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پاسخ تشريحي آزمون 
  اجرا عمران

  )   99  مهر (  
    

  نظام مهندسي 3ويژه داوطلبان آزمون پايه 
  

  تهيه و تنظيم :
  گروه  آموزشي دكتر  رضا  تن زاده
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  ؟نيستيك از موارد زير صحيح در رابطه با اجراي صنعتي ساختمان با سيستم قاب تونلي كدام -1
  هاي برق بايد در ديوارهاي عمودي باشد.) لوله1
  ريزي براي كاهش دماي سطوح اجباري است.پاشي بر روي سطح ميلگردها قبل از بتن) آب2
  ز است.) ويبره كردن بتن از طريق لرزاندن قالب مجا3
  ت.كوبي) مجاز نيسكوبي (هيلتيهاي خروج قالب، به دال سقف و كف توسط ميخ) اتصال ديوارهاي خارجي غيرمسلح در محل4
  

  صحيح است. 4گزينه  99صفحه  11مبحث  7-3-7-6-11بند بر اساس  جواب:
به منظور جلوگيري از صدمه ديدن لوله هاي برق در هنگام بتن ريزي، بايد لوله هاي برق به صورت عمودي  11-6-7-3-11

  است و حذف مي شود)صحيح  1(گزينه  در ديوارها اجرا شوند.
  
قبل از بتن ريزي، روي سطح ميلگردها و سطح زمين بايد آب پاشي شود تا دماي سطوح كاهش يابد، اما  11-6-7-5-3-1
  است و حذف مي شود)صحيح  2(گزينه  يد بر روي سطوح مذكور آب اضافي، باقي بماند.نبا
  
   ويبره كردن بتن، فقط به وسيله ويبراتور شلنگي و لرزاندن قالب مجاز است. 11-6-7-5-1

  است و حذف مي شود)صحيح  3(گزينه 
  
بتن مسلح اجرا نمي شوند، به لبه هاي ديوارهاي  اتصال ديوارهاي خارجي كه براي ايجاد مسير خروج قالب ها با 11-6-7-3-7

بتني داخلي، كف و سقف بايد از طريق اتصال به صفحات فوالدي انتظار كار گذاشته در بتن و يا با ميخ كوبي در بتن (هيلتي 
  ناصحيح بوده و پاسخ سوال است) 4(گزينه  كوبي) برقرار شود.

  صحيح و پاسخ سوال است. 4بنابراين گزينه 
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

  ؟نيستدر تخريب ساختمان كدام گزينه صحيح  -2
  ع است.) انباشتن موقت مصالح و ضايعات جدا شده از ساختمان در حال تخريب در فضاهاي عمومي در هر شرايطي ممنو1
2) هر يك از اجزاي سازه و تجهيزات مورد استفاده در تخريب نبايد بيش از2

  مقاومت خود بارگذاري شوند. 3
  هاي ساختمان مورد تخريب از محل نصب جدا شوند.) قبل از تخريب بايد كلية شيشه3
  تائيد شده ديگري جايگزين شود، نبايد تخريب شود.) در عمليات تخريب، هيچ راه خروجي قبل از اينكه راه 4
  

  صحيح است. 1گزينه  59صفحه  12مبحث  10-1-8-12بند  بر اساس جواب:
رو و ديگر معابر و فضاهاي عمومي بدون انباشتن مصالح و ضايعات جدا شده از ساختمان مورد تخريب در پياده 12-8-1-10

است. در صورتي كه در محل مورد تخريب زمين و فضاي كافي براي انباشتن كسب مجوز از مرجع رسمي ساختمان ممنوع 
   مصالح و ضايعات وجود نداشته باشد، بايد هر روز مواد جدا شده به مكان مجاز ديگر انتقال يابند.

  نيست و پاسخ سوال است)صحيح  1(گزينه 
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از كف، كف موقت، چوب بست، پله هاي موقت،  هر يك از اجزاي سازه و تجهيزات مورد استفاده در تخريب اعم 12-8-1-6
2سقف و ساير اجزاي راهروهاي سرپوشيده و راهروهاي عبور و مرور كارگران، پلكان ها و نردبان ها نبايد بيش از 

مقاومت  3
  است و حذف مي شود)صحيح  2(گزينه  خود، بارگذاري شوند.

  
تخريب بايد مجوز الزم از مرجع رسمي ساختمان توسط سازنده اخذ و با كسب نظر از قبل از شروع عمليات  12-8-8-2

  مهندس ناظر برنامه ريزي و اقدام هاي زير انجام گيرد:
  هاي ساختمان مورد تخريب بايد از محل نصب شده جدا و در مكان مناسبي انبار گردد.كليه شيشه خ:

  است و حذف مي شود)صحيح  3(گزينه 
  

هاي ارتباطي ساختمان مورد تخريب به استثناي پلكان ها، راهروها، نردبان ها و درهايي كه براي عبور كليه راه 12-8-1-3
كارگران استفاده مي شوند، بايد در تمام مدت تخريب مسدود گردند. به عالوه نبايد هيچ راه خروجي قبل از اينكه راه ديگر 

  است و حذف مي شود)صحيح  4ه (گزين اي جاگزين شود تخريب گردد.تاًييد شده
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

هاي ساختماني ذيل معرفي شخص ذيصالح به عنوان مسئول ايمني و بهداشتي كار و يك از كارگاهدر كدام -3
  ؟نيستحفاظت محيط زيست الزامي 

  متر از تراز پي 25مترمربع و ارتفاع  1800) كارگاه با زيربناي 1
  متر از تراز پي 16مترمربع و ارتفاع  3500) كارگاه با زيربناي 2
  متر از تراز پي 15مترمربع و ارتفاع  2500با زيربناي ) كارگاه 3
  متر از تراز پي 12مترمربع و ارتفاع  4000) كارگاه با زيربناي 4
  

  صحيح است. 3گزينه  9صفحه  12مبحث  5-5-1-12بند بر اساس  جواب:
  

پي، معرفي شخصي ذيصالح به عنوان متر ارتفاع از روي  18مترمربع و يا  3000هاي با زيربناي بيش از در كارگاه 12-1-5-5
هاي مسئول ايمني، بهداشت كار و حفاظت محيط زيست الزامي مي باشد. بعالوه با توجه به دستورالعمل اجرايي گودبرداري

ساختماني ابالغي وزارت راه و شهرسازي در گودهاي با خطر زياد و بسيار زياد بكارگيري شخص ذيصالح و آشنا به مسائل 
الزامي است. تعيين مسئول ايمني رافع مسئوليت هاي اصلي  "مسئول ايمني كارگاه گودبرداري"رداري به عنوان ايمني گودب

  سازنده نمي باشد.
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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  ؟باشدنميهاي حفاظتي صحيح بارات ذيل در خصوص وسايل و سازهيك از عكدام -4
  متر باشد. 9/1) ارتفاع حصار حفاظتي موقت نبايد از كف معبر عمومي و يا فضاي مجاور آن كمتر از 1
كار متر كه بايد در طرف باز سكوي ميلي 100متر و ارتفاع لييم 25) پاخور حفاظتي مانند قرنيز از چوب مناسب به ضخامت 2

  جهت جلوگيري از لغزش و ريزش ابزار كار و مصالح ساختماني نصب گردد.
متر ميلي 50هاي چوبي با ضخامت گيرند بايد از تختههاي موقت كه به صورت سكوهاي كار مورد استفاده قرار مي) براي سقف3

  متر استفاده شود.ميلي 250و پهناي 
  مانع بوده و داراي نور كافي در تمام اوقات باشند.) راهرو سرپوشيده موقت بايد فاقد هرگونه 4
  

  صحيح است. 2گزينه  34صفحه  12مبحث  1-3-5-12بر اساس بند  جواب:
  حصار حفاظتي موقت 12-5-9
  متر باشد. 9/1ارتفاع حصار حفاظتي موقت نبايد از كف معبر عمومي و يا فضاي مجاور آن كمتر از  12-5-9-2

  مي شود)است و حذف صحيح  1(گزينه 
  

  پاخورهاي حفاظتي 12-5-3
كه بايد در طرف باز سكوهاي كار و ساير موارد مندرج در بند ميلي متر  150به ارتفاع  حفاظي است قرنيز مانند 12-5-3-1
جهت جلوگيري از لغزش و ريزش ابزار كار و مصالح ساختماني نصب گردد. پاخورها بايد از چوب مناسب به  12-2-3-1

  ميلي متر باشد. در صورت استفاده از ورق فوالدي لبه هاي آن نبايد تيز و برنده باشد. 25ضخامت حداقل 
  نيست و پاسخ سوال است)صحيح  2(گزينه 

  
  سقف موقت 12-5-7
براي سقف هاي موقت كه به صورت سكو هاي كار مورد استفاده قرار مي گيرند، بايد از تخته هاي چوبي با  12-5-7-1

كه محكم به يكديگر بسته شده باشند، استفاده شود. به عالوه فاصله تكيه گاه ميلي متر  250ميلي متر و پهناي  50ضخامت 
  است و حذف مي شود)صحيح  3(گزينه  متر باشد. 4/2تخته ها نبايد بيش از 

  
  راهرو سرپوشيده موقت 12-5-4
سازه اي است حفاظتي كه به صورت موقت در پياده رو ها يا ساير معابر عمومي براي جلوگيري از خطرهاي ناشي  12-5-4-1

  از پرتاب شدن مصالح، وسايل و تجهيزات ساختماني ايجاد مي شود.
  راهرو سرپوشيده بايد فاقد هرگونه مانع بوده و داراي نور كافي در تمام اوقات باشد. 12-5-4-3

  است و حذف مي شود)صحيح  4(گزينه  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
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 نظام مهندسی) 3(ویژه داوطلبان آزمون پایه                  )93رداد خعمران ( ياجراپاسخ تشریحی آزمون 

 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

استفاده از آجرهاي ماسه آهکی در جاهایی که خطر یخ زدگی وجود دارد، به شرطی مجاز است که پس از ازمایش -1
 یخبندان کاهش مقاومت فشاري آنها حداکثر به میزان ........باشد.

 درصد 20)4  درصد 25)3  درصد 30)2   درصد 35)1
 

 صحیح می باشد. 4،گزینه  9صفحه  6-1-3-2-5، بند 5با استناد به مبحث  جواب:

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 موارد زیر مجاز است؟استفاده از سیمان بنایی در کدامیک از -2
 C20)بتن تا حداکثر رده 4   )مالت3  )بتن آرمهC16 2)بتن تا حداکثر رده1
 

 صحیح می باشد. 3،گزینه  49،قسمت ت  صفحه 2-2-1-7-5، بند  5با استناد به مبحث  جواب:

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 سنگدانه هاي انبار شده در دپو  براي یکنواخت شدن رطوبت، باید حداقل چند ساعت قبل از مصرف در محل باقی بمانند؟-3
 ساعت 16)4  ساعت 12)3  ساعت 24)2   ساعت 36)1
 

 3-3-3-9، بند 9صحیح می باشد. با استناد به مبحث 3، گزینه  44حهصف 13-6-6-5، بند 5با استناد به مبحث  جواب :

 صحیح می باشد. 3، گزینه  18صفحه
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 در تهران: براي یک ساختمان مسکونی سه طبقه فوالدي بدون زیر زمین-4
 )استفاده از قاب خمشی فوالدي معمولی مجاز نمی باشد.1
 ) استفاده از قاب خمشی فوالدي معمولی الزامی است 2
  متر باشد،می توان از قاب خمشی معمولی استفاده کرد. 15)فقط در صورتیکه ارتفاع ساختمان کمتر از 3
 ود.)همیشه می توان از قاب خمشی فوالدي معمولی استفاده نم4
 

 صحیح می باشد. 1، گزینه  24بعالوه توضیحات آن در صفحه  6با استناد به آیین نامه طراحی ساختمان جدول جواب:

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
قرار دارد، چه  IIIکه در تهران و روي خاك نوع T=0.5 (sec)معمولی با ضریب بازتاب ساختمان براي یک ساختمان -5

 مقدار است؟
1(25/3   2(75/2   3(50/2   4(25/2 

 صحیح می باشد. 2، گزینه 17ب صفحه-1با استناد به آیین نامه طراحی ساختمان شکل جواب :
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 گروه آموزشی دکتر رضا تن زاده

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
بار زنده در کف هایی که کاربري آنها در مبحث ششم مشخص نشده است در هر حال نباید کمتر از کدامیک از مقادیر زیر -6

 باشد؟
   کیلونیوتن بر متر مربع5/1) 2   کیلونیوتن بر متر مربع 0/2)1
 کیلونیوتن بر متر مربع5/0) 4   متر مربعکیلونیوتن بر  0/1) 3
 

 صحیح می باشد. 2گزینه  32صفحه 6-5-6بند   6با استناد به مبحث  جواب :

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
سانتی متر، در صورتیکه به خاك سخت یا سنگ سالم برخورد نشود،عمق  40 به منظور اجراي شمع هاي آزمایشی به قطر-7

 گمانه هاي حفاري آزمایش، حداقل تا چه میزان زیر نوك شمع باید ادامه پیدا کند؟
 سانتی متر) 80متر ( 8/0)4  متر  6/1)3  متر 0/2)2  متر 2/1)1
 

 صحیح می باشد. 3 ، گزینه 65صفحه  2-3-8-6-7بند  7: با استناد به مبحث  جواب

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 در چه حالتی می توان از خاك هاي ماسه رس دار و یا شن دار به عنوان خاکریز پشت دیوار استفاده کرد؟-8
 آب و یخ در طراحی دیوار در نظر گرفته نشود.)در صورتیکه فشار هیدرواستاتیکی 1
 )(در هیچ حالت امکان پذیر نیست.2
 )در هر حالتی امکان پذیر است و نیازي به تمهیدات ویزه ندارد.3
 ) در حالتیکه بتوان سیستم زهکشی مناسب تعبیه کردو خاك را همواره در شرایط غیر اشباع و رطوبت کم نگه داشت4
 

 صحیح می باشد. 4، گزینه  49صفحه  7-5-7بند  7مبحث  با استناد به جواب :

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 کدامیک از گزینه هاي زیر از عوامل موثر بر ضریب بازدهی گروه شمع نمی باشد؟-9
 )نیروي وارد بر هر شمع4  )نوع خاك3 صله و قطر شمع)فا2  )روش اجراي شمع1
 

 صحیح می باشد. 4، گزینه  59صفحه   2-1-6-6-7بند 7با استناد به  مبحثجواب: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
450400)(در یک ستون از قاب خمشی بتن آرمه معمولی با مقطع -10 mm×  20)(با میلگردهاي طولی با قطر mm و

12)(خاموت هاي با قطر  mmکدامیک از فواصل براي خاموت ها قابل قبول است؟ ، 
1( )(225 mm  2( )(255 mm  3( )(400 mm  4( )(350 mm 

 پوران پژوهش             3صفحه  رشت، بلوار شهید انصاري، جنب راهنمایی و رانندگی، ساختمان اطلس، طبقه سوم

                                 www.PouranGilan.com   09111368730  : خط)                 (فقط تلگرام) 30( 01334248   تلفن :
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	جدول 7-2-1 جدول حداقل تعداد گمانه
	جدول 7-2-2 جدول تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها
	Nezarat omran bahman 94 PouranGilan.com.pdf
	جواب: بر اساس بند ت و ث صفحه 10  آیین نامه 2800 گزینه 1 و 4 صحیح است. (گزینه 4 صحیح تر است)
	جواب : بر اساس جدول 7-2-1 صفحه 8 و 7-2-2 صفحه 9 مبحث 7 گزینه 2 صحیح است
	بر اساس جدول 7-2-1 صفحه 8 یک گمانه بدست می آید
	بر اساس جدول 7-2-2 صفحه 9 دو یا سه گمانه بدست می آید
	نهایتا مجموع دو جدول حاصل سه یا چهار گمانه می شود که چون حداقل خواسته شده بنابراین سه گمانه صحیح می باشد.
	جدول 7-2-1 جدول حداقل تعداد گمانه
	جدول 7-2-2 جدول تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها
	جواب : بر اساس جدول 7-6-1 صفحه 62 مبحث 7 گزینه 1 صحیح است
	مطابق بند 7-6-7-1-5 عدد ضریب اطمینان 2.2 مربوط به ازمایش های بارگذاری استاتیکی در جدول 7-6-1 به شرطی قابل استفاده است که شمع تا بار گسیختگی بارگذاری شده باشد (که در سوال اتفاق افتاده است)
	جواب :  بر اساس بند 7-3-4-6 قسمت الف صفحه 23 مبحث 7 گزینه 1 صحیح است
	7-3-4-6 مسئولیت طراحی ,اجرا و نظارت پایش
	الف-طراح گودبرداری مسئولیت انتخاب ابزار و طراحی ارایش ان ها برای پایش را برعهده دارد.
	ب-پیمانکار گودبرداری مسئول تامین ,نصب ,قرائت ,پردازش ,اعلام خطر و انجام اقدامات فوری می باشد.
	پ-ناظر پروژه مسئول نظارت بر حسن انجام مراحلپایش است .توصیه می شود نظارت بر عملیات گودبرداری و و پایش توسط متخصص یا شرکت ژئوتکنیکی ذیصلاح انجام گیرد.
	ت-در گودبرداری با خطر معمولی و زیاد چناچه شرایطی وجود داشته باشد که طراح انجام پایش را ضروری بداند لازم است عملیات پایش انجام پذیرد.
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	جواب : بر اساس جدول 7-4-2 صفحه 38 مبحث 7 گزینه 4 صحیح است
	جواب :  بر اساس بند 8-5-5-11 قسمت ب4 صفحه 58 مبحث 8 گزینه 2 صحیح است
	جواب :  بر اساس بند 8-5-5-7 قسمت الف1و2 صفحه 50 مبحث 8 گزینه 4 صحیح است
	جواب :  بر اساس بند 8-5-5-16 قسمت ث صفحه 60 و 8-3-1-4 قسمت د صفحه 24 مبحث 8 گزینه 1 صحیح است
	چون دیوار مورد نظر مربوط به زیرزمین است و دیوارهای زیرزمین مطابق بند  8-3-1-4 صفحه 24 باید برای تحمل بار جانبی در کنار بار قائم ساخته شوند و از طرفی در قسمت د همین بند عینا به قیرگونی و مواد مشابه به عنوان غیرمجاز اشاره شده است بنابراین گزینه 1 صحیح است
	جواب : بر اساس جدول 8-6-1 صفحه 75 مبحث 8 گزینه 3 صحیح است
	جواب : بر اساس بند 8-4-1-1 صفحه 33 مبحث 8 گزینه 1 صحیح است
	زیرا به موجب بند 8-4-1-1 ساختمانهای بنایی مسلح تا 15 متر ارتفاع قابل استفاده خواهند بود و بر اساس بند 8-5-5-2 قسمت پ صفحه 47 ساختمانهای محصور شده با کلاف تا 8 متر مجازند و بر اساس بند 8-6-2 صفحه 63 ساختمانهای بنایی غیر مسلح تنها تا 5/3 متر مجازند بناب...
	جواب : بر اساس بند9-23-3-1-1-1 صفحه 323 مبحث 9 گزینه 3 صحیح است
	جواب : بر اساس بند9-14-11-1-1 صفحه 203 مبحث 9 گزینه 2 صحیح است
	جواب : بر اساس بند9-23-2-1-19 صفحه 320 مبحث 9 گزینه 4 صحیح است  (بهتر است این سوال حذف شود)
	جواب : بر اساس بند9-21-4-3-1 صفحه 304 مبحث 9 گزینه 3 صحیح است
	جواب : بر اساس بند9-10-8-2 مورد 8 صفحه 135 مبحث 9 گزینه 1 صحیح است
	جواب : بر اساس بند9-8-5 صفحه 85 مبحث 9 گزینه 3 صحیح است
	جواب : بر اساس جدول 9-7-2 صفحه 71 مبحث 9 گزینه 1 صحیح است
	جواب : بر اساس بند 9-14-11-3-3 صفحه 205 مبحث 9 گزینه 4 صحیح است
	(بیشتر از 75 میلیمتر عقب نشستگی یا پیش آمدگی مد نظر می باشد)
	جواب : بر اساس بند9-7-5-7 صفحه 66 مبحث 9 گزینه 1 صحیح است
	گزینه های 2و3 بر اساس بند9-7-3-2-1 مبحث 9 و گزینه 4 بر اساس بند 9-7-4-10 صحیح نمی باشند
	جواب : بر اساس بند9-8-2-4-1 صفحه 74 مبحث 9 گزینه 2 صحیح است
	جواب : بر اساس مبحث 9 گزینه های 1 و 2 صحیح است  (در کلید سازمان گزینه 1 اشاره شده است)
	گزینه های 3 و 4 بر اساس بند9-15-13-3-5 مبحث 9 و گزینه 1 بر اساس بند 9-15-13-2-5 صحیح نمی باشند
	جواب : بر اساس بند 12-5-9-3 صفحه 37  مبحث 12 گزینه 4 صحیح است.
	جواب : بر اساس بند 12-2-4-1 قسمت ب صفحه 14  مبحث 12 گزینه 4 صحیح است.
	گزینه 1 بر اساس بند 12-2-4-6 قسمت ج صفحه 17 صحیح بوده و جواب سوال نیست
	گزینه 2 بر اساس بند 12-2-4-4 قسمت ث صفحه 16 صحیح بوده و جواب سوال نیست
	گزینه 3 بر اساس بند 12-2-4-7 قسمت چ صفحه 19 صحیح بوده و جواب سوال نیست
	بنابراین گزینه 4 صحیح است
	جواب : بر اساس بند 12-8-6-2 صفحه 62  مبحث 12 گزینه 4 صحیح است.
	جواب : بر اساس بند 12-5-4-6 صفحه 35  مبحث 12 گزینه 3 صحیح است.
	جواب : بر اساس بند 21-2-3-2-1 صفحه 17  مبحث 21 گزینه 4 صحیح است.
	گزینه 1 بر اساس  بند 21-2-3-10-3 صفحه 19 صحیح نیست
	گزینه 2 بر اساس بند 21-2-4-2-1 صفحه 20 صحیح نیست
	گزینه 3 بر اساس بند 21-2-5-6-3  صفحه 25 صحیح نیست
	بنابراین گزینه 4 صحیح است
	جواب : بر اساس بند 21-5-6-3-14 صفحه 49  مبحث 21 گزینه 4 صحیح است.
	گزینه 1 بر اساس بند 21-5-6-3-6 صفحه 49  صحیح بوده و جواب سوال نیست
	گزینه 2 بر اساس جدول 21-5-1 صفحه 50  صحیح بوده و جواب سوال نیست
	گزینه 3 بر اساس بند 21-5-6-3-3 صفحه 49  صحیح بوده و جواب سوال نیست
	بنابراین گزینه 4 صحیح است
	جواب : بر اساس بند 22-3-2-1 صفحه 18  مبحث 22 گزینه 1 صحیح است.
	جواب: بر اساس صفحه 261 بند الف مبحث 10 گزینه 4 صحیح است.
	جواب 42 : بر اساس بند 8-4-8  کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی صفحه301 گزینه 2  صحیح است.
	جواب 43 : بر اساس جدول 10-2-3-1 ، مورد 2   صفحه 36 مبحث 10 گزینه 2 صحیح است.
	هر چه مقدار U کمتر باشد ، نشان دهنده ی تشدید پدیده ی تاخیر برش خواهد شد. بنابراین هر چه L کوچکتر باشد ،U کوچکتر خواهد بود. L فاصله ی اولین و آخرین پیچ می باشد.
	جواب 44 : بر اساس جدول 10-2-2-3 صفحه 30 و 31 مبحث 10 گزینه 2  صحیح است.
	جواب : بر اساس صفحه 22 راهنمای قالب بندی گزینه 2 صحیح است (چون توزیع فشار مثلثی می باشد)
	جواب : گزینه 3 صحیح است
	نیروی بدست آمده افقی می باشد، حال باید نیروی مورب مهار را بدست بیاوریم:
	اگر زاویه میل مهار با راستای قائم را  در نظر بگیریم، داریم:
	جواب: بر اساس تحلیل سازه گزینه 3 صحیح است
	مطابق نکته سوال 14 فصل دوم جزوه نظارت (تست نظارت-مرداد 94)،معمولا لنگر منفی حداکثر در تکیه گاهها و لنگر مثبت حداکثر در وسط دهانه بوجود می آید:
	جواب: بر اساس تحلیل سازه گزینه 1 صحیح است
	مانند سوال قبل لنگر منفی حداکثر در تکیه گاهها و لنگر مثبت حداکثر در وسط دهانه بوجود می آید:
	جواب: بر اساس ماده 6 صفحه 129  مبحث 2 گزینه 2 صحیح است.
	جواب: بر اساس بند 15-4-9 صفحه 70  مبحث 2 گزینه 2 صحیح است.
	جواب: بر اساس ماده 24 صفحه 58  قانون نظام مهندسی ساختمان گزینه 3 صحیح است.
	گزینه 1 بر اساس ماده 20 صفحه 55  قانون نظام مهندسی ساختمان صحیح نیست
	گزینه 2 بر اساس ماده 23 صفحه 57  قانون نظام مهندسی ساختمان صحیح نیست
	گزینه 4 بر اساس ماده 13 صفحه 53  قانون نظام مهندسی ساختمان صحیح نیست
	بنابراین گزینه 3 صحیح است.
	جواب: بر اساس بند 9-9-5-5-1 صفحه 102  مبحث 9 گزینه 1 صحیح است.
	جواب: بر اساس بند 5-7-2-2-1 قسمت ث صفحه 61  مبحث 5  و 5-7-2-3-1 قسمت ت صفحه 69 مبحث 5  گزینه 4 صحیح است.
	جواب: بر اساس بند 5-11-3-1-3 صفحه 116 مبحث 5 گزینه 2 صحیح است.
	گزینه 1 بر اساس بند 5-11-3-1-6 صفحه 117 صحیح بوده و جواب سوال نیست
	گزینه 3 بر اساس بند 5-11-3-1-4 صفحه 117 صحیح بوده و جواب سوال نیست
	گزینه 4 بر اساس بند 5-11-3-1-4 صفحه 117  صحیح بوده و جواب سوال نیست
	بنابراین گزینه 2 صحیح است.
	جواب: بر اساس بند 5-10-2-2-2 صفحه 106  مبحث 5 گزینه 4 صحیح است.
	جواب: بر اساس جدول 6-1-1 صفحات 9و10  مبحث 6 گزینه 3 صحیح است.
	جواب: بر اساس صفحات 34و35  آیین نامه 2800 گزینه 1 صحیح است.
	چون زمان تناوب سیستم قاب خمشی بتن آرمه ویژه برابر زمان تناوب سیستم قاب خمشی بتن آرمه متوسط است  داریم:
	جواب: بر اساس بند 6-5-4-3 صفحات 30و31  مبحث 6 گزینه های 2و4صحیح است.
	بار که نباید زاویه نسبت به افق داشته باشد و باید افقی باشد پس گزینه 2 حتما غلط است
	از طرفی در گزینه 4 هم در کتاب 45 تا 70 سانتیمتری نوشته است که در متن سوال 45 تا 75 نوشته بنابراین دو گزینه صحیح وجود دارد
	جواب: بر اساس بند 6-2-3-3 صفحه 16 مبحث 6 گزینه 3 صحیح است.
	عرض بارگیر: 5/1 متر
	جواب: بر اساس بند 6-5-5-3 صفحه  32  مبحث 6 گزینه 2 صحیح است.
	بر اساس بند مذکور باید در ضریب 2/1 ضرب شود بنابراین :

	Nezarat omran mordad 94.pdf
	جواب :  بر اساس مبحث 5  بندهای 5-5-4-2 و 5-5-4-3 صفحه 31 گزینه 1 صحیح است.
	بر اساس بند 5-5-4-2 برش سنگ باید در محیط دربسته با آب صورت پذیرد
	و بر اساس بند 5-5-4-3 استفاده از ماسک هم در برش سنگ اجباری می باشد.
	بنابراین گزینه 1 صحیح می باشد.
	جواب :  بر اساس مبحث 5 بند 5-9-1-2-1 قسمت ت  صفحه 95 گزینه 4 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 10 بند 10-2-9-2-1 صفحه 145 و شکل صفحه 146 گزینه 1 صحیح است.
	بر اساس شکل داریم : R = R5/0 * 2
	جواب :  بر اساس مبحث 10 بند 10-2-9-2-3 قسمت 8 صفحه 153 گزینه 3 صحیح است.
	مطابق بند مذکور برای ورق های با ضخامت بیشتر از 16 میلیمتر باید ضخامت جوش یک دوم ضخامت ورق باشد یعنی 10 میلیمتر و در ادامه گفته شده که نباید از 16 میلیمتر نیز کمتر شود. بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب :  بر اساس مبحث 10  تبصره 2 صفحه 187 گزینه 3 صحیح است.
	در صورتی که مقاومت برشی مورد نیاز چشم اتصال از مقاومت برشی طراحی بیشتر باشد تعبیه ورق تقویتی جان(ورق مضاعف) یا یک جفت سخت کننده قطری درای مقاومتی حداقل برابر با اختلاف مقاومت مورد نیاز و مقاومت طراحی در محدوده چشمه اتصال ضروری است.
	جواب :  بر اساس مبحث 10  بند 10-4-4-4 قسمت ح صفحه 261 گزینه 2 صحیح است.
	بین قطعاتی که مستقیما به طریق جوش گوشه به هم جوش می شوند نباید درزی بیش از 2 میلیمتر موجود باشد. بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد
	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
	7-در اتصال مفصلی با نبشی های جان ، حداکثر طول جوش برگشتی در انتهای جوش گوشه بال بر جسته ی نبشی ها چه مقدار است؟(فرض نمایید طول ساق نبشی بیش از 10 برابر بعد جوش گوشه است)
	جواب :  بر اساس مبحث 10 بند 10-2-9-2-2 قسمت ب9 صفحه 151 گزینه 3 صحیح است.
	در اتصالات مفصلی با نبشی های جان، برگشت در انتهای جوش گوشه نباید از 4 برابر بعد جوش و نیز نصف پهنای بال نبشی بیشتر باشد.
	4 برابر بعد جوش و نصف پهنای بال = 2/10 = 5 برابر بعد جوش
	بنابراین مینیمم این دو برابر 4 برابر بعد جوش می شود. و گزینه 3 صحیح خواهد بود.
	جواب :  بر اساس مبحث 10  بند 10-2-9-2-2 صفحه 147 گزینه 1 صحیح است.
	𝑡=,6∗8-,,6-2.+,8-2...=4.8 𝑚𝑚
	جواب :  بر اساس مبحث 10  بند 10-4-4-5 صفحه 263 گزینه 3 صحیح است.
	به هنگام پیش نصب باید حداقل 25 درصد از پیچ ها (5/4=4/18) که کمتر از دو پیچ نباشد، بسته شوند. بنابراین در بین گزینه ها اولین گزینه ای که 5/4 را ارضا می نماید گزینه 3 می باشد
	جواب :  بر اساس مبحث 10  بند 10-2-9-3-2 قسمت ب4 صفحه 159 گزینه 3 صحیح است.
	سوراخ لوبیایی بلند در امتداد عمود بر مسیر نیرو در اتصالات اتکایی مجاز هستند. در اتصالات اصطکاکی در تمام امتدادها مجاز بوده لیکن باید فقط در یکی از ورق های اتصال وجود داشته باشد.
	جواب :  بر اساس مبحث 10 بند 10-4-4-2 صفحه 260 گزینه 4 صحیح است
	دمای موضع گرم شده برای فولاد معمولی نباید از 650 و برای فولاد پرمقاومت نباید از 565 درجه سلسیوس بیشتر شود.
	جواب :  بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی  صفحه 116 گزینه 2 صحیح است.
	برای جلوگیری از ریزش جوش و سوختگی ریشه جوش، در جوش های شیاری با نفوذ کامل، ضخامت ریشه ایجاد می شود. بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب :  بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی  صفحه 113 گزینه 4 صحیح است.
	هنگامی که زاویه پخی لبه کم شود دهانه ریشه باید افزایش یابد و در این موقع باید از تسمه های پشت بند استفاده شود. بنابراین برای افزایش دهانه ریشه و کاهش زاویه یخ باید از تسمه های پشت بند استفاده شود.
	جواب :  بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی  صفحه 147 گزینه 2 صحیح است.
	هنگامی که جوش مقعر خنک و منقبض می گردد سطح خارجی آن به کشش می افتد. این کشش می تواند در جوش ایجاد ترک کند بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد
	جواب :  بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم بند 2-12-2 قسمت الف صفحه 41 گزینه 2 صحیح است.
	انصالات قطعات نما، نظیر قابهای شیشه ای و قطعات پیش ساخته به سازه و همچنین عرض درز بین این قطعات باید به گونه ای باشند که بتوانند تغییر مکان جانبی نسبی واقعی طرح طبقه ، بند 2-5-3 و یا 5/1سانتیمتر(15 میلیمتر) هر کدام که بزرگتر است، پذیرا باشند بنابراین ...
	جواب :  بر اساس جدول 4 آیین نامه 2800 ویرایش سوم صفحات 18و19 گزینه 1 صحیح است.
	چرا که بر اساس جدول مذکور ئو سرعت موج برشی خاک یا از نوع 1 و یا 2 می باشد اما در صفحه 19 بیان شده که در مواقع تردید در انطباق با جدول خاکی را انتخاب نماییم که ضریب بازتاب بزرگتری را از خود نشان می دهد. بنابراین خاک انتخابی خاک نوع 2 می باشد.
	جواب :  بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم بند 2-3-6 قسمت الف صفحه 20 گزینه 4 صحیح است.
	𝑇=0.07 ,𝐻-3/4.=0.07∗,21-0.75.=0.687
	و چون میانقاب های آجری این سازه کاملا درگیر با قاب بتن آرمه هستند و مانعی برای حرکت قابها ایجاد می نمایند. زمان تناوب تجربی اصلی نوسان این ساختمان برابر 80% مقدار بالا در نظر گرفنه می شود(8/0 * 687/0 = 55/0 ). بنابراین گزینه 4 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 6 بند 6-11-5-6 صفحه 110 گزینه 4 صحیح است.
	بر اساس بند فوق در احداث سازه ها در پهنه های گسلی توصیه می شود که وجوه جانبی ساختمان از خاک اطراف در بخش های زیرزمین کاملا جدا سازی شود منوط به آنکه مشکلی برای پایداری کلی ساختمان بوجود نیاورد بنابراین گزینه 4 صحیح است
	جواب :  بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم بند 1-6-3  صفحه 6 گزینه 2 صحیح است. و بر اساس مبحث6 بند 6-11-14  صفحه 115و116 گزینه 3 صحیح می باشد (این سوال می تواند حذف شود)
	بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم بند 1-6-3  صفحه 6 ، حداقل درز انقطاع در هر طبقه بابر یک صدم ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه می باشد. برای تامین این منظور فاصله ه طبقه ساختمان از مرز زمین مجاور حداقل باید برابر 005/0 ارتفاع آن طبقه از روی تراز پایه ب...
	اما بر اساس مبحث6 بند 6-11-14 صفحه 115و116 حداقل عرض فاصله هر طبقه از مرز زمین مجاور نباید کمتر از تغییرمکان جانبی طرح آن طبقه، تغییرمکان غیرارتجاعی ناشی از زلزله طرح با اعمال ضریب بزرگنمایی و لحاظ اثر  P-∆مندرج در ایین نامه 2800 باشد که طبق بند 1-6-3...
	جواب :  بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم بند 2-3-8-3  صفحه 22 گزینه 1 صحیح است.
	در مناطق با خطر نسبی خیلی زیاد برای ساختمانهای با اهمیت خیلی زیاد فقط باید از سیستمهایی که عنوان ویژه دارند استفاده شود. در بین گزینه ها تنها گزینه ویژه گزینه 1 می باشد
	جواب :  بر اساس تحلیل سازه گزینه 3 صحیح است.
	ابتدا عکس العمل ای تکیه گاهی را محاسبه می نماییم که برابر 1.5P برای هر کدام به صورت قائم و به سمت بالا بدست می آید. سپس با توجه به روش مقطع(برش) در محل عضو مجهول برش می زنیم و با استفاده از معادلات تعادل(لنگر) نیروی عضو مجهول را محاسبه می کنیم. که گزی...
	جواب :  بر اساس تحلیل سازه گزینه 1 صحیح است.
	,𝑀-𝑀𝐴𝑋.=,,𝑞𝐿-6.∗ ,𝐿-3..+ ,𝑞×,𝐿-3.×,𝐿-6..=,2𝑞,𝐿-2.-18.=,𝑞,𝐿-2.-9.
	جواب :  بر اساس مبحث 7 بند 7-5-7 صفحه 49 گزینه 4 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث --  جدول 7-5-8 صفحه 48 گزینه 2 صحیح است.
	5 درصد مهار باید مورد آزمایش قرار گیرند. که 5 درصد 400 مهار معادل 20 مهار می شوند.
	جواب :  بر اساس مبحث 7  جدول 7-2-1 صفحه 8 گزینه 3 صحیح است.
	بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش سوم صفحه 7، هتل جزو گروه سوم یعنی ساختمانهای با اهمیت متوسط به حساب می آید. حال با توجه به جدول صفحه 8 میحث 7، برای هتل با 950 متر مربع و زمین نامناسب تعداد 3 گمانه نیاز است
	جواب :  بر اساس مبحث 7  بند 7-2-4-4 قسمت4 صفحه 12 گزینه 4 صحیح است.
	بقیه گزینه ها نیز در همان صفحه اشاره شده اند. بنابراین گزینه 4 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 8  بند 8-5-5-7 صفحه 52 گزینه های 2و3 صحیح است.
	(احتمالا نظر طراح گزینه 3 بوده (بهتر است این سوال حذف شود)
	گزینه 1 طبقه مبحث 8 بند 8-5-5-10-1 قسمت پ1 صفحه 55 صحیح است
	گزینه 2 طبقه مبحث 8 بند 8-5-5-3 قسمت الف1 صفحه 47 صحیح نیست (مقدار صحیح 2/1 متر است نه میلیمتر)
	گزینه 3 طبقه مبحث 8 بند 8-5-5-7 قسمت ت2 صفحه 52 صحیح نیست و جمله (( قبل از اجرا، آجرها در آب خیس شوند تا آب ملات را به خود جذب نکنند)) صحیح است
	گزینه 4 طبقه مبحث 8 بند 8-5-5-2 قسمت الف صفحه 46 صحیح است
	جواب :  بر اساس مبحث 8  بند 8-5-5-10-2 قسمت ب3 صفحه 56 گزینه 4 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 8  بند8-5-5-10 قسمت ب2 ص55 گزینه 1 صحیح است.
	چون عرض مقطع بیشتر از 35 سانتیمتر است باید تعداد را از 4 به 6 افزایش دهیم مشروط به اینکه فاصله میلگردها از 25 سانتیمتر بیشتر نشود.
	جواب :  بر اساس مبحث 8  بند 8-6-5-4 قسمت ث صفحه 67 گزینه 2 صحیح است.
	تراز روی شالوده باید حداقل 40 سانتیمتری سطح زمین قرار داشته باشد و چون ضخامت شالوده برابر 50 سانتیمتر است بنابراین تراز زیر شالوده تا سطح زمین برابر مجموع 50 و 40 سانتیمتر یعنی 90 سانتیمتر معادل 900 میلیمتر می باشد.
	جواب :  بر اساس مبحث 11  بند 11-5-5-12 صفحه 81 گزینه 2 صحیح است.
	در سیستمهای پانلی کامل ارتفاع مجاز هر طبقه بدون کلاف میانی به 4 متر محدود می شود. اما با کلاف میانی این ارتفاع تا 6 متر قابل افزایش می باشد
	جواب :  بر اساس مبحث 11  بند 11-2-8-4-13 صفحه 39 گزینه 4 صحیح است.
	به منظور یکپارچگی تیرچه های سقف باید از کلافهای عمود بر تیرچه ها با بستهای تسمه ای  انسجام دهنده حداکثر در فواصل 4/2 متر از یکدیگر یا تکیه گاه استفاده شود.  چون فاصله 5/5 متر است و حداکثر فاصله 4/2 متر گفته شده است بنابراین باید 2 عدد کلاف میانی گذاشت...
	جواب :  بر اساس مبحث 11  بند 11-2-2-1-10 صفحه 29 گزینه 2 صحیح است.
	حداقل ضخامت فولاد بدون پوشش محافظ در برابر خوردگی تحویل شده در کارخانه که برای ساخت اعضا فولادی سرد نورد شده به کار می رود در هیچ نقطه ای نباید از 95% ضخامت در نظر گرفته شدهدر طراحی کمتر باشد. بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب :  بر اساس مبحث 11  بند 11-2-8-3-1 صفحه 35 گزینه 1 صحیح است.
	در روش قاب بندی طبقه ای قاب های فولادی سبک ابتدا دیوار طبقه و سپس سقف طبقه اجرا می شود. و پس از تکمیل قاب بندی دیوار و سقف دیوار طبقه فوقانی اجرا می شود. بنابراین گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 12  بند 12-2-4-6 قسمت ذ صفحه 18 گزینه 4 صحیح است.
	برای روشن کردن مشعل برشکاری و جوشکاری باید از فندک یا شعله پیلوت استفاده شود.
	گزینه 1 طبق بند 12-2-4-6 قسمت خ صفحه 18 اشتباه است.
	گزینه 2 طبق بند 12-2-4-6 قسمت ج صفحه 17 اشتباه است.
	گزینه 3 طبق بند 12-2-4-4 قسمت چ صفحه 16 اشتباه است.
	جواب :  بر اساس مبحث 12  بند 12-3-1-13 صفحه 23 گزینه 3 صحیح است.
	دفع اینگونه مواد و ضایعات باید مطابق با قانون مدیریت پسماندها انجام پذیرد بنابراین گزینه 3 صحیح است
	جواب :  بر اساس مبحث 12  بند 12-9-2-5 صفحه 68 گزینه 1 صحیح است.
	در صورتی که گودبرداری و خاک برداری در مجاورت معابر و فضاهای عمومی صورت گیرد، باید حصاری در فاصله حداقل 1.5 متر از لبه گود احساس شود.
	جواب :  بر اساس مبحث 12 بند12-8-2-3 صفحه 60 گزینه 4 صحیح است.
	در تخریب سقفهایی که از بتن پیش تنیده یا پس کشیده تشکیل یافته اند باید توجه کافی به انرژی ذخیره شده در بتن و خطرهای احتمالی ناشی از آزاد شدن آن به عمل آید
	جواب :  بر اساس مبحث 21  بند 21-4-2-3 صفحه 36 گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 22  بند 22-2-13-6 صفحه 15 گزینه 3 صحیح است.
	جواب :  بر اساس کتاب راهنمای قالب بندی  بند 10-7 صفحه 140 گزینه 2 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9  بند 9-12-1-6 قسمت 1 صفحه 160 گزینه 1 صحیح است.
	مطابق بند مذکور تعبیه قالب برای اعضای بتنی با سطح فوقانی با شیب بیشتر از 1:1 الزامی است
	حال شیب قسمتهای مختلف را بررسی می نماییم:
	قسمت 1 : شیب 3 قائم به 2 افقی که بیشتر از 1:1 است پس نیاز به قالب دارد
	قسمت 2 : شیب 2 قائم به 3 افقی که کمتر از 1:1 است پس نیاز به قالب ندارد
	قسمت 3 : شیب 2 قائم به 3 افقی که کمتر از 1:1 است پس نیاز به قالب ندارد
	قسمت 4 : شیب 3 قائم به 2 افقی که بیشتر از 1:1 است پس نیاز به قالب دارد
	بنابراین گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9  بند 9-12-1-9-2 قسمت 4 صفحه 163 گزینه 4 صحیح است.
	در صورت تکیه کردن مجموعه قالب بندی طبقه فوقانی ری طبقه تحتانی فقط هنگامی می توان قالب طبقه زیرین را برچید که بتن طبقه بالا مقاومت لازم را بذست آورده باشد. این امر مبنی برمحاسبات سازه ای صورت می پذیرد.
	جواب :  بر اساس مبحث 10  صفحه 158 گزینه 3 صحیح است.
	طبق جدول 10-2-9-6 پیچ های 6.8 یک پیچ معمولی می باشد و پیچ های 8.8 و  10.9 و 12.9 پی های پرمقاومت می باشند.و از آنجایی که در اتصالات اصطکاکی باید از پیچ پرمقاومت استفاده مایم بنابراین گزینه هایی که پیچ 6.8 دارند مجاز نمی باشند. بنابراین گزینه 3 صحیح می...
	جواب :  بر اساس مبحث 10  بند 10-2-9-3-2 صفحه 159 گزینه 1 صحیح است.
	بر اساس بند مذکور داریم : (سوراخ لوبیایی بلند در امتداد عمود بر مسیر نیرو در اتصالات اتکایی مجاز هستند و در اتصالات اصطکاکی در تمام امتدادها مجاز بوده لیکن باید فقط در یکی از ورق های اتصال وجود داشته باشد.)
	چون نوع اتصال در سوال اتکایی فرض شده است، بر اساس توضیح بالا سوراخ لوبیایی بلند در امتداد عمود بر مسیر نیرو مجاز است و از آنجایی که برش در شکل یک موازی امتداد نیرو است پس مناسب نبوده و جواب سوال گزینه 1 خواهد بود.
	جواب :  بر اساس مبحث 9  بند 9-12-8-3 صفحه 186 گزینه 3 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9  جدول 9-10-16 صفحه 122 گزینه 1 صحیح است.
	ابتدا میانگین سه نمونه مذکور را بدست می آوریم که برابر است با :
	𝐴𝑉𝐸=,18+21+20-3.=19.67
	با توجه به عدد بدست آمده ، شماره 6 جدول 9-10-16 مد نظر می باشد. زیرا سایر ردیف ها مقداری بیشتر از میانگین دارند. (البته ردیف 3 جدول هم همخوانی دارد اما در گزینه ها نیست) بنابراین گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9  بند 9-14-9-3 صفحه 201 گزینه 2 صحیح است.
	,𝜌-𝑠.=0.6 ,,,A-g.-,A-c..−1.,,𝑓-𝑐𝑑.-,f-yd..=0.6,,,𝜋-4.×,45-2.-,𝜋-4.×,35-2..−1.×,0.65×30-0.85×300.=0.0224≅2.25%
	جواب :  بر اساس مبحث 9  جدول 9-10-14 صفحه 120 گزینه 3 صحیح است.
	بر اساس ردیف 7 جدول حداکثر درصد وزنی سنگدانه پولکی نسبت به کل نمونه 35 می باشد
	بنابراین داریم :
	𝑎𝑙𝑙𝑜𝑤=0.35∗20=7 𝑘𝑔
	جواب :  بر اساس مبحث 9  جدول 9-12-2 صفحه 164 گزینه 2 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9  بند 9-14-9-4-9 صفحه 202 گزینه 4 صحیح است.
	بر اساس بند کذکور چون دور پیچ قطری بین 500 تا 750 میلیمتر دارد پس نیاز به 3 عدد فاصله نگهدار خواهد داشت
	جواب :  بر اساس مبحث 9  بند 9-12-1-6 صفحه 160 گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9  بندهای 9-15-12-2 و 9-15-12-4 صفحه 221 و 222 گزینه 1 صحیح است.
	طبق بند 9-15-12-2 چون میلگرد طولی بیشتر از 300 میلیمتر است بنابراین قطر خاموت نباید کمتر از 10 میلیمتر در نظر گرفته شود. در مورد فاصله خاموت هم طبق بند 9-15-12-4 صفحه 221و 222، نباید فاصله هر دو خاموت از هر یک از مقادیر زیر بیشتر باشد:
	الف) 12 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی : 12*32= 384 میلیمتر
	ب) 36 برابر قطر میلگرد خاموت : 36 * 10 = 360 میلیمتر
	پ) کوچکترین بعد عضو فشاری = 400 میلیمتر
	ت) 250 میلیمتر
	پس فاصله دو خاموت مینیمم مقادیر فوق یعنی 250 میایمتر در نظر گفته می شود بنابراین گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9  بند 9-21-2-5-1 صفحه 296 گزینه 3 صحیح است.
	طبق بند فوق طول گیرایی یک میلگرد در فشار باید حداقل برابر بزرگترین مقدار دو رابطه زیر در نظر گرفته شود و در هر حال کمتر از 200 میلیمتر انتخاب نشود
	,𝑙-𝑑𝑐.=,0.24,,𝑓-𝑦𝑑.-,,𝑓-𝑐𝑑....,𝑑-𝑏.=,0.24,0.85∗340-,0.65∗30...∗16=251.38
	,𝑙-𝑑𝑐.=,0.05,𝑓-𝑦𝑑..,𝑑-𝑏.=,0.05∗0.85∗340.∗16=231.28
	بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب :  بر اساس مبحث 9  جدول 9-12-1 صفحه 159 گزینه 4 صحیح است.
	بر اساس جدول فوق در ردیف 5 ، میزان رواداری قالب برابر 12 میلیمتر در نظر گرفته شده است پس این میزان را از مقدار ابعاد ستون کم و زیاد می کنیم:
	ابعاد قابل قبول : حداقل388 میلی متر و حداکثر412 میلی متر می باشند. بنابراین گزینه 4 غیرقابل قبول است.
	جواب :  بر اساس مبحث 5  بند 5-2-3-1-1 صفحه 9 گزینه 2 صحیح است.
	درصد تغییر وزن آجر را می یابیم که برابر اختلاف وزن به وزن اولیه آن می باشد و برابر است با 6/3 %
	طبق بند مذکور حداکثر میزان تغییر قابل قبول وزن آجر برابر 3% است بنابراین گزینه 2 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9  بندهای 9-21-2-2 و 9-21-2-3 صفحات 293 و 294 گزینه 4 صحیح است.
	ابتدا شعاع داخلی خم را بدست می آوریم که طبیعتا نصف قطر داخلی آن می باشد = 3db
	بر اساس بند بیان شده مقدار a  برابر است با : 12db  + شعاع داخلی خم + قطر میلگرد = 320 میلیمتر بنابراین گزینه 4 صحیح است.
	جواب :  بر اساس قانون نظام مهندسی ماده 71 تبصره 2 صفحه 165 گزینه 2 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 2 بند 19-1-16 صفحه 116 گزینه 3 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 2  بند 5-3-5 صفحه 36 و جداول 1و2 صفحه 35 گزینه 2 صحیح است.
	بر اساس جدول 1 صفحه 35، ظرفیت یک مهندس پایه1 در حالت تک نفره 16000 متر مربع می باشد و بر اساس جدول شماره 2 افزایش ظرفیت جمعا 20% است. همچنین بر اساس بند 5-3-5 صفحه 36 حداکثر افزایش ظرفیت قابل تصویب برای یکی از مهندسان چنانچه شاغل تمام وقت نبوده و تعهد...
	16000 * 2/1 * 5/1 = 28800 متر مربع
	بنابراین گزینه 2 صحیح است.
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	جواب :  بر اساس مبحث 5 بند 5-7-2-3-1 قسمت پ9 صفحه 69 گزینه 2 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 5 بند 5-8-3-1-4 صفحه 86 گزینه 3 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 5 جدول 5-2-1  صفحه 10  و جدول 5-5-1 صفحه 26 گزینه 4 صحیح است.
	جواب :  بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی بند 5-4-8 صفحه 151 گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس کتاب راهنمای جوش و اتصالات جوشی بند 3-16-1 صفحه 101 گزینه 2 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9 بند 9-8-2-4-1 و 9-8-2-4-2 صفحه 74 گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9 بند 9-8-3-3 صفحه 78 گزینه 2 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9 بند 9-8-4-3 قسمت الف  صفحه 81 گزینه 4 صحیح است.
	گزینه 1 در بند 9-8-4-4 قسمت الف اشاره شده است
	گزینه 2 در بند 9-8-4-3 قسمت پ اشاره شده است
	گزینه 3 در بند 9-8-4-3 قسمت الف اشاره شده است
	جواب :  بر اساس مبحث 9 بند 9-8-5 صفحه 85 گزینه 2 صحیح است.
	بر اساس بند 9-8-5 قسمت 7 مدول نرمی بین 4/2 و 3 می باشد بنابراین گزینه 3 و4 نادرست است
	جواب :  بر اساس مبحث 9 بند 9-23-3-1-2-5 صفحه 324 و بند 9-23-4-1-3-2 گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9 بند 9-23-4-1-3-2 قسمت ب گزینه 3 صحیح است.
	نباید بیشتر از مقادیر زیر انتخاب شود:
	یک چهارم ارتفاع موثر= 225=4/900
	8 برابر قطر کوچکترین میلگرد طولی= 200=8*25
	24 برابر قطر خاموت = 240=24*10
	و عدد 300
	بنابراین گزینه 3 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9 بند 9-24-6-2 قسمت الف صفحه 355 گزینه 4 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 9 جدول 9-21-1  صفحه 294  گزینه 4 صحیح است.
	حداقل قطر خم میلگردهای با قطر 28 تا 34 میلیمتر 8 برابر قطر اصلی میلگرد یعنی 240 میلیمتر است
	جواب :  بر اساس مبحث 9 جدول 9-10-24  صفحه 146 گزینه 3 صحیح است.
	مقاومت فشاری نسبی بتن با سیمان نوع 1 برابر 66/0 است که با تقسیم 16 بر 66/0 جواب برابر 24 می شود
	جواب : بر اساس مبحث 10 جدول 10-3-4-1  صفحه 202و بند10-3-8-1 صفحه 214 گزینه3 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 10 جدول 10-2-9-10  صفحه 163  گزینه 1 صحیح است.
	پیچ پرمقاومت تنها در اتصال اتکایی استفاده می شود و طبق جدول تحت اثر کشش و برش است.
	جواب :بر اساس مبحث 10 بند10-2-9-10-2 صفحه 178 وشکل10-2-9-17صفحه179 گزینه4صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 10 جدول 10-3-13-1 صفحه 241 گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 10 بند 10-3-12-10-1 قسمت ب1 گزینه 4 صحیح است.
	بر اساس درون یابی دو رابطع موجود در بند داریم :
	5/185=5/200-5/20*11
	ضخامت بال تیرآهن نمره 200 برابر 5/20 می باشد
	جواب :  بر اساس مبحث 10 جدول 10-2-5-1 صفحه 61  گزینه 2 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 10 بند 10-4-3 صفحه 258 گزینه 1 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 6 بند 6-5-2-3 قسمت الف و ب صفحه 29 گزینه 2 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 6 بند 6-2-3-5 صفحه 19 گزینه 3 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 6 بند 6-5-5-3 قسمت ب صفحه 32 گزینه 4 صحیح است.
	جواب :  بر اساس مبحث 6 بند 6-7-4 و 6-7-4-1 و جدول 6-7-2 صفحه 52 گزینه 2 صحیح است.
	جواب: بر اساس مبحث 6-بند6-5-3 صفحه29 گزینه 3 صحیح است.
	جواب: بر اساس آیین نامه 2800-بند1-7-صفحه6-بند2-12-2-صفحه41  گزینه 1 صحیح است.
	جواب:  بر  اساس مبحث 8-بند8-5-5-10-1 قسمت ب2  صفحه 55 گزینه 1 صحیح است.
	جواب: بر اساس مبحث8 بند8-5-5-7 قسمت پ3 صفحه51 گزینه 3 صحیح است.
	جواب :بر اساس مبحث8 بند8-5-5-10قسمت الف1 صفحه54 گزینه2 صحیح است.
	جواب: بر اساس مبحث8 بند8-5-5-7 قسمت ت صفحه 52 گزینه 4 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث21-بند21-4-2-2-1 صفحه36 گزینه 1 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث21-بند21-2-5-6-4-صفحه 25 گزینه 3 صحیح است
	جواب: بر اساس کتاب راهنمای قالب بندی-بند10-5-3 قسمت 2-صفحه138 گزینه4 صحیح است
	جواب: بر اساس کتاب راهنمای قالب بندی-بند3-5-صفحه22 گزینه 1 صحیح است
	با توجه به فرمولهای موجود در صفحه23 روابط به سرعت بتن ریزی بستگی دارند اما در صفحه 22 کاملا واضح گفته شده که فشار جانبی با افزایش دما کاهش می یابد بنابراین گزینه 1 صحیح است
	جواب: بر اساس کتاب راهنمای قالب بندی-بند4-4-صفحه31 گزینه 1 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث11-بند11-5-2-3-3-صفحه78 گزینه3 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث11-بند11-4-2-1-2-صفحه65 گزینه2 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث11-بند11-2-7-3-صفحه33 گزینه1 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث12 بند12-6-1-3 صفحه39 گزینه3 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث12-بند12-6-2-9 قسمت پ صفحه44 گزینه2 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث12-بند12-7-2-4-صفحه50 گزینه3 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث12-بند12-7-5-7-صفحه55 گزینه4 صحیح است
	جواب: بر اساس تحلیل سازه گزینه 3 صحیح است.
	جواب: بر اساس تحلیل سازه گزینه 4 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث9-6-8-1-صفحه57 وجدول9-6-6 و توضیحات زیرجدول گزینه2 صحیح است
	جواب: بر اساس  مبحث9 بند9-6-7-1 صفحه56 گزینه3 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث7-جدول7-4-2-صفحه28 گزینه2 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث7-جدول7-3-2 و بند7-3-3-4-9 صفحه 19 گزینه1 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث7 بند7-6-8-1-1 صفحه 64 گزینه1 صحیح است
	جواب: بر اساس  مبحث7-بند7-2-4-4 قسمت4 گزینه4 صحیح است
	جواب: بر اساس قانون نظام مهندسی-صفحه147 گزینه2 صحیح است
	گزینه1 صفحه22-گزینه3 صفحه124-گزینه4 صفحه28
	جواب: بر اساس مبحث2-ماده18-1-4 صفحه80 گزینه 2 صحیح است
	جواب: بر اساس مبحث2-بند2-4-6  صفحه4 گزینه 1 صحیح است
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	جواب: بر اساس پیوستهای 3و4و5 صفحات 69 و 81 و 83 مبحث 19 گزینه 2 صحیح است
	مطابق جدول پیوست 4 نوع کاربری از نوع الف و بر اساس پیوست 3 نیاز انرژی محل استقرار ساختمان(مشهد) از نوع متوسط می باشد سپس بر اساس جدول پیوست 5 چون زیربنا بیشتر از 1000 متر مربع می باشد و مشهد شهر بزرگ می باشد پس گروه ساختمانی 2 می شود.
	Blank Page
	Ejra omran 06.95 (www.pourangilan.com).pdf
	بر اساس جدول 7-2-1 صفحه 8 دو گمانه بدست می آید
	بر اساس جدول 7-2-2 صفحه 9 دو گمانه بدست می آید
	نهایتا مجموع دو جدول حاصل چهار گمانه می شود. بنابراین گزینه 3 صحیح است
	جدول 7-2-1 جدول حداقل تعداد گمانه
	جدول 7-2-2 جدول تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها

	Ejra omran bahman 94 PouranGilan.com.pdf
	جواب : بر اساس جدول 7-2-1 صفحه 8 مبحث 7 گزینه 2 صحیح است
	جدول 7-2-1 جدول حداقل تعداد گمانه
	جواب: بر اساس صفحات 72 و 81 و 83 مبحث 19 گزینه 1 صحیح است
	مطابق جدول پیوست 4 نوع کاربری از نوع الف و بر اساس پیوست 3 نیاز انرژی محل استقرار ساختمان از نوع زیاد می باشد سپس بر اساس جدول پیوست5 چون زیربنا بیشتر از 1000 متر مربع و تبریز شهر بزرگ میباشد پس گروه ساختمانی3 میشود.

	Ejra omran mordad 94.pdf
	جواب: براساس مبحث 9 بند 9-12-1-7 قسمت 2 صفحه 161 گزینه 1 صحیح می باشد
	پیش بینی پایه های اطمینان برای تیرهایی با دهانه بزرگتر از 5 متر الزامی است و فاصله بین پایه ها و مشخصات آنها باید از طریق محاسبه و بر مبنای مقاومت کوتاه مدت بتن بدست آید اما در هر صورت این فاصله نباید بیشتر از 3 متر باشد. بنابراین برای این سوال که تیر...
	جواب: براساس مبحث 9 بند 9-8-4-1 صفحه 80 بنابراین گزینه 4 صحیح می باشد.
	هوای سرد به وضعیتی اطلاق می گردد که سه روز متوالی شرایط زیر را تامین نماید:
	1) دمای متوسط روزانه هوا در شبانه روز کمتر از 5 درجه سلسیوس باشد
	2) دمای هوا برای بیشتر از نصف روز از 10 درجه سلسیوس زیادتر نباشد
	بنابراین گزینه 4 صحیح می باشد
	جواب: براساس مبحث 9 بند 9-6-4 قسمت ت صفحه 46 ، جدول 9-6-6 صفحه 58 و جدول 9-6-1 صفحه 47  گزینه 2 صحیح می باشد
	بر اساس بند 9-6-4 قسمت ت صفحه 46 قسمتهایی از ساختمان که در تماس با خاک مهاجم است و در زیر سطح آب زیرزمینی واقع شده است، شرایط محیطی خیلی شدید (دسته بندی D) به حساب می آید.
	حال با استفاده از جدول 9-6-6 صفحه 58 حداقل ضخامت پوشش بتن روی میلگرد برای شالوده در شرایط محیطی خیلی شدید، برابر 90 میلیمتر محاسبه می شود اما با استفاده از نکته صفحه 58، چنانچه رده بتن از حداقل رده 5 مگاپاسکال بالاتر باشد می توان 5 میلیمتر ضخامت پوشش...
	بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد
	جواب: براساس مبحث 9 جدول 9-11-1 صفحه 152 گزینه 4 صحیح است
	گزینه 1 بر اساس مبحث 9 جدول 9-11-1 صفحه 152 صحیح می باشد
	گزینه 2 بر اساس مبحث 9 جدول 9-11-1 صفحه 152 صحیح می باشد
	گزینه 3 بر اساس مبحث 9 بند 9-11-3 قسمت 1 صفحه 152 صحیح می باشد
	گزینه 4 بر اساس مبحث 9 جدول 9-11-1 صفحه 152 نادرست است چرا که جواب صحیح 12 میلیمتر است
	بنابراین گزینه 4 صحیح است.
	جواب: براساس مبحث 9 بند 9-11-2 صفحه 151 گزینه 1 صحیح می باشد.
	گزینه 1 بر اساس مبحث 9 بند 9-11-2 قسمت 6 صفحه 151 صحیح می باشد
	گزینه 2 بر اساس مبحث 9 بند 9-11-2 صفحه 151 قسمت 7 صحیح نمی باشد
	گزینه 3 بر اساس مبحث 9 بند 9-11-2 قسمت 1 صفحه 151 صحیح نمی باشد
	گزینه 4 بر اساس مبحث 9 بند 9-11-2 قسمت 5 صفحه 151 صحیح نمی باشد
	بنابراین گزینه 1 صحیح است.
	جواب: براساس مبحث 9 بند 9-1-2-1 صفحه 1 گزینه 2 صحیح می باشد.
	همچنین در بندهای 9-13-7-5 صفحه 185 و 9-24-5 صفحه 352 حداقل رده بتن مصرفی در قطعات بتن پیش تنیده برابر C30 تعیین شده است بنابراین گزینه 2 صحیح است.
	جواب: براساس مبحث 9  بند 9-8-2-1 صفحه 73 گزینه 3 صحیح می باشد.
	هرگاه دمای محیط بیشتز از 30 درجه سلسیوس و رطوبت نسبی کمتر از 70% است شرایط هوای گرم صادق است و اقدام به اجرای تدابیر الزامی می باشد بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 10 بند 10-4-4-6-1 صفحه 264 گزینه 4 صحیح می باشد
	جواب: براساس مبحث10 بند 10-4-6-3-2 صفحه 279 گزینه 2 صحیح می باشد.
	برای اعضای کوچکتر از 9 متر حداکثر میزان انحراف مجاز از همراستایی برابر است با:  8 = 3 * (3/8) میلیمتر
	بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث10 بند 10-4-3 صفحه 258 گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 10 جدول 10-4-5 صفحه 274 گزینه 4 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 10 شکل 10-2-9-22 صفحه 187 گزینه 1 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث11 بند 11-5-7-21 صفحه 85 گزینه 1 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 5 بند 5-12-1-6-12 صفحه 129 گزینه 3 صحیح می باشد.
	مشابه توضیحات بند فوق در بند 9-4-1-7 مبحث9 صفحه 27 نیز اشاره شده است که طبیعتا پاسخ مشابه می باشد.
	جواب: براساس مبحث5  قسمت ب صفحه 121 گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 5 بند 5-18-4-4 صفحه 165 گزینه 3 صحیح می باشد.
	گزینه 1 بر اساس بند 5-18-4-3 صفحه 164 صحیح می باشند
	گزینه 2 بر اساس بند 5-18-4-1 صفحه 164 صحیح می باشند
	گزینه 3 بر اساس بند 5-18-4-4 صفحه 165 صحیح نمی باشند
	گزینه 4 بر اساس بند 5-18-4-4 صفحه 165 صحیح می باشند
	بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 8 بند 8-5-5-5 قسمت ث صفحه 48 گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 8 بند 8-5-5-16 قسمت چ5 صفحه 61  گزینه 4 صحیح می باشد.
	گزینه 1 بر اساس بند 8-5-5-16 قسمت چ7 صفحه 61 اشتباه می باشند
	گزینه 2 بر اساس بند 8-5-5-16 قسمت چ2 صفحه 61 اشتباه می باشند
	گزینه 3 بر اساس بند 8-5-5-16 قسمت چ3 صفحه 61 اشتباه می باشند
	بنابراین گزینه 4 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 8 بند 8-5-5-7 قسمت ت1 صفحه 52 گزینه 3 صحیح می باشد.
	گزینه 1 بر اساس بند 8-5-5-7 قسمت ت 12 صفحه 53 صحیح می باشند
	گزینه 2 بر اساس بند 8-5-5-7 قسمت ت 7 صفحه 52 صحیح می باشند
	گزینه 4 بر اساس بند 8-5-5-7 قسمت ت 14 صفحه 53 صحیح می باشند
	بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب: بر اساس راهنمای جوش و اتصالات جوشی بند 5-1-6 صفحه 131 گزینه 4 صحیح می باشد.
	جواب: بر اساس راهنمای جوش و اتصالات جوشی بند 7-6 قسمت 9 صفحه 211 گزینه 1 صحیح می باشد.
	بازرسی عینی جوش ها می تواند به محض خنک شدن جوش تا دمای محیط آغاز گردد. در فولادهای خیلی پرمقاومت با تنش تسلیم بزرگتر از 6000 کیلوگرم بر سانتیمترمربع (600 مگا پاسکال) بازرسی عینی باید 48ساعت بعد از تکمیل جوش انجام شود. بنابراین گزینه 1 صحیح می باشد.
	جواب: بر اساس راهنمای جوش و اتصالات جوشی بند 7-5 صفحه 199 گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: بر اساس راهنمای جوش و اتصالات جوشی بند 6-11 صفحه 186 گزینه 4 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 6 جدول 6-1-1 صفحه 9 و جدول 6-1-2 صفحه 10 گزینه 1 صحیح است
	براساس مبحث 6 جدول 6-1-1 صفحه 9 با توجه به سوال در مورد ساختمان تجهیز کارگاه (مدت بهره برداری کمتر از 2 سال) بنابراین جزو خطرپذیری گروه 4 قرار می گیرد. و بر اساس جدول 6-1-2 صفحه 10 ضریب اهمیت لرزه ای برابر 8/0 بدست می آید. بنابراین گزینه 1 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 6 جدول 6-1-1 صفحه 124 گزینه 2 صحیح است
	ابتدا وزن مخصوص سنگ گرانیت را از جدول پ6-1-1 صفحه 124 برابر  بدست می آوریم. حال با داشتن وزن مخصوص و میزان بار مجاز قابل تحمل کف (300) داریم :
	بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس آیین نامه 2800 بند 2-3-1 صفحه 13 و پیوست 1 گزینه 1 صحیح می باشد.
	طبیعتا بر اساس رابطه ضریب زلزله در صفحه 13 تنها گزینه متغیر بین این شهرها ضریب A می باشد که آن هم وابسته به درجه خطرپذیری از جدول 2 صفحه 15 قابل دستیابی است. طبق پیوست 1 آیین نامه 2800 شهرهای اصفهان، ارومیه، گلپایگان و مراغه جزو مناطق با خطر زلزله خیز...
	جواب: براساس آیین نامه 2800 جدول 6 صفحه 24 گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث11 بند11-5-2-1-3 صفحه 77 گزینه 4 صحیح می باشد.
	ضخامت بتن پاششی نباید در هر طرف از 40 میلیمتر کمتر و از 70 میلیمتر بیشتر باشد. حال آنکه از تفاضل 140 و 80 میلیمتر 60 میلیمتر برای دو طرف می ماند که با فرض تساوی بودن پوشش طرفین برابر 30 میلیمتر بدست می آید و حداقل 40 میلیمتر را رعایت نکرده است بنابرای...
	جواب: براساس مبحث 11 جدول 11-1-5 ردیف 4 صفحه 25 گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 11 بند 11-4-2-1-2  صفحه 65 گزینه 1 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 7 بند 7-3-2-3 صفحه 15 گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 7 بند 7-5-3-1 صفحه 36 گزینه 4 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 7 بندهای 7-4-7-1-1 صفحه 33 گزینه 2 صحیح می باشد.
	گزینه 1 براساس مبحث 7 بندهای 7-4-7-1-2 قسمت ب صفحه 33 صحیح می باشد.
	گزینه 3 براساس مبحث 7 بندهای 7-4-7-1-3 قسمت الف صفحه 33 صحیح می باشد.
	گزینه 4 براساس مبحث 7 بندهای 7-4-7-1-2 قسمت پ صفحه 33 صحیح می باشد.
	بنابراین گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث7 بند 7-3-3-4-6 صفحه 18 گزینه 4 صحیح می باشد.
	هر گونه ساختمان در مجاورت گود به عنوان سازه حساس ارزیابی می شود. و چنانچه ساختمان فوق یکی از مشخصات زیر را داشته باشد ساختمان بسیار حساس ارزیابی می شود:
	الف-ساختمان بدون اسکلت و یا هرگونه ساختمان با نشانه اشکار علائم فرسودگی و ضعف زیاد در باربری .
	ب-ساختمان هایی که به دلیل ارزش فرهنگی ,تاریخی و یا حساسیت کارکرد و یا علل دیگر وقوع هر گونه نشست و تغییر شکل در ان ها با خسارات زیادی همراه است .
	که ساختمان سوال دارای شرط الف بوده بنابراین بصورت ساختمان بسیار حساس اریابی می شود
	بنابراین گزینه 4 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 7 جدول 7-3-2 صفحه 19 گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 7 بند 7-3-3-4-11 صفحه 19 گزینه 1 صحیح می باشد.
	در صورتیکه خطر گود بسیار زیاد باشد و یا ساختمان مجاور گود به صورت بسیار حساس ارزیابی گردد, مسئولیت طراحی گودبرداری باید توسط یک شرکت مهندسی ژئوتکنیک ذیصلاح ,عملیات پایدارسازی گود توسط پیمانکار ذیصلاح و نظارت بر اجرای پیمانکار توسط ناظر ذیصلاح انجام گر...
	جواب: براساس مبحث 7 بند 7-6-10-5 صفحه 68  گزینه 3 صحیح می باشد.
	برای ارزیابی کیفیت شمع های درجاریزی که ممکن است دارای نقایص جدی در بدنه شمع باشند و یا اینکه در اثنای ساخت مشکلات خاصی مانند تاخیر در بتن ریزی (و احتمال ریزش  خاک جدار ) یا مشکلاتی حین بیرون کشیدن غلاف مشاهده شده باشد ,ازمایش های دینامیکی شمع با دامنه...
	جواب: براساس مبحث 9 بند 9-12-1-18-2 صفحه 171 گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 9 جدول 9-12-1 صفحه 159 گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس راهنمای قالب بندی ساختمانهای بتن آرمه  جدول 2-5 صفحه 14 گزینه 1 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 22 بند 22-3-2-2 صفحه 18 گزینه 4 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 12 بند 12-2-2-6  قسمت الف صفحه 13 گزینه 1 صحیح می باشد.
	فاصله عمودی بیرون زدگی از روی سطح پیاده رو نباید کمتر از 5/2 متر و از روی سطح سواره رو کمتر از 5/4 متر باشد بنابراین تنها گزینه قابل قبول 1 می باشد
	جواب: براساس مبحث 12، صفحه 7 بند 12-1-4-1 قسمت ث گزینه 3 صحیح می باشد.
	گزینه 1 بر اساس مبحث 12 بند 12-1-4-1 قسمت ت صفحه 7 صحیح است
	گزینه 2 بر اساس مبحث 12 بند 12-1-4-2 صفحه 8 صحیح است
	گزینه 3 بر اساس مبحث 12 بند 12-1-4-1 قسمت ث صفحه 7 صحیح نیست زیرا بیمه مسیولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه و بیمه اجباری کارگران ساختمانی اجباری است نه بیمه تکمیلی
	گزینه 4 بر اساس مبحث 12 بند 12-1-4-1 قسمت ت صفحه 7 صحیح است
	بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث12 بند12-1-5-5 صفحه 9 گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 18 جدول 18-2-2-1 صفحه 21 گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 20 بند20-3-7-1 صفحه 17 گزینه 4 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 19 بند 19-4-4-1 قسمت ج صفحه 56 گزینه 4 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 9 بند 9-24-3-2 صفحه 352 گزینه 1 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 9 بند 9-9-2-3-4 صفحه 92 گزینه 1 صحیح می باشد.
	چون مقاومت فشاری بتن بیشتر از 60 و کمتر از 100 مگاپاسکال است اندازه حداکثر شن باید 5/9 یا 5/12 میلیمتر باشد.
	جواب: براساس مبحث 6 جدول 6-1-1 صفحه 121 گزینه 3 صحیح است
	ابتدا وزن مخصوص تسمه فولادی را از جدول پ6-1-1 صفحه 121 برابر  بدست می آوریم. حال با داشتن وزن مخصوص و ابعاد تسمه فولادی داریم :
	بنابراین گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب: براساس  مبحث 2 بند 16-4-4 صفحه 96 گزینه 1 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث2 بند 13-1 صفحه 174 گزینه 2 صحیح می باشد.
	جواب: براساس مبحث 16 بند 16-8-2-5 قسمت4 صفحه 120 و جدول 16-5-2-4 صفحه 73 گزینه 2 صحیح می باشد .
	براساس مبحث 16 بند 16-8-2-5 قسمت4 صفحه 120 حداقل شیب لوله های افقی آب باران در داخل ساختمان باید یک درصد باشد. و بر اساس جدول 16-5-2-4 صفحه 73 حداقل شیب لوله های افقی فاضلاب تا قط 65 میلیمتر برابر 2 درصد است. بنابراین گزینه 2 صحیح است.
	جواب: براساس مبحث22 بند 22-6-2-2 صفحه 46 و بند 22-3-8 صفحه 27 گزینه 3 صحیح می باشد.
	براساس مبحث22 بند 22-6-2-2 صفحه 46 شیرها و اتصالات لوله کشی در ساختمان ها سالانه دوبار باید بازرسی شوند
	براساس مبحث22 بند 22-3-8 صفحه 27 قطعات معماری ساختمان ها هر دوسال یک بار باید صورت پذیرد
	بنابراین گزینه 3 صحیح است.
	جواب: براساس مبحث13 بند 13-6-2-5 صفحه 61 گزینه 1 صحیح می باشد.
	جواب : گزینه 4 صحیح می باشد
	جواب: براساس مبحث2 ماده 20 صفحه 181 گزینه 3 صحیح می باشد.
	جواب:  طبق جدول استهلاک موضوع ماده 151 قانون مالیاتهای مستقیم ، گزینه 3 صحیح می باشد.
	گروه 5ـ ماشینآلات ساختمانی و راه سازی: کلیه ماشینآلات ساختمانی، مکانیکی، هیدرولیکی، الکتریکی، چرخ لاستیکی و یا زنجیری، هم چنین جراثقالها و ماشینهای حفاری، کارخانههای تهیه بتن و سنگ شکنها و ماشینها پایه کوبی، دمپر، الواتور، میگسر، ویبراتور و مشاب...
	جواب: بر اساس قانون مالیات های مستقیم ماده 95 گزینه 4 صحیح می باشد.
	بر اساس قانون مالیات های مستقیم ماده 95 : صاحبان مشاغل موضوع این فصل مکلف اند اسناد و مدارک مثبته کافی برای تشخیص درآمد مشمول مالیات خود نگاهداری کنند. صاحبان مشاغل از لحاظ تشخیص درآمد مشمول مالیات به گروه های زیر تقسیم می شوند:
	الف – صاحبان مشاغلی که به موجب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر روزنامه و کل موضوع قانون تجارت هستند و باید دفاتر و اسناد و مدارک مربوط را با رعایت اصول و موازین و استانداردهای پذیرفته شده حسابداری نگاهداری کنند.
	ب – صاحبان مشاغلی که بر حسب این قانون مکلف به ثبت فعالیت های شغلی خود در دفاتر درآمد و هزینه می باشند
	ج – صاحبان مشاغلی که مشمول مقررات بندهای (الف) و (ب) فوق نیستند مکلف اند صورت خلاصه وضعیت درآمد و هزینه خود را طبق ضوابط نگهداری کنند.
	که اعضای سازمان های نظام مهندسی ساختمان جزو گروه ب محسوب می شوند بنابراین گزینه 4 صحیح می باشد.
	جواب: بر اساس مبحث 12 بندهای 12-1-3-13 و 12-1-3-12 صفحات 3 و 4 ، گزینه 3 صحیح است
	البته این سوال مبهم بوده و بهتر بود تعداد کارگران جوشکار بیان شوند چرا که مشخص نیست که آیا جوشکار دارای مهارت، می تواند خویش فرما محسوب شود یا خیر. اما بین گزینه ها منطقی ترین گزینه جوشکار می باشد چرا که کارفرمای کارگز جوشکاری، جوشکار. کارفرمای جوشکار...
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	2- کدامیک از قالب های زیر از انواع متداول برای قالب های پانلی دیوار نمی باشد؟
	3-کدامیک از گزینه های زیر از اجزای قالب سقف محسوب نمی شوند؟
	جواب: براساس مبحث 6 جدول شماره پ 6-1-2 صفحه 128 گزینه 2 صحیح می باشد
	جواب: براساس مبحث 8 بند 8-5-5-12 صفحه 59 قسمت 2 گزینه 1 صحیح می باشد
	24-حداکثر تراز نوفه زمینه مجاور در سالن بانک ها بر حسب دسی بل چقدر است؟
	جواب: براساس مبحث 19 بند 19-4-1 قسمت ز صفحه 52 گزینه 1 صحیح می باشد
	30-در اتصالات با جوش گوشه کدامیک از گزینه های زیر صحیح می باشد؟
	34-در مورد میلگرد رده S400 کدام عبارت صحیح است؟
	جواب : براساس مبحث9 جدول 9-4-1 صفحه 25 گزینه 4 صحیح می باشد
	جواب : براساس مبحث 9 بند 9-4-1-7 صفحه 27 گزینه 4 صحیح می باشد.
	باید حداقل 200 برابر قطر میلگرد باشد که 200*12=2400میلمتر برابر 4/2 متر صحیح می باشد
	جواب: براساس مبحث 9 بند 9-5-3-4-1 صفحه 37 گزینه 2 صحیح می باشد.
	میانگین 20 نمونه برابر 95/19 مگاپاسکال می باشد.
	با استفاده از رابطه 9-5-3 صفحه 37 انحراف استاندارد برابر 57/1 مگاپاسکال بدست می آید. اما چون تعداد نمونه ها کمتر از 30 نمونه است باید با استفاده از رابطه 9-5-4 صفحه 37 اصلاح شود. مقدار ضریب R برابر 07/1 بدست می آید که با ضرب آن در 57/1 گزینه 2 بدست خو...
	جواب: براساس مبحث 14 بند 14-8-5-4 صفحه 86 گزینه 2 صحیح می باشد.
	41- به منظور پایدار سازی دیواره گودها کدامیک از موارد زیر نامناسب است؟
	45-در مورد تراکم بتن گزینه صحیح را انتخاب کنید؟
	3)درکارهای کوچک و محدود نیازی به تراکم بتن نیست
	3)نسبت، عمق گود از ترازصفر 18متر،ساختمان مجاور وجود ندارد
	54-کدامیک از موارد زیر، جزء هزینه های مالکیت ماشین آلات ساختمانی نیست؟
	58-طبق قانون کار، تهیه و تحویل لوازم حفاظت فردی به کارگر، بر عهده کیست؟
	1)خیر
	3)آری و حق سنوات به ازای هر سال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود
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