
آموزشیفیلم هاي 

)غیر حضوري(

memariwww.jaheshguilan.com/nf/لینک دانلود فیلم هاي نمونه

پیام) jaheshguilan@میتوانید به دایرکت پیج اینستاگرام جهش (توانید آموزشی میبراي خرید فیلم هاي 

یا از طریق واتس آپ و تلگرام وماس بگیرید ت013-33311791با شماره ارسال نمایید. همچنین می توانید 

.فرماییداقدام09333035119به شماره

پیام ارسال کنید.Haghgoo_M@همچنین و آي تلگرام جهش 

ما تفاوت ایجاد میکنیم

نظام مهندسی را با جهش تجربه کنیدفیلم هاي آموزشی ویژه آزمونبا کیفیت ترین 

معماريتخفیفات ویژه
1400مرداد حاسبات تا پایان م-و اجراآموزشی نظارتخرید فیلمدرصد تخفیف 51

1400شهریور حاسبات تا پایان م-و اجراآموزشی نظارتخرید فیلمدرصد تخفیف 8

تعرفه جدید فیلم هاي آموزشیمهرماه از اول 

(غیر حضوري)معماريفیلم هاي آموزشیمزایاي 

هره گیري از جزوات مدرسین گروه آموزشی جهشب-1

شاهده چندین باره فیلم کالسها در منزل م-2

اتالف وقت بابت رفت و آمد به موسسهعدم -3

حانرفع اشکال تا روز امتبراي واتس آپتشکیل گروه -4

سترسی کامل به اساتید گروه و مشارکت جمعی و کمک در جهت یادگیريد-5



ی)مهندس میرزای-مهندس ضیغمی -و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-اجرا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمینمونه ف@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

1صفحه 

1400مرداد معمارينظارت Dحل دفترچه

180cm×120ابعادبهکابیندارايکدامهرآسانسوردستگاه3طبقه11ساختمانیکدر-1

؟استنیازدیگريآسانسوربهساختمانایندرآیا.استشدهبینیپیش
خیر،باشدداشتهوجودبرقیپلهاگر)1
لیب)2
خیر،باشدمسکونیساختماناگر)3
خیر،باشدm/Sec 2.5آسانسورسرعتاگر)4
طبقه11ساختمان،15مبحث9صفحه4–1–2–15بندبهتوجهبااستصحیح)2(گزینه:1پاسخ
10–1–2–15بندبهتوجهباوباشدمیبیمارحملآسانسوریکبهنیازداردارتفاعمتر21ازبیش

بیمارحملآسانسوریکبهنیازبنابراین.استالزممترمیلی1100×2100ابعادبهکابینحداقل11صفحه
باشدمی

دستگاهنصبمحلبینهواجریانبرقراريوساختمانداخلازاحتراقهوايتامینبراي- 2

:استالزامیزیرشرایطازیککدام،مجاورفضايباها
هربرايمربعمترمیلی100آزادسطحباهواجریانمانعبدونبازدهانهدودارايکمدستباید)1

باشدهادستگاهبهوروديسوختمعادلانرژيساعتدرکالريکیلو38
30فاصلهبههادستگاهنیازموردهوايتامینبرايمانعبدونبازدهانهیکدارايکمدستباید)2

باشدسقفازمترسانتی
بهیکیمربعمترمیلی100آزادسطحباهوانجریامانعبدونبازدهانهدودارايکمدستباید)3

رويهادستگاهنصبفضايسقفازمترسانتی20حداکثردیگريوکفازمترسانتی30فاصله
باشدفضادوبینجداریادر

نبایدکهمربعمترمیلی100آزادسطحباهواجریانمانعبدونبازهدهاندودارايکمدستباید)4
باشد،استمترمیلی60ازکمترآندهانهضلعهر

2شماره7–5–7–17بند64صفحه17مبحثمطابقاستصحیح)1(گزینه:2پاسخ



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

2صفحه 

بر،مشعلودیگدارايمرکزيگرمایشسیستمیکبازانبساطمخزنقرارگیريمحلآیا- 3

فشارتامینبرايازتگازتزریقبهنیازسیستماینآیا؟داردتاثیردیگدرآبفشارمیزان
؟دارد
نیستگازتزریقبهنیاز)1
نیستگازتزریقبهنیاز،نداردتأثیرخیر)2
نیستگازتزریقبهنیاز،داردتأثیرلیب)3
استگازتزریقبهنیاز،داردتاثیرلیب)4

استصحیح)3(گزینه:3پاسخ
میلیمتري قرار میگیرد براي 1200راز وقتی مخزن در ت-2- 9- 7- 14بند 92در صفحه 14مطابق مبحث 

افزایش فشار می باشد. ارتفاع باعث افزایش فشار می شود و عمال دیگر نیازي به تزریق گاز براي تامین فشار 
ندارد.

زمینالکترودتعدادحداقلفازسهوآمپر32برقاشتراكبامسکونیساختمانیکبراي- 4

؟استتعدادچه
بکرزمیندرمتر3عمقبهادهسزمینالکترودیک)1
اساسیزمیناتصالیک)2
بکرزمیندرمتر2عمقبهسادهزمینالکترودیک)3
همازمناسبفاصلهومتر2عمقبهسادهزمینالکتروددو)4
شودمراجعه13مبحث59صفحهالفقسمت1–4–5–13بندبهاستصحیح)3(گزینه:4پاسخ

سکونتفضايتهویهونورگیريبرايکهاستايباغچهگودالدارايمسکونیساختمان- 5

؟استدرستباغچهگودالاینبرايزیرشرایطازیککدام،شدهگرفتهنظردر
متر5/4عرضبا،مسقفمربعمتر25مساحت)1
متر5/3عرضبامترمربع30مساحت)2
متر5عرضبامربعمتر25مساحت)3
متر4حداقلعرضبامربعمتر20مساحت)4

3- 4- 8-5-4و 1- 4-8-5- 4بندهاي 66در صفحه 4مطابق مبحث .استصحیح)3(گزینه:5پاسخ



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

3صفحه 

نیززیرشرایطدارايبایدمرتبهبلندساختمانهايدرنشانیآتشدسترسیآسانسورهاي- 6

:باشند
مستقیمدسترسیمتر3عرضبامربعمتر14حداقلمساحتبهالبییکبهبایدآسانسورهااین)1

باشدداشته
آتشبرابردرمقاومتساعتیکحداقلدارايآنهادرودقیقه45حداقلبایدآسانسورهااینالبی)2

باشد
باشدنفر15هرکدامکیلوگرم و ظرفیت900ظرفیتدارايحداقلبایدآسانسورهااین)3
متر45/2حداقلعرضباربعممتر14حداکثرمساحتبهالبییکبهبایدآسانسورهااین)4

باشدداشتهمستقیمدسترسی

کنیدمراجعه3مبحث189صفحه3بندبه.استصحیح)1(گزینه)6پاسخ

درخصوصیوامنفضايوعمومیفضاي،انفجارازناشیآثاربرابردرمقاومتبراي-7

؟استصحیحزیرهايگزینهازیککدام
خصوصیامنفضايوعمومیهايساختماندرهمکفطبقهپالنمرکزدربایدعمومیامنفضاي)1

شودگرفتهنظردرآپارتمانیبناهايپلهراهزیردر
بنازمینزیردرخصوصیامنفضايوعمومیهايساختمانزمینزیردربایدعمومیامنفضاي)2

شودگرفتهنظردرآپارتمانیهاي
پلهراهزیردرخصوصیامنفضايوعمومیهاياختمانسپارکینگدربایدعمومیامنفضاي)3

شودگرفتهنظردرآپارتمانیبناهاي
آپارتمانیواحدهايدرخصوصیامنفضايوعمومیساختمانطبقههردربایدعمومیامنفضاي)4

شودگرفتهنظردرمربعمتر120ازبیش

2–2–4–2–21بند28صفحه21. مبحث استصحیح)4(گزینه:7پاسخ



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

4صفحه 

؟استصحیحزیرهايگزینهازیککدام- 8
استاجباريشکلUفوالديهايپروفیلازاستفاده،بلوکیخارجیدیوارهايجانبیمهاربراي)1
استسانتیمتر350ايخانهکارپانلیخارجیدیوارهايبرايارتفاعمحدودیت)2
ه سازقابازباید،دهندنمیپوششراطبقهارتفاعتمامکهجیخاردیوارهايبتنیساختمانهايدر)3

شوندجدايا
ازنبایدزلزلههنگامدیوارهايگوشهدرخوردگیتركایجادازجلوگیريبرايهابیمارستاندر)4

کرداستفادهکشوییاتصاالت

نامهآیین6پیوست3صفحه1تبصره2–1–1–4–1–6پبندبهاستصحیح)3(گزینه:8پاسخ
شودمراجعه2800

؟هستندمناسبهابیمارستاندراستفادهبرايپانلیداخلیدیوارهايآیا-9
صفحهداخلدرآنحرکتازکهباشدنحويبهتیغهسطوحبرسیمانپاششکهصورتیدر،لیب)1

نمایدجلوگیري
لیب)2
خیر)3
شوداجراردیواانتهاییوادارهموارهکهصورتیدر،لیب)4

2800نامهآیین6پیوست5صفحه2–1–1–4–1–6پبندبهاستصحیح)2(گزینه:9پاسخ
شودمراجعه

؟استصحیحزیرهايگزینهازیککداملبهجوشوگوشهجوشمقایسهدر- 10
نیازردموگوشهجوشدرآنچهبهنسبتلببهلبجوشالکترودبایدسرباالجوشکاريدرفقط)1

شودانتخاببزرگتر،است
شودانجام،استنیازموردگوشهجوشدرآنچهبهنسبتبزرگتريالکترودبابایدلببهلبجوش)2
انجام،استنیازموردلببهلبجوشدرآنچهبزرگتري نسبت بهالکترودباتواندمیگوشهجوش)3

شود
،استنیازموردبه لبلبجوشدرآنچهبهنسبتگوشهجوشالکترود،سرباالجوشکاريدرفقط)4

شودمیانتخاببزرگتر

بخش) در87صفحهدرجوشیاتصاالتنماي(راهجوشکالسیچارتاستصحیح)3گزینه (:10پاسخ
درزهندسه 



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

5صفحه 

کدام،داخلیهايکنندهسختبهفوالديايجعبههايستونوجهآخریناتصالبراي-11
؟شودمیاستفاده،استشدهمشخصآناختصاريعالمتباکهزیرهايجوشانواعازیک

1(2  (

3                                                 (4  (

جوشیاتصاالتهايراه(29صفحهو329صفحهدرجوشچارتمطابقاستصحیح)4(گزینه:11پاسخ
صفحهدرعالمتشهمکامجوششوداجراکامصورتبهجوشبایدچهارموجهبراي) 29و329صفحات

استمستطیلیصورتبه29

؟استصحیحزیرهايگزینهازیککدام-12
باشدنازلیکدارايتواندمیفقطزیرپودريجوشکاريدستگاه)1
باشدنازلدودارايبایدزیرپودريجوشکاري)2
شودمیاستفادهدارروکشالکترودهايازجوشنوارازمحافظتبرايپودريزیرجوشدر)3
داردقرارالکتروداطرافپودرنازل،خودکارنیمهزیرپودريجوشکاريدر)4

بخشجوشیاتصاالتهايراهکتاب13صفحهدرجوشچارتطبقاستصحیح)4(گزینه:12پاسخ
13صفحهدرشکلزیرمتنبقط.شودمیشروعزیرپودريجوش

تناوبیچهباترتیببهبایدقشمجزیرهدرساختمانیگازيکولرهوايفیلتروکمپرسور-13

؟شودبازرسی
ماهششهر-ماهششهر)1
ماهسههر-ماهششهر)2
ماهسههر-ماهسههر)3
ماهششهر-ماهسههر)4

4–4–5–22بند39صفحه22مبحثاستصحیح)3(گزینه:13پاسخ



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

6صفحه 

ایمنیحفظبرايوبازفضايدرتهدیداتازناشیبحرانمواقعدرحرکتسهولتبراي- 14

؟استدرستهاپلهابعادمورددرهاگزینهازیککدام،راحتیو
سانتیمتر30مفیدکف–ترسانتیم140عرض-سانتیمتر15ارتفاع)1
سانتیمتر30مفیدکف–تیمترسان150عرض-سانتیمتر16ارتفاع)2
سانتیمتر28مفیدکف–سانتیمتر150عرض-سانتیمتر15ارتفاع)3
سانتیمتر33مفیدکف –ترمسانتی180عرض-سانتیمتر14ارتفاع)4

8–4–2–2–21بند21صفحه21مبحثاستصحیح)4(گزینه:14پاسخ

ازیککدامعمومیمعابرحریمدروسانتیمتر150عرضبهبیرونیمحوطهروپیادهدر- 15

؟استصحیحزیرهايگزینه
استسانتیمتر60ساختماناصلینمايبرعمودهرطتابلومجازرويپیشحداکثر)1
باشدمتر5ازبیشنبایدهاخیابانتقاطعمتري15محدودهدرتابلوارتفاعحداکثر)2
استسانتیمتر150ساختماناصلیاينمبرعمودطرهتابلويرويپیشحداکثر)3
استمجازمتر3ارتفاعحداقلومترسانتی75رويپیشحداکثرتاتابلونصب)4

کنیدمراجعه20مبحث68صفحه10شمارهجدولبهاستصحیح)4(گزینه:15پاسخ

min:    3و 1علت اشتباه گزینه 
رو پیاده عرض

= = 50 150 و − 90 = 60

ارتفاعحداقلشدمیگفتهباید2گزینهدر



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ
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انرژيازگیريبهرهبرايمربعمتر270مفیدزیربنايباچابهاردرواقعساختمانیآیا-16

؟استمناسبخورشیدي
نیستمناسب)1
استمناسبباشدمربعمتر30ازبیشآننورگذرجدارهايحتمساکهصورتیدر)2
متر14ازبیشغربیجنوبتاشرقیجنوبجهتدرآننورگذرهايجدارهمساحتکهصورتیدر)3

استمناسبباشدمربع
متر14ازکمترغربیجنوبتاشرقیجنوبجهتدرآننورگذرجدارهايمساحتکهصورتیدر)4

استمناسبباشدمربع

بهرهامکاندارايساختمان17صفحه1–3–2–19بندبهتوجهبا) صحیح است.1(گزینه) 16پاسخ 
صفحه3پیوستبهتوجهبا.نباشدسرماییالبغنیازدارايکهباشدمیخورشیديانرژيازمناسبگیري

باشدنمیمناسببنابراین.داردسرمایشیالبغنیازچابهار73

سطحیحرارتانتقالضریبباعایقیاز،اینچیکداخلیقطربهلولهکاريعایقبراي-17

1.1 ⁄ ؟استمجاززیرمواردازیککداماستفادهبرايلولهاین.استشدهستفادها.
استمجازگرمآببرايتنها)1
استمجازسلسیوسدرجه180دمايتابخاربراي)2
استمجازگرمآبوردسآببراي)3
استمجازسردآببرايتنها)4

هر. داریم19مبحث54صفحه1–2–2–4–19بندبهتوجهبا.استصحیح)3(گزینه)17پاسخ
رابطهسطحیحرارتانتقالضریبباحرارتیمقاومتحداقلطرفیازوباشدمیمترمیلی4/25برابراینچ

بنابراینداردعکس

=
.

= مقاومت0.9
حرارتی

باشدمیمجازگرموسردآبلوله54صفحهجدولبهتوجهبا
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8صفحه 

زیرهايفعالیتازیککدامبرايصوتینظرازشکلدرشدهمشخصساختاربادیوار- 18

؟استمناسب

3Dنلپساندویچبادیوار

وسطدرسانتیمتر4ضخامتبهاستایرنپلی

طرفدودرسانتیمتر4ضخامتبهايلیسهرویهبانبت
آموزشیهايتصرفدرهاکارگاهکلیهخارجیپوسته)1
مسکونیهايساختماندراجتماعاتسالنازمسکونیواحدجداکنندهدیوار)2
درمانیبهداشتیمرکزدربستريبخشهاياتاقکنندهجدادیوار)3
هاهتلدرمهماناتاقهايبینجداکنندهدیوار)4
دیواراینهوابردصداي18مبحث3پیوست69صفحهلجدوبهتوجهبااستصحیح)1(گزینه:18پاسخ
باشدمساويیابزرگترنظرموردهايگزینهومقادیرازبایدمقداراینوباشدمیبلدسی46برابر

بلدسی40مرکبوبلدسی45سادهجداکنندهبراي30صفحهجدول:1گزینه
دسی بل55برابر24صفحهجدول:2گزینه
دسی بل50برابر33صفحه: جدول3ه گزین

دسی بل50برابر27صفحه: جدول4گزینه
باشدمیکمتربلدسی46مقداراز،1گزینهتنها

چندمناسبواخنشزمانحداکثر، حجمبامنظورهچندورزشیسالنیکدر-19
؟استثانیه
1(1.12  (2.33  (1.54  (1.8

:داریم18مبحث42صفحه2–8–2–18جدولبهتوجهبااستصحیح)4(گزینه:19پاسخ
0.95 .  − 1.74 = 0.95 .  6000 − 1.74 = 1.84

؟باشددرجهچندبایدلببهلبپخدوبینزاویهطبیعیگازکشیلولهسیستماجرايدر-20

؟استالزامیمیلیمتر3ازکمترضخامتبههايلولهدرپخزدنآیا
نیستالزامی-درجه70تا60بین)1
استالزامی-درجه80تا70بین)2
نیستالزامی-درجه80تا70بین)3
استمیالزا-درجه70تا60بین)4
پبندوشکل49صفحه17مبحثطبقاستصحیح)1(گزینه:20پاسخ
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9صفحه 

؟استصحیحزیرهايگزینهازیککدام-21
تجاوزثانیهدرمتر20ازگازسرعتتاباشندباالفشارکنقطعشیردارايفقطبایدرگوالتورها)1

نکند
درشدهطراحیفشارافتوباشدهثانیدرمتر20ازبیشترکشیلولهدرسیستمنبایدگازسرعت)2

کندتجاوزاولیهفشاردرصد10ازنبایدمصرفنقاطازیکهیچ
ازنبایدمصرفنقاطازیکهیچدرفشارافتونیستمجازدودکشمجرايبهرگوالتورونتاتصال)3

باشدکمتراولیهفشاردرصد20
دودکشمجرايبههاالتورورگونتالاتصوکندتجاوزثانیهدرمتر20ازنبایدگازسرعت)4

استبالمانعهادستگاه

–11–17و8–2–11–17هايبند100صفحه17مبحثطبقاستصحیح)2(گزینه:21پاسخ
)17مبحثچارت(9–2

چند،آنهابینرابطهايکالفمقطعابعادحداقلسطحیمسلحبتنهايشالودهدر- 22

؟استمترسانتی
1(302  (453  (254  (40

کنیدمراجعه9مبحث258صفحه3–6–3–15–9بندبهاستصحیح)3(گزینه:22پاسخ

یديکلرنوعازايحفرهخوردگیمتوجهآرماتورسطحبررسیوهاآجمشاهدهبااگر-23

؟استصحیحزیراقداماتازیککدام،شویمکارگاهدرآرماتورهايشاخهدر
کرداجتناببایدمسلحبتندرهاآرماتوراینکارگیريباز)1
پستورهاآرمااینازاستفاده،شوددادهتشخیصمتوسطجآدرتخریبآثارزداییزنگازپساگر)2

استبالمانعمسلحبتندرزداییزنگاز
پاكراآنهارويخوردگیزنگمخصوصبرسیبابایدمسلحبتندرهاآرماتوراینتفادهاسازقبل)3

کرد
شوندزداییزنگکشیفرچهروشبابایدمسلحبتندرهاآرماتوراینازاستفادهازقبل)4

شودمراجعه9مبحث523صفحه2–1–10–1پ –9بندبهاستصحیح)1(گزینه: 23پاسخ
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10صفحه 

.استشدهبینیپیش)سردکنآب(آبخوري6طبقههردر،عمومیساختمانکیدر- 24

؟شودگرفتهنظردرمعلولافراداستفادهبرايبایدطبقههردرآبخوريچندحداقل
خوريآب2حداقل)1
هاآبخوريتمامی)2
آبخوري1حداقل)3
خوريآب3حداقل)4

درصد50- ج بندآبخوريبخش35فحهصدر16مبحثچارتمطابقاستصحیح)4(گزینه:24پاسخ
3=6×50%عدداستمعلولینبرايسردخوريآب

؟استمترسانتیچندفاضالبهواکشلولهانتهايقطرحداقلسردسیرمناطقدر-25
1(62  (83  (104  (5/12

2شمارهبند4–2–5–16بند109صفحهدر16مبحثچارتطبقاستصحیح)3(گزینه:25پاسخ

نصببراينیازموردطولحداقل،عمومیمکانیکدرروشوییاستقرارفضايتنهادر-26

؟استمترسانتیچندسرتاسريلگنصورتبه،دیواریکرويبرروشویی5
1(2902  (4563  (3944  (316

میلیمتر 500هر - از باال بندهاي ت و ث31در صفحه 16مطابق مبحث صحیح است. 1: گزینه 26پاسخ 
تا فاصله داریم 4تا روشویی داریم پس 5شویی میخواهیم). وقتی باید به عنوان یک توالت حساب شود(رو

سانتی براي مانع لحاظ کنیم 45سانت که اگر از هر طرف فاصله 200سانت میشه حداقل 50تا 4بنابراین 
صحیح است.1سانت و گزینه 290می شود 
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11صفحه 

و،استمیالزافلنجیکباتوالتخروجیلولهاتصالترتیببهزیرشکلدرآیا-27

؟باشدمیصحیحبهداشتیوسایلجانمایی
بلی-لیب)1
خیر-خیر)2
بلی-خیر)3
خیر-بلی)4

بایدغربیتوالتجلوي2–5–2–16بند31صفحه 16مبحثطبقاستصحیح)2(گزینه:27پاسخ
= 20–50–110برابرخالیفضايتوالتجلويسوالایندرباشدخالیفضايمترمیلی500حداقل

40cmمتصلبایدزانوبایاراخروجیلولهبند پبعديمورد.استکمترمترسانتی50ازکهباشدمی
.نیستفلنجازاستفادهبهاجباريبنابراین.فلنجبایاکرد

،مسکونیساختمانیکدرm/Sec 2سرعتوبرانکاردحملقابلیتباآسانسوربراي-28

؟باشدبایدمترسانتیچندهکچاارتفاعحداقل
1(2202  (1403  (1754  (200

شودمراجعه15مبحث2پیوست59صفحهجدولبهاستصحیح)3(گزینه:28پاسخ

یامکانکدامساختمانیعملیاتانجامبرايتصویردرشدهمشخصزمینموقعیتدر- 29
؟هستندمناسببتنثابتپمپاستقراربرايCو A ،Bهايمکان

1(B وC
2(A وB
3(A وB وC
نیستمجاز،شودمیاشغالمعبرازبخشیوروپیادهکهآنجاییاز)4

: گزینه  صحیح است29پاسخ 
شیبيدر فاصله دیبایت ساختمانآالنیو ماشزاتیتجه-3- 1- 6- 12بند 39در صفحه 12مطابق مبحث 

.استمتر22شه افاصلcو دمتر دار16فاصله bنجای. ارندیاز محل تقاطع قرار بگيمتر15از 
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12صفحه 

،پیچبرمماسفوالدسطحکهصورتیدرساختمانیکدرفوالديقطعاتاتصالدر- 30

پیچکردنسفتبراي،اشدبپیچمحوربرعمودصفحهبهنسبتدرجه3ازبیشايزاویهيدارا
؟کردبایدچهمهرهو

کردسفترامهرهوپیچسپسوکرداصالححرارتباراانحرافدرجه3ابتداباید)1
کرداستفادهمهرهوپیچزیردرفنريسختواشرازباید)2
کرداستفادهمهرهوپیچزیردرالستیکیواشرازباید)3
کرداستفادهمهرهویچپزیردرايوهگسختواشرازباید)4

مبحث ) و همچنین 265صفحه 10(مبحث 265صحیح است. طبق جزوه فوالد در صفحه 4: گزینه 30پاسخ
17صفحه 11

ساختحالدرسبکفوالديقابسیستمباکهساختمانیباربردیوارهاينصبهنگام-31

مترمیلی7.5دیگرقسمتدرومترمیلی5جاییدر،شالودهدقیقاجرايعدمعلتبه.است

مجازکارادامهآیا،استشدهواقعشالودهرويسطحوباربردیوارتحتانیالوكبینفاصله

؟است
کردنپربدونمترمیلی5ولیشودپرفوالديورقباکهاستمجازیصورتدرمترمیلی7.5)1

استمجازخالیفضاي
هستندمجازمورددوهر)2
درستیبهکهصورتیدرمترمیلی5فاصلهولینیستمجازمالتبامترمیلی7.5فاصلهکردنپر)3

استمجازشودپر
استمجازخالیفاصلهکردنپربدونمترمیلی5ولینیستمجازمترمیلی7.5)4

حداکثر فاصله به شرط –4-4- 2- 11بند 31در صفحه 11صحیح است. مطابق مبحث 3: گزینه 31پاسخ
میلیمتر هست حتی با پر کردن هم قابل قبول نیست. ولی 7,5وقتی فاصله لیمتر است. پس می6پر کردن 

میلیمتر با پر کردن قابل قبول هست.5براي فاصله 
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13صفحه 

طولحداکثر.استشدهمشخصزیرشکلدراتاقپریزهايمحلرسانیبرقسیستمدر- 32

؟استسانتیمترچندdمجاز
1(60
2(150
3(110
4(90

. شودمراجعه13مبحث122صفحه2–1–2–10–13بندبهاستصحیح)2(گزینه: 32پاسخ
میلیمتري رو رعایت کرد.150فاصله در در محاسبه لحاظ نمی شود. پس باید فاصله 

هنگام،محیطدمايباشبنمنقطهدماياختالفحداقلومحیطرطوبتمیزانحداکثر-33

؟استسلسیوسدرجهچندودرصدندچترتیببهفوالديمقاطعکاريرنگ
1(80–52  (80–10
3  (70–104  (90–5

ربند) 272صفحه10مبحث(272صفحهدرفوالدجزوهمطابقاستصحیح)1(گزینه:33پاسخ

دریکدیگرازطولیآرماتورهايفاصلهحداکثرساختمانملیتمقررانهممبحثطبق- 34
؟باشدتواندمیمترسانتیچندساختهپیشخارجیدیوارهايدرشبکههر

1(202  (453  (254  (35

شودمراجعه9مبحث233صفحه2–2–7–13–9بندهباستصحیح)4(گزینه:34پاسخ
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jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

14صفحه 

ازکمنسبیخطرباايمنطقهدربناییمصالحباساختمانیهايستونهايتنگبراي- 35

میلگردهاخم اینداخلیشعاعمجازحداقل.استشدهاستفاده12شمارهآجدارمیلگردهاي
؟استمیلیمترچند

طولیمیلگردهايشعاعبابرابر)1
2(20
3(25
4(24

شودمراجعه8مبحث40صفحه1–3–4–8بندبهاستصحیح)4(گزینه: 35پاسخ
≥ 4 = 4 × 12 = کمترومترمیلی16قطربامیلگردبرايخمقطرحداقل48

=برابرکهخواستهخمشعاعسوالدراما شودمی24

تعدادحداکثر،جريآچینیدیواریکدر،کالفباشدهمحصوربناییساختمانهايدر- 36

؟استعددچندباشندامتدادیکدرکهقائمبنددوبینآجرهايردیف
1(23  (33  (44  (1

شودمراجعه8مبحث52صفحه6مورددیوارچینیتقسمتبهاستصحیح)4(گزینه:36پاسخ

بادیواریکدرتوکارصورتبهمترسانتی12قطربهبارانآبمجرايدادنعبوربراي-37

؟استکدامدیوارمجازدیوارضخامتحداقلبناییمصالح
سانتی متر35)  2مترسانتی72)1
سانتی متر 45)  4سانتی متر                                     60)  3

شودمراجعه8مبحث29صفحه19-1–3–8بندبهاستصحیح)1(گزینه:37پاسخ

≤   → 12 ≤   → ≥ لولهقطر72



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف
جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 

jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

15صفحه 

ازیککدام،خاكبردارينمونهوحفاريوژئوتکنیکیشناساییبهنیازصورتدر-38

؟استدرستزیرشرایط
استقبولقابلآبسطحزیردرتوخالیمیلهباگروابانخوردهدستحفارينمونهاخذ)1
واستقبولقابلهاالیهتوصیفبرايسنگوخاكدرپیوستهگیريهمغزبادورانیحفاري)2

باشدقبولقابلنخوردهدستنمونهعنوانبهتواندمی
استقبولقابلآبزیردرحتیهاخاكتمامدردورانیحفاري)3
نیستقبولقابلرسواليوسنگقلببدونماسهدرشستشويحفاري)4

شودمراجعه7مبحث12صفحه5و4و3و2موارد7بندبهاستصحیح)3(گزینه: 38پاسخ

چگونه،پایدارشیببا،متر18ومتر10،متر25ترتیببهعمقتاگودبرداريخطر- 39

؟شودمیارزیابی
معمولی-معمولی–زیادبسیار)1
زیاد-معمولی–زیادبسیار)2
معمولی-معمولی–زیاد)3
زیاد-زیاد–زیادبسیار)4

شودمراجعه7مبحث19صفحهجدولبهاستحیحص)4(گزینه:39پاسخ

؟استکدامگازرمته-40
1(A
2(B
3(C
4(D

استصحیح)3(گزینه:40پاسخ

؟داردبهتريعملکردزدگییخوسرمابرابردرهامالتازیککدام- 41
خاكوگچمالت)  2)                           آهکسیمان(ماسهباتاردمالت)1
پرلیتوگچمالت)  4سیمانهماسمالت)  3

13–2–2–5–5بند33صفحه5مبحثاستصحیح)1(گزینه: 41پاسخ



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف
جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 

jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

16صفحه 

؟استپنجرهپروفیلکدامبرشزیرشکل- 42
سیويپییوپنجره)1
بریکترمالآلومینیومیپنجره)2
ساختمانز انقطاع قاب پنجره آلومینیومی در محل در)3
سیويپیپنجره)4

صحیح است2: گزینه 42پاسخ 

؟استصحیحزیرهايگزینهازیککدامساختماننمايمورددر-43
کرداستفادهشیشهالیافازتوانمینمارطوبتیعایقاجرايمراحلدر)1
نداردرطوبتیعایقبهنیازساختماننمايحالهردر)2
مجازمنبسطاستایرنپلیپایهبرنمابیرونحرارتیعایقسامانهدرمعدنییایآلموادازاستفاده)3

نیست
نیستمجازشیشهالیافازاستفادهنمارطوبتیعایقاجرايمراحلدر)4

پشم ، پشم شیشه، پشم سنگصحیح است. براي عایق کاري نما می توان از جنسهاي 1: گزینه 43پاسخ 
الیاف ، الیاف گرافیتی، الیاف کربنی، فوم پلی یورتان، پلی استایرن اکسترود، پلی استایرن انبساطی، معدنی
و .... استفاده کرد.الیاف سرامیکی، شیشه



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف
جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 

jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

17صفحه 

؟شودمینامیدهچهبردارينقشهتجهیزاتدروسیلهاین-44
شاخص)1
منشور)2
نژالو)3
میر)4

استصحیح)2(گزینه:44پاسخ

33پلهکفعمق،ساختمانپلهراهدرچنانچه،ساختمانملیمقررات4مبحثطبق-45

؟استدرستپلهارتفاعبرايزیراعدادازیککدام،باشدمترسانتی
سانتیمتر18)1
سانتیمتر17)2
سانتیمتر5/16تا16بین)3
سانتیمتر5/15تا15بین)4

1–7–1–5–4بند 48صفحهچهارممبحثاستصحیح)4(گزینه:45پاسخ
0.63 ≤ پله کف اندازه + 2 × پله ارتفاع (ℎ) ≤ 0.64 ⟹ 15 ≤ ℎ ( پله ( ارتفاع ≤ 15.5

ازاستفادهالزامیمساحتحداقل،متر3ارتفاعومتر5درمتر4ابعادبهاتاقیکدر-46

؟استمربعمترچندگرددمحسوبآفتابگیرمحفظهآنکهبرايشفافشیشه
1(2/72  (123  (4/324  (36

استصحیح)3(گزینه:46پاسخ
مراجعه شود-1- 3- 9- 5-4بند 67صفحه 4مبحث 

= مساحت داخلی دیوار ط دیوارحیم × = ارتفاع (2 × 5 + 2 × 4) × 3 = 54
= حداقل مساحت شیشه شفاف 0.6 × 54 = 32.4



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

18صفحه 

30+حیاتترازومترسانتی120+حیاط) مجاورتدر(پیلوتیکفترازساختمانیدر- 47

؟استچقدرپناهجاننردهرويترازحداقل،استمترسانتی
cm 110)  2نداردپناهجانبهنیاز)1
3  (230 cm4  (200 cm

1–1–9–9–4بند105صفحهچهارممبحثاستصحیح)3(گزینه:47پاسخ

بهمتصلسمتیکازوردیفیمراقبتیودرمانیتصرفبامتر28ارتفاعبهساختمان- 48

4مبحثبنديگروهاساسبرساختماناین.استمنفصلدیگرسمتاز وهمسایهساختمان

؟داردقرارگروهکدامدرساختمانملیمقررات
1گروه) 44گروه) 23گروه) 82گروه)1

صحیح است1: گزینه 48پاسخ 
قرار میگیرد.8ساختمان در گروه -2- 3- 3-4بند 30هدر صفح4مطابق مبحث 

55بینآنهاتصرفیبارکهداخلیهايبالکنخروجیهايراهاجتماعاتسالنیکدر- 49

:بایداستنفر95تا
باشدهمنزدیکیدرتواندمیخروجهايراهاین-باشدداشتهراه2)1
استبالمانعزیرطبقهبههااهراینشدنمنتهی-باشدداشتههمازدوروراه2حداقل)2
استالزامیزیرطبقهبههاراهاینشدنمنتهی-باشدداشتههمازدوروراه2حداقل)3
شودمنتهیزیرطبقهبهنبایدهرااین-باشدداشتهاصلیخروجراه1حداقل)4

شودمراجعه3مبحث125صفحه5–14–6–3بندبهاستصحیح)2(گزینه)49پاسخ



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف
جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 

jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

19صفحه 

درهايوحصاردارايآندرحریقازفرارراهکهآموزدانشنفریکصدباايمدرسهدر-50

بینفاصلهوایمنپراکندهيفضابرايزیرمواردازیککدام،باشدمیقفلبهمجهزآن

؟استصحیحترتیببه،حصارتامدرسه
متر15-مربعمتر24)  2متر12-مربعمتر30)1
متر16-مربعمتر40)  4متر14-مربعمتر28)  3

داشتخواهیم3مبحث99صفحه2–7–4–6–3بندبهتوجهبا) صحیح است. 4) گزینه (50پاسخ 
0.28 × 100 = 28 

ازفضااینفاصلهاینکهبهتوجهباوباشدموجودایمنپراکندهفضايمربعمتر28حداقلبایدبنابراین
کنیممیانتخابراچهارگزینهباشدکمترنبایدمتر15ازمدرسهساختمان

ازفراروبناازخروجهايراهدرهاگیآمدپیشباافرادبرخوردازپیشگیريبراي-51

؟استصحیحزیرهايگزینهازیککدامزیرشکلدرحریق

1(= = و 9 = و 75 198 
2(= = و 12 = و 75 200 
3(= = و 12 = و 75 198 
هرگونه تجهیزات و مبلمان ثابت که از سطح دیوار بیرون زده باشد مجاز نیست.)4

شودمراجعه3مبحث66صفحه2–13–2–6–3بندبه) صحیح است.1(گزینه)51پاسخ



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف
جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 

jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

20صفحه 

طولحداقل.استشدهمشخصساختمانیعمومیتوقفگاهموقعیتوتراززیربرشدر-52

aمحلدرهشیبراهایناینکهبرايBداشتهارخودروعبوربرايالزمارتفاعمجازحداقل

؟استمترچند،باشد
1(10.6
2(11
3(10
4(12

6-2- 5- 4بند 70در صفحه 4صحیح است. مطابق مبحث 1: گزینه 52پاسخ 

3.40-تاصفرترازازهشیبراهطولکلحداقلقبلسوالشکلدرشدهمشخصبرشدر-53

؟استمترچند) ، bطول(متر
1(222  (2/223  (3/234  (2/18

6-2- 5- 4بند 70در صفحه 4صحیح است. مطابق مبحث 1: گزینه 53پاسخ 

0.16 =
3.2
− 2

            − 2 =
3.2

0.16
= 22 > 20 درصد هم درست می باشد16بنابراین شیب 



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف
جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 

jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

21صفحه 

حداقل.استمفروضبناییمصالحباختمانسایکدرمتر4طولبهايپنجرهدهانه-54

؟باشدبایدمترسانتیچندطرفدوهايگاهتکیهطولاحتساببادرگاهنعلتیرطول
1(4352  (4403  (4704  (480

شودمراجعه8مبحث27صفحه3مورد12-1–3–8بندبهاستصحیح)4(گزینه:54پاسخ

≥ max 35 و = = 40 = طرفهردردرگاهنعلتیرگاهتکیهطول40
= 400 + 40 + 40 = درگاهنعلتیرطولحداقل 480

دیوارتیغهاتصالومطبوعتهویهسیستمهواينالکااجرايمحلترتیببهزیرشکلدر- 55

؟اندشدهترسیمدرستسقفبهسبک

خیر-لیب)1
خیر-خیر)2
بلی-خیر)3
بلی–بلی)4

استصحیح)2(گزینه:55پاسخ

،معماريرشتهچهارمهندسانازمتشکل،ساختمانحقوقیطراحاناشتغالظرفیت-56

،نباشندپایههمکدامهیچکهدارندحضورنفر2حداقلرشتههردرکهمکانیکیوبرق،عمران

؟استدرصدچندنفرهتکطراحیمهندسیدفاتراشتغالظرفیتبهنسبت
1(602  (903  (704  (80

4شمارهجدول31صفحهدوممبحثاستصحیح)4(گزینه:56پاسخ



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

22صفحه 

ساختمانیفعالیتهايتعییندرکارحجموپیچیدگیدرموثراصلیعواملمهمترین- 57

؟کدامند
زیرزمینیهايآبسطح-تراکم–ساختمانارتفاع-تکرارضریب-زیربناسطح)1
کاربري-تکرارضریب-اشغالسطح-زمینمساحت)2
کاربرينوعواتطبقتعداد-زیربناسطح)3
ساختمانمفیدعمر-کاربري–طبقاتتعداد-ساختمانارتفاع-زمینمساحت)4

سومپاراگراف79صفحهدوممبحثاستصحیح)3(گزینه: 57پاسخ

وهستندنفرچنداستانمهندسینظامسازماندرتخصصیهايگروههرئیسهیئت- 58

؟میشوندانتخابچگونه
میشوندانتخابسالسهبرايرشتههماندراستانمهندسینظاماعضايسطتوکههستندنفر7)1
میشوندانتخابسالدومدتبرايمدیرههیئتتوسطوهستندنفر7تا5)2
سهمدتبراياستانمهندسینظاماعضايتوسطنفر7تا3بیناستاناعضايتعدادبامتناسب)3

میشوندانتخابسال
براياعضاهمهتوسطنفر7تا3بینقانونموضوعهايرشتهازیکهرياعضاتعدادبامتناسب)4

میشوندانتخابسالدومدت

- 12بند5صفحه-وزیرانهیئتاصالحیه-مهندسینظامقانون-استصحیح)1(گزینه: 58پاسخ
79مادهاصالحیه



ی)ندس میرزایمه-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
د)را هدیه بگیری21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد معماريپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) محاسبات-جراا-نظارتمران (و ع) اجرا–نظارتمعماري (آموزشیيلمهایفروش ف
جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 

jaheshguilanwww.jaheshguilan.com/nfmemari@نستاگرامیاجیپ09333035119: واتس آپ

23صفحه 

توسطمباوباشندترازیکدرزیرهايساختمانباملبهنقاطتمامیکهصورتیدر-59

لبهسمتبهمختلفجهاتدربارانآبکهباشدشدهطراحینحويبهیکسانشیبباشیروانی

؟استشدهطراحیدرستیبهگزینهکدام،شودهدایتبام
1(A
2(B
3(C
4(D

استصحیح)4(گزینه: 59پاسخ

سرریزدهانهرويلبهازترپایینبایدتوالتتانکفالشبهآبوروددهانهترتیببهآیا-60

؟باشدسیفونیجریانضدشناورشیریکبهمجهزبایدتانکفالشهرو؟باشد
خیر-لیب)1
بلی-خیر)2
خیر-خیر)3
یبل–یبل)4

4و3هايشماره38صفحه16مبحثمطابقاستصحیح)2(گزینه:60پاسخ



آموزشیفیلم هاي 

)غیر حضوري(

memariwww.jaheshguilan.com/nf/لینک دانلود فیلم هاي نمونه

پیام) jaheshguilan@میتوانید به دایرکت پیج اینستاگرام جهش (توانید آموزشی میبراي خرید فیلم هاي 

یا از طریق واتس آپ و تلگرام وماس بگیرید ت013-33311791با شماره ارسال نمایید. همچنین می توانید 

.فرماییداقدام09333035119به شماره

پیام ارسال کنید.Haghgoo_M@همچنین و آي تلگرام جهش 

ما تفاوت ایجاد میکنیم

نظام مهندسی را با جهش تجربه کنیدفیلم هاي آموزشی ویژه آزمونبا کیفیت ترین 

معماريتخفیفات ویژه
1400مرداد حاسبات تا پایان م-و اجراآموزشی نظارتخرید فیلمدرصد تخفیف 51

1400شهریور حاسبات تا پایان م-و اجراآموزشی نظارتخرید فیلمدرصد تخفیف 8

تعرفه جدید فیلم هاي آموزشیمهرماه از اول 

(غیر حضوري)معماريفیلم هاي آموزشیمزایاي 

هره گیري از جزوات مدرسین گروه آموزشی جهشب-1

شاهده چندین باره فیلم کالسها در منزل م-2

اتالف وقت بابت رفت و آمد به موسسهعدم -3

حانرفع اشکال تا روز امتبراي واتس آپتشکیل گروه -4

سترسی کامل به اساتید گروه و مشارکت جمعی و کمک در جهت یادگیريد-5
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