
آموزشیفیلم هاي 

)غیر حضوري(

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

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

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

.فرماییداقدام09333035119به شماره

پیام ارسال کنید.Haghgoo_M@و آي تلگرام جهش همچنین 

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

1400شهریورحاسبات 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

آمد به موسسهت وعدم اتالف وقت بابت رف-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)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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 نظارت عمران Bحل دفترچه

،مجددکوبشروشازباربريظرفیتتعیینبراي،هاشمعدینامیکیبارگذاريآزمایشدر-1

؟باشدبایدچقدرحداقلمجددشبکوبااولیهکوبشبینزمانیفاصله
ساعت24ايدانههايخاكدر)1
هفته1ايدانههايخاكدر)2
ساعت24ریزدانههايخاكدر)3
ساعت72ریزدانههايخاكدر)4

صحیح است.1گزینه : 1پاسخ
مراجعه کنید.7مبحث 65صفحه 2-2-8-6-7به بند 

؟باشدنمیصحیحزیرعباراتازیککدامبناییمصالحباساختمانهايمورددر-2
باشدمیمربعمترمیلی130دیوارهادرشوبازاطرافقائموافقیمیلگردهايسطححداقل)1
گاهتکیهبامسلحباربردیوارهايدرو15برابرمسلحغیرباربردیوارهايدرالغرينسبتحداکثر)2

است35برابرساده
یکازآنهاقطرکهاستمجازصورتیدر،آنسطحموازاتبهدیوارهاداخلازهالولهدادنعبور)3

باشدکمتردیوارضخامتششم
باشدهمکفطبقهدیوارهايضخامتازبیشترمیلیمتر100حداقلبایدزیرزمیندیوارهايضخامت)4

صحیح است.4گزینه : 2پاسخ 
مراجعه کنید8مبحث 31صفحه 22-1-3-8: به بند 1گزینه 
مراجعه کنید8مبحث 23صفحه 1-3-8جدول قسمت الف و 10-1-3-8: به بند 2گزینه 
مراجعه کنید8مبحث 29صفحه 19-1-3-8: به بند 3گزینه 
مراجعه کنید8مبحث 24قسمت الف صفحه 4-1-3-8بند ه: ب4گزینه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف
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2صفحه 

؟باشدمیصحیحبناییمصالحباساختمانهامباحثمورددرزیرتعاریفازیککدام-3
باشد3ازکمترضخامتبهنسبتآنافقیبعدکهاستقائمعضوهمانزرج)1
باشدمربعمترمیلی1000ازکمترآنمساحتکهاستخالیفضايهمانحفره)2
باشدضخامتشبرابر10ازبیشترآنطولکهاستقائمعضوهماندیوار)3
گرفتهنظردرآنالغرينسبتمحاسبهبرايکهاستستونیادیواریکضخامتهمانثرموضخامت)4

شودمی

صحیح است.4گزینه :3پاسخ 
مراجعه کنید8مبحث 4صفحه 14-2-1-8: به بند 1گزینه
مراجعه کنید8مبحث 4صفحه 17-2-1-8: به بند 2گزینه
مراجعه کنید8مبحث 5صفحه 20-2-1-8بند ه: ب3گزینه
مراجعه کنید8مبحث 5صفحه 27-2-1-8: به بند 4گزینه 

فلزيپوششاز،چوبیخرپاهايازاستفادهباشیبدارسقفازمسلحغیربناییساختماندر-4

هايتیرچهمحورتومحورفاصلهومتر4یکدیگرازخرپاهافاصلهچنانچه.استشدهاستفاده

میزیرهايگزینهازیککدامچوبیهايتیرچهقبولقابلقطرحداقل،باشدmm 500اصلی

؟باشد
میلیمتر60)  4میلیمتر              90)  3میلیمتر                120)  2میلیمتر160)1

صحیح است.2گزینه :4پاسخ 
میرسیم اما با توجه 160مراجعه کنید. تذکر: از جدول به عدد 8مبحث 76صفحه 2-6-8به جدول 

ضرب شود.0,75زي در به دلیل پوشش فل160به نکته پایین جدول باید عدد 
0.75 × 160 = 120



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 
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3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف
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3صفحه 

گزینهکدامبناییمصالحباهايساختماندربسترمیلگردهايازحفاظتبارابطهدر-5

؟استنادرست
دارندمیلیمتر10ضخامتکهافقیبندهايدرراآنهاتوانمیمیلیمتر6قطربامیلگردهايبراي)1

کردجایگذاري
شونددادهپوششاستمیلیمتر16آنضخامتحداقلکهمالتیبابایدبسترمیلگردهاي)2
باشدمیلیمتر6ازکمترنبایدبسترمیلگردوبناییواحدهايبینمالتضخامت)3
باشدمیلیمتر10تواندمیبسترمیلگردوبناییواحدهايبینمالتضخامت)4

صحیح است.1گزینه :5پاسخ 
برابر قطر 2باید حداقل ضخامت 1در گزینه . مراجعه شود8مبحث 29صفحه 18-1-3-8به بند 

میلیمتر شود12میلگرد یعنی 

ستونطولیمیلگردهايپوششیهايوصلهمحلاجراییهاينقشهدرکهصورتیدر-6

؟باشدنمیصحیحهالهوصاینمورددرزیرعباراتازیککدام،باشدنشدهمشخص
باشدستونبهتیراتصالناحیهازخارجدربایدهاوصلهمحلمتوسطپذیريشکلباهايقابدر)1
اختیارزیادپذیريشکلباهايقابدرستونبهتیراتصالناحیهازخارجدرتواندمیوصلهمحل)2

شودبیشتربرابر33/1هاوصلهپوشانیهمطولاینکهبرمشروطشود
باشدستونطولمیانینیمهدربایدهاوصلهمحلزیادپذیريشکلباهايقابدر)3
شودمیگرفتهنظردرکششبرايهاوصلهدرپوششطولزیادپذیريشکلباهايقابدر)4

صحیح است.2گزینه:6پاسخ 
مراجعه کنید9مبحث 366صفحه 4-2-3-6-20-9و بند 355صفحه 2-2-3-5-20-9به بند 

میلگردگیراییطولتأمینجهتسردارآجدارمیلگردیکانتهاییسرقطرحداقل-7

؟استترنزدیکزیرهايگزینهازیککدامبهکششدر
1(100 mm2  (75 mm3  (60 mm4  (50 mm

صحیح است.4گزینه :7پاسخ 
مراجعه شود9قسمت پ مبحث 1-4-3-21-9به بند 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف
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4صفحه 

صحیحزیرهايگزینهازیککدام،بتنتهیهدرسیمانجایگزینچسبانندهموادمورددر –8

؟نیست
استمجازگدازيآهنکورههايسربارهازاستفاده)1
استمجازطبیعیهايپوزوالنازاستفاده)2
نیستمجازفوالديالیافازاستفاده)3
نیستمجازباديخاکسترازاستفاده)4

صحیح است.4گزینه :8پاسخ 
مراجعه شود9مبحث 455و 454صفحات 3-1-4-22-9به بند 

دارندقرارشدنآبوزدنیخهايهچرخمعرضدرکهبتندوامالزاماترعایتبراي-9

؟باشدنمیصحیحگزینهکدام
باشدمی0.4سیمانیموادبهآبنسبتحداکثر(XFT3)محیطیشرایطدرC30بتنبراي)1
شوداستفادهسازحبابافزودنیموادازبایدبتنساختدر)2
می0.45برابرسیمانیموادبهآبنسبتحداکثر(XFT2)محیطیشرایطدرC30بتنبراي)3

باشد
باشدمیدرصد7.5تا4هاسنگدانهاندازهبامتناسب،C30بتنبرايهواهايحبابدرصدمقدار)4

صحیح است.2گزینه : 9پاسخ 
مراجعه شود9مبحث 517صفحه 5-6-1-پ-9به بند 

؟استصحیحزیرمواردازیککدامحفاظتیهايسازهووسایلخصوصدر-10
باشدمیلیمتر25حداقلضخامتبهچوبیهايتختهازبایدکاربراياستفادهموردموقتهايسقف)1
استبالمانعگونیوسیمیتوريازاستفادهموقتسرپوشیدهراهرويسقفبراي)2
پوشاندهمقاومپالستیکییابرزنتیهايپردهباساختحالدرساختمانخارجیجداربایدشهرهادر)3

شود
25ضخامت حداقلبهچوبیهايتختهازبایدمتر2دهانهبابازشوهايبرايحفاظتیموقتپوشش)4

باشدمیلیمتر
3–6–5–12بند36صفحه12. مبحث استصحیح)3(گزینه: 10پاسخ



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 
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5صفحه 

صحیح)بنابهدسترسیجهتموقتهايسازه(هاداربستمورددرزیرعباراتازیککدام-11

؟نیست
ومتصلهمدیگربهتالقیمحلدربایدگیرندمیقرارمجاورضلعدودرداربستدوکهموارديدر)1

شوندکالف
نیستمجازشدیدبادموقعدرداربسترويبرکارگرانکارکردن)2
استفادهمدتکوتاهحتی،عنوانهیچبهنباید،ساختمانیمصالحکردنانباربرايهاداربستجایگاهاز)3

شود
شوندوصلبنابهمحکموعموديوافقیطوربهمناسبفواصلدربایدهاداربست)4

10–2–7–12بند51صفحه12است. مبحث صحیح)3(: گزینه11پاسخ

ازیککدامزیستمحیطحفاظتوایمنیمسئولیتبارابطهدرساختمانیکارگاهدر-12

؟باشدمیصحیحزیرموارد
زیستمحیطحفاظتمسئولبیمهشرکت،باشدداشتهمدنیمسئولیتبیمه،کارفرماکهصورتیدر)1

باشدمی
محیطحفاظتمسئولیتونبودهمسئول،باشدداشتهمدنیمسئولیتبیمه،سازندهکهصورتیدر)2

استکارفرمابافقطزیست
زیستمحیطحفاظتمسئولیتونبودهمسئول،باشدداشتهثالثشخصبیمه،سازندهکهصورتیدر)3

استکارفرمابافقط
کاهدنمیکارفرمامسئولیتازمدنیمسئولیتبیمهداشتن)4

خط آخر2–5–1–12بند8صفحه12مبحث استصحیح)4(گزینه: 12پاسخ

؟باشدمیصحیحزیرمواردازیککدامفرسودههايساختمانتخریبدر-13
شودانجاماستکمترعبور و مرورکهشبدرتخریبعملیاتشودمیتوصیه)1
مجاز،رسدمیساختمانرسمیمرجعتاییدبهکهاضطراريمواقعدرجزبهشبدرتخریبعملیات)2

باشدنمی
شوداخذهاهمسایهکتبیرضایتکهاستمجازصورتیدرفقطشبدرتخریبعملیات)3
نداردخاصیمجوزبهنیازشبدرتخریبعملیات)4

11-8–12بند59صفحه12مبحثاستصحیح)2(گزینه: 13پاسخ



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 
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3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف
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6صفحه 

؟باشدنمیصحیحزیرعباراتازیککدام-14
تغییرکاهشباعثمحاسبمهندستوسططراحیدرS400جايبهS300آرماتورازاستفاده)1

شودمیهادالدرآنیشکل
باشدمی)منفیخیز(خیزپیشازاستفادههادالدرشکلتغییرکاهشهايراهازیکی)2
یابدمیکاهشنهاییشکلتغییرشوندبرداشتهدیرترسقفزیرهايجکوهاشمعهرچه)3
آیدمیدستبهبارهااثرتحتدرازمدتوآنیشکلتغییرازاستفادهباهادالدرنهاییشکلتغییر)4

صحیح است.3گزینه : 14پاسخ 

طراح باید ابعاد استفاده کرده ایم،S400بجاي S300: از آنجایی که میلگرد 1گزینه -19فصل –9مبحث 
و را تحمل نماید. بنابر این ممان اینرسی مقطع افزایش می یابدرمقطع را بزرگتر بگیرد تا بتوانند همان لنگ

)98(مشابه تست اجرا مهر تغییر شکل آنی کاهش می یابد.

برداشتن جک ها بعد از رسیدن بتن به مقاومت مورد نظر است و تغییر شکل آنی از رابطه3گزینه  کلی: 

اینکه جک زودتر یا دیرتر برداشته شود ندارد. چه زودتر برداشته شود و چه دیرتر، بدست می آید ویا 

بسیار مشخص است.هم 4و 2گزینه مقدار ممان اینرسی موثر و طول تیر و بار وارده ثابت است. 
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7صفحه 

؟نیستصحیحگزینهکدامچاهحفرعملیاتدر-15
غالفدارهايبرقسیمازبایدداردوجودآندراشتعالقابلگازهايکههاییچاهروشناییتامیندر)1

شوداستفاده220یا110حدودولتاژباچراغهايوضخیم
شوندریختهچاههايکنارهدرمتر1ازکمترفاصلهبهنبایدچاهکندنازحاصلخاکهاي)2
ارتفاعبهمحکمايآستانهبایدچاهدهانهدور،چاهداخلبهسنگوخاكسقوطازجلوگیريجهت)3

شودتعبیهمیلیمتر150حداقل
چاهبااليدرمستقرفردتاضروریستاستچاهبااليدرکهفرديومقنیبینقرارداديعالئموجود)4

باشدآگاهمقنیوضعیتازهمواره

: گزینه ؟ صحیح است.15پاسخ 

يحفر چاه هاینامه و مقررات حفاظتنییآارجاع داده به 70صفحه  12مبحث 6-3-9-12بند طبق 

یدست

قابل اشتعال و انفجار محتمل يکه وجود گازهاییداخل چاه هاییروشنالهیوسنیدر تام:29ماده طبق 

ولت استفاده شود و به هر حال در 12دور گرد ضد جرقه حداکثر با ولتاژ ایيقوه اياز چراغ هادیباشد با
غلط است.1بنابراین گزینه جرقه زا به کار برده شود.يهاستمیسایشعله ودینوع چاه ها نبانیا

شود و ختهیچاه ريمتر از کناره ها2به فاصله کمتر از دیحاصل از کندن چاه نبايخاك ها:22ماده طبق 

غلط است.2بنابراین گزینه آن وجود نداشته باشد.زشیدر هر حال احتمال ر

به ارتفاع يآستانه ادیاز سقوط خاك و سنگ به داخل چاه دور دهانه بايریجهت جلوگ:19ماده طبق 
یباشد که برخورد اتفاقيطوردیآستانه بانیگردد در هر حال اهیمتر با مصالح مقاوم تعبیسانت15حداقل 
درست است.3گزینه آن نگردد.بیکار سبب تخرلیپا با وسا

دیبوده و بايچاه مستقر است ضرورريکه در بااليو فردیمقننیبيقراردادمیوجود عال: 25ماده طبق 

تواند به صورت تکان دادن طناب و یممیعالنیآگاه باشد ایمقنتیچاه همواره از وضعيفرد مستقر در باال
درست است4. گزینه مانند زنگ اخبار باشدیصوتلیاستفاده از وساای
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8صفحه 

؟نیستصحیحزیرعباراتازیککدامانفجاربرابردرمقاومساختمانیکخصوصدر-16
شوندبازساختمانخارجسمتبهبایدتجمعمراکزهايساختمانوروديدرهاي)1
نیستمجازنمادرخشکصورتبهسرامیکازاستفاده)2
استمجازلبهازمتر3فاصلهبهبامدرتاسیساتاستقرار)3
استمجازالیهیکحرارتینشکنهايشیشهازاستفاده)4

4–4–3–2–21بند26صفحه21مبحثاستصحیح)4(گزینه: 16پاسخ

داخلیهايدیوارهجابجایییا،تغییر،افزایشمورددرساختمانازنگهداريهنگامدر-17

؟استصحیحعبارتکدامغیرباربر
نمودنمنظوربدون(باشندمیلیمتر100حداکثرضخامتبهفشاريآجرنوعازداخلیدیوارهاياگر)1

نموداقدامآنهاجابجایییاتغییربهتاییداخذبدونمیتوان)کارياندود
برسدمحاسبوطراحمهندستاییدبهوبودهساختمانملیمقرراتمطابقاینکهمگرنیستمجاز)2
استبالمانعمجزافضايدوارتباطجهتآنهادربازشوایجادیاهاتیغهبرداشتن)3
نیستمجازکلیطوربه)4

2–6–3–22بند26صفحه22مبحثاستصحیح)2(گزینه: 17پاسخ

هايگزینهازیککدام،مستعملساختمانیهايفرآوردهومصالحازاستفادهخصوصدر-18

؟استصحیحزیر
بدونوساختمانملیمقرراتدرشدهپذیرفتهمعیارهايباآنهافنیمشخصاتمطابقتصورتدر)1

استمجازآنهامصرفنوعبهتوجه
بهتوجهوساختمانملیمقرراتدرشدهپذیرفتهمعیارهايباآنهافنیمشخصاتمطابقتصورتدر)2

باشدمیمجازآنهانوع
باشدمیمجازشرایطهمهدرآنهامصرفدهداجازهناظرمهندسکهصورتیدر)3
باشدنمیمجازکلیطوربه)4

7–1–5بند3صفحه5مبحثاستصحیح)2(گزینه: 18پاسخ 
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9صفحه 

صحیحسیمانکردنانبارخصوصدرساختمانملیمقرراتمطابقزیرعباراتازیککدام-19

؟است
مجازمتر4/1کلارتفاعباسیمانکیسه8کردنانباردرصد90ازبیشنسبیرطوبتبامناطقدر)1

است
هادیوارازمترمیلی180حداقلبایدسیمانهايکیسهدرصد90ازبیشنسبیرطوبتبامناطقدر)2

باشندداشتهفاصله
تولیدازپسروز90ازبیشايکیسهسیمانمصرفدرصد90ازکمترنسبیرطوبتبامناطقدر)3

نیستمجازعنوانهیچبه
باشندچسبیدههمبهبایدن سیماهايکیسهدرصد90ازبیشنسبیرطوبتبامناطقدر)4

10–1–6–2–5بند12صفحه5مبحثاستصحیح)4(گزینه: 19پاسخ 

؟باشدنمیصحیحآنهايفرآوردهوآهکمورددرزیرعباراتازیککدام-20
کردانبارتوانمیراشکفتهآهک)1
شودمیآلومینیومخوردگیسببآهکآب)2
افتدمیاتفاقدقیقه5ازبیشتردرفعالزندهآهکشکفتن)3
کرداستفادهرنگبیهايشیشهساختبرايآهکسنگازتوانمی)4

4–2–1–3–5بند16صفحه5مبحثاستصحیح)3(گزینه: 20پاسخ

؟باشدنمیصحیحجوشکاريگدازآورپودرمورددرزیرمواردازیککدام-21
باشددرصد2/0بایدمصرفازپیشآورگدازپودرهايرطوبتحداکثر)1
شوندمیاستفادهالکتریکیقوسجوشدرآورگدازهايپودر)2
شوندمیاستفادهروکشبدونفوالديالکترودهايباآورگدازهايپودر)3
باشندداشتهقلیاییخاصیتبایدآورگدازپودرهاي)4

3–2–2–19–5بند146صفحه5مبحثاستصحیح)1(گزینه: 21پاسخ 
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10صفحه 

بهمجزاهايستونکز ااندشدهتشکیلسواريهايخودروپارکینگیکهايپناهجان–22

متصلکفدالبهوگرفتهقرارهمبهنزدیکفواصلدرردیفیکدرکهmm 900ارتفاع

برخورداینازناشیمتمرکزباراعمالوخودروبرخوردامکانمستقًالهرکدامبه.شوندمی

ایناتصالمحلدر،M) بارضریببدون(زندهبارهايازناشیلنگرحداکثر.داردوجود

کفضخامت؟ (استترنزدیکزیرهايگزینهازیککدامبهkN.mبرحسبکفبههاکستون

)استايسازهنقشفاقدوبودهmm 100کفدالرويسازي
1(212  (243  (274  (30

صحیح است.1گزینه : 22پاسخ 
داریم 6مبحث 27صفحه 3-7-5-6با توجه به بند 

= 30 × 0.7 = 21 .

آزادفضايدرکهداردتصمیمکارفرما،دومطبقهدرغذاخوريسالنیکاحداثدر-23

توسطفضاتفکیکبهاقدام،باشدمیکنندهتقسیمدیوارهايفاقدهانقشهمطابقکهسالن

مهندس).نیوتنکیلو0.4ازکمتردیوارمربعمترهروزنبا(نمایدسبککنندهتقسیمدیوارهاي

؟نمایداقدامیچهبایدايسازهنظرازموردایندرناظر
اضافیبارعنوانبهمربعمتربرنیوتنکیلو0.5باسازهکنترلمورددرراسازهطراحیمهندسباید)1

دادقرارامرجریاندر
نمایدتاییدوبررسیرانظرمورددیوارهاينوعکافیستونیستالزمخاصیاقدام)2
دراضافیبارعنوانبهمربعمتربرنیوتنکیلو1باسازهکنترلمورددرراسازهطراحمهندسباید)3

دادقرارامرجریان
نمودصادررابارافزایشاجازهنبایدوجههیچبه)4

صحیح است.2گزینه : 23پاسخ 
مراجعه شود6مبحث 23و 22صفحه 2-2-5-6به بند 

کیلونیوتن بر متر مربع می باشد و 5بار زنده سالن غذاخوري برابر 31تذکر:با توجه به جدول صفحه 
کیلونیوتن بر متر 4آنجایی که وزن تیغه کمتر از یک کیلونیوتن بر متر مربع و بار زنده بیشتر از از 

مربع میباشد، نیازي به در نظر گرفتن بار تیغه در محاسبات نمی باشد
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11صفحه 

یککدام،استدارکالفبناییمصالحباساختمانیکبهمربوطکهزیرشکلاساسبر-24

؟کندمیمشخصراافقیوقائمکالفبحرانیناحیهطولمقادیرترتیببهزیرهايگزینهاز

)استmm 300×300قائموافقیکالفمقطعابعاد(
مترمیلی450و 660)1
مترمیلی860و 660)2
مترمیلی450و 600)3
مترمیلی860و 600)4

شودمراجعه8مبحث3موردبقسمت8بندبه.استصحیح)1(گزینه:24پاسخ
= max 5 و = max = 660 2 و × 300 = 600 = کالفبحرانیناحیهطول660

قائم
میلیمتر450برابربحرانیناحیهطول، 3موردبقسمت55صفحهبهتوجهباقائمکالفبحرانیناحیهبراي
باشدمی

فضايدرکهشودمیاینبرتصمیم،اجراهنگامآموزشیکاربريباساختمانیکدر-25

متحركهايقفسهازثابتهايقفسهجايبهسومطبقهدربایگانیاتاقیاکتابمخزنبهمربوط

اینمورددرپروژهناظرمهندسرویکردخصوصدرزیرعباراتازیککدام،شوداستفاده

؟باشدمیصحیحتغییرات
میمعماريطراحانازاستعالمبهنیازفقطونکردهتغییرساختمانکلکاربرياینکهبهتوجهبا)1

باشد
باشدنمیمعماريوسازهطراحازاستعالمبهنیازنکردهتغییرساختمانکلکاربرياینکهبهتوجهبا)2
باشدنمیمجازتغییراتاینشرایطیهیچتحت)3
معماريوسازهطراحازاستعالم)4

قفسهمتمرکزوگستردهزندهبار6مبحث32صفحهجدولبهتوجهبااستصحیح)4(گزینه:25پاسخ
ساختمانطراحبهبایدزندهبارافزایشبهتوجهبابنابراینباشدمیمتحركهايقفسهازکمترهاي ثابت

شوددادهگزارش
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12صفحه 

کیلوچندبادمبنايفشارباشدساعتبرکیلومتر95ايمنطقهدربادمبنايسرعتاگر-26

؟بودخواهدمربعمتربرنیوتن
1(0.56 /2  (4.3 /
3(0.43 /4(5.6 /

:داریم6پسو75صفحه2–10–6فرمولبهتوجهبااستصحیح)3(گزینه:26پاسخ
= 0.000613

شودجاگذارياساسبربایدسرعت

= 95 × = 26.39 ⁄

= 0.000613 × 26.39 = 0.426

آزمایش،مهارهاکاراییکنترلجهت،گودهاپایداريایجادبرايمهاربنديدر روش–27

مهارهارويحداکثرمقداربابارنگهداريمدت.شودمیانجامهامهارازتعداديبرايخزش

؟استچقدرهاآزمایشایندر
ساعت24رسیهايخاكبراي)1
ساعت2حداکثررسیهايخاكبراي)2
ساعت24ايماسههايخاكبراي)3
ساعت12باشندموقتمهارهااگررسیهايخاكبراي)4

صحیح است.1گزینه:27پاسخ 

9–5–7دول ج-48صفحه -مبحث هفتم



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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

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

13صفحه 

؟استصحیحزیرعباراتازیککدامشمعآزمایشخصوصدر-28
هايشمعبرايتوانمیشرطیبهتوانمیراکوبشیهايشمعاستاتیکیبارگذاريآزمایشنتایج)1

گردندبارگذاريخاكگسیختگیحدتاکهنموداستفادهریزدرجا
نموداستفادهاستاتیکیبارگذاريازبایدشدهاجراهايشمعکیفیتشارزیابیبراي)2
گردندبارگذاريخاكگسیختگیتابایداالمکانحتی آزمایشیهايشمع)3
نخوردندستجهتبهآزمایشیهايشمعبرايدینامیکیواستاتیکیبارگذاريآزمایشانجام)4

باشدهمازپسبالفاصلهباید،خاكشرایط

صحیح است.3گزینه : 28پاسخ 

6-3-8-6-7بند -66صفحه -مبحث هفتم

رودخانهبهنزدیکمتوسطاهمیتبامربعمتر900اشغالسطحبامنفردساختمانیکبراي-29

الزمژئوتکنیکشناساییعملیاتجهتگمانهتعدادچهحداقلمتر8گودبرداريعمقباکوهو

؟است
گمانه5)1
گمانه4)2
گمانه3)3
باشدنمیکافیهگمانتعدادحداقلتعیینبراياطالعات)4

صحیح است.1گزینه :29پاسخ 

، از آنجایی که نزدیک کوه و رودخانه الیه بندي پیچیده است، تعداد 8جدول صفحه 7باتوجه به مبحث 
عدد می باشدکه در 2تعداد گمانه متر 8براي عمق گود 9عدد می باشد. با توحه به جدول صفحه 3گمانه 

گمانه الزم است.5کل 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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 

نسبت،دیوارپشتخاكمحركفشارودیواروزنتحت،شدهدادهنشانوزنیدیواردر-30

)؟مجازتنشروش(استنزدیکترزیرهايگزینهازیککدامبهمحركلنگربهمقاوملنگر

ر دیواطولواحدوزنو/خاكحجمیوزن،صفرخاكچسبندگی(

)کنیدصرفنظرخاكرويدرسربارودیواردرمقابلخاكوجوداز.است،
1(5.70
2(4.60
3(3.80
4(2.00

صحیح است.3گزینه : 30پاسخ 

مقاوم = = 180 × 1.5 = 270
.

محرك = [0.5 ℎ ] ×
ℎ
3

= 0.5 ×
1
3

× 20 × 4 ×
4
3

= 71.11

اطمینان ضریب . = =
270

71.11
= 3.79

؟نمی باشدصحیحزیرعباراتازیککدام-31
نیستقبولقابل)وینکلر(فنرباخاكسازيمدلباشمعگروهنشستنهاییمحاسبه)1
باربرابر5/1حداقلبایداستاتیکیبارگذاريآزمایشدرآزمایشمورداصلیهايشمعبهواردبار)2

شوددادهافزایشطراحی
محوربرمنطبقبایدمحورينیرويتحتهاشمعآزمایشدرفشاريیاکششینیروهايراستاي)3

باشدآنهاطولی
باشدمیجانبیبارگذاريوفشاريبارگذاريآزمایششاملتنهاهاشمعاستاتیکیبارگذاريآزمایش)4

صحیح است.4گزینه : 31پاسخ 

1-1-8-6-7بند 64صفحه -7مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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

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

15صفحه 

؟استصحیحزیرعباراتازیککدامزمینشناساییمورددر-32
استضروريپروژههردرخاكبافتمشاهدهجهتشناساییچاهکدوحداقلحفر)1
ازقبلهگمانکهموارديدرمگرباشدپیزیرمتر6ازکمترنبایدشناساییگمانهعمقحالتهردر)2

باشدرسیدهسختالیهبهمتر6
جایگزینراآنتواننمیباشدکافیخاكبافتمشاهدهجهتشناساییکچاهعمقکهصورتیدر)3

نمودفرضگمانهیکحفره
باشدمیضروريهگمانحفرصورتهردرباشدکمخیلیزمینشناساییبراينیازموردعمقاگر)4

صحیح است.2گزینه : 32پاسخ 
مراجعه شود7مبحث 11و 10صفحات 6و 3و 2مورد هاي 4-5-3-2-7به بند 

حداقل،آرمهبتنقطعاتدراستفادهمورد،S400آجدارمیلگردهايآزمایشدر-33

)کششیمقاومت )تسلیمتنشحداقل، ( ترتیبه) بنمونه(گسیختگیکرنشحداقلو(

؟باشندمیزیرهايگزینهدرمندرجمقادیرازیککدام
درصد16-مگاپاسکال400-پاسکالمگا600)1
درصد16-مگاپاسکال656-پاسکالمگا500)2
درصد16-مگاپاسکال525-پاسکالمگا600)3
درصد12-مگاپاسکال400-پاسکالمگا500)4

صحیح است.1گزینه :33پاسخ 
مراجعه کنید9مبحث 64به جدول صفحه 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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

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

16صفحه 

18و18، 24مقادیربرابربتنازمتوالینمونهسهفشاريآزمایشنتایجکهصورتیدر-34

)استC20طرحبتننوع(؟داردحالتیچهبتنپذیرشضوابطنظرازبتناین،باشندمگاپاسکال
استبیشتردرصد15از)مگاپاسکال6(هامقاومتاختالفزیرانیستقبولقابل)1
باشدمی0.9حددر)نمونهیکفقطجايبه(نمونهدومقاومتزیرانیستقبولقابل)2
باشدمیعدد6ازکمترهانمونهتعدادزیرانیستقبولقابل)3
استقبولقابل)4

صحیح است.4گزینه : 34پاسخ 
داریم9قسمت ب مبحث 3-11-22-9با توجه به بند 

=
18 + 18 + 24

3
= 20 ≥ = 20

وبتن قابل قبول  

= 18 ≥ 0.9 × = 0.9 × 20 = 18



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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 

؟استصحیحگزینهکدامآرمهبتنکارهايمورددر-35
آوريعملبتناياستوانهآزمایشاساسبربایددرجابتنمقاومتارزیابی،هاقالببرداشتنبراي)1

سدبرناظرمهندستاییدبهوگرفتهصورتدیگرهايروشیاوکارگاهدرشده
بایدهاشمعنصبوهاقالبکردنبازریزيبرنامهجهتبتننیازموردمقاومتوايسازهتحلیل)2

شوداعالمپیمانکاربهوشدهمدونناظرمهندستوسط
30ازسازهیکدربتنحجماینکهبرمشروطنیستنتبازآزمایشوبردارينمونهبهلزومی)3

باشدکمترمترمکعب
شمعباشدهنگهدارياعضايبریافتهکاهشزندهومردهبارترکیبازبیشساختحینباراعمال)4

باشدمیمجازتحلیلبهنیازبدون
استصحیح)4(گزینه:35پاسخ

درجابتنمقاومتارزیابیبهنیازبنديشمعسیستمبراي478صفحهبند تبهتوجهبا:1گزینه
اینوشوندبرداشتههاشمعبایدبرداریمراقالباینکهازقبلاجرادرزیراقالببرداشتننهباشدمی

استالزامیشمعبرايبتنمقاومتارزیابی
شودمراجعه478صفحهقسمت ب: به2گزینه
می نظرصرفبردارينمونهاززمانی480صفحه5–2–11–22–9بندبهتوجه: با3گزینه
تشخیصمناسبرابتنناظرمهندسباشد،کمترمترمکعب30ازبتنحجماینکهبرعالوهکهکنیم
دهد

شودمراجعه9مبحث478صفحهقسمت ح: به4گزینه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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

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

18صفحه 

مقاومتیردهفوالدبامیلیمتر20قطربهآرماتورمهاريطولساختمانیپروژهیکدر-36

S340بامعادلآرماتوریکازآرماتورنوعاینجايبهبخواهیمکهصورتیدر.استبرابر

بهجدیدآرماتورمهاريطول،باشدمجازآرماتورتغییراینوکنیماستفادهS420مقاومتیرده

؟استترنزدیکزیرمقادیرازیککدام
1(1.4
2(1.1
3(0.9
4(0.7

داریم9مبحث429صفحهجدولبهتوجهبااستصحیح)3: گزینه (36پاسخ
بنابراینبرابراینکه قطرشاننهاستیکیدومبااولحالتنیرويیعنیمعادلمیلگردشدگفتهسوالدر

داریم
= → = → 340 × 20 = 420 → = 18

بگیریم:نظردررادومیاجدولاولردیفدرکهکندنمیفرقیطرفیاز
داریم:کنیمحلاولردیفاساسبراگر

=
.

.

= .

.

=
×
.
×
.

= 0.9

داریمکنیمحل2ردیفاساسبراگر

= .

.

=
×
.
×
.

= 0.87

زیاديمقدار،فوالدبدونبتنیقطعاتکردنخرداز،ساختمانیبزرگکارگاهیکدر-37

؟باشدمیصحیحزیرعباراتازیککدامموردایندر.استماندهجابهبازیافتیهايسنگدانه
کرداستفادهآنهاازايسازهغیربتننوعهربتنساختدر توانمیفقط)1
کرداستفادهايسازهبتنساختبرايآنهاازضوابطیرعایتباتوانمی)2
کرداستفادهآنهاازبتنینوعهیچساختدرتواننمی)3
کرداستفادهآنهاازايغیرسازهحجیمهايبتنساختدرتوانمیفقط)4

2–4–7–5بند48صفحه5مبحثاستصحیح)2(گزینه: 37پاسخ 
مراجعه کنید9مبحث 456صفحه 4-2-4-22-9به بند همچنین می توانید 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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

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

19صفحه 

ازS520نوعازومیلیمتر25قطربهتیرطولیآرماتورگاههرویژهبتنیخمشیقابدر-38

؟استمقدارچهمیلگرداینموازيستونبعدحداقل،کندعبورستونبهتیراتصالناحیهداخل

)کنیدفرضمیلیمتر1000راتیرارتفاع(
مترمیلی650)1
مترمیلی500)2
نداردمحدودیتییاالزامهیچ)3
داردستونبتنفشاريمقاومتبهبستگی)4

مبحث375و374پ صفحهومورد ب3–2–5–6–20–9بندبهاستصحیح)1(گزینه: 38پاسخ
شودمراجعه9

→ = 520 → 26 = 26 × بند ب2650

→
تیر ارتفاع

= = بند پ 500

max 650 500  و = 650

شدهطراحیموقتشمعازاستفادهعدمفرضباIPE 220تیرریزيبامختلطسقفیک-39

کردهاستفادهشمعازسقفاینمختلطمقطعابخمشیاعضاياجرايبراياشتباهبهپیمانکاراما

؟استصحیحاستشدهمطرحزیرهايگزینهدرکهناظرمهندسنظراتازیککدام.است
یافتخواهدکاهشبرداريبهرهزماندرزندهبارهاياثربرمختلطتیرشکلتغییر)1
یافتخواهدکاهشزندهومردهبارهاياثرتحتتیرکلیشکلتغییر)2
یافتخواهدکاهشبرداريبهرهزماندرسقفارتعاشفرکانس)3
یافتخواهدافزایشمختلطتیرنهاییخمشیمقاومت)4

صحیح است. 2:  گزینه 39پاسخ
) وقتی پایه موقت نباشد باید خیزهاي گام اول و دوم 10(مبحث 191مطابق جزوه فوالد در صفحه 

محاسبه شود، در گام اول بار مرده به تیر فوالدي تنها وارد میشود و قطعا خیز بیشتري را مشاهده 
به تیر مختلط وارد میشود. در این حالت با روند خواهیم کرد. در گام دوم بار مرده اضافی و بار زنده

باز به تیر مختلط وارد شده است، پس وقتی با پایه موقت و یا بدون پایه موقت اجرا شود بار زنده به 
تفاوت با پایه و بدون پایه در مقدار خیز ناشی از بار مرده است، وقتی پایه  تیر مختلط وارد شده است. 

محاسبات نداریم و خیز بار مرده کمتر می شود و در مجموع تغییر شکل کل موقت بزنیم تا آن را در
کاهش می یابد.



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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

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

20صفحه 

خصوصدرعبارتکدام.استرفتهکاربهA307نوعازM24پیچ،اتکاییاتصالیکدر-40

؟باشدنمیصحیحپیچایناتصالسوراخازاستفاده
استمجازمیلیمتر27قطربهسوراخازاستفاده)1
استمجازمیلیمتر30قطربهسوراخازاستفاده)2
مجاز،نیروامتدادبرعمودسوراخطولیامتدادبامیلیمتر27×32ابعادبهلوبیاییسوراخازاستفاده)3

باشدمی
مجاز،نیروامتدادبرعمودسوراخطولیامتدادبامیلیمتر27×60ابعادبهلوبیاییسوراخازاستفاده)4

باشدمی
صحیح است.2: گزینه 40پاسخ

) سایز سوراخ استاندارد 160و 159در صفحات 10(مبحث 160و 159طبق جزوه فوالد در صفحات 
M24 می باشد. سوراخ هاي لوبیایی کوتاه باید عمود بر نیرو باشد. لوبیایی بلند هر دوجهت 27برابر

وراخ را بزرگتر از مقدار جدول گرفته است. غلط است که سایز س2قابل استفاده است. بنابراین گزینه 
براي اتصال اتکایی نباید استفاده 159براي سوراخ بزرگ شده است و مطابق صفحه 30سایز سوراخ 

شود.

با،شودمینصبساختمانیبستهمحیطدرولیروبازصورتبهکهفوالديتیررويبر-41

استفادهتوانمیضخامتیچهباورنگنوعچهاز،درصد60برابرمحیطنسبیرطوبتفرض

؟کرد
رويازغنیاپوکسیآسترمیکرون40)1
الکیديرویهمیکرون40،الکیديضدزنگمیکرون40)2
اپوکسیرویهمیکرون40،رويازغنیاپوکسیآسترمیکرون40)3
اپوکسیرویهمیکرون40،آپوکسیمیانیالیهمیکرون40،رويازغنیاپوکسیآسترمیکرون40)4
صحیح است.4: گزینه 41پاسخ

درصد در ردیف دوم جدول 60) رطوبت 274صفحه 10(مبحث 274مطابق جدول جزوه فوالد صفحه 
تصویر از جزوه–است(شرایط سخت)



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
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21صفحه 

قابدراستقرارکهmm 10ضخامتبهWFPشدهتاییدپیشاتصالزیرسريورق-42

بر.شودزدهپخبایدجوشکاريفرآیندانجامجهت،شوداستفادهمتوسطپذیريشکلباخمشی

چنداتصالایندرو؟باشدمیايضربهزنپخدستگاهازاستفادهبهمجازسازندهآیااساساین

؟گیردقرارمخربیغیرآزمایشچهتحتبایدستونبههاورقاینهايجوشدرصد
شوندآزمایش)فراصوت(UTبابایدهاجوشدرصد100. استمجازلیب)1
شوندآزمایش(PT)نافذرنگبابایدهاجوشدرصد10.نیستمجازخیر)2
شوندآزمایش(PT)نافذرنگبابایدهاجوشدرصد10.استمجازلیب)3
شوندآزمایش)فراصوت(UTبابایدهاجوشدرصد100.نیستمجازخیر)4

.صحیح است1گزینه :42پاسخ
میلیمتر مجاز است 12) پخ زدن تا 260صفحه 10(مبحث 260و 259طبق نکته جزوه در صفحات 

حذف میشوند. طبق 2و 4میلیمتر است پس میتوان پخ زد. پس گزینه هاي 10پس چون صفحات 
) رنگ نافذ براي اتصال تیر به ستون صد در 263صفحه 10جزوه فوالد (مبحث 263جدول صفحه 

جدول 2هم حذف است. بنابراین جواب بر طبق شماره 3جدول) پس گزینه 7ه صد است(شمار
تصویر جزوه در زیراست.1گزینه 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
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22صفحه 

باايلرزهالزاماتتأمینبرايبتنباپرشدهشکلقوطیمقطعورقضخامتحداقل-43

)استمیلیمتربهابعاد؟ (باشدمیمقدارچهتقریباویژهپذیريشکلباوزیرشکلبهمقطعی
 = = و  ×  

1(14.4 mm
2(12.2 mm
3(11.4 mm
4(10.2 mm

. استصحیح)3(گزینه: 43پاسخ 
بر طبق جزوه فوالد (اوایل جزوه فوالد که همه جداول کنار هم قرار گرفته است و به جدول فشرده 

هم همین صفحات 10خورده است. (مبحث 204و 203و 202لرزه اي مراجعه کنید) که صفحات 
جدول می بایست محاسبه انجام شود. چون شعاع گوشه ها 9) طبق شماره 204و 203و 202

کم شود(طبق درسنامه)3tمی بایست مشخص نیست 

500 − 3
≤ 1.4 = 1.4

2 × 10
235

= 40.84

500 − 3 ≤ 40.84               ⟹⟹      11.4 ≤
مشابه مثال حل شده در جزوه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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 

عملکرددارايتیروباشدمیلیمتر20بربراهامیخگلقطراگرزیرشکلمختلطتیردر-44

؟استترنزدیکزیرمقادیرازیککدامبهبتنیدالضخامتحداقل،شودفرضکاملمختلط
1(80 mm
2(100 mm
3(120 mm
4(140 mm

است. صحیح)2(گزینه: 44پاسخ 

) حداقل ضخامت دال بتنی در اعضاي مختلط 122صفحه 10جزوه فوالد (مبحث 122مطابق صفحه 
134برابر قطر است. (مطابق صفحه 4میلیمتر است. حداقل ارتفاع گل میخ(طول گل میخ) 80برابر 

=). بنابراین 10جزوه و مبحث  4 × 20 = از طرفی حداقل پوشش بتن روي گل 80
میلیمتر است.(نکته اي که در اینجا 15) 124صفحه 10جزوه فوالد (مبحث 124میخ مطابق صفحه

وجود دارد این است که آیین نامه فقط مقدار پوشش رو براي اعضاي خمشی مختلط با ورق فوالدي 
میلیمتر داده است و براي مختلط سنتی بدون ورق چیزي نگفته است که به نظر 15شکل داده شده 

میلیمتر استفاده کرد) بنابراین حداقل ضخامت دال بتنی 15ورق هم بتوان از عدد براي مختلط بدون
میلیمتر گرفته شود.80باید بیشتر از 

mm + 15 = 95 mm 80 = حداقل ضخامت دال بتنی

ارتفاع گل میخ

میلیمتر انتخاب می شود.100بنابراین بر طبق گزینه ها ضخامت دال بتنی 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
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24صفحه 

میmm 12شدهمتصلاصلیقطعهبهانگشتانهجوشباکهورقیضخامتمقابلشکلدر-45

؟استصحیح،اتصالابعاديهايمحدودیترعایتمورددرزیرهايگزینهازیککدام.باشد

)= جوشضخامتوD= انگشتانهسوراخقطر()استمیلیمتربهابعادکلیه(
1(= 12 و = 20 و = 100 و = 80

2(= 12 و = 16 و = 80 و = 60

3(= 10 و = 16 و = 65 و = 80

4(= 12 و = 22 و = 100 و = 80

.استصحیح)1(گزینه: 45پاسخ 

داریم. یکی تا کنترل 3) براي جوش انگشتانه کال 153صفحه 10جزوه فوالد(مبحث 153مطابق صفحه 
کنترل قطر سوراخ و یکی کنترل فواصل سوراخ و دیگري کنترل ضخامت جوش.

میلیمتر حداقل ضخامت جوش برابر است با:12برا ضخامت 

= = 12 = 12 ≤ 16

حذف می شود. مقدار قطر سوراخ به صورت زیر بدست می آید:3بنابریان گزینه 

+ 8 = 12 + 8 = 20 ≤ سوراخ قطر = ≤ min + 11 2.25 و

min 12 + 11 2.25 و × 12

min 23 27 و = 23

می باشد.4و 1هم حذف می شود رقابت بین گزینه 3بنابراین گزینه 

=1کنترل فواصل جوشهاي انگشتانه در گزینه  100 و = 80 ≥ 4 × 20 = 80

=4کنترل فواصل جوشهاي انگشتانه در گزینه   100 و = 80 ≱ 4 × 22 = 88



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف
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25صفحه 

برايیرسدستسوراختعبیه،شدهتاییدپیشازفوالديگیرداراتصاالتازیککدامدر-46

؟استالزامیستونبهتیربالنفوذيجوشانجام
(BUEEF)لچکیورقازاستفادهبدونپیچیچهارفلنجیاتصال)1
(BFP)زیرسريوروسريهايورقکمکبهپیچیاتصال)2
(WUF-W)جوشینشدهتقویتاتصال)3
(WFP)سري وزیرروسريهايورقکمکبهجوشیاتصاالت)4

.استصحیح)3(گزینه: 46پاسخ 

)254صفحه 10(مبحث 254مطابق جزوه فوالد ضوابط لرزه اي صفحه 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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 

جان اتصالجوشبرايزیرجزئیاتازیککدام،شدهتاییدپیشازگیرداراتصالیکدر-47

؟استقبولقابلشدهمحافظتناحیهدرتیربالبه
1(C وA
Aفقط )2
Cفقط )3
4(D ،C ،B ،A

.استصحیح)3(گزینه: 47پاسخ 

همانطور که بارها در فیلمهاي آموزشی و کالسها اشاره شد هر موقع اتصال گیردار از پیش تایید شده دیدي 
10جزوه فوالد (مبحث 242اول به الزامات عمومی اتصال گیردار از پیش تایید شده مراجعه کن یعنی صفحه 

اید از نوع جوش نفوذي با نفوذ کامل با جوش گوشه تقویتی در اتصال جان به بال ب5) شماره 242صفحه 
هرطرف جان گرفته شود.

تصویر جزوه

247در صفحه 9اگر در صورت سوال اشاره به اتصال گیردار فلنجی میکرد آن وقت به بند شماره توجه: 
کلی در مورد اتصال مراجعه میکردیم. منتها در صورت سوال اشاره اي به گیردار فلنجی نشده و به صورت 

گیردار از پیش تایید شده سوال پرسیده است. شکل زیر مربوط به اتصال گیردار فلنجی است و این مورد 
نمی کند.صدق از پیش تایید شدهدر مورد اتصاالت دیگر9شماره 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
)را هدیه بگیرید21فیلم آموزشی مبحث 09333035119به شماره 7(با ارسال عدد 1400مرداد عمراننظارتپاسخنامه 

دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

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

جهشتیدر سالمیمونه فن@jaheshguilanکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
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27صفحه 

ساختمانملیمقرراتمطابقزیرمواردازیککدامانجامتونلیقابهايسیستمدر-48

؟استبالمانع
دیوارهايمورددرولیبودهالزامیسقفباايسازهخارجیدیوارهايیکپارچهوهمزماناجراي)1

نیستالزامیايسازهداخلی
استفادهسازهاجرايباهمزمانپلهاجراي)2
درهاشويبازبرايچوبیقالبازاستفاده )3
باالترطبقهموقتسکوياجرايبرايالبقطرفدورابطازماندهجابهسوراخازاستفاده)4

است.صحیح)4(گزینه: 48پاسخ 

پاراگراف اول اشاره شده است که دیوار و سقف به صورت همزمان 11مبحث 98در صفحه 1در گزینه 
و در یک مرحله انجام می شود و اشاره اي به دیوار خارجی و داخلی نکرده است. پس منظورش همه 

که -3-4-7-6-11آمده است بند 100در صفحه 2همزمان اجرا شوند. گزینه دیوارها است که باید
4آمده است که غلط است. گزینه -10-3-7-6-11بند 99در صفحه 3غلط است. گزینه 2گزینه 

آمده است که درست است.-4-3-7-6-11بند 99در صفحه 

ايسازهغیروايسازهاعضايفوالدضخامت، (LSF)سبکفوالديايسازهسیستمدر-49

؟باشدمیايمحدودهچهدر)خوردگیازمحافظتهايپوششاحتساببدون(شدهنوردسرد
مترمیلی5تا3بین)  2مترمیلی2تا0.3بین)1
مترمیلی3تا0.5بین)  4مترمیلی2تا1بین)2

.استصحیح)4(گزینه: 49پاسخ 

8-1-2-2-11بند 29صفحه 11مطابق مبحث 

11نمونه اي از چارت مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف
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28صفحه 

ساختمانیکپالنعرضیاوطولدرگذاريستونپالنکلیابعادمجازانحرافحداکثر-50

؟استترنزدیکزیرمقادیرازیککدامبهمتر46×46ابعادبهشدهنوردگرممقاطعبافوالدي
میلی متر24)  2مترمیلی34)1
میلی متر16)  4میلی متر                                                         20)  3

.استصحیح)2(گزینه:  50پاسخ 

در 11مبحث 1می شود، بنابراین سوال رواداري می باشد. انتهاي فصل وقتی صحبت از انحراف 
جدول2شماره 25صفحه 

∆= 20 +
46 − 30

4
= 24                       = 46 > 30

یکجانبهمیلیمتر8×80×80نبشییک،نصبهنگام،فوالديصنعتیساختمانیکدر-51

؟باشدمیصحیحپیچالزمطولبرايزیرمواردازیککدام.شودمیمتصلپیچباIPE 300تیر
بیرونمهرهازپیچکاملدندانهسهحداقل،آنکردنمحکمازپسکهباشداياندازهبهبایدپیچطول)1

بماند
بیرونمهرازپیچکاملدندانهیکحداقل،آنکردنمحکمازپسکهباشداياندازهبهبایدطول پیچ )2

بمانند
بیرونمهرهازتیرجانضخامتاندازهبه،آنکردنمحکمازپسکهباشداياندازهبهبایدپیچطول)3

بماند
ضخامتعالوهبهنبشیضخامتاندازهبه،آنکردنممحکازپسکهباشداياندازهبهبایدطول پیچ )4

بماندبیرونهمهرازتیرجان

.استصحیح)1(گزینه:  51پاسخ

16-3-8-1-11بند 16صفحه در 11مطابق مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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دجموعه جهش باشتوجه: کپی زدن از پاسخنامه جهش ممنوع هست و مجموعه جهش هیچ گونه رضایتی ندارد. حتما کپی باید باذکر تمام اطالعات تماس و آدرسهاي م

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف
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29صفحه 

کهصورتیدر.استشدهساختهسانتیگراد°10+دماییشرایطدرزیرشکلبهخرپایک-52

،باشد∆برابرDگرهدرافقیجابجاییاستسانتیگراد°30+برابرکهبرداريبهرهزماندمايدر

)عضومحورينیرويمقداروBگرهافقیجابجایی حرارتدرجهاختالفازناشی(

)استثابتاعضاکلیهEA؟ ( استزیرهايگزینهازیککدامترتیببه
1(= 0 ∆  و = ∆/3

2(= (∆ 3⁄ ) ∆  و = ∆/3
3(= 0 ∆  و = ∆

4(= (∆) ∆  و = ∆

.استصحیح)1(گزینه:  52پاسخ 

هاي معین ناشی از تغییرات درجه حرارت، نیرو بوجود نمی آید.از تحلیل سازه ها به یاد داریم که در سازه 

درجه نامعینی = M+R-2J=19 + 3 − 2 × 11 = 0 سازه معین است پس نیرو بوجود نمی آید

شده است پس ∆برابر Dبا توجه به اینکه در سازه نیرویی بوجود نمی آید بنابراین وقتی جابجایی نقطه 

. البته قاعدتا این سوال را باید به روش کار مجازي (بار واحد) اثباط کرد که می شود∆برابر Bجابجایی نقطه 
براي خالصه شدن، اشاره نکردیم.



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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30صفحه 

، کندمیبلندخودپایهمرکزازمتري40فاصلهدرراkN 30بارکرینتاوریکوقتی-53

15فاصلهدرراkN 50تاوربار ایناگر.استآمدهدستبهkN.m 900آنشالودهبهواردگرلن

گزینهازیککدامبهشودمیواردآنشالودهبهکهلنگري،کندبلندخودپایهمرکزازمتري

وقالبوزنمجموع.شوندمیوارداستاتیکیصورتبهبارها؟ (بودخواهدترنزدیکزیرهاي

موقعیتووزن.استkN 5کنندمیحرکتآنباهمراهوبلندرابارکههاآنملحقاتتمام

)شودمیفرضثابتتاورکرینملحقاتواعضامابقی
1(450 kN.m
2(325 kN.m
3(250 kN.m
4(75 kN.m

صحیح است.2: گزینه 53پاسخ 

در ابتدا فرض میکنیم وزن مابقی اعضا و ملحقات تاور ثابت باشد و به صورت بار گسترده باشد. مقدار لنگري 
می باشد. وزن قالب و ملحقات آن qناشی از بار گسترده Mفرض می کنیم. Mکه ایجاد می کند را برابر 

می باشد.5KNبرابر 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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31صفحه 

موثرترین،زلزلهحیندرخاكجانبیگسترشیاروانگراییازناشیخرابیکاهشجهت-54

؟استکدامپینوع
عمیقهايپی )1
گستردهپی هاي )2
قويرابطههايکالفباتکیهايپی)3
)برلنگرهايکالف( باسکولیهايپی)4

صحیح است.1گزینه : 54پاسخ 
مراجعه کنید2800آیین نامه 79صفحه 1-3-1-2-6به بند 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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32صفحه 

وشدهمطرحبنديتقسیمنوعچند،ایرانکشوردرزلزلهنسبیخطربنديپهنهنقشدر-55

؟استچقدرمبناشتابحداکثر
g 0.40–نوعسه)  g2 0.25–نوعسه)1
g 0.30–نوعچهار) g4 0.35–نوعچهار)  3

صحیح است.3گزینه :55پاسخ 
مراجعه کنید2800آیین نامه 14به جدول صفحه 

)غربیآذربایجاندر(خويو)قماستاندر(قمشهرهايدرزلزلهنسبیخطرمورددر-56

نقاطوشهرهادرزلزلهنسبیخطربنديدرجهمطابق؟ (باشدمیصحیحگزینهکدامترتیببه

)ایرانمهم
زیاد-زیاد)  2زیاد-متوسط)1
زیادبسیار-زیادبسیار)  4زیادبسیار-زیاد)  3

صحیح است.3گزینه : 56پاسخ 
مراجعه کنید2800آیین نامه 160و 145صفحات 1به پیوست 

هیئتاز،تعلیقعلتبهاستانساختمانمهندسینظامسازمانرئیسههیئتاعضايازیکی-57

مدیرههیئتدرماهیکمدتظرفچنانچهجایگزینانتخاببراي.استشدهخارجرئیس

؟استصحیحگزینهکدام،نشودحاصلتوافقی
وتعیینبهنسبتماه3حداکثرظرفوسازمانبازرسنظراعالمازپسشهرسازيوراهوزارت)1

نمایدمیاقداممدیرههیئتاعضايبینازنظرموردعضومعرفی
موظفمرکزيشورايونمایدمیمنعکسمرکزيشورايبهرامراتبیکماهمدتظرفمدیرههیئت)2

نمایدمعرفیوانتخابآرااکثریتبارانظرموردعضو،جلسهاولیندراست
وراهوزارتومرکزيشوراينمایندگانحضورباکهمدیرههیئتجلسهاولیندرنظرموردعضو)3

گرددمیمعرفیوانتخابشودمیتشکیلشهرسازي
مکلفمرکزيشورايونمایدمنعکسمرکزيشورايبهبالفاصلهراموضوعاستمکلفمدیرههیئت)4

نمایدکندمعرفیوتعیینمدیرههیئتاعضايبینازرانظرموردعضوماهیکمدتظرفاست

2تبصره165صفحه71مادهاصالحیه-مهندسینظامونقان-استصحیح)4(گزینه: 57پاسخ



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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33صفحه 

چگونهوهستندنفرچنداستانمهندسینظامسازماندرتخصصیهايگروههرئیسهیئت-58

؟میشوندانتخاب
میشوندانتخابسالدومدتبرايمدیرههیئتتوسطوهستندنفر7تا5)1
سهمدتبراياستانمهندسینظاماعضايتوسطنفر7تا3بیناستاناعضايتعدادبامتناسب)2

میشوندانتخابسال
براياعضاهمهتوسطنفر7تا3بینقانونموضوعهايرشتهازیکهراعضايتعدادبامتناسب)3

میشوندانتخابسالدومدت
میشوندانتخابسالسهبرايرشتههماندراستانمهندسینظاماعضايتوسطکههستندنفر7)4

-12بند5صفحه-وزیرانهیئتاصالحیه-مهندسینظامقانون-استصحیح)4(گزینه: 58پاسخ
79مادهاصالحیه

ساختمانیفعالیتهايتعییندرکارحجموپیچیدگیدرموثراصلیعواملمهمترین-59

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

سومپاراگراف79صفحهومسمبحثاستصحیح)3(گزینه: 59پاسخ

،معماريرشتهچهارمهندسانازمتشکل،ساختمانحقوقیطراحاناشتغالظرفیت-60

،نباشندپایههمکدامهیچکهدارندحضورنفر2حداقلرشتههردرکهمکانیکوبرق،عمران

؟استدرصدچندنفرهتکطراحیمهندسیدفاتراشتغالظرفیتبهنسبت
1(602  (703  (804  (90
4جدول شماره 31) صحیح است. مبحث دوم صفحه 3: گزینه (60پاسخ



آموزشیفیلم هاي 

)غیر حضوري(

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

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

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

.فرماییداقدام09333035119به شماره

پیام ارسال کنید.Haghgoo_M@و آي تلگرام جهش همچنین 

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

1400شهریورحاسبات 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

آمد به موسسهت وعدم اتالف وقت بابت رف-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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