خود بسته شو با درجه حداقل یک و نیم ساعت 
مجاز خواهد بود تا صرفًا از یک پلکان خارجی خروج استفاده  هاحداث حداکثر چند واحد مسکونی در هر طبق

 شود؟
 واحد مسکونی در هر طبقه 4) حداکثر 2  واحد مسکونی در هر طبقه 2) حداکثر 1
 ) از نظر تعداد واحد محدودیتی تعیین نشده است.4  واحد مسکونی در هر طبقه 6) حداکثر 3
 

 صحیح است. 1گزینه  3مبحث جزوه خالصه موسسه در  25فحه ص بر اساس جواب:
 )112(صفحه : بناهاي آپارتمانی

مجزا و دور از هم دسترسی  به دو خروج حداقلدر بناهاي آپارتمانی، هر واحد مسکونی باید :  دسترس به دو راه خروج مجزا
که استثنائاً در آن ها دسترسی  5-2-11-6-3یا  4-2-11-6-3، 3-2-11-6-3داشته باشد، مگر در موارد مشخص شده در بند 

 شمرده شده است: خروج مجاز یکبه 
در مورد زیر، مجاز است هر واحد مسکونی استثنائاً فقط به یک :  یک دسترس مستقیم به بیرون یا به پلکان اختصاصی

 خروج دسترسی داشته باشد:
 الف) واحد مسکونی از طریق یک درگاه خروج مستقیمأ به خیابان یا حیاط مربوط شود.

ساعت مقاوم حریق و بدون بازشو از  1کان مختص به خود باشد که با موانع حداقل ب) واحد مسکونی داراي یک پل
 دیگر بخش ها جدا شده و در تراز تخلیه، مستقیماً به فضاي بیرون باز شود.

متر باالتر از تراز زمین براي  23طبقه و ارتفاع حداکثر  6هر بناي آپارتمانی با حداکثر : یک پلکان خروج دوربندي شده
مجاز است فقط ، استثنائاً ضوابط زیر همۀبه شرط تطبیق با واحد مسکونی در هر طبقه،  4ن کف قابل تصرف، با حداکثر آخری

 )114و  113ضوابط در ... (صفحه  داشته باشد: یک پلکان خروج
براي باالترین متر از تراز زمین  23طبقه و ارتفاع حداکثر  6با حداکثر هر بناي آپارتمانی : یک پلکان خارجی خروج

، استثنائاً مجاز است فقط همۀ ضوابط زیربه شرط تطبیق با  واحد مسکونی در هر طبقه، 2ا حداکثر کف قابل تصرف، ب
 )114ضوابط در ... (صفحه  یک پلکان خارجی خروج داشته باشد:

 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 رود؟کار میهایی است و به چه منظوري بهعالئم تصویري ایمنی در برابر حریق شامل چه رنگ -35

 نشانیخروج اضطراري و رنگ قرمز براي تابلوهاي هدایت به محل تجهیزات آتش ) رنگ سبز براي تابلوهاي هدایت به1
 هاي فرار و رنگ قرمز براي تابلوهاي هدایت به خروج اضطراري) رنگ سبز براي هدایت به پله2
 ) رنگ قرمز براي تابلوهاي هدایت به خروج اضطراري و رنگ آبی براي لزوم استفاده از تجهیزات ایمنی3
 بی براي تابلوهاي هدایت به خروج اضطراري و رنگ قرمز براي استفاده از تجهیزات ایمنی) رنگ آ4
 

 صحیح است. 1گزینه  30صفحه  20مبحث  4و جدول شماره  10-3-20بر اساس بند  جواب:
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 31صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 ضوابط کلی استفاده از عالئم ایمنی در برابر حریق: -20-3-10
 رنگهاي مورد استفاده در عالئم ایمنی در حریق عبارتند از : -20-3-10-1 

 4جدول شماره 
 راهنمائی کننده در مورد مفهوم رنگ رنگ
 شناسائی و نشان دادن مکان تجهیزات آتش نشانی نشانیتجهیزات آتش  قرمز
 (ورودي ها) درب ها، خروجی ها، راه هاي فرار خروج اضطراري سبز

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  ی باشدتهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نممجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

تاه مدت اقامتی کو( 1-هاي مهاي بلند مرتبه و تصرفتابلوهاي راهنماي واکنش اضطراري در ساختمان -36
 هاي تصویري و مطالبی هستند؟ها) در کجا نصب و شامل چه نشانهها و هتلمسافرخانه

هاي خروج و مسیرهاي خروج اضطراري و دسترسی به فضاي ) حداقل یک تابلو در هر طبقه نصب و شامل نقشه دسترس1
 پناه است.

 نماي تخلیه اضطراري و راهنماي نوشتاري است.) حداقل یک تابلو در نزدیکی ورودي ساختمان نصب و شامل نقشه راه2
) حداقل یک تابلو در هر طبقه نصب و شامل نقشه مسیرهاي خروج اضطراري در طبقات و دسترسی به فضاي تجمع امن 3

 است.
) حداقل یک تابلو در نزدیکی ورودي ساختمان نصب و شامل نقشه دسترسی به بازشوهاي امداد رسانی و محل اتصال به شیر 4

 نشانی است.آتش
 

 صحیح است. 2گزینه  42و  41صفحه  20بحث م 2-5-20و  1-1-5-20 و  5-20 هايبر اساس بند جواب:
 نش اضطراري و نقشه هاي راهنماي تخلیه خروجتابلوي راهنماي واک -20-5

 ساکنین و آتش نشانان در زمان سانحه راهنماي واکنش اضطراري براي اطالع رسانی بهیک تابلوي حداقل عالوه بر اینکه 
، نقشه هاي راهنماي تخلیه اضطراري باید در ورودي تمامی راه پله ها و پلکان قرار می گیرددر نزدیکی ورودي ساختمان 

متر، در تمامی محل هاي  30تمامی طبقات، در میانه هر راهرو با طول بیش از  هاي واقع در مسیر خروج، البی آسانسورها در
 خورد راهروها و بالفاصله در کنار هر تخلیه خروج (در داخل بنا) نصب شوند.بر
 

 ، در بناهاي زیر نصب شوند:3تابلوي راهنماي واکنش اضطراري باید منطبق با جدول شماره  -20-5-1-1
 )8ساختمان هاي بلند مرتبه (گروه  -الف

 (اقامتی کوتاه مدت) 1-تصرف هاي م -ب
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 32صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 مندرجات تابلوي راهنماي واکنش اضطراري -20-5-2
مندرجات تابلوي راهنماي واکنش اضطراري شامل دو بخش راهنماي تصویري تخلیه اضطراري و راهنماي نوشتاري 

 است.
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 پذیر است؟یک از موارد زیر امکانهاي سر پوشیده در کدامامکان گردش اتومبیل در توقفگاه -37

 
 ) ج4   ) الف3   ) ب2   ) د1
 

 صحیح است. 3گزینه  4جزوه خالصه موسسه در مبحث  16فحه صبر اساس  جواب:
 )69(صفحه  اندازه هاي توقفگاه

خطرات حریق، از کف تا سطح زیرین سقف و یا در  کاهشمنظور  ، بهارتفاع مجاز توقفگاه هاي کوچک -1
است. ارتفاع متر  20/2حداقل  ،صورت وجود تأسیسات یا عناصر سازه اي در زیر سقف، تا پایین ترین نقطه آنها

 است. متر 40/2حداقل مجاز توقفگاه هاي متوسط و بزرگ خودرو، 
 ر نظر گرفته شود.متر د 00/5ز کمتر اشعاع درونی مسیر چرخش خودرو در توقفگاه ها نباید  -2
 درجه خودرو الزامی است. 90متر براي فضاي گردش  00/5× 00/5رعایت حداقل  -3
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه            )97 بهمن( معماريپاسخ تشریحی آزمون نظارت 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 33صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیسرعت بسیار باال و در فاصله زمانی  باکامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 رداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه کپی ب

هاي اشتغال یا ترك اعتیاد و ... براي هاي مشاوره و راهنمایی در زمینهبنایی که به منظور برگزاري کالس -38
لزامات هاي مندرج در مباحث ایک از تصرفشود، جزء کدامنفر استفاده می 50افراد بزرگسال به تعداد کمتر از 

 گیرد؟عمومی و حریق قرار می
 ) آموزشی / فرهنگی4  ) تجمعی3 اي /  اداري) حرفه2  ) درمانی / مراقبتی1
 

 صحیح است. 2گزینه  3جزوه خالصه موسسه در مبحث  3فحه صبر اساس  جواب:
 )32(صفحه  راهنماي حروف اختصاري تصرف ها 6-2-3جدول 

 اختصاري  حرف تصرف نوع گروه هازیر  مثال

دفاتر اداري، بانک ها، شعب آموزش دوره هاي تحصیلی باالتر از دبیرستان، 
مطب هاي پزشکی، آزمایشگاه تشخیص طبی،  پست، آرایشگاه، کلینیک ها و

داف اهساختمان براي ، دانشگاه ها، پاسگاه نیروهاي انتظامی دفاتر مهندسی،
نمایشگاه اتومبیل، مغازه کپی و پرینت،  ،نفر 50تجمعی براي افراد کمتر از 

ایستگاه رادیو و تلویزیون، زمایشگاههاي تحقیقاتی یا کنترل کیفیت، ایستگاه 
 آتش نشانی، ماشین شویی ها، کلینیک دامپزشکی، برج کنترل ترافیک هوایی

 
- 

 
 حرفه اي/

 اداري

 
 ح

 متفاوت می باشد 3کتاب مبحث  32شود جدول موجود در جزوه خالصه موسسه با جدول صفحه توجه 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  و طبیعتا عاري از نقص نمی باشد تهیه شدهمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

طع فوالدي باید چند درصد مساحت در اعضاي محوري با مقطع مختلط پر شده با بتن، حداقل مساحت مق -39
 کل مقطع باشد؟

 ) چهار درصد4  ) سه درصد3  ) دو درصد2   ) یک درصد1
 

 صحیح است. 1گزینه  119صفحه  10مبحث  2-2-8-2-10بند  2مورد  بر اساس جواب:
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، روه آموزشی دکتر تن زاده (گ 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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در مواردي که مرجع صدور پروانه ساختمان استفاده از زیرزمین ساختمان را براي فضاي اقامت یا اشتغال  -40
 توان بهره جست؟مجاز بداند، از چه تدابیري براي تأمین نور و تهویه این فضاها می

 ها) تعبیه فضاي الحاق شده به اتاق1
 ) تعبیه ایوان سرپوشیده، با نورگیري از سقف2
 بیه مجراي خارجی نور و هوا و یا گودال باغچه در حیاط ساختمان و یا نورگیري از سقف) تع3
 ها) تعبیه محفظه آفتابگیر و فضاي الحاق شده به اتاق4
 

 صحیح است. 3زینه گ 4جزوه خالصه موسسه در مبحث  12فحه ص بر اساس جواب:
 )54(صفحه الزامات فضاهاي اقامتی واقع در زیرزمین 

وط و سایر الزامات مرب و تهویه از فضاي باز باشند اگر داراي نورگیرتر از زمین باشد،  از فضاهایی که کف آنها پایین -1
  استفاده نمود.اقامت و اشتغال  جهتعایت حداقل سطح تأمین نور و هوا، در آنها رعایت شده باشد، میتوان با ربه فضا 

 باشد، براي متر 90/0(معبر یا حیاط) کمتر از فضاي زیرزمین از سطح زمین طبیعی اگر متوسط ارتفاع تراز زیر سقف -2
 پیش بینی شود. باید، در حیاط مجراهاي خارجی نور و هوا در کنار دیوار خارجی رداري، با تأیید شهاستفاده

 ، جهت تأمین نور و تهویۀ فضاي سکونت و اشتغال در زیرزمین، مجاز است.در حیاط اصلی ساختمان گودال باغچه -3
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدوزشی پوران پژوهش)، مجتمع آمگروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

هاي و حداقل ارتفاع آزاد در ورودي و خروجی خودرو در همه توقفگاه حداقل پهناي معبر ورودي و شیبراه -41
 هاي عمومی متوسط چند متر است؟بزرگ و توقفگاه

 متر ارتفاع آزاد در ورودي 10/2متر پهنا و  5/3) 1
 متر ارتفاع آزاد در ورودي 80/1متر پهنا و  5/3) 2
 متر ارتفاع آزاد در ورودي 10/2متر پهنا و   6) 3
 متر ارتفاع آزاد در ورودي 10/2تر پهنا و م 5) 4
 

 صحیح است. 4زینه گ 4جزوه خالصه موسسه در مبحث  17 هفحص بر اساس جواب:
 )71ه (صفح  ورود و خروج

متر  5نباید کمتر از  همه توقفگاه هاي بزرگ و توقفگاه هاي عمومی متوسط معبر ورودي و شیبراه درپهناي  -1
 است.متر  3کوچک حداقل عرض براي توقفگاه این باشد. متر  50/3نباید کمتر از  و در توقفگاه هاي متوسط خصوصی

 داشته باشند.ه حداقل دو راه خروج افراد پیادباید  توقفگاه هاي بزرگ و متوسط -2
، حداکثر به اندازه عرض معبر داخلی توقفگاه، در ساختمان هاي مسکونی تعبیه دو ورودي خودرو از معبر عمومی -3

 مجاز است.متر و بیشتر  20زمین هاي داراي بر تنها در 
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

 35صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 
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ایت ر ساختمان، با رعارتباط سواره حیاط یا معبر عمومی با شیبراه به توقفگاه، بسته به تراز قرارگیري توقفگاه د -4
 بالمانع است. شیبراه باالرونده یا پائین رونده ضوابط شهرسازي و با

در کلیه توقفگاه هاي عمومی و توقفگاه هاي بزرگ و متوسط خصوصی رعایت حداقِل ارتفاِع آزاد دِر  -5
 الزامی است.متر  10/2 ورودي و خروجیِ خودرو به میزان

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 ) حداقل مساحت الزم فضاي ورودي برابر است با:2-در یک تصرف مسکونی گروه (م -42

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

 صحیح است. 3زینه گ 4جزوه خالصه موسسه در مبحث  20 هفحص بر اساس جواب:
 )83ه (صفح )2-ساختمان هاي مسکونی در گروه (م

 د:با رعایت شرایط زیر باش، فضاي ورودي مناسب ویالیی، واحد مسکونی تکی یا آپارتمانی در اصلی ساختماناز  بعد -1
 است. مترمربع 2حداقل مساحت الزم آن و متر  40/1حداقل ودي عمق آزاد و بدون مانع فضاي ور -آ

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 

متر مربعی دو در متوالی در قسمت ورودي که در یک جهت  85در صورتیکه در یک ساختمان مسکونی  -43
 ها باید چه مقدار باشد؟بینی شده باشد، حداقل فاصله آنبگردند، پیش

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

 صحیح است. 1زینه گ 4جزوه خالصه موسسه در مبحث  20 هفحص بر اساس جواب:
 )83ه (صفح )2-ساختمان هاي مسکونی در گروه (م

 د:با رعایت شرایط زیر باش، فضاي ورودي مناسب ویالیی، واحد مسکونی تکی یا آپارتمانی در اصلی ساختماناز  بعد -1
دوم از » در«که  باشد، بهتر است دو در متوالی در اقلیم سرد و گرم و مرطوببه ویژه  ،در قسمت ورودي -ت

در  هر دو، اگرحداقل فاصلۀ دو در  اما از نظر ساختار متفاوت باشد.لی منطبق لحاظ اندازه ها باید با در اص
براي افراد معلول الزامی نباشد،  . اگراست متر 80/2 ،به سمت یکدیگر بگردند اگرو  رمت 2 ،یک جهت بگردند

 .می باشد متر 20/2و  60/1به ترتیب 
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 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 اکسید کربن دارد؟ هاي زیر براي گرفتن، نیاز به ديیک از مالتکدام -44

 آهک -) مالت پوزوالن2   سیمان ) مالت ماسه1
 ) مالت گچ و پرلیت4   آهک ) مالت ماسه3
 

 صحیح است. 3گزینه  5مبحث  33صفحه  9-2-2-5-5بند براساس  جواب:
. این مالت براي گرفتن و سخت شدن به دي اکسید کربن هوا نیاز داردمالت ماسه و آهک: مالتی هوایی است و  5-5-2-2-9

نفوذ نمی کند و فقط سطح رویی آن کربناته می  براي مصرف بین درز مناسب نیست زیرا دي اکسید کربن هوا به داخل آن
 شود.

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
هاي ساختمانی که عالوه بر افراد و تجهیزات براي چرخ دستی و گاري هاي شیبدار در کارگاهشیب مجاز راه -45

 گیرد چقدر است؟ار مینیز مورد استفاده قر
 درجه نسبت به سطح افق داشته باشد. 5/12تا  5/11تواند از ) می1
 درجه نسبت به سطح افق داشته باشد. 10) باید حداکثر زاویه 2
 درصد را داشته باشد.22) راهی است که نسبت به سطح افق زاویه 3
 د.درجه نسبت به سطح افق داشته باش 5/15تا  5/11تواند از ) می4
 

 صحیح است. 2گزینه  12مبحث  56صفحه  5-5-7-12بند براساس  جواب:
راه شیب دار و گذرگاهی که عالوه بر افراد، براي عبور گاري، چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد استفاده قرار می  12-7-5-5

و سطح هموار باشد. فاصله  درجه) 10(زاویه حدود  درصد شیب 18حداکثر متر عرض و  1گیرند، باید داراي حداقل 
 متر باشد. 5/3توالی سطح شیب دار نباید بیش از عمودي بین پاگردهاي م

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
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 37صفحه        دفتر مرکزي: رشت، میدان قلی پور به سمت جهاد، بعد از بیمارستان پارس، خیابان گلزاران، پوران پژوهش 

 https://t.me/PouranGilan  لینک کانال تلگرام:          01334248تلفن : (خط ویژه)   

 :t.me/PouranGilanhttps// :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 هاي زیر در مورد ساعات کاري در کارگاه ساختمانی صحیح است؟یک از گزینهکدام -46
 گیرد.بامداد کار در شب انجام می 6تا  21) از ساعت 1
 گیرد.جام میصبح کار در شب ان 5تا  19) از ساعت 2
 صبح کار در شب است. 6تا  20) از ساعت 3
 آید.صبح کار در شب به حساب می 6تا  22) کار از ساعت 4
 

 صحیح است. 4گزینه  12مبحث  6صفحه  27-3-1-12بند براساس  جواب:
 کار در شب 12-1-3-27

 بامداد روز بعد انجام گیرد. 6 لغایت 22کار در شب عبارت از کاري است که بین ساعت 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  و طبیعتا عاري از نقص نمی باشد تهیه شدهمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

شده وجود دارد؟ و آیا مواد شیمیایی رونده خمیر سیمان سخت در مناطق سردسیر آیا امکان انبساط پیش -47
 توانند از تخریب بتن جلوگیري کنند؟یخ زدا در این مناطق می

 خیر -) خیر4  بلی -) بلی3  خیر -) بلی2  بلی -) خیر1
 

 صحیح است. 2گزینه  9مبحث  44صفحه  1-2-6-9و بند  43صفحه  1-1-1-6-9بر اساس بند  جواب:
 ره هاي یخ زدن و آب شدن آسیب دیدگی بر اثر دو 9-6-1-1-1

آسیب دیدگی بر اثر دوره هاي یخ زدن و آب شدن در بتن به صورت ترك خوردگی و فروپاشی آن  مشخص می شود. علت 
 مکرر است.انبساط پیش رونده خمیر سیمان  سخت شده بر اثر  دوره هاي یخ زدگی و آب شدن  این آسیب دیدگی 

 دوره هاي یخ زدن و آب شدن 9-6-2-1
زدن و آب شدن مکرر بتن در مناطق سردسیر باعث تخریب بتن می شود . این نوع خرابی در اثر مواد شیمیایی  یخ زدا  یخ

 شدت می یابد.
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدش)، مجتمع آموزشی پوران پژوهگروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 ته باشد؟تواند بر شمع بتنی داشحمله سولفات چه تأثیري می -48
 شود.) با ایجاد پوسته اضافی باعث افزایش اصطکاك در جداره شمع می1
 ) به علت تماس مداوم با خاك اطراف حمله سولفات تأثیر بر شمع بتنی ندارد.2
 شود.) باعث ایجاد کاهش اصطکاك در جداره شمع می3
 تأثیر است.باشد بی 5/0) اگر حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی 4
 

 صحیح است. 3گزینه  56صفحه  9مبحث ب -5-6-9بر اساس توضیحات زیر جدول  :جواب
در نتیجه کاهش اصطکاك در جداره + جمله سولفات ممکن است موجب پدید آمدن پوسته اي نازك روي سطح شمع و 

 شود. بنابراین تدابیر احتیاطی مذکور در این فقط براي شمع هاي باربر انتهایی معتبر است. آن
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی پاسخنامه این 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 uranGilanhttps://t.me/Po :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

یا باشد؟ و آدار در دسترس میطور کلی چند نوع ماشین جوشکاري در جوشکاري دستی با الکترود روکشبه -49
 پذیر است؟زمان چند کاربر با استفاده از یک رکتیفایر امکانجوشکاري هم

 خیر -) دو نوع4  خیر  -) سه نوع3  بلی -) سه نوع2 بلی -وع) دو ن1
 

 2گزینه  50کتاب راهنماي جوش صفحه  2-6-2و بند  47صفحه  کتاب راهنماي جوش 6-2بر اساس بندهاي   جواب:
 صحیح است.

 ماشین هاي مورد استفاده در جوشکاري دستی با الکترود روکش دار  2-6
 اري وجود دارد:به طور کلی سه نوع ماشین جوشک

 ژنراتور و دینام ها)؛ –مولدها شامل موتور درونسوز یا موتور برقی (موتور  –موتور  -1
 یکسوکننده ها (رکتیفایر)؛ –مبدل  -2
 مبدل ها (ترانس ها)؛ -3
 (رکتیفایرها) D.Cیکسوکننده  –ماشین جوشکاري مبدل  2-6-2

نشان داده شده، داراي طرح هاي متعدد براي مقاصد  10-2در شکل  یکسوکننده (رکتیفایرها) که نمونه اي از آن –مبدل 
مختلف می باشند. انعطاف پذیري، یکی از دالیل پذیرش گسترده این ماشین در صنعت جوشکاري است. این ماشین ها قادر 

کاري تحت جوش به تحویل جریان با قطبیت منفی یا مثبت می باشند، همچنین ممکن است براي جوشکاري دستی با الکترود،
و امکان سرویس دهی همزمان چندین حفاظت گاز، جوشکاري زیرپودري و جوشکاري گل میخ ها مورد استفاده قرار گیرند 

 کاربر را دارا می باشند.
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 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

یکسو منظور از قطبیت معکوس چیست؟ و درصد افزایش طولی در فلز جوش حاصل در جوشکاري با جریان  -50
 دار بیشتر است یا الکترود بدون روکش؟از الکترود روکش

 دارالکترود روکش -) الکترود منفی2  الکترود بدون روکش -) الکترود منفی1
 اردالکترود روکش -) الکترود مثبت4  الکترود بدون روکش -) الکترود مثبت3
 

 صحیح است. 4گزینه  83صفحه  کتاب راهنماي جوش 1-3و جدول  5-4-3بر اساس بند  جواب:
 

 تاثیر روکش بر قطبیت 3-4-5
ترکیب روکش در انتخاب قطبیت در جوشکاري با جریان یکسو ، نقش اساسی دارد. بعضی از روکش ها با قطبیت مستقیم 

ایش می افز) ت معکوس (الکترود مثبتقطبیدیگر بازده الکترود را (الکترود منفی) بازده بیشتري داشته و روکش هاي 
دهند. هر دو نوع روکش هاي فوق مزایایی دارند که آنها را براي کاربرد مشخصی قابل استفاده می سازد. امروزه ساخت روکش 

ه و در جریان متناوب هایی در حال توسعه است که عملکرد آنها در مقابل هر دو نوع قطبیت مستقیم و معکوس یکسان بود
 نیز قابل استفاده هستند.

 تاثیر وجود روکش را بر روي خواص فیزیکی و مکانیکی فلز جوش شرح می دهد. 1-3جدول
نیز شدت جریان متناسب با هر  3-3ارائه شده با دقت مطالعه کنید . از جدول  2-3خواص مختلف الکترودها را که در جدول 

 الکترود استخراج می شود.
 مقایسه خواص فیزیکی و مکانیکی فلز جوش حاصل از الکترود روکش دار و بدون روکش 1-3ول جد

 فلز پایه فلز جوش با الکترود روکش دار فلز جوش با الکترود لخت 
)مقاومت نهایی  )/uf kg cm 2 3500-4200 5250- 4200 4900- 

3800 
)تنش تسلیم )/yf kg cm 2 3150 -2660 4200- 3150 2240- 

2100 
 30 -40 20 -40 5- 10 سانتی متر (درصد) 5افزایش طول در 

 - 35 -60 10- 20 افزایش طول در خم آزاد (درصد)
 60 -70 35 -65 8- 20 کاهش سطح مقطع (درصد)

 85/7 80/7 -85/7 5/7 -7/7 چگالی
) مقاومت خستگی(حد دوام) )/kg cm 2 1260 -840 2100- 1820 2100- 

1820 
)آزمایش ضربه ایزود )/kg m 5/10- 5/3 49- 28 56- 35 
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 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  عتا عاري از نقص نمی باشدتهیه شده و طبیمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

بیعی، ممکن است نشست داشته آیا خاکریزي که در پایداري ساختمان مؤثر است، عالوه بر نشست زمین ط -51
 باشد؟

 ) بلی و تخمین نشست آن الزامی است.1
 ) بلی و باید با خاکریز متشکل از خاك رس و ماسه ریزدانه آن را مهار کرد.2
 ) بلی ولی در مقابل نشست زمین طبیعی ناچیز است و تخمین آن الزامی نیست.3
 ) خیر4
 

 صحیح است. 1گزینه  16صفحه  7بحث م 5-2-3-7بر اساس بند  جواب:
ثر وزن یزي مهندسی در اثر وزن خودش ,افزون بر نشست زمین طبیعی بر اتخمین نشست خاکر 7-3-2-5

 .ري استخاکریز و سازه ضرو
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیباال و در فاصله زمانی  با سرعت بسیارکامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه کپی برداري بدون 
 11ا هها به کوچکترین بعد افقی آنهایی که نسبت عمق قرارگیري آنهاي زیر در مورد پییک از گزینهکدام -52

 باشد، درست است؟
 هاي با مقاومت باال الزامی است.ها در زمینگونه پی) اجراي این1
 شوند.اي نامیده میصندوقهها گونه پی) معموًال این2
 توانند از جنس چوب باشند.) می3
 شود.ها نمیها حرکات جانبی زمین موجب اعمال بارهاي جانبی بر آنگونه پی) در این4
 

صحیح  3گزینه  7مبحث  53صفحه  3-2-3-6-7 و  51صفحه  1-6-7 و 2صفحه  2-3-1-7بند قسمت ب بر اساس  جواب:
 است.

به مجموعه بخش هایی از سازه و خاك در تماس با آن اطالق می شود که انتقال بار بین سازه و زمین از طریق پی:  7-1-3-2
 آن صورت می گیرد. پی ها عمدتا به سه گروه تقسیم می شوند:
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 10به پی هایی گفته می شود که نسبت به عمق قرار گیري به کوچکترین بعد افقی آنها از پی هاي عمیق یا شمع ها:  -ب

)تجاوز کند  )D
B

. این پی ها شامل انواع شمع ها، دیوارك ها و دیوارهاي جداکننده می شوند. پی هاي عمیق در ساختمان 10≤

 ر شمع نامیده می شود، بارهاي سازه را به زمین منتقل می نمایند.ها معموال به وسیله یک سازه میانی، که کالهک یا س
 

 پی هاي عمیق  7-6
 هدف  7-6-1

الزامات این بخش مربوط به پی هاي عمیق یا شمع هاي فشاري (اتکایی یا اصطکاکی ),کششی و یا تحت بار جانبی است که 
کار گرفته می شوند. هم شمع هاي منفرد و هم گروه شمع ها به وسیله کوبش ,فروبردن با فشار ,حفاري با و یا بدون تزریق به 

شمع یا پی هاي عمیق بتنی ,فوالدي  شامل الزامات این بخش هستند . همچنین مطالب عنوان شده در این فصل مربوط به
  د.ش,چوبی و یا ترکیبی از انها می با

 
 حرکات جانبی  7-6-3-2-3

. این بارها در مواردي که یک یا ترکیبی از حرکات جانبی زمین موجب اعمال بارهاي جانبی بر روي شمع ها می شود 
 .دهد باید طراحی لحاظ شوند یر رخشرایط ز

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدتمع آموزشی پوران پژوهش)، مجگروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 یک مجتمع تجاري بزرگ، در چه صورت مجاز است؟تعبیه آسانسور خودروبر در  -53

 ) در صورت وجود دو دسترس خروج دور بندي شده براي افراد پیاده1
 ) در صورت وجود دسترس خروج براي افراد پیاده در زمان حریق2
 ) در صورت تعبیه یک مسیر خروج دیگر خودرو با رامپ با ارتباط مستقیم به معابر عمومی3
 ) ممنوع است.4
 

 صحیح است. 3گزینه  15مبحث  33صفحه  5-2-15 ندببر اساس  جواب:
 الزامات آسانسورهاي حمل خودرو 15-2-5
پارکینگ کلیه ساختمان هاي در طبقات  خودروبه عنوان تنها راه ورود و خروج تعبیه آسانسورهاي خودروبر  15-2-5-1

 (یعنی حتما به یک مسیر خروج خودرو بصورت رامپ نیاز است) ممنوع می باشد. ، اداري و عمومیمسکونی، تجاري
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هاي ، تعبیه آسانسورکینگ در کنار ساختمان قرار دارنددر پارکینگ هاي طبقاتی و ساختمان هایی که طبقات پار 15-2-5-2
بیه حداقل (تع مجاز می باشد. در این شرایط تعداد مورد نیاز آسانسور باید براساس محاسبات ترافیکی آن تعیین شودخودروبر 

 آسانسور الزامی است). 2
 به منظور سرویس دهی کامل آسانسور هاي خودروبر الزامی است. )تأمین نیروي برق ثانویه (ژنراتور 15-2-5-3
) تعبیه آسانسور حمل خودرو در آنها ممنوع نشده است، رعایت 2-5-2-15ابق بند (در ساختمان هایی که مط 15-2-5-4

، هاي اعالم حریق اتوماتیک و دستی در خصوص راه هاي خروج، سیستمی ساختمان مقررات مبحث سوم مقررات ملّ 
 سیستم هاي اطفاي حریق و ... الزامی است.

ها در مورد مسیر خروج افراد پیاده صحبت می کنند در حالیکه در آیین نامه گفته شده باید تن 2و  1هاي گزینه 
 صحیح ترین گزینه است 3گزینه بنابراین  .براي خروج خودرو وجود داشه باشد مسیر دیگري

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 e/PouranGilanhttps://t.m :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 اي منطبق با اصول اخالقی است؟یک از موارد زیر در شمار مصادیق رفتار حرفهکدام -54

 ) انجام هرگونه رفتاري که در عرف اخالقی جامعه نکوهیده محسوب شود.1
تخصصی در زمانی که در زمینه موضوع اظهار نظر، دانش و اطالع کافی نداشته و ارزیابی دقیقی  ) خودداري از اعالم نظر2

 ندارند.
 اي و اظهار نظر کارشناسی بدون قرارداد.) انجام خدمات حرفه3
 ) افشاي اطالعاتی که در جریان ارائه خدمات مهندسی خود بدست آورده بدون موافقت قبلی کارفرما4
 

 صحیح است. 2گزینه اخالق حرفه اي ساختمان  3صفحه  5-1-2ند ببراساس  جواب:
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :راملینک کانال تلگ

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
توان در نظر گرفت و آیا متر حداکثر چه تعداد شیر دستشویی میسانتی 170براي لگن دستشویی به طول  -55

 اي بازماندن دستشویی خودکار در صورت استفاده معلول کافی است؟ثانیه بر 12زمان 
 خیر -عدد 3) 4  خیر -عدد 4) 3  بلی -عدد 3) 2  بلی -عدد 5) 1
 

 صحیح است. 2گزینه  16مبحث  31و  30ات صفح 1-5-2-16 ندببر اساس  جواب:
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 )30(صفحه  دستشویی 16-2-5-1
  )30(صفحه  الف)روي دهانه تخلیه آب دستشویی  باید شبکه قابل برداشتن و مقاوم در برابر خوردگی قرار گیرد.

 )30(صفحه  ب)دهانه تخلیه آب دستشویی باید با امکان قرار دادن درپوش موقتی باشد و دستشویی سرریز داشته باشد.
 )30(صفحه  تر باشد.میلی م 32پ)قطر دهانه تخلیه آب دستشویی باید دست کم 

میلی متر طول آن باید به عنوان یک دستشویی  500ت)اگر دستشویی به صورت لگن هاي سرتاسري باشد، هر 
 )31(صفحه  همه الزامات مندرج در این مقررات در مورد آن رعایت شود. تلقی شود و

 )31(صفحه  میلی متر باشد. 450از ث)فاصله محور دستشویی از سطح دیوار مجاور یا هر مانع دیگر ، نباید کمتر 
ج)در اماکن عمومی چنانچه  در محلی چند دستشویی پیش بینی شده باشد، حداقل یکی از آنها باید براي استفاده افراد معلول 

 )31(صفحه  اختصاص داده شود.
میلی متر از کف تمام  865ر از )دستشویی هاي با لبه گرد یا پیش خوان مخصوص استفاده افراد معلول نباید در ارتفاع بلندت1(

میلی متر باشد به طوري  735شده نصب شوند. حداقل ارتفاع خالص الزم از زیر لبه پایینی دستشویی تا کف تمام شده بایستی 
 )31(صفحه  که آزادي زانو و پنجه را فراهم آورد.

 و دستشویی معلول پیش بینی شود.میلی متر باید در جل 1220میلی متر و عمق  760)فضاي آزاد به عرض دست کم 2(
 )31(صفحه 

 )شیرهاي آب دستشویی ویژه استفاده افراد معلول باید یکی از انواع دسته اهرمی ، فشاري و چشمی الکترونیکی باشد.3(
 )31(صفحه  ثانیه باز بمانند. 10شیرهاي خودکار دستشویی باید طوري تنظیم شده باشند که حداقل براي زمان 

 
 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 

 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدپژوهش)،  مجتمع آموزشی پورانگروه آموزشی دکتر تن زاده ( 
 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام

 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
ساختمان چند درصد است و سطوح باز شبکه صافی کفشوي هاي افقی آب باران در داخل حداقل شیب لوله -56

 کم چقدر باشد؟آب باران باید دست
 یک و نیم برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران -) یک درصد1
 یک و نیم برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران -) دو و نیم درصد2
 دو برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران -) یک درصد3
 دو برابر سطح دهانه لوله قائم آب باران -نیم درصد) دو و 4
 

صحیح  1گزینه  16مبحث  123ه صفح 3-2-6-16 ندب 2قسمت و  125صفحه  5-2-6-16بند  4قسمت الفبر اساس  جواب:
 است.

 )125(صفحه  لوله هاي قائم و افقی 16-6-2-5
 )125(صفحه  الف) جریان و شیب
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جریان آب باران در داخل کفشوهاي آب باران بام و لوله هاي قائم و افقی باید با پیش بینی شیب هاي مناسب و بطور  )1(
 )125(صفحه  ثقلی صورت گیرد.

 (صفحه ) لوله هاي افقی آب باران باید داراي شیب یکنواخت و مناسب جهت دور کردن آب باران از لوله هاي قائم باشند.2(
125( 

 )125(صفحه  معکوس در لوله هاي افقی آب باران مجاز نیست.) شیب 3(
 )125(صفحه  ) حداقل شیب لوله هاي افقی آب باران در داخل ساختمان باید یک درصد باشد.4(
 

 )123(صفحه  کفشوي آب باران 16-6-2-3
خوردگی و تابش آفتاب و اختالف درجه حرارت باشد و شبکه صافی داشته  الف) کفشوي آب باران باید از جنس مقاوم در برابر

 )123(صفحه  باشد.
میلی متر باالتر از سطح بام باشد و در طول  100) کفشوي آب باران باید به ترتیبی باشد که شبکۀ صافی آن دست کم تا 1(

 )124(صفحه  استفاده احتمال جدا شدن از مقر خود را نداشته باشد.
 )124(صفحه  برابر سطح دهانۀ لولۀ قائم آب باران باشد. 5/1سطوح باز شبکه صافی باید دست کم ) 2(

 )124(صفحه  ب) کفشوي آب باران باید با اتصاالت کامالً آب بند به لوله آب باران متصل شود.
ب بند به ترتیبی صورت گیرد که آ) نصب کفشوي آب باران بام و اتصال آن به لولۀ آب باران باید به کمک لوازم و مواد آب 1(

 )124(صفحه  باران بام نتواند به مصالح ساختمانی نفوذ کند.
 پ) حداقل تعداد کفشوي و لولۀ قائم آب باران بام اصلی ساختمان (غیر از خرپشته و بالکن) نباید از دو عدد کم تر باشد.

 )124(صفحه 
 

 توسط ،آزموناز  بعد کوتاهیبا سرعت بسیار باال و در فاصله زمانی کامال تشریحی این پاسخنامه 
 ...  تهیه شده و طبیعتا عاري از نقص نمی باشدمجتمع آموزشی پوران پژوهش)، گروه آموزشی دکتر تن زاده ( 

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 باشد، با توجهجزئیات زیر مربوط به طراحی بخشی از بام ساختمانی که در منطقه معتدل و خشک قرار خواهد گرفت می -
 پاسخ دهید. 59تا  57ح شده به سواالت به جزئیات مطر

 هاي زیر صحیح است؟یک از گزینهنمایی شده است کدامهایی از آن نیز بزرگدر تصویر جزئیات داده شده که بخش -57
 به درستی ترسیم شده اند. 18فیت) در جزئیات (پوشهاي پلیمري فاضالب ) جزئیات اتصال لوله1
 ) و جزئیات اتصال آویز سقف کاذب به دال بتنی صحیح هستند.19به آویز (جزئیات ها برگ) اتصال مشترك گچ2
 اند.فیت) به درستی ترسیم شدههاي پلیمري فاضالب (پوشهاي سقف کاذب و اتصال لولهبرگ) اتصال مشترك گچ3
 اند.فیت) و جزئیات آویز سقف کاذب به درستی ترسیم شدههاي پلیمري فاضالب (پوش) اتصال لوله4

 .... صحیح استبر اساس دیتیل گزینه  جواب:

 ps://t.me/PouranGilanhtt :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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 هاي زیر صحیح است؟یک از گزینهنمایی شده است کدامز بزرگهایی از آن نیشده که بخش در تصویر داده -58
 ادامه داد. 11اعی شماره بندي را تا مصالح پرکننده ارتجباید بتن شیب 13) در محل جزئیات 1
 ریزي سقف صحیح هستند.استیرن و جزئیات مربوط به درز مراحل بتناز جنس پلی 13) جزئیات 2
 ریزي سقف صحیح هستند.) جزئیات اتصال آویز بست نگهدارنده لوله فاضالب به دال بتنی و جزئیات مربوط به درز مراحل بتن3
 ال آویز بست نگهدارنده لوله فاضالب به دال بتنی صحیح هستند.استیرن و اتصاز جنس پلی 13) جزئیات 4

 .... صحیح استبر اساس دیتیل گزینه  جواب:

 https://t.me/PouranGilan :تلگرام لینک کانال
 مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این 

 هاي زیر صحیح است؟یک از گزینهنمایی شده است کدامهایی از آن نیز بزرگدر تصویر جزئیات داده شده که بخش -59
 بندي در قسمتی که بام وارونه اجرا شده صحیح است.اجراي بتن شیب) 1
 صورت وارونه اجرا شده است صحیح است.) جزئیات عایق رطوبتی و الیه بخاربند در بخشی که بام به2
 صورت وارونه اجرا نشده است صحیح است.) جزئیات عایق حرارتی و الیه بخاربند در بخشی از جزئیات که بام به3
 باشند.ر سه مورد صحیح می) ه4

 .... صحیح استبر اساس دیتیل گزینه  جواب:

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

هاي صفحات شیروانی در تمامی جهات یکسان باشند و هاي زیر در صورتی که شیبیک از ترسیمات شیروانیکدام -60
 ته باشند، صحیح است؟ي بام در یک تراز قرار گرفتمامی نقاط لبه

1 (B   2 (D   3 (A   4 (C 
 .... صحیح استبر اساس دیتیل گزینه  جواب:

 https://t.me/PouranGilan :لینک کانال تلگرام
 هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 

 تهیه و تنظیم :  

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده
 )مهندس قربانی، دکتر افسر ، ه د(دکتر تن زا

 

 ) 1397  بهمن( 
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و پیشنهادات خود را با ایمیل ظرات لطفا ن
PouranGilan@gmail.com مطرح نمایید 

 https://t.me/PouranGilanلینک کانال تلگرام: 
 ا حرام است...هر گونه کپی برداري بدون ذکر منبع از این مجموعه شرعا و قانون

 

 

 

 ثابت کردیم که ....

 خط پایان با شماییم ...تا 
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