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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       4  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  

  بوديم ... اولين

  برترين شديم ...

  ...و ان شاهللا با آمار باالي قبولي، اولين و برترين خواهيم ماند
  

  تا خط پايان با شما هستيم ...
  

  تن زاده رضا گروه آموزشي دكتر
www.PoranGilan.com 

 

با عضويت در كانال تلگرام موسسه از آخرين اخبار و اطالعيه هاي 
  زودتر از ديگران مطلع شويد...آزمونهاي تخصصي مهندسي، 

@ PouranGilan 
  

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       5  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  مالت هاي ساختماني در جايي كه خطر سولفات ها وجود دارد را انتخاب كنيد؟گزينه صحيح در ساخت - 1
  يا پوزوالني قابل قبول است. 4)استفاده از هر يك از سيمان هاي نوع 1
  قابل قبول است. 5يا  3)استفاده از هر يك از سيمان هاي نوع 2
  قابل قبول است. 4يا  3)استفاده از هر يك از سيمان هاي نوع 3
  قابل قبول است. 5يا  2)استفاده از هر يك از سيمان هاي نوع 4
  
  صحيح است 4گزينه  117صفحه  5مبحث   6- 1- 3- 11- 5بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  نمي باشد؟كداميك از موارد زير در مورد كاهش بارهاي زنده صحيح - 2
  )ميزان كاهش بار زنده تير طبقات يك ساختمان مسكوني به مساحت سطوح بارگير تير وابسته است.1
نده محل عبور يا پارك خودروهاي سواري كاهش داده نمي شود، مگر بار زنده اعضايي كه بار دو طبقه يا بيشتر را تحمل )بارهاي ز2

  مي كنند.
2/5)بارهاي زنده با مقدار بيش از 3 mkN كاهش داده نمي شوند مگر بار زنده اعضايي كه بار دو طبقه يا بيشتر را تحمل مي كنند و

  % 40به ميزان حداكثر 
  )بار زنده محل اجتماع و ازدحام قابل كاهش نيست.4
  
  صحيح است 3گزينه  33صفحه  6مبحث  3- 7- 5- 6بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
كيلو نيوتن است، استفاده شدذه است.  2/1در يك رستوران براي جداسازي فضا از تيغه هايي كه وزن هر متر مربع سطح آنها - 3

  قسيم كننده مي توان در نظر گرفت چقدر است.كمترين مقداري كه براي بار زنده معادل ديوارهاي ت
2/5.0)2    )صفر1 mkN    3( 2/1 mkN    4( 2/2.1 mkN  
  
  صحيح است 1گزينه  29صفحه  6مبحث  2- 2- 5- 6بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       6  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

است. ساخت اين ساختمان  kو  k 4 ،k5/1 ،k3طبقه از پايين به باال به ترتيب  4فرض كنيد سختي جانبي طبقات يك ساختمان - 4
  نيست؟دركداميك از مناطق زير مجاز 

  )در مناطق با خطر نسبي زياد بر روي زمين نوع     2خطر نسبي خيلي زياد بر روي زمين نوع )در مناطق با 1
  ) در مناطق با خطر نسبي متوسط بر روي زمين نوع V    4) در مناطق با خطر نسبي متوسط بر روي زمين نوع 3
  
  صحيح است 3گزينه  11صفحه  2800استاندارد  3- 7- 1بر اساس قسمت ب بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از عبارت هاي زير صحيح است؟- 5
  )گسل هايي كه طول آن ها بين يك تا پنج كيلومتر است، به عنوان گسل هاي اصلي محسوب مي شوند.1
)زمين هايي كه داراي ماسه تميز با 2  30601 N.هستند، مستعد روانگرايي خواهند بود  
  )اگر نسبت تنش برشي تناوبي ناشي از زلزله كمتر از نسبت مقاومت برشي تناوبي خاك باشد، خاك مستعد روانگرايي خواهد بود.3
  توصيه نمي شود. )ساخت ساختمان هاي با اهميت بسيارزياد در پهنه هاي گسلي به ويژه گسل هاي اصلي به هيچ وجه4
  
  صحيح است 4گزينه  83و82صفحات  2800استاندارد  4- 2- 6بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  عبارت زير در خصوص اثر باد در امتداد موازي با لبه سقف هاي شيب دار صحيح است؟كداميك از - 6
  )مقدار نيروي باد مستقل از زاويه شيب سقف است.1
  )با افزايش زاويه شيب بام مقدار نيروي باد كاهش مي يابد.2
  ) با افزايش زاويه شيب بام مقدار نيروي باد افزايش مي يابد.3
  درجه باشد. 45ر صورتي افزايش مي يابد كه زاويه شيب سقف بيش از ) مقدار نيروي باد د4
  
  صحيح است 1گزينه  86صفحه  6مبحث  2- 10- 6بر اساس شكل  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       7  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
متر ازتراز پايه در شهر اهواز بر  17براي يك سازه غير ساختماني مشابه ساختمان با سيستم قاب خمشي فوالدي متوسط با ارتفاع - 7

كيلونيوتن برآورد شده است. اگر در نظر باشد سيستم سازه اي به سيستم قاب خمشي  860مقدار برش پايه برابر روي خاك نوع 
به كداميك از مقادير زير نزديك kNتغيير يابد، برش پايه براي طراحي سازه بر حسب  "معمولي با افزايش ارتفاع مجاز"فوالدي از نوع 

  ثانيه مي باشد) 7/0يستم سازه اي كمتر از تر است؟ (فرض كنيد زمان تناوب هر دو س
1(2300      2(1800      3(1500      4(1200  
  
  صحيح است 2گزينه  6بر اساس مبحث  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از موارد زير در مورد پي نواري صحيح است؟- 8
  مي باشد. 5/2)حداقل ضريب اطمينان به روش تنش مجاز در برابر واژگوني برابر 1
  مي باشد. 2در شرايط استاتيكي در برابر لغزش برابر )حداقل ضريب اطمينان به روش تنش مجاز 2
مي  3متر بوده و حداقل ضريب اطمينان در تعيين ظرفيت باربري مجاز آن در شرايط استاتيكي برابر  5/0)حداقل عمق پي برابر 3

  باشد.
قائم لبه  1افقي به  2ي كه با شيب )در حالتي كه تحليل دقيق پايداري و تغيير شكل انجام نشود و پي در باالي شيب قرار گيرد، خط4

  پي مي گذرد، مي تواند با سطح شيب برخورد كند.
  
  صحيح است 3گزينه  7مبحث  29و جدول صفحه  33صفحه  1- 1- 7- 4- 7بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  مع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجت

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي 
  محس.ب مي شود؟ "ساختمان حساس"در چه صورتي ساختمان بدون اسكلت در مجاورت گود - 9
  )فقط ساختمان با ارزش فرهنگي2      )ساختمان با هر كاربري1
  )فقط ساختمان بيمارستان4      )فقط ساختمان با ارزش تاريخي3
  
  صحيح است 1گزينه  18صفحه  7مبحث  6- 4- 3- 3- 7بر اساس بند  واب :ج



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       8  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  مع به كداميك از مجموعه پارامترهاي زير وابسته است؟ضريب بازدهي گروه ش- 10
  )فاصله شمع ها، قطر شمع ها و روش اجراي شمع1
  )فاصله شمع ها، درصد ميلگردهاي شمع و نوع خاك2
  )روش اجراي شمع، شرايط نوك پايين شمع و نوع خاك3
  )قطر شمع ها، شرايط نوك پاييني شمع و نوع آزمايش بارگذاري شمع4
  
  صحيح است 1گزينه  59صفحه  7مبحث  2- 1- 6- 6- 7اساس بند  بر واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  نمي باشد؟در ارزيابي خطر گود كداميك از موارد زير صحيح - 11
  )درصورتي كه در اطراف گود سازه بسيار حساس باشد، خطر گود همواره بسيار زياد در نظر گرفته مي شود.1
  )اگر آب جاري باشد، همواره خطر گود زياد يا بسيار زياد است.2
ك دستي و فاقد چسبندگي قابل اعتماد باشد نمي توان خطر گود را معمولي در )اگر خاكي كه درآن گودبرداري انجام مي شود، خا3

  نظر گرفت.
  متر و داراي شيب پايدار باشد مي توان خطر گود را معمولي در نظر گرفت. 10)در صورتي كه گود با عمق 4
  
  صحيح است 4گزينه  19صفحه  7مبحث  2- 3- 7بر اساس جدول  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  پيزومترها مستقيما در چه مورد استفاده مي شوند؟- 12
  مقاومت الكتريكي خاك مرطوببراي تعيين 2        )براي تعيين فشار در نوك شمع1
  )براي تعيين نقايصي مانند مقاومت كم بتن در شمع هاي درجا4        )براي تعيين سطح آب درخاك3



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       9  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  صحيح است 3گزينه  23صفحه  7مبحث  5- 4- 3- 7بر اساس قسمت ب بند  واب :ج
موزشي دكتر تن زاده آزمون توسط گروه آ بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  شده استبراي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف 
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

 50ميلي متر كه فاصله بين جان هاي آن حدود  260حداقل ضخامت پوسته و حداقل ضخامت جان بلوك هاي سيماني به عرض - 13
  ورت دو غاب نشده استفاده نمود؟ميلي متر است، به ترتيب چقدر بايد باشد تا بتوان در ديوار باربر و به ص

  ميلي متر 25و  32)2        ميلي متر 20و  25)1
  ميلي متر 29و  32)4        ميلي متر 25و  25)3
  
  صحيح است 4گزينه  13صفحه  8مبحث  2- 2- 8بر اساس جدول  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از موارد زير در مورد شالوده ساختمان هاي بنايي غير مسلح صحيح است؟- 14
  )اجراي شالوده پلكاني در زمين هاي شيب دار به هيچ وجه مجاز نيست.1
نباشد و طول هم پوشاني  mm300ر ساخت شالوده ها به صورت پلكاني به طوري كه ارتفاع پله ها بيش از )در زمين هاي شيب دا2

  نباشد، مجاز است. mm600آنها كمتر از 
  درجه باشد، مجاز است. 30)در زمين هاي شيب دار ساخت شالوده شيب دار به طوري كه زاويه شيب آن نسبت به افق كمتر از 3
  درجه باشد، مجاز است. 20دار ساخت شالوده شيب دار به طوري كه زاويه شيب آن نسبت به افق كمتر از )در زمين هاي شيب 4
  
  صحيح است 2گزينه  66صفحه  8مبحث  4- 5- 6- 8بر اساس قسمت ب بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
، به كداميك از گزينه هاي زير 60Cبراي تعيين نسبت مخلوط بتن پر مقاومت  MPaحداقل مقاومت فشاري متوسط الزم برحسب - 15

  گزارش شده است) MPa 8/5ي گذشته برابر نزديك تر است؟ (مقدار انحراف استاندارد از داده ها
1(63      2(66      3(68      4(72  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       10  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  
  صحيح است 3گزينه  91صفحه  9مبحث   1- 3- 2- 9- 9بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از موارد زير در مورد بازشوهاي ديوارهاي باربر در ساختمان هاي بنايي محصور شده با كالف صحيح است؟- 16

)حداكثر نسبت مجموع سطوح بازشوهاي ديوار باربر به سطح كل آن برابر 1
3

و حداكثر نسبت مجموع طول بازشوهاي ديوار باربر به  1

طول كل آن برابر 
2

  است.1

) حداكثر نسبت مجموع سطوح بازشوهاي ديوار باربر به سطح كل آن برابر 2
2

و حداكثر نسبت مجموع طول بازشوهاي ديوار باربر به  1

طول كل آن برابر 
3

  است.1

) حداكثر نسبت مجموع سطوح بازشوهاي ديوار باربر به سطح كل آن برابر 3
3

و حداكثر نسبت مجموع طول بازشوهاي ديوار باربر به  1

طول كل آن برابر 
3

  است.1

) حداكثر نسبت مجموع سطوح بازشوهاي ديوار باربر به سطح كل آن برابر 4
2

و حداكثر نسبت مجموع طول بازشوهاي ديوار باربر به  1

طول كل آن برابر 
2

  است.1
  
  صحيح است 1گزينه  53صفحه  8مبحث  8- 5- 5- 8بند  3و2قسمتهاي بر اساس  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
ميلي متر، ضخامت  300شده با كالف، داراي عرض كالف افقي بتن مسلح روي ديوار سازه اي (باربر) درساختمان بنايي محصور - 17

ميلي متر  450است. در مورد حداقل تنگ هاي الزم اين كالف افقي در فاصله بيشتر از  10ميلگرد آجدار طولي  4ميلي متر و  200
  از بر شناژ قائم، گزينه صحيح را انتخاب كنيد؟

  ميلي متر 200ميلي متر به فواصل  6) تنگ با قطر 2      ميلي متر 200 ميلي متر به فواصل 8)تنگ با قطر 1
  ميلي متر 150ميلي متر به فواصل  6) تنگ با قطر 4      ميلي متر 250ميلي متر به فواصل  6) تنگ با قطر 3
  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       11  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  صحيح است 3گزينه  55صفحه  8مبحث  3بقسمت بر اساس  واب :ج
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

) در Bكداميك از شرايط زير براي بتن مصرفي در ساختمان بتن آرمه واقع در مناطقي با شرايط محيطي شديد (دسته بندي - 18
  معرض يون هاي كلريد قابل قبول است؟

/3و مقدار مواد سيماني برابر  25C)بتن رده 1 mkg350  2 35)بتن ردهC  5/0برابر و حداكثر نسبت آب به مواد سيماني  
/3و مقدار مواد سيماني برابر  35C) بتن رده 3 mkg300  4 35) بتن ردهC  45/0و حداكثر نسبت آب به مواد سيماني برابر  
  
  صحيح است 4گزينه  47صفحه  9مبحث  1-6- 9بر اساس جدول  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
ميلي متر و  25در طرح مخلوط بتن تازه، حداقل مقدار درصد حباب هواي الزم در بتن تازه در صورتي كه اندازه اسمي سنگدانه - 19

  مي باشد) 40Cداشته باشد، چه مقدار مي باشد؟ (بتن مورد نظر از رده احتمال يخ زدگي در شرايط محيطي متوسط وجود 
1(5      2(5/4      3(4      4(5/3  
  
  صحيح است 4گزينه  52صفحه  9مبحث  2- 6- 6- 9و توضيحات بند  4-6- 9بر اساس جدول  واب :ج

دكتر تن زاده آزمون توسط گروه آموزشي  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از موارد زير سبب بهبود مقاومت سازه بتني در مقابل خرابي پيش رونده نميشوند؟- 20
  )مفصلي نمودن اتصال تكيه گاه ستون ها به پي2          )پيوستگي مناسب آرماتورها1
  )مهيا نمودن مسيرهاي مناسب جايگزين انتقال بار 4    شكل  پذيري كافي ساختمان  )اتالف انرژي مناسب به علت3
  
  صحيح است 2گزينه  179صفحه  9مبحث  4- 2- 13- 9بر اساس بند  واب :ج



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       12  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  حداقل نسبت قابل قبول آب به سيمان در بتن هاي پر مقاومت چقدر است؟- 21
1(26/0    2(28/0    3(30/0    4(32/0  
  
  صحيح است 1گزينه  92صفحه  9مبحث  5- 3- 2- 9- 9بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
 d=500mmمقطع بتن آرمه يك تير بتني با - 22 ,b=300mm  21000، سطح مقطع آرماتورهاي كششيmmAS  نوع بتن ،

C25  و نوع ميلگردS400  مفروض است . نسبت لنگر خمشي مقاوم اين تير اگر به صورت پيش ساخته در نظر گرفته شود ، به لنگر
  خمشي مقاوم آن اگر به صورت درجا در نظر گرفته شود ، به كداميك از مقادير زير نزديكتر است؟

1(01/1    2(03/1    3(05/1    4(07/1  
  
  صحيح است 1گزينه  9مبحث  بر اساس واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  نماييد:در مورد مصرف التكس ها در مخلوط بتن ، گزينه صحيح را انتخاب - 23
  )التكس ها مدول االستيسيته بتن و مقاومت در مقابل يخ زدگي را كاهش مي دهند.1
  ) التكس ها  مقاومت خمشي بتن و مدول االستيسيته  بتن را افزايش مي دهند.2
  ) التكس ها  مقاومت كششي بتن را افزايش داده  و مدول االستيسيته  بتن را كاهش  مي دهند.3
  االستيسيته  بتن و مقاومت  در مقابل يخ زدگي را افزايش مي دهند. ) التكس ها  مدول4
  
  صحيح است 3گزينه  100صفحه  9مبحث   2- 1- 5- 9- 9بر اساس بند  واب :ج
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)خم هر دو ميل1
) خم هر دو مي2
)خم ميلگرد ط3
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  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       14  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
ميكرو سيليس  ميلي متر ، در محيط سولفاتي ، از مخلوط بتن حاوي دوده 250براي اجراي يك دال متكي به زمين به ضخامت - 26

درجه سلسيوس  و  26درجه سلسيوس،دماي سطح بتن  32درصد ، دماي هوا  69استفاده شده است . چنانچه رطوبت نسبي هوا 
  سرعت باد در حدي باشد كه شاخه هاي كوچك درختان به حركت در آيند، كدام مورد براي عمل آوري بتن اين دال صحيح است؟

  بتن ريزي و هم استفاده از پوشش پالستيك در زمان عمليات برداشت الزامي است. )هم ايجاد سايه روي دال بعد از1
  )نيازي به ايجاد سايبان بر روي دال بعد از بتن ريزي نيست.2
  )الزم نيست بتن ريخته شده در برابر تبخير آب محافظت شود.3
بدون تماس روي سطح بتن بعد از برداشت الزامي  )عالوه بر ايجاد سايه روي بتن  دال ريخته شده ،استفاده از پوشش پالستيك 4

  است.
  
  صحيح است 4گزينه  77و76 اتصفح 9مبحث  2- 6- 2- 8- 9و  1- 6- 2- 8- 9بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  )، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  مجموعه شرعا و قانونا حرام است...هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين 
  حداكثر مقدار مجاز كل سولفات به وزن سيمان در مخلوط بتن چقدر مي تواند باشد؟- 27
  درصد 5)4    درصد  6)3    درصد  7)2    درصد  10)1
  
  صحيح است 4گزينه  56صفحه  9مبحث  1- 7- 6- 9بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعدزماني چند ساعت اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
در يك سقف با سيستم دال دو طرفه بدون تير (بدون تير مياني و بدون تير لبه )در صورتي كه فاصله محور تا محور ستونها در - 28

ميلي متر باشد، حداقل ضخامت دال در چشمه 400400متر و ابعاد مقطع ستون ها  5ها برابر  Yدر جهت متر ،  6ها برابر  Xجهت 
  مي باشد) S400هاي بيروني جهت عدم كنترل تغيير شكل تحت بارهاي متعارف چه مقدار بايد در نظر گرفته شود ؟ (فوالد مصرفي 

  ميلي متر 160)4    ميلي متر190)3    ميلي متر  170)2    ميلي متر  180)1
  
  صحيح است 3و2هاي گزينه  9بر اساس مبحث  واب :ج

  . هر دو حالت را در نظر ميگيريمدر سوال ذكر نشده كه دال با كتيبه است يا بدون آن
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
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ail.comيل

زمان زياد عه
بع از اين مج
مي تواند مورد قب

22,270 yF

24,290 yF

صحيح اس 2ينه
ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

زمان زياد عه
بع از اين مج
هاي فوالدي صح

.a fhanمتر از

تن با وزن مخص
بتن سبك بايد

پمگا  400تر از

صحيح 2گزينه 

5ن (شهريور
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
ل زير به عنوان ي

ربع ميلي متر م

116صفحه  1
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
رزه اي مصالح م

2( 20

4( 45

گز 199صفحه
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
ختلط در سازه ه
 مختلط بايد كم
 اي بتن براي بت
ه اي بتن براي ب
مختلط بايد كمت

114صفحه  1

ظارت عمران
گ

اهنمايي و رانندگي
7612003س:

يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
ه شده در شكل
طولي بر حسب

  
  
  

0مبحث  1- 2- 8
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
ز نظر الزامات لر
   
   

 10مبحث  1- 3
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
ر مورد مقطع مخ
با اعضاي مقطع
ونه هاي استوانه
ونه هاي استوانه
ضاي با مقطع م

0مبحث  2- 1- 8

حي آزمون نظ

د انصاري، جنب را
تلفكس  701333

فا نظرات و پي

هر گونه كپي
مقطع نشان داده
ت آرماتورهاي ط

10   
10   
40   
40  

8- 2- 10س بند 
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
 فوالدهاي زير از

,270uF 
,290uF 

3- 3- 10س بند 
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
 عبارات زير ، در
مقاطع فوالدي ب

مشخصه نمو ي
ري مشخصه نمو
 ميلگردها در اعض

8- 2- 10س بند 

پاسخ تشريح

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :

لطفا

براي آنكه م- 29
و حداقل مساحت

000و  2500)1
000و  5000)2
000و  2500)3
000و  1000)4

بر اساس واب :ج
اين پاسخنام
(مج
لطفا

كداميك از- 30
1(235, yF

3( 250yF

 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا

كداميك از- 31
)تنش تسليم م1
)مقاومت فشاري2
) مقاومت فشار3
) تنش تسليم4
 
بر اساس واب :ج

ر
ت 

9
و
1
2
3
4

ج

0
1
3

ج

1
1
2
3
4

ج



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       16  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  در اتصاالت سازه هاي فوالدي در تعمير ساختمان هاي موجود تحت چه شرايطي مجاز است؟تركيب پيچ و پرچ - 32
  ميلي متر بيشتر نباشند. 20)قطر پيچ ها و پرچ ها از 1
  )پيچ ها از نوع معمولي باشند و به صورت  اصطكاكي طراحي  شده باشند.2
  )تركيب پيچ و پرچ تحت هيچ شرايطي قابل قبول نيست .3
  نوع پر مقاومت بوده و به صورت  اصطكاكي طراحي شده باشند. )پيچ ها از4
  
  صحيح است 4گزينه  144صفحه  10مبحث  9- 1- 9- 2- 10بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
و بيا سوراخ استاندارد ، بايد  M24عرض سوراخ براي محاسبه سطح مقطع خالص يك قطعه كششي در يك اتصال پيچي با پيچ - 33

  چند ميلي متر در نظر گرفته شود؟
1(26    2(27      3(28      4(29  
  
  صحيح است 4گزينه  10مبحث  33از صفحه  1و مورد  8- 9- 2- 10جدول بر اساس  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
در اعضاي خمشي با مقطع مختلط ، عموما تيرچه و برش گيرهاي ناوداني روي آن ها در كارخانه ساخته شده و بعد از رنگ آميزي - 34

  و مشخصات خاصي مد نظر نباشند ، كدام گزينه صحيح است؟به كارگاه جهت نصب ارسال مي شوند. اگر شرايط 
  )هم برشگيرها و هم روي بال بايد رنگ شوند.2  )برشگيرها و روي بال بااليي نبايد رنگ شوند.1
  )برشگيرها بايد رنگ شوند ولي رنگ كردن روي بال بااليي الزامي نيست.4  توانند رنگ نشوند.  برشگيرها و روي بال بااليي مي) 3
  
  صحيح است 3گزينه  270صفحه  10مبحث  4- 5- 4- 10بر اساس بند  واب :ج



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       17  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comنهادات خود را با ايميل لطفا نظرات و پيش
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
ميلي متر كه با جوش شياري به صورت لب به لب به يكديگر  10و  20به ضخامت هاي  حداكثر ناهمترازي  مجاز بين دو قطعه- 35

  متصل شده اند ، بر حسب ميلي متر چقدر مي تواند باشد؟
1(0/1    2(5/1      3(2      4(3  
  
  صحيح است 1گزينه  275صفحه  10مبحث  3- 1- 6- 4- 10بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  برابر است با:حداكثر عرض درز مجاز بين قطعاتي كه مستقيما به طريق جوش گوشه به هم جوش مي شوند، بر حسب ميلي متر - 36

 1(4    2(3      3(2      4(1  
    
  صحيح است 3گزينه  261صفحه  10مبحث ح  موردبر اساس  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
حداكثر تحدب مجاز جوش در درزهاي لب به لب با جوش شياري و با اتصال گونيا بدون توجه به افزايش مخارج و كاهش مقاومت - 37

  خستگي ، چند ميلي متر است؟
1(2      2(3      3(4      4(5  
  
  صحيح است 2گزينه  286صفحه  10مبحث  2- 6- 6- 4- 10بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  چند ميلي متر است؟ (3D)عايق پانل هاي ديواري در سيستم پانل پيش ساخته سبك سه بعدي  حداقل ضخامت هسته ي- 38
1(20      2(30      3(40      4(50  
  
  صحيح است 3گزينه  78صفحه  11مبحث   3- 3- 2- 5- 11بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  صحيح است؟ (ICF)كدام گزينه در مورد سيستم ديوار سازه اي بتن مسلح با قالب هاي عايق ماندگار - 39
  ميلي متر باشد. 15بايد  ICF)حداقل پوشش مورد نياز روي ديوارهاي 1
  متر مكعب مجاز نمي باشد. 50)انبار كردن قالب ها با حجم بيش از 2
  ميلي متر عالوه بر نعل درگاه در باال ، احتياج به ميلگرد اضافي در سه طرف ديگر دارند. 500)تمام بازشوها با عرض برابر با 3
  )جهت متراكم كردن بتن، لرزاندن ميلگردهاي عمودي مجاز مي باشد.4
  
  صحيح است 1گزينه  73صفحه  11مبحث  22- 8- 4- 11بند  بر اساس واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comبا ايميل  لطفا نظرات و پيشنهادات خود را
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  پانل هاي پيش ساخته سبك سه بعدي مجاز است؟كدام گزينه در خصوص مشخصات بتن پاششي در هر طرف - 40
1(C25  2      ميلي متر  35با ضخامت( C20  ميلي متر 50با ضخامت  
3( C15  4      ميلي متر 50با ضخامت( C20  ميلي متر75با ضخامت  
  
  صحيح است 2گزينه  77صفحه  11مبحث  3- 1- 2- 5- 11و  2- 1- 2- 5- 11هاي بر اساس بند واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  در مورد مته كاري بر روي بيش از يك قطعه كداميك از گزينه هاي زير صحيح مي باشد؟- 41



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده
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  ميلي متر باشد،مجاز است. 12ضخامت هر قطعه حداقل )فقط در صورتي كه 1
  )فقط در صورتي كه قطر سوراخ روي هر قطعه از ضخامت ورق ها كوچك تر باشد ، مجاز است.2
  ) فقط در صورتي كه قطعات پيش از مته كاري به طور محكم به يكديگر بسته شده باشند ، مجاز است.3
  )هرگز مجاز نمي باشند.4
  
  صحيح است 3گزينه  9صفحه  11مبحث  12- 1- 8- 1- 11بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comات خود را با ايميل لطفا نظرات و پيشنهاد
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  حفاظت كار در حين اجرا صحيح نيست؟كداميك از عبارت هاي زير براي ايمني و - 42
  متر است. 6/0)حداقل عرض راه هاي شيب دار كه فقط براي عبور افراد مي باشد برابر 1
  متر است. 10)حداكثر فاصله قابل قبول بين پاگردهاي متوالي يك نردبان ثابت 2
  است. 5/2 )حداقل ضريب ايمني بارگذاري راه شيب دار نسبت به حداكثر بارهاي وارده برابر3
  متر بوده و جداره ها پايدار گردند. 4)عرض راه شيب دار كه در گودبرداري ايجاد مي شود بايستي حداقل 4
  
  صحيح است 2گزينه  55و52 اتصفح 12مبحث  2- 3- 7- 12بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كارگراني كه با دستگاه مته برقي كار مي كنند و احتمال درگيري مته بادستكش آنان وجود دارد....- 43
  استفاده نمايند.) بايد از دستكش پارچه اي 2      )بايد از دستكش مخصوص استفاده نمايند.1
  ) نبايد از هيچ نوع دستكشي استفاده نمايند.4      ) بايد از دستكش الستيكي استفاده نمايند.3
  
  صحيح است 4گزينه  30صفحه  12مبحث  1- 8- 4- 12بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       20  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

  عرض راه شيب دار و معابري كه براي جابه جايي وسايل نقليه استفاده مي شود، بايد:- 44
        متر باشد. 5/2)متناسب با وسيله نقليه و حداقل 1
  طرفين آن موانع محكم نصب گردد.متر باشد و در  5/3)حداقل 2
  متر باشد و در طرفين آن موانع محكم نصب گردد. 8/2) حداقل 3
  متر باشد و در طرفين آن موانع محكم نصب گردد. 0/3) حداقل 4
  
  صحيح است 2گزينه  55صفحه  12مبحث  6- 5- 7- 12بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعدند ساعت اين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چ
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است براي تهيه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از موارد زير در مورد ايمني داربست ها صحيح مي باشد؟- 45
  متر است. 3/2)حداكثر فاصله تكيه گاههاي تخته هاي جايگاه كار براي كارهاي سبك 1
  متر نصب گردد. 10/1جلوگيري از خطر سقوط كارگران بايد در هر طرف جايگاه كار نرده حفاطتي به ارتفاع حداقل )براي 2
  ميلي متر نصب شود. 250)براي پيشگيري از افتادن مصالح و ابزار كار از كف جايگاه بايد پاخورهايي با ارتفاع حداقل 3
  ه توسط شخص ذيصالح مورد بازديد قرار گيرد.)داربست بايد حداقل هرماه يك بار در حين استفاد4
  
  صحيح است 1گزينه  33صفحه  12مبحث  2- 2- 5- 12بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
براي مسلح كردن مصالح بنايي يك سازه مقاوم در برابر بارهاي انفجاري كم  500sنحت چه شرايطي مي توان از ميلگرده رده - 46

  ؟استفاده كرد
  استفاده نمود. 500sافي مي توان از ميلگرد مسلح كننده )در صورت ايجاد شرايط محصورشدگي ك1
  استفاده كرد. 500Sيا باالتر باشد، مي توان از ميلگرد رده  30C)در صورتي كه بتن از رده 2
  استفاده كرد. 500S)بدون هيچ محدوديتي مي توان از ميلگرد مسلح كننده 3
  استفاده شود. 500S)به هيچ وجه نبايد از ميلگردهاي مسلح كننده 4
  
  صحيح است 4گزينه  31صفحه  21مبحث  2- 2- 3- 21بر اساس بند  واب :ج

  و پايينتر باشند 400Sبايد از رده 



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       21  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
براي يك عضو خمشي در سازه هاي مقاوم در  37Stحداكثر نسبت تنش (مقاومت) تسليم ديناميكي طرح به تنش تسليم فوالد - 47

  مقابل انفجار به كداميك از مقادير زير نزديك تر است؟
1(3/1    2(4/1    3(5/1    4(6/1  
  
  صحيح است 3گزينه  34و  33و 32صفحات  21مبحث  2- 3- 3- 21بر اساس بند  واب :ج

 3حاصلضري اين دو عدد گزينه  34بدست مي آيد و با رابطه صفحه  3/1، 33و از جدول صفحه  15/1عدد  32زيرا از جدول صفحه 
  مي شود

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  كداميك از موارد زير در مورد ايمني داربست ها صحيح مي باشد؟- 48
  ساالنه دوبار الزامي مي باشد.)در مناطق آب و هوايي معتدل بازرسي 1
  )در مناطق آب و هوايي معتدل بازرسي يك بار در شروع فصل گرما كافي مي باشد.2
  )در مناطق آب و هوايي گرم و مرطوب بازرسي ساالنه يك بار در شروع فصل گرما كافي مي باشد.3
  )در مناطق آب و هوايي گرم و مرطوب بازرسي ساالنه سه بار كافي مي باشد.4
  
  صحيح است 2گزينه  39صفحه  22مبحث  4- 4- 5- 22بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  زير در رديف آزمايش هاي غير مخرب بازرسي جوش قرار مي گيرد؟كداميك از موارد - 49
  )آزمايش ضربه2        )آزمايش حك1
  )آزمايش ذرات مغناطيسي4      )آزمايش خمش هدايت شده3
  



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       22  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
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  صحيح است 4گزينه  258صفحه  كتاب راهنماي جوش و اتصالت جوشي 2- 4- 8بر اساس بند  واب :ج
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  نمي باشد؟كداميك از عبارات زير در عمليات جوشكاري صحيح - 50
  و رو مورد استفاده قرار مي گيرد.)تسمه فاصله دهنده اغلب در درزهاي جناغي د1
  ميلي متر از ورق فاصله داشته باشد. 2)تسمه پشت بند نبايد به زير ورق بچسبد و بايد حداقل 2
  )براي تثبيت تسمه پشت بند قبل از انجام عمل جوش كاري از خال جوش هاي متناوب استفاده مي شود.3
  در محل ريشه را به وجود آورد.)جوش ريشه (پاس اول) بايد بتوانند امتزاج كامل 4
  
  صحيح است 2گزينه  115كتاب راهنماي جوش و اتصالت جوشي صفحه  6- 4بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  حداكثر وزن پارتي الكترودهاي جوشكاري فوالدهاي ويژه چند تن است؟- 51
1(5      2(10      3(15      4(20  
  
  صحيح است 1گزينه  100كتاب راهنماي جوش و اتصالت جوشي صفحه  16- 3بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل لط
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  نمي باشد؟جزء اقداماتي كه بايد قبل از جوشكاري توسط بازرس جوش كنترل شود، كداميك از موارد زير - 52
  )كنترل دستورالعمل هاي جوشكاري2    )كنترل عمليات تنش زدايي جوش1
  )كنترل مصالح فلز پايه و فلز جوش4      )كنترل پيش گرمايش الزم 3
  
  صحيح است 1گزينه  200و  199بر اساس كتاب راهنماي جوش و اتصالت جوشي صفحات  واب :ج



م مهندسي)  

  وهش
www.P  

تر تن زاده 
 ..  
  يد

گر خمشي در 

تر تن زاده 
 ..  
  يد

گزينه هاي زير 

تر تن زاده 
. .  

  يد

نظام 3ن پايه 

پوران پژو       
PouranGilan.

 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  رام است...
ل شده است. لنگ

 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  رام است...
از گز ر، كداميك

 آموزشي دكت
ص نمي باشد..

مطرح نمايي 

  رام است...

وطلبان آزمون
 ه

 23                
0911     .com

ن توسط گروه
ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
ا و قانونا حر
 وسط آن اعمال

ن توسط گروه
ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
ا و قانونا حر
ت با شدت برابر

ن توسط گروه
ا عاري از نقص
PouranGi

  ده است
ا و قانونا حر

(ويژه داو    
ضا تن زاده

11368730: )م

آزمون بعدت
ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا

در Kn10و بار

آزمون بعدت
ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا
سترده يكنواخت

  د.
  ي باشد.

آزمون بعدت
ست و طبيعتا
lan@gma

دي صرف شد
جموعه شرعا

95 (          
شي دكتر ر

 س، طبقه سوم
فقط تلگرام( يت

ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
بع از اين مج
ستقر مي باشد و

   چقدر است؟

  

ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
بع از اين مج
 تحت اثر بار گس

 يكسان مي باشد
 از تير (الف) مي

   مي باشد.
  ست.

ني چند ساعت
 تهيه شده اس

ail.comيل

عه زمان زياد
بع از اين مج

5ن (شهريور
گروه آموزش

ي، ساختمان اطلس
مديري   01333

در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب

مست ABوي تير
Kn.M به ترتيب

  ح است
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب
قطع يكسان و

ي (الف) و (ب)
ي (ب) وكمتر
) و (ب) يكسان

ر از تير (الف) اس

  ح است
در فاصله زماني
هش گيالن)،
خود را با ايمي
ه اين مجموع
دون ذكر منب

ظارت عمران
گ

اهنمايي و رانندگي
7612003س:

بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
 گاه ساده بر رو

CD  بر حسبM

صحيح 3گزينه
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد
ف) و (ب) با مق

شي براي تيرهاي
شي براي تيرها
ي تيرهاي (الف)
ي تير (ب) كمتر

صحيح 1گزينه
بسيار باال و د
ي پوران پژوه
يشنهادات خ
براي تهيه
ي برداري بد

حي آزمون نظ

د انصاري، جنب را
تلفكس  701333

مه با سرعت ب
جتمع آموزشي

نظرات و پي فا

هر گونه كپي
 طريق دو تكيه
D در وسط تير 

گ تحليل سازهس 
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي
رهاي شكل (الف

داكثر لنگر خمش
حداكثر لنگر خمش
ي برشي تير براي

رايي برشي تير ب

س تحليل سازه گ
مه با سرعت ب

جتمع آموزشي
فا نظرات و پي

هر گونه كپي

پاسخ تشريح

رشت، بلوار شهيد
733073 تلفن :

اين پاسخنام
(مج
لطفا

از CDتير - 53
و ABوسط تير

  10و  10)1
  5و  15)2
  5و  10)3
  5/7و  5/7)4

بر اساس واب :ج
اين پاسخنام
(مج
لطفا

در مورد تير- 54
  صحيح است؟

)قدر مطلق حد1
) قدر مطلق ح2
)حداكثر نيروي3
)حداكثر نيروي4
 
 
بر اساس واب :ج

اين پاسخنام
(مج
لطفا

ر
ت 

3
و
1
2
3
4

ج

4
ص
1
2
3
4

ج



  نظام مهندسي) 3(ويژه داوطلبان آزمون پايه                ) 95پاسخ تشريحي آزمون نظارت عمران (شهريور 
 گروه آموزشي دكتر رضا تن زاده

  پوران پژوهش                       24  رشت، بلوار شهيد انصاري، جنب راهنمايي و رانندگي، ساختمان اطلس، طبقه سوم
  www.PouranGilan.com     09111368730: )فقط تلگرام( مديريت   76120001333تلفكس:   73307301333 تلفن : 

هاي زير در مورد تفويض حق راي اعضاي حقيقي نظام مهندسي استان براي حضور در مجمع عمومي و دان راي  كداميك از گزينه- 55
  صحيح است؟

  )هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي تواند حداكثر از دو عضو ديگر وكالت بگيرد.1
  بگيرد.) هر عضو حقيقي نظام مهندسي استان مي تواند حداكثر از يك عضو ديگر وكالت 2
  )تفويض راي تحت هر عنوان مجاز نمي باشد.3
  )هرعضو حقيقي نظام مهندسي استان مي تواند بدون محدوديت از اعضاي ديگر وكالت بگيرد.4
  
  صحيح است 1گزينه  3و اصالحيه قانون صفحه  70صفحه كتاب قانون نظام مهندسي ساختمان  52بر اساس ماده  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  نحوه انتخاب و دوره مسئوليت دبيران اجرايي هيات رئيسه شوراي مركزي چگونه است؟- 56
  سال انتخاب مي شوند. 3اكثريت آرا براي مدت  )توسط هيات عمومي با1
  سال انتخاب مي شوند. 3)با اكثريت آرا از بين اعضاي شوراي مركزي براي مدت 2
  )با اكثريت آرا از بين اعضاي شوراي مركزي براي مدت يك سال انتخاب مي شوند.3
  اب مي شوند.سال انتخ 3)از بين اعضاي هيات مديره سازمان هاي نظام مهندسي براي مدت 4
  
  صحيح است 3گزينه  108كتاب قانون نظام مهندسي ساختمان صفحه  110بر اساس ماده  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
مهندس ناظر از طرف سازمان نظام مهندسي ساختمان استان به صاحب كار مجري معرفي مي گردد. چنانچه بعدا به هر دليلي هر - 57

موظف است حداكثر ظرف چند روز مهندس ناظر جديد را كتبا به مجري و صاحب يك از مهندسان ناظر تغيير نمايد، سازمان مذكور 
  كار ابالغ نمايد؟

  ساعت 48)4    )يك ماه3      روز 15)2    )يك هفته1
  
  صحيح است 3گزينه  2بر اساس مبحث  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
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  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...

  از چه اندودي باي جلوگيري از زنگ زدگي لوله هاي فوالدي در جاهاي نمناك استفاده مي شود؟- 58
  )روي4      )منيزيم3      )آلومينيوم2    )مس1
  
  صحيح است 4گزينه  122صفحه  5مبحث بر اساس قسمت ت  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  مقدار كربنات منيزيم در آهك پركلسيم حدودا چقدر است؟- 59
  درصد 20تا  15)بين 4  درصد 15تا  10)بين 3  درصد 10تا  5)بين 2    درصد 5صفر تا )بين 1
  
  صحيح است 1گزينه  93صفحه  5مبحث  1- 1- 1- 9- 5بر اساس بند  واب :ج

آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 
  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 

  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 
  زمان زيادي صرف شده است براي تهيه اين مجموعه

  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
  نمي باشد؟كداميك از موارد زير در مورد مصالح پليمري صحيح - 60
  )االستومر حالتي از مواد است كه در آن تغيير شكل هاي خميري رخ نداده است.1
  ه اجازه تغيير شكل خميري را مي دهد.)ترموست حالتي از ماده است ك2
)حمل پليمرهاي مايع در ظرف هاي پالستيكي در صورتي مجاز است كه از عدم انحالل مواد سازنده ظرف در مايع درون آن ها 3

  اطمينان حاصل شود.
  ميت مي كند.)برخي از پليمرها در هنگام آتش سوزي تجزيه مي شوند و گازهاي سمي متصاعد شده از آن ها ايجاد مسمو4
 

  صحيح است 2گزينه  169صفحه  5مبحث  2- 2- 2- 9- 15بر اساس بند  واب :ج
آزمون توسط گروه آموزشي دكتر تن زاده  بعداين پاسخنامه با سرعت بسيار باال و در فاصله زماني چند ساعت 

  (مجتمع آموزشي پوران پژوهش گيالن)، تهيه شده است و طبيعتا عاري از نقص نمي باشد... 
  مطرح نماييد PouranGilan@gmail.comلطفا نظرات و پيشنهادات خود را با ايميل 

  براي تهيه اين مجموعه زمان زيادي صرف شده است
  هر گونه كپي برداري بدون ذكر منبع از اين مجموعه شرعا و قانونا حرام است...
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