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 دقیقه( 40)زمان پیشنهادی  

 
 گزینه صحیح را انتخاب نمایید: اجرای ساختمان فوالدی گرم نورد شدهدرمورد  (1

 میلی متر مجاز است. 10سوراخکاری با منگنه برای ورق با ضخامت حداکثر  (1
 برشکاری با قیچی مجاز نیست. (2
 درجه سانتی گراد حفظ شود. 650تا500زمانی مجاز است که دمای ورق بین اعمال نیرو  و حرارت  (3
 نوع الکترود خال جوش می تواند ضعیف تر از الکترود جوش اصلی باشد. (4
  13صفحه  48-1-8-1-11بند: 

 صحیح است. 3 گزینه

 درمورد قطعه بتنی پیش ساخته گزینه صحیح را انتخاب نمایید: (2
میلی متر  -+6/1برداشته با نزدیکترین گوشه مجاورش در یک قطعه بتنی پیش ساخته برابر  انحراف مجاز بین یک گوشه تاب (1

 میلی متر است. 200در هر 

 طول قطعه است. 1:260متر، برابر 3میزان مجاز ناصافی در تمامی قطعات بتنی پیش ساخته در هر  (2

 فی است.+ میلیمتر در جهت اضا6میزان خطای حین ساخت ضخامت جان دیوار لبه دار  (3

 است. نقصانیمیلیمتر در جهت  +10تیر جعبه ایمیزان خطای حین ساخت ضخامت جان  (4

  60صفحه  1-3-11جدول: 
 صحیح است. 3 گزینه

 هرز است. گزاره صحیح کدام است:ها عدد از پیچ  3پیچ، تعداد  20عداد اتصال با ت دریک (3
 باید صرفنظر شود.برش های هرز در کشش و  از ظرفیت پیچ (1
 می توان استفاده نمود.برش های هرز در کشش و  چاز ظرفیت پی (2

 باید صرفنظر شود.برش  در و  نمود می توان استفاده های هرز در کشش از ظرفیت پیچ (3

 .باید صرفنظر شود کشش در و  نمود می توان استفاده برشهای هرز در  از ظرفیت پیچ (4
  35صفحه  3-1-8-2-11بند: 

 صحیح است. 4 گزینه

 کدام گزینه مناسب نیست: ICFدر سیستم  (4
 استفاده از انواع نما بال مانع است. (1
 استفاده از قالب اکسیده شده تحت اثر نور ممنوع است. (2

طرف دیگر  3میلی متر عالوه بر نعل درگاه در باال، احتیاج به میلگرد گذاری اضافی در  600تمام بازشوها با عرض بیشتر از  (3
 دارند.

  73صفحه  28-8-4-11بند: 
 صحیح است. 2 گزینه

 هالوله که است الزم ،(D 3) بعدیسه سبک ساختهپیش پانل سیستم در توکار مکانیکی تاسیساتهای لوله از استفاده صورت در (5
 .باشد.........................  جنس از

 پلیمری (4   فوالدی (3  مسی (2   آلومینیومی (1
  باشد پلیمری جنس از مربوطه های لوله است الزم توکار، مکانیکی تاسیسات سیستم از استفاده صورت : در84صفحه  10-7-5-11بند. 

 صحیح است. 4گزینه 

 کارایی بتن سیستم قالب تونلی باید بین ....... و ...... میلی متر باشد. (6
1) 150-180  2) 180-200   3) 150-160  4) 150-200 
  100صفحه  15-3-7-6-11بند: 

 صحیح است. 1 گزینه

 بینیمتر پیشمیلی 600 همکف سقف تیرهای محور به محور فاصله طبقه، دو( LSF) سبک فوالدی قاب سیستم با سازه یک در (7
 توانمی متر بر نیوتن کیلو چند گرفت نظر در توانمی تیرها این طول متر هر برای که مجازیو زنده  مرده بار حداکثر. است شده
 .باشد

1 )6   2 )1.5   3 )2.1   4 )3.6 
  است یالزام مترمربع بر وتنین لویک 5/3و 5/2 بیترت به سقفها یبرا مرده و زنده بار حداکثر تیمحدود تیرعا: 33صفحه  3-7-2-11بند. 
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2.1=0.6×(3.5+2.5)   متر بر وتنین لویک 
 صحیح است. 3گزینه 

  باشد؟می صحیح شده ذکر مشخصات مجموعه کدام مسلح بتن ساختهپیش قطعات ساخت برای (8
 متر میلی 150 بتن اسالمپ حداکثر و میلیمتر 25 دانه سنگ اندازه حداکثر ،C20 رده بتن حداقل -1
 مترمیلی 150 بتن اسالمپ حداکثر و میلیمتر 38 دانه سنگ اندازه حداکثر ،C16 رده بتن ( حداقل2
 مترمیلی 100 بتن اسالمپ حداکثر و میلیمتر 25 دانه سنگ اندازه حداکثر ،C20 رده بتن ( حداکثر3
 مترمیلی 15 بتن اسالمپ حداکثر و میلیمتر 25 دانه سنگ اندازه حداکثر ،C25 رده بتن ( حداکثر4
  باشد متریلیم 150 از شیب دینبا ساخته شیپ بتن قطعات در یمصرف بتن اسالمپ:  46صفحه  1-2-3-11بند. 

 .باشد متر یلیم 25 از شیب دینبا ساخته شیپ بتن قطعات در یمصرف دانه سنگ نیتر بزرگ اندازه
 .باشد یمل مقررات نهم مبحث ضوابط مطابق C 20 رده در حداقل دیبا ستمیس نیا در استفاده مورد بتن

 صحیح است. 1گزینه 

 حداقل. شودمی استفاده برشی دیوارهای عنوان به «بعدیسه ساختهپیشهای پانل» از فوالدی،های سازه با ساختمان یک در (9
 است؟ چقدر هاپانل این برای قبول قابل ضخامت

 متر میلی 150 (4  متر میلی 140 (3  مترمیلی 120 (2  متر میلی 100 (1
  میلی 120 با است برابر(  ساندویچی پانل) بعدی سه سبک ساخته پیش دیوار پانل شده تمام ضخامت : حداقل78صفحه  3-3-2-5-11بند 
 (پاششی بتن ضخامت برابر 2+  عایق هسته ضخامت مجموع.)باشد می متر

 صحیح است. 2گزینه 

 چندگزاره صحیح نیست: (10
 الف(از ظرفیت پیچ های هرز در کشش مستقیم صرف نظر می توان صرف نظر نمود.

 باید جوشکاری متوقف شود. باشد -18ار جوشکاری کمتر از ب(در صورتی که دمای سطح ک
ضخامت فوالد اعسازه ای و غیر سازه ای سرد نورد شده باید بدون احتساب پوشش های محافظ خوردگی  LSFدر سیستم ج(

 میلی متر باشد. 3تا  0.5بین 
 د(استفاده از بتن سبک سازه ای در ساخت پانل های باربر بال مانع است

1) 4   2) 3   3) 2   4) 1 
  29صفحه  8-1-2-2-11بند: 

 ح است.صحی 2گزینه

 نمود؟ استفاده برگشتی پاششی بتن از باید چگونه «بعدی سه سبک ساخته پیش»های پانل اجرای در (11
 برگشتی پاششی بتن از توانکافی، می مناسب مصالح افزودن با باشد، نیافته انجام سیمان اولیه گیرش اگر باربر غیرهای پانل در (1

 . نمود استفاده
 . نمود استفاده برگشتی پاششی بتن از توانمی الزم تدابیر رعایت با باربر غیر و باربرهای پانل در (2
 . استفاده نمود برگشتی پاششی بتن از توانمی کافی مناسب مصالح افزودن با باربر غیرهای پانل در (3
 سایر در آنها از و برسد ممکنحداقل  به برگشتی پاششی بتن مقدار تا آورد عمل به را الزم دقت بایستی پاششی بتن اجرای در (4

 .ننمود استفاده باربر غیر یا باربرهای پانل
  مصالح برگشتی بتن پاششی نباید مورد استفاده مجدد د بتن پاشی پانل های باربر قرار گیرند، ولی استفاده 85صفحه  19-7-5-11بند :

 لح مناسب کافی در پانل های غیرباربر مجاز است.مجدد از آنها با زعایت شرایط عدم گیرش اولیه سیمان، با افزودن مصا
 صحیح است. 1گزینه 

 چند دیوار پایین پاششی ضخامت بتن میزان حداکثر قرنیز نصب محل در ،(D 3) بعدی سه سبک ساخته پیش پانل سیستم در (12
 باشد؟ تواندمتر میمیلی

1 )10   2 )5   3 )3   4 )0 
  شود کم دیوار پایین پاششی بتن قرنیزضخامت نصب دلیل به نباید پاشی بتن عملیات : در85صفحه  17-7-5-11بند. 

 صحیح است. 4گزینه 

 در مورد شالوده ها کدام گزینه نامناسب نیست: (13
 شالوده سیستم قالب تونلی باید به صورت نواری یا گسترده باشد (1
 زیر تمام دیوارهای تیغه بندی باید شالوده اجرا شود. LSFدر سیستم  (2

 سازه بتنی پیش ساخته باید به صورت پیش ساخته اجرا شود. شالوده (3

 استادها در قاب های فوالدی سبک می تواند در تماس مستقیم با زمین قرار گیرند. (4
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  95صفحه  2-4-6-11بند: 
 صحیح است. 1گزینه

  کرد؟ استفاده تونلی قالب سیستم از توانمی زیر موارد از کدامیک در (14
 . باشدمی C25بتن رده حداقل و 3 ساختمان اصلی جهات از یک هر در قاب یا محور تعداد حداقل (1
  باشدمی C25 بتن رده حداقل و 2 ساختمان اصلی جهات از یک هر در قاب یا محور تعداد حداقل (2
 . باشدمی C20 بتن رده حداقل وی 2 ساختمان اصلی جهات از یک هر در قاب با محور تعداد حداقل (3
 .باشد C30 بتن رده اما نیست، مهم ساختمان اصلی جهات از یک هر در قاب یا محور تعداد (4
  های جهت از یک هر در ،(مقاوم سیستم)قاب با دیوار محور تعداد است الزم سازه، نامعینی حداقل تامین : برای96صفحه  7-6-6-11بند 

 .نباشد 2 از کمتر اصلی
 .شود گرفته نظر در مگاپاسکال 25 باید ها سیستم این برای بتن فشاری مشخصه مقاومت : حداقل97صفحه  15-6-6-11بند 

 صحیح است. 2گزینه 

دقیقه بعد از آتش سوزی،  15باید به گونه ای باشدکه تا  ICFحداقل ضخامت پوشش نمای مورد نیاز برای سیستم ساختمانی  (15
 دمای عایق کمتر از ...... درجه سلسیوس باشد ولی در هر حال ضخامت نباید کمتر از........ میلی متر در نظر گرفت.

1)15-120   2) 120-15 3) 15-15   4) 120-120 
  69صفحه  4-6-4-11بند: 

 صحیح است. 2 گزینه

 شوند، مجاز است؟برش با قیچی برای قطعات فوالدی که بعداً به هم متصل می در چه شرایطی (16
 متر به شرط تمیزکاری سطح برشمیلی 15( برای قطعات تا ضخامت 1
 ( در تمامی شرایط2
 وجه مجاز نیست.( به هیچ3
 متر به شرط تمیزکاری سطح برشمیلی 10( برای قطعات تا ضخامت 4
  قطعات یبرا :است مجاز ریز طیشرا تیرعا با  ،شوندمی وصل هم به جوش با بعدا که یقطعات یبرا یچیق با برش: 8صفحه  2-1-8-1-11بند 
 برش سطح یزکاریتم شرط به متریلیم 10 تا ضخامت به

 صحیح است. 4گزینه 

ای طراحی دهند، مشابه کدام عنصر سازهها را پوشش میدار که بین ستونهای پنجرهساخته پانلدر سیستم بتنی پیش  (17
 شوند؟می

 ( دال4   ( تیر 3  ( دیوار برشی2  ( ستون1
  ها سقف نیب یعمود ای و ها ستون نیب یافق دهنده پوشش صورت به است ممکن دار پنجره یها پانل:  52صفحه  3-1-6-3-11بند 

 .شوندمی یطراح رهایت مانند یافق حالت در که شوند، یطراح
 صحیح است. 3گزینه 

طول پیچ در سیستم فوالدی با مقاطع گرم نورد شده باید به اندازه ای باشد که پس از محکم کردنآن، حداقل ....... از مهره بیرون  (18
 باشد.

 نیاز نیست بیرون باشد (4  مترسه سانتی  (3   دو دور (2  سه دندانه کامل (1
  16صفحه  16-3-8-1-11بند: 

 صحیح است. 1 گزینه

 برابر است با: D 3حداقل و حداکثر ضخامت بتن باششی و حداقل رده بتن در سیستم  (19
 C25رده  –متر میلی 70و  C20  2 )20رده  –متر میلی 60و  35( 1

 C25رده  –متر میلی 60و  C20  4 )40رده  –متر میلی 70و  40( 3

  باشد . 20: بتن پاششی باید دارای حداقل رده بتن  77صفحه  2-1-2-5-11بند 
 میلی متر بیشتر باشد . 70میلی متر کمتر و از  40: ضخامت بتن پاششی در هر طرف نباید از  77صفحه  3-1-2-5-11بند 

 صحیح است . 3گزینه  

 متر است. چند میلیضخامت تمام شده پانل سقفی و دیواری به ترتیب  (20
1) 100-80 2) 60-40  3) 140-120   4) 120-140 
  78صفحه  4و3-3-2-5-11بند 

 صحیح است. 3 گزینه


