
آموزشیفیلم هاي 

)غیر حضوري(

www.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 
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تعرفه جدید فیلم هاي آموزشیمهرماه از اول 

(غیر حضوري)فیلم هاي آموزشیمزایاي 
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ی)مهندس میرزای-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

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

1صفحه 

1400مرداد عمران اجرا Bحل دفترچه

مقطعابعادباستونیکخمشازناشیکششتحتهايمیلگردگیراییطولتامینبراي-1

450 × 450 mmچنانچه.استشدهاستفادهسردارآجدارمیلگردهاياز،شالودهرد

C20شالودهبتنردهودهبوهمدیگرازmm 110فاصلهباواندودبدونS400نوعازمیلگردها

زیرهايگزینهازیککدامبههامیلگردقبولقابلگیراییطولحداقلباشدC30ستونبتنو

)شودمیفرضمتوسطخمشیقابسازهسیستمومعمولینوعازن؟ (بتبودخواهدترنزدیک
1(500 mm2  (550 mm
3(600 mm4  (650 mm
استصحیح)2(گزینهپاسخ: 

:داریم6–21–9جدولو2–4–3–21–9بندبهتوجهبا
  → = معمولیبتن1
→ Ψ = اندودبدون1

= 110  < 6 = 6 × 25 = 150 →  Ψ = هامیلگردفاصله1.6
Ψاطمینانجهتدرنشدهدادهبتنپوششمقدار = گیریممی1.25

گیریممیراشالودهبتنردهاستشالودهداخلدرسردارمیلگردکهنجاییآاز

= 20 < 42 →  Ψ = + 0.6 = + 0.6 = 0.79

=
. . = × . × . × . × . ×

√
× 25 . = 565.3

= 565.3 ≥ max 150 8 و = 8 × 25 = 200  →

جهتدربتنکششیمقاومتتامینمنظوربهکهفوالديفالیابرايزیرعباراتازیککدام-2

؟استصحیحشوندمیبردهکاربهطبیعیعواملوبارهاازناشیهايخوردگیتركابمقابله
باشدآجبدونوسادهتواندمیالیاف)1
باشدمیلیمتر70حداقلبایدآنهاطول)2
استmm 25طولحداکثرmm 0.5قطربهالیافبراي)3
استقبولقابلmm 50طولوmm 0.6قطربهمجازفالیابراي)4
) صحیح است4: گزینه (پاسخ

داریم:9قسمت ب مبحث 1–5–4–22–9با توجه به بند 

50 ≤ ≤ 100

:                                                         3گزینه 
.

≤ 100  → ≤ 50
غلط می باشد. 3بنابراین گزینه 

50:                                        قابل قبول  4گزینه  ≤ =
.

= 83.33 ≤ 100 →
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2صفحه 

ازصلهفاایناستشدهدادهمیلیمتر40بتنیستونیکبرايبتنیپوشش،سازهنقشهدر-3

.....................تابتنسطحتریننزدیک
شودمیمحاسبهعرضیآرماتوربیرونیبر)1
شودمیمحاسبهعرضیآرماتورمرکز)2
شودمیمحاسبهطولیآرماتوربیرونیبر )3
شودمیمحاسبهطولیآرماتورمرکز)4

) صحیح است1پاسخ : گزینه (
مراجعه شود. 9مبحث 1–3–2–1–پ –9بند 507به صفحه 

نمیصحیحرودمیکاربهبتنساختدرکهآبیمصرفبرايزیرعباراتازیککدام–4

؟باشد
باشدمیPPm 1000مرطوبشرایطدرآرمهبتندرکلریدیونحداکثر)1
باشد7تا4بینبایدمواردهمهدرآبPHمیزان)2
باشدPPm 3000بایدسولفاتحداکثر)3
نیستمجازهیچگاهتنهاییبهبتنکارخانهشدهبازیافتآبازاستفاده)4

پاسخ: گزینه (؟) 
و 2، گزینه هاي 9مبحث 5–3–4–22–9و 4–3–4–22–9بندهاي 456با توجه به صفحه 

صحیح نمی باشند. 4

مشخصهايهآزمونازیککدامهروز28مقاومتمیانگین،بتنآزمایشنمونهیکمقاومت-5

تعدادحداقلباگزینهاست؟،شودمیبرداشتهبتنمخلوطیکازکهزیرهايگزینهدرشده

استمدنظرقبولقابلنمونه
مترمیلی200×100ابعادبهاياستوانههآزمونسه )1
مترمیلی200×100ابعادبهاياستوانههآزموندو )2
مترمیلی300×150ابعادهباياستوانههآزمونسه )3
مترمیلی300×150ابعادبهاياستوانههآزمونکی)4

مراجعه شود. 9مبحث 1–3–3–9بند 57) صحیح است . به صفحه 1پاسخ : گزینه (
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3صفحه 

ناحیهدرمشیخمیلگردهايبینفاصلهحداکثرتركعرضکنترلبرايیکطرفهدالیکدر-6

ضخامتmm 250دالضخامت؟استنزدیکزیرهايگزینهازکیکدامبهبتنکششتحت

رضفS400آننوعوmm 14هامیلگردقطروmm 40خمشیهايمیلگردرويبتنپوشش

؟میشودفرض، برداريبهرهبارهاياثرزیرکششیآرماتورهايدرتنش.شودمی
1(210 mm
2(250 mm
3(300 mm
4(350 mm

) صحیح است3پاسخ : گزینه (
داریم9مبحث 342صفحه 1–3–19–9بند توجه بهبا

380 − 2.5 = 380
×

− 2.5 × 40 = 299  ⟹ 299 

300 = 300 ×
×

= 315

چهازنیستندمنطبقهمبرکامالًساختدقتعدمدلیلبهکهپیچیاتصاالتنصبتجه-7

افزایشراسوراخقطرتوانمیمیزانیچهبهحداکثروسوراخقطرنمودنبزرگجهتیروش

؟داد
مترمیلی5-شعلهبرش)1
میلیمتر3-شعلهبرش)2
میلیمتر3-برقوزنی)3
میلیمتر5-برقوزنی)4

)264صفحه 10(مبحث 264. مطابق جزوه فوالد در صفحه ) صحیح است4(پاسخ : گزینه 
جزوهمطابق 

min



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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4صفحه 

محورينیروي.استشدهاستفادهشدهدادهنشانسازهاز،کارگاهدری تجهیزاتنصببراي-8

نبشیتکیکازموربعضوبراياگر.استشدهمحاسبه⋍موربعضونهاییفشار

شوداستفادهشودمیدادهجوشاتصالورقطرفیکبهآنساقهیکانتها،دودرکه

محاسباتدرراعضوطول(؟بودخواهدگزینهکدامبامطابققبولقابلمقطعترینکوچک

=. بگیریدنظردرشکلمطابق  (
1(L 45×45×4
2(L 40×40×4
3(L 50×50×5
4(L 55×55×6

باشدمی200الغريحداکثرفشارياعضايدراستصحیح)1(گزینه:پاسخ

= ≤ 200   ⟹ ≤ 7
8.75 ≤

Lبعديکوچکترمقطعنیستجوابوباشدمی77/7برابر)الاشتاز(حداقلژیراسیونشعاع2هگزیندر
دارد8/8ژیراسیونشعاعکهباشدمی4×45×45

 45 × 45 × 4  ⟹ = 3490 
= 200

فوالد جزوه جدول
  = 43.3 

=  ≥
= 0.9 × 43.3 × 3490 = 136 × 10 ≥ 2 × 10

جزوهجدول مطابق 



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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5صفحه 

رزیعباراتازیککدامشدهنوردیدهگرمفوالديساختمانهاينصبواجراخصوصدر-9

؟استصحیح
استمتر4برابرجانصفحهدرIPE 160تیرآهنخم/انحناءشعاعحداقل)1
بیرونمهرهازپیچ،کاملدندانهدوحداقلکردنمحکمازپسکهباشداياندازهبهبایدپیچطول)2

بماند
شوندبرداشتهاصلیجوشکاريانجامازپیشبایدهاجوشلخاکلیه)3
ايرحلهمیکوکاملقطربامیلیمتر12ورقدرمیلیمتر10قطربهايمنگنهروشبهسوراخکاري)4

تاسبالمانع

Tتیرآهن: (بااستبرابرءانحناشعاعمقدار13صفحهدر11مبحثمطابق.استصحیح)1(گزینه:پاسخ
صفحه جان)درخموباشدمیهمانند سپريشکل

≥25×160=4000 mmشعاع انحناء

؟نیستصحیحعبارتکدامفوالديحالصمکردنگالوانیزهمورددر-10
شوداستفادهآبکاريروشازبایدبولت هاکردنگالوانیزهبراي)1
آبکاريومکانیکی،کاهندهگرمايباکردنگالوانیزهروشسهاز،رويبافوالدکردنگالوانیزهبراي)2

شودمیاستفاده
الکترودازترجیحاًوممکنجوشحداقلازبایداتصاالتردگالوانیزهمصالحازاستفادهصورتدر)3

شوداستفادهپوششبدون
استفادهزنگضدفوالدازگالوانیزاسیونجايبهاستالزمباشدباالخوردگیدرجهکهصورتیدر)4

شود

4–3–2–3–11دبنسومفصل11مبحثمطابقاستصحیح)1(گزینه:پاسخ
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6صفحه 

مناسبتهویهقابلکهآلودههايمحیطدراستفادهموردحفاظتیهايماسکمورددر-11

؟استصحیحگزینهکدامنیستند
درآزادفضايدروآلودهمحوطهازدوربایدنیستنداستفادهموردکهموارديدرراتنفسیماسکهاي)1

قراردادقرارهوامعرضمحل
دیگرنفریکاختیاردرتوانمیساعتنیمازکمتراستفادهصورتدررانفریکتنفسیماسک)2

قرارداد
دیگرنفریکاختیاردرکردنضدعفونیوشستشوبدوننبایدرانفریکاستفادهموردتنفسیماسک)3

دادقرار
دادقراراستفادهموردآورزیانمحیطیشرایطتمامیدرتوانمیرااستانداردتنفسیماسکنوعهر)4

) صحیح است. 3ینه (پاسخ : گز
باید باشدSt37از جنس فوالد نرم 29صفحه 12مبحث 

؟استصحیحعبارتکدام-12
باشدبایدمترسانتی25حداقلکارسکويیاطبقهکفازموقتحفاظتینردهارتفاع)1
شودخودداريشدهاجراهايسقفرويمصالحازمیزانهرکردنانباراز)2
باشد1حداقل بایدواردهبارهايبهنسبتهاقالباجزايکلیهرايبطراحیاطمینانضریب)3
میتعبیهوبینیپیشجابجاییدرسهولتمنظوربهبتنیساختهپیشاحداثدرکههاییقالب)4

باشدباید)ST37( نرمفوالدجنسازگردند
) صحیح است. 4پاسخ : گزینه (

77صفحه 12مبحث 

؟استصحیحزیرگزینهکدامکارگاهدرایمنینکاتمورددر-13
استمجازکارگرانتوسطدستبابارحملبراينردبانازاستفاده)1
استمتر9طرفهیکنردبانازاستفادهبرايترازدوارتفاعاختالفحداکثر)2
استمتر0.9افرادعبوربرايشیبدارراهعرضحداقل)3
کارهايبرايگیرندمیقراراستفادهموردداربستیگاهجابرايکهچوبیهتختگاههايتکیهفاصله)4

باشدمتر2بایدحداکثرسنگین
) صحیح است. 2پاسخ : گزینه (

3–3–7–12بند 53و صفحه 1–3–7–12بند 52صفحه 12مبحث 
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7صفحه 

مینزمیالکترودهايانواعازیککدامجزء)مسلحبتن(بتنداخلفوالديمیلگردهاي-14

؟باشند
ايصفحهالکترودهاي)1
افقیالکترودهاي)2
قائمالکترودهاي)3
استصحیحردوه2و1هايگزینه)4

) صحیح است.2پاسخ: گزینه (
مراجعه کنید.13مبحث 3–2–10–بند پ 164به صفحه 

یککدامبامطابقMPa 700تسلیمتنشباورقهايجوشکاريازپسبازرسیانجامزمان-15

؟استزیرهايگزینهاز
جوششدنخنکازپسبالفاصله)1
جوششدنخنکازپسروز2)2
جوششدنخنکازپسروز1)3
جوششدنخنکازپسساعت1)4

راهنماي اتصاالت جوشی پاراگراف آخر211) صحیح است. مطابق صفحه 2پاسخ: گزینه (

؟باشدنمیصحیحرانفجابرابردرمقاومهايسازهمورددرعبارتکدام-16
اتصاالتازاستفادهامکان،فنیمشخصاتباانطباقصورتدرانفجاربرابردرمقاومهايسازهدر)1

داردوجودپوششیوصلهجايبهمکانیکی
داردسازمقاومتبرمثبتتاثیرجرمافزایشانفجاربرابردرمقاومهايسازهدر)2
مقاومهايسازهبرايشودمیسازهبرواردحداکثرابشتوسرعتکاهشباعثچونمیراگرواگرجد)3

مناسبندانفجاربرابردر
باشدنمیانفجاربرابردرمقاومسازهبرايمناسبیمصالحمسلحغیربناییمصالح)4

) صحیح است. 3پاسخ : گزینه (
پاراگراف آخر58صفحه 21مبحث 

؟باشدنمیصحیححریقازفراروبناازخروجهايراهبرايزیرعباراتازیککدام-17
استمجازساختماندرشرایطیرعایتوحفظباقوسیايهپلهازاستفاده)1
استمجازاداريواحدهايازبرخیدرمارپیچهايپلهازاستفاده)2
باشدسانتیمتر65ازکمترنبایدمارپیچهايپلهمفیدعرض)3
شودگرفتهنظردربیشترسانتیمتر20ازنبایددنبومجازصورتدرمارپیچپلههرارتفاع)4

) صحیح است. 4پاسخ : گزینه (
مراجعه شود 7–3–4–6–3و 6–3–4–6–3بندهاي 92صفحه سوممبحث 
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8صفحه 

؟ استصحیحفضاهاعمومیالزاماتباارتباطدرزیرعباراتازیککدام-18
هرلبهازکهاستمتر2.05مسیرطولتمامدرآنهاهايدپاگروهاپلهسرگیرغیرارتفاعحداقل)1

میشودگیرياندازهپلهکف
استبالمانعپلهراههرهايپلهکفدرمختلفهايرنگباسنگازاستفاده)2
یابدامتدادبامسطحتاساختمانعمومیپلکانیکبایدحداقلهاساختمانتمامیدر )3
باشدپله12بایدهموارههاساختماندراگردپدوبینهايپلهتعدادحداکثر)4

) صحیح است. 1پاسخ : گزینه (
4بند و49و 48صفحات7–7–1–5–4و 6–7–1–5–4و 5–7–1–5–4به بندهاي 

مراجعه شود4مبحث 51صفحه 2–12–1–5–

صحیحگزینهکدامپختفضاهايوهاآشپزخانهالزامیهاياندازهحداقلمورددر-19

؟نیست
باشدترم1.8بایدمستطیلشکلبههايآشپزخانهدرموازياصلیدیواردوفاصلهحداقل)1
باشدمربعمتر2حداقلبایدکارفضايبراي،بنديقفسازخارج،آشپزخانههرآزادمساحت)2
باشدمربعمتر5.5حداقلبایدآشپزخانههرکلمساحت)3
باشدمتر2.65حدودبایددایرهشکلبهواطرافدیواربهمحدودآشپزخانهیکقطرحداقل)4

) صحیح است. 2پاسخ : گزینه (
7–4: منظور از حداقل فاصله دو دیوار اصلی موازي همان عرض آشپزخانه است که با توجه به بند 1گزینه 

صحیح می باشد86صفحه 12–1–1–
باشد75/2باید 86صفحه 10–1–1–7–4ه بند : با توجه ب2گزینه 
صحیح می باشد86صفحه 10–1–1–7–4: با توجه به بند 3گزینه 
متر مربع است بنابراین حداقل قطر آشپزخانه دایره 5/5: با توجه به اینکه مساحت آشپزخانه حداقل 4گزینه 

اي برابر است با : 
= 5.5 → ≃ 2.65

؟استصحیحزیرعباراتازیککدام-20
شودمیتولیدیلویواليخاك-ماسه–زندهآهککردنمخلوطازساروجمالت)1
کرداضافهرسخاكآنبهتواننمیگچمالتکردنکندگیربرايخاكوگچمالتدر )2
نیستخوبیحرارتیعایقواستنامناسبیصوتیجاذبپرلیتوگچمالت)3
میمناسبرویهقشربرايویرگکندراآنگچوزنیقسمتیکبهشکفتهآهکقسمتدوافزودن)4

سازد
) صحیح است. 4پاسخ : گزینه (

7–2–2–5–5بند 33صفحه 5مبحث 
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9صفحه 

قراراستفادهموردواتاقدمايتنظیممنظوربهساختماندرکههاییپنجرهودرببراي-21

دهید؟میپیشنهادرامصالحکدامگیرند،می
شوندهتمیزخودهايشیشه)1
فتوکرومیکهايشیشه)2
ترموکرومیکهايشیشه)3
انعکاسضدهايشیشه)4

) صحیح است. 3پاسخ : گزینه (
168صفحه 5مبحث 

اولویتترتیببهراساختماندرصنعتیفلزاتترینپرمصرفزیرهايگزینهازیککدام-22

؟کندمیمشخص
روي-مس–آلومینیوم–فوالد)1
روي-آلومینیوم–مس–فوالد)2
مس–روي–فوالد–آلومینیوم)3
قلع–مس –فوالد–آلومینیوم)4

) صحیح است. 1پاسخ : گزینه (
154و 153صفحات 5حث مب

؟آیدنمیحساببهمعدنیپشمجزءزیرحرارتیهايعایقازیککدام-23
سربارهپشم)  4چوبپشم)  3شیشهپشم)  2سنگپشم)1

) صحیح است. 3پاسخ : گزینه (
95صفحه 5مبحث 
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10صفحه 

باوmm 800ارتفاعبههاییپایهاز،استاجتماعمحلکهساختمانکیهاينردهدر-24

بدونمحاسباتیزندهبارهايازناشیخمشیلنگرحداکثر.استشدهاستفادهmm 600فواصل
شکلدرمیانیهايهمیل؟استترنزدیکزیرهايگزینهازیککدامبهپایههربرواردبارضریب

.استمیلیمتربهشکلدرادابع.استشدهدادهنشان

1(0.4 kN.m2  (0.8 kN.m
2(1 kN.m4  (1.2 kN.m
) صحیح است4گزینه (»: پاسخ

داریم: 6مبحث 1–7–5–6بند 27با توجه به صفحه 
= 1 × 0.8 = 0.8 .

max                                                                                  → = 1.2 .
= [2.5 × 0.6] × 0.8 = 1.2 .

استاتیکیروشبهبادبارمحاسبهمتر10موثرعرضبازیرهايساختمانازیککدامدر-25

آورددستبهتوانمیتجربیروابطازراطبیعیارتعاشتناوبزمان؟استکافی
متر30ارتفاعبههمگرامهاربندنوعازجانبیباربرسیستمباساختمان)1
متر30ارتفاعبهفوالديخمشیقابباساختمان)2
متر35ارتفاعبهبتنیخمشیقابباساختمان)3
متر40ارتفاعباساختمانهرنوع)4

) صحیح است. 1پاسخ: گزینه (
، 6مبحث 74و 73صفحه 4–1–10–6با توجه به بند 

باشدهاآنعرض موثربرابر4یامتر60ازبیشآنهارتفاعاکهبلندهايساختماندر
باشد،ثانیه5.1ازبزرگترآنطبیعیارتعاشاتتناوبزمانکهنرمهايساختمانسازهدر
آنهاطبیعیارتعاشاتتناوبزمانکههادکلومخازنها،دودکشنظیرنرمساختمانیغیرهايسازهدر

نیستکافیاستاتیکیروشبهبادبارمحاسبهاست،ثانیه1ازبزرگتر
=:                                  1گزینه  0.044 = 0.044 × 30 = 1.32 ≤ 1.5 →
=:  روش استاتیکی کافی نیست  2گزینه  0.12 . = 0.12 × 30 . = 1.82 ≰ 1.5 →
=:  روش استاتیکی کافی نیست  3گزینه  0.07 . = 0.07 × 35 . = 1.71 ≰ 1.5 →
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11صفحه 

برچنانچه.است1.2m-، شمالدرطبقهیکرفاهیساختمانیکشالودهزیررقومباتراز-26

-ترازهايحدفاصلدرروانگراییمستعدالیهیکوجود،ژئوتکنیکمطالعاتگزارشاساس

5.5m7.5-تاmباشدشدهتوصیه)شمع(عمیقهايپیزااستفادهدلیلهمینبهودهبومحرز،

ازشمعطول؟باشدنیازموردقائمهايشمعصحیحطولتواندمیزیرهايگزینهازیککدام

.شودمیگیرياندازهشالودهزیرتراز
1(8 m2  (5.5 m3  (4 m4  (2.5 m

) صحیح است.1پاسخ : گزینه (
گیردقرارروانگرخاكدرکهشمعیطول2800نامهآیین1–3–1–2–6بند79صفحهبهتوجهبا

استنوكباربريظرفیتفاقد،گیردقراراروانگرالیهدرنیزعشمنوكچنانچهواستاصطکاکیمقاومتفاقد
.استصحیح)1(گزینهبنابراینگیردبقرارمتر3/6ازبیشیعمقدربایدشالودهزیرازشمعطولبنابراین

)یابدادامهروانگراالیهازبعدمتر5/1تامعموًال(

100جرمباسیمانماسهمالتباسانتیمتر10ضخامتبهمجوفآجرمربعمتریکوزن-27

اجراگچسانتیمتریکواكخوگچمالتسانتیمتر2آنطرفهردرهرگاهمربعمتربرکیلوگرم

؟بودخواهدمربعمتربرنیوتنکیلوچند،باشدشده
1(2.252  (1.903  (1.754  (1.45

) صحیح است2پاسخ: گزینه (

→  = مالت گچ و خاك 1600

= 100 + [1300 × 0.02] + [1600 × 0.04] = وزن یک متر مربع یوار     190

= 1.9

→ = مالت گچ1600

آجر مجوف با مالت ماسه و سیمان
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12صفحه 

دورهوآماريمطالعاتاساسبردبامبنايسرعتخاصساختمانیکبرايهرگاه-28

ازیککدامبابقمطاقبولقابلسرعتحداقل،گرددتعیینسال50ازبیشیامساويبازگشت
؟بودخواهدزیرهايگزینه
ثانیهبرمتر22)  2ثانیهبرمتر19)1
ثانیهبرمتر28)  4ثانیهبرمتر25)3

) صحیح است2پاسخ: گزینه (
کیلومتر در ساعت 80، حداقل سرعت باد نباید کمتر از 6مبحث 2–10–6د بن75با توجه به صفحه 

=باشد.                                                                 80 × = 22.22 ⁄

؟ستاصحیحمنفردهايپیمورددرزیرهايگزینهازیککدام-29
باشدزدگییخعمقزیربایدپیرويتراز)1
شوداجراشدهبهسازيخاكرويبربایدپی ن)2
استمتر0.5منفردپیضخامتکمترین)3
فاصلهبرايمحدودیتیباشدقائمیکبهافقی2کندمیوصلهمبهرامسطحزمیندوکهشیبیاگر)4

نداردوجودباالدرشیبلبهازپیلبه
) صحیح است. 4(پاسخ: گزینه

7بندطبقازطرفی.پیضخامتنهباشدمتر5/0بایدحداقلازپیعمق7مبحث33صفحهبهتوجهبا
بااگر،شدهگفته،نشدهقائلشیبدارسطحتاپیلبهفاصلهبرايمحدودیتیبردوم3–1–7–4–

محدودیتی،شودنانجامتحلیلنکندبرخوردراگوشودانجامپایداريدقیقتحلیلکندقطع1به2بشی
استنشدهگفتهفاصلهبراي

کدام،باشدمتر10نیزصفرترازازگودعمقوبودهحساسبسیارگودمجاورساختماناگر-30

؟استگوخطردهندهنشانزیرهايگزینهازیک
زیادبسیار)1
زیاد)2
معمولی)3
ℎاینکهبهتوجهبا)4 ℎ⁄نمودتعیینراگودخطرتواننمییستنمشخص

) صحیح است1پاسخ: گزینه (
، ساختمان بسیار حساس می باشد و با توجه به بند 7مبحث 18صفحه 6–4–3–3–7با توجه به بند 

، خطر گود بسیار زیاد است7–4–3–3–7
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13صفحه 

؟نیستصحیحزیرهايعبارتازیککدامآزمایشیهايشمعبارگذاريمورددر-31
باشدمیجانبیوفشاري،کششیبارگذاريشاملهاشمعبارگذاريآزمایش)1
باشدطراحیباربرابر5/1حداقلبایدوارده، بارهاشمعاستاتیکیبارگذاريدر)2
گیردصورتآنهااستاتیکیآزمایشازبعدبالفاصلهباید،هاشمعدینامیکیبارگذاري)3
شودمیدادهادامهگسیختگیحدتامعموًال،کششدرهاشمعبارگذاريآزمایش)4

) صحیح است3پاسخ: گزینه (
1–1–8–6–7هايبه بندو 66صفحه 3–4–8–6–7و 7–3–8–6–7هايبه بند

مراجعه شود7مبحث 64صفحه 3–1–8–6–7و 

یککدام)ايلرزهبارگذاريشرایطازغیر(ارهادیوپشتدرخاكفشارتعیینمورددر-32

؟نیستصحیحزیرعباراتاز
شودمیاستفادهمحركحالتدرخاكفشاراز،لغزشقابلیاپذیرانعطافهايدیواربراي)1
استفادهمقاومحالتدرخاكفشاراز،استمتکیسقفبهآنهاانتهايکهزیرزمیندیوارهايبراي)2

شودمی
استفادهسکونحالتدرخاكفشاراز،استمتصلسقفبهآنهاانتهايکهزیرزمینارهايدیوبراي)3

شودمی
استفادهسکونحالتدرخاكفشارازکمخیلیلرزشقابلیاپذیريانعطافبادیوارهايبراي)4

شودمی
) صحیح است2پاسخ: گزینه (

مراجعه شود7مبحث 40صفحه 5–3–4–5–7به بند 
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3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

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

14صفحه 

طبیعیشیبیکمجاوردرسیمانمخزنیکاحداثبهمجبور،ساختمانیکارگاهیکدر-33

لبهتاپیلبهفاصلهحداقلشکلتغییروپایداريدقیقتحلیلبدون)،شکلمطابق(هستیمزمین

؟استترنزدیکزیرمقادیرازیککدامبهشیب
1(= 0.5 
2(= 3.6 
3(= 4.5 
4(= 7.5 

) صحیح است2پاسخ: گزینه (
مورد ب3–1–7–4–7به بند با توجه 
داریم7مبحث 

= 2ℎ = 2 × 4 = 8

= − = 8 − = 3.56

؟استصحیحزیرمواردازیککدامگرمساروجمالتمورددر-34
نموداضافهمالتبه)بزپشم(ییلوkg 100بایدگرمساروجمالتمکعبمترهرازايبه)1
باشدنمیمجازساختمانمختلفهايقسمتبنديآبدرگرمساروجمالتازاستفاده)2
نمودگرمC°60تارامالتبایدگرمساروجمالتتهیهدر)3
نموداستفادهاندودکاريدرتوانمیگرمساروجمالتاز)4

) صحیح است4پاسخ: گزینه (
قسمت مالت ساروج مراجعه کنید8مبحث 17به صفحه 



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف
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15صفحه 

؟باشدنمیصحیحقائموافقیکالفهايضوابطوردمدرعبارتکدام-35
باشدداشتهپوشانیهممیلیمتر400اندازهبهبایدقائمیاوافقیکالفهايتالقیمحلدرمیلگردها)1
نباشدکمترمیلیمتر50ازدیوارزیرکالفمورددرطولیمیلگرداطرافبتنپوشش)2
باشدمیلیمتر10قطرحداقلیاآجداروعنازبایدقائمهايکالفدرطولیمیلگردهاي)3
نباشدکمترمیلیمتر25ازقائمکالفدرطولیمیلگردهاياطرافبتنپوشش)4

) صحیح است1پاسخ: گزینه (
شودمراجعه پقسمت 8مبحث 56به صفحه 

؟نیستصحیحزیرهايعبارتازیککدامبناییساختمانهايمورددر-36
افزودگچآنبهنبایدسیمان-ماسهمالتکردنزودگیربراي)1
استمعتبر1به3تا1به5ازسیمانبهماسهنسبت،سیمان–ماسهمالتدر)2
شودریختهوتهیهماسهیکوسیمانیکحجمینسبتبهبایدسیمانیدوغاب)3
میمجازآهکگلوکاهگل،گلهايمالتازکدامهرازاستفادهسنگیهايساختمانساختدر)4

باشد
) صحیح است4پاسخ: گزینه (

مراجعه شودت مالت هاي گلیمورد8مبحث 18به صفحه 

آثارکردنلحاظبراي،بابلدرصافسقفبامسکونیطبقه4ساختمانیکاحداثبراي-37

؟شودگرفتهنظردربایدچقدرمجاورزمینمرزاز)بام(طبقهآخرینفاصلهحداقل،زلزله

نزدیکاستm 14.0ه لوداشرويازساختمانکلهايارتفاعوm 0.8ساختمانودهشالارتفاع

؟کنیدانتخابراپاسخترین
1(150 mm
2(140 mm
3(75 mm
4(70 mm

) صحیح است4پاسخ: گزینه (
داریم:8مبحث 23صفحه 1–1–3–8با توجه به بند 

0.005 × 14000 = 70



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف
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16صفحه 

؟استصحیحايسازهغیردیوارهايمورددرزیرعباراتازیککدام-38
گردندجدااصلیسازهازدیوارهاهاساختمانکلیهدربایدهمواره)1
صفحهداخلاینرسینیروهاياثرتحتبایدصرفاًآنهااتصاالتودیوار،پیوستهغیردیوارهايدر)2

شوندکنترل
آنبرواردنیروهايبرآوردبرايآنسختیشوداستفادهاصلیسازهبهشدهچسباندهدیوارازگاههر)3

شودگرفتهنظردرباید
کنندمیایجادمزاحمتايسازهرفتاربرايکنندمیپیدااتصالکفبهفقطکهپیوستهغیردیوارهاي)4
استصحیح)3(گزینهپاسخ: 

شودمراجعه2800نامهآیین6پیوست1–4–1–6–پ بند2صفحهبه

؟نیستصحیحايسازهغیردیوارهايمورددرزیرعباراتازیککدام-39
واداربهودهدمیکاهشرادیوارآزادارتفاعکهتیركازبایدمتر5/3ازبیشارتفاعبادیوارهايدر)1

نموداستفادهشودمیوصلستونو
باشدمیطبقهکفتاکفارتفاع0.01اندازهبههاستونازداخلیدیوارهايجداسازيفاصله)2
ستوننزدیکیدرانتهاییواداراجرايبهلزومیمتر5/3ازکمترارتفاعبهبلوکیهايتیغهدر)3

باشدمین
شوداستفادههابیمارستاندرپانلیخارجیدیوارهايازکهاستارجح)4
استصحیح)2(گزینه:پاسخ

–1–4–1–6پو3–1–1–4–1–6پبندهايو2صفحه1–1–1–4–1–6پبندبه
اشتباهشودمراجعه2800نامهآیین6پیوست4و3صفحه5–1–1–4–1–6بندو3صفحه4–1

خارجیدیواردشمیگفتهبایدکهاستایندر2گزینه

بحرانیناحیهدرتیرطولیآرماتوربرايوصلهکدامازاستفادهویژهبتنیخمشیقابدر-40

؟استمجاز
ویژهشرایطباوجوشیوصله)1
نیستمجازتیرطولیآرماتوروصلهبحرانیناحیهدرکًال)2
ویژهشرایطباو2گروهمکانیکیوصله)3
ویژهیطشراباو1گروهمکانیکیوصله)4

) صحیح است3پاسخ: گزینه (
مراجعه شود9مبحث 362صفحه 7–2–2–6–20–9به بند 



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

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

17صفحه 

؟نیستصحیحگزینهکدامبتنتهیهجهتآرمهبتنهايساختماناجرايدر-41
می باشدمجازرعایت شرایطیبابتنتولیدهايکارخانهشدهبازیافتآبازاستفاده)1
تواننمیراشدهفرآوريبازو)فوالدبدونبتنیقطعاتکردنخردازحاصل(زیافتیباهايسنگدانه)2

نمودمصرفايسازههاينبتدر
درآنهاجایگزینموادوسیمانوزنبایدبتنمخلوطدر)W/C( سیمانبهآبنسبتمحاسبهدر)3

شودگرفتهنظر
بینآنهاقطربهطولنسبتوبودهآجداردبایآنکششیمقاومتتامینجهتبتندرفوالديالیاف)4

باشد100تا50
) صحیح است2پاسخ: گزینه (

مراجعه شود9مبحث 456صفحه 4–2–4–22–9به بند 

مقدارچهΦ25کششدرجدارآطولیمیلگردمهاربرايروبروشکلدرtطولحداقل-42

؟است
مترمیلی275)1
مترمیلی200)2
ترممیلی175)3
مترمیلی140)4

) صحیح است2پاسخ: گزینه (
داریم9مبحث 421صفحه جدولبه با توجه 

= max[4  , 65 ] +
خم قطر

+

= max 4 × 25 = 100 65 و + × + 25 = 200



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 
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18صفحه 

S400نوعازویژهبتنیخمشیقابباسازیکمحاسباتدراستفادهموردهايمیلگرد-43

کنترلبدون،شوداعالمMPa 530میلگردهاتسلیمتنشآزمایشنتیجهاساسبرچنانچه.است
؟استحصحیزیرهايگزینهازیککدام،محاسباتمجدد
نموداستفادهطولیآرماتورهايعنوانبهمیلگرداینازتواننمی)1
نموداستفادهتوانمیاستمحاسباتیمقدارازبیشآرماتورتسلیمتنشاینکهبهتوجهبا)2
کرداستفادهتواننمیاصالًتیرهادرخاموتبراي)3
آرماتورعنوانبهتوانمیباشدMPa 700آزمایشگاهدرشدهگیرياندازهکششیتابکهصورتیدر)4

کرداستفادهطولی
) صحیح است1پاسخ: گزینه (

داریمقسمت الف9–8–4–9بند 69با توجه به صفحه 
− ≤ 125 → 530 − 400 = 130 ≰ آزمایشگاهی125

ن آرماتور طولی استفاده کنیم. از آنجایی که بند الف ارضا نشد نمی توانیم به عنوا

ویژههايسیستمباهايسازهدرطراحیدراستفادهموردهايفوالدنوعخصوصدر-44

؟استصحیحعبارتکدامايهلرز
گیرياندازهتسلیمتنشبهآزمایشگاهدرشدهگیرياندازهکششیبتانسبتطولیآرماتورهايبراي)1

باشد1.25حداکثرشده
استمجازبرشیخاموتعنوانبهMPa 550ازبیشتسلیمتنشباآرماتورهايازاستفاده)2
درتسلیمتنشازآزمایشگاهدرشدهگیرياندازهتسلیمتنشویژههايقابعرضیآرماتورهايدر)3

رودفراترMPa 125ازبیشبایدمحاسبات
لرزهویژههايسیستمدرکنندهرمحصوعنوانبهMPa 700با تنش تسلیم  آرماتورهايازاستفاده)4

استمجازیخاصشرایطبااي
) صحیح است.4پاسخ: گزینه (

باید به جاي حداکثر گفته شود حداقل69قسمت ب صفحه 9–8–4–9: با توجه به بند 1گزینه
مجاز نیست550بیش از 70صفحه 10–8–4–9و بند 68: با توجه به جدول صفحه 2گزینه 

باید به جاي آرماتور عرضی گفته شود آرماتور 69قسمت الف صفحه 9–8–4–9: با توجه به بند 3ینه گز
مگاپاسکال فراتر رود.125طولی و همچنین نباید از 

، این گزینه صحیح است70صفحه 10–8–4–9: با توجه به بند 4گزینه 



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 
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جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
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19صفحه 

مفصلمحلتوانمیزیرفوالديشدهتاییدپیشازگیرداراتصاالتازیککدامدر-45

؟گرفتنظردرستونبردرراپالستیک
هپیچ4فلنجیگیرداراتصال)1
جوشینشدهتقویتگیرداراتصال)2
سريزیروروسريورقکمکبهپیچیگیرداراتصال)3
زیرسريوروسريورقکمکبهجوشیگیرداراتصال)4
استصحیح)2(گزینه:پاسخ

آخرخط) 10مبحث(جزوه254صفحهدرشدهتاییدپیشازگیرداراتصاالتدرايلرزهبطضوامطابق
3شماره

؟نیستصحیحفوالديقطعاتسطوحآمیزيرنگمورددرزیرهايگزینهازیککدام-46
فاصلهدرآمیزيرنگبایدشدخواهندجوشآمیزيرنگازپسکهفوالديسازهازهاییقسمتدر)1

شودمتوقفجوشخطازيلیمترمی50
شوندتهیهکارخانهیکازبایدآسترورویهرنگهاي)2
گیردصورتموقلمباهوابدوناسپريبابایدبزرگسطوحآمیزيرنگ)3
میباشدمجازکلیطوربهتماسسطوحکردنرنگ)،اصطکاکیغیر(اتکاییاتصاالتدر)4

استصحیح)3(گزینه:سخپا
میاستفادهگیريلکهدرتنهاموم قلاز-ب بند) 270صفحه10مبحث(27صفحهدرالدفوجزوهمطابق

شود
جزوهمطابق 



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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20صفحه 

IPE 260اززیرشکلمطابقنبتدرمحاطمختلطستونیکطراحیدرکنیدفرض-47

مختلطمقطعابعاداگر.اندشدهجوشفوالديمقطعهايبالها بهمیخگلوشدهاستفاده
450×450 mm ،معمولیمخصوصوزنبابتنومیلیمتر15برابرخ هامیگلرويبتنپوشش

؟استترنزدیکزیرزیرمواردازیککداممیخ ها به گلقطرحداکثر،باشد
1(14 mm
2(16 mm
3(18 mm
4(20 mm

استصحیح)2(گزینه:پاسخ

استمختلطصورتبهستوناینکهآنجاازاستمترمیلی2میخگلقطرحداکثرخمشتحتمقاطعدر
بودنجوشیصورت سوال کششی یامنتها.کرداستفاده10مبحث137صفحهجدولازبایستمیبنابراین

منظورتنظربهکندمیجلوگیريفوالدازبتنخوردنسرازمیخگلآنجااز.استنکردهمشخصرامیخگل
باشدبرشیحالت

= × = hمیخگلارتفاع80

داریممعمولیبتنبرايوبرشیباربراي137صفحهجدولطبق

≥ 5   ⇒ ≥ 5 ≤ 16



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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21صفحه 

.استمقابلشکلمطابقباللببهلبجوشمنظوربهتیریکجاندردسترسیسوراخ-48

کدام،باشدگرفتهصورتجانبههابالجوشکاريتکمیلازقبلهاسوراخاینکهصورتیدر

)استmm 25هابالضخامتوmm 12جانورقضخامت؟(استزیرصحیحهايازگزینهیک
1(ℎ = =  و 45 25 
2(ℎ = =  و 55 45 
3(ℎ = =  و 25 25 
4(ℎ = =  و 25 45 

استصحیح)4(گزینه:پاسخ
سوراخارتفاعودسترسیسوراخطولمقدار) 143صفحه10مبحث(143صفحهدرفوالدجزوهمطابق

آیدمیدستبهزیرصورتبهدسترسی

≥ max 40 = 1.5 و max 40 1.5 و × 12 = 40

max 20 =  و 12 = 20 ≤ ≤ 50

جزوهمطابق 



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

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

22صفحه 

؟افتدمیاتفاقزیرشکلازمقطعکدامدراتصالچشمهدربرشحداکثر-49
= . =  و . =  و =  و = و .

1 – 1مقطع )1
2 – 2مقطع )2
3 – 3مقطع )3
4 – 4مقطع )4

استصحیح)2(گزینه:پاسخ
مشتركفضايدراتصال، چشمهشداشاره) 10مبحث(تجزوادر187و186هصفحدرقبالًکههمانطور

استبحرانی2–2مقطع مشتركفضايایندربنابراینداردقرارستونهاوتیرها

؟استصحیحفوالديهايسازهآمیزيرنگبارابطهدرزیرعباراتازیککدام-50
انجامترمیمعملیاتکهنیستنیازيببیندهصدمقطعاترنگنصبعملیاتاجرايحیندراگر)1

گیرد
استبالمانعقلموبابزرگسطوحآمیزيرنگ)2
گیردانجامباشدباالرطوبتدرصدکهزمانییاسردهوايدرنبایدکاريرنگونقاشی)3
درآمیزيرنگبایدشدخواهندجوشکاريرنگازپسکهفوالديسازهازیهایلبهوسطوحدر)4

شودمتوقفجوشخطازيمترمیلی100هفاصل
ربند) 10مبحث(فوالدجزوه272صفحهمطابقاستصحیح)3(گزینه:پاسخ

جزوهمطابق 



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

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

23صفحه 

؟باشدنمیمجازاتکاییاتصالدرزیرهايسوراخازیککدام-51
شدهبزرگسوراخ)1
استانداردسوراخ)2
باشدنیروامتدادبرعمودسوراخطولیامتدادهرگاهکوتاهلوبیاییسوراخ)3
باشدنیروامتدادبرعمودسوراخطولیامتدادگاههربلندلوبیاییسوراخ)4
2شماره) بند ب 10مبحث(فوالدجزوه159صفحهمطابقاستصحیح)1(گزینه:پاسخ

هجزومطابق 

استفادهشکلمطابقموقتمیلگردهايازنصبمرحلهدرفوالدياسکلتیکمهاربراي-52

) kN 110میلگردنیازموردومتمقاچنانچه.شودمی پیچقطرحداقل،باشدشدهبرآورد( 

برشسطح؟استزیرهايگزینهازیککدامبامطابقA325نوعویکطرفهبرشفرضبااتصال

گذردمیشدههدندانقسمتاز
1(M20
2(M22
3(M25
4(M28

مطابق(کنیممیحلاتکاییاتصالفرضبابنابرایناستموقتاتصالچوناستصحیح)3(گزینه:خپاس
)163صفحهدرجزوهروابط

×  ≥ خارجی بار =
0.75با فرض  × × ≥                                                         ≤ 24

0.75 × 0.45 × 800 × × 1 ≥ 110 × 10                       ⟹ = 22.7
بیشتراطمینانبرايرسیممیموردنظرجواببه25قطرانتخاببابنابرایننداریم24قطرگزینهدرچون

=کنیممیکنترلدیگربارراجواب 25 > 24  ⟹   = 725
0.75 × 0.45 × 725 × × 1 ≥ 110 × 10                       ⟹ ≥ 23.9

استدرستM25بنابراین
جزوهبق مطا



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

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

24صفحه 

Saقطعاتسطحسازيآمادهدرجه،جوشیاتصاالتبافوالديسازهیکهاينقشهدر-53

کدام.شودمیسازيآمادهSa 3درجهتاقطعاتازیکیاشتباهبهاجرادر.استشدهتعیین2.5

؟استصحیحموردایندرزیرهايگزینهازیک
شودتعویضبایدنظرموردقطعه)1
شوددادهافزایشبایدنظرموردقطعهرنگالیهضخامت)2
استبالمانعهانقشهدرشدهتعریفروالبامطابققطعهازاستفاده)3
گیردقرارنظرتجدیدموردبایدنظرموردقطعهبهاتصالایجادبرايمصرفیلکترودا)4

بیشتر تمیز کردن اشکالی ندارد269. مطابق جزوه فوالد در صفحه استصحیح)3(گزینه:خپاس
جزوهمطابق 

؟نیستساختمانازمراقبتونگهداريجهتالزمهايبررسیجزوزیرمواردازکدامیک-54
داخلیهايه دیواردریراتتغیوجود)1
فوالديهايسازهدرخوردگیبرابردرحفاظت)2
طراحیهايدفترچهباسازهبرداريبهرهبارهايمطابقت)3
ساختمانبازرستوسطساختونچهاينقشهتهیه)4

) صحیح است. 4پاسخ : گزینه (
1–2–3–22بند 18صفحه 22مبحث 



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

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

25صفحه 

صورتدریافتازپسماهسهمدتبهپیمانکارچنانچه،عمرانیپروژهیکاجرايدر-55

عمومیشرایطاساسبر،نمایدخودداريکارگرانماههماندستمزدپرداختاز،موقتوضعیت
؟استصحیحگزینهکدامپیمان
کارگراندستمزد،پیمانکاربهکتبیتذکرباکارفرما،مشاورتأثیراب،باشدباراولینبرايکهصورتیدر)1

کندمیکسرپیمانکاروضعیتصورتاولینازدرصد10اضافهبهوپرداخترا
10اضافهبهونمودهپرداختراکارگراندستمزدساراکارفرما،باشدباراولینبرايکهصورتیدر)2

کندمیکسرپیمانکارمطالباتاز،درصد
شدهپرداختهآنوضعیتصورتکهماهیبرايکارگراندستمزدپرداختدرتاخیرتکرارصورتدر)3

کندفسخعمومیشرایطرعایتباراپیمانتواندمیکارفرما،است
راکارگراندستمزد،پیمانکاربهکتبیتذکربامیتواندکارفرما،باشدباردومینبرايکهصورتیدر)4

کندمیکسرپیمانکارمطالباتاز،درصد20اضافهبهوپرداخت
17ماده –شرایط عمومی پیمان –حیح است ) ص3پاسخ: گزینه (

ازنظرصرف(حقیقیاشخاصدرآمدبرمالیاتنرخ،مستقیمهايمالیاتقانوناساسبر –56

؟استچقدر،ساالنهمالیاتمشمولدرآمدریالمیلیاردیکمازادبهنسبت)استثناموارد
1(25%
2(20%
3(15%
هیچکدام)4

قانون مالیاتی 131ه ) صحیح است. طبق ماد1پاسخ: گزینه (

خاتمهوساختمانیپروژهیکدراجراییعملیاتاتمامصورتدر،کارقانوناساسبر-57

،استداشتهکاربهاشتغالسال3مدتبهقراردادمطابقکهکارگري، به معینکارقراردادهاي

؟گیردمیتعلقکارپایانمزایايعنوانبهمبلغیچه
حقوقآخریناساسبرحقوقماه5/4معادل)1
حقوقآخریناساسبرحقوقماه3معادل)2
آخرسالدوحقوقمیانگیناساسبرحقوقماه5/4معادل)3
هیچکدام)4

براي هر سال سابقه یک ماه حقوق به عنوان مزایاي پایان -کار قانون 24) صحیح است. ماده 2پاسخ: گزینه (
پرداخت شودکار



ی)هندس میرزایم-س ضیغمی مهند-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
را هدیه بگیرید)21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد اجرا عمرانپاسخنامه 

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

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

26صفحه 

زمانیچهمجري،ساختماناجرايدفاترمهندسیاشتغالظرفیتتکمیلصورتدر-58

؟نمایدتقبلرادیگريکاراجرايتواندمی
تاییدبااواجرايدستدرساختمانیهايپروژهکلیهاجراییعملیاتفیزیکیپیشرفتکهزمانی)1

باشددرصد70برابراستانسازمانوپروانهصدورمرجع
تاییدبهاواجرايدستدرساختمانیواحدهايازیکهراجراییعملیاتفیزیکیپیشرفتکهزمانی)2

باشددرصد70ساختمانپروانهصدورمرجعوپروژهناظر
توسطکاراتمامگواهیورسیدهاتمامبهاجرادستدرساختمانیهايپروژهازیکیحداقلکهزمانی)3

باشدشدهصادرکنندههماهنگناظر
اواجرايدستدرساختمانیواحدهايازیکهراجراییعملیاتفیزیکیپیشرفتگزارشکهزمانی)4

باشددرصد75برابراستانسازمانوکنندههماهنگناظرتاییدبه
4–4–8بند 40) صحیح است. مبحث دوم صفحه 4پاسخ: گزینه (

بالکنوهاایوانمحاسبهنحوه)مصالحبا(ساختماناجرايقراردادهايمفاداساسبر-59

؟استچگونهزیربناسطحمحاسباتدرباشددیوارطرفدودارايکهمسقفهاي
شودمیمنظورمحاسباتدرآنهاسطحکل)1

شودمیمنظورمحاسباتدرآنهاسطح)2

شودمیمنظورمحاسباتدرآنهاسطح)3

شودمیمنظورمحاسباتدرآنهاسطح)4
154صفحه 8ماده است. مبحث دوم) صحیح4پاسخ: گزینه (

مناقصهدرقیمتپیشنهادارائهدرتبانیبهمربوطانتظامیمجازاتمورددرگزینهکدام-60

؟استصحیحساختمانیوعمرانیهايطرحبامرتبطهايمزایدهوها
ششدرجهتاسهدرجه)1
پنجدرجهتاسهدرجه)2
ششدرجهتاچهاردرجه)3
پنجهدرجتادودرجه)4

17بند 11اصالحیه هیات وزیران صفحه –قانون نظام مهنسی –) صحیح است. 3پاسخ: گزینه (



آموزشیفیلم هاي 

)غیر حضوري(

www.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 

تخفیفات 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)فیلم 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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