
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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  :آمادگي آزمون نظارت عمران جزوه

مباحث مقررات ملي و منابع آزمون  ايفهرست كليدي و كليد واژه

  عمراننظارت 

  
  

  خانه عمران اشراق:تهيه شده

  جوادرحماني، انسيه قربان نژاد: مؤلف

  

  

(جهت دریافت کل جزوه با شماره تلفن 09126418417 یا ایمیل  Ur.j.rahmani@gmail.com تماس حاصل فرمائید)       

Tel
 

ww.shop-eng.ir n

ll:09126418

ww

   417 

متناسب براي آزمون دوره دوم 1395  



 عمرانو منابع آزمون نظارت  يمباحث مقررات مل اي واژه ديو كل يديفهرست كل

 انسيه قربان نژاد -جواد رحماني                                 Ur.j.rahmani@gmail.com-اشراقخانه عمران           

22

 

  صفحه  سال  فهرست

  3    ها براي تشخيص منبع سؤاالت آزمونكليد واژه
  6  1384  نظامات اداري: 2مبحث 
 11  1392 ساختمانيهاي مصالح و فرآورده: 5مبحث 

  26  1392  بارهاي وارده بر ساختمان: 6مبحث 
  33  1392  پي و پي سازي: 7مبحث 
 37  1392 هاي با مصالح بناييطرح و اجراي ساختمان: 8مبحث 

 43  1392 هاي بتن آرمهطرح و اجراي ساختمان: 9مبحث 

  58  1392  هاي فوالديطرح و اجراي ساختمان: 10مبحث 
  65  1392  هاو اجراي صنعتي ساختمان طرح: 11مبحث 
 70  1392 ايمني و حفاظت كار در حين اجرا: 12مبحث 

 76  1391 پدافند غير عامل: 21مبحث 

  81  1392  تعمير و نگهداري ساختمان: 22مبحث 
 88  1390 قانون نظام مهندسي و كنترل ساختمان

 98  1380 هاي نگهباناصول و مباني گودبرداري و سازه

  105  1390  راهنماي جوش و اتصاالت جوشي
  117  1392  چهارمويرايش)2800ستانداردا(ها در برابر زلزله نامه طراحي ساختمانئينآ

  125  1382 آرمههاي بتن بندي ساختمان راهنماي قالب
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  ها براي تشخيص منبع سؤاالت آزمونكليد واژه

  
  

  اي مباحثكليد واژه ه  منابع

  2مبحث 
سنامه فني و ملكي اشن -ناظران حقوقي -ناظران حقيقي-طراح-انواع مجري-مهندسي ساختمان دفاتر

 -طراحان حقوقي -احراز صالحيت -تعاريف ناظر و مجري -دفترچه اطالعات ساختمان -ساختمان
  قرارداد -وزارت مسكن و شهرسازي –شهرداري  - پروانه ساختمان -ظرفيت اشتغال و حدود صالحيت

 5مبحث 

 -چوب - فلز -مالت -گچ -آهك -بلوك -بتن -سيمان-سنگدانه-سنگ-كاشي-هاي سفاليبلوك -آجر
پلي  -پالستيك -انواع پشم -پليمر -عايق حرارتي -عايق رطوبتي -رنگ و پوشش -شيشه -قير و قطران
 -تكستايل -ژئوگريد - FRPعناصر  -عايق سلولزي -اسفنج -الياف -پرليت -رس منبسط -استيارن

 -انواع سقف -ديوار غير باربر -انواع قاب -هاانواع سازه -هاي ساختمانيسيستم -نانو مواد -ستومراال
 )الكترود(مصالح جوشكاري  - مدوالر -كامپوزيت

 6مبحث 
بار  -گروه خطر پذيري -) رزنده، مرده، جراثقال، برف، يخ، باد، باران، زلزله، انفجا(انواع بار-بار ساختمان

 وزن اجزاي ساختمان -جرم واحد حجم مصالح -مخصوص مواد  جرم -گذاري

-حالت حدي سازه نگهبان-نشست -خطر گود-حفاري-گمانه-ژئوتكنيكي-خاكريزي -انواع پي  7مبحث 
  مهاربند -خاك نباتي -زهكش -زمين -شمع ها -مهاربندي سازه نگهبان

 8مبحث 

- دوغاب -حفره -پيوند -بند-بستر -بست ديوار-ساختمان سنگي-ساختمان خشتي-ساختمان بنايي
ديوار  -ديوار جداگر -ديوار باربر -كرسي چيني -جان پناه -نعل درگاه -كالف -ضخامت و طول مؤثر

سنگدانه، سيمان، آهك، گچ، خاك رس، ( مصالح -سقف تيرچه بلوك -طاق ضربي -ديوار نسبي -چيني
پيشامدگي  -درز انتطاع -)آب، آجر، بلوك، سنگ، خشت، فوالد، اتصال دهنده، مالت، بتن سيماني، چوب

فلزي، سفالي، (انواع پوشش سقف  -سقف شيبدار چوبي - ديوارجان پناه -اجراي نما -سقف كاذب -سقف
 -انقطاع درز-اجرايي عايقكاري رطوبتي لمسائ -)غوره گل، سقف قوسي، سقف استوانه اي، سقف گنبدي

 جرز -بادگير

 9مبحث 

تواتر  -)نگدانه، ماسه، شن، آب، سسيمان( مصالح بتن به صورت تخصصي-)نه فرآورده هاي بتني(ن بت
 -ميگرد و آرماتور - )پوزوالن، سيليس، خاكستر بادي( مواد افزودني -نمونه برداري و نگهداري مصالح بتن

 -بتن ريزي-تواتر نمونه برداري بتن -پوشش بتن -شرايط محيطي بتن -آسيب ديدگي بتن -اختالط بتن
برشي، (ديوار بتني  -شالوده -دال -خاموت -پايه اطمينان -درز بتن -قالب بندي -آرماتور بندي -انتقال بتن

 شمع -)حائل
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  10مبحث 
فوالدي و  -پيچ ها و سوراخ ها-مقاطع و اعضاي فوالدي-انواع قاب ها-حالت حدي-ساختمان فوالدي

 - اتصاالت اتكايي -اتصاالت اصطكاكي -اتصاالت فوالدي -گل ميخ -برشگير -رنگ آميزي -لرزه -زلزله
  روادراي قطعات فوالدي -الكترود -جوش

  11مبحث 

 -پيچ -)خيلي كم(جوشكاري  -خم كاري -مته كاري و سوراخ كاري قطعه فوالدي-ساختمان فوالدي
فوالدي  - LSFفوالدي سبك  -در قطعات فوالدي و شالوده انواع رواداري و انحراف مجاز -منگنه كردن
سازه بتن  - ICFماندگار قالب عايق  -بتن پيش ساخته -)عنصر افقي سازه اي(الوك -CFSنورد سرد

  قالب تونلي - 3Dسبكپانل سه بعدي  -مسلح

 12مبحث 

-باالبرماشين آالت ساختماني و -موقت-حفاظت-حفاظت فردي-ايمني در كارگاه-كارگاه ساختماني
 -حفاري چاه و مجاري آب و فاضالب -)از لحاظ ايمني و حفاظت(گودبرداري -تخريب -نردبان-داربست

 -سرپوشيده -كارگر -كار -پخت قير و آسفالت -)بطور مختصر( ياجرا و نصب سازه هاي فوالدي و بتن
 نقاشي و پوشش سطوح -كار بر روي بام -نصب قطعات پيش ساخته بتني -بشكه

 21مبحث 
هر مبحثي كه در مبحث ( -يخروجي اظطرار -فضاي امن-پناهگاه-انفجار-تهديدات-پدافند غيرعامل

 )سه و چهار و سيزده و چهارده و پانزده و شانزده نبود

  22مبحث 

ابالغيه و  -ناامن -عمر ساختمان -استعالم -حفاظ و نرده-مستأجر-مالك-بازرس-نگهداري از ساختمان
 -بهداشت -بازديد، بازرسي، تعويض، كنترل -امنيت ساختمان -تغيير كاربري -ريهاخطا -تخلف -حكم

دوره  -هجوم آفات -مكان زباله -حصار -امنيت و قفل ساختمان -پالك ساختمان -حفاظت ساختمان
  حفاظت در برابر حريق -آزمون-تناوب بازرسي

قانون نظام 
 مهندسي

تخلف و شكايت و -هيئت مديره- شوراي انتظامي-شوراي مركزي-هيئت عمومي-سازمان نظام مهندسي
پروانه -حدود صالحيت-ظرفيت اشتغال-هيئت اجراي انتخابات-پروانه اشتغال-جريمه و مجازات

جهات رد  -الزحمهحق - رأي گيري -صالحيت بيش از يك رشته -ارجاع كار -گروه تخصصي -ساختمان
 مهندس

راهنماي 
 جوش

مسائل اجرايي -معايب جوش-بازرسي جوش-درز جوش-)جوشكاري(دالكترو-جوشكاري-جوش
نصب  برشكاري، مونتاژ، رنگ، تميزكاري،سوراخكاري، تسمه سازي، مونتاژ، ساخت انواع ستون، ( فوالدي

 بازرسي جوش -انواع آزمايش -اتصاالت فوالدي-)ستون

گودبرداري

مهارسازي، آنكراژ، دوخت به پشت، (مهارسازي -سازه نگهبان-گودبرداري و خاكبرداريمسائل مرتبط با
 -قطع و ريشه درختان -شيب پايدار -)نيلينگ، ديافراگمي، مهار متقابل، اجراي شمع، سپر كوبي، خرپايي

مجازات  -سكو و پاگرد كارگران -جك و باالبر -وظايف پيمانكار، پركزدن كاميون -ساختمان مجاور
خسارت مادي و  -قانون مسئوليت مدني -تصرف معبر عمومي -تقصير -ايتجن -ديه -قتل -اسالمي

 كميته حفاظت فني و بهداشت كار -وظايف كارفرمايان -كارفرمايان مشمول قانون كار -معنوي
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نامه آيين
طراحي 
 هاساختمان

 -ساختمانهابندي گروه -نسبت شتاب مبناي طرح-نيروي افقي و قائم-استفاده از قاب خمشي -انواع زلزله
 -ضريب شكل طيف طرح -تعيين ضريب بازتاب ساختمان -حركت زمين  -نسبت شتاب مبناي طرح

 -زمان تناوب اصلي نوسان -ضريب نامعيني سازه -تراز پايه -نيروي برش پايه -اي ساختمانطراحي لرزه
 -ا قارچيدال تخت ي -سيستم دوگانه -سيستم ويژه -ضريب رفتار ساختمان -ضريب اهميت ساختمان

-روش -اندر كنش خاك و سازه -ضريب اضافه مقاومت -توزيع نيروي جانبي زلزله -سيستم تيرچه بلوك

 - شناسايي نوع زمين -ديافراگم -اثر ثانويه - P-∆اثر  -تغيير مكان جانبي نسبي -هاي تحليل ديناميكي خطي
هاي با مصالح بنايي مانساخت -نمايي توپوگرافيبزرگ -گسلش -فرونشست -زمين لغزش -روانگرايي

  هامشخصات انواع سقف -تحليل غير خطي -درجه بندي خطر نسبي زلزله -كالفدار

راهنماي 
  قالب بندي

 -قالب پانلي -قالب سنتي -قالب ديوار -قالب فونداسيون-فشار جانبي بتن-بار بتن بر قالب -قالب بندي
 -قالب تونلي -قالب ميزي -قالب دال و تير -تونقالب س -قالب لغزنده -قالب باالرونده - يكپارچه قالب

  قالب پل بتني -يوغ -سيستم جك -داربست بندي -قالب سقف -قالب پله
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  ساختمانبارهاي وارده بر : مبحث ششم

  اي مباحثكليد واژه ه  منابع

بار  -گروه خطر پذيري -) رزنده، مرده، جراثقال، برف، يخ، باد، باران، زلزله، انفجا(انواع بار-بار ساختمان  6مبحث 
  وزن اجزاي ساختمان -جرم واحد حجم مصالح -جرم مخصوص مواد  -گذاري

  6مبحث 

  صفحه  عنوان  بند
كليات 6-1  

  1  كاربرددامنه   6-1-1

  تعاريف  6-1-2
 اثرات بار  
 بارها  
 بارهاي اسمي  
 بار ضريبدار  
 بناها و تأسيسات ضروري  
 تغيير مكان نسبي طبقه  
 هاي حديحالت  
 هاي غير ساختمانيسازه  
 هاساختمان  
 ها و تأسيسات موقتساختمان  
 سيستم باربر جانبي  
 ضريب اهميت  
 ضريب بار  
 ضريب مقاومت  
 كاربري  
 گروه خطر پذيري  
  ذيصالحمرجع  
 مقاومت  
 مقاومت اسمي  
 مقاومت طراحي 

1  

 سختي و مقاومت1-3-1-6 الزامات مبنا  6-1-3
 هاي حدي نهايي يا مقاومتروش حالت  
 طراحي به روش تنش مجاز  
 تحليل، آزمايش، تهيه مدارك(هاي عملكردي روش( 

4  

  6 قابليت بهره برداري6-1-3-2
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نحوه طراحي
  6 نيروهاي خود كرنشي6-1-3-3
  6 تحليل6-1-3-4
  7 انسجام كلي سازه6-1-3-5

 انسجام كلي سازه  6-1-4
 طراحي سيستم سازه 

7  

 سازه اييهاستميسو سايرهاساختمانگروه بندي   6-1-5
 گروه بندي خطر پذيري  
 هاي خطر پذيري گوناگونگروه  
 مواد شيميايي خطرناك، بسيار خطرناك و منفجره  
  گروه بندي خطر پذيريضريب اهميت مربوط به  
 كاهش خطرپذيري  
 پيشگيري از خطر 

7  

بارها تركيب 6-2  
  13 كليات  6-2-1

  13 عاليم اختصاري  6-2-2

تركيب بارها در طراحي به  6-2-3
  حدي يها حالتروش 

  14 كاربرد6-2-3-1
هاي هاي حدي نهايي در طراحي ساختمانبارهاي حالتتركيب6-2-3-2

  آرمه بتن
14  

-ساختمانر هاي حدي مقاومت در طراحي سايبارهاي حالتتركيب6-2-3-3

  هاي فوالديها از جمله ساختمان
16  

  17  تركيب بارها در طراحي به روش تنش مجاز6-2-3-4
  19  برداريهاي حدي بهرهتركيب بارهاي حالت6-2-3-5

 ركيب بارها براي حوادث غير عاديت  6-2-4
  وسايل نقليه بدون فروپاشي و ضربهبارهاي آتش، انفجار  
 كاربرد  
 ظرفيت  
 ظرفيت باقيمانده  
 مالحظات پايداري 

20  

بار مرده 6-3  
  21 كليات  6-3-1

  21 وزن اجزاي ساختمان و مصالح مصرفي  6-3-2

  21 و تجهيزات ثابتساتيوزن تأس  6-3-3

يكياستات درويهبارهاي خاك و فشار  6-4  
  23 كليات  6-4-1



 عمرانو منابع آزمون نظارت  يمباحث مقررات مل اي واژه ديو كل يديفهرست كل

 انسيه قربان نژاد -جواد رحماني                                 Ur.j.rahmani@gmail.com-اشراقخانه عمران           

2828

  23 شارهاي جانبيف  6-4-2

 زير فشار وارد بر كف و شالوده  6-4-3
 بار طراحي جانبي خاك 

24  

بار زنده 6-5  
  تعاريف  6-5-1

 بار زنده  
 بار زنده بام  
 فضابند  
 سيستم حفاظ پاركينگ  
 سيستم دستگيره  
 سيستم نرده حفاظ  
 سيستم نرده  
 نردبان ثابت 

27  

 بار زنده گسترده يكنواخت  6-5-2
 بار زنده الزم  
 ضوابط مربوط به ديوارهاي تقسيم كننده  
 ترين وضع بارگذارينامناسب 

28  

  29  بار زنده متمركز  6-5-3

  نردبان ثابت، وفاظ پاركينگ، حست انداز، درده حفاظ، ننردهيهاستميسبارهاي وارده بر  6-5-4
 هاي نرده و نرده حفاظبار وارده بر سيستم  
 بار وارده به دست انداز  
 بار وارده به سيستم حفاظ پاركينگ  
 بار وارده نردبان ثابت 

30  

  بارهاي ضربه اي  6-5-5
 كليات  
 هاها و بالكنآويزهاي كششي نگهدارنده كف  
 هاي نگهدارنده ماشين آالتسازه  
 هاي نگهدارنده آسانسورهاسازه 

31  

  32  نامشخص بار زنده  6-5-6

 كاهش بارهاي زنده طبقات  6-5-7

 كليات  
  در بارهاي زنده يكنواختكاهش  
 بارهاي زنده سنگين  
  خودروهاي سواري نگيپاركمحل عبور و يا  
 محل اجتماع و ازدحام  
 طرفههاي يكهاي مربوط به دالمحدوديت 

32  
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  كاهش در بارهاي زنده بام  6-5-8
 كليات  
 دار و قوسيهاي تخت، شيببام  
 اغچه پشت بامب(هاي داراي كاربري ويژهبام( 

34  

  بارهاي جراثقال  6-5-9
 كليات 

 حداكثر بار جراثقال  
 نيروي ضربه قائم  
 بار جانبي  
 نيروي طولي  
 هاحداقل بارهاي زنده گسترده يكنواخت و بار زنده متمركز كف  
 ضريب عضو براي بار زنده 

35  

ار سيلب 6-6  
  43 كليات  6-6-1

  تعريف  6-6-2
 ديوار فرو ريزشي  
 سيل طرح و ارتفاع سيل طرح  
 خطر سيلمنطقه ويژه 

43  

  44 الزامات و بارهاي طراحي  6-6-3

بار برف 6-7  
  47 بار برف زمين  6-7-1

  بار برف بام  6-7-2
 تقسيم بندي شهرهاي كشور از نظر بار برف  
 هاي با شيب كمبار برف حداقل براي بام 

48  

  51 ضريب اهميت  6-7-3

 يبرف گير ضريب  6-7-4
 گروه ناهمواري محيط 

51  

  52 يشرايط دماي ضريب  6-7-5

 بشي ضريب  6-7-6
 لغزنده و مانع دار بودن بام 

53  

 بارگذاري جزيي   6-7-7
 برف متوازن  
 تيرهاي ممتد چند دهانه 

54  

  55 بارگذاري نامتوازن  6-7-8

  57 ترنييانباشتگي برف در بام پا  6-7-9
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 تر ساختمانبام پايين 
 هاي مجاورساختمان 

  58 و دست انداز بام يباالآمدگ  6-7-10

  59  برف لغزنده  6-7-11

  59 سربار باران بر برف  6-7-12

  60 ناپايداري بركه اي  6-7-13

 موجود يها بام  6-7-14
 ساخت و ساز جديد  
 تغييرات در ساختمان  
 افزايش طبقه 

60  

باران  ارب 6-8  
  61  كليات  6-8-1

  61  عاليم  6-8-2

  62  زهكشي بام  6-8-3

 ناشي از باران طرحبارهاي   6-8-4
  دبي جريانQ هاي زهكشي مختلفشبكه  
 نمونه شبكه زهكشي مجزا براي بام 

62  

  64  ناپايداري انباشتگي آب  6-8-5

يخ زدگي جوي-يخ  بار 6-9   
  67  كليات  6-9-1

  67  بار يخ  6-9-2

  68  ضخامت طراحي يخ ناشي از يخ زدگي باران  6-9-3

  68  ضريب ارتفاع  6-9-4

  69  ضخامت اسمي يخ  6-9-5

  69 اثر باد بر سازه ها و اجزاي پوشيده از يخ  6-9-6

  69 بارگذاري جزيي  6-9-7

بار باد 6-10  
  71  كليات  6-10-1

  71  ها و سازه هافشار ناشي از باد بر ساختمان  6-10-2

  73  فشار مبناي باد  6-10-3

  73  روش محاسبه بار باد  6-10-4
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  هاي بتن آرمهطرح و اجراي ساختمان: مبحث نهم

  اي مباحثكليد واژه ه  منابع

 9مبحث 

تواتر  -) بنگدانه، ماسه، شن، آ، سسيمان( مصالح بتن به صورت تخصصي-)ينه فرآورده هاي بتن(ن بت
و  لگرديم -) يپوزوالن، سيليس، خاكستر باد( مواد افزودني -نمونه برداري و نگهداري مصالح بتن

بتن -تواتر نمونه برداري بتن -پوشش بتن -شرايط محيطي بتن -بتن يدگيد بيآس -اختالط بتن -آرماتور
ديوار بتني  -شالوده -دال -خاموت -پايه اطمينان -درز بتن -قالب بندي -آرماتور بندي -انتقال بتن -ريزي

 شمع -) لبرشي، حائ(

  
  9مبحث 

  صفحه  عنوان بند

كليات 9-1  
  1  هدف 9-1-1
  1  دامنه كاربرد 9-1-2
  1 مباني طراحي 9-1-3
  2 ايمني در برابر زلزلهتأمينضوابط خاص براي 9-1-4
  2  واحدها 9-1-5
  3 عاليم و اختصارات 9-1-6

شرايط كلي ارائه و تاييد مدارك فني و مستند سازي 9-2  
  5 نقشه ها و مدارك فنيارائه طرح و محاسبه، 9-2-1
 نظارت و بازرسي 9-2-2

 دفترچه 
7  

  9 آزمايش و بارگذاري 9-2-3
  9 خاص طراحي يا اجراهاي روشتصويب  9-2-4

مصالح و اجزاي بتن  9-3  
107صفحه  10نبود فصل *   

  11  كليات 9-3-1
  سيمان 9-3-2

 اي، سيمان اي يا سربارهسفيد، رنگي، آميخته، پرتلند پوزوالني، روباره(سيمان پرتلند
11  
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 )بنايي
 ايحمل و نگهداري سيمان كيسه اي و فله 

 سنگدانه با مصالح سنگي 9-3-3
  اندازه اسمي ترين بزرگمحدوديت  
 سنگدانه سبك  
 نگهداريوحمل و نقل 

16  

  19  آب 9-3-4
  19 مواد افزودني 9-3-5
 مواد جايگزين سيمان يا مكمل سيمان 9-3-6

 پوزوالن  
 سيليس  
 خاكستر بادي  
 مواد شبه سيماني 

20  

ميلگردهاي مصرفي 9-4  
  23 عاليم اختصاري 9-4-0
 ميلگردهاي فوالدي 9-4-1

  24(رده ميلگرد(  
  24(طبقه بندي ميلگرد(  
  26( ميلگردمشخصات هندسي(  
 26( جوش پذيري ميلگرد(  
 27( حداكثر كربن(  
  27( بندينشانه گذاري و بسته(  
 28(حمل و نقل و نگهداري( 

24  

  29 وزيتيپكام ميلگردهاي 9-4-3

بتنمقاومت  9-5  
  32 عاليم اختصاري 9-5-0
  كليات 9-5-1

 آزمايش بتن  
 مقاومت فشاري بتن  
 اينمونه استوانه 

33  

  35 اختالط بتنهاينسبتمباني تعيين  9-5-2
 آزمايشي هاي مخلوطتجربه كارگاهي واساسبراختالطهاي نسبتتعيين  9-5-3

  36(رده بندي بتن(  
  36(نسبت اختالط(  
  37(انحراف استاندارد(  
 39(هارتبه بندي كارگاه( 

36  
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 آماده سازي محل بتن ريزي 
  60  اختالط بتن 9-7-2
  انتقال بتن 9-7-3

 حمل بتن  
 چرخ دستي  
 ناوه شيب دار  
 تلمبه دستي  
 پمپ  
 باكت يا جام 

62  

  بتن ريزي 9-7-4
 استفاده از مواد حباب زا  
  شالودهبتن ريزي  
  ريزي دال و سقفبتن  
 يوار و تير، دبتن ريزي ستون 

63  

  تراكم بتن 9-7-5
 ويبراتور 

65  

  66 بتنسطح پرداخت 9-7-6
  عمل آوري 9-7-7

 نگهداري و حفظ بتن 
69  

 اجراي بتن در شرايط غير متعارف 9-8
  73 شرايط غير متعارف 9-8-1
 اجراي بتن در هواي گرم 9-8-2

 حداكثر دماي بتن  
 تخمين سرعت باد 

73  

  78  ضوابط ويژه اجراي بتن در مناطق ساحلي خليج فارس و درياي عمان 9-8-3
 ضوابط ويژه اجراي بتن در هواي سرد 9-8-4

 حداقل دماي بتن  
 محافظت بتن سخت شده  
 زدگييخمحافظت از 

80  

 )پمپ شونده(مشخصات بتن پمپي 9-8-5
 ظرفيت پمپاژ بتن 

85  

  87 )شاتكريت(پاشيدنيهايبتنمشخصات  9-8-6
  87  )قيف و لوله(مصرفي براي بتن ريزي از طريق ترميهايبتنمشخصات  9-8-7
  88 بتني در جاريزهايشمعمصرفي درهايبتنمشخصات  9-8-8

 انواع بتن –ه بتن ويژ 9-9
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  89 عالئم اختصاري 9-9-0
  89  كليات 9-9-1
  90 بتن بر مقاومت 9-9-2
  94  بتن اليافي 9-9-3
  96 تراكم خودبتن  9-9-4
  100 بتن اصالح شده با پليمر 9-9-5
  102  بتن سنگين 9-9-6
  104  بتن سبك 9-9-7

  ارزيابي و كنترل و بازرسي بتن و مصالح مصرفي 9-10
 تواتر نمونه برداري و مشخصات مصالح* 

  107 عالئم اختصاري 9-10-0
  108  كليات 9-10-1
 پرتلندهايسيمانضوابط پذيرش 9-10-2

  108(برداري سيمان  نمونهتواتر(  
 يميايي و مكانيكي سيمان، شمشخصات فيزيكي 

108  

 ضوابط پذيرش سنگدانه هاي مصرفي در بتن 9-10-3
  برداري سنگدانه  نمونهتواتر  
  ضوابط سنگدانه  
 دانه بندي سنگدانه  
 پولكومجاز مواد زيان آورميزانحداكثر 

115  

 پذيرش آب مصرفي در بتنضوابط  9-10-4
  برداري نمونهتواتر  
  آشاميدني غيرآب  
 آورزيانموادمجازمقدار 

123  

 ضوابط پذيرش مواد افزودني مصرفي در بتن 9-10-5
 مواد افزودني بتنهايآزمون 

126  

  128 ضوابط پذيرش پوزوالن ها و مواد شبه سيماني 9-10-6
 بتنضوابط پذيرش ميلگردهاي مصرفي در 9-10-7

  برداري ميلگرد نمونهتواتر  
 مشخصات ميلگرد 

128  

 مصرفي در كارگاههايبتنضوابط پذيرش 9-10-8
 133( برداري از بتن نمونهتواتر  نمونه برداري و(  
  135( برداري نمونهعدم نمونه گيري(  
 136(ارزيابي مقاومت بتن( 

133  
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 138(مم دوا، كم مقاومت، كبتن غيرقابل قبول( 
 143(نمقاومت بتارزيابيوزمون، آآزمونه( 

  147 كنترل و بازرسي بتن و اجراي آن 9-10-9

  ضوابط فوالد گذاري 9-11  
  151 بريدن ميلگرد 9-11-1
  151 خم كردن ميلگرد 9-11-2
 جايگذاري و بستن آرماتورها 9-11-3

 رواداري انحراف ميلگردها  
 به هم بستن ميلگرد 

152  

  153 انواع مختلف فوالد توأمكاربرد  9-11-4
  153  رواداري ها 9-11-5
  153 نقشه ها و جزئيات الزم براي اجراي ميلگردها 9-11-6

 ضوابط قالب بندي در بتن، لوله ها و مجراهاي مدفون و درزهاي بتن 9-12
  155 عالئم اختصاري 9-12-0
 كليات و تعاريف 9-12-1

  155(بندي قالب وقالب(  
 156،166(ا هاي قالبسيستم سازه(  
 157(كاربرد قالب(  
 157(رواداري(  
 160(مصالح قالب(  
 160(اجراي قالب(  
 161(پايه اطمينان(  
  162(آب زيربتن ريزي در(  
 162(قالب برداري(  
 163(برداشتن پايه اطمينان(  
 164(زمان قالب برداري(  
 165(ها هاي طراحي قالبروش(  
  165(قالب بربارهاي وارد(  
 166(هاي انواع اعضاي بتني قالباي هاي سازهسيستم(  
 166(هاي بتن جزئيات و اسناد و مدارك فني قالب(  
  168(حداكثر تغيير شكل مجاز اعضاي خمشي(  
 168(بار قائم قالب(  
  170(نيروي بركنش ناشي از باد بر قالب افقي بتن(  
 172(نبتدرمدفونمجراهايولوله ها( 

155  

  درزهاي بتن 9-12-2
 درزهاي اجرايي 

173  
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 درزهاي انبساط 
 درزهاي انقطاع 

  اصول تحليل و طراحي 9-13
  177 عالئم اختصاري 9-13-0
  178  گسترده 9-13-1
 اهداف طراحي 9-13-2

 ايمني  
 قابليت خدمت رساني  
 قابليت استفاده مجدد  
 مقاومت در برابر خرابي پيش رونده  
 دوام 

179  

 اصول پايه طراحي 9-13-3
 هاي طراحيروش 

180  

  181 ضرايب ايمني 9-13-4
 اعضاي سازه اي 9-13-5

 اياعضاي ميله  
 اياعضاي صفحه  
 اياعضاي پوسته  
 اعضاي سه بعدي 

182  

 اصول تحليل 9-13-6
 سازه تحليل  
 تحليل خطي  
 تحليل خطي با باز پخش محدود  
 تحليل غير خطي  
 تحليل پالستيك 

183  

 مشخصات مصالح 9-13-7
 مقدار ضريب ارتجاعي بتن  
  حرارتي بتنضريب انبساط  
 ضريب پواسون  
 رده بتن  
 رده ميلگرد  
 استفاده از ميلگرد  
 مقدارℷ 

184  

 مشخصات هندسي 9-13-8
 طول دهانه موثر  
 اختالف اعداد در نظر گرفته شده با نقشه اجرايي  
 اثر ترك خوردگي 

186  
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  187  بارگذاري 9-13-9
 طراحي در حالت حدي نهايي مقاومت 9-13-10

 نيروي مقاوم  
 در مقطع در حالت حدي نهايي) محوري، مشي، پيچشي و برش(شده  نيروي ايجاد  

  تركيبات بارگذاري در حالت حدي نهايي

187  

  190 كنترل در حالت حدي بهره برداري 9-13-11

خمش و بارهاي محوري 9-14  
  191 عالئم اختصاري 9-14-0
  192  گسترده 9-14-1
  193 محوريحالت حدي نهايي مقاومت در خمش و نيروي 9-14-2
 فرضيات طراحي مقطع 9-14-3

 هاي نسبي فوالد و بتنتغيير شكل  
 حداكثر تغيير شكل نسبي بتن  
 تنش فوالد  
 مقاومت كششي بتن  
 نمودار تنش فشاري بتن 

194  

 ضوابط كلي طراحي 9-14-4
 مقطع متعادل  
 تأمين مقاومت در قطعات تحت خمش  
 ايقطعات ميله 

195  

 آرماتورها در قطعات خمشيهاي محدوديت 9-14-5
 حداكثر مقدار آرماتور كششي  
 حداقل مقدار آرماتور كششي  
 توزيع آرماتور خمشي 

196  

  197 شكل و تيرچه هاي بتنيTضوابط تيرهاي 9-14-6
  200 فاصله تكيه گاه هاي جانبي قطعات خمشي 9-14-7
  200 فشاريابعاد طراحي براي قطعات 9-14-8
 )هاستون(آرماتورها در قطعات فشاريهاي محدوديت 9-14-9

 هادورپيچ 
201  

  202 مقاومت اتكايي 9-14-10
  جهت اعضاي خمشي يا فشاريگذاريفوالدهاي محدوديت 9-14-11

 محدوديت فاصله ميلگرد  
 گروه ميلگردهاي در تماس  
 ميلگردهاي انتظار خم شده 

203  
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 برش و پيچش 9-15
  207 عالئم اختصاري 9-15-0
  211  گسترده 9-15-1
 211 حالت حدي نهايي مقاومت در برش 9-15-2

  212 شده بتنتأميننيروي برشي مقاوم 9-15-3
 شده توسط آرماتورهاتأميننيروي برشي  9-15-4

 انواع آرماتور برشي  
 نيروهاي برشي مقاوم انواع آرماتورها 

213  

  215 ضوابط كلي طراحي براي برش 9-15-5
 برشيآرماتورهايمحدوديت  9-15-6

 مهار آرماتور عرضي  
 حداقل آرماتور برشي  
 حداكثر فواصل خاموت برشي 

216  

  217 پيچشنهاييحالت حدي  9-15-7
  218 پيچشيآرماتورهايشده توسطتأمينلنگر پيچشي مقاوم 9-15-8
  219 پيچش و برش–تركيب پيچش و خمش 9-15-9
  219 پيچشيآرماتورهايهاي محدوديت 9-15-10
  221 نامعينهايساختمانلنگر پيچشي نهايي در اعضاي 9-15-11
 جزئيات تكميلي آرماتورهاي عرضي 9-15-12

 هاخاموت  
 قطر خاموت  
 فواصل خاموت 

221  

 برش اصطكاكي 9-15-13
 به كارگيري ضوابط  
 حالت حدي نهايي مقاومت  
 ضوابط طراحي  
 سطح برش 

223  

  )تيرهاي عميق(ارتفاع زيادضوابط ويژه براي اعضاي خمشي با 9-15-14
 نسبت طول دهانه آزاد به ارتفاع  
 بار روي تيرد در وجه فشاري  
 حدي مقاوم نهايي در برش در تيرهاي عميق حالت  
 هاي آرماتورهاي برشي تيرهاي عميقمحدويت 

225  

 و شانه هاهادستكضوابط ويژه براي 9-15-15
 نسبت دهانه به ارتفاع موثر  
 ارتفاع موثر 

227  
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 حدي مقاوم نهايي در برش، خمش و كششحالت 
 ضوابط طراحي  
 سطح اتكا 

  229 ضوابط ويژه براي ديوارها 9-15-16
 و شالوده هاهادالضوابط ويژه براي 9-15-17

 هاي برشيكالهك 
231  

  237 هاقابضوابط ويژه براي اتصاالت 9-15-18

 اثر الغري و كمانش 9-16
  239 يعالئم اختصار 9-16-0
  241  گسترده 9-16-1
  241  كليات 9-16-2
  242 طبقات مهارشده جانبي 9-16-3
  424 طول آزاد قطعات فشاري 9-16-4
  243 طول موثر قطعات فشاري 9-16-5
  244 يراسيونژشعاع  9-16-6
  244 ضوابط اثر الغري 9-16-7
  245 خمشيلنگرهايروش تشديد  9-16-8
  248 حداقل برو محوري بار 9-16-9
  248 اثر الغري در قطعات فشاري تحت اثر خمش دو محوره 9-16-10
  249  تشديد لنگر خمشي در قطعات خمشي متصل به قطعات فشاري 9-16-11

  تغيير شكل و ترك خوردگي 9-17
  251 عالئم اختصاري 9-17-0
  253  گسترده 9-17-1
  تغيير شكل 9-17-2

 سختي قطعات  
 اضافه افتادگي دراز مدت  
  بلند مدتبارهاي  
 حداقل ارتفاع يا ضخامت تير با دال يكطرفه  
 هاي دوطرفه بدون تير ميانيحداقل ضخامت دال  
 تيرهاي لبه 

253  

 ها خوردگيترك  9-17-3
 عرض ترك 

259  
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1نظام مهندسی عمرانآزمون آزمایش نظارتنام و نام خانوادگی:

گزینه دگزینه جگزینه بگزینه الفسوالشماره

1
اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیات مدیره رسیدگی و 

که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد جزو وظایف ... 
است.

شوراي انتظامی استانشوراي مرکزيمجمع عمومیهیات مدیره

در انتخابات اعضاي هیات مدیره در صورتی که راي هنده اسامی افرادي 2
دوباره رأي گیري می شودتمامی اسامی حذف می شودفقط آن اسامی حذف می شودبرگ رأي حذف خواهد شداعالم شده را بنویسد ....غیر از داوطلبان

حداقل ضخامت پوشش بتن تیرچه ها در مناطق ساحلی خلیج فارس 3
میلیمتر55میلیمتر60میلیمتر70میلیمتر80چقدر می باشد؟

-و برشی در اتصاالت اصطکاکی ....... مالك میدر تعیین مقاومت کششی4

باشد.
-سطح مقطع اسمی پیچ و میله

هاي دندانه نشده
سطح مقطع دندانه شده پیچ و 

هاي دندانه نشدهمیله
سطح مقطع دندانه شده پیچ و 

هاي دندانه شدهمیله
-سطح مقطع اسمی پیچ و میله

هاي دندانه شده

فشاري متمرکز تکی و مولفه فشاري زوج نیروي الزامات ......... براي نیروي 5
کمانش فشاري جانلهیدگی جانکمانش جانبی جانتسلیم موضعی جانمتمرکز کاربرد دارد.

در نصب قطعات فوالدي طول پیچ باید به اندازه اي باشد که پس  از 6
چهار دندانهیک دندانهدندانهسه دو دندانهمحکم کردن آن حداقل ..... کامل پیچ از مهره بیرون بماند.

7
هاي پشت بند در جوش نفوذي در اتصاالت در صورت نیاز به تعبیه تسمه

گیردار از پیش تایید شده برداشتن پشت بندهاي مورد استفاده در اتصال 
ها و جان مقطع ستون....................هاي پیوستگی به باورق

پس از اتمام عملیات جوشکاري 
نیست.الزامی 

پس از اتمام عملیات جوشکاري 
الزامی است.

قبل از اتمام عملیات جوشکاري 
الزامی نیست.

از اتمام عملیات جوشکاري قبل
الزامی است.

ضریب برف گیري براي بام غیر برف گیر در منطقه اي که عموما با ارتفاع 8
8/09/011/1باشد؟باشد، چقدر میمتر می7
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9
حفاظ باید طوري طراحی شود که بار گسترده ........ کیلو نرده و یا حفاظ 

نیوتن بر متر طول را در هر جهتی در امتداد نرده یا یا نرده حفاظ 
راتحمل کند.

8/075/09/085/0

10
ها بارهاي ناشی از انفجار در نظر گرفته هایی که براي آندر مورد سازه

باربري سازه و اعضاي آن ..... شود,، الزم است ظرفیت باقی مانده می
بررسی شود.

پس از حذف عضوي از آنپس از اصالح عضوي از آنبدون در نظر گرفتن بار مردهبدون در نظر گرفتن بار زنده

11
براي رنگ آمیزي ...... قسمت هاي فوالدي ابتدا سطح را با یک حالل قوي 

بر روي سطوح کامال چربی زدایی کرده و سپس یک الیه واش پرایمر 
اعمال می نمایند.

سطوح خورده شدهسطوح آلومینیومیسطوح ناصافسطوح زنگ ده

الیاف آزبستی .... در ساخت فرآورده هاي عایق کاري حرارتی استفاده 12
در صورت استاندارد بودن مجاز نبایدمجاز استشود.

در صورت ضرورتاست

13
توسط سیالب انتقال پیدا کره و به بارهاي ناشی از مواد زائد (نخاله) که 

کند؛ باید به عنوان هایی از آن ضربه وارد میها و سازه یا بخشساختمان
............... در ............... محل مورد نظر گرفته شود.

تریننزدیک–ز افقی بار متمرکتریننزدیک–بار متمرکز قائم ترینبحرانی–بار متمرکز افقیترینبحرانی–بار متمرکز قائم 

14
ها که در معرض پیچش یل تغییر شکل جهت در اعضاي خمشی قاب

هاي ........که دور همه گیرند، باید از خاموتها قرار میتنش در تکیه گاه
پیچد استفده شود.میلگردهاي اصلی می

خاموت بسته یا مارپیچخاموت بسته و مارپیچمارپیچخاموت بسته

حقیقی زمانی می تواند مسوولیت نظارت پروژه دیگري را تقبل نماید ناظر 15
مرجع صدور پروانه و سازمان سازمان استان و شهرداريکه گزارش پایان آن کار به ....... رسیده باشد.

مسکن و شهرسازي
سازمان استان و سازمان مسکن 

و شهرسازي
مرجع صدور پروانه و سازمان 

استان

16
هایی به کلیه وجوه ستون متصل شده تیرها یا دستکدر صورتیکه که

متر از ..... ها در مقطعی به فاصله حداکثر ..... میلیتوان خاموتباشند می
در ...... تیر یا دستک کتوقف کرد.

کم –ترین زیر پایین–65
کم –ترین زیر پایین–75بلندترین–روي باالترین –65ترینارتفاع

بلندترین–روي باالترین –75ترینارتفاع

هیچکدامبرق ساختمانبرق سه فازمولد برق اضطراريبرق آسانسور  اضطراري باید از طریق .... تامین شود.17

در مواردي که زنگ زدگی فوالد محتمل است، مانند لوله هاي فاضالب و 18
مسچدنقلعرويآب رسانی از ... استفاده میشود.
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2آزمون آزمایشی نظارت عمران 
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2مهندسی نظامعمرانآزمون آزمایش نظارتنام و نام خانوادگی:

گزینه دگزینه جگزینه بگزینه الفسؤالشماره

1
مستقیما در انجام عملیات خاکبرداري همه افرادي که

نیستند، باید حداقل در فاصله ... متري دایره عملکرد 
دستگاه قرار گیرند.

4536

در اعضا فوالدي در صورت استفاده از وصله مستقیم، وصله 2
انگشتانهشیاريگوشهنفوذيباید با جوش ..... کامل صورت گیرد.

زدایی سیم بدون پوشش تنشباشد؟پیش تنیده نمیکدام مورد از انواع فوالد 3
شده

رشته متشکل از هشت سیم 
زدایی شدهبدون پوشش تنش

میله فوالدي پر مقاومت 
بدون پوشش

رشته متشکل از هفت سیم 
زدایی بدون پوشش تنش

شده

15تواند با اخطار کتبی یک از موارد زیر مجري میدر کدام4
نماید؟روزه قرارداد خود را فسخ 

کار در تحویل محل تأخیرصاحب
کار یا مجوزهاي قانونی الزم 

ماه2بیش از 

کار در پرداخت تأخیرصاحب
الزحمه و مطالبات مجري حق

با توجه به مدت قرارداد بیش از 
روز30

کار در تحویل تأخیرصاحب
محل کار یا مجوزهاي قانونی 

ماه2الزم بیش از 

کار اجراي کهصاحبدرصورتی
ه را بدون قصور مجري پروژ

10به هر دلیل بیش از 
درصد مدت قرارداد به تأخیر 

بیندازد.

5
هاي با حداکثر بندي، حمل و نگهداري شنبراي بسته

متر، باید در چند گروه نگهداري میلی38ي بیش از اندازه
شوند؟

25کمتر و بیشتر از -دو گروه
مترمیلی

20کمتر از - سه گروه
25و 20بین- مترمیلی
25بیشتر از - مترمیلی

مترمیلی

کمتر و بیشتر از -دو گروه
مترمیلی19

19کمتر از - سه گروه
25و 19بین - مترمیلی
25بیشتر از - مترمیلی

مترمیلی
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آلیاژ مورد استفاده در قالب بندي بتنی داراي چه آلیاژي 6
6064و 60636061و 60636061و 60626062و 6061باشد؟می

7
جزء 1ظرفیت اشتغال دیپلمهفنی و معمار تجربی پایه 

شرکاي شاغل دفتر مهندسی اجراي ساختمان چند مترمربع 
تواند باشد؟در هر مقطع زمانی می

400500300200

ها باید با ....... یا هاي بتنی پیش ساخته بولتدر ساختمان8
–گرماي کاهنده آب کاري–شعله تمیز کننده کاريآب–گرماي کاهنده مکانیکی ...... شوند.

گالوانیزه–شعله تمیز کننده گالوانیزه

9
اي که ضخامت آنها ..... هاي پرکنندهدر اتصاالت پیچی، ورق

هاي ورق وصله تمام هایشان باید همباد لبهباشد، لبهاز  می
شود.می

-میلی6–مساوي یا بیشتر مترمیلی6–مساوي یا کمتر مترمیلی8–بیشتر 

مترمیلی8–کمتر متر

10

که توسط یک بال متصل هاي تک نبشی درصورتیدر نیمرخ
ي اتصال در هر ردیف در وسیله4شده باشند و حداقل 

امتداد تأثیر نیرو موجود باشد، ضریب تأخیر برش چه میزان 
باشد؟می

8/036/06/07/0

11
از  ...... درصد تغییر شکل بام بر براي بارهاي با شیب کمتر 

اي شدن محاسبه و ارزیابی اثر بار کامل برف با لحاظ اثر برکه
شود.می

1234

12
دستگاه نظارت باید تا خاتمه دوره تضمین و حداقل .... ماه 
پس از پایان کار هر پروژه سابقه کامل نتایج آزمایش شده 

روي بتن مصرفی را نگه دارد.
912186

درصد سیلیس آزاد جزء کدام 60ها با حداقل سنگماسه13
سنگ لوحکوارتزتراورتنمرمریتشوند؟بندیمیهاي ساختمانی طبقهگروه از سنگ

150200250300هاي باالبر باید ي خودکار دستگاهسیستم قطع کننده14






