
  1401ور يشهر آزمون - سوال اعتراض به فرم
 شماره داوطلبي

 نمره آزمون   نام  
  

   نام خانوادگي

 رشته امتحاني
  

 شماره شناسنامه
  

 سال تولد
  

  آزمون محل استان
  

 شهرستان محل آزمون
  

 كد ملي
  

 آدرس محل اقامت

  

        ثابت تلفن    همراه تلفن
   :درخواست يا و موضوع

  ؟شودنميشونده موضوعيت ندارد و انجام يك از آزمايشات زير در خصوص بتن خودمتراكمكدام -15
  شكل L ) جعبه1
  ) آزمون نفوذ2
  ) آزمون ميزان جداشدگي ايستايي3
  ) تعيين رواني به روش اسالمپ4
  

 صحيح است. مقررات ملي ساختمان گزينه ؟ 5مبحث  73صفحه  5-1-3-10-5قسمت ب بند  بر اساس جواب:

  بتن خودمتراكم شونده 5-10-3-1-5
آزمايش هايي كه براي سنجش قابليت بتن هاي خودمتراكم شونده تدوين شده اند معموالً براي سنجش خواص مذكور  -ب

مطابق استاندارد ملي ايران  اندازه گيري جريان اسالمپيا تركيبي از اين خواص مي باشند. برخي از اين آزمايش ها شامل 
 شكل Lآزمون جعبه  ،12255مطابق استاندارد ملي ايران شماره اندازه گيري ميزان جداشدگي ايستايي ، 11270اره شم

آزمون سنجش  3203-9مطابق استاندارد ملي ايران شماره  V، آزمون قيف 3203-10مطابق استاندارد ملي ايران شماره 
، تعيين مقاومت در برابر جداشدگي با الك 11271مطابق استاندارد ملي ايران شماره  Jقابليت عبور به وسيله دستگاه حلقه 

مطابق استاندارد آزمون نفوذ ، تعيين مقاومت در برابر جداشدگي با استفاده از 3203-11مطابق استاندارد ملي ايران شماره 
  هستند. Uو آزمون جعبه  19387ملي ايران شماره 

اندازه گيري ، 5بوده است حال آنكه طبق متن مبحث  4ينه مدنظر طراح محترم، گزينه بر اساس بند مورد نظر گز
بيان شده است كه با مراجعه به استاندارد مورد نظر  11270مطابق استاندارد ملي ايران شماره  جريان اسالمپ

  داريم:
 11270 شماره ملي استاندارد –) SCCآزمايش اندازه گيري اسالمپ بتن خودتراكم (بتن 

كه نخستين بار در سال » آزمون روش –اندازه گيري جريان اسالمپ بتن خودتراكم   « عنوان تحت  11270استاندارد ملي شماره 
تدوين و منتشر شد، بر اساس پيشنهادهاي دريافتي و بررسي توسط سازمان ملي استاندارد ايران و تأييد كمسيون هاي  1387

يدنظر قرار گرفت و در پانصد و هفتاد و پنجمين اجالس كميته ملي مهندسي ساختمان و مصالح مربوط، براي اولين بار مورد تجد
  تصويب گرديد. 1393اسفند  12و فرآورده هاي ساختماني در مورخ 

آن شده، و منبع  1387جايگزين ويرايش » اندازه گيري اسالمپ بتن خودتراكم  « 1393 ويرايش – 11270استاندارد ملي شماره 
براي  استاندارد اين. است بوده  ASTM C1611 / C1611M: 2014  استفاده در تهيه اين استاندارد ملي، استانداردمورد 
 با تراكم خود بتن ساخت .دارد كاربرد آن آزاد جريان پتانسيل و نشده سخت اختالط تازه  )SCC  رواني بتن خودتراكم (بتن  پايش

 11270 ملي استاندارد رو، اين از. است دشوار جدانشدگي و پذيري جريان قابليت لحاظ از ميليمتر 25 باالي سنگدانه سايز حداكثر
  ...ميليمتر كاربرد دارد. 25ا حداكثر سايز سنگدانه كوچكتر از ب خودتراكم بتن براي

  بنابراين اين سوال گزينه صحيح ندارد و بايد حذف شود.
--------------------------------------------------------------------------  



در يك ساختمان فلزي با سقف تيرچه و بلوك موقعيت اوليه ديوار داخلي مطابق شكل نشان داده  -19
درجه حول مركز چشمه  90شده است. اگر به علت تغيير در معماري نياز به دوران اين ديوار به اندازه 

ABCD  نسبت به وضعيت اوليه ديوار باشد و جهت تيرريزي تغيير نكند، در خصوص نسبت لنگر
در حالت اول نسبت به حالت دوم با  BCشده تقريبي بيشينه فقط ناشي از وزن ديوار روي تيرايجاد

  است؟بودن اتصال تيرها كدام گزينه صحيح فرض مفصلي
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مقررات ملي ساختمان ايران، براي حل اين سوال به  6مبحث  22صفحه  2-2-5-6بند  بر اساس جواب:
  است. بنابراين اين سوال بايد حذف شود.نياز است و اطالعات سوال ناقص  وزن ديوار داخلي (تيغه)

مي توانند صحيح باشند. حال آنكه در كليد ارائه  3و  2بر اساس حالتهاي مختلف وزن تيغه، گزينه هاي 
  صحيح بيان شده است. بنابراين اين سوال به علت اطالعات ناقص بايد حذف شود 3شده، گزينه 

  
  هاضوابط مربوط به جداكننده 6-5-2-2

هاي داخلي با وزن هر جداكنندهاستفاده از ها احتمال هايي كه در آنهاي اداري يا ساير ساختماندر ساختمان
 ها بدون توجه به اينها وجود دارد، بايد وزن آنجايي موقعيت آنكيلونيوتن بر مترمربع، با يا بدون جابه 1مترمربع 

  ها نشان داده شده يا نشده باشند، منظور گردند.كه در نقشه
 رتكمساندويچي و ورق گچي با وزن هر مترمربع سطح هاي سبك، نظير ديوارهاي هايي كه جداكنندهدر ساختمان

كيلونيوتن  5/0شوند، بار گسترده معادل وارد بر كف را بايد حداقل كيلونيوتن بر مترمربع ديوار به كار برده مي 4/0از 
 1از  ترمكها بر كف را نبايد ها و تيغهبر مترمربع در نظر گرفت. در ساير موارد، بار گسترده معادل وزن جداكننده

ردند گها در محاسبات جزو بار زنده محسوب ميكيلونيوتن بر مترمربع منظور نمود. بار گسترده معادل جداكننده
  اي به بار مرده اضافه شوند.اما در تعيين نيروي زلزله اين بارها بايد در محاسبه وزن موثر لرزه

باشد، نيازي به در نظر گرفتن بار زنده  تربيشكيلونيوتن بر مترمربع  4، از oLاگر حداقل بار زنده،استثناء: 
  ها نيست.جداكننده

--------------------------------------------------------------------------  
  ؟ نيستها صحيح كدام عبارت در مورد مراقبت و نگهداري از ساختمان -57

  الزام به نصب نرده است. ،متر عمق داشته باشدميلي 900هايي كه بيش از ) در جكوزي1
  انجام شود.) بازرسي از قطعات معماري و سازه ساختمان توسط بازرس بايد حداقل هر دو سال يكبار 2
متر باشد الزام به ميلي 900ورودي و خروجي، پاگردها كه ارتفاع آنها از سطح زمين بيش از  ي) كليه مسيرها3

  نصب نرده است.
  هاي چون ساخت از مالك، خارج از اختيارات مسئول نگهداري ساختمان است.) تحويل گرفتن نقشه4
  



  صحيح است. ؟ه مقررات ملي ساختمان گزين 22مبحث براساس  جواب:
  ناصحيح بوده و پاسخ سوال است. 25صفحه  5-3-22طبق بند  1گزينه 

ميليمتر و ...  700يا  800(اين گزينه هم ناصحيح مي باشد، چون بر اساس اين گزينه يعني اگر عمق جكوزي مثال 
شده عمق بيشتر از اشاره  5-3-22. كه جمله اي ناصحيح است چرا كه در بند باشد، نيازي به نصب نرده نيست

  )ميليمتر، نياز به نصب نرده دارد 600
  حصاركشي 22-3-5

ها ها كه عمق آب درآنجكوزيهاي آب معدني استفاده ميكنند و هايي كه از چشمهاستخرهاي خصوصي، سالن
ن در اطراف متر از سطح زمي 2/1، بايد به طور كامل توسط يك نرده يا حفاظ به ارتفاع متر باشدميلي 600بيشتر از 

ها بايد به طور خودكار بسته و به هم جفت شوند و در صورتي كه ها يا حفاظاستخر حفاظت شوند. درهاي اين نرده
ها بايد در قسمت داخلي در و به سمت استخر متر داشته باشد، دستگاه آزاد كردن قفل آن 4/1ارتفاعي كمتر از 

متري بازوي در به راحتي ميلي 150اي نگهداري شوند كه از فاصله قرار گيرد . درهاي خودكار ورودي بايد به گونه
بسته و چفت شوند . هيچ حفاظ استخري نبايد به گونه اي تعويض يا برچيده شود كه امنيت حفاظتي استخر را 

  كاهش دهد.
  

  صحيح مي باشد. 27صفحه  8-3-22طبق بند  2گزينه 
  دوره تناوب بازرسي  22-3-8

انجام شود. عالوه بر  حداقل هر دو سال يك باربازرسي از قطعات معماري و سازه ساختمان توسط بازرس بايد 
بازرسي موارد ذكر شده در اين فصل، بازرس بايد سوابق ثبت شده در پرونده نگهداري ساختمان را بررسي و چنانچه 

  الت را ارائه نمايد.اشكالي مشاهده نمود، راه كارهاي الزم در ارتباط با رفع اشكا
  

  ناصحيح بوده و پاسخ سوال است. 26صفحه  4-6-3-22طبق بند  3گزينه 
ورودي و خروجي، پاگردها  يكليه مسيرها(اين گزينه هم ناصحيح مي باشد، چون بر اساس اين گزينه يعني اگر  

كه جمله اي ناصحيح است چرا  ندارد، الزام به نصب نرده  ميليمتر 850يا  800مثال كه ارتفاع آنها از سطح زمين 
  )ميليمتر، نياز به نصب نرده دارد 750اشاره شده ارتفاع بيشتر از  4-6-3-22كه در بند 

  نرده ها و حفاظ ها 22-3-6-4
نرده ها و حفاظ ها بايد به صورت محكم نصب شده و ظرفيت باربري كليه بارهاي وارده معمول را داشته باشند. 

روها كه ارتفاع ها و ساير راهها، ايواندار، بالكنها، پاگردها، سطوح شيبپلهرودي و خروجي، راهكليه مسيرهاي  و
ز ها نبايد كمتر اارتفاع نردهمتر از سطح زمين يا سطوح مجاور دارند، بايد مجهز به حفاظ باشند. ميلي 750بيش از 

. ر باالتر از كف پله يا باالتر از آخرين سطح معبر باشدمتر از پاگرد پله يا سطح زمين يا بيشتر از يك متميلي 900
  ميلي متر از كف ايوان، بالكن، راهرو يا سطح شيب دار باشد.  900همچنين ارتفاع حفاظ نبايد كمتر از 

  
  ناصحيح بوده و پاسخ سوال است 18صفحه  1-2-3-22طبق بند  4گزينه 

  هاي چون ساختنقشه 22-3-2-1
هاي چون ساخت را كه مطابق الزامات مبحث دوم مقررات ملي ساختمان از طريق مجري نقشهمالك موظف است 

يا دفتر مهندسي  يا مهندس مربوطه تهيه شده، همراه با شناسنامه فني ساختمان براي انجام امور نگهداري به 
  مسئول نگهداري ساختمان تحويل نمايد.

و در مراحل ساخت را از مالك (يا مالكين) تحويل گرفته  هاي چونمسئول نگهداري ساختمان موظف است نقشه
مختلف نگهداري آن را در اختيار بازرس قرار دهد و همچنين مسئول نگهداري ساختمان بايد تغييرات به وجود 



هاي آتي در پرونده هاي چون ساخت اعمال نموده و آن را جهت بازرسيآمده در مراحل مختلف نگهداري را در نقشه
  به نگهداري ثبت و بايگاني نمايد.مربوط 

  
پاسخ سوال مي باشد و طبيعتا  4و  3و  1بنابراين همانگونه كه توضيح داده شد، در اين سوال گزينه هاي 

  سوال، بايد حذف شود.
--------------------------------------------------------------------------  

 


