 -1گزینه  4صحیح است.
مبحث  ، 41صفحه 41
 -2گزینه 1صحیح است.
مبحث  ، 41صفحه  31و 31
-٣گزینه 2صحیح است
به منظور کاهش خطر ریزش آوار در مسیر امدادرسانی  ،پهنای مسیرهای دسترسی به ساختمان (معبر)می
4

بایستی حداقل برابر ارتفاع ساختمان باشد.
1

مطابق بند  ١-4-١-١-١4از مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان
-4گزینه 1صحیح است
-٥گزینه 4صحیح است
با توجه به اصالحیه تبصره 4ماده  4نظام صنفی مصوب  41٣١پاسخ به استعالمات مراجع ذیصالح در خصوص
اشخاص حقوقی شامل شرکتهای تاسیساتی و تجهیزاتی و شرکتهای مهندسان مشاور و شرکتهای خدمات
مهندسی و سایر موسساتی که ارائه خدمات و فهعالیت آنها مستلزم داشتن پروانه اشتغال می باشد و همچنین
پاسخگویی به مسائل صنفی آنها با نظام مهندسی استان است که وفق دستورالعمل وزارت مسکن و شهرسازی
عمل خواهد نمود(.مطابق ماده 43آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
-٦گزینه ٣صحیح است
برای متقاضیانی که بیش از یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال می باشند یا بعدا صالحیت جدید کسب
نمایند فقط یک پروانه اشتغال صادر می شود و در پروانه اشتغال مذکور رشته ها و تخصصهایی که دارنده پروانه
اشتغال در آن تعیین صالحیت شده است با قید تاریخ احراز و ظرفیت اشتغال آنها درج خواهدشد(.مطابق
ماده ١٢آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان)
-٧گزینه 1صحیح است
-٨گزینه 4صحیح است.

-٩گزینه 1صحیح است.
فضای سرایداری تابع مقررات تصرفهای مسکونی است.
مطابق بند  1-4-41-1-1از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان
-1١گزینه 2صحیح است.
در ساختمان های بلند ،هیچ بن بستی بیش از  41متر در راه های خروج مجاز نخواهدبود.
مطابق بند 3-4١-4-1از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
-11گزینه 1صحیح است.
استفاده از پله های مارپیچ در راه های خروج برای حداکثر  1نفر مجاز خواهدبود مشروط به آنکه با رعایت
ضوابط زیر طرح شوند:
الف)عرض مفید پله از ٣1سانتیمتر کمتر نباشد.
ب)ارتفاع هر پله از 1١سانتیمترر بیشتر نباشد.
ج)ارتفاع مفید روی پله (قد راه پله)از ١٢٢سانتیمتر کمتر نباشد.
د)اندازه کف(پاخور)هر پله در فاصله  1٢سانتیمتری از باریکترین قسمت پله  ،حداقل  ١٢سانتیمتر باشد.
ه)تمام کف پله ها یک شکل و یک اندازه باشد.
مطابق بند 3-1-1-4-1از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
-12گزینه 4صحیح است.
تمام درهایی که در راه خروجی واقع می شوند باید دست کم  ١٢سانتیمتر عرض مفید داشته باشند فضاهای با
مساحت  ٣.1متر مربع و کمتر چنانچه مورد استفاده معللوالن جسمی قرار نگیرند استثنا می توانند با درهایی
دارای حداقل ٣٢سانتیمتر عرض مفید به راهروهای دسترس خروج باز شوند.
مطابق بند 4-١-1-4-1از مبحث سوم مقررات ملی ساختمان
-1٣گزینه 1صحیح است.

-14گزینه 4صحیح است.
مسقف نمودن حیاطهای محصور(گودال باغچه)مجاز نمی باشد.
مطابق  ١-1-١-1-1از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان
-1٥گزینه 2صحیح است.
فضای اقامت باید حداقل  ٣/1٢مترمربع زیر بنا داشته باشد
(مطابق بند 4-١-١-1-1از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان)
-1٦گزینه 4صحیح است.
(مطابق جدول بند ١-1-٣-1از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان)
-1٧گزینه ٣صحیح است.
گروه ساختمانی چهار و پنج 1و 1طبقه (مطابق بند  4-١-١-1-1از مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان)
-1٨گزینه ٣صحیح است.
مالت گچ و پرلیت  :جاذب صوتی مناسب و عایق حرارتی خوبی است .این اندود خطر گسترش آتش را کاهش
می دهد و در هنگام آتش سوزی به سبب عایق بودن در کاهش نفوذ حرارت به اسکلت فوالدی و بتنی
ساختمان موثر است(.مطابق بند ١-١-4٢-1از مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان)
-1٩گزینه 1صحیح است.
آجرهای ماسه آهکی باید دارای ویژگی های زیر باشند.
ظاهر آجر ماسه آهکی باید تمیز  ،یکنواخت و عاری از ترک و مواد خارجی باشد.حداقل 41دوره یخ زدن و آب شدن را تحمل کنند و پس از آزمایش یخبندان  ،کاهش نسبی مقاومت فشاریآنها کمتر از  ١٢درصد باشد.
 جذب آب آجر ماسه آهکی باید بین ١تا ١٢درصد وزنی باشد.(مطابق بند 4-1-١-1از مبحث پنجم مقررات ملی ساختمان )

-2١گزینه 2صحیح است.
بلوک های سیمانی سبک(توپر و توخالی) از اختالط سیمان های هیدرولیکی ،آب و دانه های سبک معدنی
طبیعی و یا مصنوعی ساخته می شود .براساس جرم مخصوص ظاهری ،بر دو دسته است.
الف-بلوک سیمانی سبک :بلوک هایی که جرم مخصوص خشک ظاهری آنها ،کمتر از 43٢٢کیلوگرم بر متر
مکعب است.
ب-بلوک های سیمانی نیمه سبک :بلوک هایی که جرم مخصوص خشک ظاهری آنها ،بین  43٢٢تا١٢٢٢
کیلوگرم بر متر مکعب است.
مبحث  1مقررات ملی ساختمان-صفحات  ٣4و٣١
-21گزینه٣صحیح است.
انواع سیمانهای پرتلند عبارت اند :تیپ-4تیپ -١تیپ-1تیپ-1تیپ (1ضدسولفات)
رجوع به صفحه  ١جزوه ساختمانهای بتن
-22گزینه4صحیح است.
درمبحث جدید (ویرایش )41٣١ضخامت حداقل پشت بند برابر ضخامت دیوار است.
(رجوع به بخش دیوار باربر جزوه مبحث)١
-2٣گزینه1صحیح است.
رجوع به بخش دیوار باربرجزوه مبحث١
-24گزینه٣صحیح است.
رجوع به بخش شالوده در ساختمانهای بنایی غیرمسلح
-2٥گزینه2صحیح است.
رجوع به بخش پوشش بتن صفحه 1٣جزوه ساختمانهای بتنی
-2٦گزینه4صحیح است.
رجوع به بخش طرح اختالط بتن صفحه 11جزوه ساختمانهای بتنی
-2٧گزینه ٣صحیح است.
رجوع به بخش ارزیابی بتن صفحه  ١3جزوه ساختمانهای بتنی

-2٨گزینه4صحیح است.
رجوع به بخش حمل بتن صفحه  41جزوه ساختمانهای بتنی
-2٩گزینه2صحیح است.
پوشش حفاظتی موقت باید ارای شرایط زیر باشد:
الف  :در مورد دهانه های باز با ابعاد کمتر از 11سانتیمتر تخته های چوبی با ضخامت حداقل  ١/1سانتیمتر
ب  :در مورد دهانه های باز با ابعاد بیشتر از 11سانتیمتر تا ١1٢سانتیمتر تخته های چوبی با ضخامت حداقل
 1سانتیمتر
(مطابق بند١-1-1-4١ب)از مبحث دوازدهم مقررات می ساختمان)
-٣١گزینه2صحیح است.
الف  :ارتفاع نرده حفاظتی موقت از کف طبقه یا سکوی کار نباید از  ٣٢سانتیمتر کمتر و از  44٢سانتیمتر
بیشتر باشد.همچنین ارتفاع نرده حفاظتی موقت راه پله و سطوح شیبدار نباید از 31سانتیمتر کمتر و از ١1
سانتیمتر بیشتر باشد.
-٣1گزینه 4صحیح است.
تخته های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می گیرند باید صاف ،بدون هر گونه زائده و
برجستگی و عاری از مواد چسبنده و لغزنده باشند .کلیه تخته ها باید دارای ضخامت یکسان بوده و حداقل
دارای  ١1٢میلی متر عرض و  1٢میلی متر ضخامت باشند.
همچنین فاصله تکیه گاه های تخته ها حداکثر برای کارهای سنگین  4/١متر و برای کارهای سبک  ١/1متر
باشد.
مبحث 4١مقررات ملی ساختمان-صفحه1٢
-٣2گزینه 1صحیح است.
قسمت های مختلف دستگاه ها و وسایل باالبر طبق برنامه زیر مورد بازدید های دوره ای یا معاینه فنی و
آزمایش قرار گیرند.

الف-بازدید روزانه قالب ها ،حلقه ها،اتصاالت ،چنگک ها ،کابل ها ،زنجیرها و به طور کلی تمام لوازمی که
برای بستن و بلند کردن بار مورد استفاده قرار می گیرند ،از نظر فرسودگی ،خوردگی ،شکستگی ،ترک
خوردگی ،و هر نوع عیب و ایرادهای ظاهری دیگر ،توسط متصدی و مسئول دستگاه.
بازدید فنی کلیه قسمت های دستگاه ،هفته ای یکبار ،توسط شخص ذی صالح
معاینه فنی و آزمایش کلیه قسمت های دستگاه ،توسط شخص ذی صالح و صدور برگ گواهی اجاره کار ،هر
 ٣ماه یکبار و همچنین قبل از استفاده برای اولین بار و یا پس از هر گونه جابجایی و نصب در محل جدید.
مبحث-4١مقررات ملی ساختمان-ص11
-٣٣گزینه ٣صحیح است.
تمام یا قسمتی از دیواری که ارتفاع آن بیش از  ١١برابر ضخامت آن باشد ،نباید بدون مهار بندی جانبی آزاد
بماند ،مگر آنکه اساسا برای ارتفاع بیشتر محاسبه و ساخته شده باشد.
مبحث  4١مقررات ملی ساختمان-ص٣٢
-٣4گزین  1صحیح است.
راه های شیب دار و گذرگاه هایی که فقط برای عبور افراد ایجاد می شود ،باید دارای حداقل  ٢.٣متر عرض
باشد .راه های شیب دار و گذر گاه هایی که عالوه بر افراد ،برای عبور گاری ،چرخ دستی و یا فرغون نیز مورد
استفاده قرار می گیرند،باید دارای حداقل  4متر عرض و حداکثر  4١درصد شیب (زاویه حدود 4٢درجه)و
سطح هموار باشد.
فاصله عمودی بین پاگردهای متوالی سطح شیبدار نباید بیش از  1/1متر باشد.
مبحث  4١مقررات ملی ساختمان -صفحه 11
 -٣٥گزینه 2صحیح است.
مبحث  ، 41صفحه ١٣
 -٣٦گزینه  4صحیح است.
مبحث  ، 41صفحه 1١
 -٣٧گزینه  1صحیح است.
مبحث  ، 41صفحه 1٢
 -٣٨گزینه  2صحیح است.
مبحث  ، 4١صفحه 11

 -٣٩گزینه  4صحیح است.
مبحث  ، 4١صفحه ١4
 -4١گزینه 2صحیح است.
مبحث  4٣صفحه  ٣٣پیوست 3
 -41گزینه  ٣صحیح است.
مبحث  4٣صفحه 11
 -42گزینه 4صحیح است.
مبحث  4٣صفحه 14
 -4٣گزینه  ٣صحیح است.
مبحث  4٣صفحه 1٢
-44گزینه 2صحیح است.
به تابلو های طره که عمود بر نمای اصلی ساختمان نصب می گردند ،به شرطی که پیش روی آنها در معبر
عمومی حداکثر تا یک سوم عرض پیاده رو و حداقل  ٣٢ساننتی متر از لبه سواره رو فاصله داشته باشد ،طبق
مقادیر زیر اجازه پیشروی در حریم معبر عمومی داده می شود:
جدول ص  11مبحث  ١٢مقررات ملی ساختمان
 -4٥گزینه  1صحیح است.
مبحث  4٣صفحه 4١
 -4٦گزینه  2صحیح است.
مبحث  4٣صفحه  1٢و  11به شرط گروه  ١بودن
-4٧گزینه ٣صحیح است.
*عالئم تصویری بازدارنده  :منع کننده کاری است که احتمال خطر را افزایش داده یا آن را به وجود می آورد.
دایره ای شکل هستند و دارای نشانه تصویری به رنگ سیاه روی زمینه سفید با حاشیه دایره و خط مورب
قرمز می باشند.
*عالئم تصویری هشدار دهنده ،عالئمی که خطری را هشدار می دهند .مثلثی شکل هستند و ارای نشانه
تصویری به رنگ سیاه روی زمینه زرد با حاشیه سیاه می باشند.
*عالئم تصویری الزام کننده  :عالئمی که الزام و اجبارکننده کار خاصی هستند .دایره ای شکل هستند و
دارای نشانه تصویری سفید رنگ روی زمینه آبی می باشند.
مبحث ١٢مقررات ملی ساختمان-ص 1-١
-4٨گزینه 1صحیح است.
در عالئم تصویری ،نورانی و نوری ایمنی رنگ های خاص دارای مفاهیم مشخصی است.جدول زیر تعیین
کننده کلی این رنگ هاست:
جدول ص  -١مبحث-١٢مقررات ملی ساختمان

 -4٩گزینه  2صحیح است.
مبحث  ، 41صفحه  4٢١و  4٢٣پیوست ١
.٥١گزینه 4صحیح است.
کتاب مبانی و روشهای گودبرداری و سازه های نگهبان/جزوه کالسی گودبرداری
.٥1گزینه٣صحیح است.
کتاب مبانی و روشهای گودبرداری و سازه های نگهبان/جزوه کالسی گودبرداری
 -٥2گزینه  2صحیح است.
مبحث  ، 4٣صفحه ٣4
-٥٣گزینه1صحیح است.
رجوع به جزوه فرایند جوش و جوشکاری صفحه١
-٥4گزینه٣صحیح است.
رجوع به جزوه فرایند جوش و جوشکاری صفحه1
.٥٥گزینه٣صحیح است.
در بام وارونه عایق حرارتی روی عایق رطوبتی قرار میگیرد
.٥٦گزینه2صحیح است.
در بام وارونه عایق حرارتی روی عایق رطوبتی قرار میگیرد و سقف عرشه فوالدی نیز از زیر دارای ورق مواج
می باشد
.٥٧گزینه٣صحیح است.
دیواره ساختمان در باال و پایین تیر سقف ترسیم شده است و روی آن نیز عایق نصب گردیده است.
.٥٨گزینه4صحیح است.
بارسقف کاذب باید به عناصر سازه ای منتقل گردد
.٥٩گزینه ٣صحیح است.
میلگرد های داخل دال سقف برای کنترل ترک های بتن ناشی از انقباض و انبساط است اما برشگیر ها برای
عملکرد یکنواخت فوالد و بتن هنگام وارد شدن بار می باشند.

.٦١گزینه 1صحیح است.
برای اتصال قطعات پیش ساخته سقف شیب دار از شاسی کشی و زیر سازی چوبی یا فوالدی با قوطی
استفاده میشود.

