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 (9311مهر) ورود به حرفه مهندسان عمران، "نظارت "آزمون  پاسخ تشریحی

 نظارت عمران  تشریحی آزمون پاسخ کامالً

 (Cکد دفترچه )

 9399 مهر
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 در اصفهان{مهندسی عمران تنها آموزشگاه تخصصی کلید عمران }
 

 :(به صورت آنالین و حضوی) برگزار کننده دوره های تخصصی

 توسط برترین اساتید( محاسبات، نظارت و اجرا)های نظام مهندسی آمادگی آزمون 

  اساتید کنکوربرترین کادر توسط کارشناسی ارشد و دکتری عمرانآمادگی آزمون کالسهای 

 نرم افزارهای تخصصی مهندسی عمران و معماریهای برگزاری دوره 

 ها و سمینارهای تخصصی و...برگزاری کارگاه 

 پاسخ تشریحی سواالت توسط:

 امین جواهریمهندس سیدمحمد 
 با تشکر از مهندس امید پاکدل

 تذکر مهم 

اساتید محترم آموزشگاه تخصصی ی تشریحی حاضر، حاصل تالش هاپاسخعه مجمو

که پس از آزمون با دقت بسیار باالیی تهیه شده است.  باشداصفهان می "کلید عمران"

منبع از لحاظ شرعی حرام بوده و کر منبع استفاده و کپی از آن به هر دلیل بدون ذ

 هیچگونه رضایتی در این خصوص وجود ندارد.
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 دوره های جدید پیش ثبت نامبرای 

 ،خفیفات ویژه نفرات اول ثبت نام کنندهبرخورداری از تو  

 را به "نظارتدوره "کلمه 

 .ارسال نمایید 71935533190شماره  

 

 (9311ماه اواخر آبان از  :های جدید)شروع دوره
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 ؟ نیستعبارت صحیح  در مورد میلگردها، کدام -9

 دارای پله تسلیم بسیار محدود است.  S400سختمینسختی تنش تغییر شکل نسبی فوالدهای ( 1

 .باشدینمسیمی مجاز ردهای پوسته شده با استفاده از پرس میلگ یهاپوستهرفع ( 2

 شوند. یبندبستهمساوی  یهاطولمستقیم با  یهاشاخهو بیشتر باید به صورت  متریلیم 11به قطر S400رده یلگردهایم( 3

 باشد. متریلیم3200. باید حداقل متریلیم 11)میلگردهای نرم( به قطر S240قطر کالف میلگردهای رده ( 1

 :7گزینه  پاسخ 

 «میلگرد» واژه کلیدی:  -2-1-1-9بند  -22صفحه  -9بحثم

میلیمتر را فقط باید به صورت شاخه مستقیم با  11با قطر بیشتر از  S240نامه، میلگردهای رده طبق این بند از آیین

 میلیمتر به صورت کالف مجاز 11با قطر  S240بندی میلگرد رده بندی کرد. بنابراین بستههای مساوی بستهطول

 باشد.نمی

 ها:بررسی سایر گزینه

 3-1-1-9بند  -22: صفحه 1گزینه

 3مورد  -9-1-1-9بند  -29:  صفحه 2گزینه

 2-1-1-9بند  -22: صفحه 3گزینه
 

 

 

 ؟نیست(.کدام عبارت صحیح 400)آج S400در مورد مشخصات مکانیکی فوالد رده   -3

 ن آجدار مارپیچ است.ه آشکل روی( 1

 .باشدیممگا پاسگال 400مقاومت مشخصه تسلیم آن ( 2

مقاومت نهایی( 3 suf  باشدیم مگا پاسکال600آن. 

 است. سختمیناز نظر سختی. فوالد ( 1

 :9گزینه  پاسخ 

 «میلگرد» واژه کلیدی:  -1-1-9جدول  -22صفحه  -9مبحث 

 است. جناقیآجدار  S400شکل رویه میلگرد 
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 ؟نیستحیح در مورد مشخصات بتن پمپی کدام عبارت ص -3

 .باشدیمبتن  مترمکعبدر  لوگرمیک 323حداقل عیار سیمان مصرفی در بتن پمپ شونده ( 1

 بیشتر باشد. 3یز گوشه نباید از ت یهادانهسنگقطر داخلی لوله انتقال بتن به حداکثر اندازه  نیترکوچکنسبت ( 2

 .باشدیم 1/3حداکثر نسبت آب به سیمان در بتن پمپی ( 3

 بیشتر باشد. 2/2گرد گوشه باید از  کامالً یهادانهسنگقطر داخلی لوله انتقال بتن به حداکثر اندازه  نیترکوچکنسبت ( 1

 :3گزینه  پاسخ 

 «بتن پمپی» واژه کلیدی:  -11مورد  -2-5-9بند  -52صفحه  -9مبحث

حداکثر اندازه سنگدانه تیزگوشه

کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن
≤ 0.33

کسر معکوس شود
⇒       

کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن

حداکثر اندازه سنگدانه تیزگوشه
≥

1

0.33
= 3 

 بیشتر شود. 3بنابراین نسبت فوق باید  از        

 شود. شود، جهت نامساوی برعکس میدر یک نامساوی، وقتی کسر معکوس میدقت شود که       

 ها:بررسی سایر گزینه

 2مورد  -52: صفحه 1گزینه

 1مورد  -52: صفحه 3گزینه

 11مورد  -52صفحه : 1گزینه

حداکثر اندازه سنگدانه کامالً گردگوشه

کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن
≤ 0.4

کسر معکوس شود
⇒       

کوچکترین قطر داخلی لوله انتقال بتن

حداکثر اندازه سنگدانه کامالً گردگوشه
≥
1

0.4
= 2.5 

 

 

 است. جزوات آموزشگاه کلیدعمران آورده شدههای تالیفی درتستدر، مشابه این سوال 
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 3؟ )کل حجم مخلوط نمونه شودیم قلمدادکم مناسب ااز موارد زیر یک نمونه مخلوط بتن خود تر کیکدامبدون انجام آزمایش.  -4

 است(  مترمکعب

 متر مکعب11/و مقدار سنگدانه درشت  متر مکعب135/حجم خمیر( 1

0/حجم خمیر( 2 0/متر مکعب و مقدار سنگدانه درشت 8  متر مکعب8

/متر مکعب و مقدار سنگدانه درشت 11/حجم خمیر( 3  مکعبمتر 01

/متر مکعب و مقدار سنگدانه درشت 135/حجم خمیر( 1  متر مکعب01

 :2گزینه  پاسخ 

 «بتن خود تراکم»واژه کلیدی:   -2-3-1-9-9بند  -92صفحه  -9مبحث

 صد کل حجم مخلوط باشد.در 13تا  31باید بین  حجم خمیرو  1/1تا  5/3نسبت حجمی آب به کل پودر باید بین 

 درصد حجم مخلوط باشد. 32تا  25باید بین  مقدار سنگدانه درشت

 کیلوگرم برمترمکعب باشد. 133تا  353کل مقدار پودر باید 

 مترمکعب گفته شده است، خواهیم داشت: 3با توجه به اینکه کل حجم مخلوط نمونه 

0.34 × 3 ≤ حجم خمیر ≤ 0.4 × 3 → 1.02 ≤ حجم خمیر ≤ 1.2 

0.28 × 3 ≤ شتدر مقدار سنگدانه  ≤ 0.35 × 3 → 0.84 ≤ مقدار سنگدانه درشت ≤ 1.05 
 

 روز است.  ......... و مدت عمل آوری آن حداقل شودیماستفاده  ........ برای عمل آوری بتن معمولی در شرایط محیطی سرد از روش -5

 روز  13 –( روش عایقی 2     روز  11 –( روش عایقی 1

 روز  11 –رسانی  آب( روش 1     روز  1 –( روش آب رسانی 3

 :3گزینه  پاسخ 

 «آوری بتنعمل»واژه کلیدی:  -2-2-9جدول  -21و صفحه  1-2-9جدول  -23صفحه  -9مبحث 

 

 

.........  کمتر و بیبشتر از  یهااندازهمیلی متر باید در دو گروه با  39با اندازه بیش از  یهاشنسنگدانه های مورد مصرف در بتن. برای  -6

میلی متر به طور  ..........کمتر و بیشتر از  یهااندازهمیلی متر باید در دو گروه با  39کثربا اندازه حدا یهاشنمیلی متر و برای 

 جداگانه نگهداری شوند.

1 )15 20  2 )25 20  3 )25 38  1 )19 25 

 :7گزینه  پاسخ 

 «نگهداری سنگدانه مصرفی در بتن»واژه کلیدی:  -2مورد  -3-3-3-9د بن -12صفحه  -9مبحث 

های با حداکثر میلیمتر نگهداری شوند. شن 22میلیمتر، باید در دو گروه کمتر و بیشتر از  35های با حداکثر اندازه بیش از شن

 شوند.میلیمتر نگهداری  19میلیمتر یا کمتر باید در دو گروه کمتر و بیشتر از  35اندازه 
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 ؟ نیستلوله )ترمی(. کدام عبارت صحیح در بتن ریز از طریق قیف و  -0

0/حداکثر نسبت آب و سیمان به  (1  .شودیممحدود 6

 برابر حداکثر اندازه سنگدانه ها باشد. 5حداقل قطر داخلی لوله باید  (2

170 هابتنحدود اسالمپ این کونه  (3  ی متر است.میل250

 .دسیستم قیف و لوله باید آب بند باش (1

 

 :9گزینه  پاسخ 

 «قیف و لوله )ترمی(»واژه کلیدی:  -1مورد  -2-5-9بند  -52صفحه  -9مبحث

 است. 12/3حداکثر نسبت آب به سیمان 

 ها:بررسی سایر گزینه

 : 2گزینه

حداکثر اندازه سنگدانه

قطر داخلی لوله
≤ 0.125

کسر معکوس شود
⇒       

قطر داخلی لوله

حداکثر اندازه سنگدانه
≥

1

0.125
= 8 

→ قطر داخلی لوله ≥ 8 ×  حداکثر اندازه سنگدانه

 شود. شود، جهت نامساوی برعکس میدقت شود که در یک نامساوی، وقتی کسر معکوس می

 2مورد  -2-5-9بند  -52: صفحه 3گزینه

 2مورد  -2-5-9بند  -52: صفحه 1گزینه
 

زیر در موردنظارت بر  یهانهیگزداری تهران احداث شود. کدام یک از رشه 3طبقه در منطقه  6مسکونی مقرر است یک ساختمان  -9

 ساختمان صحیح است؟ 

 ل در شهرداری تهران باشد.شاغ تواندینمناظر  – شودیمی سط مالک انتخاب و به شهرداری معرفناظر تو (1

ظر در هنکام صدور پروانه ساختمان توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نا –شهرداری تهران شاغل باشد 3در منطقه  تواندینمناظر  (2

 .شودیمداری معرفی رک و شهلتهران به ما

ناظر توسط سازمان نظام مهندسی استان در هنگام صدور پروانه به مالک و شهرداری معرفی  –در شهرداریتهران شاغل باشد  تواندینمناظر  (3

 .شودیم

 .شودیمم مهندسی معرفی اظصدور پروانه ساختمان به مالک و نناظر توسط مرجع  –هرداری تهران شاغل باشد در ش تواندینمناظر  (1

 

 :3گزینه  پاسخ 

 1-2-2بند  -1صفحه  -2مبحث 

ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان، توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان انتخاب شده و به مالک و مراجع صدور 

ان ای باشد که ساختمتواند شاغل در دستگاه صادر کننده پروانه ساختمان در منطقهگردد. ناظر نمیان معرفی میپروانه ساختم

 شود.در آن منطقه احداث می
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مربع احداث شود. متر 9977نشاه و به مساحت اطبقه از روی شالوده در شهر کرم 5در نظر است یک ساختمان مدرسه متوسطه با  -1

 در این ساختمان صحیح است؟  یطراحی و نظارت بر تاسیسات مکانیکی و برق یهاتیصالحزیر در مورد  یهانهیگزکدام یک از 

یا  3پایه  ییا باالتر و نظارت بر طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برق 2پایه  یتهیه طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برق (1

 باالتر

ه پای یصرفأ توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقطرح یا باالتر و نظارت بر  1پایه  ییکی و برقتهیه طرح توسط مهندسان تاسیسات مکان (2

 یا باالتر  2

یا  2پایه  یظارت بر طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برقیا باالتر و ن 3پایه  یتهیه طرح توسط مهندسان تاسیسات مکانیکی و برق (3

 باالتر 

 یا باالتر 3نداسان پایه تهیه طرح و نظارت بر طرح توسط مه (1

 

  :9گزینه  پاسخ 

 «حدود صالحیت طراحی»واژه کلیدی:  -1-15بند  -29صفحه  -2مبحث 

 منظر مورد بررسی قرار داد تا گروه ساختمان مشخص گردد: 3مورد سوال را از هر  ، باید ساختمان1-15طبق بند 

 مترمربع( 2333تا  131گیرد. )از می قرار "ب"، از نظر سطح بنا، ساختمان در گروه 1-1-15طبق بند 

 طبقه از روی شالوده( 2و  1، 3گیرد )قرار می "ب"از نظر تعداد طبقات، ساختمان در گروه  -2-1-15طبق بند 

 گیرد )کاربری متوسطه(قرار می "ب"از نظر کاربری، ساختمان در گروه  -3-1-15طبق بند 

 گیرد.ار میقر "ب"بنابراین به طور کلی ساختمان در گروه 

شود که تهیه طرح تاسیسات مکانیکی و برقی مشاهده می "ب"های گروه برای ساختمان -51صفحه  -13با توجه به جدول 

 یا باالتر صورت گیرد. 3شود و نظارت بر طرح هم باید توسط مهندسان پایه یا باالتر انجام می 2توسط مهندس مکانیک و برق پایه 

 

ترین گروه انتخاب آمد، گروه ساختمان با توجه به بزرگهای مختلفی بدست میمنظر مختلف، گروه 3درصورتی که از  نکته:

 شد.می

 ره مجمع عمومی سازمان استان صحیح است؟ اونگی تشکیل و ادگدام گزینه در مورد چک -97

 .شودیم دییتأسازی راه و شهر و توسط وزیر تصویبعمومی  هیاتتوسط  یخواهد بود که به پیشنهاد شورای مرکز یانامهطبق شیوه  (1

 .شودیم مرکزی نظام مهندسی ساختمان ابالغ شورای شهرسازی و تایید اهد بود که به پیشنهاد وزارت راه وخو یانامهطبق شیوه  (2

 . شودیمخواهد بود که به پیشنهاد هیات مدیره استان توسط شورای مرکزی تصویب و ابالغ  یانامهطبق شیوه  (3

  شودیم دییتأو توسط وزارت راه و شهر سازی  تصویبتوسط شورای مرکزی  نهاد هیات عمومیود که به پیشخواهد ب یانامهطبقه شیوه  (1

 

 :9گزینه  پاسخ 

 «نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی»واژه کلیدی:   -3تبصره  -2شماره  -3صفحه  -اصالحیه قانون

د که به پیشنهاد شواری مرکزی توسط هیئت عمومی تصویب و ای خواهد بونامهنحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی طبق شیوه

 شود.توسط وزیر راه و شهرسازی تایید می
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کدام گزینه در مورد حداکثر مجازات انتظامی تخلفات انضباطی  مربوط به یکی از اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان یک  -99

 شده صحیح است؟ مهندسانلطمه به حیثیت سایر استان که با ایراد سخنرانی باعث 

  ( درجه دو1  ( درجه چهار 3  ( درجه سه 2  رجه پنج ( د1

 

 :2گزینه  پاسخ 

 «مجازات انتظامی»واژه کلیدی:  -2مورد  -13صفحه  -اصالحیه قانون

انجام اقداماتی که موجب ایجاد اخالل در انجام وظایف قانونی و جاری سازمان نظام مهندسی ساختمان و ارکان آن 

ی که موجب اتهام، وهن و لطمه به حیثیت سایر مهندسان شود، به مجازات انتظامی از شود یا نامه پراکنی یا سخنران

 درجه دو تا درجه چهار.

 بنابراین حداکثر مجازات آن، درجه چهار است.
 

 آید و در اصالحیه، بخش های حضوری گفته شد، سواالت از قانون نظام مهندسی عموماً از اصالحیه میرکه بارها در کالسهمانطو

 خیز است.های مهم  و سوالمربوط به مجازات انتظامی یکی از بخش

 آمده بوده است.های آزمایشی آموزشگاه کلیدعمران همچنین مشابه این سوال، در آزمون 

 
 

 کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟ یدر مورد بتن الیاف -93

 استفاده شود. پروپیلنپلیف الیا ن بتن در هنگام آتش سوزی نباید ازبرای جلو گیری از قلوه کن شد (1

 رایی بتن الیافی باید مشابه بتن معمولی از آزمایش اسالمپ استفاده شود.اگیری کبرای اندازه (2

 در بتن الیافی. در مقایسه با بتن معمولی، باید مقدار و حداکثر اندازه بتن بیشتر باشد. (3

 مگاپاسکال باشد. 1233ششی الیاف فوالدی بیشتر از مگا پاسکال باشد. باید مقاومت ک 13در صورتی که مقاومت فشاری بتن بیشتر از  (1

 :7گزینه  پاسخ 

 «بتن الیافی»واژه کلیدی:  -مورد پ -1-1-3-13-2بند  -22صفحه  -2مبحث

 1233مگاپاسکال، مقاومت کششی الیاف فوالدی مصرفی باید بیش از  13های با مقاومت فشاری بیشتر از برای بتن

 رد عضو بتنی جلوگیری شود.مگاپاسکال باشد تا از رفتار ت

 ها:بررسی سایر گزینه

 مورد ت -22: صفحه 1گزینه

 مورد خ -23: صفحه 2گزینه

کاهش مقدار شن و حداکثر اندازه شن جهت جلوگیری از افت کارایی ناشی از الیاف در  -مورد ح -23: صفحه 3گزینه

  مخلوط بتن موثر است.
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 ؟نیستدام عبارت در مورد سیمان صحیح ک -93

 مهیداتی اندیشیده شود.د با آنها مخلوط شوند. مگر آنکه تطور کلی با بسیاری از مواد مانند گچ سازگاری ندارند و نبای هب هاانمیس (1

 برای هر محموله سیمان وارده به کارگاه. باید مشحصات کارخانه. نوع سیمان و تاریخ تولید در برگ تحویل آن ثبت شده باشد. (2

 فشرده در آمده باشد به هیچ وجه قابل مصرف نیست. یهاکلوخهبار شده و به صورت سیمانی که به مدت زیاد ان (3

 د.نمیلی متر از سقف فاصله داشته باش 133میلی متر از دیوارها و  333باید حداقل نبار انباره شده در ا یهاسهیک (1

 

 :2گزینه  پاسخ 

 «سیمان»واژه کلیدی:  -11-1-1-2-2بند  -13صفحه  -2مبحث

ها بر روی کف اصالح کرد تا به صورت های فشرده درآمده باشد را باید با غلتاندن پاکتبه صورت کلوخهسیمانی که 

 توان آن را مصرف کرد.پودر درآیند. اگر با یکبار غلتانیدن، کلوخه به پودر تبدیل شود، می

 ها:بررسی سایر گزینه

 1-2-2-2بند  -11: صفحه 1گزینه

 1-1-1-2-2بند  -12: صفحه 2گزینه

 11-1-1-2-2بند  -12: صفحه 1گزینه
 

 

 

 ؟ ندارد یناسبکارایی م بندیآبهای زیر برای مالت یک ازکدام -94

 ( مالت ماسه و سیمان 3  ( مالت ساروج 3   ( مالت گچ و پرلیت2   آهکه ( مالت شفت1

 

 :3گزینه  پاسخ 

بندی مناسب با گچ، برای آب به طور کلی هر مالتی که در آن گچ وجود داشته باشد، به علت واکنش نامناسب آب

 باشدنمی

 ها:بررسی سایر گزینه

 2-2-2-2-2بند  -32: صفحه 1گزینه

 3-2-2-2-2بند  -32: صفحه 3گزینه

 12-2-2-2-2بند  -33: صفحه 1گزینه
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 ؟ باشدنمیصحیح  ارد زیر در مورد بتن اصالح شده با پلیمرکدام یک از مو -95

 .دهندیمکششی بتن را افزایش مقاومت  هاکسالت (1

 .دندهیمبتن را کاهش  نفوذپذیری هاالتکس (2

 .دهندیمها مقاومت سایشی بتن  را کاهش التکس (3

 .دهندیمه بتن را کاهش یتسیتها مدول االسالتکس (1

 

 :2گزینه  پاسخ 

 «بتن اصالح شده با پلیمر»واژه کلیدی:  -1-1-3-13-2بند  -22صفحه  -2مبحث 

های کششی و خمشی، مقاومت در مقابل یخ زدگی و آب شدن بتن را متها مقاومت سایش، مقاوبه طور کلی التکس

 دهند.دهند و نفوذپذیری،  مدول االستیسیته و جمع شدگی بتن را کاهش میافزایش می

 

 است. آمده بوده است که درجزوات آموزشگاه کلیدعمران آورده شده 49 بهمن -مشابه این سوال، در آزمون نظام مهندسی نظارت 

 
 

کدام یک از عبارت  رگذاری در آزمایشگاه استفاده شود،با از روش آزمایش ایازهبات کفایت ظرفیت عملکردی اعضای ساگر برای اث -96

 ؟ نیسترد صحیح  ودر این مزیر 

 حذف شوند. هایریگه دلیل منطقی. از نتیجه ئانباید بدون ار هاشیآزمایچ یک از نتایج ه (1

 ساخته شوند. برد واقعی عضو،ریاس مشابه با کادر هر حال باید در مق هانمونهاگر استاندارد یا تجربه آزمایشگاهی قبلی موجود نباشد  (2

 هایاید آزمایشدرصد از مقدار میانگین نتایج بیشتر باشد. درغیراینصورت ب 12نباید بیش از  شیآزمار سه به دست آمده از ه نتایجانحراف  (3

 اضافی انجام شوند.

نمونه  1نتایج آزمایش حداقل  توانیم مقدار میانگین نتایج بیشتر باشد، درصد از 12اگر انحراف نتایج به دست آمده از هر سه آزمایش بیش از  (1

 را مورد استفاده قرار داد.

 :3گزینه  پاسخ 

 2صفحه  -2-3-1-3-1-1بند  -1مبحث

رد ها بایستی در مقیاسی مشابه با کاربستاندارد یا تجربه قبلی آزمایشگاهی موجود نباشد، نمونه... درصورتی که چنین ا

واقعی ساخته شود مگر اینکه به نحوی نشان داده شود که اثرات مقیاس کردن بر روی عملکرد مورد نظر تاثیر چندانی 

 غلط است( در هر حالندارد. )واژه 
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 {Cکد دفترچه } 99مهر -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 و باتشکر از مهندس امید پاکدل - سیدمحمد امین جواهریمهندس  : حل سواالت توسط

 منبع، شرعاٌ حرام و پیگرد قانونی خواهد داشت {} کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به مولف و آموزشگاه است و کپی یا استفاده از آن در صورت عدم ذکر 
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از  ترنییپاطح بام لغزنده بوده لغزش برف بر روی سطح شیبدار بدون مانع است و فضای کافی در سالن صنعتی نشان داده شده س -90

 طراحی شوند؟ ی( در کدام ناحیه سطوح شیب دار باید برای بار برف بیشترهانیرلپ)  هاهپال .لبه برای پذیرش برف موجود است

 سمت چپ  یهاطرهدر  (1

 احی شوند.باید طرتمام نواحی برای بار برف واحدی  در (2

 سمت راست  یهاطرهدر  (3

 رأسنزدیک  (1

 

 

 :2گزینه  پاسخ 

 21صفحه  -1-1-2-1بند  -1مبحث

استفاده  𝐶𝑡و  𝐶𝑠طبق این بند، بر روی طره لبه پایین بام که امکان تجمع برف وجود خواهد داشت، از ضریب یک برای 

 ود.شدر ناحیه تجمع برف دو برابر می 𝑃𝑟 شود ولی مقدارمی

طره سمت راست با توجه اینکه شیب کمتری نسبت به طره سمت چپ دارد )یعنی مقدار برف بیشتری روی آن 

 نشیند( و همچنین پشت به باد قرار دارد، باید برای برف بیشتری طراحی شوند.می
 

 ؟نیستدر برابر انفجار صحیح  ساختمان مقاوم کیر در مورد زیت اارباز ع یککدام  -99

 .باشدینمی استفاده از دیوارهای بنایی باربر مجاز ( به طور کل1

 اجزاء ساختمانی متصل شوند.  ختمانی به نحو مناسب به سازه و یا( عناصر غیرسا2

  ( دیوارهای غیرباربر باید دارای اتصال الزم به سازه باشند. 3

 خیلی زیاد طرح شوند.  یالرزهطر و بر مبنای خ 2533موجود در آئین نامۀ  یهاحداقل( اتصاالت اجزاء غیرسازه ای باید براساس 1

 :9گزینه  پاسخ 

 «انفجار -ایاجزای غیرسازه»واژه کلیدی:  -3-2-3-2-21بند  -21صفحه  -21مبحث

 دیوارهای بنایی باید با شبکه میلگرد مسلح شوند.

 ها:بررسی سایر گزینه

 1-2-3-2-21بند  -22: صفحه 2گزینه

 2-2-3-2-21بند  -21: صفحه 3گزینه 

 2-2-3-2-21بند  -22: صفحه 1گزینه
 

 ، کدام یک از عملکردهای زیر است؟3تختخوابی، برای سطح خطر انفجار  937حداقل سطح عملکرد برای یک ساختمان بیمارستان  -91

 II( سطح عملکرد I  1 ( سطح عملکردIV  3 ( سطح عملکردIII  2( سطح عملکرد 1

 

 :7گزینه  پاسخ 

 -حداقل سطح عملکرد»واژه کلیدی:  -2-1-21جدول  -1و صفحه  1-1-21جدول  -9صفحه  -21مبحث 

 « انفجار

 گیرد.قرار می 2تختخواب( در گروه  91تختخواب )بیش از  123بیمارستان با  -2-1-21طبق جدول 

 ، حداقل سطح ایمنی جانی مورد نیاز است.3، برای سطح خطر انفجار 2های گروهبرای ساختمان -1-1-21جدول  طبق

 است. II، سطح ایمنی جانی، همان سطح عملکرد 1صفحه  -2-1-21طبق بند 

  

tel://09135522987/
tel://09135522987/
https://instagram.com/kelid_omran
https://instagram.com/kelid_omran
tel://03136274179/
tel://03136274179/
https://t.me/kelid_omran
https://t.me/kelid_omran
mailto:kelideomran@yahoo.com
mailto:kelideomran@yahoo.com


 

 

 {Cکد دفترچه } 99مهر -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 و باتشکر از مهندس امید پاکدل - سیدمحمد امین جواهریمهندس  : حل سواالت توسط

 منبع، شرعاٌ حرام و پیگرد قانونی خواهد داشت {} کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به مولف و آموزشگاه است و کپی یا استفاده از آن در صورت عدم ذکر 
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 ؟ستین یاجبار ریاز موارد ز کیکدام  هاساختماناز  یدر نگهدار -37

  یو فوالد یبتن یهاسازهدر  بارکیسال  2ها حداقل هر دی( انجام بازد1

  الدیفو یهاسازهدر  رهایت یهاشکل رییتغ یرساز( کنترل و ب2

 یدر مورد مقاومت در برابر آتش سوز یبتن یهاسازهاسکلت  ی( بازرس3

  یدالبتنی و فو یهاسازه رد ینشست و دوران در محل پ کنترل( 1

 :2گزینه  پاسخ 

 «ایبحث سازه -ختماننگهداری و بازرسی سا»واژه کلیدی: 

 .سوزی ندارندهای بتنی نیازی به بررسی جهت مقاومت در برابر آتشهای فوالدی، اسکلت سازهسازه برخالف اسکلت

 ها:بررسی سایر گزینه

 5-3-22بند  -22: صفحه 1گزینه

 2-3-3-22بند  -19: صفحه 2گزینه

 3-3-3-22بند  -19: صفحه 1گزینه
 

 از هشت واحد به ترتیب مطابق شیبا ب طبقه جنپ یساختمان ادار کیپنج طبقه با هشت واحد و  یکونساختمان مس کینوع بازرس  -39

 ؟خواهد بود ریز یهانهیگزاز  کیبا کدام 

  یبازرس حقوق +( بازرس حقوقی 1

  یبازرس حقوق +ست نی زیانی( 2

 بازرس حقیقی  + یقی( بازرس حق3

 یقوحقبازرس +  یقی( بازرس حق1

 :9 گزینه پاسخ 

 «بازرس حقیقی و حقوقی»واژه کلیدی:  -1-1-22جدول  -2صفحه  -22مبحث 

 بازرس حقوقی ←2ردیف  ←ساختمان مسکونی پنج طبقه با هشت واحد 

 بازرس حقوقی ←1ردیف  ←ساختمان اداری پنج طبقه با بیش از هشت واحد 

 

 است. آمده بوده است که درجزوات آموزشگاه کلیدعمران آورده شده 46 مهر -مشابه این سوال، در آزمون نظام مهندسی نظارت 

 
 

  

tel://09135522987/
tel://09135522987/
https://instagram.com/kelid_omran
https://instagram.com/kelid_omran
tel://03136274179/
tel://03136274179/
https://t.me/kelid_omran
https://t.me/kelid_omran
mailto:kelideomran@yahoo.com
mailto:kelideomran@yahoo.com


 

 

 {Cکد دفترچه } 99مهر -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 و باتشکر از مهندس امید پاکدل - سیدمحمد امین جواهریمهندس  : حل سواالت توسط

 منبع، شرعاٌ حرام و پیگرد قانونی خواهد داشت {} کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به مولف و آموزشگاه است و کپی یا استفاده از آن در صورت عدم ذکر 

 

 آن کلیک کنید آدرس کافیست بر روی ،های زیرجهت مشاهده هر کدام از گزینه

http://www.kelidomran.com/ 

71925533190 

@Kelid_Omran 

 
27307901 -729  

@Kelid_Omran 

 
kelideomran@yahoo.com 

 

  ؟ستین حیصح لیاز عبارات ذ کیکدام  یدر مورد پ -33

  کند.ن جادیا یمشکل نیزم یخ زدگی ،اجرا شود که در آن تراز زیاتردر  دیبا پی( 1

 پی زیردر تمام سطح  sKثابتمقدار  کی ازو  شبیه سازی کرد (sK)ر نخاک را به صورت ف توانیم ریانعطاف پذ پیسازه  لیتحل ی( برا2

  .استفاده نمود

  د.ورآبه دست ی صفحه بارگذار شیاز آزما توانیمرا  sK( مقدار3

 یشتر در نظر گرفت. ا بآنرعمق استقرار  توانیم پی یداریپا نیتأم( به منظور 1

 :3گزینه  پاسخ 

 «پی سطحی»واژه کلیدی:  -2-1-1-2بند  -32صفحه  -2مبحث

سازی کرد اما الزم است به نکات ذیل توجه شبیه (𝐾𝑠صورت فنر )توان خاک را به پذیر میبرای تحلیل سازه پی انعطاف

 شود:

 های معتبری مثل بارگذاری صفحه و یا آزمایش فشارسنج با اصالحات الزم به دست آید.از آزمایش 𝐾𝑠مقدار  -الف

نشست اتفاق افتاده باید و متناسب با  باشدصحیح نمیدر تمام سطح زیر پی  𝐾𝑠برای  مقدار یکنواختانتخاب  -ب

 شود.ها توصیه میتغییر کند و افزایش سختی در لبه

 ها:بررسی سایر گزینه

 مورد ت -2-1-2-1-2بند  -33: صفحه 1گزینه

 مورد الف -2-1-1-2بند  -32: صفحه 3گزینه

 مورد ح -2-1-2-1-2بند  -33: صفحه 1گزینه
 

 ؟نیستاز عبارات زیر صحیح ی کدام یک گودبردار اتیو کنترل عمل شیدر مورد پا -33

 برای مدتی که مهندسی ناظر تشخیص دهد، رصد شوند.  ممتد، سطوح آب باید روزانه یک بارزمان باران  ، در مدتهایگودبردار شیدر پا (1

 . باشدیممراحل پایش  مجاناظر پروژه مسئول نظارت بر حسن ان( 2

 . باشدیمیش همواره با تشخیص دستگاه نظارت عملیات پا لزوم دایز و یر معمولطبا خ یودهاگدر  (3

 یهاتیفعالگود با اطراف مناطق  یهابیآسبه عنوان سندی معتبر در مورد اثبات یا رد ارتباط  توانندیم( نتایج پایش گود توسط ابزار دقیق 1

 ساخت و ساز مورد استفاده قرار گیرند.

 :2گزینه  پاسخ 

 «پایش»ژه کلیدی: وا -مورد ت -1-1-3-2بند  -23صفحه  -2مبحث 

انجام پایش را ضروری بداند،  الزم است  طراحدر گودهای با خطر معمولی و زیاد چنانچه شرایطی وجود داشته باشد که 

 عملیات پایش انجام پذیرد.

 ها:بررسی سایر گزینه

 مورد ب -2-1-3-2بند  -23: صفحه 1گزینه

 مورد پ -1-1-3-2بند  -23: صفحه 2گزینه

 1-1-1-3-2بند  -22: صفحه 1گزینه
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 {Cکد دفترچه } 99مهر -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 و باتشکر از مهندس امید پاکدل - سیدمحمد امین جواهریمهندس  : حل سواالت توسط

 منبع، شرعاٌ حرام و پیگرد قانونی خواهد داشت {} کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به مولف و آموزشگاه است و کپی یا استفاده از آن در صورت عدم ذکر 
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سنگ برخورد  یۀبه ال یمتر 9عمق  دربرای شناسایی خاک مورد نیاز است. اما  متر 97ساختمان تعداد چهار گانه با عمق  کیدر  -34

 ؟ باشدیمزیر صحیح  یهانهیگزدام یک از ک، شده است

  .کنند دایمتر ادامه پ 13ا همان عمق ت دیهر چهار گمانه با( 1

 .است یمتر کاف 5ر گمانه تا عمق هر چها ی( اجرا2

  د.کن دایمتر ادامه پ 13تا  هاگمانهاز  یکیاست حداقل  یکاف( 3

 ر سنگی اثبات شود. یۀ سنگ نفوذ کند تا وجود بستمتر در ال 3تا  دیبا هاگمانهاز  یکی( حداقل 1

 :7گزینه  پاسخ 

 «عمق گمانه»واژه کلیدی:  -2مورد  -11صفحه  -2مبحث

متر در الیه سنگ نفوذ کند تا وجود بستر  3ها تا ه اگر به الیه سنگ برخورد شود باید حداقل یکی از گمانهدر حفر گمان

 سنگی اثبات شود.

 

متر در خاک رس استفاده شده است. این شمع تحت بار فشاری استاتیکی خواهد بود. قبل  1در یک سازه از یک شمع تک به طول  -35

حداکثر مقدار اولیۀ نشست مجاز یکنواخت این شمع احتمالی بیشتری بررسی شوند،  یهاتیدودمحاز آنکه براساس عملکرد سازه، 

 زیر باید محدود شود؟ یهانهیگزبه کدام یک از 

1 )mm65  2 )mm100  3 )mm55  1 )mm75 

 :9زینه گ پاسخ 

 «نشست شمع»واژه کلیدی:  -2-2-2-1-2بند  -22صفحه  -2مبحث 

ضمن توجه به عملکرد سازه، باید درنظر داشت که مقادیر مجاز نشست برای شمع تک مشابه پی منفرد و برای گروه 

 شود.شمع مشابه پی گسترده درنظر گرفته می

تحت بار  یکنواخت، مقدار اولیه نشست مجاز رسخاک  در منفردبرای پی  2-1-2، جدول 25بنابراین مطابق با صفحه 

 میلیمتر است. 12استاتیکی برابر 
 

 ؟نیست مربوط به آن صحیح یهاشیآزماو  زیرجادر یهاشمعدر خصوص  ریاز جمالت ز کیکدام  -36

 اده نمود. دینامیکی با دامنۀ کم استف شیاز آزما دیشمع با تیفیک یابیارز یبرا در بتن ریزی شمع ریتأخدر صورت ( 1

  .انجام شود یبارگذارآزمایش  دیطرح وجود ندارد، با نطقۀ احداثشمع در م یکه تجربۀ اجرا یدر مواقع( 2

  .نمود استفادهکم ۀ نبا دام یکینامید شیاز آزما دیبا لگردهایضخامت پوشش م یابیارز یبرا یبه طور کل( 3

 .استفاده نمود غزه گیریم یشیاز آزما توانیممقاومت بتن شمع  یابیارز یبرا( 1

 :2گزینه  پاسخ 

 «های درجاریزشمع»واژه کلیدی:  -2-13-1-2بند  -19صفحه  -2مبحث

های درجاریزی که ممکن است دارای نقایص جدی در بدنه شمع باشند و یا اینکه در اثنای برای ارزیابی کیفیت شمع

خاک جدار( یا مشکالتی حین بیرون کشیدن غالف ریزی ) و احتمال ریزش ساخت مشکالت خاصی مانند تاخیر در بتن

های دینامیکی شمع با دامنه کم ) یا آزمایش تعیین یکپارچگی( باید مورد استفاده قرار مشاهده شده باشد، آزمایش

، گذارندضخامت کم پوشش میلگردها که بر عملکرد درازمدت شمع اثر میگیرد. اما نقایصی چون مقاومت کم بتن و 

های دیگری مانند امواج در این موارد الزم است از آزمایش شوند.یله آزمایش دینامیکی دامنه کم کشف نمیاغلب به وس

 گیری استفاده شود. صوتی عرضی و یا مغزه

 اشاره شده است. 2مورد ب، به گزینه   5-1-2، بند 11همچنین در صفحه 
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 آمده بوده است که درجزوات آموزشگاه کلیدعمران آورده شده 49اردیبهشت  -مشابه این سوال، در آزمون نظام مهندسی نظارت 

 است.

 

 

شده باشد. حداکثر  یطراح متر، به صورت شاقول 3ع ثابت برابر م قاب فوالدی سبک و با ارتفاستیخرپا با س کیکه  یدر صورت -30

 رپا از باال تا پایین آن چقدر است؟خ یمجاز ناشاقول زانیم

 میلی متر  31( 1  متر  یلیم 13( 3   متر یلیم 23( 2  متر  یلیم 12( 1

 :3گزینه  پاسخ 

 «ناشاقولی خرپا»واژه کلیدی:  -1-9-2-11بند  -12صفحه  -11مبحث 

میلیمتر باشد  23ارتفاع خرپا در هر مقطع و یا  23/1اقولی خرپا از باال تا پایین آن، نباید بیشتر از کمینه دو مقدار ناش

 مگر آنکه خرپا به صورت خاص ناشاقول طراحی شده باشد.

𝑚𝑖𝑛 (
3000𝑚𝑚

50
, 50𝑚𝑚) = 𝑚𝑖𝑛(60,50) = 50 𝑚𝑚 

 

 

 های آزمایشی آموزشگاه کلید عمران آورده شده است.مشابه این سوال در آزمون 
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 با مقطع یهارچهیت( از LSFیستم قاب فوالدی سبک )سسازه با  کیاز سقف  یعیپوشاندن سطح وس یبرا -39

160 60 22 2ZS mm   که در فواصلmm800  استفاده شده است. چنانچه به طور متوسط شوندیمبه موازای هم نصب، 

واحد در  هارچهیتآنها در نظر بگیریم. وزن متوسط وزن کل  درصد 3را  هاوصلهدر محل  هارچهیتناشی از هم پوشانی  مصرف اضافۀ

 سطح سقف برحسب
N

m
2

 ؟خواهد بود ترکینزدیر ز یهانهیگزاز  کیبه کدام  

1 )93    2 )133   3 )23   1 )23 

 :7گزینه  پاسخ 

 «LSF -قاب فوالدی سبک»واژه کلیدی:  -2-2-2-11بند  -32صفحه  -5مبحث 

 باشد:به صورت شکل زیر می ZS60×22×2 160، مقطع تیرچه 5بق این بند از مبحث ط

 
 شود:ع آن به صورت زیر محاسبه میبنابراین سطح مقط

𝐴𝑔 = (22 + 60 + 160 + 60 + 22) × 2 = 648𝑚𝑚
2 = 648 × 10−6𝑚2 

 بنابراین وزن یک متر طول این تیرچه برابر است با:

𝑊 = 𝐴𝑔 × 𝐿⏟
طول تیرچه

× 𝛾⏟

) وزن مخصوص فوالد 𝑁
𝑚3
)

= 648 × 10−6 × 1 × 78500 = 50.8 𝑁 

در یک متر مربع از سطح سقف، تعداد 
1

0.8⏟

فاصله تیرچهها

=  گیرد.تیرچه قرار می  1.25

 ها در یک متر مربع از سطح برابر است با: بنابراین وزن متوسط تیرچه

50.8 × 1.25⏟
تعداد تیرچهها

× 1.03⏟
اضافه تیرچه در محل وصله

= 65.4 
𝑁

𝑚2
 

 تر است.نزدیک 23های موجود، به که از بین گزینه

 
 جیجوش، تعداد، اندازه و طول پ نوعاز قبیل طول،  اتصال اتیجزئ هیکل دیبا یفوالد ۀساز یو مدارک فن هانقشهاز  کیدر کدام  -31

 نشان داده شوند؟ 

 سازه یمدارک محاسبات طراح( 1

  یمحاسبات یهاهنقش( 2

  یکارگاه یهانقشه( 3

  بصن یهانقشه( 1

 :2گزینه  پاسخ 

 12-3-1-1-11بند  -2صفحه  -11مبحث 

ها گردد. این نقشههای محاسباتی برای سهولت اجرا تهیه میهایی است که بر اساس نقشههای کارگاهی: نقشهنقشه

ها برای هر عضو یک شماره تعیین اشند. در این نقشهبهای محاسباتی میتری نسبت به نقشهدارای جزییات مفصل

چنین همگردد. تری برای این عضو با ذکر کلیه ابعاد هندسی آن با مقیاس مناسب ترسیم میگردد و جزییات دقیقمی

 ردد.گکلیه اتصاالت با ذکر مواردی مانند ابعاد، طول، نوع جوش، تعداد، اندازه، طول پیچ و مهره به طور کامل ترسیم می
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  ؟ستیناز موارد زیر صحیح  کیکدام  (LSF)سبک  یقاب فوالد ستمیدر خصوص ساختمان با س -37

  .متر است 12برابر  یلثقباربر  ستمیبه عنوان س LSF ستمیحداکثر ارتفاع مجاز س( 1

  متر است. 12 یبا پوشش فلز یفوالد یبرش واریبا د LSF ستمیحداکثر ارتفاع مجاز س( 2

  .ستیمجاز ن ییبا مصالح بنا یوارهایاستفاده از د LSF ستمیدر س( 3

 .مجاز است m13ه ارتفاع رستوران دو طبقه ب کی یبرا یفوالد یبرش واریبا د LSF ستمی( استفاده از س1

 9گزینه  سخ:پا 

 «LSF -قاب فوالدی سبک »واژه کلیدی:  -2-1-2-11بند  -22صفحه  -11مبحث

باشد. بنابراین متر ارتفاع می 12طبقه یا  2حداکثر تا های سبک فوالدی صرفاً به عنوان سیستم باربر ثقلی، کاربرد قاب

 طبقه محدود کننده باشد. 2ممکن است معیار 

 ها:بررسی سایر گزینه

 2-2-2-11بند  -31: صفحه 2گزینه

 1-2-2-11بند  -33: صفحه 3گزینه

 2-2-2-11بند  -31: صفحه 1گزینه

باشد و تا حدودی صحیح است. چراکه در واقع گزینه غلطی نمی 1تذکر: داوطلبان گرامی توجه داشته باشند که گزینه 

ینه دیگر کامالً صحیح هستند، این گزینه به تواند قابل قبول باشد. ولی از آنجایی که سه گزمتر می 12حداکثر ارتفاع 

، خیلی 1گزینه صحیح هستند و انتخاب گزینه  1توان گفت تقریباً هر عنوان جواب انتخاب شده است. درواقع می

 سختگیرانه خواهد بود.

 با توجه به توضیحات  داده شده، شاید بتوان به این تست اعتراض و نسبت به حذف این تست اقدام کرد.

 

 است. آمده بوده است که درجزوات آموزشگاه کلیدعمران آورده شده 49آبان -مشابه این سوال، در آزمون نظام مهندسی نظارت 
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 ؟است حیحص ریز عباراتکدام یک از استفاده شود  یمانیبا آجر از دوغاب س ییبنا یکارها تیرگاه به منظور تقوه -39

  کرد. استفاده دیساعت گذشته باشد نبا کیالط آن تکه از شروع اخ یاز دوغاب یبه طور کل( 1
 .انجام شود دیبا یزیر جر عمل دوغابآ فی( پس از ساخت هر پنج رد2

  .انجام شود یزیعمل دوغاب ر دیبا واریمتر ارتفاع د کیخت هر ( پس از سا3

 .شود ختهیه رسو دو ما مانیس کی یبه نسبت حجم دیبا یمانی( دوغاب س1

 :3گزینه  پاسخ 

 «دوغاب سیمانی»واژه کلیدی:  -مورد ب -2-2-2-5بند  -19صفحه  -5مبحث

ی ریزگیرد. پس از ساخت هر پنج ردیف آجر، عمل دوغابدوغاب سیمانی در تقویت کارهای بنایی مورد استفاده قرار می

 شود.سیمانی انجام می

 ها:بررسی سایر گزینه

 ساعت( 2/1) -3: مورد 1گزینه

 ردیف آجر است. 2: صحبتی از ارتفاع دیوار نشده است. معیار 3گزینه

 )یک سیمان و یک ماسه( -1: مورد 1گزینه

 

و حداقل  ی .............با قطر داخل درجه 17 یک قالب یدارا دیبا Dقطر به  لگرد،یدفون از مم یمهار یهاچیپ ،ییبنا یهادر ساختمان -33

 .باشند ............... زرکمز تا کفاصله مر

/طر( قD40 2 ، فاصلهD3قطر( 1 D15فاصله ،D40 3قطر )/ D15فاصله ،D20 1قطر )D3،  فاصلهD20 

 :9گزینه  پاسخ 

 «پیچ مهاری مدفون»واژه کلیدی:  -21-1-3-5بند  -31صفحه  -5مبحث 

درجه خم با قطر داخلی سه برابر قطر پیچ، به اضافه طول  93های مهار از میلگرد خم شده باید دارای یک قالب پیچ

 برابر قطر پیچ بعد از انتهای آزاد باشند. 2/1مستقیمی مساوی 

 برابر قطر پیچ است. 13ها ... حداقل فاصله مرکز تا مرکز پیچ
 

 های آزمایشی آموزشگاه کلید عمران آورده شده است.مشابه این سوال در آزمون 
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و حداقل ضخامت  هی، در داخل دال روهارچهیت حداکثر فاصلۀ میلگردهای عمود بر جهتو حداقل قطر  ،و بلوک رچهیت یهادر سقف -33

  ؟دنباش متریلیچند م دیبا بیبه ترت هیدال رو

1 )1 ،123 ،23   2 )5 ،323 ،23  3 )1 ،223 ،23  1 )5 ،233 ،23 

 :2گزینه  پاسخ 

 «سقف تیرچه بلوک»واژه کلیدی:  -مورد ب -25صفحه  -5مبحث

میلیمتر در جهت  223میلیمتر به فواصل حداکثر  1ردهای مورد استفاده در بتن پوشش سقف حداقل به قطر میلگ -2

 ها، قرار داده شود.عمود بر تیرچه

 میلیمتر ضخامت باشد. 23ها حداقل دارای پوشش بتن روی بلوک -3
 

 تهوسیپ یبنددانه یکه دارا ریز مشخصاتبا  یهااز خاک کیکدام ییساختمان با مصالح بنا کیدر  یالت شفته آهکمساخت  یراب -34

 تر است؟ ، مناسبباشندیم

 .درصد آن خاک رس است 12و  زدانهید آن رصدر 23که  یخاک( 1

 .آن خاک رس است صددر 15 و زدانهیدرصد آن ر 33که  یخاک( 2

 .درصد آن خاک رس است 12و  زدانهیدرصد آن ر 33که  یخاک( 3

 .درصد آن خاک رس است 15و  زدانهیردرصد آن  23که  ی( خاک1

 :3گزینه  پاسخ 

 «مالت شفته آهکی»واژه کلیدی:   -1مورد -9-2-2-5بند  -23صفحه  -5مبحث 

درصد و خاک رس آن از   22بندی پیوسته است که ریزدانه آن از بهترین خاک برای ساختن شفته آهکی، خاک با دانه

 درصد خاک کمتر نباشد. 12

 

اقل حد نیبه ستون و همچن ریت ۀشد دیتائ شیدار از پریال گتصا یرسریال زصورق ات یاریمخرب جوش ش ریغ شیادر مورد نوع آزم -35

 ؟باشدیم حیصح ریز یهانهیگز از کیها، کدامجوش نیا ازیمورد ن شیدرصد آزما

 درصد  133 - ذفنارنگ ( 1

 د صدر 33 -اصوت فر( 2

  درصد 33 -ذ افن( رنگ 3

  صددر 133 - فراصوت( 1

 :7گزینه  پاسخ 

 «آزمایش غیرمخرب جوش»واژه کلیدی:  -1-1-13جدول  -213صفحه  -13مبحث

باشد که مطابق جدول می 2جوش شیاری ورق روسری و زیرسری به ستون در اتصال صلب تیر به ستون بیانگر ردیف 

 ها باید تحت آزمایش پرتونگاری یا فراصوت قرار گیرند.با آن، صد در صد جوش

 تاثیری در حل مساله ندارد.« اتصال گیردار از پیش تایید شده»واژه  نکته:

 

 است. آمده بوده است که درجزوات آموزشگاه کلیدعمران آورده شده 49مهر -مشابه این سوال، در آزمون نظام مهندسی نظارت 
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  ؟ستین حیصح دهیتنشیپ یچیدر خصوص اتصاالت پ ریاز جمالت ز کیکدام  -36

 . ستیمجاز ن ،مشخص شده باشد ریمقاد از شتریب یشکش یروین جادیسبب ا یچممکن است در پ نکهآها، به علت مهره چاندنیاضافه پ( 1

  .کردن آنها مجاز است جفت یبرا کنواختیقطعات اتصال و ضخامت  ریده از ورق پرکننده با مقاومت نظ( استفا2

  .ستین زباز شده مجا ۀشد دهیتنشیپ یهاچیاز پ ددجم ۀ( استفاد3

 .ودنماستفاده  جردحتماً از آچار م دیبا یدگیتن شیاز حصول پ نانیاطم ی( برا1

 :9گزینه  پاسخ 

 «تنیدهپیچ پیش»واژه کلیدی:   -2-1-1-1-13بند  -212صفحه  -13مبحث

 تر پیچاند.ها، باید آنها را اضافهتنیده کردن پیچجهت پیش

 ها:بررسی سایر گزینه

 خط آخر -212: صفحه 2گزینه

 خط پنجم زیر جدول -212: صفحه 3گزینه

 خط باالی جدول -212: صفحه 1گزینه

 

  ؟ستین حیزیر صح عباراتاز  کیکدام یرفصالح ممص صوصدر خ ژهیو یقاب خمش ستمیبا س یفوالد ۀساز کیدر  -30

 22حداقل  سیوس،سل ۀدرج -15 یجوش در دماز فلنمونۀ شیار داده شدۀ شارپی استاندارد طاقت  یدبا یباربر جانب ریغ یهادر وصلۀ ستون( 1

 .ژول باشد

 جوش انجام شود.  فلزورد نیاز شارپی استاندارد ی مهاشیآزماباید  ینفوذ ریغ ای ذیونفها، اعم از جوش هیکل یبرا( 2

 برابر مقاومت حد تسلیم باشد. 2/1ید حداقل با یوالدفمصالح  یینها شیمقاومت کش( 3

ژول  22حداقل  وس،یسلس ۀدرج -29 یامدر د جوش نمونۀ شیار داده شدۀ شارپی استاندارد فلزطاقت  دیکامل با ذیونف( در اتصاالت با جوش 1

 باشد.

 3گزینه  :پاسخ 

 «شارپی»واژه کلیدی:  -2-3-3-13بند  -233صفحه  -13مبحث

 ها:بررسی سایر گزینه

 2مورد  -2-3-3-13بند  -233: صفحه 1گزینه

 1-3-3-13بند  -233: صفحه 3گزینه

 3مورد  -2-3-3-13بند  -231: صفحه 1گزینه
 

  رد؟یگیقرار م یتنشچه نوع اثر حت ت شودیم فرضنشان داده شده، ۀ جوش گوش ر،یاتصال شکل ز یدر طراح -39

 جوش  یعمود بر محور طول یتنش کشش( 1

 در مقطع مؤثر  یتنش کشش( 2

 در مقطع مؤثر  یتنش برش( 3

 جوش  یبا محور طول یمواز یتنش کشش( 1

 

 

 :2گزینه  پاسخ 

 در شکل نشان داده شده، جوش گوشه، تحت تنش برشی قرار دارد.
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متر باشد، حداقل شعاع  6برابر  یمهاربند یاگر طول اعضا ،9 و 0از نوع  یبا مهاربندها یمعمول یاهمگر ۀشد یمهاربند یهادر قاب -31

 است؟  ترکینزد ریز ریاز مقاد کیبه کدام ،یمهاربند یمقطع اعضا یاصل یاز محورها کیدر امتداد هر  ازیمورد ن ونیراسژی

( , )yF MPa E MPa   5360 2 10
  

1 )mm30  2 )mm44  3 )mm52  1 )mm64 

 :7گزینه  پاسخ 

 «9و  0مهاربند »واژه کلیدی:  -مورد الف -2-13-3-13بند  -221صفحه  -13مبحث 

ضریب الغری )
𝐾𝐿

𝑟
√4نباید از  5و  2های از نوع مهاربندی (

𝐸

𝐹𝑦
 تجاوز نماید. 

 درنظر گرفت. K=1توان با توجه به اینکه قاب مهار شده است، بنابراین می

𝐾𝐿

𝑟
≤ 4√

𝐸

𝐹𝑦
→
1 × 6000 𝑚𝑚

𝑟
≤ 4√

2 × 105

360
→
6000

𝑟
≤ 94.28 → 𝑟 ≥ 63.64 ≅ 64 

 

 

 ؟است ریز ریاز مقاد کیکدام A490 از نوع متریلیم 35 یبه قطر اسم پیچ یدگیتن شیپ یرویحداقل ن -47

  وتنین لویک 223( 1  وتنین لویک 331( 3  وتنین لویک 222( 2  وتنین لویک 232( 1

 :7گزینه  پاسخ 

 «تنیدگیحداقل نیروی پیش»واژه کلیدی:  -2-9-2-13جدول  -125صفحه  -13مبحث

به تنیدگی را محاسه زیر جدول مقدار نیروی پیشبا توجه به اینکه قطر پیچ در جدول وجود ندارد، با استفاده از تبصر

 آید.مگاپاسکال بدست می 1333برابر  1-9-2-13از جدول  A490برای پیچ  𝐹𝑢. مقدار کنیممی

0.55𝐴𝑛𝑏𝐹𝑢 = 0.55 × (
𝜋

4
× 252) × 1000 = 269980 𝑁 = 269.98 𝑘𝑁 ≅ 270 𝑘𝑁 

 

 های آزمایشی آموزشگاه کلید عمران آورده شده است.مشابه این سوال در آزمون 
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قاب با مذکور را بتوان به عنوان  قاباز مرکزیت مهاربندها، برای آنکه حداکثر خروج  ،ریشان داده شده در شکل زناب ق در -49

 است؟ ترکینزدمقادیر زیر از  کیبه کدام ،نمود یهمگرا طراح یهابندالزامات مهار بر اساسمهاربندهای همگرا در نظر گرفت و 

1 )mm300   

2 )mm160   

3 )mm360   

 ( صفر1

 

 

 

 :9گزینه  پاسخ 

 «خروج از مرکزیت مهاربند»واژه کلیدی:  -2-13-3-13بند  -222صفحه  -13مبحث

ای که در محل اتصال به تیر دارای خروج از مرکزیت کمتر از ارتفاع تیر هستند، به  5و  2های به شکل پ( مهاربندی

 وند.شهای همگرا محسوب میعنوان مهاربندی

میلیمتر است. بنابراین حداکثر خروج از مرکزیت مهاربندها  333است، ارتفاع آن  IPE300با توجه به اینکه تیر از مقطع 

(e برابر  )میلیمتر است. 333 

 

 گفته شده بود. آموزشگاه کلیدعمران های آمادگی نظارتل در دورهنکته این سوا 
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A=       mm

m

m

q kN/m

kN/mq

d

l

A=       mm

D ردۀمتحت بار  ریمطابق شکل ز یک خرپا -43
kN

q
m

 L و بار زندۀ 9
kN

q
m

  یو فوقانضسطح مقطع ع کهیدرصورتدارد. قرار  4

Aپا خر یو تحتان mm ) است؟ ترکینزد ریز ریاز مقاد کیآن هنگام ساخت به کدامپیش خیز الزم باشد مقدار  22000

E MPa  52  نظر شود( صرف وزن خرپااز ( )10

1 )mm10    

2 )mm16   

3 )mm41 

1 )mm21 

 

 

 

 :7گزینه  پاسخ 

 «خیزپیش»واژه کلیدی:  -1-13-2-13بند  -193صفحه  -13مبحث 

 متر، الزم است به اندازه تغییرشکل بار مرده، پیش خیز داده شود. 12در خرپاهای با دهانه بیش از 

یرشکل خرپا تحت بار مرده محاسبه شود. با استفاده از روابط تحلیل سازه برای یک تیر دو سر ساده بنابراین باید تغی

 آید:تحت بارگذاری گسترده یکنواخت، مقدار تغییرشکل با استفاده از رابطه زیر بدست می

∆=
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
 

شده است و همچنین مقاطع باال و پایین نیز ، با توجه به اینکه عضو قائم خرپا داده نIجهت محاسبه ممان اینرسی 

 گیریم.صرف نظر کرده و صرفاً مساحت مقاطع باال و پایین را درنظر می Iمشخص نیستند، از جمالت آنها در محاسبه 

𝐼 = 𝐼⏟̅
صرفنظر

+ 𝐴𝑑2 = (2000 × 10−6 × (
1.2

2
)
2

) × 2 = 1.44 × 10−3𝑚4 

𝐸 = 2 × 105 𝑀𝑃𝑎 =
2 × 105

10−6
= 2 × 1011

𝑁

𝑚2
 

 

∆=
5𝑞𝐿4

384𝐸𝐼
=

5 × 9000 × 154

384 × 2 × 1011 × 1.44 × 10−3
= 0.02 𝑚 = 20 𝑚𝑚 
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  ؟ستین حیکدام عبارت صح یفوالد یهاسازه یدر اجرا -43

 .ده باشدش یا جوشکاریمهره پیچ و  صد درصدید ه بازن سایریعضو ز گر،ید زۀاس یبر رو یاقبل از نصب هر عضو سازه( 1

محکم و  خصوصم یهاو طناب یفوالد یهااز کابل دیبا ،یبه صورت دست نیسنگ یآهن و قطعات فوالدریمانند ت میاجسا دنیدر باال کش( 2

  .مناسب استفاده شود

  .وندنصب ش شیپ کاریاپدر محل کارخانه یا  قبالًمتصل شوند و یا و ژ تانمو نی زمیرو دیبا شوندینصب م ادیقطعات مرکب که در ارتفاع ز( 3

 یا مواد مشابه استفاده شود تا کابل فوالدیوب قطعات چاز  لکابآهن و ریت نیالزم است ب ی،فوالد یهاآن با کابل ریآهن و نظاریر باال بردن تد( 1

  نبیند. بیدر اثر خمش آس

 :3گزینه  پاسخ 

 «حث ایمنیب -سازه فوالدی»واژه کلیدی:  -12-2-13-12بند  -23صفحه  -12مبحث 

باالکشیدن اجسام سنگین و حجیم از جمله تیرآهن و قطعات فوالدی به صورت دستی با طناب، کابل و نظایر آن مجاز 

 نبوده و باید از جرثقیل و یا سایر باالبرهای مکانیکی مناسب استفاده شود.

 ها:بررسی سایر گزینه

 2-2-13-12بند  -21: صفحه 1گزینه

 11-2-13-12بند  -23: صفحه 3گزینه 

 1-2-13-12بند  -22: صفحه 1گزینه
 

ی رسیدن نردبان برا نیکه ا یکل ارتفاع. شودیممتر استفاده  97به طول  حملقابل طرفهکنردبان ی کیاز  یکارگاه ساختمان کیدر  -44

 ( اشدبیماالی نردبان فاقد پله و یک متر بوجود ندارد  واریا دینردبان به سازه  اتصالحدوداً چقدر است؟ )امکان  رودیمبه آن به کار 

 متر 33/9( 1  متر 2/9( 3  متر 93/2( 2  متر 23/5( 1

 :9گزینه  پاسخ 

 «نردبان»واژه کلیدی:  -1-3-2-12بند  -23مورد چ و صفحه  -1-3-2-12بند  -22صفحه  -12مبحث

لندتر بوده و این قسمت اضافی فاقد گیرد، بمتر از کفی که برای رسیدن به آن مورد استفاده قرار می 1طول نردبان باید 

 پله باشد.

درجه  22ای باشد که زاویه ایجادی بین نردبان و سطح مبنا در حدود استقرار نردبان یکطرفه قابل حمل باید به گونه

 باشد.

 

sin 75° =
𝐻

9
→ 𝐻 = 8.69 ≅ 8.70 𝑚 

نردبان به سازه یا دیوار وجود ندارد، بنابراین الزم به ذکر است به دلیل اینکه در صورت سوال گفته شده اتصال نکته: 

 درجه درنظر گرفت. 93تا  22، زاویه را بین 2-3-2-12توان طبق بند نمی
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سطح مبنا تا مقصد  یعمود ۀفاصل کهیدرصورتاستفاده شده است  داربیشفرغون، از راه عبور  یبرا یکارگاه ساختمان کیدر  -45

  است؟ ترکینزدی زیر هانهیگزاز  کیکدامبه  داربیشفقی الزم برای این راه متر باشد، حداقل فاصلۀ ا 5/3ن غورف

 متر 11( 1  متر 13( 3  متر  12( 2  متر  11( 1

 :7گزینه  پاسخ 

 «دارراه شیب»واژه کلیدی:  -2-2-2-12بند  -22صفحه  -12مبحث 

گیرند، باید  و یا فرغون نیز مورد اسییتفاده قرار میدار و گذرگاهی که عالوه بر افراد، برای عبور گاری، چرخ دسییتی راه شیییب

 درجه( و سطح هموار باشد. 13درصد شیب )زاویه حدود  15دارای حداقل یک متر عرض و حداکثر 

 

2.5 = 0.18𝑥 → 𝑥 =
2.5

0.18
= 13.89 ≅ 14 𝑚 

 

 های آزمایشی آموزشگاه کلید عمران آورده شده است.مشابه این سوال در آزمون 

 
 

 

 حیح است؟ص ریاز موارد ز کیدر ساختمان کدام یمنیدر مورد ا -46

  باشد.پله  یدارا دیبه کف موردنظر با دنیاز رسبعد  ارتفاع اضافی نردبان( 1

  .ستیمجاز ن وجهچیهبه ی( استفاده از نردبان در هنگام بارندگ2

  .است زجام ست،شده ا فلقطمئن که به نحو م یدر ی( استقرار نردبان در جلو3

 .( حمل بار با دست در هنگام استفاده از نردبان مجاز است1

 :2گزینه  پاسخ 

 «نردبان»واژه کلیدی:  -مورد ج -1-3-2-12بند  -22حه صف -12مبحث 

نردبان را نباید جلوی دری که باز است یا قابل باز شدن است قرار داد، مگر آنکه در به نحو مطمئن بسته یا قفل شده 

 باشد.

 ها:بررسی سایر گزینه

 مورد چ -1-3-2-12بند  -22: صفحه 1گزینه

  2-3-2-12بند  -23: صفحه 2گزینه

 مورد پ -1-3-2-12بند  -22: صفحه 1نهگزی
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 است؟  حیکدام عبارت صح مورد نیا ر. دباشندیجوش متفاوت م یهاپاس ،یاریجوش ش ی( برا3( و )9شماره ) یهادر شکل -40

 حله یکپارچه است. هر پاسی جوش در هر مر رایهستند ز حی( صح1شماره ) یجوشکار یهاپاس( 1

  ی محدب استفاده شده است. هاجوش ساز پا رایهستند ز حیحص (2)شماره  یجوشکار یهاپاس( 2

 . باشدیم( 2کمتر از شمارۀ )جوش  یهاتعداد پاس رایهستند ز صحیح( 1شماره ) یجوشکار یهاپاس( 3

  .باشدی( م2تر از شماره )بزرگ آخرعرض جوش پاس  ر وعسطح جوش مق ( صحیح هستند زیرا1) شماره یجوشکار یهاپاس( 1

 3گزینه  :پاسخ 

 «جوش مقعر و محدب» -«پاس جوش»واژه کلیدی:  -29-2شکل  -119صفحه  -راهنمای جوش

های میانی جوش به طور قابل توجهی عریض یا مقعر باشد، احتمال وقوع ترک در امتداد آنها نیز وجود دارد. اگر پاس

های جوش بهتر است به صورت پاس، در این حالت به جای استفاده از نوارهای عریض و مقعر، 29-2مطابق شکل 

 نوارهای پهلو به پهلو با عرض کمتر و تحدب بیشتر اجرا گردد.

 
 

 صحیح است؟ E6013 دتروالک دورمرا در  یهانهیاز گز کیکدام AWSالکترودها به روش یبندطبقه سیستمدر  -49

 . باشدیمآهن  نوع پوشش این الکترود پودر( 1

A.از نوع تواندیمنوع جریان ( 2 C  .اختیار شود 

  .است افقی قابل استفاده –ت تخ یجوشکار تیالکترود فقط در وضع نیا( 3

  .مربع است متریبر سانت لوگرمیک 1333 رودکتال نیا کششی( مقاومت 1

 :3گزینه  پاسخ 

 «AWSبندی الکترودها به روش طبقه»واژه کلیدی:  -2-3و جدول  1-3جدول  -51صفحه  -راهنمای جوش
𝐸 60⏟

𝑘𝑔 4200=حداقل مقاومت کششی 𝑐𝑚2⁄

  1⏟
هاوضعیت تمام 

    3⏟

{
 
 

 
جریان 𝐴.𝐶 یا 𝐷.𝐶 قطب آزاد 

قوس نرم

پوشش روتیل

 

 

 های آزمایشی آموزشگاه کلید عمران آورده شده است.مشابه این سوال در آزمون 
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P
A B

R R

P

R
A A

max

B

C

+

  :دیم بایخض یهاورق یاریش یهادر جوش یخوردگاز ترک یریجلوگ یبرا -41

  نمود. استفاده  یانیم یهادر پاس بدحکم و م عرضبا  یاز نوارها( 1

  ند. باش ادیز بیمقعر و با ش ی میانیهاپاس( 2

 ، بیشتر اختیار شود. (هیشرش )جو لاو سپا یگلوضخامت ( 3

  باشد. مقعر صورت به جوش اول پاس( 1

 :2گزینه  پاسخ 

 «ترک در جوش»واژه کلیدی:  -1-1-2بند  -دو خط آخر -115صفحه  -راهنمای جوش

 دهد.افزایش ضخامت گلوی پاس اول )جوش ریشه(، احتمال وقوع ترک در آن را کاهش می

 

 

 

/ن کلزبه و یآن، معبر ۀو تخلی Bبه Aحمل نخاله از نقطۀ یمهندس کارگاه برا کی -57 kN1 و مطابق شکل بدون استفاده  ختهسا 5

در  3 یب اطمینانضرآن  یبوده و برا هباسحم الکمعبر م یداریاگر پا داده است.رار ق گاههیدو تک یاتصال بر رو لیاز هرگونه وسا

کارانه طور محافظهبه ؟ )بار عبوریبودد اهخو ترکینزد ریز یهانهیاز گز کیبه کدام Pمجاز عبوری، حداکثر بار شود نظر گرفته

 عیدر طول آن توز کنواختیطور وزن معبر به دی. فرض کنشودیم نظرآن صرف ضربۀمتمرکز در نظر گرفته شده و از آثار  یروین کی

 . باشدیم متریلیمبرحسب . ابعاد در شکل (شده باشد

1 )/ kN190    

2 )/ kN155  

3 )/ kN130 

1 )/ kN175 

 :2گزینه  پاسخ 

 Bه در نقط maxP، معبد پایدار است و زمانی که بار کندیموسط حرکت  گاههیتکتا  Aگاههیتکبین  Pتا زمانی که بار

با قرار  توانیمرا  Pگفت حداکثر بار مجاز  توانیمبنابراین  ردیگیمدر آستانه بلند شدن  Aگفت لبه توانیمقرار گیرد 

 برابر با صفر شود و داریم:  Aدر العملعکسو  Bدادن در نقطه

 

 

 

 

max max: ( ) ( )/ /CM P P kN     0 15 1525 925 0 2 47      

max( 3گزینه )

. .

/
/all

P
P kN

F S
   

2 47
123

2
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L

q

R

تیر  (دهانه -ابعاد )مقطع طولی یکنواخت قرار دارد. چنانچه تمامی  دۀار گسترثابت تحت ب یارهیبا مقطع دا ریز رداریگ ردو س رتی -59

 رنظصرف؟ )از وزن تیر کندیمر گسترده با همان شدت در سراسر طول تیر وارد شود، تنش خمشی چه تغییری شود و با برابر 

 (شودیم

 (2   . ماندیمبدون تغییر ( 1


1
 . شودیمبرابر  

3)   1   . شودیمبرابر) 
3
1

 .شودیبرابر م 

 :3گزینه  پاسخ 

M میدانیم y

I
   حال اگر طول و ابعاد مقطع  گفت:  توانیمبرابر شود 

 2گزینه 
M L

y R

I R

 
  

     




2
2

4
4

1 

 

 

به  متری 37ا عمق ت یمساومختلف با فواصل ونه خاک در اعماق چهار نم جینتا ،یالرزه یروهایتگاه و نخسا نمیز نوع نییتع یبرا -53

ز تر ابا اندازه کوچک یاخاک از نوع دانه) ؟است ترکینزد ریز یهانهیاز گز کی. نوع زمین به کدامباشندیم سسترددر  ریصورت ز

 (باشدیتوسط ممشن 

 چهار ۀنمون سه ۀنمون دو ۀنمون کی ۀنمون  شیآزما نوع

)نفوذ استاندارد تعداد ضربات  )N1 60  49 96 35 33 

مقاومت برشی زهکشی نشدۀ خاک 

 (kPaچسبنده )

343 09 937 397 

 

 نرم خاک متوسط تا( 2   خاک متراکم تا متوسط( 1

 ت سا سنگ سیمتراکم  یلیخاک خ( 1    سنگ و شبه سنگ ( 3

 

 :9گزینه  پاسخ 

 «نوع زمین»واژه کلیدی:   -3-2جدول  -19صفحه  -2533د استاندار

 𝑣�̅�بندی نوع زمین، در این جدول، باید بر اساس مقدار سرعت موج برشی ، تعیین طبقه15صفحه -1-1-2طبق بند 

 تر از شن متوسطای با اندازه کوچکهای دانهتوان در خاکصورت گیرد، لیکن در صورت دسترسی نداشتن به آن می

 استفاده نمود. 𝐶�̅�های چسبنده از مقاومت برشی زهکشی نشده و در خاک �̅�1(60)از تعداد ضربات نفوذ استاندارد 

تر از شن متوسط فرض کرده است، بنابراین ای با اندازه کوچکدانهبا توجه به اینکه در صورت سوال خاک را از نوع 

 استفاده کرد. �̅�1(60)باید از 

�̅�1(60) =
48 + 16 + 25 + 32

4
= 30.25 → 𝐼𝐼𝐼 زمین نوع 

 ، خاک متراکم تا متوسط است.IIIزمین نوع 
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m

m m

m

m m

mm

m

m

/و ارتفاع  m24مسلح به طول ریو غ یبا مصالح آجر یاسازه وارید کی -53 m3  یهااست، حداقل تعداد کالف مفروضمطابق شکل  5

 آن کدام است؟  یبرا زایم مورد نئقا

   عدد 1( 1

   عدد 9( 2

   عدد 5( 3

 عدد 2( 1

 

 

 :2گزینه  پاسخ 

« کالف قائم»واژه کلیدی:  -2-2-1-5بند  -21صفحه  -5و مبحث  1-2-1-2بند -112صفحه  -2533استاندارد 

 «بازشو»و 

 داریم: -1-2-1-2طبق بند 

کالف در ابتدا و  2حاً در نقاط تقاطع دیوارها اجرا شوند. )های اصلی ساختمان و ترجیهای قائم باید در گوشهکالف

 انتهای دیوار(

 کالف میانی( 2متر تجاوز کند. ) 2های قائم نباید از فاصله آزاد بین کالف

فاصله اولین بازشو در هر دیوار باربر از بر خارجی ساختمان نباید از دو  -مبحث هشتم، مورد ت -2-2-1-5طبق بند

 زشو کمتر باشد، مگر آنکه در طرفین بازشو کالف قائم قرار داده شود.سوم ارتفاع با

2

3
× 1.3 = 0.86 

{
بازشو راست ∶ 1.2 ≥ 0.86 →  عدم نیاز به کالف

بازشو چپ ∶ 0.8 < 0.86 →  نیاز به کالف
 

شو را متر بیشتر باشد. در غیر اینصورت باید طرفین باز 2/2هیچ یک از ابعاد بازشو نباید از  -مورد ج -3-2طبق بند 

شوند و همچنین با مهار نعل درگاه های افقی باال و پایین آن طبقه متصل میهای قائم، که به کالفبا تعبیه کالف

 های قائم طرفین تقویت کرد.بازشو در کالف

ا متر نیست، بنابراین نیازی به کالف قائم در اطراف بازشوه 2/2با توجه به اینکه هیچ کدام از ابعاد بازشو بیش از 

 باشد.نمی

 عدد کالف قائم مطابق با شکل زیر مورد نیاز است. 5=1+2+2بنابراین مجموعاً 

 

  

tel://09135522987/
tel://09135522987/
https://instagram.com/kelid_omran
https://instagram.com/kelid_omran
tel://03136274179/
tel://03136274179/
https://t.me/kelid_omran
https://t.me/kelid_omran
mailto:kelideomran@yahoo.com
mailto:kelideomran@yahoo.com


 

 

 {Cکد دفترچه } 99مهر -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 و باتشکر از مهندس امید پاکدل - سیدمحمد امین جواهریمهندس  : حل سواالت توسط

 منبع، شرعاٌ حرام و پیگرد قانونی خواهد داشت {} کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به مولف و آموزشگاه است و کپی یا استفاده از آن در صورت عدم ذکر 

 

 آن کلیک کنید آدرس کافیست بر روی ،های زیرجهت مشاهده هر کدام از گزینه

http://www.kelidomran.com/ 

71925533190 

@Kelid_Omran 

 
27307901 -729  

@Kelid_Omran 

 
kelideomran@yahoo.com 

 

B

mm

mm

mm

استفاده شده  mm900ارتفاع  به ییبا مصالح بنا یاپله ینیچ یبا کرس ز پیا ،طبقه 3فدار الک ییساختمان با مصالح بنا کیر د -54

حداقل عرض مورد نیاز پی استفاده شده است.  mm300و ارتفاع  mm400ف افقی به عرضکالاز  یواردیر و ز یپ یاست. در رو

  ؟است ریزدیر مقاز ا کیمگا پاسکال باشد. کدام 97/7در حدود  کمقاومت مجاز خا کهیدرصورت (،B)کرسی چینی(، )

1) B mm1300   

2 )B mm 500 

3 )B mm1000  

1 )B mm1400 

 

 

 

 :2گزینه  پاسخ 

 «عرض کرسی چینی»واژه کلیدی:  -2-2-2بند  -93و  92صفحه  -2533استاندارد 

 
سانتیمتر کمتر  13به اضافه ت دیوار یا عرض کالف افقی چینی زیر دیوار یا کالف افقی نباید از ضخامعرض کرسی -1

 باشد.

𝑏 ≥ 400 + 100 = 500 𝑚𝑚 
 کمتر باشد 1-2چینی بر روی بتن مگر یا شفته آهک تسطیح، نباید از مقادیر جدول عرض کرسی -2

𝑀𝑃𝑎 0.1، با توجه به اینکه مقاومت مجاز خاک در حدود 1-2طبق جدول  = 1
𝑘𝑔

𝑐𝑚2
 2د طبقات تعدااست و  

 است، خواهیم داشت:

𝐵 ≥ 100 𝑐𝑚 = 1000 𝑚𝑚 
 ای ساخت.( یا غیرپله2به  1ای )با نسبت توان به صورت پلهچینی سنگی یا آجری را میکرسی -3

1

2
=
𝑥

ℎ′
→ ℎ′ = 2𝑥 

𝐵 = 𝑏 + 2𝑥 
و به تبع آن  xرابطه با توان اظهار نظری در در سوال داده نشده است، از این بخش نمی ′ℎبا توجه به این که مقدار 

 انجام داد. Bدر رابطه با 

 از ارتفاع پله زیرین بیشتر باشد.زدگی هر پله زیرین نسبت به پله روی آن نباید میزان بیرون -1

𝑥 ≤ ℎ′ 
 منهای عرض کالف افقی کمتر باشد. 1-2( نباید از مقادیر جدول hارتفاع شالوده مصالح بنایی ) -2

ℎ = 900 + 300 = 1200 
1200 ≥ (𝐵 − 400) → 1600 ≥ 𝐵 

  میلیمتر است. 1333برابر  Bتوان گفت حداقل مقدار با توجه به کلیه موارد فوق، می
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اند. شده یبا روش تنش مجاز طراحمتر  – وتنین لویک 63/9برای لنگر خمشی  ی فوالدی حفاظ ساختمانیرسراس یهانرده یهاهیاپ -55

 ترکیر نزدزی ریاز مقاد کیها به کدامنرده هیفاع پاحداکثر ارت ،شده باشد در نظر گرفته هاهیپامتر برای این  9/9چه فواصل نانچ

 است؟ )برحسب متر( 

1 )23/1   2 )2/1   3 )3/1   1 )23/3 

 :9گزینه  پاسخ 

 «نرده حفاظ»واژه کلیدی:  -1-1-2-1بند  -33صفحه  -1مبحث 

در هر جهتی از آن را کیلونیوتن وارد بر هر نقطه و  1سیستم نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار متمرکز 

های گاهای مربوطه شوند ، تحمل کرده و آن را توسط تکیهبه نحوی که سبب ایجاد حداکثر بار بر روی اجزای سازه

کیلونیوتن  22/3خود به سازه منتقل نماید. همچنین نرده و یا نرده حفاظ باید طوری طراحی شود که یک بار گسترده 

متداد نرده و یا نرده حفاظ تحمل کند. این بار الزم نیست به طور همزمان با بار بر متر طول را در هر جهتی در ا

 متمرکزگفته شده قبلی درنظر گرفته شود.

 

 

 

 

 

 

 

 1شکل                 2شکل       

 

1شکل :𝑀 = 0.75 × 1.8 × ℎ1 → 1.62 = 1.35 × ℎ1 → ℎ1 = 1.2 𝑚 

𝑀:شکل2 = 1 × ℎ2 → 1.62 = 1 × ℎ2 → ℎ2 = 1.62 𝑚 

ℎ = min(ℎ1, ℎ2) = min(1.2,1.62) = 1.2 𝑚 
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fاز بتن پی اجرا شدۀ یک ساختمان با اسکلت بتن برابر  mm200مکعبی به ابعاد  یمتوال ۀسه نمون شیآزما جینتا -56 MPa1 40

 ،f MPa2 fو  35 MPa3 طرح، حداکثر مقاومت  ینظر از ردۀ بتنقرار گرفته است. صرف در گام دوم مورد پذیرش 30

 باشد؟  توانستهیم ریز ریاز مقاد کیمگاپاسکال، کدام رحسب( بcf)مشخصۀ بتن 

1 )cf  26  2) /cf  315  3 )/cf  28 5  1 )/cf  33 5 

 2گزینه  سخ:پا 

 «ارزیابی مقاومت بتن»واژه کلیدی:  -2-5-13-9بند  -132و صفحه  3-1-2-9بند  -31صفحه  -9مبحث

باشد، بنابراین در ابتدا باید مقاومت ای استاندارد می، مقاومت نمونه استوانه(𝑓𝑐با توجه به اینکه مقاومت مشخصه بتن )

 ای استاندارد تبدیل کرد.استوانههای های مکعبی را به مقاومت نمونهنمونه

ه که در جزوات آموزشگاه کلیدعمران گفت به یکدیگر ای و مکعبیهای استوانهبا استفاده از فلوچارت تبدیل مقاومت نمونه

 خواهیم داشت: شده است

 

 
 

{

𝑓1,𝑐𝑦𝑙 = 40 − 5 = 35 𝑀𝑃𝑎

𝑓2,𝑐𝑦𝑙 = 35 − 5 = 30 𝑀𝑃𝑎

𝑓3,𝑐𝑦𝑙 = 30 − 5 = 25 𝑀𝑃𝑎

  

 خواهیم داشت: 132 صفحه 2-5-13-9با توجه به گام دوم بند      

{
𝑥𝑚 =

35 + 30 + 25

3
= 30 ≥ 𝑓𝑐 + 1.5 → 28.5 ≥ 𝑓𝑐

𝑥𝑚𝑖𝑛 = 25 ≥ 𝑓𝑐 − 4 → 29 ≥ 𝑓𝑐

⇒ 28.5 ≥ 𝑓𝑐 

  

 
÷ 1.25      𝑖𝑓   𝑓𝑐𝑢𝑏,𝑠𝑡 ≤ 25 𝑀𝑃𝑎

−5 𝑀𝑃𝑎     𝑖𝑓     𝑓𝑐𝑢𝑏,𝑠𝑡 > 25𝑀𝑃𝑎
 

 
× 1.25      𝑖𝑓   𝑓𝑐𝑦𝑙,𝑠𝑡 ≤ 20 𝑀𝑃𝑎

+5 𝑀𝑃𝑎     𝑖𝑓     𝑓𝑐𝑦𝑙,𝑠𝑡 > 20𝑀𝑃𝑎
 

÷ 𝒓𝟏 

𝑓𝑐𝑦𝑙,𝑠𝑡 

  ایاستوانه

 استاندارد

 

𝑓𝑐𝑦𝑙,𝑛𝑠𝑡 

  ایاستوانه

 دانداراستغیر

 

× 𝒓𝟏 

× 𝒓𝟐 

𝑓𝑐𝑢𝑏,𝑛𝑠𝑡 

مکعبی  

 غیراستاندارد

𝑓𝑐𝑢𝑏,𝑠𝑡 

مکعبی  

 استاندارد

 

÷ 𝒓𝟐 
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mطبقه، دال سقف آن با مساحت  کی یساختمان فوالد کیدر  -50
/ضخامتو   2600 m0 . مطابق گرددیم یزیربتن کجایطور به 25

با  نوع بتن سقف) ؟است ریز ریاز مقاد کیبتن، کدام نیاز ا ازین مورد یبردارحداقل تعداد نمونه ،از بتن یبرداروابط تواتر نمونهض

mاز  شتریمتفاوت است و حجم هر مخلوط بتن ب هشالود
 (است 31

1 )N  6  2) N  3   3) N  4   1 )N  5 

 :9گزینه  پاسخ 

 «برداری از بتنتواتر نمونه»واژه کلیدی:  -2-5-13-9بند  -131صفحه  -9مبحث 

سطح بتن هر کدام منجر  𝑚2123حجم بتن یا هر  𝑚333ها، یک نمونه برداری از هر ها و دیوارها و شالودهبرای دال

 به عدد بیشتری شود، الزم است.

{

سطح دال ∶ 600 ÷ 150 = نمونه 4

حجم دال ∶
600 × 0.25

30
= نمونه 5

𝑚𝑎𝑥
 نمونه 5  ⇒

با توجه به اینکه کل ساختمان همین یک سقف است و بتن شالوده با بتن سقف نیز متفاوت است، با فرض اینکه بتن 

 -9رد ها متفاوت است. طبق موتوان گفت رده بتن سقف با بتن سایر بخشف متفاوت باشد، میها نیز با بتن سقستون

و از هر نوع بتن در کل ساختمان الزامی است،  از هر رده بتنبرداری ، در هر ساختمان، حداقل شش نمونه132صفحه 

 مورد نیاز است. بردارینمونه 1حداقل بنابراین 

 

  آموزشگاه کلید عمران آورده شده است. های تالیفی در جزواتتستاین سوال در نکته مشابه 

 
 

درصد، حداکثر مقدار مجاز  97و رطوبت  گرادیسانت 38 یهوا یدال سقف در دما یزیرام بتنهنگ یکارگاه ساختمان کیدر  -59

/بتن  یاست؟ )دما ترکینزد ریز ریاز مقاد کیبه کدام ،باشدندال  یبرا هیسا جادیبه ا یازیآنکه ن یسرعت باد برا 23  گرادیسانت 5

 (است یمعدن یفاقد مواد افزودن یمصرف است. بتن

1 )/
km

V
h

1143  2 )/
km

V
h

 6 43  3 )/
km

V
h

 7 43  1 )/
km

V
h

 9 43 

 :2گزینه  پاسخ 

 «سرعت باد»واژه کلیدی:  -1-2-5-9بند  -21صفحه  -9مبحث 

𝑘𝑔اگر سرعت تبخیر کمتر از  𝑚2 ℎ𝑟⁄⁄ 2/3 باشد.باشد، نیازی به ایجاد سایه بر روی دال نمی 

𝑇𝑐شود: )محاسبه می 3-5-9سرعت تبخیر با استفاده از رابطه  = 𝑇𝑎و  23.5 = 𝑟و  38 = 0.1) 

𝐸 = 5([𝑇𝑐 + 18]
2.5 − 𝑟[𝑇𝑎 + 18]

2.5)(𝑉 + 4) × 10−6 

𝐸 = 5([23.5 + 18]2.5 − 0.1[38 + 18]2.5)(𝑉 + 4) × 10−6 < 0.5 → 𝑉 < 7.43 
𝑘𝑚

ℎ𝑟
 

نکته: دقت شود اگر در صورت سوال گفته بود بتن حاوی مواد افزودنی معدنی مانند دوده سیلیس است، آنگاه در هر 

 صورت باید نسبت به ایجاد سایه بر روی دال اقدام کرد.
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 های آزمایشی آموزشگاه کلید عمران آورده شده است.مشابه این سوال در آزمون 

 
 

 ؟ستین حیدر مورد پرداخت سطح بتن کدام عبارت صح -51

  .شودیکمتر م خوردن زلی بلن به دفعات تکرار شود، مقاومت سطح بتن در مقاتب حطس ییاگر پرداخت نها( 1

  .ابدییم شیافزا بتن یشیمقاومت سا ،سطح بتن به دفعات تکرار شود یی( اگر پرداخت نها2

  .دیبه عمل آ یشده و اقدامات مقتض متوقفات یعمل دیمشاهده شود، با نداختنآب ا ،پرداخت سطح بتن اتیگاه در هنگام عملهر( 3

  .سطح بتن استفاده کرد یبر رو مانیس کردنپخش  زا توانیآب انداختن مشاهده شود، م بتن،پرداخت سطح  اتی( هرگاه در هنگام عمل1

 :7گزینه  پاسخ 

 «پرداخت سطح بتن»واژه کلیدی:  -1-1-2-9بند  -15صفحه  -9مبحث 

ده شد، باید عملیات پرداخت متوقف شود و اجازه داده شود هر گاه در هنگام عملیات پرداخت، آب انداختن بتن مشاه

 که آب ناشی از آب انداختن تبخیر شود.

 استفاده از پخش کردن سیمان بر روی سطح بتن برای جذب آب به هیچ عنوان مجاز نیست.

د و مقاومت یاباگر پرداخت نهایی به دفعات تکرار شود، مقاومت سایش بتن افزایش می -2-1-2-9همچنین طبق بند 

 شود.سطح بتن در مقابل لیز خوردن کمتر می

 

 است. آمده بوده است که درجزوات آموزشگاه کلیدعمران آورده شده 49بهمن  -مشابه این سوال، در آزمون نظام مهندسی نظارت 
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 {Cکد دفترچه } 99مهر -رشته عمران نظارتپاسخ تشریحی آزمون ورود به حرفه مهندسان 

 و باتشکر از مهندس امید پاکدل - سیدمحمد امین جواهریمهندس  : حل سواالت توسط

 منبع، شرعاٌ حرام و پیگرد قانونی خواهد داشت {} کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر مربوط به مولف و آموزشگاه است و کپی یا استفاده از آن در صورت عدم ذکر 

 

 آن کلیک کنید آدرس کافیست بر روی ،های زیرجهت مشاهده هر کدام از گزینه
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 ؟نیستدر مورد متراکم کردن بتن، کدام عبارت صحیح  -67

 از میلۀ فوالدی برای تراکم بتن استفاده کرد.  توانیمی روان، با مجوز دستگاه نظارت هامخلوطدر کارهای کوچک و ( 1

تازه باید به نحوی باشد که دو قسمت لرزانده شده با هم همپوشانی نداشته باشند تا یک  فاصلۀ بین نقاطه فرو بردن ویبراتور به داخل بتن( 2

 قسمت دو بار لرزانده نشود. 

 . باشدیمویبراتور  مؤثربرابر شعاع عملکرد  2/1فاصلۀ بین نقاط فرو بردن ویبراتور به داخل بتن تازه حداکثر ( 3

 راتورهای ماشینی صورت گیرد.  توسط ویب الزاماًباید  هاستونتراکم بتن ( 1

 :3گزینه  پاسخ 

 «تراکم بتن»واژه کلیدی:  -12صفحه  -2-2-2-9بند  -9مبحث

ویبراتور باید در داخل بتن به طور منظم و در فواصل مشخص به نحوی فرو برده شود که دو قسمت لرزانیده شده با 

 هم، همپوشانی داشته باشند.

 ها:بررسی سایر گزینه

 1-2-2-9بند  -11ه : صفح1گزینه

 1-2-2-9بند  -11: صفحه 3گزینه 

 2-2-2-9بند  -11: صفحه 1گزینه
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 ثبت نام کننده، برخورداری از تخفیفات ویژه نفرات اولدوره های جدید و  پیش ثبت نامبرای 

 ارسال نمایید 79935533990را به شماره  "نظارتدوره "کلمه 

 (99از اواخرآبان ماه  ی جدید:ها)شروع دوره
 

 

 ارید:بگذهای زیر و آی دی تلگرامی زیر ارسال و با ما در میان لطفا هر گونه انتقاد و پیشنهاد خود را از طریق شماره  

71925533190 

72927307901 

@KLdomn_Admin 

 

 

 

 

 

 جهت عضویت در کانال تلگرام و اینستاگرام و مشاهده سایت آموزشگاه بر روی لینک های زیر صفحه وارد شوید:      
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