
 

www.sistanpey.com.         @ sistanpey                                      09393083463 

      

 

               

  آکادمی سیستان پی مهندس راز

 آموزش تصویری مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 

 5/4/3/2آزمون آزمایشی مباحث 

 ویژه آزمون ورود به حرفه

 

 نظارت و اجرای مهندسی عمران

 معمارینظارت و اجرای مهندسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sistanpey.com/


 

www.sistanpey.com.         @ sistanpey                                      09393083463 

      

 

.طبق مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با توجه به تقسیم بندی ساختمان از نظر سطح زیربنا 1

متر مربع زیربنا در کدام گروه قرار می گیرد؟ 0033ساختمانی با   

(گروه ج4(گروه الف                0( گروه د                     2( گروه ب                       1  

 

آیین نامه  11.کدام گزینه طبق شیوه نامه تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشتغال حقوقی ماده 2

 اجرایی قانون نظام مهندسی صحیح نیست؟

(ظرفیت اشتغال به کار مهندسان مشاور، عبارت از سطح زیر بنا و تعداد کار1  

لف ، ب و ج می (صالحیت شخص حقوقی با رتبه یک ، در پخش طراحی ، گروه های ساختمانی ا2

 باشد.

(در صورتیکه اشخاص حقیقی شاغل در شرکت در بخش های دولتی اشتغال به کار داشته و به 0

درصد  43صورت پاره وقت در شرکت فعالیت نمایند ظرفیت اشتغال به کار آنها عبارتست از 

 ظرفیت اشتغال شخص حقیقی.

نند مجری یا پیمانکار همان پروژه باشند و (شرکت ها که نظارت پروژه ای را تقبل نموده اند،نمیتوا4

 انجام آن تواما تخلف محسوب می گردد.

 

.مرجع نظارت بر کار مجری،......... است.0  

(سازمان نظام مهندسی استان2(ناظر دارای پروانه اشتغال نظارت                                 1  

  0و  1(گزینه 4                         (سازنده                                        0

 

.کدام گزینه صحیح است؟4  

(دفاتر مهندسی طراحی قائم به شاخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه اشتغال مهندسی است و 1

 امتیاز آن قابل واگذاری است.

نفر است. 0(حداکثر تعداد شرکای هر دفتر طراحی 2  

نه اشتغال شاغل در طراحان حقوقی مجاز به فعالیت حرفه (هیچ یک از اشخاص حقیقی دارنده پروا0

 ای خارج از حوزه طراح حقوقی خود نیستند.

(همه موارد4  
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.کدام گزینه صحیح است؟0  

(صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد به ارائه قرارداد نیاز دارد، اما تمامی مسئولیت ها و 1

 مقررات مجری بر عهده وی خواهد بود.

(صاحب کاری که خود مجری همان کار باشد به ارائه قرارداد نیاز دارد ،اما تمامی مسئولیت ها و 2

 مقررات مجری بر عهده وی خواهد بود.

(رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و ساختمان های پیرامون آن و همچنین رعایت مسائل زیست 0

 محیطی از وظایف ناظر مقیم کارگاه ساختمانی است.

مدت بیمه کیفیت اجرای ساختمان در بخش عایق های رطوبتی ساختمان ، حداقل سه سال می باشد.(4  

 

.اگر به هر دلیل قانونی ادامه کار ناظر حقوقی غیرممکن باشد،عملیات ساختمانی....6  

روز جایگزین  10(عملیات ساختمانی متوقف نمی شود و حین اجرای کار ناظر جدید تا حداکثر 1

 خواهد شد.

(عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به اجازه مجری خواهد بود.2  

روز جایگزین  13(عملیات ساختمانی متوقف نمی شود و حین اجرای کار ناظر جدید تا حداکثر 0

 خواهد شد.

(هیچکدام4  

 

استفاده .مجریان حقوقی در اجرای کدام یک از ساختمان ها باید از خدمات مهندسان نقشه بردار 7

 کنند؟

طبقه 13(ساختمان های 2طبقه                                                     7(ساختمان های 1  

  0و 2(گزینه 4طبقه                                                   11(ساختمان های 0

 

.اگر نظر ناظر هماهنگ کننده ...................8  

بل قبول نباشد و نسبت به رفع اشکال های مورد اختالف اقدام ننماید ناظر هماهنگ(برای مجری قا1  

کننده مراتب را جهت توقف عملیات اجرایی آن بخش از کار تا رفع اشکال های مورد نظر به مرجع  

 صدور پروانه ساختمان اعمال می نماید.

ساعت موارد اختالف  72ظرف  (مورد تایید ناظر ذی ربط نباشد، ناظر مذکور موظف است حداکثر2

 را به کمیته داوری سازمان استان به طور کتبی منعکس نماید.
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ساعت مراتب را به مراجع ذی ربط  48(مورد تایید مجری نباشد،مجری موظف است حداکثر ظرف 0

 به طور کتبی منعکس نماید.

  2و 1(گزینه 4

 

ار نظارت در نقاط محروم دارند،تایید چه .برای افزایش درصد ظرفیت ناظرانی که تمایل به انجام ک9

 مراجعی الزم است؟

(تایید هیئت مدیره سازمان استان1  

نفره 0(پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هیئت 2  

(تصویب هیئت مدیره سازمان استان0  

نفره 0(پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و تصویب هیئت 4  

 

طبقه روی شالوده اجرا شده است،به ترتیب  0مربع زیربنا بوده و  متر 033.ساختمانی که دارای 13

 از نظر سطح زیربنا و طبقات در کدام گروه بندی جای دارد؟

(ب،ج4(ب،ب                  0(الف،ب                   2(الف،الف                    1  

 

نع حرارتی محافظت شوند.اگر از .عایق های پلی استایرن منبسط شونده باید به وسیله پوشش ما11

 اندود 

 گچ به عنوان پوشش منع حرارتی استفاده شود،حداقل ضخامت آن چند میلی متر باید باشد ؟

 

1)23                          2)10                         0)13         4)8  

 

فی و دیواری در یک ساختمان. در صورت استفاده همزمان از فوم پلی استایرن در سیستم های سق12  

،بین فوم پلی استایرن دیوار تا سقف کدام اندازه قبول است؟   

سانتی  0(4سانتی متر                10(0سانتی متر                20(2سانتی متر                00(1

 متر

 

سوختن دارد و به.رستورانی که ساختمان آن ساختاری چوبی و سنگین با دیوار خارجی غیر قابل 10  

شبکه بارنده خودکار مجهز است،طبق مقررات ملی ساختمان مبحث سوم،مجاز است حداکثرچه  

 ارتفاع و حداکثر چند طبقه روی زمین داشته باشد؟
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متر،چهارطبقه26(2متر،سه طبقه                                                           21(1  

متر،دو طبقه10(4                                                  متر،سه طبقه         23(0  

 

.در مورد راه خروج تصرف تجمعی گزینه صحیح را انتخاب نمایید:14  

 133( در محل نشستن در فضای باز،مسافت تردد از هر صندلی تا بیرئن ساختمان نباید از 1

 مترتجاوز نماید.

نفر بیشتر نباشد،مجاز نیست فقط یک راه خروج داشته باشد. 03ز(بالکن داخلی که بار تصرف آنها ا2  

نفر باید حداقل یک در خروج اصلی داشته باشد. 233(تصرف تجمعی بار تصرف بزرگتر از 0  

سانتی متر است. 123(حداقل عرض راهروی پله ای که در هردو طرف محل نشستن دارند،4  

 

.گزینه صحیح را انتخاب کنید.10  

درصد طول دیواره محدود شود. 23دیوار مانع آتش باید مجموع عرض بازشوها به حداکثر (بازشو 1  

(دیوارهای مانع آتش باید از سطح زمین روی شالوده تا زیر صفحه سقف سازه ای باالیی پیوسته 2

 بوده

 و به طور مطمئن به آنها متصل شوند.

قل قرار گرفته است و چهار طبقه و (برای پنجره هایی که کامال در درون یک واحد مسکونی مست0

 کمتر

 را به هم وصل می کنند،به دوربند شفت نیاز نیست.

(برای منافذ هواکش به دوربند شفت نیاز است.4  

 

.برای جداسازی باشگاه ورزشی و سینما ، در صورتی که به شبکه بارنده مجهز باشند،مقاومت 16

 الزم د

برابر آتش چند ساعت است؟   

ساعت4(4ساعت               0(0ساعت                2(2                     ساعت      1(1  

 

نفر،........عدد است. 033.حداقل تعداد راهروی خروج برای بار تصرف طبقه17  

1)2                        2)0                     0)4                   0)0  
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تم اعالم حریق دستی الزامی است؟.در کدامیک از موارد زیر نصب سیس18  

واحدی 21(ساختمان مسکونی 2(اقامتگاه غیر موقت سازمانی                               1  

(هر سه مورد4(مکان های نیایش و جشن                                   0  

 

نوزاد حداکثر چند متر است؟ 6.طول بن بست در مرکز شبانه روزی مراقبت از 19  

1)6                       2)9                             0 )10                        4)23  

 

.حداقل مقاومت الزم برای جداسازی بین مجموعه ورزشی سرپوشیده و کالس های دانشگاهی 23

 حداقل 

 چند ساعت است؟

1)4                          2)0                      0)2                         4)1  

)در حالت دو طبقه ( ، در ساختمان های  0و  2، 1.نسبت ارتفاع مجاز در گروه های ساختمانی 21  

درجه ، به ارتفاع مجاز همان  40دارای زیر زمین با پنجره نورگیر از نما با سقف شیب دار با شیب   

درصد چقدر است ؟ 23گروه های ساختمانی اما با سقف تخت و در معبر به شیب   

1                          4)2 , 1                          0)0 ,    1)1                                     

2 )2  

 

.کدامیک از گزینه های زیر صحیح است ؟ 22  

80متر مربع و بیشتر باید در بیش از  10( در واحدهای مسکونی ارتفاع هر اتاق اقامت با زیربنای 1  

متر باشد. 43/2درصد سطح آن حداقل    

( هر فضای بهداشتی مستقل در واحدهای مسکونی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد معمولی 2  

متر طول باشد. 23/1متر عرض و  33/1الزامی نباشد ، باید داراس حداقل   

و تاسیسات آب و متر مربع و کمتر ، باید فضای کافی  70(در هر واحد مسکونی با زیربنای 0

 فاضالب 

 الزم برای نصب حداقل یک کاسه مستراح فرنگی پیش بینی شود.

(در ساختمان های مسکونی گروه سه احداث حیاط های محصور به صورت گودال باغچه الزامی 4

 است.
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ن .حداقل پهنای الزامی راه روهای مستقیم با بار تصرف ...........یا.......... که قابل دسترس بود20

 آنها

برای افراد معلول الزامی نباشد ......است.   

متر 80/3-نفر یا بیشتر 03(2متر                                              9/3 -نفر یا بیشتر80(1  

متر 80/3-نفر یا کمتر 80(4متر                                               9/3-نفر یا کمتر 03(0  

 

قل فضاهای بهداشتی در واحدهای مسکونی در.......از سطح الزامی باید.......باشد.در .ارتفاع حدا24  

 سقف شیب دار، ارتفاع کوتاهترین قسمت آن نباید از.....کمتر باشد.

 30/2-متر 23/2-درصد 83(2متر                                     30/2-متر 23/2-درصد 83(1

 متر

متر 30/2-متر 23/2-درصد83(4متر                                    30/2-متر 23/2-درصد 83(0  

 

.در یک ساختمان مسکونی چند واحدی ، دو اتاق خواب از دو تصرف مستقل،از یک حیاط خلوت 20

 یا پاسیو نور و هوا می گیرند،فاصله دیوارهای پنجره های مقابل آنها از هم......

متر باشد. 2(نباید کمتر از 2                             متر باشد.      0(نباید کمتر از 1  

متر باشد. 6(نباید کمتر از 4متر باشد.                                    4(نباید کمتر از 0  

 

متر باالتر نسبت به کف فضای مجاور قرار داشته باشد  9/3.اگر کف ایوان در دسترس در ارتفاع 26

ه لبه آن چند متر باید باشد؟حداقل ارتفاع جان پنا  

1)6/3                         2)9/3               0)0/1                       4)1/1  

 

درصد و به  133.برای یک ساختمان های ردیفی متصل جنوبی دو طبقه و بام شیب دار با شیب 27

ز نما حداکثر ارتفاع مجاز چند درصد دارای زیرزمین با پنجره نورگیرا 19عرض کنار معبر با شیب 

 متر است؟

متر 4/9(4متر                 1/8) 0متر                  0/8(2متر                         30/8(1  

 

.اگر تعداد افراد استفاده کننده از یک فضا از.......نفر بیشتر شود طبق مقررات باید درب رو به 28

 بیرون و موافق خروج باز شود؟

1)03                             2)63                       0)03                 4)20  
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.کدام گزینه صحیح است؟29  

( در زمین هایی که فقط توسط راه های پیاده قابل دسترسی هستند،ساختمان ها اجازه ی احداث 1

 ندارند. 

است. متر 03(حداقل فاصله از رودخانه برای احداث ساختمان 2  

(در زمین هایی که فقط توسط راه های پیاده قابل دسترسی هستند،امکان احداث ساختمان دو طبقه 0

 ممکن است.

متر است. 00(حداقل فاصله از رودخانه برای احداث ساختمان 4  

 

متر مربع طراحی کرده  4(مهندس طراحی پنجره فضای اقامتی اصلی یک واحد مسکونی را 03

 است.

این طراحی کدام گزینه صحیح است؟در ارتباط با   

متر است. 4متر مربع و فاصله دیوار روبروی پنجره  28(مساحت این فضای اقامتی حداقل 1  

متر است. 0متر مربع و فاصله دیوار روبروی پنجره  26(مساحت این فضای اقامتی حداقل 2  

متر است. 4نجره متر مربع و فاصله دیوار روبروی پ 26( مساحت این فضای اقامتی حداقل 0  

متر است. 0متر مربع و فاصله دیوار روبروی پنجره  28(  مساحت این فضای اقامتی حداقل 4  

 

 

درصد وزنی سیمان ، پوزوالن  03.کدامیک از گزینه های زیر در خصوص سیمانی که دارای 01

 دارد صحیح نمی باشد؟

(نام آن سیمان پورتلند پوزوالنی ویژه است.1  

آن تا سه روز کم است. (مقاومت فشاری2  

(در ساخت بتن های حجیم به کار می رود.0  

(در مواردی که بتن تحت تهاجم شیمیایی قرار دارد به کار نمی رود.4  

 

.در ارتباط با ویژگی های بتن آهکی سبک کدام گزینه صحیح نیست؟02  

(از جنس سیلیکات کلسیم است.1  

تفاده است.(در ساخت قطعات پیش ساخته با شرایطی قابل اس2  
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(خاصیت عایق حرارتی دارد.0  

است.   C20 (حداقل رده مقاومت آن 4  

 

.برای تهیه یک مالت از گرد آجر استفاده کردیم ، کدام گزینه درباره این مالت صحیح است؟00  

(استفاده از گرد آجر مجاز نیست،چون باعث جذب آب می شود.1  

هفته مرطوب نگه داشته شود. 4آن هم باید  ( استفاده از گرد آجر مجاز است و برای عمل آوری2  

( استفاده از گرد آجر مجاز نیست،چون باعث پوکی مالت می شود.0  

(استفاده از گرد آجر مجاز است و نباید در مناطقی که مقاومت مصالح در برابر تاثیرات مخرب 4

 مواد شیمیایی ، به ویژه سولفاتها مورد نظر است،استفاده شود.

 

ویژگی های زیر را دارد ، کدام گزینه است؟.مالتی که 04  

باعث کاهش نفوذ حرارت به اسکلت فوالدی و بتنی -0عایق حرارتی است  -2جاذب اصوات است  -1

 است.

(مالت گچ و آهک                    2(مالت گچ و خاک                             1  

ت گچ و پرلیت(مال4(مالت ماسه و آهک                           0  

 

.استفاده از یک نوع خاص از نانولوله کربنی در مصالح ساختمان سازی با مجوز کدام گزینه 00

 امکان پذیر است؟

(فقط سازمان ملی استاندارد1  

(مرکز تحقیقات نانو ایران2  

(فقط مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی0  

سکن و شهرسازی (سازمان ملی استاندارد و یا مرکز تحقیقات راه ، م4  

 

.تعداد کیسه سیمان مجاز برای انبار کردن آنها بر روی هم،در مناطق خشک و یا در منطقه ای با 06

درصد در کدام گزینه رعایت نشده است؟ 90با رطوبت نسبی   

پاکت 6-پاکت 8(0پاکت                      6-پاکت 13(2پاکت                      8-پاکت  12(1  
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خصوص رنگ های مورد استفاده در ساختمان کدام گزینه صحیح نمی باشد؟.در 07  

(استفاده از رنگ های امولسیونی بر پایه رزین اکریلیک،با ترکیبات فرمالدهید.در فرموالسیون آنها 1

 ممنوع است.

(استفاده از رنگهای امولسیونی بر پایه رزین پلی وینیل استات ، با ترکیبات فرمالدهید.در 2

سیون آنها ممنوع است.فرموال  

( استفاده از رنگهای امولسیونی بر پایه پلی وینیل استات ، با ترکیبات فرمالدهید.در فرموالسیون آنها 0

 بالمانع است.

(رنگها باید عاری از حالل باشد.4  

 

.برای مصرف قیرهای امولسیون....08  

درجه است. 186(نیازی به حرارت با دمای 1  

درجه است. 106دمای  (نیازی به حرارت با2  

درجه است. 176(نیازی به حرارت با دمای 0  

(نیازی به حرارت دادن نیست.4  

 

.به دلیل وجود........سطحی شیشه........مقاومت............نسبت به شیشه..........نشان می دهد.09  

تنش زدایی شده در برابر ضربه-بیشتری-نشکن حرارتی-(تنش های کششی1  

تنش زدایی شده در برابر ضربه-کمتری-نشکن حرارتی-ری(تنش های فشا2  

تنش زدایی شده در برابر ضربه-بیشتری-نشکن حرارتی-(تنش های فشاری0  

تنش زدایی شده در برابر تنش حرارتی -کمتری-نشکن حرارتی-(تنش های کششی4  

 

برای گرم کردن .دودی که نباید از........متصاعد شود..............است و حداکثر درجه حرارت 43

 آن نباید از .......تجاوز کند.

درجه سانتی گراد106-سیاه رنگ-(قیرمحلول1  

درجه سانتی گراد176-آبی رنگ-(قیرخالص2  

درجه سانتی گراد106-آبی رنگ-(قیردمیده0  

درجه سانتی گراد176-سیاه رنگ-(امولسیون4  
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پاسخ صحیح است. 4.گزینه 1  

:ساختمان ها از نظر  1_1_18،بند 79،ص1084سال مقررات ملی ساختمان،ویرایش  2مبحث 

 سطح 

متر مربع در گروه  2333تا  631متر مربع در گروه >الف< و از  633زیربنا به ترتیب از یک تا   

متر مربع در گروه > د<  0333متر مربع در گروه >ج< و بیشتر از  0333تا  2331>ب< و از   

 طبقه بندی شده اند.

است. پاسخ صحیح 0. گزینه 2  

: در صورتیکه اشخاص 7-1،بند103،ص1084مقررات ملی ساختمان ، ویرایش سال  2مبحث 

 حقیقی

شاغل در شرکت بخش های دولتی ،نیمه دولتی و خصوصی و سازمان ها و نهادهای عمومی اشتغال  

 به 

عبارتست از کار داشته ، و به صورت پاره وقت در شرکت فعالیت نمایند ظرفیت اشتغال به کار آنها 

03 

 درصد ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خواهد بود که احراز آن از طریق خود اظهاری انجام پذیرفته.

،جدول طبقه بندی صالحیت اشخاص حقوقی در4،ماده128:ص2گزینه      6،ماده129:ص 1گزینه   

17،ماده 102:ص4بخش طراحی و محاسبه در هر رشته   گزینه    

 

.پاسخ صحیح است 1.گزینه 0  

 

:مرجع نظارت بر کار7_4_9،بند 48،ص1084مقررات ملی ساختمان،ویرایش سال 2مبحث  

مجری،ناظر دارای پروانه اشتغال نظارت از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد،سازمان استان  

 نیز

بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می نماید،و وزارت مسکن و شهرسازی نیز بر انجام امور  

 ساختمانی

لیه خواهد داشت. نظارت عا   

 

پاسخ صحیح است. 0.گزینه 4  

 

6_0_6،بند02،ص1084مقررات ملی ساختمان،ویرایش سال 0مبحث  
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:دفاتر مهندسی طراحی قائم به شخص یا اشخاص حقیقی دارنده پروانه 1_1_0،بند20:ص1گزینه 

 اشتغال

مهندسی است و امتیاز آن قابل واگذاری نیست.     

نفر می باشد.  13ر تعداد شرکای هر دفتر طراحی :حداکث0_2_0،بند20:ص2گزینه   

 

پاسخ صحیح است. 1 .گزینه0  

 

:صاحب کاری که خود مجری همان 7،ماده00،ص1084مقررات ملی ساختمان،ویرایش سال 2مبحث  

کار باشد نیازی به ارائه قرارداد ندارد،اما تمامی مسئولیت ها و مقررات مجری بر عهده وی خواهد 

  بود

مفاد شرایط عمومی قراردادهای همسان را رعایت نماید.و مکلف است   

 

پاسخ صحیح است. 4.گزینه 6  

 

:چنانچه به دلیل پایان یافتن13_4_10،بند73،ص1084مقررات ملی ساختمان،ویرایش سال  2مبحث   

مدت قرارداد یا فسخ یا ابطال آن و یا سلب صالحیت یا به هر دلیل قانونی دیگر،ادامه کار ناظر  

 حقوقی 

 غیرممکن شود.عملیات ساختمانی متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود ناظر جدید خواهد بود.

 

پاسخ صحیح است. 4.گزینه 7  

 

:مجریان حقوقی مکلفند در 0_0_9،بند47،ص1084مقررات ملی ساختمان،ویرایش سال 2مبحث

 اجرای

اده نمایند.طبقه و بیشتر از خدمات مهندسان نقشه بردار استف 9ساختمانهای    

 

پاسخ صحیح است. 1.گزینه 8  

 

_الف2_4_16،بند72،ص1084مقررات ملی ساختمان،ویرایش سال  2مبحث   
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:اگر نظر ناظر هماهنگ کننده مورد تایید ناظر ذی ربط نباشد،ناظر مذکور موظف است 2گزینه

 حداکثر 

منعکس نماید. ساعت موارد اختالف را به کمیته داوری سازمان استان به طور کتبی 48ظرف   

 

پاسخ صحیح است. 4 .گزینه9  

 

:ناظرانی که تمایل به انجام 4_0_14،بند64،ص1084مقررات ملی ساختمان،ویرایش سال  2مبحث 

کار نظارت در نقاط محروم و فاقد ناظر به تعداد کافی باشند.به پیشنهاد هیئت مدیره سازمان استان و 

و تعداد کارها درمناطق محروم اضافه خواهد شد. درصد ظرفیت آنان 03تصویب هیئت سه نفره تا   

 

پاسخ صحیح است. 2.گزینه 13  

11_1،بند127و  126،ص1084مقررات ملی ساختمان،ویرایش سال  2مبحث   

 

 

صحیح است. 2 .گزینه11  

میلی متر برای محافظت  10،مورد الف: اندود گچ به ضخامت حداقل 141صفحه  2_1_4_7_0بند

 در

برابر آتش   

 

صحیح است. 1ینه .گز12  

:144صفحه 6_4_7_0بند  

 

صحیح است. 2.گزینه 10  

2_4_0جدول  42صفحه  2_4_0بند   

  2تعریف ت  02صفحه  6_2_0جدول 

  4ساختار نوع  06صفحه  4_2_0_0بند 

 

صحیح است. 4.گزینه 14  
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:127صفحه  1_9_14_6_0بند   

 

صحیح است. 0.گزینه 10  

:100صفحه  2_6_8_0بند  

 

صحیح است. 1.گزینه 16  

 

:03صفحه  2_4_2_0جدول 2_4_2_0بند  

در صورتیکه شبکه بارنده ی خودکار  2-: در همه ساختمان ها به جز تصرف د03تبصره صفحه 

 تایید 

 شده مجهز باشد،میتوان اعداد جدول را به میزان یک ساعت کاهش داد.

 

صحیح است. 1.گزینه 17  

: 78صفحه  17_0_0_6_0جدول   

 

صحیح است. 4.گزینه 18  

:سیستم اعالم حریق دستی برای ساختمان و سیستم خودکار 06صفحه 1مورد  2_1_4_0_0بند

 موضعی

  2-در واحدهای مسکونی در تصرف م

برای ساختمان دارای  2-:سیستم اعالم دستی برای تصرف م06صفحه  0مورد  2_1_4_0_0بند

 بیش 

واحد مسکونی 23از   

باید به سیستم اعالم حریق دستی مجهز  0-و ت 4-و ت 0-:تصرف های ت08صفحه  0-4-4-0-0بند  

 شوند.

 

صحیح است. 2 .گزینه19  

2-:د69صفحه  1-2-0-6-0جدول  
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صحیح است. 0.گزینه 23  

و ح 4-: تصرف ت 03صفحه  2-4-2-0بند  

 

صحیح است. 1.گزینه 21  

 

نوع سقف آنها،طبق تعریف دیده شده است ودر تعیین مقدار ارتفاع مجاز ساختمان ها   

به نوع سقف تخت یا شیبدار ارتباطی ندارد و برای هر دو یکسان است. بنابراین نسبت آنها   

است. 1  

صحیح است. 2.گزینه 22  

 

 هر فضای بهداشتی مستقل در واحدهای مسکونی که قابل دسترس بودن آنها برای افراد

متر طول باشد. 23/1متر عرض و  1ی حداقل معلولی الزامی نباشد،باید دارا   

متر 70به منظور استفاده کم توانان جسمی و حرکتی در هر واحد مسکونی با زیربنای   

مربع و بیشتر، باید فضای کافی و تاسیسات آب و فاضالب الزم برای نصب حداقل   

 یک کاسه مستراح فرنگی پیش بینی شود.

اط های محصور به صورت گودال باغچه،برای ،احداث حی 0ساختمانهای مسکونی گروه   

 تامین نور و تهیه فضاهای سکونت مشروط برانطباق با مقررات تعیین شده مجاز است.

 

 

صحیح است. 0.گزینه 20  

 

نفر 03: حداقل پهنای الزامی راه روهای مستقیم با بار تصرف  44صفحه  0-4-1-0-4-بنذ  

متر است. 9/3یا کمتر که قابل دسترس آنها برای افراد معلول الزامی نباشد    

 

صحیح است. 0.گزینه 24  
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صحیح است. 0.گزینه 20  

 

: در مواردی که فضاهای اقامت اصلی از دو تصرف  87صفحه  20-1-1-7-4بند   

هایمسکونی مستقل ، از یک حیاط داخلی نور و هوا می گیرند،فاصله دیوارهای پنجره   

متر باشد. 4مقابل آنها از هم نباید کمتر از   

 

صحیح است. 4.گزینه 26  

 

: ارتفاع دست اندازها یا جان پناه ها از سطح فضا یا بام در 134صفحه  1-1-7-9-4بند   

متر باشد. 9/3متر و از لبه  پله یا سطح شیبدار حداقل  13/1دسترس، باید حداقل    

 

صحیح است. 2.گزینه 27  

 

) در حالت دو 0و 2،1مورد الف : در گروهای ساختمانی  02صفحه  1-2-2-4-4بند   

متر و در  0/8طبقه (،در ساختمان های دارای زیرزمین با پنجره نورگیر از نما ،    

متر. 0/7ساختمان های فاقد آن   

 

صحیح است. 1.گزینه 28  

: تمام درهای واقع در مسیرهای دسترس و خروج در موارد  49صفحه  2-0-1-0-4بند  

 زیر،باید موافق جهت خروج بچرخند:

درهای واقع در دوربندهای خروج -آ  

درهای واقع در فضاهای پر خطر-ب  

نفر و بیشتر 03درهای اتاق  ها وفضای باز بار تصرف -پ  

 

صحیح است. 0.گزینه 29  

 

: در زمین هایی که فقط توسط راههای پیاده قابل دسترس 08ه صفح 2-0-4-4بند   
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و در صورتی مجاز است که عالوه بر 0تا 1هستند.ساخت ساختمان محدود به گروه های   

امکان انطباق با مقررات خاص تصرف مورد نظر امدادرسانی و اطفای حریق نیز   

 برای آن امکان پذیر باشد.

ه حریم مصوب بدین منظور وجود نداشته باشد: در صورتی ک08صفحه  0-0-4-4بند  

متر بین ساختمانی و این اراضی یا تاسیسات و تجهیزات رعایت 03باید حداقل فاصله   

 شود.

 

صحیح است. 4.گزینه 03  

حداقل سطح نورگذر برای یک واحد مسکونی که فاصله دیوار  80صفحه  1-6-4با توجه به جدول 

است.بنابراین  17/1متر است  0/4روبروی آن بیش از   

𝑥

7
 =4 

متر مربع بوده است. 14پس حداقل مساحت   

 

صحیح است. 4.گزینه 01  

پرتلند پوزوالنی ویژه ) پ.پ.و( با میزان  -: ب 6مورد "ب" صفحه  1-2-2-2-0بند  

درصد وزنی سیمان . این نوع سیمان معموال در مواردی 43تا  10پوزوالن بیش از   

 که بتن تحت تهاجم شیمیایی قرار می گیرد و نیز برای ساخت بتن های حجیم به کار 

 می رود.این سیمان حرارت هیدراسیون کمی دارد،در برابر امالح شیمیایی مقاوم می باشد

 و مقاومت فشاری آن در روزهای اولیه ) تا سه روز( کم است.

د شامل(کلیدواژه : سیمان پرتلند پوزوالنی ) تعریف و موار  

 

صحیح است. 4. گزینه 02  

: این بتن از جنس سیلیکات کلسیم است.از خواص آن سبک بودن 17صفحه  2-2-0-0بند   

 و داشتن خاصیت عایق حرارتی است.قطعات پیش ساخته آن در ساخت سقف و دیوارهای 

 غیر باربر به کار می رود.

 کلیدواژه:بتن آهکی سبک/ " فرآوردهای آهکی ) انواع ("
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صحیح است. 2. گزینه 00  

آهک:کاربرد آن در مناطقی است که مقاومت-: مالت پوزوالن 00صفحه  11-2-2-0-0بند  

 مصالح در برابر تاثیرات مخرب مواد شیمیایی ، به ویژه سولفاتها مورد نظر است.اگر

 در تهیه مالت آهکی از گرد آجر به جای پوزوالن استفاده شود، به آن مالت سرخی گفته 

روز مرطوب نگه  28ود.برای عمل آوری مالت های آهکی ، باید آنها را به مدت میش  

 داشت.

 کلیدواژه:گرد آجر به جای پوزوالن / " مالت ساختمانی ) دسته بندی از نظر مواد چسباننده(

02ص 0  

 

صحیح است. 4. گزینه 04  

تی: مالت گچ و پرلیت جاذب صوتی مناسب و عایق حرار00صفحه  8-2-2-0-0بند   

خوبی است.این اندود خطرگسترش آتش را کاهش میدهد ودرهنگام آتش سوزی ، به سبب   

 عایق بودن ، در کاهش نفوذ حرارت به اسکلت فوالدی و بتنی ساختمان موثر است.

 کلیدواژه:جاذب صوتی مناسب و عایق حرارتی / " مالت ساختمانی ) دسته بندی از نظر

مواد چسباننده ("   

 

صحیح است. 4. گزینه 00  

مصالح و فرآوردهای نوین 0-1-8  

این مبحث 1مصالح و فرآوردهای ساختمانی نوین ، از جمله مصالح نوین مندرج در پیوست  

 در صورتی قابل استفاده هستند که مشخصات و دامنه کاربرد آنها به تایید سازمان ملی 

برای آنها گواهینامه  استاندارد و یا مرکز تحقیقات راه ،مسکن و شهرسازی رسیده باشد و  

 فنی معتبر اخذ شده باشد.

از فید فقط استفاده کرده اند،صحیح نیستند. 0و 1با توجه به اینکه گزینه   

  4ص  0کلیدواژه : مصالح و فرآورده نوین ) کلیات(

 

صحیح است. 4. گزینه 06  

حداکثرتعداد:در مناطق خشک ، 12: صفحه  9-1-6-2-0قسمت اول و دوم پرسش : بند   

http://www.sistanpey.com/


 

www.sistanpey.com.         @ sistanpey                                      09393083463 

      

 

پاکت است،مشروط به آنکه ارتفاع آنها  12کیسه سیمان که میتوان بر روی هم انبار کرد    

 83, 93بیشترنشود.اعداد فوق در مناطق در مناطق شرجی با رطوبت نسبی بیش از 1

متر میباشد. 1 , 23پاکت و 8درصد،به ترتیب    

 کلیدواژه: سیمان کیسه ای )بسته بندی،حمل و نگهداری(

 

صحیح است. 0. گزینه 07  

: استفاده از رنگ های امولسیونی بر پایه رزین های 120صفحه  4-4-16-0بند  0گزینه   

 اکرلیک،یا پلی وینیل استات ، در ساختمان ، به شرط حذف ترکیبات خطرناک مانند 

 فرمالدهید در فرمالسیون آنها بال مانع است.

ی(کلیدواژه : رنگ وپوشش ساختمانی ) دسته بند  

 

صحیح است. 4. گزینه 08  

 

:برای مصرف این قیرها به طور معمول نیازی به 88صفحه  0-4-11-0:بند 1گزینه  

 حرارت دادن آنها نیست.لذا از نظر اقتصادی و ایمنی بر انواع دیگر قیرها برتری دارند.

 زیرا:

الصانرژی مصرفی برای گرم کردن آنها به مراتب کمتراز قیرهای محلول و قیرهای خ-  

 است.

به جای تبخیر و تصعید حالل های نفتی موجود در قیرهای محلول و انتشار آنها در محیط-  

 زیست که موجب تشدید آلودگی میشود،در قیرهای امولسیون فقط آب تبخیر میشود.

 کلیدواژه : قیرامولسیون/قیر و قطران )ایمنی،بهداشت و مالحظات زیست محیطی(

اصالح شده/قیر و قطران ) دسته بندی(،قیرمحلول،قیردمیدهکلیدواژه:کاربرد اصلی قیر   

 

صحیح است. 0. گزینه 09  

: در فرآیند تولید شیشه نشکن حرارتی ، شیشه تنش زدایی شده113صفحه  13-1-14-0بند  

 در یک فرآیند گرمایش و سپس سرمایش سریع قرار میگیرد که باعث پدید آمدن تنش فشاری

دنبال آن تنش کشش در مرکزمیشود.به دلیل وجود تنش های زیادی در دو سطح شیشه و به  
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فشاری سطحی،شیشه نشکن حرارتی مقاومت بیشتری نسبت به شیشه تنش زدایی شده در   

 برابر ضربه،بار مکانیکی یا تنش حرارتی نشان میدهد.

 کلیدواژه : شیشه نشکن حرارتی ) فرآیند تولید(

 

صحیح است. 2. گزینه 43  

: حداکثر درجه حرارت برای گرم کردن قیرهای خالص نباید از88ه صفح 1-4-11-0بند  

درجه سانتی گراد تجاوز کند.در موقع گرم کردن این قیرها و هرنوع قیر دیگری در 176  

 دمای مناسب نباید دود آبی رنگ متصاعد شود که انتشار آن درهوا موجب افزایش آلدهیدها 

این قیرها برای گرم کردن و مدت زمان آن نیزدر محیط کار میشود.هر قدر درجه حرارت   

 کمتر باشد،آلودگی زیست محیطی کمتر است.

 کلیدواژه : گرم کردن قیر خالص/"قیرو قطران

 

 

http://www.sistanpey.com/

