-١گزینه ٣صحیح است.
صفحه ٤مبحث ٢مقررات ملی ساختمان
-٢گزینه ٢صحیح است.
چنانچه به دلیل پایان یافتن مدت یا ابطال آن و یا سلب صالحیت یا به هر دلیل قانونی دیگر ،ادامه کار ناظر
حقوقی غیرممکن شود ،عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد
بود .در این گونه موارد ،مرجع صدور پروانه ساختمان موظف است از ارائه کار تا معرفی ناظر جدید جلوگیری
به عمل آورد.
مبحث  ٢مقررات ملی ساختمان – صفحه٠٧
-٣گزینه ٢صحیح است.
دفتر فنی مهندسی اجرای ساختمان باید دارای محل ثابت ،مستقل از سایر دفاتر و دارای تابلو باشد .مسئول
دفتر موظف است در صورت تغییر محل دفتر ،مراتب را به طور همزمان حداکثر ظرف مدت ٥١روز به سازمان
مسکن و شهرسازی استان ،سازمان استان و مرجع صدور پروانه ساختمان اطالع دهد.
مبحث ٢مقررات ملی ساختمان-صفحه٩٣

 -4گزینه  ٣صحیح است.
از نظر وضعیت جوشکاری عدد  ٢نشاندهنده وضعیت افقی میباشد.
 -5گزینه یكصحیح است.
کنترل توالی جوشها در حین جوشکاری
میزان اعوجاج صفحات و قطعه بعد از جوشکاری قابل تشخیص است (کنترل بعد از جوشکاری) -کنترل
هندسه میبایست قبل از جوشکاری انجام گردد.
 -6گزینه4صحیح است.
بازرس عینی میبایست مجهز به ابزار اندازه گیری جوش – متر -کولیس -چراغ قوه و ذره بین باشد ولی
ابزاری مانند شاقول – فنر – ماسك الزم ندارد.

 -7گزینه ١صحیح است.
الکترودهای با ترکیب پودر آهن در روکش  EXXX٤مانند  E٠٧٢٤باعث افزایش سرعت جوشکاری و
درصد پرکنندگی و کاهش پاشیدگی میباشد.
- 8گزینه 4صحیح است.
 9گزینه  ١صحیح است.
مبحث ٢٧مقررات ملی ساختمان-صفحه٩
عالئم تصویری بازدارنده:
دایره ای شکل هستند و دارای نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب(از
چپ به راست) به رنگ قرمز
 ١1گزینه  ٢صحیح است.
عالئم تصویری آگاه کننده نسبت به شرایط ایمن:
عالئمی که اطالعاتی راجع به امکانات ننجات و امدادی مثل خروج اضطراری و راه فرار ،کمك های اولیه و...
ارائه می کنند .مربع و مستطیل شکل هستند با نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه سبز.
مبحث ٢٧مقررات ملی ساختمان – صفحه٦
- ١١گزینه  ٢صحیح است.
راهنمای مبحث  ٥٣صفحه ٢٠٧
-١٢گزینه٢صحیح است.
-١٣گزینه  ١صحیح است.
راهنمای مبحث  ٥٣صفحه ٢١١
 -١4گزینه ٣صحیح است.
سازنده باید در کارگاه های ساختمانی با بعد کارگری بیش از  ٢٧٧نفرشاغل ،نسبت به تشکیلخانه بهداشت
اقدام نموده ،و امکانات الزم جهت ارائه کمك های اولیه و خدمات بهداشت کار را فراهم نماید.
مبحث٥٢مقررات ملی ساختمان-صفحه٢٩
- ١5گزینه  ٣صحیح است.
مبحث  ٥٣پیوست  ٠از صفحه  / 7٠راهنمای مبحث  ٥٣پیوست  ٠از صفحه ٥٢٣
- ١6گزینه  ١صحیح است.

مبحث  ٥٣صفحه ٤٠
 - ١7گزینه  4صحیح است.
راهنمای مبحث  ٥٣صفحه ٢7١
- ١8گزینه  ١صحیح است.
مبحث  ، ٥7صفحه ٢٢
- ١9گزینه  4صحیح است.
مبحث  ، ٥7صفحه ٢٥
- ٢1گزینه  ٢صحیح است.
مبحث  ، ٥١صفحه  ٣و ٥٧
 ٢١گزینه ٢صحیح است.
استفاده از هر نوع وسایل آتش نشانی در موتورخانه آسانسور به شرطی مجاز می باشد که این تجهیزات برای
اطفای حریق ناشی از آسانسور به کار روند.
مبحث٥١مقررات ملی ساختمان-صفحه٩7
- ٢٢گزینه  ٣صحیح است.
مبحث  ،٥٠صفحه ٦٢
 - ٢٣گزینه  4صحیح است.
مبحث  ، ٥٦صفحه ٣١
- ٢4گزینه  ١صحیح است.
راهنمای مبحث  ، ٥٦صفحه ٩١٠
- ٢5گزینه  ٣صحیح است.
مبحث  ، ٥٤صفحه ٦٥
- ٢6گزینه  4صحیح است.
مبحث  ،٥٠صفحه  ٩٢و  ٦٢و ٥١٧
- ٢7گزینه  ١صحیح است.
مبحث  ، ٥٩صفحه ١١

 -٢8گزینه ٣صحیح است.
در مواردی که نصب سکوهای کار و نرده های حفاظتی در ارتفاع بیش از  ٩/١متر امکان پذیر نباشد ،باید
برای جلوگیری از سقوط افراد ،از تورهای ایمنی استفاده کرد.
مبحث٥٢مقررات ملی ساختمان-صفحه٩٦
-٢9گزینه١صحیح است.
در موارد زیر در تمام طول و عرض مجاور بنا ،احداث راهرو سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی الزامی است.
الف :در صورتی که فاصله بنای در دست تخریب از معابر عمومی کمتر از  ٤٧درصد ارتفاع آن باشد.
٦متر=٥١ × ٧/٤
ب :در صورتی که بنای در دست احداث یا تعمیر و بازسازی از معابر عمومی کمتر از  ٢١درصد ارتفاع آن
باشد.
مبحث٥٢مقررات ملی ساختمان -صفحه٥٢
 -٣1گزینه ٢صحیح است
راه شیب دار در کارگاه ساختمانی راهی است که زاویه آن با سطح افق حداکثر ٥٥/١درجه ( شیب ٢٧
درصد) بوده و برای عبور و مرور افراد و حمل و نقل وسایل ،تجهیزات و مصالح ساختمانی مورد استفاده قرار
می گیرد.
مبحث ٥٢مقررات ملی ساختمان-صفحه١٤
 -٣١گزینه 4صحیح است.
تاثیر گذاری الیاف در بتن به نوع تعداد شکل -طول نسبت ظاهری – مقاومت کشش و میکانیزم مهاری
الیاف بستگی دارد .الیاف نقش کنترل ترك را دارد( .ص  ١٤جزوء ساختمانهای بتنی)
 -٣٢گزینه ٢صحیح است.
به جزوه مبحث  7بخش ساختمان آجری بدون کالف مراجعه شود
 -٣٣گزینه  ٣صحیح است.
به جزوه مبحث  7بخش کرسی چینی مراتبه شود.
 -٣4گزینه ٢صحیح است.

مبحث  – 7بخش الزامات عمومی در آجری کال فدار مراجعه شود.
-٣5گزینه ١صحیح است.
بلوك های بتن سبك اسفنجی (سلولی) ( )CLCنوعی بتن سبك متخلخل است که تخلخل آن با استفاده از
یك نوع ماده افزودنی کف ساز و یا در اثر یك فرایند شیمیایی که منجر به تشکیل گاز از بتن ،بدون فرایند
اتوکالو ،ایجاد می شود.
مبحث ١مقررات ملی ساختمان-صفحه٦٢
-٣6گزینه 4صحیح است.
پالستیك ها را با نام پلیمر ها معرفی می کنند پس گزینه های ٢و ٩که با کلمه (پلی) شروع می شوند
پالستیك هستند .به عالوه پلیمرها را به سه دسته تقسیم می کنیم.
-٥ترموپالستیکها -٢ترموستها -٩االستومرها
مبحث١مقررات ملی ساختمان-صفحات ٥٦٠تا٥٦٣
- ٣7گزینه  ٣صحیح است.
مبحث  ، ٥7صفحه ٥٠
 -٣8گزینه 4صحیح است.
 ٣9گزینه ١صحیح است.
در هنگام تغییر نوع استفاده یا تعمیر اساسی فضاهای اقامت موجود که نسبت به سطح الزامی کمبود سطح
پنجره دارند ،تا حداکثر  ١٧درصد از سطح الزامی می تواند از نورگیر سقفی تامین شود.
مبحث٤مقررات ملی ساختمان-صفحه١٣
 41گزینه ٣صحیح است.
در فضاهای اقامت سطح شیشه الزامی حداقل یك هشتم سطح کف است .مگر آنکه پنجره ها تنها در یك
دیوار فضا تعبیه شده باشد و فاصله آن دیوار با دیوارمقابل در فضای مورد نظر بیش از  ٤/١متر باشد ،که در
این صورت یك هفتم سطح کف ،الزامی خواهد بود.
مبحث٤مقررات ملی ساختمان-صفحه١٠
-4١گزینه٢صحیح است.
پیش آمدگی طبقات از خط مرز مالکیت به عمق حداکثر ٥/٢متر در معابر عمومی با ژهنای بیش از  ٢٧متر
مجاز است(.رد گزینه)٥

پیش آمدگی سایبان یا باران گیر بام از حد ساختمان به عمق حداکثر ٧/7٧متر ،در صورتی که حد زیرین آن
از باالترین نقطه کف زمین حداقل  ٢/٠٧متر ارتفاع داشته باشد و حد پیش آمدگی آن از لبه محدوده زمین
مجاور حداقل  ٧/7٧متر فاصله افقی داشته باشد(تایید گزینه)٢
پیش آمدگی زیرزمین ساختمان ر خارج از محدوده مالکیت و در معابر عمومی ممنوع است(رد گزینه)٩
پیشآمدگی طبقات یا بخشی از آن ها از خط مرز مالکیت ،به عمق حداکثر ٧/7٧متر در معابر عمومی با
پهنای  ٥٢تا ٢٧متر ،در صورتی که حد زیرین پیش آمدگی از باالترین نقطه کف معبر حداقل  ٩/١٧متر
ارتفاع داشته و حد پیش آمدگی آن از لبه سواره رو حداقل  ٧/7٧متر فاصله افقی داشته باشد(.رد گزینه)٤
مبحث٤مقررات ملی ساختمان-صفحه٤٢و٤٩
 4٢گزینه ٣صحیح است.
فضاهای مورد استفاده کودکان پیش از دبستان و دانش آموزان سال اول و دوم دبستان باید فقط در تراز
تخلیه و اتاق های مورد استفاده دانش آموزان سال سوم دبستان ،حداکثر یك طبقه باالتر از تخلیه خروج
واقع شوند.
مبحث٩مقررات ملی ساختمان-صفحه١٥
 -4٣گزینه ١صحیح است.
ایجاد هرگونه بازشوی ارتباطی یا روزنه نفوذی بین دو خروج مجاور هم (مانند پلکان طرح قیچی) که با یك
ساختار از یکدیگر جدا می شوند ،ممنوع است.
مبحث٩مقررات ملی ساختمان-صفحه٢٥
 -44گزینه 4صحیح است.
ایجاد هرگونه بازشوی ارتباطی یا روزنه نفوذی بین دو خروج مجاور هم (مانند پلکان طرح قیچی) که با یك
ساختار از یکدیگر جدا می شوند ،ممنوع است(.رد گزینه)٥
ساختارهای جداکننده خروج در بناهای با ارتفاع  ٤طبقه و بیشتر باید با دیوار های غیرسوختنی ،حداقل ٢
ساعت مقاومت حریق به طور کامل دور بندی و مجزا شوند(تایید گزینه)٢
در مواردی که تمام بنا توسط شبکه بازدارنده خودکار تایید شده محافظت می شود ،ساعت مقاومت حریق
دوربندها می تواند حداقل به یك ساعت کاهش یابد(.تایید گزینه)٩
 -45گزینه ١صحیح است.
جزوه ساختمان های بتنی
 .46گزینه ٢صحیح است.

سکو و پاگرد برای تامین ایمنی هنگام کار در گودهای عمیق تعبیه می گردد و هر  ٦متر یکبار تکرار می
شوند.
.47گزینه٣صحیح است.
به علت امکان بروز حوادث در گود و عدم دید در عمق بیش از  ٥مترگودها هرگز یك کارگر را به تنهایی به
کار نمی گمارند.
-48گزینه١صحیح است.
مسدود یا محدود نمودن موقت پیاده روها و سایر معابر عمومی ممنوع است مگر با اخ٧ذ مجوز و تاییدیه
بیمه های حفاظت کار و شخص ثالث و پشتیبانی راه های ایمن جایگزین مسئولیت ایمنی و بهداشت شخص
ثالث ( مثل عابرین) در کارگاه به عهده سازنده می باشد.
مبحث٥٢مقررات ملی ساختمان-صفحات7تا٥٩
-49گزینه 4صحیح است.
در هر کارگاه ساختمانی سازنده موظف است اقدامات الزم به منظور حفظ و تامین ایمنی و بهداشت کار و
حفاظت محیط زیست را به عمل آورد .هر کارفرما در محدوده پیمان خود مسئول اجرای مقررات مربوط به
ایمنی ،بهداشت کار و حفاظت محیط زیست می باشد .به عالوه باید آموزش های الزم به کارکنان و کارگران
داده شود.زیرا مسئولیت کارهای کارکنان هر کارفرما به عهده آن کارفرما می باشد.
(توجه کنید که تعریف کارفرما در مبحث ٥٢این طور آمده است :شخصی حقیقی یا حقوقی که یك یا چند
نفر کارگر را در ارگاه ساختمانی به هزینه خود و با پرداخت مزد به کار می گمارد ،اعم از اینکه پیمانکار جزء ،
سازنده یا صاحب کار باشد).
مبحث٥٢مقررات ملی ساختمان-صفحات ٤،7و ٣
 -51گزینه ٢صحیح است.
به جزوه مبحث  7بخش سقف در ساختمان های خشتی مراجعه شود.
به جزوه مبحث  7بخش سقف در ساختمانهای خشتی مراجعه شود.
- 5١گزینه  4صحیح است.
مبحث ٥7
 .5٢گزینه  ٣صحیح است.
پیچ نصب نشده است

.5٣گزینه٢صحیح است.
اتصال عایق به دیوار داخل است نه نما
.54گزینه ٢صحیح است.
میلگرد ممان منفی یا اوتکا برای جلوگیری از برش در انتهای تیرچه و محل اتصال به تیر نصب می شود
.55گزینه  ١صحیح است.
جزییات  ٥صحیح است
گزینه  ٢اشتباه است زیرا میلگرد گذاری صحیح نیست
گزینه  ٩اشتباه است زیرا میلگرد باید بر روی بال باالی تیر نصب شود
گزینه  ٤اشتباه است زیرا چفت اجرا نشده است
.56گزینه١صحیح است.
با توجه به تصویر تیر در سقف ،سیستم سقف دندانه ی یك طرفه می باشد و بلوکها نیز به موازات دندانه ها
هستند نه تیرچه
.57گزینه4صحیح است.
.58گزینه٣صحیح است.
عایق رطوبتی بر روی شیب بندی و عایق حرارتی با توجه به زمستانهای سرد با الیه بخاربند ترسیم می
شود
.59گزینه٣صحیح است.
برشگیر از ناودانی بر روی بال باالی تیراهن و میلگرد حرارتی برای کاور مناسب بتن در میان دال قرار می
گیرد
 -61گزینه  ٢صحیح است.
مطابق ضوابط ٥٧

بر طبق جدول ارائه شده در صفحه  ٢٤مبحث  ٢٥مقررات ملی ساختمان (پدافندغیرعامل) ،ظرفیت پناهگاه
برای فضای مسکونی باید

٥
٩

تعداد افراد ساختمان باشد .پس برای ساختمانی با  ٥٢٧نفر جمعیت  ٤٧نفر می

باشد.
به عالوه حداقل ارتفاع مفید پناهگاه در راهرو ها  ٢/٥٧متر و در بخش های اقامتی  ٢/٩متر می باشد و
حداقل مساحت مورد نیاز برای هر فرد  ٥متر.
ولی در بند ()١-٦-١-٢-٢٥آمده ،انتخاب ارتفاع پناهگاه و سطوح مورد نیاز برای هر فرد باید به صورتی باشد
که حداقل ٢/١متر مکعب حجم فضا برایهر نفر تامین شود.
لذا با توجه به اینکه ظرفیت پناهگاه  ٤٧نفر است و حجم برای هر نفر  ٢/١متر مکعب داریم:
٥٧٧متر مکعب= = ٤٧ × ٢/١ظرفیت حجمی پناهگاه
از آنجا که ارتفاع فضا  ٢/٩٧متر است مساحت پناهگاه برابر است با:
٤٤مترمربع = ٥٧٧ ÷ ٢/٩٧ = ٤٩/٤7

