
کلید واژه  
آزمون نظام مھندسی ونظام کاردانی

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

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

و تاسیات برقی ومکانیکی،شھرسازی،ترافیک،نقشھ برداری

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

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

آزمون آنالین رایگان ویژه نظام مھندسی برای ھمھ رشتھ ھا

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

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

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

www.kelidvajeh.ir

www.civilfa.com

www.yarazmoon.com

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


@kelidvajeh 

 مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

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

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

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh  

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

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

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

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

شوید

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       4  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  

  بوديم ... اولين

  برترين شديم ...

  ...و ان شاهللا با آمار باالي قبولي، اولين و برترين خواهيم ماند
  

  تا خط پايان با شما هستيم ...
  

  تن زاده رضا گروه آموزشي دكتر
www.PoranGilan.com 

 

با عضويت در كانال تلگرام موسسه از آخرين اخبار و اطالعيه هاي 
  زودتر از ديگران مطلع شويد...آزمونهاي تخصصي مهندسي، 

@ PouranGilan 
  

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

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

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



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       5  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  ير در ساختمان مسكوني با سقف تخت ، شرايط استفاده به منظور فضاي اقامتي را دارد؟كداميك از فضاهاي ز- 1
3.31.4)فضاي به ابعاد 1  متر 2.2متر در پالن و ارتفاع  
5.25.2) فضاي به ابعاد 2 متر8.2متر در پالن و ارتفاع  
1.39.2) فضاي به ابعاد 3 متر3.2متر در پالن و ارتفاع 

9.23.2) فضاي به ابعاد 4 متر4.2متر در پالن و ارتفاع  
  

  صحيح است. 4گزينه  56صفحه  4مبحث   3- 2- 2- 5- 4و  2- 2- 2- 5- 4و  1- 2- 2- 5- 4 هايبراساس بند جواب:
  متر مربع زيربنا داشته بانشد. 50/6فضاهاي اقامت بايد حداقل  1- 2- 2- 5- 4
  متر عرض داشته باشند. 15/2فضاهاي اقمت بايد حداقل  2- 2- 2- 5- 4
ود. در اتاق هاي اقامت متر باشد. اين حداقل بايد در تمام سطح الزامي رعايت ش 40/2حداقل ارتفاع فضاي اقامت بايد  3- 2- 2- 5- 4

  متر كمتر باشد. 05/2متر از كوتاه ترين قسمت آن نبايد از  30/0واقع در زير سقف شيبدار، ارتفاع در قسمت هايي با فاصله 
 4صحيح مي باشند. و بر اساس مساحت حداقل بيان شده تنها گزينه  4يا  2با توجه به ارتفاع حداقل بيان شده بنابراين گزينه هاي 

  صحيح خواهد بود 4متر مربع را دارد. بنابراين گزينه  5/6داراي مساحت بيشتر از 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

  معرف چه مي باشد؟ 70عدد RC‐70در قير - 2
      درجه سانتي گراد 60)حداكثر كندرواني قير در 1
  درجه سانتي گراد 60) حداقل كندرواني قير در 2
      درجه سانتي گراد 60) متوسط كندرواني قير در 3
  درجه سانتي گراد 60) حداكثر درجه نفوذ قير در 4
  

  صحيح است. 2گزينه  139صفحه  5مبحث  2- 1- 2- 14- 5بند  قسمت ت براساس جواب:
  صحيح مي باشد 2درجه سانتيگراد است. بنابراين گزينه  60قيرها معرف حداقل كندرواني قير در بر اساس بند مذكور اعداد پسوند 

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

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  مان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه ز

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



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       6  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

و ضخامت  300mmمي باشد. از قطعات به طول يك متر و به عرض   12MPaمقاومت خمشي يك نوع سنگ گرانيتي برابر - 3
40mm  700از اين سنگ ها براي پوشش كانال تاسيسات به عرضmm  استفاده خواهد شد. حداكثر لنگر خمشي كه هر قطعه از

  قدر است؟حدودا چ N.mميلي متر مي تواند تحمل كند، بر حسب 40و ارتفاع  300اين سنگ به صورت تير با مقطع به عرض 
1(480      2(640      3(960      4(1440  
  

  صحيح است. 3گزينه مكانيك جامدات،  طبر اساس رواب جواب:
مقاومت خمشي در مهندسي به معناي حداكثر لنگر قابل تحمل براي مقطع مي باشد. اما از آنجايي كه واحد مقاومت خمشي را 

خمشي را خواسته است مي توان حدس زد كه منظور طراح از مقاومت خمشي، مگاپاسكال معرفي كرده و در انتهاي سوال حداكثر لنگر 
  براي محاسبه حداكثر لنگر بايد تنش مجاز را در اساس مقطع مورد نظر ضرب نمود. (بر اساس مكانيك جامدات)تنش مجاز مي باشد.

mNSM
S

M
.960001.0)403006

1(12 2    
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

  براساس آزمايش هاي انجام شده بر روي يك محموله آجر مجوف ساخته شده از ماسه سنگ ،نتايج زير به دست آمده است:- 4
 14.5MPa مقاومت فشاري ميانگين نمونه ها- 

 12.5MPaحداقل مقاومت فشاري آجر منفرد - 

 2.9MPaميانگين مقاومت خمشي نمونه ها - 

 2.3MPaحداقل مقاومت خمشي آجر منفرد - 

  %3.5جمع شدگي ناشي از خشك شدن - 
  باالترين (مرغوب ترين )درجه اي كه براي اين محموله آجر مي توان در نظر گرفت كدام است؟

1(4      2(3      3(2      4(1  
  

  صحيح است. 2گزينه  11صفحه  5مبحث 2- 2- 5جدول براساس  جواب:
  بايد بر اساس اطالعات داده شده، گزينه ها را محدود نماييم.

  باقيمانده اند) 4و  3نمي باشد. (نوع  2و1حتما درجه بنابراين آجر مورد نظر ، 14.5MPaمقاومت فشاري ميانگين نمونه ها بر اساس 
  باقيمانده اند) 4و  3نمي باشد. (نوع  1حتما درجه ، بنابراين آجر مورد نظر 12.5MPaبر اساس حداقل مقاومت فشاري آجر منفرد 

  باقيمانده اند) 4و  3نمي باشد. (نوع  1حتما درجه ، بنابراين آجر مورد نظر  2.9MPaميانگين مقاومت خمشي نمونه ها بر اساس 
  باقيمانده اند) 4و  3نمي باشد. (نوع  1حتما درجه ، بنابراين آجر مورد نظر  2.3MPaي آجر منفرد حداقل مقاومت خمشبر اساس 
  باقيمانده اند) 4و  3نمي باشد. (نوع  1حتما درجه ، بنابراين آجر مورد نظر %3.5جمع شدگي ناشي از خشك شدن بر اساس 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       7  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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مي توانند مشخص كننده جواب باشند اما از آنجايي كه در متن  4و  3مشاهده مي شود كه بر اساس تجزيه و تحليل فوق آجرهاي نوع 
 2، بنابراين گزينه باالترين (مرغوب ترين )درجه اي كه براي اين محموله آجر مي توان در نظر گرفت كدام استسوال گفته شده است، 

  صحيح مي باشد. 3يعني آجر نوع 
 ------------------------------------------------ -----------------------------------------------------------  

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

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

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

ساختماني داراي سيستم قاب ساختماني فوالدي با مهاربند همگراي ويژه در هر دو امتداد اصلي و در دو طرف مركز جرم است و بر - 5
داراي نامنظمي شديد پيچشي در پالن باشد، حداكثر ارتفاع مجاز آن از تراز  قرار دارد . در صورتي كه اين ساختمان IIIروي زمين نوع 

  پايه چقدر مي تواند در نظر گرفته شود؟
  متر  50)4    متر  35)3      متر 75)2    متر  15)1
  

  صحيح است. 4گزينه  35صفحه  2و توضيحات قسمت  34صفحه   2800آيين نامه  4- 3جدول  8رديف ب براساس جواب:
متر تعيين شده است اما بايد در ادامه حتما  50، براي ساختمان مورد نظر حداكثر ارتفاع 8رديف ب 4- 3توجه شود كه بر اساس جدول 

متر خواهد  75را مطالعه نماييم كه اگر آن شرايط برقرار باشد ارتفاع حداكثر به  35توضيحات زير جدول در صفحه  2نكته شماره 
.  باشدمي داراي نامنظمي شديد پيچشي در پالن شروط الف و پ، قسمت ب تامين نشده است و ساختمان  رسيد. اما عليرغم داشتن

  صحيح است. 4متر بوده و گزينه  50بنابراين حداكثر ارتفاع همان 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- -  

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

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

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

متر  17طبقه با ارتفاع حدودا  5در زميني در شهر زنجان كه از سه طرف شرق ، غرب و شمال همسايه دارد. قرار است ساختماني - 6
متر مي باشند.  20ع حدود طبقه با ارتفا 6متر و ساختمان مجاور غربي  8احداث شود. ساختمان مجاور شرقي دو طبقه با ارتفاع حدود 

متر مي باشند. سازنده ساختمان موظف است درباره خطرات احتمالي  12متر و ارتفاع حدودا  4ساختمان همسايه شمالي با فاصله 
بام وجود افزايش بار برف همسايه ها آگاهي الزم را به مالكين آنها ارائه نمايد.براي بام كداميك از همسايه ها امكان اضافه شدن بار برف 

  دارد؟
    بام همسايه شرقي) فقط 2        )بام هر سه همسايه1
  )فقط بام همسايه شمالي4    )بام همسايه هاي شرقي و شمالي3
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  صحيح است. 3گزينه   6مبحث  60صفحه  14- 7- 6و  58صفحه  2- 9- 7- 6براساس بندهاي  جواب:
شدن بار برف بام هاي مجاور بايد بررسي شود. اگر سازه در صورت ساخت سازه جديد و يا تغييرات در ساختمان موجود امكان اضافه 

متر از بام موجود ساخته مي شود بايد توسط سازنده بخش جديد به مالك ساختمان  6جديد و يا قسمت جديد در فاصله اي كمتر از 
م ساختمانهاي همسايه اين شرط را موجود، درباره خطرات احتمالي افزايش بار برف بام موجود، آگاهي هاي الزم داده شود. بنابراين تما

دارند اما ساختمان سمت غربي چون ارتفاع بيشتر از ساختمان جديد است بنابراين خطر افزايش بار برف را ندارد. و تنها بايد به 
  صحيح است. 3همسايگان شمال و غرب اين اطالع و آگاهي داده شود. بنابراين گزينه 

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

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

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

 --------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  
  در مكان هاي داراي پتانسيل روانگرايي استفاده از كداميك از پي هاي زير به هيچ وجه توصيه نمي شود؟- 7
  )پي هاي عميق4    )پي هاي گسترده3    )پي هاي نواري2    )پي هاي باسكولي1
  

  صحيح است. 1گزينه  79صفحه  2800آيين نامه  1- 3- 1-2- 6بند  براساس جواب:
هاي تكي يا باسكولي (كالف هاي لنگر بر) به هيچ وجه توصيه  در مكان هاي داراي پتانسيل روانگرايي، و گسترش جانبي استفاده از پي

  نمي شود
 ------------------------------------------------------------------ -----------------------------------------  

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

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

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

  طبقه متداول مسكوني با سيستم قاب خمشي بتن آرمه معمولي مي تواند در شهر شيراز ساخته شود؟ 3آيا ساختمان بتن آرمه - 8
  متوسط باشد.)آري مشروط بر آنكه ساختمان با اهميت 1
  احداث شود I) آري مشروط بر آنكه بر روي خاك نوع 2
  ) آري مشروط بر آنكه ساختمان  در پالن منظم باشد.3
  )خير مجاز نيست.4
  

  صحيح است.  4گزينه 35صفحه  4و1و توصيحات  34صفحه  2800آيين نامه  4- 3جدول  3قسمت پ براساس جواب:
  ، ساختمان مسكوني اهميت متوسط به حساب مي آيد2800آيين نامه  6صفحه  6- 1بر اساس بند 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       9  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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صفحه  1- 2، شهر شيراز در منطقه با خطر نسبي زياد به حساب مي آيد. و بر اساس جدول 2800آيين نامه  1بر اساس جدول پيوست 
  به حساب مي آيد.  2منطقه  14

 4مجاز نيست بنابراين گزينه  2و1تم بر روي مناطق احداث اين نوع سيس35حال با توجه به اطالعات بدست آمده و توضيحات صفحه 
  صحيح است.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ن زاده آزمون توسط گروه آموزشي دكتر ت بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟- 9
ي آزمايشي ، بر روي تعدادي يا درصدي از شمع هاي اصلي ، مي توان ضريب )با انجام آزمايش هاي بارگذاري عالوه بر شمع ها1

  كاهش داد. 2اطمينان را تا 
  )مقدار ضريب اطمينان بستگي به ميزان اطمينان از تعيين باربري نهايي شمع و همچنين تعيين بارهاي وارده به شمع ندارد.2
  ورت استفاده از روش شمع هاي كاهنده نشست براي طراحي ، ضروري است.)كنترل ضريب اطمينان ظرفيت باربري شمع هاي منفرد در ص3
مربوط به آزمايش هاي بارگذاري استاتيكي به شرطي قابل استفاده است كه شمع تا بار گسيختگي بارگذاري  2/2ضريب اطمينان ) 4

  نشده باشد.
  

  صحيح است. 1 گزينه 62صفحه  7مبحث  6- 1- 7-6- 7بند براساس  جواب:
  غلط است 3- 1- 7- 6- 7بر اساس بند  2گزينه 
  غلط است 7- 1- 7- 6- 7بر اساس بند  3گزينه 
  غلط است 5- 1- 7- 6- 7بر اساس بند  4گزينه 

  صحيح است 1بنابراين گزينه 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

، حداقل تعداد گمانه ها متر 7 متر مربع با اهميت متوسط با گودبرداري به عمق 800براي يك ساختمان منفرد با سطح اشغال - 10
  چقدر مي باشد؟ (زمين مناسب و داراي اليه بندي ساده است)

1(2      2(3      3(4      4(5  
  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       10  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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  صحيح است 2گزينه  7مبحث  9صفحه  2- 2- 7و  8صفحه  1- 2-7بر اساس جدول  جواب:
  دو گمانه بدست مي آيد 8صفحه  1- 2- 7بر اساس جدول 
  دو گمانه بدست مي آيد 9صفحه  2- 2- 7بر اساس جدول 

  صحيح است 3نهايتا مجموع دو جدول حاصل چهار گمانه مي شود. بنابراين گزينه 
  

  جدول حداقل تعداد گمانه 1- 2- 7جدول 
  تعداد گمانه  شرايط زير سطحي اهميت ساختمان مساحت

 يك ساختمان منفرد
 300با سطح اشغال كمتر از 

  متر مربع

  2 اليه بندي ساده و زمين مناسب خيلي زياد و زياد
  3  اليه بندي پيچيده بازمين  نامناسب

  1 اليه بندي ساده و زمين مناسب متوسط
  2  اليه بندي پيچيده بازمين  نامناسب

  1  زمين مناسب يا نامناسب كم
 منفرديك ساختمان 
الي  300با سطح اشغال 

  متر مربع 1000

  3 اليه بندي ساده و زمين مناسب خيلي زياد و زياد
  5  اليه بندي پيچيده بازمين  نامناسب

  2 اليه بندي ساده و زمين مناسب متوسط
  3  اليه بندي پيچيده بازمين  نامناسب

  1  زمين مناسب كم
  2  زمين نامناسب

  تعداد گمانه اضافي در گودبرداري هاجدول  2- 2- 7جدول 
  متر 20تا  10عمق گود   متر 10عمق گود كمتر از مساحت

  يك ساختمان منفرد
  متر مربع 300با سطح اشغال كمتر از 

  گمانه 3يا  2  گمانه 1

 يك ساختمان منفرد
  متر مربع 1000الي  300با سطح اشغال 

  گمانه 4يا  3 گمانه2

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

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه 

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

ر تحت فشار جانبي خاك با توزيع مثلثي شكل كه در باال صفر و در پايين مت 3متر و ارتفاع  5/1يك ديوار وزني سنگي به ضخامت - 11
2/18 mKN  است، قرار دارد. ضريب اطمينان در برابر واژگوني اين ديوار حدودا چقدر است؟ (وزن مخصوص اين ديوار برابر
2/20 mKN (بوده  و از مقاومت خاك در جلو ديوار صرفنظر شود  
1(5/1      2(2      3(5/2      4(3  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  صحيح است. 3بخش ديوار حائل گزينه  براساس جواب:
  :بايد بر اساس مباحث ديوار حائل لنگر مقاوم را بر لنگر محرك تقسيم نماييم. كه نهايتا داريم
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  است.صحيح  3بنابراين گزينه 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ميلي متر و كالف هاي زير سقف از نوع بتن مسلح  400كالف داراي عرض اگر ديوارهاي خارجي ساختمان بنايي محصور شده با - 12
  باشد، كدام گزينه كالف مجاز مي باشد؟

  ميلي متر  10ميلگرد طولي با قطر  6ميلي متر و  250و ضخامت  400)كالف با عرض 1
  ميلي متر 10ميلگرد طولي با قطر  4ميلي متر و  250و ضخامت  250) كالف با عرض 2
  ميلي متر 12ميلگرد طولي با قطر  6ميلي متر و  250و ضخامت  360با عرض  ) كالف3
  ميلي متر 10ميلگرد طولي با قطر  4ميلي متر و  200و ضخامت  400) كالف با عرض 4
  

  صحيح است. 1 گزينه 55 و 54صفحات  8مبحث  1- 10- 5- 5- 8و ب بند  2قسمت الفبراساس  جواب:
  كالف بندي افقي  1- 10- 5- 5- 8

  محل هاي تعبيه و مشخصات كالف هاي افقي الف)
  در كليه ديوارهاي باربر بايد كالف هاي افقي در تراز زير ديوار و زير سقف با رعايت ضوابط زير، ساخته شود:

در تراز زير سقف:كالف سقف چنانچه با بتن مسلح ساخته شود ، بايد عرضĤن هم عرض ديوار بوده مگر در ديوارهاي خارجي كه به - 2
ميلي متر از عرض ديوار كمتر اختيار نمود ولي در هيچ حال عرض كالف  120ظور نما سالزي مي توان عرض كالف را حداكثر تا من

  ميلي متر كمتر باشد.  200ميلي متر كمتر باشد. ارتفاع كالف نيز نبايداز  200افقي نبايد از 
  ب) مشخصات و محل تعبيه ميلگردها در كالف هاي افقي بتني

  ميلي متر باشند. 10لگردهاي طولي بايد از نوع آجدار با حداقل قطر مي - 1
ميلي متر تجاوز  350ميلگردهاي طولي بايد در چهار گوشه كالف با پوشش بتني مناسب، قرارگيرند. در صورتي كه عرض كالف از  - 2

ميلي متر  250كه فاصله هر دو ميلگرد مجاور از  عدد و يا بيشتر افزايش داده شود به گونه اي 6نمايد تعداد ميلگردهاي طولي بايد به 
  بيشتر نباشد.

  صحيح است .  1سانتيمتر كاهش دهيم. بنابراين گزينه  12توجه شود كه لزوما نبايد ضخامت كالف را 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       12  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

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

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

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

  در ساختمان هاي بنايي، كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟- 13
)در ساختمان هاي بنايي محصور با كالف قسمت طره بايد هم زمان با سقف اجرا شود اما لزومي ندارد تيرهاي طره در ادامه تيرهاي 1

 سقف باشد.

طاق ضربي در ساختمان هاي بنايي با كالف بايد مقطعي با )در صورت استفاده از تسمه براي مهاربندي ضربدري تيرآهن سقف 2
  ميلي متر مربع داشته باشد. 154مساحت حداقل 

  )در زير ديوارهايي كه در تماس با زمين نمناك هستند استفاده از مواد قيري مجاز است.3
ميلي متر  60هم پوشاني در هر طرف حداقل  )همپوشاني اليه هاي عايق بايد انجام شود و با قير كامال بهم چسبانده شوند ميزان اين4

  كفايت مي كند.
  

  صحيح مي باشد. 2گزينه  58صفحه  7قسمت الف  11- 5- 5- 8بند  8براساس مبحث  جواب:
2222 15486.153)

2

14
(* mmmmr    

  سقف ساختمان هاي مشمول اين فصل مي تواند به صورت تخت، شيب دار و قوسي با رعايت شرايط زير ساخته شود.
و يا معادل آن يا يك كالف افقي بتني با عرض حداقل مساوي  10سقف، يك كالف افقي فوالدي از تير آهن حداقل نمره در زير 

به فاصله  6و ميلگردهاي عرضي ساده نمره  10ميلي متر و با حداقل چهار ميلگرد طولي آجدار نمره  200ضخامت ديوار و ارتفاع 
  جراي كالف سقف ، تدابير الزم براي اتصال مناسب آن به تيرهاي سقف اتخاذ گردد.ميلي متر، اجرا شود. هنگام ا 200حداكثر 

(مربوط به ساختمانهاي خشتي و سنگي ) با رعايت ضوابط مربوط مي تواند در ساختمانهاي  2- 8- 5- 6- 8سقف هاي مندرج در بند 
  مشمول اين فصل نيز اجرا شود.

  و تيرهاي آن ادامه تيرهاي سقف باشد.بخش طره اي سقف بايد همزكمان با سقف اجرا شده 
  در مواردي كه اجراي سقف هاي طاق ضربي يا تيرچه بلوك مد نظر باشد ،بايد شرايط زير در مورد هر يك رعايت گردد.

  الف)سقف هاي طاق ضربي
دهانه به كار مي رود، حداقل سطح مقطع ميلگرد يا تسمه كه براي مهار بندي ضربدري تيرآهن هاي سقف يا استوار كردن آخرين  - 1

  ميليمتر يا تسمه معادل آن ميباشد. 14ميلگرد با قطر 
  غلط است 57صفحه  11- 5- 5- 8بر اساس بند  1گزينه 
  غلط است 60صفحه  16- 5- 5- 8بر اساس قسمت ث بند  3گزينه 
  غلط است 61صفحه  16- 5- 5- 8بند  8بر اساس قسمت چ 4گزينه 

 صحيح است 2بنابراين گزينه 

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

  ي از نقص نمي باشد...(مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عار



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       13  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

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

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

در يك مرحله تا ارتفاع دو شد و بتن ريزي با بتن خود تراكم متر با 3و عرض آن برابر 1/2) برابر عمودي (قائماگر ارتفاع قالب - 14
2/81.9مي باشد؟(شتاب ثقل برابر kNبه قالب قائم حدودا چند  وارده از بتن تازهشود. نيروي كل متري انجام  sm و چگالي بتن

3/2300خودتراكم را برابر  mkg (.در نظر بگيريد. همچنين فرض كنيد اطالعات ديگري در دسترس نيست  
1(90    2(270      3(180      4(135  
  

  صحيح است. 4 گزينه 99صفحه  9مبحث  4- 9- 9و رابطه  5- 4- 4-9- 9بند براساس  جواب:

kNNFTriangle

NghAPF

1351353784512632
2

1
:

45126)281.92300(..



 
  

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

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه 

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

  در ساخت بتن خود تراكم گزينه صحيح را انتخاب كنيد؟- 15
  )مواد افزودني شيميايي بايد همراه يا بخشي از آب مخلوط قبل از افزودن سيمان به مخلوط بتن افزوده شوند.1
  ) مواد افزودني شيميايي بايد همراه يا بخشي از آب مخلوط به عنوان آخرين جزء به مخلوط بتن افزوده شوند.2
  مخلوط بتن افزوده شود.) مواد افزودني شيميايي مي تواند همراه با سنگدانه ها در 3
  ) مواد افزودني شيميايي مي تواند همراه با سيمان در مخلوط بتن افزوده شود.4
  

  صحيح است. 2گزينه 98 صفحه 9مبحث  4- 4- 4-9- 9بند براساس  جواب:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  

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

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

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



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       14  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

درجه سانتيگراد و  35براي بتني كه در درجه حرارت  45/0حداقل مدت عمل آوري بتن معمولي با نسبت آب به سيمان برابر - 16
  وز است؟درصد اجرا مي شود، چند ر 60رطوبت نسبي 

1(6      2(7      3(10      4(14  
  

   صحيح است. 2 گزينه 71صفحه  9مبحث  2- 7- 9جدول براساس  جواب:
 70درجه و رطوبت نسبي كمتر از  30با توجه به اينكه در مناطق با دماي بيشتر از  73صفحه  1- 2- 8- 9البته بايد ابتدا بر اساس بند 

  درصد، شرايط آب  و هواي گرم صادق است
  جدول حداقل مدت عمل آوري 2- 7- 9

 نوع بتن ونسبت آب به سيمان
  مخلوط بتن

  حداقل مدت عمل آوري براساس شرايط محيطي، روز
 شرايط محيطي هواي سرد  شرايط محيطي هواي گرم شرايط محيطي معمولي

بتن معمولي با نسبت آب به سيمان
  و بيشتر 43/0

6 7  10  

بتن حاوي مواد افزودني معدني مانند 
دوده سيليس، سرباره و متاكائولين، با 

  43/0نسبت آب به سيمان كمتر از

10  14  14  

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

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه 

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

  ؟از آزمايش سوزن ويكا براي چه منظوري استفاده مي شود- 17
  )دوام بتن در برابر سايش4    )تعيين زمان گيرش سيمان3    )عمق پوسيدگي ميلگرد2  )نفوذپذيري بتن1
  

  صحيح است. 3 گزينه 111صفحه   9مبحث  2-10- 9جدول  4و3بر اساس موارد  جواب:
  مشخصات فيزيكي الزامي سيمان هاي پرتلند 2- 10- 9جدول 

شماره   نوع سيمان پرتلند ويژگي فيزيكي  رديف
استاندارد ملي 

ايران براي 
روش آزمون 

  مربوط

1 2 3  4  5  

سطح مخصوص به   1
دست آمده از آزمايش 

)/(بلين  2 grmm  

حداقل مقدار 
  مجاز

280000 280000 280000 280000 280000 390  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       15  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

انبساط  در آزمايش   2
  اتوكالو (درصد)

حداكثر مقدار 
  مجاز

8/0  8/0  8/0  8/0  8/0  391  

زمان گيرش اوليه  به 3
دست آمده از آزمايش 
  با سوزن ويكا (دقيقه)

حداقل مقدار
  مجاز

45 45 45  45  45  392  

زمان گيرش نهايي به 4
دست آمده از آزمايش 
 با سوزن ويكا (ساعت )

حداكثر مقدار
  مجاز

6 6 6  6  6  392  

روزه7گرماي آبگيري 5
(cal/gr)  

حداكثر مقدار
 مجاز

- 70  -  60   -  394  

حرارت  هيدراتاسيون   6
 (cal/gr)روزه  28

حداكثر مقدار 
  مجاز

 -   -   -  70   -  394  

 14انبساط سولفات   7
  روزه (درصد

حداكثر مقدار 
  مجاز

 -   -   -   --  4/0  391  

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

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

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

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------  
در نقشه هاي اجرايي يك ساختمان بتني با سيستم دال و سرستون، دستورالعمل اجرايي خاصي براي نحوه اجراي سر ستون داده - 18

  (اجراي ستون و دال در دو مرحله برنامه ريزي شده است.) نشده است. در اين شرايط ، كداميك از گزينه هاي زير صحيح است؟
  صورت يكپارچه با دال ريخته شود.)بتن سرستون بايد به 1
  )بتن سر ستون بايد به طور يكپارچه با ستون ريخته شود.2
  )ريختن بتن سر ستون به صورت يكپارچه،چه با ستون و چه با دال قابل قبول است.3
  ساعت قبل از بتن ريزي دال ريخته شود. 24)بتن سر ستون بايد بعد از اجراي ستون و حداقل 4
  

  پيدا نشد) تابهاك(اين سوال داخل  صحيح است. ؟ گزينه جواب:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       16  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ميلي متر استفاده شده است. حداقل فاصله بين  5ا روش پيش كشيده از سيم هاي با قطر براي ساخت يك قطعه بتن پيش تنيده ب- 19

  محور سيم ها و حداقل پوشش بتن روي سيم ها، به ترتيب چند ميلي متر است؟
1(20  ،30        2(20 ،40      
3(15 ،30        4(15 ،40  
  

  صحيح است. 4گزينه  372صفحه   9مبحث 4- 13- 24- 9بند براساس  جواب:
  محل قرارگيري و پوشش بتني آرماتورهاي پيش تنيدگي در روش پيش كشيده  13-4- 24- 9

در روش پيش كشيده ، آرماتورهاي پيش تنيدگي را بايد به صورت مجزا قرار داد . حداقل فاصله بين محور سيم ها يا سيم هاي بافته از 
  ت.ميلي متر اس 40برابر قطر آنها و حداقل پوشش بتن روي آنها  3هم 

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ي)طبق مشخصات فني ، ضروري است. كدام ببراي اجراي يك سازه بتني ، به دليل استفاده از نوع خاصي بتن، انجام آزمايش(وي - 20

  يح است. كدام گزينه در اين ارتباط صحيح است؟گزينه در اين ارتباط صح
      )اين آزمايش قبل از بتن ريزي انجام مي شود.1
  ) اين آزمايش بعد ازگيرش  بتن انجام مي شود.2
      ) اين آزمايش روي نمونه هاي شاهد انجام مي شود.3
  ) اين آزمايش روي سنگدانه ها انجام مي شود.4
  

  صحيح است. 1براساس مبحث  صفحه  گزينه جواب:
مايش وي بي، براي اندازه گيري كارآيي بتن خود تراكم مي باشد. لذا اين آزمايش بايستي پيش از بتن ريزي از موارد كاربرد آزيكي 

  صحيح است 1انجام شود. بنابراين گزينه 
 --------------------------------------------------------------- --------------------------------------------  
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

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

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

 --------------------- --------------------------------------------------------------------------------------  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       17  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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به منظور ارزيابي مقاومت بتن، سه نمونه برداري متوالي استوانه اي انجام و در آزمايشگاه تست شده اند. اگر مقاومت فشاري - 21
  مگا پاسكال باشد، بتن حاصل را چگونه ارزيابي مي كنيد؟ 26و  18و  27مد نظر باشد و نتايج نمونه ها برابر  25MPaمشخصه بتن  

  )پذيرش قطعي4    )غير قابل قبول3    )قابل قبول2    )عدم پذيرش قطعي 1
  

  صحيح است. 3 گزينه 137صفحه  9مبحث  5- 8- 10- 9بند براساس  جواب:
) اختالف دارد، بنابراين قطعا غير قابل قبول مي 25واحد با مقاومت مشخصه ( 4است و بيشتر از  18با توجه به اينكه يكي از نتايج 

  باشد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

در ساختمان بتني دو طبقه در صورت عدم كنترل تغيير شكل  2.4mبه طول  حداقل ضخامت دال كنسولي يكطرفه پشت بند دار- 22
  مي باشد.) S400تحت بارهاي متعارف، به كداميك از گزينه هاي زير نزديك است؟(ميلگرد مصرفي از نوع 

  ميلي متر 160)4    ميلي متر 200)3    ميلي متر 240)2  ميلي متر  300)1
  

  صحيح است. 1 گزينه 258صفحه  9مبحث   2- 17- 9جدول براساس  جواب:
  بدست آيد 300تقسيم نماييم تا حاصل  8را بر  2400كافيست طول 

  حداقل ارتفاع يا ضخامت تير يا دال يكطرفه 2- 17- 9
با تكيه گاه هاي  با تكيه گاه هاي ساده  عضو

  پيوسته  از يك طرف
با تكيه گاه هاي 
  پيوسته  از دوطرف

  كنسول

تيرها يا دال هاي يكطرفه
16  پشت بندار

el  
5.18

el  
21

el  
8
el  

دال هاي يكطرفه توپر يا
20  سقف هاي تيرچه و بلوك

el  
24

el  
28

el  
10

el  

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

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه 

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



 

 

 

   مهندسي)

  وهش
www.P  

ي، طول ناحيه 

ير از بر ستون 

 ----------- 
تر تن زاده 

..  
  يد

 ----------- 
ميلي  10برابر 

ر حسب ميلي 

 ----------- 
تر تن زاده 

..  
  يد

نظام 3 پايه 

پوران پژو      
PouranGilan.

ه از ورق لچكي

ابر پهناي بال تي

-------------
 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  ست...
-------------
گ هاي عرضي ب
گ هاي عرضي بر

   

-------------
 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  ست...

طلبان آزمون
 ه

 18                 
0911     .com

ي بدون استفاده

 
ليمتر) و سه برا

-------------
ن توسط گروه

ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
قانونا حرام اس
-------------
 متر و قطر تنگ
كثر فاصله تنگ

   است.
ط تجاوز نمايد.

-------------
ن توسط گروه

ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
قانونا حرام اس

(ويژه داوط  
ضا تن زاده

11368730: )م

ل گيردار فلنجي
  بايد باشد؟

 صحيح است. 3
ميل 300ق تير (

  يح مي باشد
-------------

آزمون بعدت
ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
موعه شرعا و ق
-------------

ميلي 25 برابر
سوب شود. حدا

صحيح 3 گزينه
كتر مقطع مختلط

-------------
آزمون بعدت

ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
موعه شرعا و ق

95 (         
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

IPE30 با اتصال
چند ميلي متر ب

3 گزينه 245ه
ن دو مقدار عمق

صحي 3ن گزينه
-------------
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
نبع از اين مجم
-------------
ماتورهاي طولي

طع مختلط محس
  ه نمي باشد)

گ 116صفحه 10
نصف بعد كوچك

-------------
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
نبع از اين مجم

(شهريور ان
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

00 هاي از نوع

 ستون حداقل چ

صفحه 10بحث
 برابر كوچكترين
ي باشد. بنابراين
-------------
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
ي بدون ذكر من
-------------
ل زير ، قطر آرم
ك ستون با مقط
ضاي لرزه بر سازه

0مبحثدر  1- 2
نبايد از ن حوري

-------------
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
ي بدون ذكر من

اجراي عمرا
گ

اهنمايي و رانندگي
7612003س:

دي ويژه با تيره
نتهاي تير از بر

  
  
  

مب 3- 13- 3- 10
 از ورق لچكي

ميليمتر ) مي 45
-------------
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
نه كپي برداري
-------------
ده شده در شكل

عنوان يك كور به
 ستون جزء اعض

   

2- 8- 2- 10بند  
در طول مح رضي

  ر)
-------------

 و دبسيار باال
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
نه كپي برداري

يحي آزمون

د انصاري، جنب را
تلفكس  701333

ب خمشي فوالد
ر هر يك از دو ا

  
  
  

بند  2قسمت  
بدون استفاده ي

50يليمتر يعني 
-------------
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گون
-------------
ختلط نشان داد
 آنكه مقطع مذك
واند باشد؟(اين

   
  
   

 2قسمت الف 
له تنگ هاي عر

ميليمتر 250ي 
-------------
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گون

پاسخ تشري

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :

در يك قاب- 23
حفاظت شده در

1(150   
2(225   
3(300   
4(450  
 

براساس جواب:
در اتصال فلنجي

مي 150برابر  3(
-------------
اين پاسخنام
(مج
لطفا

-------------
در مقطع مخ- 24

متر است. براي
متر چقدر مي تو

1(150   
2(200   
3(250   
3(300  
 
 

براساس جواب:
فاصلدر هر حال

يعني 500(نصف
-------------
اين پاسخنام
(مج
لطفا

ر
ت 

3
ح
1
2
3
4

ج
د
)
-

-
4
م
م
1
2
3
3

ج
د
)
-



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  هاي زير صحيح است؟ كداميك از گزينه- 25
  ميلي متر مجاز نمي باشد. 12ضربه اي براي قطعات و ورق هاي فوالدي با ضخامت بيش از پخ زن )استفاده از دستگاه 1
  ميلي متر، برش توسط دستگاه گيوتين مجاز مي باشد. 12)براي ورق هاي فوالدي با ضخامت بيش از 2
ميلي متر ، بايد قبل از برش گرمايي پيش گرمايش تا  40ش با ضخامت بيش از )در نيمرخ هاي سنگين و قطعات ساخته شده با جو3

  درجه سلسيوس انجام شود. 50دماي حداقل 
ميلي متر در لبه هاي بريده شده قطعه فوالدي را بايد با سنگ زدن و در صورت لزوم  5)فقط ناهمواري ها و زخم هاي بيش از 4

  تعميركاري توسط جوش هموار كرد.
  

  صحيح است. 1 گزينه  260 صفحه 10مبحث 3- 4- 4- 10بند براساس  جواب:
  غلط است  259صفحه  2- 4- 4- 10بر اساس بند  2گزينه 
  درجه صحيح است) 65( غلط است  259صفحه  2- 4- 4- 10بر اساس بند  3گزينه 
  ميليمتر صحيح است) 3(بيش از  غلط است  259صفحه  2- 4- 4- 10بر اساس بند  3گزينه 

  صحيح است. 1 نهگزيبنابراين 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ميلي متر ، حداكثر انحراف مجاز از صفحه اي بودن جان تير برابر چند  750شكل و به ارتفاع   Iبراي يك تير فوالدي با مقطع - 26
  ميلي متر است؟

1(10    2(5/7      3(5      4(5/2  
  

  صحيح است. 3 گزينه  282 صفحه  10مبحث 6-3- 6- 4- 10بند براساس  جواب:

براي تيرها انحراف مجاز از صفحه اي بودن جان تير مساوي 
150

d مي باشد كهd  .ارتفاع تير مي باشد  
  بدست مي آيد) 5حاصل  150تقسيم بر  750(

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

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه 

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



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       20  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  مقطع فوالدي بايد حداقل چند درصد مساحت كلي مقطع باشد؟ در اعضاء محوري با مقطع مختلط پر شده با بتن ،مساحت- 27
  درصد  5/2)4    درصد 2)3    درصد 5/1)2    درصد 1)1
  

  صحيح است. 1 گزينه  119 صفحه 10 مبحث 2- 2- 8- 2- 10بند  1قسمت براساس  جواب:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

  اندازه بزرگترين سنگ دانه مصرفي در قطعات بتن پيش ساخته بر حسب ميلي متر چقدر مي تواند باشد؟- 28
1(30      2(19      3(15      4(25  
  

  صحيح است. 4 گزينه  46 صفحه  11 مبحث 3-1- 2- 3- 11 بندبراساس  جواب:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

  فوالدي مجاور هم از تراز افقي نسبي بر حسب ميلي متر چه مقدار است؟مجاز تيرهاي  (تفاوت تراز) حداكثر انحراف قائم- 29
1(10      2(7      3(5      4(3  
  

  صحيح است. 3 گزينه 25صفحه    11مبحث 5- 1- 11جدول  6قسمت براساس  جواب:
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------- ------  

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

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

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



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       21  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

بايد جعبه هاي آزمايشي براي  براي اجراي سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدي ، قبل از شروع عمليات بتن پاشي در كارگاه،- 30
توسط پرسنل كارگاه و تحت نظارت دستگاه نظارت تهيه شود.كدام گزينه در مورد اين جعبه  اخذ نمونه هاي آزمايش از بتن پاششي

  آزمايش صحيح مي باشد؟
  )نصف جعبه آزمايش بايد با شبكه جوش شده پانل ، مشابه شرايط واقعي ، شبكه بندي شود.1
100400400)ابعاد جعبه هاي آزمايشي مي تواند برابر 2  باشد.ميلي متر  
  )از هر جعبه آزمايش بايد سه نمونه مغزه گيري انجام شود.3
  )بر روي قطعه داخل جعبه، بايد آزمايش خمش انجام شود.4
  

  صحيح است. 1 گزينه 87صفحه   11 مبحث 29- 7- 5- 11بند اساس  بر جواب:
  غلط است 2گزينه  86صفحه  28- 7- 5- 11بر اساس بند 
  نمونه) 6( غلط است 3نه گزي 87صفحه  30- 7- 5- 11بر اساس بند 
  (آزمايش استوانه اي فشاري) غلط است 4گزينه  87صفحه  33- 7- 5- 11بر اساس بند 

  صحيح است 1بنابراين گزينه 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

  حداقل فاصله الزم براي انباشت موقت مواد حاصل از گودبرداري تا لبه گود چند متر بايد باشد؟- 31
1(15      2(5      3(4      4(1  
  

  صحيح است. 4 گزينه 68صفحه   12 مبحث  7- 2- 9- 12براساس بند  جواب:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

ي بهداشت كار و حفاظت محيط زيست نم در كداميك از كارگاه هاي زير الزامي به معرفي شخص ذيصالح به عنوان مسئول ايمني،- 32
  باشد؟

  متر از روي پي 25مترمربع و ارتفاع  1200)كارگاهي براي ساختماني با زيربناي 1
  متر از روي پي 15مترمربع و ارتفاع  2800) كارگاهي براي ساختماني با زيربناي 2



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       22  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  متر از روي پي 21مترمربع و ارتفاع  2400) كارگاهي براي ساختماني با زيربناي 3
  متر از روي پي 15مترمربع و ارتفاع  4400با زيربناي  ) كارگاهي براي ساختماني4
  

  صحيح است 2گزينه  9صفحه  12مبحث  5-5-1- 12بر اساس بند  جواب:
متر از روي پي  18متر مربع داشته باشد و يا بيش از  3000، چنانچه كارگاهي زيربناي بيشتر از  5-5-1-12بر اساس بند 

  ذيصالح به عنوان مسئول ايمني ، بهداشت كار و حفاظت محيط زيست معرفي گردد.ارتفاع داشته ياشد، بايد حتما شخص 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  ده استبراي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف ش

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

ه انبار كردن مصالح ومتر مي باشد.آيا اين نح 2سفال برابر متر و  80/1در يك كارگاه ساختماني ارتفاع انباشته شده آجر برابر - 33
  صحيح است؟

  )صحيح است.1
  )درصورتيكه با موانع مناسب محصور گردد صحيح است.2
  متر كاهش يابد صحيح است. 8/1)در صورتيكه ارتفاع سفال به 3
  متر باشد،صحيح است. 5/1)در صورتيكه ارتفاع انباشت مصالح حداكثر برابر 4
  

  صحيح است. 2گزينه  79صفحه  12مبحث  6- 8-11- 12براساس بند : جواب 
. بنابراين گزينه متر باشد. و اطراف آن نيز بايد با موانع مناسب محصور گردد 2بر اساس بند مذكور ارتفاع آجر و سفال نبايد بيش از 

  صحيح ترين گزينه مي باشد2
 --------------------------------------------------- --------------------------------------------------------  

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

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

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

حداكثر تراز معادل صدا از نظر نوفه محيطي در منطقه بازار شهر تهران در طول روز چند دسي بل بايد  براي طراحي آكوستيكي،- 34
  در نظر گرفته شود؟

1(50      2(55      3(60      4(65  
  

  صحيح است. 4گزينه  43صفحه  18مبحث  1- 1- بند پ و 19صفحه  1- 1- 2- 18جدول  اساسبرجواب: 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       23  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  قه بندي شهري از نظر تراز نوفه محيطيط: من1-1-2-18جدول 
  كاربري هاي مجاز  به دسي بل AeqTLحداكثر تراز معادل صدا   نوع منطقه شهري از نظر نوفه

  صبح 7 شب تا 10از  شب 10صبح تا  7از 
  با نوفه بسيار پايين

  (سروصداي بسيار كم )
مسكوني ، مراكز جهانگردي و پذيرايي ، مراكز   45  55

بهداشتي درماني، مراكز فرهنگي مراكز تجاري 
  در حد محله

  با نوفه پايين 
  (سروصداي بسيار كم )

آموزشي ، اداري مختلط مسكوني ، تجاري ،   50  60
  اداري

  با نوفه معمولي
  (سروصداي متوسط)

  مجتمع هاي تجاري، بازار، نمايشگاه  55  65

  با نوفه باال
  (سروصداي زياد)

ترمينال ها، انبارها، پاركينگ ها، استاديوم هاي   60  70
  ورزشي ، ميادين ميوه و تره بار

  با نوفه بسيار باال
  (سروصداي بسيارزياد )

  صنعتي ،نظامي، فرودگاه ها  65  75

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

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه 

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

مترمربع در شهر تبريز ساخته سود.از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي  7000در نظر است يك ساختمان اداري با زيربناي - 35
  اين ساختمان در كدام گروه قرار مي گيرد؟

  4)گروه 4      3)گروه 3      2)گروه 2    1)گروه 1
  

  صحيح است 1گزينه 83و72و81صفحات  19مبحث   5و4و3پيوست هاي بر اساس  جواب:
مي باشد سپس بر  زيادنياز انرژي محل استقرار ساختمان از نوع  3نوع كاربري از نوع ب و بر اساس پيوست  4مطابق جدول پيوست 
  مي شود. 1متر مربع مي باشد پس گروه ساختماني  1000از  باالترچون زيربنا  5اساس جدول پيوست 

  81: گونه بندي كاربري ساختمانها صفحه  4پيوست 
بري نوع كار

  الف
  مسكوني، بيمارستان، هتل، مهمانسرا، آسايشگاه، آزمايشگاه، مركز تحقيقاتي، خوابگاه، زايشگاه، سردخانه

نوع كاربري 
  ب

ايسشتگاه اصلي و مركز  شعبه بانك،ايستگاه راديو و تلويزيون، مركز اصلي يا فرعي مخابرات، مركز اصلي يا 
كنترل مترو، بخش اداري ساختمان صنعتي، ساختمان آموزشي، خانه بهداشت، ساختمان پست و پليس و 

حرفه اي، سالن غذا خوري، دانشسرا و مركز تربيت معلم، ساختمان آموزشي  - آتش نشاني، مجتمع فني
  يا تجاري بزرگ، كتابخانه ساختمان اداريدانشگاهي، 

مسجد و تكيه، اردوگاه جهانگردي، بناي يادبود، ترمينال فرودگاه بين المللي يا داخلي، استاديوم ورزشي   ج نوع كاربري



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       24  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

سرپوشيده، فروشگاه، تعميرگاه بزرگ، كارخانه صنعتي(غير از موارد ذكر شده در كاربري د)، نمايشگاه، 
  باشگاه، تئاتر، سينما، سالن اجتماع و كنفرانس

تعميرگاه كوچك، كارگاه كوچك، كارخانه صنعتي اتومبيل سازي، نورد و ذوب فلزات، سيلو و مشابه آنها،  انبار،  نوع كاربري د
پاركينگ در طبقات، آشيانه حفاظتي هواپيما، ساختمان ايستگاه وسايل نقليه زميني، ساختمان ميدان هاي 

  كشتارگاه ميوه و تره بار، ايستگاه فرعي مترو، ترمينال راه آهن، پناهگاه، ساختمان
  

  83: تعيين گروه ساختمان از نظر ميزان صرفه جويي در مصرف انرژي صفحه  5پيوست 
  شهر هاي كوچك

 )4- 2- 2- 19(براساس بند
  شهر هاي بزرگ

 )4- 2- 2- 19(براساس بند
  نياز انرژي

  محل استقرار
  ساختمان
 )3(از پيوست

  گونه بندي
  كاربري
  ساختمان
 )4(از پيوست

  زير بناي كمتر از
 متر مربع1000

  زير بناي بيش از
 متر مربع1000

 زير بناي كمتر از
 متر مربع1000

 زير بناي بيش از
 متر مربع1000

 2گروه  1گروه  زياد   
 3گروه نوع الف  2گروه  متوسط

 4گروه  3گروه  كم

 2گروه  2گروه  1گروه  زياد   
 3گروه نوع ب  3گروه  2گروه  متوسط

 4گروه  4گروه  3گروه  كم

 2گروه  2گروه  زياد   
 3گروه نوع ج  3گروه  متوسط

 4گروه  4گروه  كم

 4گروه  4گروه  زياد   
 4گروه نوع د  4گروه  متوسط

 4گروه  4گروه  كم

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
براي محاسبه ضريب انتقال حرارت مرجع يك ساختمان مستقل كه الزم است صرفه جويي زيادي در مصرف انرژي داشته - 36

  بايد چقدر در نظر گرفته شود؟ W/m2.Kباشد،ضريب انتقال حرارت مرجع بام تخت آن برحسب 
1(73/0      2(63/0      3(44/0      4(3/0  
  

  صحيح است 4گزينه  26صفحه  19مبحث  3براساس جدول  جواب:



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       25  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  ضرايب انتقالي حرارت مرجع عناصر ساختماني براي ساختمان هاي گروه يك- 3جدول
  (ساختمان هاي ملزم به صرفه جويي زياد در مصرف انرژي)

  و نحوه استفادهنوع ساختمان 
  

  عناصر ساختماني

  ساختمان
  مستقل

  ساختمان
  غيرمستقل

 استفاده مداوم

  ساختمان
  غيرمستقل با
 استفاده منقطع

  ديوار
WU
 7/0  8/0  1/1  

  بام تخت يا شيب دار
RU


 3/0  5/0  55/0  
 كف در تماس با هوا

FU


 45/0 5/0  55/0  
 كف در تماس با خاك

pU


  45/1 45/1  6/1  
  جدار نور گذر

GU
 7/2  7/2  4/3  

  در
DU
 5/3  5/3  5/3  

 جدارهاي مجاور فضاي
  كنترل نشده

WBU
  55/0 55/0  7/0  

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

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه 

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

  بت و نگهداري از ساختمان چقدر است؟دوره تناوب بازرسي لوله كشي آب باران به منظور مراق- 37
  )در شهريور ماه هر سال4    )ساالنه دو بار3    )سه ماه يك بار2    )ساالنه يك بار1
  

  صحيح است. 3گزينه  22مبحث  48صفحه  5- 6- 22و بند  49صفحه  1- 6- 22جدول  4قسمت براساس  جواب:
 ------------------------------------------------------------ -----------------------------------------------  

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

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

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

  كداميك از موارد زير از ابزارهاي معمول پايش دقيق گودبرداري محسوب نمي شود؟- 38
  )پيرومتر4    )سلول بارگذاري3    )شتاب نگار2    )چكش اشميت1
  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       26  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  صحيح است. 1گزينه  22صفحه  7مبحث  6- 1- 4-3- 7بند  براساس جواب:
نتايج ابزار دقيق مي تواند به عنوان سندي معتبر رابطه بين تاثير ساخت و ساز بر سازه هاي اطراف را  حمايت قانوني: 6- 1- 4- 3- 7

ر با نشان دهد. در صورت دادخواهي ,داده هاي ابزار دقيق مي تواند جهت اثبات يا رد ارتباط اسيب در مناطق اطراف محل مورد نظ
  فعاليت هاي ساخت و ساز ,مورد استفاده قرار گيرد.

اين ابزارها به طور معمول شامل نشست سنج ها ,كشش سنج ها,انحراف سنج ها,كجي سنج ها ,سلول هاي بارگذاري ,پيزومترها,و 
  شتاب نگارهاو غيره مي باشند.

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

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comميل لطفا نظرات و پيشنهادات خود را با اي

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  براي ارزيابي خطر گود قائم، اطالعات اوليه زير موجود است:- 39

متر، عمق گود از  9ر برابر ،عمق گود از تراز صف 36/0، ضريب فشار افقي زمين در حالت محرك برابر 54KPa چسبندگي خاك برابر 
مي باشند،كدام  KPa 110مقدار تنش ناشي از سربار گود در حدود  18KN/m3متر،وزن مخصوص خاك برابر  4زير پي همسايه برابر 

  (عمق آب زيرزميني پايين تر از عمق گود مي باشد.) پاسخ براي خطر گود صحيح است؟
  )هميشه بسيار زياد2          )هميشه زياد1
  نه زياد بسيار زياد و اگر )اگر سازه اطراف گود بسيار حساس باشد،4    ري باشد، بسيار زياد و گرنه زياد)اگر آب جا3
  

  صحيح است 2، گزينه  18مقررات ملي ساختمان صفحه  7، مبحث  1-3-7بر اساس جدول   جواب:
  ارزيابي خطر گود با ديوار قائم 1- 3- 7جدول 

مقدار 
ch

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

  معمولي   صفر  متر6كمتر از  0.5كمتر از
  زياد   متر  20بين صفر تا  متر20تا6بين   2تا  0.5بين 

  بسيار زياد   متر  20بيشتر از متر20بيشتر از   2بيشتر از 
H  عمق گود مورد نظر است وch  عمق بحراني بر اساس تخمين اوليهc و . به دست ايد  

2 2 54

18√0.36

110
18

3.9	  

h
9
3.9

2.3	m 2 

است خطر گود  2توجه شود كه در جدول شرط تعيين كننده همان ستون اول مي باشد و بر اساس حاصل باال كه بزرگتر از 
  صحيح است 2در نظر گرفته خواهد شد. بنابراين گزينه همواره بسيار زياد 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       27  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  طراح ساختمان است؟ اگر گود يا شيب پايدار اجرا شود، براي كدام مورد، مسئوليت طراحي گودبرداري برعهده مهندس- 40
  متر و ساختمان سه طبقه تجاري با اسكلت بتني در مجاورت آن 12)عمق گود 1
  متر و ساختمان دو طبقه با مصالح بنايي بدون كالف در مجاورت آن 10) عمق گود 2
  طبقه در مجاورت آن 5متر و ساختمان مسكوني با اسكلت فوالدي  6) عمق گود 3
  ان دو طبقه با مصالح بنايي با كالف در مجاورت آنمتر و ساختم 12) عمق گود 4
  

  صحيح است. 3گزينه  19صفحه  7مبحث  2-3- 7و جدول  9- 4- 3-3- 7بند براساس  جواب:
  استفاده شود : 2- 3- 7در صورتي كه گود با شيب پايدار اجرا شود جهت تعيين خطر پذيري گود از جدول  8- 4- 3- 3- 7

  خطر گود عمق گود
  معمولي متر9كمتر از

  زياد متر20تا9بين
  بسيار زياد متر20بيش از

معمولي باشد ,مسئوليت طراحي گودبرداري بر عهده مهندس  2- 3- 7و 1- 3- 7در صورتي كه خطر گود مطابق با جداول  9- 4- 3- 3- 7
استفاده نمايد . بنابراين گزينه طراح ساختمان است . البته توصيه مي شود مهندس طراح در پايدار سازي گود از يك متخصص ذيصالح 

  صحيح است. 3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

حداكثر و حداقل درجه مشخص شده است.60بدون جوش پشت برابر  - يه شيار درز با جوش شياري بدون پشت بند ودر نقشه، زا- 41
  اين زاويه در اجرا، به ترتيب چند درجه مي تواند باشد؟

      55و  70)1
      55و  75)2
      50و  70)3
  50و  65)4
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-------------
 آموزشي دكت
ص نمي باشد..
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  ست...
-------------
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 آموزشي دكت
ص نمي باشد..
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  ست...
-------------
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55  
-------------
ن توسط گروه

ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
حرام اسقانونا 

-------------

  صحيح است.
-------------
ن توسط گروه

ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
م اسقانونا حرا

-------------

(ويژه داوط  
ضا تن زاده

11368730: )م

  صحيح است

70
-------------

آزمون بعدت
بيعتاست و ط

lan@gma

دي صرف شد
موعه شرعا و ق
-------------

  ت؟
   

ص 4گزينه  30
-------------

آزمون بعدت
بيعتاست و ط

lan@gma

دي صرف شد
موعه شرعا و ق
-------------

95 (         
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

1گزينه  276ه

-------------
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
نبع از اين مجم
-------------
ي فوالدي چيست

  

صفحه ت جوشي
-------------
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
نبع از اين مجم
-------------

(شهريور ان
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

صفحه 10بحث

-------------
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
ي بدون ذكر من
-------------
ي ساختمان هاي

   ي متر
  يلي متر
  لي متر

جوش و اتصاالت
-------------
در فاصله زماني
هش گيالن)،
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-------------
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گ
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-------------
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ميل 10 به عمق
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-------------

پاسخ تشري

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :
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يك از موارد زير

ل نشان داده ش
ش قابل پذيرش اس

-------------
ن توسط گروه

ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
قانونا حرام اس
-------------

دس ناظر مي تو

ميزي قطعات  فو

 از جمع كردن

مي 100 حداقل 
 كاري بالمانع اس

(ويژه داوط  
ضا تن زاده

11368730: )م

شده است.كدامي

  صحيح است.
 طرفي در جدول
ست پس جوش

-------------
آزمون بعدت

ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
موعه شرعا و ق

-------------
  نيست؟

ت موافقت مهند

ضخامت رنگ آمي

بود بايد قبلد
  باشد.

ري را به شعاع
ظت گردد،جوش

95 (         
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

كل مقابل اجرا ش

ص 4گزينه  287
است و ازداده

متر نشان داده اس

-------------
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
نبع از اين مجم
-------------
فوالدي صحيح ن
 شوند، در صورت

  د.
%، ض50كمتر از

 دسترس نخواهد
ه خواسته شده ب
حيط جوش كار
وش كاري حفاظ

(شهريور ان
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

يلي متر، به شك

  ست.
  ت.

  يست.

7صفحه  10حث
ميليمتر د 12ل

ميليم 2گرده را

-------------
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
ي بدون ذكر من
-------------
صب سازه هاي ف
دها مصرف مي

زدن برطرف شود
سط مساوي يا ك

  يدي باشد.
ز ساخت، قابل
 طرح و محاسبه
بوده و بتوان مح
شد و محيط جو

اجراي عمرا
گ

اهنمايي و رانندگي
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  مي باشد؟
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  صحيح است. 2گزينه  274صفحه  10مبحث  5- 4- 10زير جدول  1توضيح شماره براساس  جواب:
  قطعاتو براي  به حساب مي آيدشرايط معتدل ، درصد 50براي رطوبت مساوي يا كمتر از  5- 4- 10توضيحات زير جدول براساس 

  نوشته شده است. 30داشته باشد كه در متن سوال ميكرون ضخامت  40مقدار رنگ حداقل  فوالدي در داخل ديوار و نازك كاري بايد
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

  هاي زير در اجراي ساختمان هاي با مصالح بنايي صحيح است؟ كداميك از گزينه- 45
  )دوغاب سيماني در تقويت كارهاي بنايي بايد به نسبت حجمي يك سيمان و سه ماسه ريخته شود.1
  آهك مجاز نيست. - استفاده از مالت گل )درساخت ساختمان هاي سنگي2
هاي مصالح بنايي توخالي كه در ديوارهاي سازه اي مورد استفاده قرار )در مناطق زلزله خيز با خطر نسبي زياد، ضخامت پوسته واحد3

  ميلي متر باشد. 15مي گيرد نبايد كمتر از 
  دانه بندي مناسب داشته باشد، مجاز نيست. هاي سنگي درشت براي مصرف خاك در شفته، حتي اگر)وجود دانه 4
  

  صحيح است. 3گزينه  12صفحه  8 مبحثپ 4- 2- 2- 8بند  3قسمت براساس  جواب:
  غلط است 1گزينه  7- 2- 2- 8بند  1بر اساس قسمت ب

  غلط است 2گزينه  6- 2- 2- 8بند  2بر اساس قسمت 
  غلط است 4گزينه  9- 2- 2- 8بند  3بر اساس قسمت 

  صحيح است. 3گزينه بنابراين 
 -------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------  

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

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

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

  رود زمين استفاده كرد؟تاز كداميك از موارد زير مي توان به عنوان الك- 46
  12mm)ميله فوالدي با روكش مسي به صورت كوبيده شده در زمين با قطر حداقل 1
  )ميلگردهاي فوالدي داخل پي با بتن مسلح2
  20mmشده قائم با قطر حداقل )لوله گالوانيزه كوبيده يا دفن 3
  ميلي متر مربع 30)هادي مسي به صورت تسمه با سطح مقطع 4
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  صحيح است. 2گزينه  99صفحه  13مبحث  2- 9- 1- براساس بند پ جواب:
  ميليمتر) 16غلط است ( 1گزينه 
  ميليمتر) 25اينچ يا  1غلط است (  3گزينه 
  ميليمتر مربع) 50غلط است ( 4گزينه 

  صحيح است. 2گزينه بنابراين 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

  حداكثر طول مجاز شيلنگ الستيكي تقويت شده مخصوص اتصال دستگاه هاي گازي به سيستم لوله كشي گاز چند متر است؟- 47
1(0/1      2(2/1      3(5/1      4(0/2  
  

  صحيح است. 2گزينه  17مبحث  4- 4- 17بند  3قسمت پبراساس  جواب:
  سانتيمتر مي باشد 120حداكثر 

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

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

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

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- --------  
مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و آهن آالت كه براي بنايي تهيه شده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد، جزو كداميك از - 48

  اموال محسوب مي گردد؟
  )در هرصورت تابع اموال غير منفول است.1
  )چون براي احداث بنا شده مي باشد، تابع اموال غير منقول است.2
  زماني كه در بنا به كار نرفته باشد، تابع اموال منقول است.)تا 3
  )تا زماني كه در بنا به كار نرفته باشد، تابع اموال غير منقول است.4
  

  صحيح است.. 3قانون مدني گزينه   22ماده  بر اساس  جواب:
ده يا به واسطه خرابي از بنا جدا شده باشد مصالح بنايي از قبيل سنگ و آجر و غيره كه براي بنايي تهيه ش قانون مدني : 22ماده 

  مادامي كه در بنا به كار نرفته، داخل منقول است
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...

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

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

  ............... مي باشد.بيمه نيروي انساني، ماشين آالت و تجهيزات بر عهده..- 49
  )مجري ساختمان و صاحب كار4    )صاحب كار3    )ناظر2    )مجري (سازنده) ساختمان1
  

  صحيح است 1گزينه  139صفحه  2مبحث   6- 12براساس ماده  جواب:
  مجري است بيمه نيروي انساني، ماشين آالت و تجهيزات بر عهدههزينه 

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
تعداد و حداكثر زمان تعليق اجراي ساختمان چقدر است و پرداخت هزينه خسارات دوران تعليق به ترتيب بر عهده چه كسي - 50

  است؟
        صاحب كار –ماه  3بار و حداكثر  2)1
  صاحب كار –ماه  6) يك بار و حداكثر 2
      سازنده يا مجري ساختمان –ماه  3بار و حداكثر  2) 3
  صاحب كار –ماه  3) يك بار و حداكثر 4
  

  صحيح است. 4گزينه  143صفحه  2مبحث   20براساس ماده  جواب:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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اگر يك مهندس معمار داراي بيش از يك محل درآمد باشد،به طور مثال درآمد حاصل از خدمات مهندسي مربوط به پروانه اشتغال - 51
  شناسي رسمي و در آمد حاصل از آموزش و تدريس:اركبه كار و در آمد حاصل از 

  )به ازاي هر واحد شغلي يك معافيت مالياتي به وي تعلق مي گيرد.1
  لي وي تعلق مي گيرد.غ)فقط يك معافيت مالياتي به مجموع در آمدهاي ش2
  )هيچ گونه معافيت مالياتي به وي تعلق نمي گيرد.3
  واحدهاي شغلي محاسبه مي شود.)معافيت مالياتي وي بدون ارتباط با 4
   

  صحيح است. 2گزينه قانون مالياتهاي مستقيم   101ماده  2تبصره براساس  جواب:
در صورتي كه هر شخص حقيقي داراي بيش از يك واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با كسر فقط يك معافيت 

  .شود اين قانون مي )131( ماده موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخهاي مذكور در
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

مهندس مترور به درخواست مديرعامل شركت پيمانكاري مشغول به كار است و  خانم مهندسي در يك كارگاه ساختماني به عنوان- 52
از نظر روابط كار، مهندس مذكور با كدام واژه ناميده  مزاياي وي به حساب شركت فوق با امضاي مديرعامل پرداخت مي شود، حقوق و

  مي شود؟
  )كارگر4    )مهندس كارگاه3    )مهندس2      )كارمند1
  

  صحيح است. 4گزينه جمهوري اسالمي ايران قانون كار  3و  2 موادبراساس  جواب:
كارگر از لحاظ اين قانون كسي است كه به هر عنوان در مقابل دريافت حق السعي اعم از مزد ، حقوق ، سهم سود و ساير مزايا  - 2ماده 

 به درخواست كارفرما كار مي كند .

به درخواست و به حساب او در مقابل دريافت حق السعي كار مي كند.  كارفرما شخصي است حقيقي يا حقوقي كه كارگر - 3ماده 
مديران و مسئوالن و به طور عموم كليه كساني كه عهده دار اداره كارگاه هستند نماينده كارفرما محسوب مي شوند و كارفرما مسئول 

تي كه نماينده كارفرما خارج از اختيارات خود كليه تعهداتي است كه نمايندگان مذكور در قبال كارگر به عهده مي گيرند . در صور
  تعهدي بنمايد و كارفرما آن را نپذيرد در مقابل كارفرما ضامن است .

  صحيح است 4بنابراين در اين سوال مديرعامل كارفرما و خانم مهندس كارگر محسوب ميشود. بنابراين گزينه 
 ----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------  

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

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comخود را با ايميل لطفا نظرات و پيشنهادات 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
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  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  ن طرفين آن در طرح هاي عمراني با ارجاع به داوري كدام نهاد است؟در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بي مرجع حل اختالف- 53
  الطرفين يا هيات داوري)داور مرض 1
  مان برنامه و بودجه)ساز2
  )سازمان نظام مهندسي ساختمان3
  )شوراي عالي فني4
  

  صحيح است. 4شرايط عمومي پيمان گزينه  53ماده بند ج براساس جواب: 
ج ) هر گاه در اجرا يا تفسير مفاد پيمان بين دو طرف اختالف نظر پيش آيد ، هر يك از طرفها مي تواند درخواست اجرا موضوع يا 

 . مورد اختالف به داوري را به رئيس سازمان برنامه و بودجه ارائه نمايدموضوعات 

 . خواهد بودشوراي عالي فني . چنانچه رئيس سازمان ياد شده با تقاضاي مورد اشاره موافقت نمود ، مرجع حل اختالف  1تبصره 

قررات مربوط انجام مي شود . پس از اعالم نظر . رسيدگي و اعالم نظر شوراي عالي فني ، در چارچوب پيمان و قوانين و م 2تبصره 
 . شوراي ياد شده ، طرفها بر طبق آن عمل مي نمايند

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

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

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

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  شناسايي ريسك عبارت است از:- 54
  پروژه هر نگي انجام فعاليت هاي مديريت ريسكوچگ)فرآيند تعريف 1
  سازي ويژگي هاي آن )فرآيند تعيين ريسك هايي كه ممكن است بر پروژه اثر گذارد و مستند2
  )فرآيند الويت بندي ريسك هاي براي تحليل يا اقدام بيشتر3
  اهداف پروژه )فرآيند اتخاذ گزينه ها و اقدام هايي جهت افزايش فرصت ها و كاهش تهديد ها بر4
  

  صحيح مي باشد 2به نظر صحيح ترين گزينه  جواب:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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راي ساختمان (با مصالح)كه مبلغ آن به صورت مجموع . در قراردادهاي اجطرف ديوار باشدسطح ايوان و بالكن مسقف كه داراي دو - 55
  و كلي تعيين شده است. در مساحت سطح زير بناي ساختمان چگونه محاسبه مي شود؟

)معادل 1
4

معادل  )2  سطح بالكن به سطوح زير بنا اضافه مي شود. 1
2

  سطح بالكن به سطوح زير بنا اضافه مي شود. 1

معادل  )3
3

  )نحوه محاسبه تابع شرايط قرارداد است.4  سطح بالكن به سطوح زير بنا اضافه مي شود. 1
  

  صحيح است. 2گزينه  154صفحه  2مبحث  8ماده براساس  جواب:
 -------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------  

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

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

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

  كداميك از موارد زير از شرايط حسن شهرت شغلي و رعايت اخالق و شئون مهندسي مي باشد؟- 56
  )نداشتن محكوميت انتظامي قطعي درجه يك يا باالتر در زمان تسليم درخواست داوطلبي 1
  ن سابقه ورشكستگي به تقصير يا تقلب در فعاليت هاي حرفه اي خود يا بيش از دو بار خلع يد در پيمانكاري عمراني خود.)نداشت2
  سال از زمان صدور آراي قطعي عليه متقاضي 5)گذشتن بيش از 3
  )نداشتن سابقه خلع يد در هيچ يك از پروژه هاي عمراني خود.4
  

  صحيح است. 2گزينه كتاب قانون   3و اصالحيه صفحه  74صفحه قانون نظام مهندسي كتاب  59ماده براساس  جواب:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

حراست از ساختمان پس از تحويل كارگاه و قبل از تحويل مسئوليت نگهداري و  در قراردادهاي اجراي ساختمان (پيمان مديريت)- 57
  موقت به صاحب كار بر عهده چه كسي است؟

  )بر عهده مدير به هزينه خودش2    )به هزينه صاحب كار بر عهده مدير 1
  )بر عهده صاحب كار 4    )بر عهده صاحب كار با هزينه مدير 3
  

  صحيح است. 1نه گزي 2مبحث  162صفحه  10- 4بند  4ماده  براساس جواب:



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد...
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه 

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

متر از كف معبر  30آتش نشاني در مجاورت ساختمان مسكوني با ارتفاع  حداقل عرض مفيد قابل قبول معبر براي استقرار خودروي- 58
  ، چند متر مي باشد؟

1(5/4      2(6      3(8      4(10  
  

  صحيح است. 3گزينه   81صفحه  3مبحث  1- 19-1- 3براساس بند  جواب:
متر  23ساختمان هاي با ارتفاع بيش از متر و براي  6متر حداقل عرض مفيد قابل قبول معبر  23براي ساختمان هاي با ارتفاع كمتر از 

  متر مي باشد. 8حداقل عرض مفيد قابل قبول معبر 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  يادي صرف شده استبراي تهيه اين مجموعه زمان ز

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

نظر گرفتن ضوابط راه هاي خروج از بنا و فرار از حريق چه مقدار حداكثر عرض مجاز درهاي يك لنگه اي بر حسب ميلي متر با در - 59
  مي باشد؟

1(1400      2(1200      3(1000      4(800  
  

  صحيح است. 2گزينه   24صفحه  3مبحث  2- 2- 4-1- 3براساس بند  جواب:
مفيد باشد. همچنين عرض ميليمتر عرض  800در مواردي كه از درهاي دو لنگه استفاده شود، دست كم يكي از لنگه ها بايد داراي 

  ميليمتر بيشتر باشد. 1200هيچ در يك لنگه نبايد از 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه             ) 95(شهريور  اجراي عمرانپاسخ تشريحي آزمون 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  
ر  و مساحت بيشتر از ................... متر مربع كه در مجاورت فضاي باز و معبر قرار سطوح شيشه اي با عرض بيشتر از ............ ميلي مت- 60

  دارند ،بايد از شيشه ايمن و غير ريزنده باشند.
  2/1و 750)4    2/1و  600)3    4/1و  750)2    5/1و  900)1
  

  صحيح است. 1گزينه   41صفحه  4مبحث  8- 5-4- 4براساس بند  جواب:
مترمربع كه در مجاورت فضاي باز است بايد از شيشه ايمن وغير 5/1متر و مساحت بيش از  90/0عرض بيش ازسطوح شيشه اي با 

  ريزنده باشند.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

  

  
  تهيه و تنظيم :  

  گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
  

  ) 1395 شهريور( 
  

  
  

و پيشنهادات خود را با ايميل لطفا نظرات 
PouranGilan@gmail.com مطرح نماييد  

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه 

  شرعا و قانونا حرام است...
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