
نیال رازمهندس دا                              نظام مهندسی آزمایشی نمونه سوال آزمون                             آکادمی سیستان پی    

*      نظارت و اجرا عمران و معماری       *                                                    

 

 

ر از تعهدات و منطقی بین اقالم کادر شهر همدان تعیین تقدم و تاخرمتر مربع  2500در اجرای یک پروژه مسکونی با مساحت (  1  

؟مرجع است اختیارات کدام  

 

اظر هماهنگ کنندهناز تعهدات و اختیارات   ب (از اختیارات ناظر و طراح                                               الف (   

  ری و ناظر هماهنگ کنندهاز تعهدات و اختیارات مج   د (                                              ری ساختمان مجتعهدات  ج ( از

 

. ظرفیت نداسی طرحی ساختمان اقدام نموده یه دو رشته معماری مشترکا نسبت به تاسیس یک دفترمهنددو نفر از مهندسان پا ( 2

قت دیگری را تقبل و آینده شغل تمامده چنانچه شاغل تمام وقت نبوده و تعهد تعهد نماید در طول یکسال اشتغال یکی از مهندسان یاد ش

می باشد؟ چه مقدار ه باشد*حداکثرمراجع زیر رسیدتایید  نکند و موضوع به  

 

آمترمربع12000(  د مترمربع                 21600ج ( مترمربع                25400( ب                   مترمربع 14400الف (   

 

تان قرار سی در اختیار سازمان اسمترمربع واقع در جهت برر 2800نقشه های یک ساختمان مسکونی از گروه الف با مساحت (  3

استان ارسال  گرفته است. سازمان استان ایرادات موجود را به طرح اعالم می نماید و طراح پس از اصالح نقشه ها را به سازمان

تایید آن توسط سازمان استان چقدر است ؟ اکثر مدت بررسی نقشه ها ودمی نماید. در مجموع ح  

 

ور می ( در محاسبه سطح زیر بنا ساختمان چه مقدار از سطح بالکن مسقف که دارای دو طرف دیوار باشد در محاسبات منظ 4

  گردد؟

د ( همه سطح بالکن حساب میشود                سطح   
2

3
    ج (طح                 س 
1

3
  ب (سطح          

1

2
   (الف  

 

(کدام یک از موارد زیر از موارد بیمه کیفیت اجرای ساختمان نمی باشد ؟ 5  

 الف ( عایق های رطوبتی ساختمان حداقل پنج سال 

مکانیکی و تاسیسات برقی حداقل سه سال ب ( تجهیزات و تاسیسات   

شامل پی،اسکلت،سقف و سفتکاری حداقل ده سال ن ج ( سازه های ساختما  

 د ( نمای ساختمان حداقل ده سال 
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ارایه و یا از وی کسب نظر می کند.حداکثر ظرف هایی اظر ساختمان به صاحب کار پیشنهادک پروژه مسکونی، ن( در اجرای ی 6

؟چه مدت زمانی صاحب کار باید نظر نهایی خود رااعالم کند   

 

   د ( یک ماه        روز               ج ( یک هفته       15ساعت                ب (  48الف ( 

 

باید ن(  اگر تعویض هوا از در و پنجره های میانی در تمام ارتفاع محفظه راه پله ممکن باشد سطح بازشو در هر طبقه 7

 از..............سطح تصویر افقی راه پله یا ...........مترمربع کمتر باشد ؟

 

45/0ب ( یک شانزدهم_                                   45/0_ف ( یک چهاردهمال  

   35/0د ( یک چهاردهم_                                     35/0دهم_ج ( یک شانز

 

؟کدام گزینه صحیح نیست  ( 8  

  

در برابرضربه  وممقا ستفاده از مصالح غیر ریزندهالف ( قرارگیری نورگیر سقفی فاقد بازشو در فاصل توقفگاه و پاسیوها، به شرط ا

 و حرارت و آتش ، بال مانع است .

 ب ( پیش بینس سرویس بهداشتی در توقفگاه عمومی الزامی است.

درصد می باشد 60ج ( حداقل بازشو از سطح شیشه الزامی محفظه آفتاب گیر   

و  آشپزخانه نباید به آن محفظه آفتابگیر باز شودد ( پنجره های فضای بهداشتی   

 

:در می باشد یک ترین نقاط دو بازشو پنجره مجاور، بر روی یک دیوار مسلح از دو تصرف مجزا چق( حداقل فاصله افقی بین نزد 9  

 

متر  3متر                  د (  5/2متر                    ج (  2ب ( متر                5/1( الف   

 

ن های از مرزهای مجاور، در صورت لزومی دسترسی به اطراف ساختمان و در ساختما 7حداقل فاصله ساختمان های گروه (  10

به منظور عبور افراد پیاده، به ترتیب چندمتر می باشد؟ 5گروه   

 

             2_  4ج (                       1_  2ب (                       5/1_  3الف ( 
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کدامیک از موارد زیر را می توان برای پوشش حفاظتی ، برای ورق های سرد نورد شده استفاده کرد ؟ ( 11  

گالوانیزه               ب ( آلومینیوم             ج ( گالفان                  د ( گالوالوم  الف (  

 

 

 

 

( حداقل مقاومت حرارتی پشم های معدنی مورد استفاده در تاسیسات ساختمانی چقدر است ؟ 12  

 

متر مربع کلوین بر ولت  1ب (                            مترمربع کلوین بر وات              5/0الف (   

وات بر متر کلوین  065/0د (  کلوین بر وات                                         مربع متر 5/1ج (   

 

شد مجموع متر مربع با 180 ارکینگچه مساحت کل دیوار های پیرامونی پ( در یک ساختمان مسکونی دارای پارکینگ باز چنان 13

؟قدر استرجی در هر طبقه حداقل چدگی های خامساحت گشو  

متر مربع 40مترمربع             د (  45مترمربع             ج(  36ب (    مترمربع             35الف (   

 

شد ؟مکان برای نصب تابلوی مرکزی سیستم اعالم حریق کدام یک از موارد زیر میبا مناسب ترین و( بهترین  14  

 

اتاق تاسیسات مرکزیالف (   

و نزدیک به جایگاه نگهبانی ب ( نزدیک درهای ورودی ساختمان   

 ج ( اتاق کنترل و اتاق حراست 

 د ( در همه ی گزینه ها الزم و ضروری میباشد
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(کام یک از گزینه های زیر صحیح نمیباشد ؟ 15  

 

نیست و لزوما باید  پلی استایرن بدون استفاده از اتصاالت مکانیکی به تنهایی قابل قبولد روی بلوک سقفی اندورای مستقیم الف ( اج

.اده شودفها و تیرچه ها استاتصاالت مکانیگی مهار شده به تیر از  

کف هرطبقه قطع شده ، بین طبقات امتداد نداشته باشد  /مرز سقف ( پلی استایرن منبسط شده باید در ب  

یوار مجاز است دری در یک ساختمان ، فوم پلی استایرن ج ( در صورت استفاده همزمان از فوم پلی استایرن در سیستم  سقفی و دیوا

 تا پلی استایرن سقف امتداد یافته باشد .

 د ( همه موارد صحیح میباشد 

 

مان های عمیق صحیح است ؟( کدامیک از گزینه های زیر در مورد ساخت 16  

 

سیستم صوتی و اعالم خطرباشد.، ن باید مجهز به سیستم اعالم حریقالف ( کل ساختما  

 ب ( سیستم کنترل دود باید از هر دو قابلیت راه اندازی خودکار و دستی برخوردارباشد .

 ج ( در اتاق های الکتریکی باید حداقل یک کاشف دود نصب شود .

 د ( همه موارد صحیح است .

 

ستفاده شود؟م یک از موارد زیر عالوه بر نصب آژیر اعالم حریق باید از فالشرهای اعالم حریق نیز ا( در کدا 17  

دسیبل باشد 95صدای محیط بیش از  که الف ( در فضاهایی  

دسیبل باشد  90ب ( در فضاهایی که محیط بیش از   

نمی باشد وبالعکس ج ( هنگامی که آژیر نصب باشد نیازی به استفاده از فالشر اعالم حریق  

اختمان ها الزم و ضروری می باشدد ( در همه س  

 

آتش نشانی در زمان انجام عملیات امداد ودسترس ، تمامی ارتفاعات شفت آسانسور در( در ساختمان های بلند مرتبه  18   

حداقل روشنایی چند لوکس باید باشد؟نجات   

لوکس                    د (  لوکس  11لوکس                    ج (  12لوکس              ب (  51الف (   
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کدامیک از موارد زیر صحیح میباشد ؟(  19  

متر و در معابر موسوم به بزرگراه ها مجاز می باشد ؟ 12ا پهنای کمتر از الف ( پیش آمدگی در معابر ب  

 ب ( پیش آمدگی زیرزمین و اجزای ساختمانی آن به خارج از محدوده مالکیت با اتخاذ تدابیری مجاز می باشد.

خارجی پیش آمدگی طبقات تعبیه شود . ج ( لوله کشی و کانال کشی تاسیساتی نباید در جداره  

متر وارد حریم معبر شوند. 15/0بیش از  د (در های ساختمان ها که به سمت بیرون و معابر عمومی بازمیشوند ، نباید در حالت باز  

 

( کدامیک از شیشه های زیر قابلیت کنترل افزایش دما و همچنین تابش خیره کننده را دارند ؟ 20  

 الف ( شیشه های ضد مه                                                   ب ( شیشه های ضد غبار

د ( شیشه های سوالر کنترل                                   ج ( شیشه های ضد انعکاس               

 

 

 

( کدامیک ازگزینه های زیر در عایق کاری حرارتی خارجی کانال های هوای تهویه مطبوع استفاده می شوند ؟ 21  

 الف ( عایق حرارتی لوله ای بر پایه الیاف سنگ 

  بر پایه الیاف شیشه ای ئیق حرارتی پتوب ( عای

 ج ( عایق حرارتی لوله ای بر پایه الیاف شیشه ای 

بر پایه الیاف سنگ  د ( عایق حرارتی پتوئی  

 

(کدامیک از موارد زیر صحیح می باشد ؟  22  

الف ( استفاده از کلراید کلسیم فقط در بتن بدون فوالد مجاز است و حداکثر مصرف آن سه درصد وزنی سیمان مقدار تعیین شده توسط 

 تولیدکننده است .

ظر تعیین شود .کششی مورد نب ( مقدار آب مخلوط و نسبت آب به سیمان باید بر اساس مقاوت   

 مصرفی در همان حجم از بتن بیشتر درصد وزن سیمان 5/2ج ( میزان چربی معدنی آب مصرفی در یک حجم معین از بتن از 

 نباشد.

میلی متر باشد. 25یا  19مگاپاسکال اندازه حداکثر باید  100د ( برای ساخت بتن با مقاومت فشاری تا   

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  


