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کلیه حقوق چاپ و نشـر ایـن کتـاب مطـابق بـا قـانون حقـوق        
بـراي ناشـر محفـوظ و     1348صـوب سـال   مؤلفان و مصنفان م

باشد. لذا هـر گونـه اسـتفاده از     منحصراً متعلق به نشر نوآور می
کل یا قسمتی از این کتاب (از قبیل هـر نـوع چـاپ، فتـوکپی،     

برداري، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به صـورت   اسکن، عکس
دي، فیلم فایل صـوتی یـا تصـویري و     وي دي، دي اینترنتی، سی

ه) بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده و شرعاً حـرام  غیر
 .گیرند است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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رسـاند   هاي این انتشارات، به استحضارتان مـی  نهادن به اعتماد شما به کتاب نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج

سازي و نشر کتاب، تمامی  هاي مختلف آماده و کارگروه که همکاران این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان

اند  اند و تالش کرده کار بسته سعی و همت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی به

هاي استاندارد یک کتاب خوب، هم از نظر محتـوایی و غنـاي علمـی و     لاقّه اثري را ارائه نمایند که از حدک

 م از نظر کیفیت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد.فرهنگی و ه

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هم احتمال بـروز   رغم تمامی تالش وجود، علی بااین

دیگـر،   نقص و اشکال دانست. ازسـوي  توان الزاماً مبرّا از  ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقـاد راسـخ بـه حقـوق مسـلّم خواننـدگان        ن انتشارت بنابه تعهدات حرفهای

ویژه از طریق فراخوان بـه خواننـدگان گرامـی، ازهرگونـه اشـکال       گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به

 ها رفع نماید. بعدي آنهاي  ها و ویرایش ها را در چاپ هاي منتشرة خود آگاه شده و آن احتمالی کتاب

که حین مطالعۀ کتاب با اشکاالت، نواقص و  راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی لذا در این 

اید پس  یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده

را با هزینۀ انتشارات نوآور، پس از هماهنگی بـا انتشـارات، ارسـال    شدة خود  از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش

اید، لطـف کـرده عکـس یـا      اي یادداشت نموده نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانه

اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتشارات نـوآور ارسـال نماییـد، تـا ایـن      

هاي بعدي کتاب اعمـال و اصـالح گـردد و باعـث ارتقـا و هرچـه        ها و ویرایش د بررسی شده و در چاپموار

 پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد.

منظـور   نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعهدانه و مسئوالنۀ شما خوانندة فرهیخته و گرانقدر، بـه 

کـه اصـالحات درسـت و بجـا باشـند،       دیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصـورتی تق

رسم ادب و تشکّر و قدرشناسی، نسخۀ دیگـري از همـان کتـاب و یـا چـاپ       متناسب با میزان اصالحات، به

تـان ارسـال   عنـوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برای      شدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خـود را بـه   اصالح

که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقدمۀ چاپ بعدي کتاب نیزاز زحمـات شـما تقـدیر     نماید، و درصورتی می

 شود. می

کارهـاي شـما عزیـزان در     آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظـرات، انتقـادات و راه   همچنین نشر نوآور و پدید

ی و علمـی آن صـمیمانه و مشـتاقانه اسـتقبال     راستاي هرگونه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفـ 

 نمایند. می

 نشر نوآور

 02166484191-2تلفن: 
www.noavarpub.com 
info@noavarpub.com 
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 م سبه عشق و احسا 

 که بدون شک بدون آن   

 تهیه این اثر میسر نبود 
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خداي بزرگ را سپاسگزارم که به نویسـنده ایـن توفیـق را داده اسـت کـه در راه خـدمت بـه کشـور و جـامع          

رو از مجموعـه کتابهـاي    اي هر چند ناچیز تالش نمـایم. مجموعـه پـیش    مهندسین در حد توان خود به اندازه

بـه   1395تـا سـال    1368باشد که در آن سعی شده است سواالت از سـال   کارشناسان رسمی دادگستري می

صورت تشریحی و تحلیلی ارائه گردد. مجموعه کتابهاي کارشناسان رسمی دادگستري از جمله کتابهایی است 

باشد، بنابراین تهیه چنین اثرهایی بسیار دشوار و پرزحمت  که داراي گستردگی زیادي در بیشتر موضوعات می

اي که براي تهیـه ایـن    رو بود اما با عشق و عالقه پیش باشند. هر چند که در تهیه این اثر سختیهاي زیادي می

ام خوشبختانه به لطف خداوند متعـال، توانـایی غلبـه بـر سـختیهاي       اثر، جهت ارائه به جامعه مهندسی داشته

ام شـد. ایـن مجموعـه بـراي تمـامی مهندسـین عمـران و معمـاري و داوطلبـان           انجام این کار نصیب و روزي

 تواند مفید واقع گردد. می دادگستري و همچنین قوه قضائیه میآزمونهاي کارشناسان رس

 هاي کارشناسی رسمی رشته راه و ساختمان تهیه شده است. چهارچوب کلی این کتاب در انطباق با درس و آزمون

باشد و با توجه به  هاي کارشناسی رسمی به دلیل گستردگی مطالب، آزمونی دشوار می با توجه به اینکه آزمون

ه منابع و مآخذ مشخص و مدون و نیز مجموعه نمونه سؤاالت حل شده جهت آمادگی هر چه بیشتر اینک

هاي گذشته که در دسترس هستند را  باشد لذا بر آن شدیم که تمامی سؤاالت دوره داوطلبان بسیار اندك می

شتري در آزمون حاضر آوري و در این کتاب به تشریح و تحلیل آنها بپردازیم تا داوطلبان با آمادگی بی جمع

باشد به هر تعداد  می 1368گردند. در این راستا سعی شده از اولین دوره آزمون که تقریبا مربوط به سال 

سؤالی که دسترسی داشتیم به کتاب اضافه کردیم هر چند پیدا کردن همه سؤاالت بخصوص سالهاي اولیه 

هاي اول این کتاب، کسري وجود دارد به این دلیل  رهقبل خیلی سخت و دشوار بود. بنابراین اگر در سؤاالت دو

 ها دسترسی نداشتیم.  است که به سایر سؤاالت آن دوره

االمکان مصور ارائه شود. تا در درك  در این کتاب تالش بر این بوده است که جوابها بصورت تشریحی و حتی

شده در پاسخ سؤاالت نکات مهم و مطلب و یادگیري داوطلب بیشترین تأثیر را داشته باشد. همچنین سعی 

ضروري که احتمال طرح سؤال در آینده از آنها وجود دارد بیان شود تا داوطلب بتواند در آزمون پیشرو، 

 سؤاالت مشابه در رابطه با آن موضوع را هم پاسخگو باشد.

روزهاي  در ابمطالب کتاب طوري تنظیم شده که خواننده بتواند با عالمت گذاري مطالب مهم و اساسی کت

 نزدیک آزمون با یک مرور ساده خود را براي روز آزمون آماده نماید.

نکته مهم در تألیف کتاب که الزم است خواننده به آن توجه داشته باشد این است که با توجه به این تعدادي 

یکی از  در هباشند روال کار در این کتاب به این گونه است ک از سؤاالت در آزمونهاي مختلف تکراري می

ها بصورت تشریحی و کامل ارائه شود و در سؤاالت تکراري بعدي جهت جلوگیري از حجیم  سؤاالت پاسخ

 شدن و افزایش قیمت کتاب، فقط پاسخ صحیح ارائه شده است.

اي است که سعی شده کلیه مطالبی که در حوزة کارشناسی رسمی رشته راه و  شیوه نگارش کتاب به گونه

االمکان پوشش داده شود تا خواننده در این کتاب و همچنین در آزمون پیش  نیاز است حتی ساختمان مورد

 رو بتواند در کمترین زمان ممکن به راه حل مناسب سؤال راهنمایی شود.

انـد کمـال    دانم از تمام کسانی که در تهیه و تدوین این اثـر اینجانـب را یـاري نمـوده     در پایان وظیفه خود می

 انی را بعمل آورم.تشکر و قدرد

همچنین به منظور هر چه پربارتر شدن مطالب این مجموعه از تمام خواننـدگان عزیـز خواهشـمندم بـا ارائـه      

اي از  نظرات اصالحی مولف را مورد لطف و عنایت خود قرار دهد. امید است کـه ایـن کتـاب بـه عنـوان قطـره      

 زیز قرار گیرد.پژوهان ع کران علم مورد پذیرش مهندسان و دانش دریاي بی

 با احترام فراوان

 امین اهللا کرمی

 



 
 

 1348کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب سال 

، براي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشـر نـوآور اسـت. لـذا هـر گونـه       1350نامۀ اجرایی آن مصوب  و آیین

ا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جـداول و تصـاویر ایـن کتـاب، در دیگـر کتـب، مجـالت،        استفاده از کل ی

برداري از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیـل چـاپ،    ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه بهره نشریات، سایت

صـورت   هر نوع انتشار به  برداري از کتاب، و همچنین فتوکپی، اسکن، تایپ از آن، تهیه فایل پی دي اف و عکس

وي دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بــدون اجـازه کتبـی از نشـر       اینترنتی، الکترونیکی، سی دي، دي

 گیرند. حرام است، و متخلّفین تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می شرعاً نیز نوآور ممنوع و غیرقانونی بوده و

چنین، توسط این  صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد این ب نشر نوآور به با توجه به اینکه هیچ کتابی از کت

که هر سایتی اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد  انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

فروش آن نماید،  مشابه نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به

توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، که مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به 

شدن هرگونه تخلّف، ضمن اینکه این کار از  پردازند، بررسی و در صورت مشخّص ها می بررسی محتواي سایت

باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و  مینظر قانونی غیر مجاز و از نظر شرعی نیز حرام 

اي و اینترنتی) و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام  ارشاد اسالمی، پلیس فتا (پلیس رسیدگی به جرایم رایانه

عمل آورده، و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد پیگرد قانونی و قضایی   مقتضی به

 ده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد.قرار دا

ها، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، اُفست  که هر یک از کتابفروشی همچنین در صورتی 

بفروشی مزبور به رسانی تخلّفات کتا از کتب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن اطّالع

سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران 

 نماید. دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق خود از متخلّف می

 تاب،خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ ک

 از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است.

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبیل موارد فـوق، 

و یا از طریق  09123076748و  021 66484191 -2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره مراتب را یا از طـریق تلفـن

و یا از طریق منوي تماس با ما در سایت  info@noavarpub.com میل انتشارات به آدرسای

www.noavarpub.com  به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود

 دردانی، از کتب عنوان تشکّر و ق عمل آید، و در راستاي انجام این امر مهم، به   خوانندگان محترم جلوگیري به

 انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند. 



 سواالت آزمونهاي کارشناس رسمی 

 19/12/1368ان سال ـاختمـراه و س

 کرد (بدون کاربرد ضد یخ).   ریزي بتنتوان  تا چه درجه حرارتی می -ب -1

 کند؟  آزمایش اسالمپ چیست و چه کسی (ناظر یا آزمایشگاه) حد آن را تعیین می -ه

 باشد؟  یا تست آن چگونه می یزمان برداري نمونهفرق بتن با سیمان تیپ یک و بتن با سیمان تیپ پنج چیست و  -2

 شود؟   آرماتور حرارتی در سطح دالهاي بتنی چیست و به چه منظوري گذارده می -3
 ؟  کند افزاید یا مقاومت آنرا کم می شل کردن بتن با افزودن آب به مقاومت آن می -4

توان جوشکاري کرد و آیا تسریع در سرد نمودن جوشهاي انجام شده (بـا آب و ماننـد آنهـا)     تا چه درجه حرارتی می -5

 مجاز است یا خیر؟  

شـود.   بینی مـی  درز انبساط در ساختمان چیست و براي ساختمانهاي فلزي، بتنی و آجري چه فاصله درز انبساط پیش -6

 دانید بنویسید.  هر توضیحی می

 فرق موزاییک فرنگی با موزاییک ایرانی چیست؟  -7

 رود نام ببرید و قیمت تقریبی روز آنها را نیز مرقوم بفرمایید.   چهار نوع سنگ ساختمانی را که در نما بکار می -8

به تنهایی  کند یا آسفالت روي آن و یا هر دو؟ سطح بام اگر بتن مسلح بام را آیا قیر و گونی بعنوان عایق عمل می -الف -9

آسفالت نماییم چه مدت زمانی از آب دادگی مصون خواهد ماند. طرز قیرگونی کردن را در سطح بام توضیح داده و نـوع و  

 میزان قیر مصرفی را در شهرستانی که تقاضاي کارشناسی دارید بیان بفرمایید.  

 اندود چکشی چیست؟ سیمان لیسه اي، اندود تگرگی، سیمان یا بتن شسته، اندود موزاییکی و  -ب

 شناسید؟   سقف کاذب چیست؟ زیرسازي سقف کاذب چگونه انجام شده و چند نوع سقف کاذب را می -10

اگر قسمتی از سطح آسفالت نشست کرده و به صورت موزاییکی درآمده باشد براي مرمت آن به چه نحـو بایـد    -الف -11

 عمل کرد؟ 

    فرق بین بیس آسفالتی با بیندر چیست؟  -ب

 حداقل درجه حرارت آسفالت گرم هنگام پخش چقدر باید باشد؟ -ج

درصد تراکم زیرسازي تا چه حدودي مطابق با درصد تراکم مورد لزوم مورد قبول است و چه موقع دستور ري تسـت   -12

)Re-Testشود؟  ) داده می 
 باشند؟   چند درصد مبلغ پیمان میفرق بین تضمین انجام تعهدات و تضمین حسن اجراي کار چیست و هر یک  -الف -13

 فرق بین فسخ پیمان و خاتمه دادن پیمان و تعلیق کار چیست؟ بطور اختصار مرقوم فرمایید؟   -ب
به مساحت ششصد مترمربع از قرار متر مربعی ده هزار تومان به طور عادله جدیداً به فروش رفته است.  Aقطعه زمین  -14

 ت هزار متر مربع را محاسبه فرمایید.  به مساحت هف Bارزش کل قطعه زمین 
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 شود؟  ها به چه ترتیب اعمال شده و به چه نحوي پرداخت می در حال حاضر تعدیل در صورت وضعیت -15

 کنی یا گودبرداري در زیر تراز سطح آب در چه صورتی قابل پرداخت است؟  اضافه بهاي پی -16
سهم  5تومان است. بهاي مقدار  1,840,000تومان است و قیمت اعیانی آن  8,000,000اي قیمت عرصه و اعیان آن  خانه -17

 سهم دو دانگ از شش دانگ آنرا به کسیر ثمنیه اعیان محاسبه کنید.  7از
 شود؟  بانی (کنسول) که سه طرف آن باز است چگونه و چه مقدار در محاسبه سطح منظور می مساحت سایه -18

 دهید؟ تشخیص می عمر ساختمان را چگونه -19

را محاسبه و ضمن تعیین طول ضـلع بـر میـدان     3در کروکی بدون مقیاس مقابل مساحت قطعه زمین محصور پالك  -20

 حدود مشخصات آنرا عرفاً مرقوم بفرمایید.

 است دیوارهاي جنوبی با مجاورین مشترك است. 3دیوارهاي شمالی و غربی متعلق به پالك  -

 ء زوایاي بر میدان قائمه است. تمامی زوایا باستثنا -



 11 1384پاسخنامه آزمونهاي کارشناس رسمی راه و ساختمان سال  

 021-88289029فکس:  021-88289030تلفن:   1446667451، کدپستی: 139آدرس: تهران، بزرگراه جالل آل احمد، مقابل شهرآرا، پالك 

 

 پاسخنامه آزمونهاي کارشناس رسمی 

 19/12/1368ال ـان سـاختمـراه و س

 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان -1

تـر از   + درجه سلسیوس مجاز اسـت. دمـاي پـایین   5ریزي در حالت عادي در دماي متوسط هوا در شبانه روز بیش از  بتن ب)

باشد  درجه سلسیوس مجاز می -20ریزي تا  قی شده و در هواي سرد با اعمال شرایط حفاظتی بتندماي فوق به هواي سرد تل

 باشد. ریزي ممنوع می ریزي فراهم نشود بتن درجه سلسیوس اگر تدابیر ویژه براي اختالط و بتن -20و در دماي کمتر از 

ایـنچ را کـه    12ط ناقص بـه ارتفـاع   رویزان افت مخباشد که م هاي تعیین روانی بتن می آزمایش اسالمپ یکی از آزمایش هـ)

 کند. کند. قابل ذکر است که ناظر مقدار اسالمپ را کنترل می  باشد را مشخص می انی بتن میرو   مصرف

 
 شود. هاي مضر در محیط نباشد استفاده مییونگونه  سیمان تیپ یک براي شرایط عادي که هیچ -2

روزه،  14روزه،  7هـاي فشـاري    برداري به صورت نمونه ها مقاومت زیادي دارد. نمونه تیپ پنج در مقابل حمله سولفات سیمان

 باشد. روزه می 28روزه و  21

 
جهـت دال کـار    در دو ،هـا  آرماتورهاي حرارتی جهت جلوگیري از ترك خوردن بتن ناشی از انقباض و انبساط بتن در دال -3

 شود.  گذاشته می

اي براي اطمینان از وجود آرماتور کششی حداقل وجود دارد که این مقدار آرماتور حداقل به آرمـاتور حـرارت    ها ضابطه در دال

هـایی بـا    شدگی به سطح مقطع بـتن بـراي دال   باشد. نسبت سطح مقطع میلگردهاي حرارت و جمع شدگی معروف می و جمع

 متر برابر است با: میلی 1000مساوي ضخامت کمتر یا 

/ cd
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 تنش تسلیم میلگرد                   ضخامت دال   عرض دال 

 مقاومت فشاري بتن دال

 
 یابد. اومت بتن کاهش میمقاومت بتن با نسبت آب به سیمان نسبت عکس دارد هر چه نسبت آب به سیمان باال رود مق -4

 
باشد به طوري کـه در صـورت عـدم رعایـت      هاي فوالدي کیفیت عملیات جوشکاري می ترین موارد در سازه یکی از اساسی -5

عـدم   هـا ناشـی از   ترین تحریک تخریب خواهد شد همچنان که در کشور ما عمده خرابـی  موارد فوق سازه به راحتی با کوچک

 باشد. اجراي دقیق و پایین بودن کیفیت عملیات جوشکاري می

هاي  درجه سانتیگراد باشد جوشکاري ممنوع بوده و در محیط -18در عملیات جوشکاري در صورتی که دماي محیط کمتر از 

+ 5در حـدود   درجه با ایجاد کارهاي حفاظتی مانند چادر و سرپوش و گرم کردن محیط جوشـکاري  -18با دماي بین صفر و 

 توان عملیات جوشکاري را ادامه داد. درجه سانتیگراد می

ل جوش مبادرت به سرد کردن محل جوش نمـاییم زیـرا منجـر بـه تـرك      در هیچ شرایطی نباید با استفاده از آب یا کندن گ

 شود. خوردن جوش می

 
از حرارت و انبساط و انقباض در ساختمان تعبیه شده و در کل ارتفـاع سـاختمان تـا    درز انبساط به منظور کنترل تنشهاي ناشی  -6

Lزیر تراز پی ادامه خواهد داشت و مقدار آن از رابطه  .L.( T)   آیـد. کـه در ایـن رابطـه      بدست میCo/١٠ ۵  وL    حـداکثر
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اختالف دما بین گرمتـرین و سـردترین روز سـال در آن منطقـه      Tساختمان و فاصله بین دو درز انبساط متوالی در طول و عرض 

شـود. همچنـین    تعبیه مـی  m 25و مناطق گرمسیر هر  m 35و در مناطق معتدل هر  m50در مناطق سردسیر هر   Lباشد. مقدار  می

Tباشد،  در مناطقی که آماري از هواشناسی در دسترس نمی C  ۶۰ شود. لحاظ می 

 
 4و  3موزاییک فرنگی موزاییکی است که قشر رویه آن از سیمان سفید یا رنگی و خرده سـنگ مرمـر یـا مرمریـت نمـره       -7

 تشکیل شده است.

 اه و سفید) تشکیل شده است.موزایکی ایرانی موزاییکی است که قشر رویه آن از سیمان معمولی و خرده سنگ معمولی (سی

 
 سیز و... توف –مرمر  –تراورتن  –بازالت  –گابرو  –البرادوریت  –دیوریت  –زنیت  –سنگ گرانیت  -8

 
سـاعت از   1ت نماییم صـرفاً شـاید بـه انـدازه     نماید و اگر به تنهایی بتن مسلح بام را آسفال قیرگونی به عنوان عایق عمل می الف) -9

 دادگی مصون بماند.   آب

باشـد و   cm 15ها حداقل باید به میـزان   شود. همپوشانی گونی ابتدا قیر بر روي بام پخش شده و سپس گونی بر روي آن کشیده می

اجرا شده و در نهایـت الیـه سـوم قیـر بـر      سپس الیه قیر دیگر بر روي الیه گونی ریخته شده و الیه بعدي گونی عمود بر الیه قبلی 

 باشد. روي الیه دوم گونی اجرا شود. قیر مصرفی به صورت مخلوطی از قیر سفت و قیر شل می

 شود.   اي می اي در واقع اجراي مالت ماسه سیمانی که سطح آن توسط ماله فلزي لیسه سیمان لیسه ب)

 ماسه.  3سیمان و  1روي سطوح قائم به نسبت  اندود تگرگی در واقع شات نمودن مالت ماسه سیمان بر

اندود موزائیکی در واقع اجراي مالت ماسه سیمان روي سطوح افقی با تعبیه درز انقباض جزئـی و پـس از سـفت شـدن بـتن      

 صیقلی نمودن آن. 

 اندود چکشی عبارتند از مضرّس نمودن سطوح مالت ماسه سیمان موزائیکی توسط چکش و قلم.

 
شـود و وزن تقریبـی آن در    سقف کاذب، سقف غیر باربري است که به منظور پوشش زیر سقف اصلی باربر اجـرا مـی   ب) -10

هاي  و یکسري پانل 2هاي نمره  شود. سقف کاذب شامل یک شبکه فلزي پانلی متشکل از نبشی لحاظ می kg/m250محاسبات 

باشد تشکیل شده است و این مجموعه توسط میلگردهـایی   از جنس گچ می اًکه غالب cm40× cm40 مستطیلی به ابعاد تقریبی

شـود. دو نـوع سـقف کـاذب گچـی و       باشند به سقف اصلی متصل مـی  یکمتري از سقف اصلی آویزان می اًکه در فواصل تقریب

 باشد. هاي گچی و سیمانی) در ایران رایج می سیمانی (بلوك

 
11-   

شـود کـه علـت ایجـاد      ند پوست سوسمار ایجاد مـی مانها  هاي کوچک هاي پوست سوسماري به صورت چند ضلعی ترك الف)

ها بایـد   باشد. براي ترمیم این ترك ها عدم مقاومت کافی قشرهاي زیرین و یا عدم تکافوي ضخامت آسفالت می شدن این ترك

را بیرون ریخته و آن را با مصالح مرغوب زیرسازي پر کرده و خوب کوبید و  آسفالت ترك خورده را برداشت و قشرهاي زیرین

 دهیم. گیري نهایی را انجام داده و عمل کوبش را انجام می پریمکت تهیه و لکه MC2سپس از آن با قیر 

باشـد   تـر مـی   تبندي آن از بیندر درش و دانه است ترین الیه آسفالت است که در زیر بیندر اجرا شده بیس آسفالتی زیرین ب)

 شود. بندي ریزتر از بیس آسفالتی است که در زیر الیه نهایی توپکا اجرا می بیندر با دانه

 درجه حرارت مناسب براي پخش و کوبیدن آسفالت به نوع آسفالت و خصوصیات فیزیکی قیر بستگی دارد. ج)

بنـدي آن دارد. و بـراي    کـاري و دانـه   تگی به جنس و ضخامت آسفالت فصـل تر درجه حرارت پخش آسفالت بس در حالت کلی

 باشد. گراد می درجه سانتی 120هاي گرم دماي آسفالت هنگام پخش  آسفالت

 
دسـت آمـده از   ها باشد و زمانی که مقدار تراکم ب درصد تراکم مندرج در اسناد و نقشه 95بایست  درصد تراکم موجود می -12

شود. اگـر نقـاط دیگـر همگـی جوابگـو بودنـد از آن یـک مـورد          از نقاط دیگر داده می Re – testاین مقدار کمتر باشد دستور 
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شود ولی اگر نقاط دیگر هم جوابگو نباشند دستور شخم زدن الیه کوبیده شده توسط بلدوزر یا گریدر صادر شـده   صرفنظر می

 گیرد. باره انجام میو عملیات آبپاشی و کوبیدن دو

 
درصد مبلغ اولیه  5اي که معادل  نامه موقع امضاء پیمان براي تعیین انجام تعهدات ناشی از آن پیمانکار باید ضمانت الف) -13

تسلیم کارفرما نمایـد.  اي که ضمیمه اسناد مناقصه بوده است  پیمان صادر شده از طرف بانک مورد قبول کارفرما و طبق نمونه

معتبر باشد. تا هنگامی که تحویل موقـت انجـام    باید نامه یاد شده تا یک ماه پس از تاریخ تحویل موقت موضوع پیمان ضمانت

روز پـیش از انقضـاي مـدت اعتبـار      15نامه یاد شده اقدام کند و اگـر تـا    نشده است پیمانکار مکلف است براي تمدید ضمانت

نامه را از  نامه تمدید نشود. کارفرما حق دارد که مبلغ ضمانت کار موجبات تمدید آن را فراهم نکرده و ضمانتنامه پیمان ضمانت

نامه به رسم وثیقه نزد خود نگه دارد. کارفرما تضمین انجـام تعهـدات را    بانک ضامن دریافت کند و وجه آن را به جاي ضمانت

 .کند آزاد می از تصویب صورتجلسه تحویل موقتپس 

درصد به عنوان تضمین حسن انجام کار کسر و در حساب سپرده نـزد کارفرمـا نگهـداري     10از مبلغ هر پرداخت به پیمانکار معادل 

 گردد. شود. نصف این مبلغ پس از تصویب صورت وضعیت قطعی و نصف دیگر آن پس از تحویل قطعی مسترد می می
   ب)
 فسخ پیمان –شرایط عمومی پیمان  46ي  ماده  

هـاي وارده را   پیمان را فسخ نموده و کلیه خسارت 47ي  تواند طبق ماده در مواردي که قصور متوجه پیمانکار باشد کارفرما می

 پیمانکار تقبل نماید.
 خاتمه پیمان 48ي  ماده 

دیگـر پیمـان را   هر گاه پیش از اتمام پیمان، کارفرما بدون آنکه تقصیري متوجه پیمانکار باشد بنا به مصـلحت خـود یـا علـل     

 را باید بدهد. رخاتمه دهد و کلیه خسارات پیمانکا
 تعلیق 49ي  ماده 

ب را تعیـین و تـاریخ شـروع    تـ ماه اجراي کار را معلق کند در این صـورت بایـد مرا   3تواند براي یک بار و حداکثر  کارفرما می

تواند با موافقت پیمانکار مـدت   وري باشد کارفرما میتعلیق را به پیمانکار اطالع دهد. در صورتی که تعلیق بیش از سه ماه ضر

تعلیق را براي یک بار و حداکثر سه ماه با شرایط آن افزایش دهد. در صورت عدم موافقت پیمانکار با تعلیق بـیش از سـه مـاه    

 شود. عمل می 48ي  پیمان خاتمه یافته و طبق ماده

 
چنانچه شرایط دو زمین کامالً یکسان باشد بـا دو برابـر شـدن مسـاحت زمـین       -14

 تر خواهد بود کـه ضـریب   تر کمتر از واحد بهاي زمین کوچک واحد بهاي زمین بزرگ

 تقلیل به صورت زیر است:

  = 85/0براي امالك با مرغوبیت کم ضریب تقلیل   

  = 9/0براي امالك با مرغوبیت متوسط ضریب تقلیل 

  = 95/0براي امالك با مرغوبیت خیلی خوب ضریب تقلیل 

 گردد. درصد اعمال می 90ها تا  حداکثر قیمت

 اختالف مساحت زمین اختالف قیمت زمین

 729 4800  

/x 334 125 x 2200 
  اینترپوله یا

 یابی خطی درون

/تومان  /  7290 334 125 6955  قیمت هر مترمربع زمین هفت هزار متري  875

/تومان   7000 6955 875  هزار متري 7قیمت کل زمین  4868500

 

 95/0ریب تعدیل در حال حاضر از رابطه ض -15
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پیمانمبنايشاخص

 شود.  محاسبه می کارانجامدورهشاخص

 مساحت زمین قیمت زمین

000/10 600 
9000 1200 

8100 2400 
7290 4800 

x 7000 

6561 9600 


