
1401فرم اعتراضی سواالت مبهم آزمون محاسبات دی   

 

 

 خدمت مدیریت محترم دفتر مقررات ملی ساختمان جناب آقای مهندس حامد مانی فر 

 سالم علیکم 

  رساند به اطالع می  اخیر  و همکاران محترمتان در خصوص برگزاری به موقع و منظم آزمون  جنابعالیضمن تشکر از  
در مغایرت با    که بوده    1401دی ماه    9مورخ    د به حرفه محاسباتو مواردی از ابهام در برخی سواالت آزمون ور

و استاندارد بودن آن    باشد. لذا ضمن رضایت مندی از سطح آزمون های مقررات ملی ساختمان میمتن آیین نامه
شهریورماه از شما خواهشمندیم دستور بررسی سواالت و توضیحات مربوطه را که در    محاسبات  نسبت به آزمون

در پیوست برخی از سواالتی که مورد اعتراض    .فرمایید ارسال گردیده را مرحمت    تان خدمت  همین نامه   پیوست
 ها ارائه گردیده است. قرار گرفته و دالیل درستی آنبرخی از افراد واقع شده نیز مورد بررسی 

 

 

جرانی دلیر محسن ه                                                                                         

 ACE معاونت آموزشی موسسه                                                                                               

 

 رو نوشت

 معاونت عمرانی وزارت محترم راه و شهرسازی جناب آقای مهندس هادی عباسی  

 دفتر تدوین مقررات ملی ساختمان

 

 

 

 

 



 1401برخی از سواالت مبهم آزمون محاسبات دی ماه 

 

 مورد اول: 

 Cدفترچه  37سوال 

 عنوان سوال:

50دار برابر  با بار گسترده یکنواخت ضریبمقطع یک کانال بتنی مدفون در خاک با سقف دال   𝑘𝑁 𝑚2⁄    با احتساب(
که با اتصال ساده بر روی دیوار قرار دارد، مطابق شکل زیر است. حداقل ضخامت دال برای آنکه به    وزن دال بتنی( 

، مقدار  C25تر است؟ نوع بتن معمولی و از رده آرماتور عرضی برشی نیاز نباشد به کدام یک از مقادیر زیر نزدیک
ها  فرض شود. اندازه  50mmو پوشش بتن از مرکز آرماتورهای خمشی دال برابر    0.0018درصد آرماتور خمشی  

 متر است.روی شکل به میلی 

1  )ℎ𝑠 = 250 𝑚𝑚 

2  )ℎ𝑠 = 250 𝑚𝑚 

3  )ℎ𝑠 = 250 𝑚𝑚 

4  )ℎ𝑠 = 250 𝑚𝑚 

 

 سوال:در مورد این  ACEنظر  

 

 
 

 



ها  گاه، در تکیه 𝑉𝑢مبحث نهم مقررات ملی ساختمان حداکثر نیروی برشی نهایی،  3- 3-11-9مطابق بند  نکته: 
توان برای برش در  گاه تا محل مقطع بحرانی قرار دارند، میرا برای تمام مقاطعی که در محدوده بر داخلی تکیه 

 بشرط آن که: گاه طراحی نمود؛ از بر تکیه 𝑑فاصله  

 گاهی در جهت برش اعمال شده در نواحی انتهایی عضو ایجاد فشار کند.العمل تکیه عکس -الف

 بارها در سطح باالیی عضو و یا نزدیک به آن اعمال شوند. -ب

 گاه اعمال نشود.از بَر تکیه 𝑑گاه تا فاصله  ی بَر داخلی تکیههیچ بار متمرکزی در محدوده  -پ

 

 ایرادی ندارد. این سوال 

 

 مورد دوم:

 Cدفترچه  39سوال 

 عنوان سوال: 

آرمه مطابق شکل زیر تح بار متمرکز در وسط دهانه قرار دارد. صرف نظر از مقدار نیروی  یک تیر دو سر ساده بتن
کدام  وارده در صورتی که آرماتورهای برشی عرضی تنها در پیرامون تیر باشند، حداقل مقدار این آرماتورها به 

 است.  400Sو آرماتور   25Cیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟ بتن معمولی و از رده 

 
 

1  )Φ8@190𝑚𝑚             2 )Φ8@150𝑚𝑚               3  )Φ12@150𝑚𝑚                1 )Φ12@190𝑚𝑚 



 در مورد این سوال:  ACEنظر 

𝑑در تیر عمیق، نباید از مقادیر    عرضیو  طولی فاصله آرماتورهای برشی شکل  متر بیشتر باشد.میلی  300و  ⁄5
 نماید. این سوال دارای ایراد است اما در روند حل مشکلی ایجاد نمی

 

 مورد سوم: 

 Cدفترچه  44سوال 

 عنوان سوال: 

داده شده است.  در شکل زیر پالن یک دیافراگم تحت بارجانبی ناشی از فشار استاتیکی خاک )ضریبدار( نشان 
)هم عرض با   ABدهد که عضو جمع کننده محاسبات براساس یک مدل تیر دو سر ساده از دیافراگم نشان می

-دیوار( مورد نیاز است. حداقل میلگرد مورد نیاز فقط برای انتقال کشش در جمع کننده به کدام یک از گزینه 
است. فقط دیوارهای برشی به عنوان اعضای   C25و   S300تر است؟ رده فوالد و بتن به ترتیب  های زیر نزدیک 

قائم سیستم باربر جانبی در نظر گرفته  
شوند. همچنین توزیع برش در عرض  

 دیافراگم یکنواخت فرض شود.

1  )1250 𝑚𝑚2 

1  )700 𝑚𝑚2 

1  )1650 𝑚𝑚2 

1  )1000 𝑚𝑚2 

 سوال:در مورد این   ACEنظر 

نماید. جمع کننده بار جانبی را بین دو سیستم بابرجانبی قائم منتقل می این سوال جمع کننده معنا ندارد. رد
 این سوال از نظر مفهومی دارای ایراد است و باید حذف گردد. 

 

 



 مورد چهارم:

 Cدفترچه  56سوال 

 عنوان سوال: 

𝐶𝑎در صورتی که مقاطع )الف( و )ب( به عنوان ستون مورد استفاده قرار گیرند، با در نظر گرفتن   = 0.15  
𝐸 متر است.در شکل ایعاد به میلیکدام گزینه صحیح است؟   = 2 × 105 𝑀𝑃𝑎  و  𝐹𝑦 = 240 𝑀𝑃𝑎 

 
 در قاب خمشی ویژه مجاز نیستند  )ب( و  )الف( ( مقاطع 1

 ( مقاطع )الف( و )ب( در قاب خمشی ویژه مجاز هستند 2

 قاب خمشی متوسط و مقطع )ب( در قاب خمشی ویژه مجاز است. ( مقطع )الف( در 3

 ( مقطع )الف( در قاب خمشی ویژه و مقطع )ب( در قاب خمشی متوسط مجاز است.4

 در مورد این سوال:  ACEنظر 

 باشد زیرا:سوال فاقد ابهام میاین 

 



 مورد پنجم: 

 Cدفترچه   57سوال 

 عنوان سوال 

پذیری متوسط، از تیری استفاده شده است که محل تشکیل  مطابق شکل زیر یک قاب خمشی فوالدی با شکل
بارهای    Bاز بر ستون فاصله دارد. در نقطه    mm 500و در سمت راست    mm 400مفصل پالستکیک در سمت چت  

)غیر قابل کاهش چه در مقدار و چه در ضریب    kN 70و    kN 100متمرکز مرده و زنده بدون ضریب، به ترتیب  
𝑀𝑝𝑟شود. چنانچه در محل هر دو مفصل پالستیک بار( به تیر وارد می = 32 𝑘𝑁. 𝑚    فرض شود، نسبت مقاومت

های زیر نزدیکتر است؟ از  به کدام یک از گزینه   Aبه مقاومت خمشی مورد نیاز اتصال    Cخمشی مورد نیاز اتصال  
 متر است.وزن تیر صرف نظر شود. در شکل ابعاد به میلی 

 

 1.3الف( 

 1ب( 

 1.1ج( 

 1.2د( 

 

 در مورد این سوال:  ACEنظر 

ساعتگرد در نظر گرفته شود و یا پادساعتگرد پاسخ متفاوت خواهد بود که این منجر   𝑀𝑝𝑟در این سوال بسته به اینکه جهت 
 شود.به سردرگمی و تضییع وقت داوطلبین می

 

 

 

 

 

 



 مورد پنجم 

 Cدفترچه   60سوال شماره 

 عنوان سوال:

االستیک مرتبه اول  در شکل یک قاب دو بعدی شیبدار تحت بارهای وارد بر آن نشان داده شده است. تحلیل 
بر   است. kN.m 100برای  DEاز تیر  Eدهد، صرف نظر ازعالمت، لنگر خمشی ایجاد شدهدر گره می نشان

 تر است؟های زیر نزدیکصرف نظ از عالمت به کدام یک از گزینه CDاز تیر  Cاساس لنگر خمشی در گره 

1 )kN.m 15 

2 )kN.m 25 

3 )kN.m 135 

4 )kN.m 40 

 

 
 در مورد این سوال:  ACEنظر 

خواهیم داشت   Aگاهی متفاوت در نقطه العمل تکیهعکس E ،2در این سوال با توجه به جهت لنگر در نقطه 
دارای دو   Cکیلونیوتن(. بر اساس همین موضوع و خواسته سوال، مقدار لنگر خمشی در نقطه  22/ 5و  2/ 5)

باشد و جزء پاسخ صحیح کیلونیوتن بر متر بوده که هر دو مورد در گزینه ها موجود می 135و   15مقدار 
 سوال است.

 

  



 جمع بندی 
ایراد اساسی داشته که    1401آزمون محاسبات دی ماه سوال   60سه سوال از    ACEاز نظر اساتید گروه آموزشی 

منجر به سردرگمی، اتالف وقت و از بین بردن اعتماد به نفس داوطلبین در سر جلسه آزمون محاسبات شده است.  
الزم به ذکر است این اشتباهات تاثیر مستقیمی بر روی عملکرد دواطلب در سواالت آزمون دیگر داشته است، لذا  

 از داوطلبین آزمون محاسبات تقاضا داریم در صورت امکان حد نصاب قبولی تقیلیل یابد. به نمایندگی 


