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        ثابت تلفن    همراه تلفن
   :درخواست يا و موضوع

  
  ؟نيستدر اجراي ساختمان با سيستم قاب سبك فوالدي سرد نورد شده كدام عبارت صحيح  -48

  هاي سبك سرد نورد شده مجاز نيست.نوان ديوار در قاب) استفاده از مصالح بنايي به ع1
  ) استفاده از بتن در سقف مجاز نيست.2
  ) استفاده از پيج براي اتصاالت مجاز است.3
  ) قطع استادها در طبقات سازه مجاز است.4
  

 18-2-2-6-11بند و  39صفحه  12-2-2-6-11بند و  38و  37صفحه  1-2-6-11د بناساس  برجواب: 
  و طبيعتا سوال بايد حذف شود. ستندهصحيح  4و  2 هاي گزينه 11مبحث  40صفحه 

  
  .استصحيح عبارتي  93صفحه  21-2-2-6-11بر اساس بند  1گزينه 

هاي سبك سرد نورد شده كارگيري مصالح بنايي در ديوارهاي داخلي و خارجي در دهانه قاببه 11-6-2-2-12
  مجاز نيست.

  
  .صحيح نيست و پاسخ سوال است عبارتي 73صفحه  1-2-6-11بر اساس بند  2گزينه 

 هاي سبك فوالدي به عنوان يك سيستم متشكل از مقاطع فوالدي سرد نورد شدهسيستم قاب :كليات 11-6-2-1
آرمه، در صورت تامين يكپارچگي الزم بين بتن و پروفيل فوالدي پوشش سقفِ دال بتن......... .به روش غلطكي است 

  فلزي طراحي شود. -يك سقف مركب بتنيعنوان تواند بهتيرچه، مي
  

  .استصحيح ارتي عب 73صفحه  1-2-6-11بر اساس بند  3گزينه 
 هاي سبك فوالدي به عنوان يك سيستم متشكل از مقاطع فوالدي سرد نورد شدهسيستم قاب: كليات 11-6-2-1

ستم كه سياين  شوند.اجزاي آن با اتصاالت پيچي، پرچي يا جوشي به يكديگر متصل ميبه روش غلطكي است كه 
  ... ر باربر استاز نوع ديوا

  
 كردهنجرا اشاره به روش ا ،04صفحه  18-2-2-6-11بند و  38صفحه  1-2-6-11ند ب بر اساس  4گزينه 
يح صحدر يك روش مجاز و در روش ديگر غيرمجاز است بنابراين اين گزينه  ،حات زيرتوضي بربنااست. 

  .نيست و پاسخ سوال است



اي و ديوارهاي يكپارچه اجرا هاي فوالدي سرد نورد شده عمدتا به دو روش طبقهسيستم قاب :كليات 11-6-2-1
طبقات مجزا از يكديگر اجرا  اي، اِستادهاي ديوار، توسط ديافراگم سقف قطع شده ودر روش متداول طبقهشود. مي
ساخته، در كنار هم و در ارتفاع هاي پيشدهنده ساختمان به صورت پانلدر اين روش، قطعات تشكيلشوند. مي

در روش اجراي يكپارچه، اِستادها به صورت يكسره و بدون قطع در تراز طبقه، طراحي و اجرا شوند. نصب مي
  گيرد.ره، با عبور از كنار ستون صورت ميو تيرريزي اسكلت به صورت يكس شوندمي
از اِستادهاي يكسره و بدون قطع  استفادهبا  به روش ديوارهاي يكپارچه بايد LSFاسكلت سازه 11-6-2-2-18

  كنند، طراحي شود.از كنار ستون عبور ميهايي كه به صورت يكسره و تيرچهدر تراز طبقه 
  

  مشخص است كه سوال دو گزينه صحيح دارد و بايد حذف شود. ،بنابراين با توضيحات داده شده
--------------------------------------------------------------------  

  
 


