
 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 1سوال: 

 راهنمای جوش و اتصاالت جوشیکتاب  9-4-5بند:  152صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 درز با تعبیه فاصله بین دو ورق است.   کاهش گیرداریوقوع ترک جوش   از   یکی از راهکارهای جلوگیری

 

 2سوال: 

 4311نشریه  - عمومی و خصوصی پیمانموافتنامه، شرایط  2ماده   1 صفحه:  1  گزینه صحیح:

 توضیحات:

 
 

 

 3سوال: 

 قانون مالیات  های مستقیم قانون مالیات  148ماده   صفحه:   4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 4سوال: 

 446ماشین آالت عمرانی نشریه  بند: 687صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  
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 5سوال: 

 تحلیل سازه  بند:      صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  
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 6سوال: 

 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان    2ب بند:    191 صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 صحیح می باشد.  3، گزینه آیین نامه اصالحی قانون نظام مهندسی و کنترل 91طبق ماده 

 

 7سوال: 

 مبحث دوم      8ماده   154صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 (لحابا مص)ساختمان جرای قرارداد ا

 

 8سوال: 

   3مبحث  1-3- 4-6-3بند:  91صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 های نادرست سوالبندهای مربوط به گزینه

 5-4- 4-6-3و بند    4- 3-4- 6-3و بند  2-3- 4-6-3بند 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 9سوال: 

 3مبحث  2-4-4-3بند:  45صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 10سوال: 

   4مبحث  2-5-9-4بند:  102صفحه:    4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 

 11سوال: 

   4مبحث  1-5-1-5-4بند:  45صفحه:    1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 12سوال: 

   5مبحث  12- 6-7-5بند:    50صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 
 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 13سوال: 

   5مبحث  3-1- 3-10-5بند:     71-70 صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 14سوال: 

   5مبحث  5-2- 6-2-5بند:    14صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 
𝑉𝑛×%80 = 9 𝑚3   ⇒   𝑉𝑛 =

9

0.80
= 11.50 𝑚3 

 

 15سوال: 

   5مبحث  خ -4-1- 3-10-5بند:    73-72-71صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 نادرست سوالهای  بندهای مربوط به گزینه

 ح - 4-1- 3-10-5پ، بند:  -4-1-3-10-5ب، بند:  -4-1- 3-10-5بند: 

 

 16سوال: 

   5مبحث  5-7-5بند:    48-45صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 های نادرست سوالبندهای مربوط به گزینه

 2-4-7-5، بند: 1-4- 7-5، بند: 1-2-2-7-5بند: 

 

 

 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 17سوال: 
 چهارمویرایش    2800استاندارد  3-2-3-3و    2-2-3بند:  30-27صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

توان از روش استاتیکی معادل  می  است  متر  10تر از  و کوتاه  سه طبقه  مورد بررسی در سوال که کمتر از  ساختمان  برای

   استفاده کرد و همچنین ضریب نامعینی را یک در نظر گرفت.

  نتیجه  توان می مطرح شده    هایمان تناوبی تجربی و دیگر پارامترهای مربوط به زلزله برای حالتز با توجه به یکسان بودن  

 نسبت نیروی برش پایه معادل استاتیکی بر اساس پریود تجربی برابر یک است. گرفت که 

 

 18سوال: 

 چهارمویرایش    2800استاندارد  6پیوست    1-4-1-6بند: پ     2صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 های نادرست سوالبندهای مربوط به گزینه

 دیوارها - 1-4-1-6بند: پ 

 

 19سوال: 

 ویرایش چهارم   2800استاندارد  6-5-3، 1-4-1بند:        47- 2 صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

شود.  غیرخطی طرح در طبقه تعیین میهای بیش از هشت طبقه درز انقطاع با استفاده از تغییرمکان جانبی  برای ساختمان

درصد مقدار    70که مشخصات ساختمان مجاور در دسترس نباشد حداقل فاصله هر طبقه ساختمان از زمین مجاور  درصورتی 

شود. در هر حال مقدار تعیین شده نباید کمتر از پنج  تغییرمکان غیرخطی طرح در آن طبقه ساختمان در نظر گرفته می

 ختمان از تراز پایه باشد.هزارم ارتفاع سا
0.005×35000 = 175 𝑚𝑚 

 

 

 

 

 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 20سوال: 

   9مبحث  ت -4- 11-22-9، ب -3-11-22-9 بند:      481-480صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 است. 9مبحث    ت-4-11- 22- 9ب، - 9-22-11-3  هایارزیابی تسلط بر بند  از این سوال  هدف

 :( زیر برقرار باشد 2( و )1قبول است که شرایط ) مقاومت فشاری بتن هنگامی قابل 

1) 𝑓𝑎𝑣𝑔 ≥  𝑓𝑐
′   ⟹   

31 + 29 + 26

3
= 28.67 < 30 𝑀𝑃𝑎      ⟹ 𝑁. 𝐺 

2) 𝑓𝑚𝑖𝑛  ≥ 0.9𝑓𝑐
′   ⟹   26 < 0.9×30 = 27 𝑀𝑃𝑎     ⟹ 𝑁. 𝐺  

 
 ا گذاشته شود.  باید الزامات بررسی نتایج بتن کم مقاومت به اجر 3-11-22-9بنابراین با استناد به ردیف ت از بند  

آوری  این اختالف ناشی از نقایصی در حفاظت و عمل  شاید برای بررسی اینکه    ، با توجه به شرایط پروژه  مهندس ناظر همچنین  

بتواند  در نظر گرفتن جمیع جوانب    بررسی بیشتر و   تا با  نماید گیری از بتن را صادر میها در کارگاه باشد دستور مغزهنمونه

 .کند نسبت به کافی بودن مقاومت سازه اطمینان حاصل  

 
1) 𝑓𝑎𝑣𝑔 ≥  0.85𝑓𝑐

′   ⟹   
23 + 26 + 28

3
= 25.67 > 25.5 𝑀𝑃𝑎      ⟹ 𝑂. 𝐾 

2) 𝑓𝑚𝑖𝑛  ≥ 0.75𝑓𝑐
′   ⟹   23 > 0.75×30 = 22.50 𝑀𝑃𝑎     ⟹ 𝑂. 𝐾  

 

 
ها برآورد شد و در مورد کفایت مقاومت  مقاومت سازه بر اساس نتایج آزمایش مقاومت مغزهبا توجه به اینکه ضوابط ارزیابی  

 .نمودتوان مقاومت بتن را تائید بدون ارزیابی، می گزینه:، صحیح ترین  سازه ابهام باقی نمانده است

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 21سوال: 

 چهارمویرایش    2800استاندارد  1-3-3-3بند:       31صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  
𝑆𝑡𝑒𝑒𝑙 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒: 𝑇1 = 0.08𝐻0.75 

𝐶𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑒 𝐹𝑟𝑎𝑚𝑒: 𝑇2 = 0.05𝐻0.9 

𝑇1 = 𝑇2   ⟹   𝐻 = 23 𝑚 

 

 22سوال: 

 ویرایش چهارم   2800استاندارد  6پیوست  3- 2-4-1-6 پ بند:       12صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 23سوال: 

   6مبحث  2-9-6بند:        69صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 تنها پارامتری که در روابط ارائه شده لحاظ نشده است و تاثیری در تعیین بار یخ روی سازه ندارد میزان رطوبت محیط است.
𝑉𝑖 = 𝜋𝑡𝑑𝐴𝑠 
𝑡𝑑 = 2𝑡𝐼𝑖𝐹𝑧 

𝐹𝑧 = (
𝑍

10
)

0.1

≤ 1.4 

 

 24سوال: 

   7مبحث  3-4-8- 6-7، 6-3- 8-6-7بند:       86صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 25سوال: 

   7مبحث  10-6-3-3-7، 6-6- 3-3-7بند:        34-33صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 26سوال: 

   8مبحث  2-3-3-8بند:        48صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:

 ای: درز لرزهبرای کنترل  ساختمان با مصالح بنایی در  8طبق مبحث  

𝑀𝑎𝑥[50 𝑚𝑚 ,0.01×4000  ] = 50 𝑚𝑚 

 

 27سوال: 

   8مبحث  3-6- 2-2-8بند:       38صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 28سوال: 

   8مبحث  6-2-8بند:        45صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 
 

 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 29سوال: 

   8مبحث  1-8-5-5-8بند:        123صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 30سوال: 

   8مبحث  1-5-3-8بند:        54صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 31سوال: 

   9مبحث    بند:        509-504 - 500 صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 است.   XCS3بندی شرایط محیط از دیدگاه دوام دسته  1-1پ-9جدول  با استناد به 

ضوابط اختالط مخلوط و خواص بتن برای شرایط محیطی در معرض یون کلرید، حداقل رده    2-1پ-9جدول  با استناد به  

 است.  0.4و حداکثر نسبت آب به سیمان   C35بتن 

 متر است.میلی 60مقدار پوشش روی آرماتور    5-1پ-9جدول  با استناد به 

 

 32سوال: 

   9مبحث    2-2-13- 22-9،  1- 2-13-12-9بند:        488صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 33سوال: 

   9مبحث  3-4- 9-20-9بند:         407-406صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 کالف باید دارای مقاومت کششی و فشاری باشد کابل مقاومت و سختی فشاری ندارد.

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 34سوال 

      بند:     صفحه:          1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  
 5.28m3 = 5.6×0.6×0.4×2+5.4×0.6×0.4×2 = حجم تیرها

 7.728m3 =  5.6×4.6×0.3 = دال توپر

های خالی تعداد مکعب  = 5×7 = 35 

هاحجم مکعب  = 35×0.65×0.65×0.23 = 3.401 

       9.60m3 = 3.401-7.728+5.28 = حجم کل

 

 35سوال: 

   9مبحث    4-1- 4-23-9بند:         494صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 36سوال: 

   9مبحث  2-2-4-21-9، 1-2- 4-21-9بند:         438-437صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 = طول وصله  Max تر{}طول گیرایی برای میلگرد بزرگتر، طول وصله کششی برای میلگرد با قطر کوچک 

40×𝑑𝑏 = 40×28 = 1120 𝑚𝑚   

1.3×𝑙𝑑 = 1.3×40×20 = 1040 𝑚𝑚   

  Max(1040,1120)=1120 mm 

 

 37سوال: 

   10مبحث    2- 5-4- 10بند:         269-268صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 38سوال: 
   10مبحث    1-3-6- 4-2،10-3-6-4- 10بند:           279صفحه:  2گزینه صحیح:  

   توضیحات: 

 : میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن تیر

3 𝑚𝑚×
𝐿

3
= 3×

15

3
= 15 𝑚𝑚 

 : متر 14با طول بیش از  میزان انحراف مجاز در ریسمانی بودن ستون

10 +
3×(𝐿 − 14)

3
= 10 +

3×(15 − 14)

3
= 11 𝑚𝑚 

 

 39سوال: 

   10مبحث    9- 10- 9-2- 10بند:         189صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 
𝑑𝑧 = ℎ𝑏 − 2𝑡𝑓 = 360 − 2(12.7) = 334.6 𝑚𝑚 

𝑤𝑧 = ℎ𝐶 − 2𝑡𝑓 = 400 − 2(24) = 352 𝑚𝑚 

𝑡𝑧 ≥
𝑑𝑧 − 𝑤𝑧

90
=

334.6 − 352

90
= 7.6  𝑚𝑚 

ℎ𝑧 ≥ 360 + 100 + 100 = 560  𝑚𝑚 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 40سوال: 

   10مبحث    3-3- 9-2- 10بند:         163-162صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 
 

 41سوال: 

   10مبحث  4- 4-4- 10بند:         261صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 42سوال: 

 1392ویرایش    10مبحث  2- 9-2- 10بند:         146صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

𝐴𝑤 = 𝑡𝑒×𝐿 ⟹  𝑡𝑒 =
3.6×102

100
= 3.6 𝑚𝑚 

𝑡𝑒 = 0.3R  ⟹ R =
3.6

0.3
= 12 𝑚𝑚  ⟹ 𝐷 = 2𝑅 = 24 𝑚𝑚 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 43سوال: 

 1392ویرایش    10مبحث  1-13-3- 10بند:         243-242صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 
 

 44سوال: 
 1392ویرایش    10مبحث  7- 5-4- 10بند:         275صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 45سوال: 
 1392ویرایش    10مبحث  8-3-6-4- 10بند:         284-283صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 
 

 46سوال: 

 1392ویرایش    10مبحث  2-6- 4-4- 10بند:         264صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 
 

 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 47سوال: 

   11مبحث  4-5-3- 11،  4- 5-2- 11بند:         23-13صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 امتیاز انواع دیوار  3-3-11و جدول   3- 2-11جدول 

 

 48سوال: 

  بند:  صفحه:   حذف گزینه صحیح: 

 توضیحات:  

 این سوال حذف شده است.

 

 49سوال: 
   11مبحث  1- 2-4- 11بند:         27صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 
 

 50سوال: 

   11مبحث  40- 2-6-6- 11بند:         54و53و52و51صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 42-2-6-6-11،  26-2-6-6-11، 12-2-6-6-11 های نادرست سوالبندهای مربوط به گزینه

 

 51سوال: 

   12مبحث  3-6- 8- 12، 2-6-8- 12بند:         62صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 52سوال: 

   12مبحث  3- 2-5-12و    5- 2-9- 12بند:           67و32 صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 53سوال: 

   12مبحث  9-2-6- 12بند:          44صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 54سوال: 

   12مبحث  4- 2-7- 12بند:           50صفحه:  1گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 7- 2-7-12، 4-2-7-12، 2- 2-7-12بند   های نادرست سوالبندهای مربوط به گزینه

 

 55سوال: 

   13مبحث  5- 2پ بند:           178صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:

 

 

 56سوال: 

   14مبحث  4-2-12- 14بند:           151صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 

 



 دفتر مقررات ملّی و کنترل ساختمان 

 1401شهریورماه آزمون 

  ( اجرا) رشته عمران Aراهنمای تشریحی پاسخنامه سواالت دفترچه  

 57سوال: 

   16مبحث  3-3-6- 16بند:           128صفحه:  3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 

 58سوال: 

 1399ویرایش    19مبحث  5- 3-4- 19بند:           61-59صفحه:  4گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 

 59سوال: 

 1395ویرایش    21مبحث  2-4- 3-2- 21بند:           26صفحه:  2گزینه صحیح:  

 توضیحات:  

 10- 4-3- 2- 21،  8- 4-3- 2-21، 6-4- 3-2-21بند:   های نادرست سوالبندهای مربوط به گزینه

 

 60سوال 

      بند:     صفحه:          3گزینه صحیح:  

 توضیحات:  
M0=20(4+hf) 

MR=W×1.5+3×3×hf×25×1.5 

 W=30kN مخزن خالی

MR=30×1.5+337.5hf =45+337.5hf 

MR

M0
≥ 2 → 45 + 337.5ℎ𝑓 ≥ 160 + 40ℎ𝑓 ⟶ ℎ𝑓 = 0.386m 

 


