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عمـران - نظـارت

تشــریح کامـل سـؤاالت
آزمون های نظام مهندسـی

کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و 
مصنفان مصوب سال ۱۳۴8 برای ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به 
نشر نوآور مي باشد. لذا هرگونه استفاده از کل یا قسمتی از این کتاب 
)از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسكن، عكس برداری، نشر الكترونیكی، 
اینترنتی، سی دی، دی وی دی، فیلم فایل  انتشار به صورت  هر نوع 
صوتی یا تصویری و غیره( بدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع بوده 
و شرعاً حرام است و متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار مي گیرند.

تهــران، خیابان انقالب اسالمـی، خیابان فخــر رازی

خیابان شهدای ژاندارمری، نرسیده به خیابان  دانشگاه، 

پالک ۵۸، ساختمـان ایرانیان، طبقه اول ،  واحـد سوم



خواننده فرهیخته و بزرگوار
نشر نوآور ضمن ارج نهادن و قدرداني از اعتماد شما به کتاب های این انتشارات، به استحضارتان می رساند که همکاران 
این انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه هاي مختلف آماده سازی و نشر کتاب، تمامي سعي و هّمت خود را براي 
ارائه کتابي درخور و شایسته شما فرهیخته گرامي به کار بسته اند و تالش کرده اند که اثري را ارائه نمایند که از حّداقل هاي 
استاندارد یك کتاب خوب، هم از نظر محتوایی و غنای علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفّیت شکلی و ساختاری آن، 

برخوردار باشد.
با این  وجود، علی رغم تمامی تالش های این انتشارات برای ارائه اثری با کمترین اشکال، باز هم احتمال بروز ایراد و اشکال 
در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمی توان الزاماً مبّرا از  نقص و اِشکال دانست. از سوی  دیگر، این انتشارت بنابه تعّهدات 
حرفه ای و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مسلّم خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، به ویژه 
از طریق فراخوان به خوانندگان گرامی، از هرگونه اشکال احتمالی کتاب های منتشره خود آگاه شده و آن ها را در چاپ ها و 

ویرایش های بعدی آن ها رفع نماید.
 لذا در این  راستا، از شما فرهیخته گرامي تقاضا داریم درصورتي که حین مطالعه کتاب با اشکاالت، نواقص و یا ایرادهاي 
شکلی یا محتوایي در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام داده اید پس از اتمام مطالعه، کتاب 
ویرایش شده خود را با هزینه انتشارات نوآور، پس از هماهنگي با انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنان چه اصالحات خود را بر 
روی برگه جداگانه اي یادداشت نموده اید، لطف کرده عکس یا اسکن برگه مزبور را با ذکر نام و شماره تلفن تماس خود به 
ایمیل انتشارات نوآور ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ ها و ویرایش های بعدی کتاب اِعمال و اصالح گردد 

و باعث هرچه پربارترشدن محتوای کتاب و ارتقاء سطح کیفي، شکلی و ساختاری آن گردد.
نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمل متعّهدانه و مسئوالنه شما خواننده فرهیخته و گرانقدر، به منظور تقدیر و تشّکر از 
این همدلي و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتي که اصالحات درست و بجا باشند، متناسب با میزان اصالحات، به رسم 
ادب و قدرشناسی، نسخه دیگری از همان کتاب و یا چاپ اصالح شده آن و نیز از سایر کتب منتشره خود را به عنوان هدیه، 
به انتخاب خودتان، برایتان ارسال مي نماید، و درصورتي که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقّدمه چاپ بعدي کتاب نیز از 

زحمات شما تقدیر مي شود.
همچنین نشر نوآور و پدید آورندگان کتاب، از هرگونه پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه کارهاي شما عزیزان در 

راستای بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفي و علمي آن صمیمانه و مشتاقانه استقبال مي نمایند.

ت علمی و فرهنگی
ساعد

فراخوان م
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با توجه به استقبال روزافزون از آزمون هاي نظام مهندسي براي دریافت پروانه اشتغال به کار و ورود به حرفه مهندسان، وجود 
کتابي جامع، که سؤاالت ادوار گذشته را به صورت مستند و گام به گام تحلیل و تشریح کرده باشد، برای موفقیت داوطلبان 
حائز اهمیت ویژه می باشد. از این رو در مجموعه ی انتشارات نوآور سعي شده است در هر دوره، کتابي به روز و متناسب با آخرین 
ویرایش مباحث مقررات ملي ساختمان ارائه شود. به خواست خداوند متعال این کتاب در مدت زمان کوتاهي توانسته جایگاه 
خود را در بین مخاطبان گرامي به دست آورد. این امر موجب شده که مجموعه ی انتشارات نوآور در هر چاپ، با تمام تالش خود 

کتابي قوي، کامل و با جدیدترین تکنیك های حل مسأله، فراهم نماید.
در چاپ حاضر این کتاب، با توجه به ویرایش جدید مباحث ششم و نهم مقررات ملی ساختمان که به عنوان منابع آزمون نیز 

معرفی شده اند و همچنین تغییر مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان، تغییرات بسیار مهمي در کتاب ایجاد گردید.
در ادامه به بیان ویژگی های وضعیت فعلی کتاب پرداخته و در انتهای مقدمه، نحوه ی مطالعه ی این کتاب را خدمت شما شرح 

خواهیم داد. ویژگی های کتاب حاضر عبارتند از:

 1
با توجه به کتاب باز بودن )Open Book(، زمان محدود پاسخگویی و نیز ارزش یکسانی که پاسخ به هر سؤال در آزمون های 
نظام مهندسی دارد، تعیین درجه سختی سؤاالت اهمیت پیدا می کند. در این کتاب با بررسي تك تك سؤاالت و با در نظر گرفتن 
مدت زمان الزم براي پاسخگویي به هر سؤال، میزان تکرار موضوع مد نظر سؤال در آزمون های پیشین و نیز قابلیت پاسخگویی 

به آن با استفاده از کلیدواژه، سه سطح کلي برای سؤاالت تعیین شده است که در ادامه به تشریح این سه سطح می پردازیم:
(: این سطح شامل سؤاالتی است که در آن ها خواسته ی مسأله، به طور مستقیم از بند آیین نامه بدون  الف( سطح آسان )

تحلیل خاصی حاصل می شود و معمواًل کلیدواژه ی واضح و مشخصی دارند.
 در مورد بتن پاششی کدام عبارت صحیح است؟ )سؤال 12 - مهر 9۸(

2( ماسه مصرفی باید تیز گوشه باشد. 1( ماسه مصرفی باید گرد گوشه باشد.   
4( حداقل 50 درصد ماسه مصرفی باید گردگوشه باشد. 3( ماسه مصرفی می تواند گردگوشه یا تیزگوشه باشد.  

برای این سؤال؛ با هر دو کلیدواژه ی »بتن پاششی« که از صورت سؤال برداشت می شود و »ماسه مصرفی در بتن پاششی« 
که در هر چهار گزینه ی سؤال تکرار شده است، با استفاده از کلیدواژه طالیی نوآور به مبحث پنجم، بند 8-1-3-10-5 صفحه ی 

77 هدایت می شویم.
(: این سطح شامل دو دسته سؤاالت هستند: ب( سطح متوسط )

ب-1( دسته ی اول سؤاالتی هستند که در آن ها خواسته ی مسأله، به طور مستقیم از بند آیین نامه بدون تحلیل خاصی حاصل 
می شوند و معمواًل کلیدواژه ی واضح و مشخصی دارند اما تعداد بندهایی که باید مورد بررسی واقع شوند زیاد بوده و وقت گیرترند. 

 در مورد گودبرداری کدام عبارت صحیح نمی باشد؟ )سؤال ۵۵ - بهمن 97(
1( اطراف محل گودبرداری و خاکبرداری، در صورتی که عمق آن بیش از 120 سانتی متر باشد باید به نحو مناسب محصور و محافظت شود.

2( در گودبرداری هایی که عمق آن ها بیش از 1 متر است نباید کارگر در محل کار به تنهایی به کار گمارده شود.
3( مواد حاصل از گودبرداری نباید به فاصله کمتر از 1 متر از لبه گود ریخته شوند.

4( در گودبرداری ها، باید حداقل عرض معابر و راه های شیب دار )رمپ ها( جهت عبور و مرور وسایل نقلیه 5/6 متر باشد.

مقدمه و راهنمای کسب آمادگی  
در آزمـون های نظام مهندسی

سؤال
سختی هر 

تعیین درجه 

توصیه ی اکید داریم؛ قبل از شروع به مطالعه ی این کتاب، حتماً مقدمه ی حاضر را با دقت بخوانید و همچنین بعد از 
خواندن این مقدمه و بررسی یک آزمون، برای استفاده ی بهینه تر از این کتاب، مجدداً این مقدمه را مرور فرمایید.



برای این سؤال؛ باید 4 کلیدواژه ی »گودبرداری«، »کارگر )گود با عمق بیش از یک متر- کار به تنهایی«، »مواد حاصل 
از گودبرداری« و »عرض راه شیب دار احداثی ویژه وسایل نقلیه در گودبرداری« به ترتیب برای هر 4 گزینه با استفاده از 
کلیدواژه طالیی نوآور بررسی شوند. لذا تعداد بندهایی که باید مورد بررسی قرار گیرند زیادتر بوده و نسبت به سطح آسان وقت گیرترند.

ب-2( سؤاالتی که در آن ها خواسته ی مسأله، به طور مستقیم از بند آیین نامه و گاهًا با تحلیل مختصری حاصل می شوند و 
معمواًل کلیدواژه ی واضح و مشخصی نیز داشته اما بند مدنظر سؤال، سابقه ی تکرار در آزمون های پیشین را ندارد. 

 در صورتي که یک خرپا با سیستم قاب فوالدي سبک و با ارتفاع ثابت برابر 3 متر، به صورت شاقول طراحي شده 
باشد، حداکثر میزان مجاز ناشاقولي خرپا از باال تا پایین آن چقدر است؟ )سؤال 27 - مهر 99(

4( 12 میلی متر 3( 36 میلی متر   2( 60 میلی متر   1( 50 میلی متر  
برای این سؤال؛ با کلیدواژه ی »ناشاقولی خرپاها«، به کمك کلیدواژه طالیی نوآور به مبحث یازدهم، بند 9-2-11 صفحه ی 42 
هدایت می شویم اما چون موضوع مدنظر مسأله، سابقه ی طرح نداشته ممکن است حل آن ساده نباشد که البته دشوار هم نیست.

(: این سؤاالت تحلیلی و مفهومی و یا محاسباتی هستند و گاهًا حتی با تسلط قابل قبول بر بند مدنظر  ج( سطح دشوار )
آیین نامه، به زمان زیادی برای رسیدن به پاسخ نیاز است.

 در قاب مقابل در طرح اولیه پروفیل IPE200 برای تیرها انتخاب شده است. در صورتی که در 
طرح اصالحی از پروفیل IPE1۸0 استفاده شود و ابعاد ستون ها تغییر نیابند، بار بحرانی و ضریب طول 
مؤثر ستون CD نسبت به مقدار به دست آمده در طرح اولیه به ترتیب چگونه تغییر می کنند؟ )سؤال 2۵ - مهر 96(

1( افزایش ـ افزایش
2( کاهش ـ افزایش
3( کاهش ـ کاهش
 4( افزایش ـ کاهش

حل این مسأله، به درک عمیقی از موضوع مدنظر و البته زمان زیادی برای بررسی نیاز دارد.
با توجه به عالئمی که برای تعیین سطح تك تك سؤاالت در نظر گرفته شده است، به مرور و با تمرین می توانید به این تسلط و 

مهارت برای تعیین سطح و تفکیك سؤاالت دست پیدا کنید.
اما اهمیت دست یابی به مهارت تعیین سطح سؤاالت چیست؟

پاسخ این است؛ با توجه به این مهم که ارزش پاسخگویی به سؤاالت سطوح آسان، متوسط و دشوار یکسان است، شما برای 
مدیریت زمان آزمون باید توانایی تشخیص سطح سؤاالت را داشته باشید و بتوانید دسته بندی مناسبی از سؤاالت در حین مواجهه 
ابتدا تمامی سؤاالت  با آن ها برای خود ایجاد نمایید. به طور خالصه؛ برای مدیریت زمان توصیه می کنیم که در روز آزمون، 
سطح آسان را بر اساس سطح آمادگی خود و با استفاده از کتاب کلیدواژه پاسخ دهید و هم زمان سؤاالت سطح متوسط را برای 
پاسخگویی در دور دوم و سؤاالت دشوار برای مرورهای بعدی در صورت وجود زمان، عالمت گذاری نمایید. در دور دوم تالش 
کنید سؤاالت سطح متوسط را پاسخگو باشید و در نهایت در صورت داشتن زمان، به بررسی و حل سؤاالت سطح دشوار بپردازید.

 2
برای تألیف کتاب حاضر سعی شده است با بررسي عمیق آزمون های ادوار گذشته، تمامی سؤاالت مشابه مرتبط به هر سؤال که 
در دوره هاي مختلف تکرار شده اند، مشخص و در قالبی مطابق تصویر فوق ارائه شوند. به این صورت که شماره سؤال و دوره ی 

آزمون مربوط به سؤاالت مشابه برای شما مشخص شده است.
این موضوع دو فایده برای شما خواهد داشت:

اول آن که با بندها و موضوعات پرتکرار که بیش تر مدنظر طراحان سؤال هستند، آشنا خواهید شد و قاعدتًا با توجه به تعداد تکرار 
یك موضوع، درجه ی اهمیت موضوعات مختلف از نگاه طراحان سؤال، برای شما مشخص خواهد شد.

و دوم آن که می توانید با مراجعه به سؤاالت مشابه، با شیوه ی طرح سؤاالت مختلف از یك بند یا موضوع مشخص، آشنا شوید و 
مطالب مرتبط را مطالعه نمایید تا در زمان آزمون راحت تر و با آمادگی بیشتر در مدت زمان کوتاهی به سؤال مربوطه پاسخ دهید.

قابل ذکر است در بعضی موارد، سؤاالت عینًا تکرار شده اند، در ضمن به طور میانگین بیش از 50 درصد سؤاالت، دارای 
سؤاالت مشابه هستند. این موضوع، بیانگر اهمیت مطالعه ی آزمون های پیشین در روند آمادگی برای این آزمون ها است.

۶۰ - مهر۴۷۹۸ - اسفند۹۵ ۲ - شهریور۹۵
۱۰ - بهمن۱۰۹۴ - آبان۹۳ ۱۰ - آذر۹۲ شابه
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 3
بدون شك باید پذیرفت که کتاب کلیدواژه یکی از بازیگران اصلی در روند آمادگی برای آزمون های نظام مهندسی بوده و نقش 
غیرقابل انکاری را برای موفقیت شما در آزمون ایفا خواهد کرد، به طوری که بدون استفاده از کلیدواژه با توجه به محدویت زمانی 
آزمون، شانس قبولی شما به شدت کاهش می یابد. اما استفاده از کتب کلیدواژه زمانی بهترین و بیشترین اثربخشی را خواهد 
داشت که داوطلب پیش از آزمون با نحوه ی استفاده از کلیدواژه آشنا شده باشد و نیز به مهارت الزم جهت پیدا کردن سریع و 
صحیح کلیدواژه رسیده باشد. بنابر این توضیحات، تشخیص درست و سریع کلیدواژه ی هر سؤال بسیار حائز اهمیت بوده و شما 
باید در طول دوره ی آماده سازی خود برای موفقیت در آزمون، در کنار مطالعه ی منابع، برای رسیدن به مهارت پیدا کردن سریع 

و صحیح کلیدواژه نیز تمرین کنید.
برای رسیدن به این هدف، در این کتاب سعی شده است که کلیدواژه ی هر سؤال، متناسب با کتاب »کلیدواژه طالیی نوآور« 
)عمران نظارت( که به صورت ریزموضوع می باشد، ارائه گردد. این موضوع برای کسب مهارت تشخیص کلیدواژه به شما بسیار 

کمك خواهد کرد.
دقت نمایید در مواردی که کلیدواژه ای برای سؤال ارائه نشده، به این معنی است که سؤال مدنظر کلیدواژه ی مشخصی نداشته 

و نمی توان برای پاسخ به آن سؤال از تکنیك کلیدواژه استفاده کرد. 

توصیه ما برای آمادگی جهت آزمون به این صورت است که ابتدا کتب شرح و درس را مطالعه نمایید سپس برای آمادگی و 
تمرین به کتب تشریح کامل سؤاالت آزمون های قبلی )همین کتاب( مراجعه نموده و سعی کنید که با استفاده از کتب مباحث و 
سایر منابع و با استفاده از کتاب کلیدواژه، ابتدا خود به سؤاالت پاسخ دهید سپس برای اطمینان از پاسخ خود به پاسخنامه مراجعه 
نمایید. اگر کلیدواژه را صحیح انتخاب نموده اید که هیچ، ولی اگر کلیدواژه را صحیح انتخاب نکردید به کلیدواژه انتخاب شده در 
پاسخنامه دقت نمایید و سعی کنید تکنیك مؤلف کتاب کلیدواژه و روش استخراج کلیدواژه را دریابید. به طور مثال دقت کنید در 
سؤاالتی که کلمه حداقل یا حداکثر آورده شده آیا مؤلف کتاب کلیدواژه این کلمات حداقل یا حداکثر را در کلیدواژه آورده یا خیر. 
مشاهده خواهید کرد که فقط کلمه اصلی آورده شده تا به این طریق مهارت شما در تشخیص درست و سریع کلیدواژه افزایش 

یابد. این امر سهم زیادی در موفقیت شما در آزمون دارد.
قابل ذکر است که به طور میانگین حدود 75 درصد سؤاالت، دارای کلیدواژه هستند. این موضوع، اهمیت لزوم کسب مهارت کار 

با کتاب کلیدواژه را به وضوح مشخص می نماید.

 4
همان طور که می دانید برای هر دوره ی آزمون های نظام مهندسی، منابعی به عنوان مواد آزمون معرفی می شوند. این مواد آزمون 
گاهًا ممکن است آخرین ویرایش منبع مدنظر نباشند و لذا شما داوطلبان گرامی باید بر اساس سال ویرایش اعالم شده )نه لزومًا 
سال چاپ( برای هر منبع اقدام به تهیه ی آن ها نمایید. به طور مثال ممکن است که سال ویرایش اعالمی برای یك مبحث 
مثاًل سال 1396 عنوان شده باشد ولی سال چاپ آن سال 1399 باشد. لذا توجه شما باید به سال ویرایش باشد. در مورد کتاب 
“تشریح کامل سؤاالت آزمون های نظام مهندسی عمران نظارت” نیز همین مسأله وجود دارد. باید بیان شود که پاسخ دادن به 
سؤاالت بر اساس ویرایش قبلی مباحث )که جزء مواد آزمون نیستند( هیچ کمکی به داوطلب جهت کسب آمادگی نخواهد کرد. 
برای مثال با تغییر سال ویرایش مبحث نهم مقررات ملی ساختمان از سال 1392 به سال 1399، پاسخ دادن به سؤاالت بر 
اساس ویرایش سال 1392 مبحث نهم مقررات ملی ساختمان برای مخاطب این کتاب، قطعًا کمك کننده نخواهد بود چرا که 
موضوع مدنظر سؤال یا الزامات خواسته شده ی مسأله، در ویرایش جدید مبحث یا اصاًل وجود ندارد یا تغییراتی داشته است. پس 
دقت کنید تنها و تنها منابعی )با سال ویرایش اعالم شده( به شما کمك خواهند کرد که جزء مواد آزمون دوره ی مربوطه باشند.

از این رو در هر دوره، متناسب با مواد آزمون دوره ی مربوطه، این کتاب ویرایش شده و متناسب با آخرین تغییرات مواد آزمون 
برای کمك به آمادگی داوطلبان ارائه می گردد. در این دوره نیز با توجه به تغییرات به وجود آمده در مباحث برای مثال تغییرات 

عمده ای که در مبحث نهم مقررات ملی ساختمان رخ داده است، تالش شده تا تغییراتی متناسب با وسعت تغییرات مواد آزمون 
در کتاب حاضر ایجاد شود. مطابق با توضیحات فوق، در مواردی که امکان پاسخ گویی به برخي سؤاالت ادوار گذشته با 

ویرایش های جدید امکان پذیر نیست، دو جور می توانستیم در این کتاب عمل کنیم که راحت ترین کار این بود که با 

ث
ش مباح

ت آزمون طبق آخرین ویرای
سؤاال

صالح و تغییر 
ا

سؤال
تعیین کلیدواژه هر 
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پاسخ ندادن به تمام سؤاالت طرح شده متناسب با ویرایش قبلی مباحث، از این سؤاالت عبور کنیم که در این صورت داوطلب 
هیچ بهره ای از این سؤاالت نمی برد و خصوصًا اینکه برای حل سؤاالت براساس ویرایش جدید هیچ گونه آمادگی پیدا نمی کرد، 
لذا این کار را نکردیم و راه دیگری را در پیش گرفتیم به این شکل که سعي شده است با حفظ اصالت سؤاالت و با بررسی دقیق 

موضوع مدنظر آن ها، در خصوص هر سؤال تصمیمی متناسب با آن سؤال اخذ شود، به این  صورت که:

الف( اگر موضوع مدنظر سؤال به طور کامل از ویرایش جدید مباحث حذف شده است.
عالمت )  ( در کنار صورت سؤال به این مفهوم که امکان پاسخ گویی به این سؤال وجود ندارد، درج شده است. از این سؤاالت 
عبور کرده و زمانی را صرف بررسی آن نکنید. در بخش پاسخ نامه نیز صرفًا کلید اعالم شده )بر اساس ویرایش قبلی( از سوی 
دفتر مقررات ملی ساختمان ارائه و نیز با درج عالمت )  (، عبارت »مطابق ویرایش جدید مبحث امکان پاسخگویی به این 

سؤال وجود ندارد  و بند مدنظر طراح سؤال در این ویرایش حذف شده است« بیان گردید.

ب( اگر موضوع مدنظر سؤال از ویرایش جدید مباحث حذف نشده ولی تغییر کرده است. 
در این مورد، سه وضعیت خواهیم داشت:

)A(: اگر پاسخی که مطابق مباحث جدید حاصل می شود در بین گزینه ها وجود ندارد، در کنار صورت سؤال، عالمت )  (
درج شده است. در این موارد؛ در بخش پاسخ نامه، ابتدا کلید اعالم شده از سوی دفتر مقررات )بر اساس ویرایش قبلی( را ارائه 
دادیم و پس از حل آن مطابق با مباحث جدید، در انتهای پاسخ این سؤاالت نیز، عالمت )  ( درج شده و عبارت »بنابراین 

مقدار حاصل، در بین گزینه ها وجود ندارد« بیان گردیده است.
)B(: اگر پاسخی که مطابق مباحث جدید حاصل می شود، گزینه ای از چهار گزینه ی موجود در صورت سؤال می باشد اما غیر 
از گزینه ی صحیح اعالم شده از سوی دفتر مقررات )بر اساس ویرایش قبلی( است، در کنار صورت سؤال، عالمت )  ( 
درج شده است. در این موارد؛ در بخش پاسخ نامه، ابتدا گزینه ی به دست آمده مطابق مباحث جدید، به عنوان گزینه ی صحیح 
اعالم شده و پس از حل آن مطابق با مباحث جدید، در انتهای پاسخ این سؤاالت، عالمت )  ( درج و عبارت »مطابق کلید 

منتشرشده از سوی دفتر مقررات ملی ساختمان بر اساس ویرایش قبلی مباحث گزینه ی ... صحیح است« بیان شد.
)C(: اگر امکان بررسی برخی از گزینه های سؤال یا موضوعی خاص، با توجه به تغییرات مباحث وجود ندارد، در کنار صورت 
سؤال، عالمت )  ( درج شده است. معمواًل در سؤاالتی با این حالت مواجه می شویم که خواسته ی مسأله، تعیین گزینه ی 

صحیح یا گزینه ی نادرست است.
 کدام جمله در مورد درزهاي اجرایي، در ساختمان هاي بتن آرمه صحیح نیست؟ )سؤال 24 - خرداد 93(

1( دوغاب خشك شده در سطح درز اجرایي بتن باید زدوده شود.
2( تعداد درزهاي اجرایي باید در کمترین حد الزم براي انجام کار باشد.

3( درزهاي اجرایي باید در مناطقي پیش بیني شود که بویژه نیروي کششي داخلي کمترین مقدار را داشته باشد.
4( سطح درزهاي اجرایي باید قبل از بتن ریزي جدید به صورت اشباع با سطح خشك درآید.

در این سؤال؛ مطابق با مبحث نهم مقررات ملی ساختمان )ویرایش 1399(، امکان بررسی گزینه های 2 و 4 وجود ندارد. چون 
این موضوعات در مبحث جدید حذف شده اند.

در این موارد؛ در بخش پاسخ نامه، ابتدا کلید اعالم شده از سوی دفتر مقررات ارائه شده و پس از تشریح گزینه های قابل بررسی 
)گزینه های 1 و 3( مطابق با مباحث جدید، در انتهای پاسخ این سؤاالت، عالمت )  ( درج و عبارت »مطابق مبحث ... 

امکان بررسی ...  وجود ندارد و بند مدنظر طراح سؤال در این ویرایش حذف شده است« بیان گردید.
پ( اگر موضوع مدنظر سؤال از ویرایش جدید مباحث حذف نشده است. اما تغییراتی داشته که به موجب همین تغییرات، به دالیل 

زیر قادر به حل سؤال اصلی آزمون نخواهیم بود:
1- اطالعات الزم برای حل سؤال کافی نیست. 2- تناقضاتی برای حل مسأله وجود دارد. 3- عبارات به کار رفته در سؤال، 

مطابق با مباحث جدید تغییراتی داشته است و غیره.
در این موارد؛ به جای حذف سؤال و از دست دادن آن، تالش شده است ضمن حفظ سؤال اصلی آزمون، با تغییراتی، 
سؤال مشابه از مباحث جدید برای شما فراهم شود تا بررسی موضوع مدنظر را از مباحث جدید از دست ندهید. 

سؤال
ت آیکون های به کار رفته در هر 

شناخ
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 بتن پایه سازه ای که در شرایط بهره برداری غرقاب است. از نظر مقاومت مشکوک می باشد و برای تشخیص، سه 
مغزه از این قسمت تهیه شده است. کدام یک از شرایط زیر برای آزمایش مغزه ها صحیح می باشد؟  )سؤال 23 - اردیبهشت 97(

1( مغزه ها به مدت  3 روز در دمای  200 سانتی گراد و رطوبت نسبی  50% خشك  شده و سپس به صورت مرطوب آزمایش شوند.
2( مغزه ها به مدت  30 ساعت در آب غوطه ور مانده و سپس به صورت خشك آزمایش شوند.

3( مغزه ها به مدت  40 ساعت در آب غوطه ور مانده و سپس به صورت مرطوب آزمایش شوند.
4( مغزه ها به مدت  7 روز در دمای  500 سانتی گراد و رطوبت نسبی  25% خشك شده و سپس به صورت خشك آزمایش شوند.

سـؤال ویرایش شـده
برای بتن پایه سازه ای، احتمال بتن کم مقاومت در مورد آن تأیید و برای تشخیص، سه مغزه از این قسمت براساس منابع جدید 

تهیه شده است. کدام یک از شرایط زیر برای آزمایش مغزه ها صحیح می باشد؟ )روش خاصی توسط مهندس ناظر اجازه داده نشده است(.

1( مغزه های گرفته شده باید در شرایط خشك نگه داری و به آزمایشگاه منتقل شوند. مغزه ها باید بین 5 روز تا 7 روز پس از مغزه گیری آزمایش شوند.
2( مغزه های گرفته شده باید در شرایط مرطوب در کیسه ها یا ظروف عایق رطوبت نگه داری و به آزمایشگاه منتقل شوند. مغزه ها باید بین 5 

روز پس از نگه داری در شرایط خشك در آزمایشگاه تا 7 روز پس از مغزه گیری آزمایش شوند.
3( مغزه های گرفته شده باید در شرایط مرطوب در کیسه ها یا ظروف عایق رطوبت نگه داری و به آزمایشگاه منتقل شوند. مغزه ها باید بین 5 

روز پس از نگه داری در آب تا 7 روز پس از مغزه گیری آزمایش شوند.
4( مغزه های گرفته شده باید در شرایط خشك نگه داری و به آزمایشگاه منتقل شوند. مغزه ها باید بین 5 روز پس از نگه داری در آب در 

آزمایش شوند. از مغزه گیری  تا 7 روز پس  آزمایشگاه 
در این موارد بالفاصله پس از سؤال اصلی آزمون، سؤال ویرایش شده بر اساس منابع جدید، با تالش فراوان و با نهایت قرابت 
موضوعی نسبت به موضوع سؤال اصلی ارائه شده است. این سؤاالت را مطابق مباحث جدید بررسی کنید و از یك نمونه سؤال 

استاندارد مطابق مباحث جدید بهره مند شوید. در بخش پاسخ نامه ی این گونه سؤاالت، پاسخ مشروح بیان گردید.

الزم به ذکر است؛ شیوه تألیف کتاب به گونه ای است که داوطلب به طور خودآموز و به صورت گام به گام به مهارت الزم جهت 
پاسخگویی به سؤاالت در کمترین زمان ممکن در جلسه آزمون دست خواهد یافت.

مجدداً بر توصیه ی خود تأکید می کنیم که جهت کسب موفقیت در آزمون های نظام مهندسی روند مطالعه ی شما به این صورت 
باشد که:

در گام اول؛ کتب شرح و درس را مطالعه نمایید.
در گام دوم؛ برای شناخت شیوه ی طرح سؤاالت و تمرین حل مسأله، از کتب تشریح کامل سؤاالت آزمون های پیشین )همین 
کتاب( استفاده نمایید. در این گام تالش کنید با استفاده از منابع آزمون و حتمًا با تکنیك کلیدواژه، ابتدا خود به سؤاالت پاسخ 

دهید، سپس برای بررسی صحت پاسخ خود به پاسخنامه ی کتب تشریح کامل سؤاالت مراجعه نمایید.
در صورتی که در تشخیص کلیدواژه ی صحیح سؤال دچار خطا شده اید، به کلیدواژه تعیین شده در پاسخنامه دقت کنید تا تکنیك 
مؤلف کتاب کلیدواژه و روش استخراج کلیدواژه را درک کنید و یقین داشته باشید تشخیص کلیدواژه ی صحیح سؤال مهارتی 

است که شما به راحتی با کمی تمرین به آن دست خواهید یافت.

همچنین بعد از خواندن این مقدمه ابتدا یک آزمون را مرور کنید سپس برای درک بهتر و  استفاده ی 
4 اصالح و تغییر سؤاالت آزمون های ادوار  بهینه تر از این کتاب، مجدداً این مقدمه )خصوصا بند 

گذشته طبق آخرین ویرایش مباحث( را مطالعه فرمایید.

در پایان ضمن امیدواری از این موضوع که این کتاب، راه گشای مسیر قبولی شما در آزمون باشد، به منظور هر چه پربارتر شدن 
مطالب این کتاب، از تمام خوانندگان ارجمند خواهشمندیم با ارائه نظرات اصالحی خود، ما را مورد لطف و عنایت خود قرار دهند.

ت در آزمون
شرک

ب آمادگی برای 
س

ک
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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب

مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصّنفان و هنرمندان مصّوب سال 1348 و آیین نامه اجرایي آن مصّوب 1350، براي ناشر محفوظ 
و منحصراً متعلق به نشر نوآور است. لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتي از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول و تصاویر این کتاب، 
در دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه بهره برداری از مطالب این کتاب تحت هر عنوانی از قبیل 
چاپ، فتوکپي، اسکن، تایپ از آن، تهیه فایل پي دي اف و عکس برداري از کتاب، و همچنین هر نوع انتشار به  صورت اینترنتي، 
الکترونیکی، سي دي، دي  وي دي، فیلم، فایل صوتي یا تصویري و غیره بـدون اجازه کتبي از نشر نوآور ممنوع و غیرقانوني بوده 

و  شرعاً نیز حرام است، و متخلّفین تحت پیگرد قانوني و قضایي قرار مي گیرند.

با توّجه به اینکه هیچ کتابي از کتب نشر نوآور به  صورت فایل ورد یا پي دي اف و موارد این چنین، توّسط این انتشارات در هیچ 
سایت اینترنتي ارائه نشده است، لذا درصورتي که هر سایتي اقدام به تایپ، اسکن و یا موارد مشابه نماید و کل یا قسمتي از متن کتب 
نشر نوآور را در سایت خود قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توّسط کارشناسان امور اینترنتي این انتشارات، که مسئولّیت اداره 
سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسي محتواي سایت ها مي پردازند، بررسي و در صورت مشّخص شدن هرگونه تخلّف، 
ضمن اینکه این کار از نظر قانوني غیر مجاز و از نظر شرعي نیز حرام مي باشد، وکیل قانوني انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمي، پلیس فتا )پلیس رسیدگي به جرایم رایانه اي و اینترنتي( و نیز سایر مراجع قانوني، اقدام مقتضی به عمل آورده، و 
طّي انجام مراحل قانوني و اقدامات قضایي، خاطیان را مورد پیگرد قانوني و قضایي قرار داده و کلّّیه خسارات وارده به این انتشارات 

و مؤلّف از متخلّفان اخذ خواهد شد.

همچنین در صورتي  که هر یك از کتابفروشي ها، اقدام به تهّیه کپي، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو، اُفست از کتب انتشارات 
نوآور نموده و اقدام به فروش آن نمایند، ضمن اّطالع رساني تخلّفات کتابفروشي مزبور به سایر همکاران و ُمَوّزعین محترم، از طریق 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي، اتّحاّدیه ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهي و نیز مراجع قانوني و قضایي اقدام به استیفاي حقوق 

خود از متخلّف مي نماید.

خرید، فروش، تهیّه، استفاده و مطالعه از روي نسخه غیراصِل کتاب،
از نظر قانوني غیرمجاز، و شرعاً نیز حرام است.

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامي خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبیل موارد فـوق، مراتب را 
یا از طـریق تلفـن هاي انتشارات نوآور به شماره هاي 2- 66484191 021 و 09102991089 و یا از طریق ایمیل انتشارات به 
آدرس info@noavarpub.com و یا از طریق منوي تماس با ما در سایت www.noavarpub.com به این انتشارات ابالغ 

نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده و نیز خود خوانندگان محترم جلوگیري به عمل آید، و در راستای انجام این امر 
مهم، به  عنوان تشّکر و قدرداني، از کتب انتشارات نوآور نیز هدیه دریافت نمایند.

شر
ت حقوقی نا

رعای



قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان
)اصالحیه مورخ اسفند ماه ۱۳9۴(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
)نظامات اداری(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان
)مصالح و فرآورده های ساختمانی(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث ششم مقررات ملی ساختمان
)بارهای وارد بر ساختمان(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان 
)پی و پی سازی(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان
)طرح اجرای ساختمان های با مصالح بنایی( )ویرایش ۱۳92(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان 
)طرح اجرای ساختمان های با مصالح بنایی( )ویرایش ۱۳98(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث نهم مقررات ملی ساختمان
)طرح و اجرای ساختمان های بتن آرمه(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث دهم مقررات ملی ساختمان 
)طرح و اجرای ساختمان های فوالدی(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث یازدهم مقررات ملی ساختمان 
)طرح و اجرای صنعتی ساختمان ها(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث دوازدهم مقررات ملی ساختمان
 )ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان
)پدافند غیرعامل(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان
)مراقبت و نگهداری از ساختمان ها(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

راهنمای جوش و اتصاالت جوشی
)در ساختمان های فوالدی(

 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

آیین نامه طراحی ساختمان ها در برابر زلزله
)استاندارد 2800 - ویرایش چهارم(

بخش اول
نکات مهم  وکلیـدی
مباحث و آیین نامه ها



اصالحیه مورخ اسفند ماه ۱۳۹۴

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

در هر سازمان استان با انتخاب هیئت مدیره کارگروهی متشكل از مهندسان موجه و مشهور به پای بندی به اخالق حرفه ای در رشته های 
اصلی مهندسی تحت عنوان کارگروه ترویج و پایش اخالق حرفه ای تشكیل می شود.

این کارگروه ها در چارچوب ترتیباتی که شورای مرکزی معین و ابالغ می کند عهده دار وظایف زیر خواهند بود: �
۱- آموزش و ترویج اصول اخالق حرفه ای و نظام نامه رفتار حرفه ای در مهندسی ساختمان به اعضای سازمان استان.

2- پایش مستمر و ارزیابی ادواری میزان رعایت اخالق حرفه ای و همه گیری رعایت آن به وسیله اعضای سازمان استان و تشخیص 
موانع توسعه آن و پیگیری رفع آن ها و ارسال آن برای انتشار عمومی در ارکان نظام مهندسی در سطح کشور.

۳- پیشنهاد اعمال اصالحات اعم از تغییر و تكمیل مصادیق و معیارهای رفتار حرفه ای اخالقی به شورای مرکزی برای ارائه به وزارت 
راه و شهرسازی.

احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام مهندسی استان به عهده هیئت مدیره است. هیئت مدیره موظف است اشخاص حقیقی یا   
با اخذ مدرک الزم به عضویت نظام مهندسی استان بپذیرد. در صورت احراز هر یک از شرایط،  حقوقی دارای شرایط عضویت را 
به صورت مستند، این عضویت توسط هیئت مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هر یک به فاصله ۱5 روز، قطع می شود.

هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر برای حضور در مجمع عمومی و دادن رأی وکالت بگیرد.   
وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل 2۴ ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضاء شده باشد. اعضایی که حق رأی خود 
را تفویض می کنند باید کارت عضویت خود را برای حضور در مجمع عمومی ضمیمه وکالت نامه کنند و نمی توانند جداگانه در مجمع 

عمومی و رأی گیری شرکت نمایند.
نحوه تشكیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکزی توسط هیئت عمومی تصویب و توسط   

وزیر راه و شهرسازی تأیید شده می شود.
احراز شرط حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی و دارا بودن حداقل صالحیت علمی و حرفه ای، برای داوطلبان  �

عضویت در هیئت مدیره نظام مهندسی استان به شرح زیر می باشد:
الف( حسن شهرت اجتماعی و شغلی و رعایت اخالق و شئون مهندسی:

۱- نداشتن محكومیت انتظامی قطعی درجه سه یا باالتر در زمان تسلیم درخواست داوطلبی، یا گذشت ۷ سال از زمان صدور رأی قطعی مذکور.
2- نداشتن محكومیت قضایی در امور مدنی و حقوقی مرتبط با فعالیت های حرفه ای بیش از یک بار.

۳- نداشتن سابقه ورشكستگی به تقصیر یا تقلب در فعالیت های حرفه ای خود یا بیش از دو بار خلع ید در پیمان کاری عمرانی خود.
۴- عدم تخطی از اصول و شئون اخالق و رفتار حرفه ای مذکور در ماده )2( مكرر و نظام نامه آن به نحوی که منجر به محكومیت 

انتظامی قطعی درجه سه یا باالتر شده باشد.
 اثبات تخطی از اصول مذکور مستلزم ارائه دلیل معتبر و دادن فرصت مناسب به داوطلب برای پاسخ نسبت به آن می باشد.

ب( صالحیت علمی:
۱- دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یكی از رشته های اصلی مهندسی ساختمان 
توسط  تحصیلی  مدرک  بودن  مرتبط  یا  اصلی  از جهت  رشته ها  عناوین  دارد.  مدیره  هیئت  در  را  آن  برای  عضویت  درخواست  که 

کمیسیون موضوع تبصره )2( ماده )۷( قانون تعیین و به تصویب وزیر راه و شهرسازی می رسد.
 مدارک پیوسته باالتر از کارشناسی در تمام رشته های اصلی یا مدرک ناپیوسته باالتر از کارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در 
ایران در زمان فراغت از تحصیل تا 10 سال پس از تصویب قانون بوده یا دارای مدرک کارشناسی در یکی از رشته های اصلی دیگر باشد، پذیرفته خواهد بود.

2- گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی مربوط به حرفه مهندسی پس از دوره کارشناسی و اخذ گواهینامه مورد 
قبول وزارت راه و شهرسازی.

پ( صالحیت حرفه ای:
۱- دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته ای که داوطلب خواهان عضویت در هیئت مدیره در آن رشته است 

به عالوه حداقل دو سال سابقه فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صالحیت پایه یک.
2- اشتغال به یكی از امور فنی زیر در رشته مهندسی که برای آن درخواست عضویت در هیئت مدیره دارد در 5 سال مداوم آخر یا 

۱0 سال متناوب متصل به زمان تسلیم درخواست داوطلبی:
یک- انجام طراحی، محاسبه، نظارت، عملیات اجرایی، تولید و نصب، نقشه برداری، راهبری، نگه داری، کنترل و بازرسی، امور آزمایشگاهی 

و کارشناسی و مانند این عناوین.
دو- مدیریت مستقیم همراه با مشارکت حرفه ای در فعالیت های فوق.

سه- آموزش و تحقیق در زمینه های حرفه ای رشته مورد تقاضا.
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  )1( برای داوطلبانی که به دلیل ریاست نظام مهندسی استان اشتغال تمام وقت آنان به امور حرفه ای در تمام یا بخشی از 5 سال مذکور 
ناممکن بوده، داشتن مجموعًا 5 سال فعالیت حرفه ای یا آموزشی و تحقیقی در سال های متصل به زمان داوطلبی بدون احتساب دوران ریاست نظام 

مهندسی استان الزامی است.
  )2( داشتن حداقل یك سال سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قبل از تقاضای داوطلبی الزامی است.

  )3( به منظور رفع تعارض منافع و تسهیل رقابت سالم و اجتناب از اختالل در انجام وظایف، تصدی هم زمان کارکنان دستگاه های نظارتی 
یا اجرایی مرتبط با موضوع قانون، مجاز نمی باشد.

  )4( داشتن شرایط ماده )11( قانون و این ماده در تمام دوره عضویت در هیئت مدیره الزامی است و هرگاه عضو هیئت مدیره شرایط مذکور 
را از دست دهد، عالوه بر از دست دادن عضویت در هیئت مدیره از کلیه سمت هایی که به اعتبار این عضویت احراز کرده، ساقط می شود.

هر یک از گروه های تخصصی دارای یک هیئت رئیسه متشكل از هفت نفر خواهد بود که از بین داوطلبان در رشته مربوط که شرایط   
آنان به ترتیب زیر احراز می شود به وسیله اعضای نظام مهندسی استان در همان رشته به ترتیب اکثریت آراء برای سه سال انتخاب 
کلیه شرایط  دارای  باید  تخصصی  گروه های  رئیسه  هیئت  اعضای  است.  بالمانع  بعد  دوره های  برای  آنان  انتخاب  تجدید  می شوند. 
از اشخاص دارای سوابق و اشتهار علمی و حرفه ای شاخص در رشته خود باشند. داوطلبان عضویت در هیئت مدیره بوده و ضمناً 

بررسی احراز شرایط مذکور به وسیله کارگروه های پنج نفره سنجش در هر رشته متشكل از دو عضو به انتخاب شورای مرکزی خارج از   
اعضای این شورا، دو عضو به انتخاب شورای تدوین مقررات ملی ساختمان و یک عضو آن رئیس نظام مهندسی استان ذی ربط خواهد 

بود. اعضای کارگروه هر رشته غیر از رئیس نظام مهندسی استان، از اشخاص شاخص همان رشته معرفی می شود.
مجازات های انتظامی به قرار زیر است: �

الف- مجازات های انتظامی اصلی:
درجه یک- اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.
درجه دو- توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان.

درجه سه- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یک سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه چهار- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت یک سال تا سه سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.
درجه پنج- محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه سال تا پنج سال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت.

درجه شش- محرومیت دائم از عضویت نظام مهندسی استان ها و استفاده از پروانه اشتغال.
ب- مجازات های انتظامی تبعی:

۱- سلب امتیاز کسب شده در مواردی که کسب امتیاز حرفه ای یا سازمانی از قبیل عضویت در سازمان استان و ارکان آن یا اخذ و 
ارتقای پایه پروانه اشتغال از طریق انجام تخلف انتظامی باشد، در صورت محكومیت قطعی درجه سه به باال.

2- محرومیت از انتخاب شدن به سمت عضو هیئت مدیره استان تا پنج سال پس از قطعیت حكم مجازات انتظامی درجه سه تا درجه 
پنج و محرومیت از تصدی یا انتخاب شدن به سمت عضو شورای انتظامی و بازرس نظام مهندسی استان، شورای مرکزی و شورای 
انتظامی نظام مهندسی به مدت دو برابر مدت محرومیت استفاده از پروانه اشتغال فقط برای محكومان به مجازات انتظامی درجه های 
چهار و پنج و محرومیت دائم از انتخاب شدن یا تصدی تمام سمت های مذکور در این بند برای محكومان به مجازات انتظامی درجه شش.

  )1( شورای انتظامی مکلف است محکومیت به مجازات های انتظامی تبعی را در متن احکام صادره از آن شورا ذکر کند.
  )2( اشخاصی که به سه مرتبه محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال محکوم شده باشند، در صورتی که برای دفعات بعدی مرتکب 
تخلفی شوند که باز هم مستلزم اعمال مجازات محرومیت موقت از درجه چهار یا پنج باشد، به مجازات مربوط به اضافه یك برابر مجموع مدت 

محرومیت های قبلی از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن یا مجازات درجه شش محکوم خواهند شد.
تخلفات انتظامی موضوع قانون شامل تخلفات حرفه ای و تخلفات انضباطی زیر است و انجام آن ها توسط اشخاص حقیقی یا حقوقی عضو  �

سازمان نظام مهندسی یا نظام کاردانی ساختمان، مستوجب محكومیت به مجازات های انتظامی در محدوده حداقل و حداکثرهای ذکر شده 
برای ارتكاب هر یک می باشد که متناسب با نوع، درجه اهمیت و آثار تخلف و حسن و سوء سابقه متخلف و درجه تجری وی به هنگام تخلف از 

حیث قصد، آگاهی، بی پروایی و بی مباالتی تعیین و مورد صدور حكم قرار می گیرد:
 الف( تخلفات حرفه ای:

۱- عدم انجام یا قصور در انجام وظایف حرفه ای که به موجب قوانین و مقررات موظف به آن است یا تعهدات قراردادی یا خلف وعده 
مكرر در مورد انجام آن ها به نحوی که موجب زیان یا تضییع حقوق صاحب کار یا اشخاص ثالث شود یا به اموال عمومی، منابع مواد و 

انرژی یا محیط زیست آسیب رساند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.
2- تحمل هزینه های عرفاً فاحش غیرضروری به کارفرما، اعم از آنكه خود در آن ذی نفع باشد یا نباشد به مجازات انتظامی از درجه 

دو تا درجه چهار.
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۳- اشتغال به حرفه های مهندسی موضوع قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاری که شرایط روانی به تشخیص قطعی مراجع قضایی یا 
شرایط قانونی یا مدرک صالحیت معتبر یا ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امكانات مالی و فنی الزم برای انجام آن را ندارد یا از دست 
بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وی برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد، یا تصدی یا اشتغال هم زمان به دو یا چند شغل یا حرفه 
که انجام هم زمان آن ها با قوانین، مقررات یا ماده )۳( مكرر این آیین نامه مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

  انجام خدمات مهندسی به عنوان کارآموز یا استخدامی برای مهندسی که دارای شرایط قانونی باشد و تحت مسئولیت او صورت می گیرد، 
مشمول این بند نمی باشد.

۴- تأیید غیرواقعی عملیات انجام شده و صورت وضعیت یا مدارک فنی و مالی مشابه، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
5- تعلل در تنظیم و تسلیم به موقع گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذی صالح قانونی موظف به تهیه و 

تسلیم آن ها به مراجع ذی ربط بوده است، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.
۶- عدم رعایت بی طرفی یا کارشناسی یا عدم اعالم جهات رد به طرفین اختالف، در صورت وجود، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.

ب( تخلفات انضباطی:
۱- نقض مقررات وضع شده به وسیله و در محدوده اختیارات مراجع قانونی سازمان نظام مهندسی ساختمان، به مجازات انتظامی از 

درجه یک تا درجه دو.
2- درج یا نشر یا نقل قول هر گونه متن، تصویر یا سایر موارد مغایر با اصول اخالقی و شئون حرفه ای در رسانه های گروهی و شبكه های 

اجتماعی و پیام انبوه از درجه دو تا درجه پنج.
۳- سوء استفاده از عضویت یا موقعیت های شغلی و اداری نظام مهندسی استان به نفع خود یا غیر به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

۴- تعلل یا عدم انجام به هنگام وظایف قانونی در هیئت مدیره، شورای انتظامی یا بازرسان نظام مهندسی استان به وسیله آن عضو یا 
اعضای ارکان مذکور که در تخلف دخیل باشند، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

یا  شود  آن  ارکان  و  ساختمان  مهندسی  نظام  سازمان  جاری  و  قانونی  وظایف  انجام  در  خلل  ایجاد  موجب  که  اقداماتی  انجام   -5
نامه پراکنی یا سخنرانی که موجب اتهام، وهن و لطمه به حیثیت سایر مهندسان شود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه چهار.

۶- بی توجهی به مفاد شیوه  نامه ها، نامه ها، بخشنامه ها، اطالعیه ها و اخطاریه های قانونی و مانند آن ها، ابالغی مراجع ذی ربط قانونی که 
مكلف به رعایت آن ها بوده، یا مبادرت به انجام کارهایی که در مقررات کاری از آن منع شده، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار.
۷- تمكین در برابر دستور یا تقاضای نقض الزامات قانونی در امور حرفه ای بدون وجود اجبار و اکراه، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.

8- تأسیس هرگونه مؤسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه تحت هر نام برای انجام خدمات فنی و مهندسی بدون داشتن مدرک صالحیت 
مربوط، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه سه.

9- مراعات نكردن کامل حقوق معنوی مربوط به حرفه مهندسی همكاران مهندس خود اعم از شخص حقیقی یا حقوقی و معرفی 
محصول کار حرفه ای متعلق به دیگری به نام خود یا کارفرما یا مؤسسه خود، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.

۱0- قرار دادن محصول کار حرفه ای خود در اختیار دیگری برای استفاده از آن به نام وی، به مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه سه.
۱۱- اجازه سوء استفاده از نام و نشان خود یا شخص حقوقی متبوع خود به شخصی که به فعالیت اقتصادی یا مهندسی فریبه کارانه یا 

غیردرست کارانه مبادرت می ورزد، به مجازات انتظامی از درجه سه تا پنج.
۱2- عدم مراقبت از مهر، سربرگ و گذرواژه های خصوصی مورد استفاده در خدمات مهندسی و امضاهای الكترونیک خود به نحوی که 

منجر به سوء استفاده اشخاص ثالث شود، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو.
۱۳- استنكاف از امضای نقشه هایی که انفرادی یا به صورت گروهی به منظور اجرا تهیه و ارائه می کند، ولو آن که در قبال آن حق الزحمه 

دریافت نكند، به مجازات انتظامی از درجه یک تا دو.
۱۴- جعل در اوراق و اسناد و مدارک حرفه ای و مدارک الزم برای دریافت پروانه اشتغال به کار و تصاویر آن ها یا استفاده از سند 

مجعول، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا شش.
۱5- دادن یا گرفتن هرگونه مال یا امتیاز خارج از ضوابط یا تبانی یا توسل به وسایل متقلبانه در انجام وظایف حرفه ای یا برای گرفتن 
یا برای واگذاری کار یا گرفتن یا دادن تأییدیه یا ردیه و مانند آن ها در امور فنی و مهندسی، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا شش.

۱۶- سوء استفاده از اضطرار یا عدم اطالع کارفرما برای گرفتن امتیاز یا حق الزحمه بسیار نامتناسب با عرف رایج برای انجام خدمات 
مهندسی از وی به مجازات انتظامی از درجه یک تا سه.

۱۷- تبانی در ارائه پیشنهاد قیمت در مناقصه و مزایده های مرتبط با طرح های ساختمانی و عمرانی، به مجازات انتظامی از درجه چهار تا شش.
۱8- ارائه مدارک تقلب آمیز یا سابقه یا صالحیت حرفه ای خود یا دیگری یا تقلب در آزمون ها یا توسل به راه های متقلبانه یا اظهارات 
خالف واقع برای کسب امتیاز شغلی و حرفه ای یا احراز سمت یا جلب آراء در هرگونه انتخابات مربوط به حرفه، جز در موارد مقرر در 

جزء )۱۴( بند )ب( این بخش، به مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج.
۱9- ورشكستگی به تقصیر و تقلب در فعالیت حرفه ای به موجب حكم قطعی قضایی، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج.



مبحث دوم مقررات ملی ساختمان
نظامات اداری

ظرفیت اشتغال دفتر مهندسی طراحی ساختمان
ظرفیت اشتغال شخص حقیقی که به صورت انفرادی نسبت به تأسیس دفتر طراحی ساختمان اقدام نماید.

حداکثر ظرفیت اشتغال در مدت یک سالحداکثر تعداد کارپایه هاي مهندسي

8000 مترمربع8سه
12000 مترمربع8دو
16000 مترمربع8یك
20000 مترمربع8ارشد

درصد افزایش ظرفیت اشتغال هر یک از شرکای دفتر مهندسی طراحی ساختمان نسبت به ظرفیت اشتغال دفتر تک نفره

ترکیب رشته شرکاردیف

موارد افزایش ظرفیت اشتغال
درصد 

افزایش دفتر 
مهندسي

درصد افزایش در صورت 
هم پایه بودن پروانه 
اشتغال در هر رشته

افزایش در صورت 
حضور بیش از یک 

نفر در هر رشته

مجموع درصد 
افزایش 

ظرفیت اشتغال

20-1010یك رشته از رشته هاي هفت گانه 1

2
دو رشته غیرهم نام از رشته هاي: معماري، عمران، برق، 

20101040مکانیك باشند.

30101050سه رشته غیرهم نام از رشته هاي معماري، عمران، برق، مکانیك3
50101070چهار رشته: معماري، عمران، برق، مکانیك باشند.4

5
رشته هاي معماري، عمران، برق، مکانیك و یك تا سه رشته از 

60101080رشته هاي نقشه برداري، شهرسازي، ترافیك

گروه بندی ساختمان ها

ساختمان ها از نظر سطح زیربنا به ترتیب از یک تا ۶00 مترمربع در گروه “الف” و از ۶0۱ تا 2000 مترمربع در گروه “ب” و از 200۱   
تا 5000 مترمربع در گروه “ج” و بیش تر از 5000 مترمربع در گروه “د” طبقه بندی شده اند.

ساختمان ها از نظر طبقات به ترتیب ۱ و 2 طبقه از روی شالوده در گروه “الف” و از ۳، ۴ و 5 طبقه روی شالوده در گروه “ب”، از ۶   
لغایت ۱0 طبقه روی شالوده در گروه “ج” و بیش تر از ۱0 طبقه در گروه “د” تقسیم بندی شده اند.

ساختمان ها به لحاظ کاربری به شرح زیر تقسیم بندی می گردند: �
ساختمان های گروه “الف”: کاربری ها با حیطه عملكردی محله )برزن( که عملكرد خدماتی ساختمان در محدوده کوچكی می باشد   

مانند واحدهای مسكونی، تجاری کوچک، مدارس ابتدایی، کلینیک ها، کودکستان ها، کارگاه ها و غیره.
ساختمان های گروه “ب”: کاربری های با حیطه عملكردی ناحیه مانند شعبات فرعی بانک ها، مدارس متوسطه، درمانگاه ها، خوابگاه ها،   

سالن های ورزشی ساده و غیره.
ساختمان های گروه “ج”: کاربری ها با حیطه عملكردی منطقه مانند فروشگاه های بزرگ، بیمارستان ها، مراکز فرهنگی، ایستگاه های   

فرعی مترو، ساختمان های پست، آتش نشانی، شعب اصلی بانک ها، مهمان پذیرها، هتل های کوچک و غیره.
اصلی    مراکز  دانشگاه ها،  استادیوم ها،  فرودگاه ها،  مانند  فراشهری  و  شهری  عملكردی  حیطه  با  کاربری ها  “د”:  گروه  ساختمان های 

غیره. و  بزرگ  هتل های  یادبود،  بناهای  مترو،  اصلی  ایستگاه های  تحقیقاتی،  مراکز  مخابرات، 
طبقه بندی صالحیت مهندسان تأسیسات مکانیکی و تأسیسات برقی برای هر یک از گروه های ساختمانی

گروه ساختمان ها
صالحیت

تهیه طرح تأسیسات 
مکانیکي توسط:

تهیه طرح تأسیسات 
برقي توسط:

نظارت بر طرح تأسیسات 
مکانیکي توسط:

نظارت بر طرح تأسیسات 
برقي توسط:

مهندس برق پایه 3 یا باالترمهندس مکانیك پایه 3 یا باالترمهندس برق پایه 3 یا باالترمهندس مکانیك پایه 3 یا باالترگروه الف
مهندس برق پایه 3 یا باالترمهندس مکانیك پایه 3 یا باالترمهندس برق پایه 2 یا باالترمهندس مکانیك پایه 2 یا باالترگروه ب
مهندس برق پایه 2 یا باالترمهندس مکانیك پایه 2 یا باالترمهندس برق پایه 1 یا باالترمهندس مکانیك پایه 1 یا باالترگروه ج
مهندس برق پایه 1 یا باالترمهندس مکانیك پایه 1 یا باالترمهندس برق ارشدمهندس مکانیك ارشدگروه د
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موارد فسخ قراردادهای اجرای ساختمان

الف( در موارد زیر صاحبه کار می تواند قرارداد را با اخطار کتبی ۱5 روزه فسخ نماید:
۱- مجری در اجرای کار مسامحه یا تعدی یا تقریظ نماید و این موارد از نظر کیفیت کار یا ضوابط اجرایی یا برنامه مصوب زمانی- 

فیزیكی- مالی پیشرفت کار مورد تأیید ناظر هماهنگ کننده نباشد و موجب اضرار یا تضییع حقوق صاحبه کار شود.
2- مجری به هر یک از تعهدات خود عمل نكند و به تذکرات ناظر توجه ننماید.

۳- مجری علی رغم دریافت به موقع مبالغ موضوع قرارداد و بدون اینكه تقصیر یا قصوری متوجه صاحبه کار یا ناظر باشد، در انجام 
وظیفه خود بیش از یک دهم مدت قرارداد تأخیر غیرموجه داشته باشد و یا بدون عذر موجه کارگاه را تعطیل کند.

۴- قرارداد را به غیر واگذار نماید.
5- مجری ورشكسته و یا شرکت وی منحل شود.

۶- صاحبه کار به دلیل مشكالت تخصصی نتواند ادامه کار دهد.
ب( در موارد زیر مجری می تواند قرارداد را با اخطار کتبی ۱5 روزه قبلی فسخ نماید:

۱- تأخیر صاحبه کار در تحویل دادن محل کار یا مجوزهای قانونی الزم یا رفع موانع قانونی موجود بیش از 2 ماه حسب مورد از تاریخ 
امضا قرارداد یا از تاریخ ابالغ یا اخطار مراجع ذی صالح قانونی.

2- تأخیر صاحبه کار در تحویل مصالح ساختمانی، تجهیزات، ماشین آالت، ابزار و سایر وسایلی که تهیه و تأمین آن به عهده صاحبه کار 
مورد. هر  در  یک ماه  از  بیش  مدت  به  می باشد  صاحبه کار  به عهده  قرارداد خصوصی  موجب  به  که  تعهداتی  سایر  انجام  یا  و  است 

۳- تأخیر صاحبه کار در پرداخت حق الزحمه و مطالبات مجری با توجه به نوع قرارداد و شرایط خاص آن بیش از ۴5 روز.
۴- در صورتی که صاحبه کار، اجرای پروژه را بدون قصور مجری به هر دلیل بیش از ۱5 درصد مدت مندرج در قرارداد به تأخیر 
بی اندازد. موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور با تأیید ناظر هماهنگ کننده به طور هم زمان کتباً به سازمان استان، 
مرجع صدور پروانه ساختمان اعالم می شود و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد بین مجری و صاحبه کار در خصوص نحوه ادامه 

کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری به مجری اتخاذ تصمیم می نماید و نظر او برای طرفین الزم االجرا می باشد.
5- حذف یا افزایش بیش از 20 درصد مبلغ کار و عدم حصول توافق با صاحبه کار در مورد نحوه ادامه قرارداد.

۶- عدم حضور ناظر )به هر دلیل( در کارگاه بیش از ۱5 روز متوالی.
۷- تعلیق اجرای کار از ناحیه صاحبه کار بیش از ۳ ماه.

8- مشكالت شخصی مجری، به نحوی که قادر به ادامه قرارداد نباشد.



آزمون ورود به حرفه مهندسـان )عمران - نظارت(

سـؤاالت مهرمــاه 1398

۱- نقشه های چون ساخت و شناسنامه فنی ساختمان باید: 
۱( توسط مالک به بازرس ساختمان تحویل داده شوند. 

2( توسط مالک به مسئول نگهداری ساختمان تحویل داده شوند. 
۳( حداقل به مدت دو سال در بایگانی مجری یا مجریان ساختمان نگهداری شوند.

۴( حداقل به مدت پانزده سال در بایگانی دفتر مهندسی یا مهندس طراح مربوطه نگهداری شوند. 
۲- یك جرثقیل سقفی متحرك که فاصله چرخ های آن m ۲ است، می تواند روی شاه تیر AB به چپ و راست حرکت کند و نزدیك ترین فاصله 
ممکن محور چرخ جرثقیل به تکیه گاه های شاه تیر m ۱ است. حداکثر عکس العمل محتمل در تکیه گاه های A و B ناشی از بار برداشته شده 

kN ۵۰، به کدام یك از گزینه های زیر نزدیك تر است؟ )از آثار دینامیکی و ضربه صرف نظر کنید(.
۳۷ kN )2   25 kN )۱
50 kN )۴   ۴2 kN )۳

۳- در سازه با اتصاالت مفصلی نشان داده شده نیرو در عضو AB کدام است؟ 
 فشاری

2
F  )2  کششی  

2
F  )۱

 فشاری
2

F  )۴  کششی  
2

F  )۳
 

۴- کدام یك از موارد زیر در مورد دستورالعمل جوشکاریـ  WPS در هر پروژه ساختمانی صحیح می باشد؟ 
۱( دستورالعمل جوشكاری توسط مهندس ناظر تهیه شده و باید به تأیید مهندس طراح برسد. 

2( دستورالعمل جوشكاری توسط طراح تهیه شده و باید به تأیید پیمان کار برسد. 
۳( دستورالعمل جوشكاری توسط طراح تهیه شده و باید به تأیید مهندس ناظر برسد. 

۴( دستورالعمل جوشكاری توسط پیمان کار تهیه شده و باید به تأیید مهندس ناظر برسد. 
۵- کدام یك از جزئیات آماده سازی زیر برای جوش شیاری با نفوذ کامل مناسب است؟ 

۱( شكل ۱
2( شكل 2
۳( شكل ۳

۴( شكل ۴  
۶- بین مقاطع جوش های گوشه نشان داده شده در شکل زیر کدام یك بیش ترین و کدام یك کمترین مقاومت برشی را خواهد داشت؟ 

)مشخصات مصالح جوش و فلز پایه یکسان است. تمام اندازه ها به میلی متر است(. 

      
۱( شماره دو دارای بیش ترین مقاومت و شماره یک دارای کمترین مقاومت

2( شماره چهار دارای بیش ترین مقاومت و شماره یک دارای کمترین مقاومت 
۳( شماره دو دارای بیش ترین مقاومت و شماره سه دارای کمترین مقاومت

۴( شماره چهار دارای بیش ترین مقاومت و شماره سه دارای کمترین مقاومت
۷- در مورد جوش گوشه بال به جان، میزان حداقل آزمایش کنترل کیفیت جوش کدام است؟ 

۱( آزمایش کنترل کیفیت چشمی بر روی پنجاه درصد و آزمایش رنگ نافذ بر روی پنجاه درصد دیگر جوش ها
2( آزمایش کنترل کیفیت چشمی بر روی تمام جوش ها کافی است.

۳( آزمایش رنگ نافذ روی پنجاه درصد جوش ها
۴( آزمایش کنترل کیفیت چشمی بر روی تمام جوش ها و آزمایش رنگ نافذ بر روی ده درصد جوش ها 



262    تشریح کامل سؤاالت آزمون های نظام مهندسی عمرانـ  نظارت

۸- کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی مربوط به یکی از مهندسان شاغل در یك پروژه که بنا به دالیل مختلف، شرایط قانونی یا امکانات 
مالی و فنی الزم را از دست داده باشد صحیح است؟ 

۱( مجازات انتظامی از درجه سه تا درجه پنج
2( مجازات انتظامی از درجه یک تا درجه چهار
۳( تا اتمام پروژه هیچ مجازاتی نخواهد داشت. 

۴( در صورتی که از ابتدا فاقد شرایط بوده باشد درجه سه تا درجه پنج و چنان چه از ابتدا دارای شرایط بوده و متعاقباً شرایط را از 
دست داده باشد از درجه یک تا درجه سه 

۹- در مورد یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی استانی که به طور مستند یکی از شرایط عضویت در نظام مهندسی استان را از دست داده 
باشد، ترتیبات قطع عضویت چگونه خواهد بود؟ 

۱( قطع عضویت با تأیید نظام مهندسی استان و تصویب شورای مرکزی صورت می گیرد. 
2( عضویت توسط هیأت مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، با فاصله حداقل ۳0 روز، قطع می شود. 

۳( با احراز عدم شرایط عضویت، هیأت مدیره نظام مهندسی استان بالفاصله و با یک اخطار نسبت به قطع عضویت اقدام و مراتب به 
اطالع ذینفع رسانیده می شود. 

۴( عضویت توسط هیأت مدیره نظام مهندسی استان پس از دو اخطار کتبی، هر یک به فاصله پانزده روز، قطع می شود. 
۱۰- براساس ضوابط مرتبط با پدافند غیرعامل کدام گزینه در مورد جانمایی ساختمان ها صحیح است؟ 

۱( طراحی مستحدثات عمومی در حریم آوار بالمانع است. 
2( طراحی ساختمان ها و فعالیت های مربوط به افراد و سرمایه ها باید به صورت متمرکز باشد. 

۳( با توجه به افزایش خطرپذیری در تمرکز ساختمان ها، افراد، فعالیت ها و سرمایه ها، طراحی باید به صورت غیرمتمرکز صورت پذیرد 
و مكان یابی ساختمان ها تا حدامكان هماهنگ با عوارض طبیعی و یا مصنوعی و مدفون باشد. 

۴( بین ساختمان های احداثی و راه دسترسی اصلی از ایجاد فضاهای حایل خودداری شود. 
۱۱- کدام یك گزینه های زیر در مورد شیشه نشکن حرارتی و شیشه تنش زدایی شده، صحیح نیست؟

۱( شیشه نشكن حرارتی مقاومت کمتری نسبت به شیشه تنش زدایی شده در برابر ضربه نشان می دهد. 
2( شیشه نشكن حرارتی مقاومت بیش تری نسبت به شیشه تنش زدایی شده در برابر ضربه نشان می دهد. 

۳( شیشه نشكن حرارتی مقاومت بیش تری نسبت به شیشه تنش زدایی شده در برابر بار مكانیكی نشان می دهد. 
۴( شیشه نشكن حرارتی مقاومت بیش تری نسبت به شیشه تنش زدایی در برابر تنش حرارتی نشان می دهد.

۱۲- در مورد بتن پاششی کدام عبارت صحیح است؟ 
۱( ماسه مصرفی باید گرد گوشه باشد. 
2( ماسه مصرفی باید تیز گوشه باشد. 

۳( ماسه مصرفی می تواند گردگوشه یا تیزگوشه باشد. 
۴( حداقل 50 درصد ماسه مصرفی باید گردگوشه باشد. 

۱۳- در مورد رنگ های ساختمانی کدام عبارت صحیح نیست؟ 
۱( حداقل تعداد الیه رنگ های ساختمانی دو الیه است. 

2( رنگ های ساختمانی تزئینی باید دارای ترکیبات فرمالدهید باشند. 
۳( رنگ های ساختمانی در برابر شرایط محیطی باید حداقل 5 سال مقاوم باشند. 

۴( رنگ های روغنی عمدتاً دارای ترکیبات سمی است و نباید از آن ها استفاده شود. 
۱۴- در مورد بتن خود متراکم شونده کدام عبارت صحیح نیست؟

۱( استفاده از انواع سیمان های پرتلند مجاز می باشد. 
2( استفاده از مواد معدنی مانند دوده سیلیس مجاز می باشد.

۳( حداکثر اندازه سنگ دانه ها به ۱5 میلی متر محدود می شود. 
۴( تأمین روانی بتن توسط مواد افزودنی فوق روان کننده ممتاز صورت می گیرد. 

۱۵- مساحت سقف کاذب با قاب فوالدی یك سالن واقع در همدان ۱۴۰m۲ و وزن هر مترمربع آن با ملحقات N ۳۵۰ است. مجموع مقاومت 
مورد نیاز )در روش ضرایب بار و مقاومت( برای اتصال سقف کاذب اصلی در راستای قائم، حداقل چه مقدار باید باشد؟ )نزدیك ترین گزینه را 

انتخاب کنید. سالن در زمین نوع III احداث شده و ضریب اهمیت سقف کاذب یك فرض می شود.(
۷9 kN )۴  ۶۷ kN )۳  5۷ kN )2  52 kN )۱
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۱۶- در یك ساختمان برای نصب یك چلچراغ بزرگ از زنجیری که به سقف قالب می شود، استفاده شده است به طوری که امکان حرکت در 
صفحه افقی به اندازه ۳۶۰ درجه وجود دارد. در صورتیکه وزن چلچراغ kN ۲ باشد. در کدام یك از شرایط زیر نیازی به تأمین ضوابط طراحی 

لرزه ای اجزاء غیرسازه ای برای این چراغ نیست؟
۱( کابل و قالب بتوانند نیروی وزن kN ۳/0 را هم زمان با بار جانبی kN 2/0 در هر جهت تحمل کنند. 
2( کابل و قالب بتوانند نیروی وزن kN 2/0 را هم زمان با بار جانبی kN 2/0 در هر جهت تحمل کنند. 
۳( کابل و قالب بتوانند نیروی وزن kN 2/0 را هم زمان با بار جانبی kN 2/8 در هر جهت تحمل کنند. 
۴( کابل و قالب بتوانند نیروی وزن kN 2/8 را هم زمان با بار جانبی kN 2/8 در هر جهت تحمل کنند. 

۱۷- در شکل زیر مستطیل ABCD مرز مالکیت ساختمان مسکونی پنج طبقه است. فاصله هر طبقه 
این ساختمان از مرکز مالکیت خود )درز انقطاع سهم ساختمان(: 

۱( باید برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه در جبهه جنوبی باشد. 
2( باید برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه در طرف ساختمان های همسایه باشد. 

۳( بستگی به ارتفاع و تعداد طبقات ساختمان های مجاور در سمت شرق و غرب خود دارد. 
۴( باید برابر با درز انقطاع مربوط به سهم ساختمان های مجاور در سمت شرق و غرب باشد. 

۱۸- در شکل زیر در صورتی که سطح قسمت شیب دار بام، لغزنده نباشد، حداکثر مقدار h که نیازی به در نظر گرفتن اثر بار لغزنده برف روی 
قسمت تخت بام )AB( نباشد، بر حسب متر به کدام یك از مقادیر زیر نزدیك تر است؟ 

0/9 )۱
۱/0 )2
۱/2 )۳
۱/8 )۴

۱۹- فرض کنید در یك ساختمان مسکونی چهار طبقه روی زمین و با ارتفاع هر طبقه برابر ۳/۴ متر، مقاومت جانبی طبقه دوم ۱/۶ برابر مقاومت 
جانبی طبقه اول است. در خصوص این ساختمان کدام یك از عبارت های زیر صحیح است؟ 

۱( ساخت این ساختمان کاًل مجاز نیست. 
2( ساخت این ساختمان فقط در مناطق با پهنه با خطر نسبی کم مجاز است. 

۳( ساخت این ساختمان فقط در مناطق با خطر نسبی متوسط و پایین تر مجاز است. 
۴( ساخت این ساختمان فقط در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد مجاز نیست. 

۲۰- در شکل زیر مقطع یك نوع ورق فوالد شکل داده شده که در اجرای اعضای خمش با مقطع مختلط کاربرد دارد نشان داده شده است. 
چنان چه بتن مورد استفاده، بتن آرمه با شن و ماسه معمولی فرض شده و ضخامت دال بتنی در قسمت فوقانی ورق فوالدی شکل داده شده 
mm ۶۰ باشد، جرم بتن آرمه در واحد سطح سقف به کدام یك از گزینه های زیر نزدیك تر خواهد بود؟ )سقف افقی فرض می شود. واحدهای 

روی شکل mm هستند( جرم مخصوص بتن دال بر ۲۵۰۰kg/m۳  است. 
 2220kg / m  )2   2240kg / m  )۱
 2260kg / m  )۴   2280kg / m  )۳

۲۱- مسئولیت طراحی و پایدارسازی گودی به عمق ۲۵ متر و با شیب پایدار به ترتیب بر عهده کیست؟ 
۱( مهندس طراح ساختمان ـ پیمان کار ذیصالح

2( شرکت مهندسی ژئوتكنیک ذیصالح ـ پیمان کار ذیصالح
۳( مهندس طراح ساختمان ـ شرکت مهندسی ژئوتكنیک ذیصالح

۴( شرکت مهندسی ژئوتكنیک ذیصالح ـ شرکت مهندسی ژئوتكنیک ذیصالح
۲۲- اندازه گیری ها نشان می دهند که با انجام گودبرداری در یك زمین، پی دو ستون مجاور هم و در راستای عمود بر گود در ساختمان مجاور، 
یکی به اندازه mm ۱۵ و دیگری به اندازه mm ۷ به طرف گود حرکت افقی کرده اند. اگر فاصله این دو ستون برابر ۴/۷۵ متر باشد. کرنش 

افقی ساختمان مجاور گود به کدام یك از مقادیر زیر نزدیك خواهد بود؟ 
 −× 32 5 10/  )۴   −× 31 1 10/  )۳   −× 34 2 10/  )2   −× 31 7 10/  )۱
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 نقشه های چون ساخت )تحویل از مالك و قرار دادن در اختیار بازرس(  ۱- گزینه ی ۲ صحیح است.
مطابق بند 22ـ3ـ2ـ1 مبحث بیست و دوم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 92( ـ صفحه 18: مالک موظف است نقشه های چون ساخت را که مطابق 
الزامات مبحث دوم مقررات ملی ساختمان از طریق مجری یا دفتر مهندسی یا مهندس مربوطه تهیه شده، همراه با شناسنامه فنی ساختمان 

برای انجام امور نگهداری به مسئول نگهداری ساختمان تحویل نماید.

 -۲- گزینه ی ۳ صحیح است.
با توجه به مفاهیم خط تأثیر و کاربرد آن، پس از ترسیم خط تأثیر تیر AB، با قرار دادن دو نیروی kN 25 روی نمودار خط تأثیر و ضرب مقدار 

بار در اندازه نمودار خط تأثیر، مقدار عكس العمل تكیه گاهی به ازای موقعیت بارهای 25 کیلونیوتنی 
حاصل خواهد شد. باید بارها در وضعیتی قرار گیرند که حداکثر عكس العمل تكیه گاهی حاصل شود 

)مطابق شكل(.
m1 2m

kN25 kN25

12m

yx
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 -۳- گزینه ی ۱ صحیح است.
یادآوری: عضوهای دو سر مفصل که روی آن باری نباشد، شبیه میله های دو 
سر مفصل )عضو خرپایی( عمل می کنند. با توجه به توضیح ارائه شده می توان 

شكل داده شده در صورت سوال را به صورت ذیل درآوریم: 

حال با توجه به صفرنیرویی بودن عضو DB و با ایجاد برشی مطابق شكل ذیل خواهیم داشت:

  

 دستورالعمل جوشکاری - برگه دستورالعمل جوشکاری - ۴WPS- گزینه ی ۴ صحیح است.
مطابق بند 10ـ4ـ4ـ4ـ الف مبحث دهم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 92( ـ صفحه 261: پیمان کار باید برای انواع جوش ها قبل از شروع جوشكاری، 
نوع الكترود مصرفی و قطر آن، شدت جریان و ولتاژ، تعداد پاس ها، نحوه آماده سازی لبه ها و تمام اطالعات اجرایی دیگر را توسط مهندس یا 
کاردان ارشد جوشكاری بر روی برگه های »دستور العمل جوشكاری  ـ WPS« ثبت نموده و در تمام مدت جوشكاری در اختیار جوشكار، سرپرست 

کارگاه جوشكاری و ناظرین قرار دهد. برگه های »دستور العمل جوشكاری« باید قباًلً به تأئید مهندس ناظر رسیده باشد.
منبع دوم: کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی ... - علیزاده - نشر نوآور - چاپ 22 به بعد - ويرايش 5 -  صفحه 178  - نکته 21

 تسمه پشت بند۵- گزینه ی ۱ صحیح است.
مطابق کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی )ويرايش 1390( - صفحات 113 الی 117: برای اینكه از سوختن ریشه جوش و همچنین از ریزش جوش 
جلوگیری شود، به جای اینكه لبه جوش در محل ریشه به صورت تیز باشد، ضخامتی برای آن قائل می شوند که آن را ضخامت ریشه یا پیشانی 
می نامند.  برای جلوگیری از ریزش جوش، می توان از تسمه پشت بند استفاده کرد یا اینكه ضخامت ریشه یا پیشانی برای ورق ها در نظر گرفت.

الزم به ذکر است اجرای هم زمان ضخامت ریشه و تسمه پشت بند غیر مجاز است، 
زیرا در این حالت یک فضای خالی پیدا می شود که در هنگام جوشكاری درون آن پر 

از گاز می گردد. )گزینه ۱ صحیح و گزینه 2 نادرست می باشد(. )مانند شكل(

۵۲ - اردیبهشت۹۷
۵۶ - خرداد۹۳

۴۹ - بهمن۹۴

C A A
FM R L F L R= ⇒ × = × ⇒ =∑ 0 2
2

D A AB AB A
FM R L F L F R= ⇒ × = × ⇒ = =∑ 0
2

LL

BA C

D F

L

R
c

R
A

FAB

FDC

FDB
=0

۱۲ - مرداد۹۴
۳۶ - شهریور۹۵

۵۳ - خرداد۹۳
۵۰ - بهمن۹۴

۱۸ - مرداد۹۴
۴۳ - اسفند۹۵

۱۸  - مرداد۹۴
۵۰ - شهریور۹۵
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همچنین برای دسترسی کامل به ریشه جوش در جوش شیاری با نفوذ کامل، بهتر است
دهانه ریشه در نظر گرفته شود )گزینه های ۳ و ۴ نادرست می باشد(.

هنادلايرست صح�حجوش�الايري جوش�الايري

منبع دوم: کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی ... - علیزاده - نشر نوآور - چاپ 22 به بعد - ويرايش 5 -  صفحه 71 تا 74 - بند 5-3 ، 5-4 و 6-5

 جوش گوشه۶- گزینه ی ۲ صحیح است.
مطابق بند 10-2-9-2-2 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 92( ـ صفحه 147: ضخامت گلوگاه مؤثر )te( در جوش گوشه برابر کوتاهترین 

فاصله بین ریشه مقطع جوش تا سطح خارجی آن و به عبارت دیگر برابر ارتفاع وارد بر وتر مثلث 
مقطع جوش به حساب می آید. مقاومت جوش گوشه با ضخامت گلوگاه مؤثر )te( رابطه مستقیم دارد. جهت 

محاسبه گلوگاه مؤثر برای جوش های گوشه ای که طول ساق یكسان ندارند مطابق زیر عمل می کنیم.

                

a

b

c

t
e

   
e e e

a b a ba b c t t tc a b
× ×× = × ⇒ = ⇒ =

+2 2

: شكل 2       کمترین مقاومت                                      : شكل ۱

بیش ترین مقاومت                                   : شكل ۴                                                                  : شكل ۳

منبع دوم: کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی ... - علیزاده - نشر نوآور - چاپ 22 به بعد - ويرايش 5 -  صفحه 146 - بند 2-10
 کنترل کیفیت جوش۷- گزینه ی ۴ صحیح است.

مطابق جدول 10ـ4ـ1 مبحث دهم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 92( ـ صفحه 263: می توان میزان آزمایش های غیرمخرب جوش هنگام تولید و 
نصب را به دست آورد. با توجه به اطالعات موجود در ردیف اول و ششم جدول فوق، آزمایش کنترل کیفیت چشمی )VI( بر روی تمامی جوش ها 

و آزمایش رنگ نافذ )PT( بر روی ۱0 درصد جوش ها موردنیاز است.
جدول 10-4-1 میزان آزمایش های غیرمخرب جوش هنگام تولید و نصب

نوع آزمایشنوع جوش مورد آزمایش
بازرسی چشمی )VI(100 درصد کلیه جوش ها

رنگ نافذ )PT(10 درصد جوش گوشه بال به جان و سخت کننده ها
منبع دوم: کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی ... - علیزاده - نشر نوآور - چاپ 22 به بعد - ويرايش 5 -  صفحه 123 - بند 8-3 جدول 5-8

 مجازات انتظامی۸- گزینه ی ۱ صحیح است.
مطابق بند 17 )الف – 4( اصالحیه قانون نظام مهندسی )تصويب نامه هیئت وزيران مورخ 1394/12/5( صفحه 8: اشتغال به حرفه های مهندسی موضوع 
قانون یا پذیرفتن یا تعهد به انجام کاری که شرایط روانی )به تشخیص قطعی مراجع قضایی( یا شرایط قانونی یا مدرک صالحیت معتبر یا 
ظرفیت اشتغال یا شرایط جسمی یا امكانات مالی و فنی الزم برای انجام آن را ندارد یا از دست بدهد یا مهلت اعتبار پروانه اشتغال به کار وی 
برای انجام آن کار خاتمه یافته باشد، یا تصدی یا اشتغال هم زمان به دو یا چند شغل یا حرفه که انجام هم زمان آن ها با قوانین، مقررات یا ماده 

2 مكرر این آیین نامه مغایرت داشته باشد، به مجازات انتظامی از درجه ۳ تا درجه 5. 

 -۹- گزینه ی ۴ صحیح است.
مطابق بند 2 اصالحیه قانون نظام مهندسی )تصويب نامه هیئت وزيران مورخ 1394/12/5( صفحه 2: احراز شرایط و مدارک عضویت در نظام مهندسی 
استان به عهده هیئت مدیره است. هیئت مدیره موظف است اشخاص حقیقی و حقوقی دارای شرایط عضویت را با اخذ مدرک الزم به عضویت 
نظام مهندسی استان بپذیرد. در صورت احراز هر یک از شرایط فوق، به صورت مستند، این عضویت توسط هیئت مدیره نظام مهندسی استان 

پس از دو اخطار کتبی، به فاصله ۱5 روز، قطع می شود.

 جانمایی ساختمان۱۰- گزینه ی ۳ صحیح است.
مطابق بند 21ـ2ـ2ـ1ـ3 مبحث بیست و يکم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 95( ـ صفحه 18: به منظور کاهش خطر ریزش آوار، فضایی با عرض 
1 ارتفاع ساختمان، به عنوان »حریم  آوار«، باید در نظر گرفته شود. در این حریم، صرفاً ایجاد فضای سبز و مستحد ثات ایمن در برابر 

3
حداقل 

آوار، مجاز است. )گزینه ۱ نادرست است(
مطابق بند 21ـ 2ـ2ـ1ـ1 مبحث بیست و يکم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 95( ـ صفحه 18: با توجه به افزایش خطرپذیری در تمرکز ساختمان ها، 

افراد، فعالیت ها و سرمایه ها، طراحی باید به صورت غیرمتمرکز صورت گیرد. )گزینه 2 نادرست است(

۴۱ - مهر۲۳۹۶ - اسفند۹۵ ۹ - مرداد۹۴
۴۳ - مهر۹۸ ۵۵ - اردیبهشت۴۶۹۷ - بهمن۹۷

e /t ×
= = →

+
1 2 2

8 16 7 15
8 16

e /t ×
= =

+2 2 2

10 15 8 32
10 15

e /t ×
= =

+
3 2 2

10 12 7 68
10 12

e / /t = × = →
4

0 707 12 8 4

۹۴ - مرداد۳۷۹۴ - خرداد۹۳ ۳۶ - آذر۹۲
۴۶ - مهر۹۸ ۳۹ - بهمن۳۸۹۷ - بهمن۹۴

۱ - اردیبهشت۹۷ ۲ - اردیبهشت۴۹۷ - بهمن۹۷

۳ - اردیبهشت۹۷ ۴۸ - اسفند۴۹۹۵ - اسفند۹۵

۵۱ - اردیبهشت۹۷ ۵۷ - بهمن۹۷
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مطابق بند 21ـ 2ـ2ـ1ـ4 مبحث بیست و يکم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 95(ـ صفحه 18: مكان یابی ساختمان تا حد امكان هماهنگ با عوارض 
طبیعی و یا مصنوعی )دفاع غیرعامل طبیعی( و یا مدفون، صورت گیرد. )گزینه ۳ صحیح است(.

مطابق بند 21ـ 2ـ2ـ1ـ2 مبحث بیست و يکم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 95( ـ صفحه 18: به منظور کاهش خسارات و اثرات انفجار، توصیه 
می شود بین ساختمان و راه دسترسی محلی، فضاهای حایل ایجاد گردد. )گزینه ۴ نادرست است(.

 شیشه نشکن حرارتی۱۱- گزینه ی ۱ صحیح است.
مطابق بند 5 ـ14ـ1ـ10 مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 96( ـ صفحه 110: در تولید شیشه نشكن حرارتی، شیشه تنش زدایی شده در 
یک فرآیند گرمایش و سپس سرمایش سریع قرار  می گیرد که باعث پدید آمدن تنش فشاری زیاد در دو سطح شیشه و به دنبال آن تنش 
کششی در مرکز می شود. به دلیل وجود تنش های فشاری سطحی، شیشه نشكن حرارتی مقاومت بیش تری نسبت به شیشه تنش زدایی شده 

در برابر ضربه، بار مكانیكی یا تنش حرارتی نشان می دهد.
 بتن پاششی۱۲- گزینه ی ۳ صحیح است.

مطابق بند 5ـ10ـ3ـ1ـ8ـ ت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 96( ـ صفحه 77: در بتن های پاششی )شاتكریت(، ماسه مصرفی می تواند 
گرد گوشه یا تیز گوشه باشد.

 رنگ ساختمان۱۳- گزینه ی ۲ صحیح است.
مطابق بند 5ـ16ـ3ـ1ـ3 مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 96( ـ صفحه 122: دو الیه از این رنگ ها باید سطح را کامل بپوشاند. )گزینه ۱ صحیح است(

مطابق بند 5ـ16ـ4ـ5 مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 96(ـ صفحه 125: رنگ های ساختمانی تزئینی نباید دارای ترکیبات فرمالدهید 
باشند. )گزینه 2 نادرست است(

مطابق بند 5ـ16ـ3ـ1ـ4 مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 96( ـ صفحه 122: اگر این رنگ ها برای سطوح خارجی ساختمان ها به کار برده می شوند، 
باید در برابر شرایط محیطی )مانند uv(، دما و رطوبت، یخبندان، مقاوم باشند و در کوتاه  مدت )کمتر از 5 سال( تخریب نشوند. )گزینه ۳ صحیح است(.

16ـ4ـ3 مبحث پنجم )ويرايش 96(ـ صفحه 124: رنگ های معروف  به روغنی، عمدتاً دارای ترکیبات سمی است و نباید از آن ها استفاده  مطابق بند 5ـ 
شود. )گزینه ۴ صحیح است(

بتن خود متراکم شونده۱۴- گزینه ی ۳ صحیح است.
مطابق بند 5-10-3-1-5 – ت مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 96( ـ  صفحه 74: استفاده از انواع سیمان های پرتلند در ساخت بتن 

خود متراکم مجاز است. )گزینه ۱ صحیح است(
مطابق بند 5-10-3-1-5 - ج مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 96( ـ  صفحه 74: مواد افزودنی مانند دوده سیلیس، کائولین و سرباره به 

عنوان جایگزین بخشی از سیمان و یا به عنوان پرکننده در مخلوط بتن مجاز می باشد. )گزینه 2 صحیح است(
مطابق بند 5-10-3-1-5 – خ مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 96( ـ  صفحه 74: استفاده از هر اندازه حداکثر سنگ دانه در ساختن بتن 

خود متراکم مجاز است، اما توصیه می شود برای حفظ پایداری مخلوط، اندازه حداکثر به 20 میلی متر محدود شود )گزینه ۳ نادرست است(
مطابق بند 5-10-3-1-5 - ح مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 96( ـ  صفحه 74: تأمین روانی مخلوط بتن باید توسط مواد افزودنی فوق 

روان کننده های ممتاز مانند پلی کربوکسیالت فراهم گردد )گزینه ۴ صحیح است(
 -۱۵- گزینه ی ۳ صحیح است.

مطابق بند 4ـ2ـ2 استاندارد 2800 )ويرايش چهارم( ـ صفحه 60: مولفه قائم نیروی زلزله از رابطه زیر تعیین می شود. این مولفه باید هم زمان با 
Pu / p pF A( S ) I W= +0 2 1 نیروی جانبی به جزء اثر داده شده و در ترکیب های بارگذاری های مختلف به کار برده شود. 

مطابق پیوست يك استاندارد 2800 )ويرايش چهارم(، همدان در پهنه باخطر نسبی زیاد می باشد. حال مطابق جدول 2ـ۱ استاندارد 2800 
 

/A =0 3 )ویرایش چهارم( ـ صفحه ۱۴، نسبت شتاب مبنای طرح به شتاب ثقل )A( برابر 0/۳ می باشد. 
)I=۱(  :با توجه به اطالعات ارائه شده در صورت سوال داریم

III زمین نوع S=۱/۷5 مطابق جدول 2-2 استاندارد 2800 )ويرايش چهارم( ـ صفحه 17: 
( برابر است با: pw وزن جزء سازه ای همراه با محتویات آن در زمان بهره برداری )

PW N kN= × = =140 350 49000 49
حال مولفه قائم نیروی زلزله را محاسبه می کنیم. داریم:

Pu / P P / / / /F A( S ) I W ( ) kN= + = × × + × × =0 2 1 0 2 0 3 1 1 75 1 49 8 085

حال با استفاده از ترکیب بارهای ارائه شده )بار و مقاومت( در صفحه ۱۶ از مبحث ششم مقرارت ملی ساختمان )ویرایش 92( داریم:

[ ] [ ]/ / / / / / / /Max D kN , D L E S= × = + + + = × + + + =1 4 1 4 49 68 6 1 2 0 2 1 2 49 0 8 085 0 66 88

/ می باشد که با توجه به اینكه در صورت سوال خواسته شده نزدیک ترین جواب انتخاب شود. پس گزینه ۳ صحیح می باشد. kN68 6 پس عدد 
  در کلید اعالم شده توسط دفتر مقررات ملی ساختمان این سؤال حذف شده است.

۱۰ - آبان۹۳
۱۰ - بهمن۹۷

۴ - خرداد۹۳
۹ - بهمن۹۷

۱ - بهمن۹۴
۲۹ - بهمن۹۷ ۱۵ - شهریور۹۵

۱۹ - خرداد۹۳
۲۱ - شهریور۹۵

۶۰ - اسفند۹۵
۱۶ - مهر۹۸

۱۰ - خرداد۹۳
۵۹ - اسفند۹۵

۲۱ - مرداد۹۴
۱۱ - اردیبهشت۹۷
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 -۱۶- گزینه ی ۴ صحیح است.
مطابق بند 4ـ5ـ1 استاندارد 2800 )ويرايش چهارم(ـ صفحه 62: کلیه اجزای معماری، نگهدارنده ها و اتصاالت آن ها باید ضوابط این بند را رعایت 

کنند، مگر اینكه با زنجیر یا وسیله دیگری به سازه آویزان بوده و شرایط زیر را دارا باشند: 
/p هم زمان با بار جانبی برابر با همین مقدار در هر جهت باشد. w1 4 الف( وسیله نگهدارنده جزء قادر به تحمل وزن 

ب( امكان حرکت اتصال جزء در صفحه افقی به اندازه ۳۶0 درجه باشد.
/                   وزن چلچراغ  p / /W kN= × =1 4 1 4 2 2 8 با توجه به مطالب عنوان شده داریم:    

پس کابل و قالب باید بتواند نیروی وزن 2/8kN را هم زمان با بار جانبی 2/8kN در هر جهت تحمل کند. 

 درزانقطاع۱۷- گزینه ی ۲ صحیح است.
مطابق بند 1-4-1 استاندارد 2800 )ويرايش چهارم( صفحه 2 و 3: برای حذف و یا کاهش خسارت و خرابی ناشی از ضربه ساختمان های مجاور به یكدیگر، 
ساختمان ها باید با پیش بینی درز انقطاع از یكدیگر جدا شده و یا با فاصله ای حداقل از مرز مشترک با زمین های مجاور ساخته شوند. برای تأمین این 
منظور،  در ساختمان های با هشت طبقه و کمتر، فاصله هر طبقه از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر پنج هزارم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه باشد.

  بار برف لغزنده۱۸- گزینه ی ۴ صحیح است.
مطابق بند 6-7-11 مبحث ششم مقررات ساختمان  )ويرايش 98( صفحه 61: در مناطق ۴ و 5 و ۶ بار برف، بار حاصل از لغزش برف از بام شیب دار 
باالتر و ریختن آن به سقف پایین تر باید برای بام های لغزنده با شیب بیش تر از دو درصد و برای سایر بام های با شیب بیش تر از ۱5 درصد باید 

در نظر گرفته شود. 
/

/ / /
h

S tan hα= > → > → >
0 5

0 15 0 15 1 8
6

 

  نامنظمی مقاومت جانبی۱۹- گزینه ی ۱ صحیح است.
مطابق بند 1ـ7ـ2ـ ت استاندارد 2800 )ويرايش چهارم( ـ صفحه 9: در مواردی که مقاومت جانبی طبقه از 80 درصد مقاومت جانبی طبقه روی 
خود کمتر باشد، چنین طبقه ای اصطالحاً »طبقه ضعیف« نامیده می شود. در مواردی که مقدار فوق به ۶5 درصد کاهش یابد طبقه اصطالحاً 

 طبقه خیلی ضعیف                            طبقه ضعیف»طبقه خیلی ضعیف« توصیف می شود.
در این مسأله داریم:

/ / /R R R< × =1 1 10 65 1 6 1 04  
بنابراین این طبقه از نوع طبقه خیلی ضعیف می باشد.

مطابق بند 1ـ7ـ3ـ الف استاندارد 2800 )ويرايش 94(ـ صفحه 11: احداث ساختمان های با نامنظمی »طبقه خیلی ضعیف« در مناطق با خطر نسبی 
متوسط و باالتر مجاز نیست و در مناطق با خطر نسبی کم، ارتفاع آن ها نمی تواند بیش از ۳ طبقه و یا ۱0 متر باشد.

با توجه به اطالعات ارائه شده، ساخت این ساختمان کاًل مجاز نیست.

 -۲۰- گزینه ی ۱ صحیح است.
با توجه به اینكه جرم بتن آرمه در واحد سطح سقف خواسته شده است، باید جرم بتن برای سطح یک متر مربع محاسبه شود.

با توجه به شكل مسأله؛ بتن به ضخامت ۷0 میلی متر در چشمه هایی با ابعاد یكسان به صورت یک در میان اجرا شده است پس می توانیم نصف 
ضخامت بتن )۳5 میلی متر( را به صورت یكنواخت به عنوان ضخامت بتن منظور کنیم. جرم مخصوص این بتن مطابق جدول شماره پ 2-۱-۶ 
پیوست شماره ۶-۱ صفحه ۱2۶ برای بتن آرمه با شن و ماسه معمولی برابر با 2500 کیلوگرم بر مترمكعب به دست می آید. به عالوه بتنی با 
ضخامت یكنواخت ۶0 میلی متر به عنوان دال بتنی اجرا شده است. جرم مخصوص این بتن برابر با 2500 کیلوگرم بر مترمكعب بیان شده است.

بنابراین در مجموع می توانیم بتنی با ضخامت یكنواخت 95 میلی متر و جرم مخصوص 2500 کیلوگرم بر مترمكعب در واحد سطح سقف در 
نظر بگیریم که جرم واحد سطح آن برابر خواهد بود با:

 جرم واحد سطح بتن

 گودبرداری - مسئولیت طراحی گود۲۱- گزینه ی ۲ صحیح است.
مطابق بند 7-3-3-4-8 و جدول 7-3-2 مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان )ويرايش 92( صفحه 18 و 19: در صورتی گه گود با شیب پایدار اجرا شود، جهت 

جدول 7ـ3ـ2تعیین خطرپذیری گود از جدول ذیل استفاده می شود:
خطر گودعمق گود

معمولیکمتر از 9 متر
زیادبین 9 تا 20 متر
بسیار زیادبیش از 20 متر

pw kN=2

۱۸ - بهمن۲۴۹۷ - مرداد۹۴

۳۹ - آبان۹۳
۱۲ - بهمن۹۷ ۷ - خرداد۹۳

۱۲ - آذر۹۲
۸ - خرداد۹۳

۱۰ - بهمن۹۴
۱۲ - بهمن۹۷ ۴ - شهریور۹۵

۳۱ - مرداد۹۴
۵۴ - اسفند۹۵

i / i: R R +< 10 8 i / i: R R +< 10 65

/ /
kg kg kgm
m m m

= × = ≈3 2 20 095 2500 237 5 240

۱۱ - شهریور۹۵
۵ - مهر۹۶

۱۳ - خرداد۹۳
۹ - شهریور۹۵

۴ - آبان۹۳
۶ - مهر۹۶


