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 است ترنزدیک مقادیر زیر از کدامیک به روزه 28 بتن مقاومت افزایش ضریب انفجاری، مقاوم بتنیهای سازه در (1
 ؟

1 )1.26    2 )1.00   3 )1.10   4 )1.21 
  ضریب افزایش مقاومت  1-4-21: جدول 52صفحه1-3-4-21بند 

 ضریب افزایش مقاومت مصالح

 15/1 و کمتر S500میلگردهای رده 

 St52 15/1و  St37فوالد ساختمانی نورد شده 

 15/1 تیر ورق ها و سایر اعضای ساخته شده از ورق

 1/1 روزه 28بتن 

 21/1 ماهه 6بتن 

 26/1 بتن یکساله

 صحیح است. 3 گزینه

 متر برحسب ضخامتی، چه از عبور توان و بوده متر چند خاک درون در مدرنهای بمب نفوذی قدرت ترتیب، به (2
 هستند؟ دارا را مسلح بتنهای الیه در

  6 از بیش و 30 از بیش (2    6 از بزرگتر و 34 حداکثر (1
 4 از کمتر و 20 حداکثر (4    4 از بزرگتر و 23 حداکثر (3
  متر در درون خاک و قدرت عبور از الیه های بتن مسلح به  30: بمب های مدرن قدرت نفوذی بیش از 43صفحه1-6-3-21بند

 متر را دارا می باشند. 6بیش تر از  ضخامت
 صحیح است. 2گزینه 

هنگامی که موج انفغجار به صورت افقی حرکت می کند، بازتاب  با سقف با شیب کمتر از .......... درجهدر ساختمان  (3
 رخ نخواهد داد.

1) 5   2) 10  3) 15    4) 20 
  42صفحه  3-5-3-21جدول: 

 صحیح است. 2گزینه 

 انفجار برابر در مقاوم فوالدیهای سازه طراحی برایst52 شده نورد ساختمانی فوالد طرح دینامیکی تسلیم تنش (4
 است؟ ترمگاپاسکال نزدیک حسب بر زیر مقادیر از کدامیک به خمشی لنگر برای

1 )358   2 )400   3 )450   4 )500 
  54صفحه  3-3-4 -21بند: 

Fdy=SIF * DIF * Fy=1.15 * 1.2*360=496.8 

ضریب افزایش مقاومت،   =  SIF 

ضریب افزایش دینامیکی =  DIF 

 صحیح است. 4گزینه

 مواد شیمیایی واکنش از ناشی) انفجار فشار باشد،می متر 3 طبقه هر ارتفاع که طبقه ده ساختمان یک در (5
  است؟ سوم طبقه در فشار برابر چند دهم طبقه در( منفجره

 برابر 2 (4   برابر 0.1( 3   نصف -2  ( یکسان1
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  متر از سطح دریا، از مقادیر فشار معرفی شده در  15: برای بارگذاری ساختمان تحت انفجار تا ارتفاع 43صفحه  5-5-3 -21بند
 درصد فشار مذکور استفاده می شود.10درصد این فشار و برای ارتفاع باالتر، از  50متر، از 25تا15، برای ارتفاع 4تا  1-5-3-21بند 

 

 صحیح است. 3گزینه

 میزان تحمل شتاب هواساز با ایجاد حداقل آسیب بعه کدام گزینه نزدیک تر است: (6
1) 4.5 g    2) 10 g  3) 8 g    4) 4 g 
  91صفحه  1-7-21جدول: 

 صحیح است. 2گزینه 

 های زیر برای حفظ ایمنی صحیح است؟دامیک از گزارهک (7
 متر از لبه مجاور معابر و حیاط قرار گیرند. 3( تأسیسات مستقر در بام باید به فاصله کمینه 1
 واحد مسکونی باید دارای حداقل سه ورودی و سه خروجی مجزا باشد. 200( محوطه هر مجموعه زیستی با بیش از 2
 شیب داشته باشند. %8توانند حداکثر فضای محوطه می( شیب راهه ها در 3
 متر باشد. 10متر باید حداقل  30( حریم آوار ساختمانی به ارتفاع 4
  خروجی – دو ورودی حداقل دارای باید مسکونی واحد 200 از بیش با زیستی مجموعه هر : محوطه 20صفحه  1-3-2-2-21بند

 .باشد با فاصله مناسب و دور از یکدیگر
 درصد شیب داشته باشند . 5: شیبراهه ها نباید بیش از  21صفحه  9-4-2-2-21بند 
: به منظور کاهش خطر ریزش آوار ، فضایی با عرض حداقل ثلث ارتفاع ساختمان به عنوان حریم آوار  18صفحه  3-1-2-2-21بند 

 باید در نظر گرفته شود .
 صحیح است . 4گزینه  

 های زیر برای حفظ ایمنی صحیح است؟دامیک از گزارهک (8
 به تنهایی مصالح مناسبی برای سازه انفجاری می باشد.بتن غیر مسلح،  (1
 واحد مسکونی باید دارای حداقل دو دروازه باشد. 150محوطه هر مجموعه زیستی با بیش از  (2

 ایجاد پنجره در دیوارهای مقابل انفجار ممنوع است. (3

 بلوک است. 2طبقه به باال و بیش از  5مجتمع مسکونی شامل مجموعه مسکونی با تعداد بلوک ساختمانی  (4
  31صفحه  6-4-4-2-21بند: 

 صحیح است . 3 زینه گ

 ها صحیح است؟مورد ظرفیت فضای امن ساختمان های زیر درکدامیک از گزینه (9
 مترمتربع است. 500دانش آموز معادل  4000( فضای امن مورد نیاز برای یک مرکز آموزشی با 1
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 متر است. 1000مترمربع معادل  10000( فضای امن موردنیاز برای یک انبار با مساحت 2
 باشد.مترمربع می 600ترمربع معادل م 5200دنیاز برای یک فروشگاه با مساحت ( فضای امن مور3
 مترمربع است. 2000نفر معادل 2000( فضای امن مورد نیاز برای یک مرکز اداری با 4
  30صفحه  1-2-21جدول  2-3-4-2-21بند  : 

 ظرفیت فضای امن براساس کاربری ساختمان -1-2-21جدول 
 کاربری ساختمان ظرفیت فضای امن

 بیمارستان ها و مراکز درمانی  مترمربع 1به ازای هر تخت ، 

 مسکونی مترمربع 6متر مربع و حداقل  1در هر واحد مسکونی به ازای هر فرد، 

 هتل ها و مسافرخانه ها  متر مربع 1به ازای هر تخت ، 

 مراکزاداری و تجاری مترمربع 1به ازای هریک از کارکنان  ، 

𝟏زیربنای فروشگاه 

𝟖
 فروشگاه های بزرگ 

 مسجد، حسینیه و مانند آن درصد زیربنای شبستان 15

 اماکن عمومی ) مانند سینما و رستوران (  درصد زیربنای سالن اصلی 15

𝟏سطح کل زیربنا 

𝟏𝟎𝟎
 انبار و نمایشگاه   

 مراکز آموزشی مترمربع 25/0به ازای هر دانش آموز، 

 .صحیح است4گزینه 

 برای بارگذاری دینامیکی مناسب است:کدام نوع میلگرد  (10
1) S500   2) S520   3) S400   4) S340 
  56صفحه  2-5-4-21جدول: 

 صحیح است. 1 گزینه

 


