
فیلم هاي کالس آنالین

)غیر حضوري(

www.jaheshguilan.com/nf/لینک دانلود فیلم هاي نمونه

فرماییدتماس حاصل09333035119و 013- 33311791میتوانید با شماره خرید فیلم هاي آموزشیبراي 

پیام ارسال کنید.Haghgoo_M@و آي تلگرام جهش همچنین میتوانید به دایرکت پیج اینستاگرام جهش 

ما تفاوت ایجاد میکنیم

نظام مهندسی را با جهش تجربه کنیدویژه آزمونفیلم هاي آموزشی با کیفیت ترین 

تخفیفات ویژه
99محاسبات تا پایان مهرماه -آموزشی نظارتخرید فیلمدرصد تخفیف 18

99آبان محاسبات تا پایان -آموزشی نظارتخرید فیلمدرصد تخفیف 9

از اول آذر تعرفه جدید فیلم هاي آموزشی

(غیر حضوري)فیلم هاي آموزشیمزایاي 

گیري از جزوات مدرسین گروه آموزشی جهشبهره -1

شاهده چندین باره فیلم کالسها در منزل م-2

دم اتالف وقت بابت رفت و آمد به موسسهع-3

شکیل گروه تلگرامی  و قابلیت پرسش و پاسخ و رفع اشکال تا روز امتحانت-4

یادگیريسترسی کامل به اساتید گروه و مشارکت جمعی و کمک در جهت د-5



ی)مهندس میرزای-مهندس ضیغمی -و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)را هدیه بگیرید21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

1صفحه 

99نظارت عمران مهر Cحل دفترچه

؟نیستصحیحعبارتکداممیلگردهامورددر-1
محدودبسیارتسلیمپلهدارايS400سختنیمفوالدهاينسبیشکلتغییرتنشسختی)1

است.
.باشدنمیمجازسیمیبرسازاستفادهباشدههپوستمیلگردهايهايپوستهرفع)2
بامستقیمهايشاخهصورتبهبایدبیشترومیلیمتر14قطربهS400ردهمیلگردهاي)3

.شوندبنديبستهمساويهايطول
3200حداقلباید،میلیمتر16قطربه)نرممیلگردهاي(S240ردههايمیلگردکالفقطر)4

.باشدمیلیمتر

) 4گزینه (-) 1لح
2مورد 9مبحث 3–1–4–9بند 25: صفحه 1گزینه 
3مورد 9مبحث 29: صفحه 2گزینه 
9مبحث 7–1–4–9بند 27: صفحه 3گزینه 

، اجازه کالف کردن میلگرد را نداریم.≤با قطر S240میلگرد 

؟نیستصحیحعبارتکدام)400آج(400Sردهفوالدمکانیکیمشخصاتمورددر-2
.استمارپیچآجدارنآهرویشکل)1
.باشدمیسکالمگاپا400آنتسلیممشخصهمقاومت)2
.باشدمیمگاپاسکال600آن)( نهاییمقاومت)3
.استسختیمنفوالد،سختینظراز)4

) 1گزینه (-2پاسخ 
مراجعه شود.9مبحث 25به جدول صفحه 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

2صفحه 

؟نیستصحیحعبارتکدامپمپیبتنمشخصاتمورددر-3
.باشدمیبتنمکعبمتردرکیلوگرم350شوندهپمپبتندرمصرفیسیمانعیارحداقل)1
گوشهتیزهايدانهسنگاندازهحداکثربهبتنانتقاللولهداخلیقطرکوچکتریننسبت)2

.باشدبیشتر3ازنباید
.باشدمی6/0پمپیبتندرسیمانبهآبنسبتحداکثر)3
گردکامًالهايسنگدانهاندازهحداکثربهبتنانتقاللولهداخلیقطرکوچکتریننسبت)4

.باشدبیشتر5/2ازبایدگوشه

) 2گزینه (-3پاسخ 
مراجعه شود. 11مورد 9مبحث 5-8–9بند 85به صفحه 

در کتاب به صورت زیر گفته شده است: 
سنگدانه اندازه حداکثر

بتن انتقال داخلی قطر کوچکترین
≤ .

اما در گزینه برعکس گفته شده یعنی : 
بتن انتقال داخلی قطر کوچکترین

سنگدانه اندازه حداکثر
≥

بزرگتر باشد3از بایدباید گفته می شد2در گزینه 

مناسبتراکمخودبتنمخلوطنمونهیکزیرمواردازیککدام،آزمایشانجامبدون-4

)استمکعبمتر3،نمونهمخلوطحجمکل(؟شودمیقلمداد
مکعبمتر1/1درشتسنگدانهمقدارومترمکعب35/1خمیرحجم)1
مکعبمتر8/0درشتسنگدانهمقدارومترمکعب8/0خمیرحجم)2
مکعبمتر0/1درشتسنگدانهمقدارومترمکعب1/1خمیرحجم)3
مکعبمتر0/1درشتسنگدانهمقدارومترمکعب35/1خمیرحجم)4

) 3گزینه (-4پاسخ 
مراجعه کنید.9مبحث 2-3–4–9–9بند 97به صفحه 

درصد کل حجم مخلوط باشد. 40تا 34حجم خمیر باید بین 
) = حجم خمیر 34/0الی 4/0( ×3) = 02/1الی 2/1(

کل حجم خمیر 
محاسبه مقدار سنگدانه نمی باشددرست می باشد و نیازي به3با توجه به حجم خمیرفقط گزینه 

) = مقدار سنگدانه درشت28/0الی 35/0( ×3) = 84/0الی 05/1حل اضافی : ( ∗



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

3صفحه 

میاستفاده..................روشازسردمحیطیشرایطدرمعمولیبتنآوريعملبراي-5
؟استوزر.................حداقلآنآوريعملمدتوشود
روز10-عایقیروش)  2روز14-عایقیروش)1

روز14-یرسانآبروش)  4روز6-رسانی)  روش آب 3

) 2گزینه (-5پاسخ 
مراجعه کنید. 9مبحث 71و 70به جدول صفحه 

دودربایدمیلیمتر38ازبیشاندازهباهايشنبراي،بتندرمصرفموردهايسنگدانه-6

38حداکثراندازهباهايشنبرايومیلیمتر.............ازبیشتروکمترهاياندازهباگروه

جداگانهطوربهمترمیلی.............ازبیشتروکمترهاياندازهباگروهدودربایدمترمیلی

.شوندنگهداري
1(20–152  (20–25

3  (38–254  (25-19
صحیح است. 4گزینه )6حل

5-6-7-5بند -49صفحه -5مبحث 

؟نیستصحیحعبارتکدام)ترمی(لولهوقیفطریقازریزيبتندر-7
.شودمیمحدود60/0بهسیمانبهآبنسبتحداکثر)1
.باشدهاسنگدانهاندازهحداکثربرابر8دبایلولهداخلیقطرحداقل)2
.استمیلیمتر170-250هابتنگونهایناسالمپحدود)3
.باشدبندآببایدلولهوقیفسیستم)4

) 1گزینه (-7پاسخ 
. کنیدمراجعه 4مورد 9مبحث 7-8–9بند 87به صفحه 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

4صفحه 

کدامشوداحداثتهرانشهرداري3منطقهدرطبقه6مسکونیساختمانیکاسترمقر-8

؟استصحیحساختمانبرنظارتمورددرزیرهايگزینهازیک
درشاغلتواندنمیناظر-شودمیمعرفیشهرداريبهوانتخابمالکتوسطناظر)1

.باشدتهرانشهرداري
پروانهصدورهنگامدرناظر-باشدشاغلتهرانشهرداري3منطقهدرتواندنمیناظر)2

معرفیشهرداريومالکبهتهراناستانساختمانمهندسینظامسازمانتوسطساختمان
.شودمی

استانمهندسینظامسازمانتوسطناظر-باشدشاغلتهرانشهرداريدرتواندنمیناظر)3
.شودمیمعرفیشهرداريومالکبهپروانهصدورهنگامدر

ساختمانپروانهصدورمرجعتوسطناظر-باشدشاغلتهرانشهرداريدرتواندنمیناظر)4
.شودمیمعرفیمهندسینظامومالکبه

صحیح است. 2گزینه )8حل

4-5-2بند -6صفحه -مبحث دوم

بهوکرمانشاهشهردرشالودهرويازطبقه5بامتوسطمدرسهساختمانیکاستنظردر-9

طراحیهايصالحیتمورددرزیرهايگزینهازیککدام.شوداحداثمترمربع1800مساحت

؟استصحیحساختمانینادربرقیومکانیکیتاسیساتبرنظارتو
طرحبرنظارتوباالتریا2پایهبرقیومکانیکیتاسیساتمهندسانتوسططرحتهیه)1

باالتریا3پایهبرقیومکانیکیتاسیساتمهندسانتوسط
صرفا طرحبرنظارتوباالتریا1پایهبرقیومکانیکیتاسیساتمهندسانتوسططرحتهیه)2

باالتریا2پایهبرقیوکانیکیمتاسیساتمهندسانتوسط
طرحبرنظارتوباالتریا3پایهبرقیومکانیکیتاسیساتمهندسانتوسططرحتهیه)3

باالتریا2پایهبرقیومکانیکیتاسیساتمهندسانتوسط
رباالتیا3پایینمهندسانتوسططرحبرنظارتوطرحتهیه)4

صحیح است. 1گزینه )9حل

ساختمان از نطر زیر بنا در گروه ب قرار دارد. بر اساس بند 1-1-1-18بر اساس بند -79ه صفح-مبحث دوم
پاراگراف دوم، ساختمان  از 80ساختمان از نظر تعداد طبقات در گروه ب قرار دارد. بر اساس صفحه 18-1-2

الحیت مهندسان براي طبقه بندي ص81نظر کاربري نیز در گروه ب می باشد. در نهایت طبق جدول صفحه 
صحیح می باشد. 1، گزینه 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

5صفحه 

؟استصحیحاستانسازمانعمومیمجمعادارهوتشکیلچگونگیمورددرگزینهکدام-10
تصویبعمومیهیئتتوسطمرکزيشورايپیشنهادبهکهبودخواهداينامهشیوهطبق)1

.شودمیتاییدشهرسازيوراهوزیرتوسطو
مرکزيشورايتاییدوشهرسازيوراهوزارتپیشنهادبهکهبودخواهداينامهشیوهطبق)2

.شودمیابالغساختمانمهندسینظام
مرکزيشورايتوسط،استانمدیرههیئتپیشنهادبهکهبودخواهداينامهشیوهطبق)3

.شودمیابالغوتصویب
تصویبمرکزيايشورتوسطعمومیهیئتپیشنهادبهکهبودخواهداينامهشیوهطبق)4

.شودمیتاییدشهرسازيوراهوزارتتوسطو

صحیح است. 1گزینه )10حل

3صفحه 3ه  تبصره 52660ت /160277شماره 5/12/1394تصویب نامه هیات وزیران مورخ 

اعضايازیکیبهمربوطانضباطیتخلفاتانتظامیمجازاتحداکثرمورددرگزینهکدام-11

سایرحیثیتبهلطمهباعثسخنرانیایرادباکهاستانیکساختمانمهندسینظامسازمان

؟استصحیحشدهمهندسان
3درجه)  52درجه)1

دودرجه)  44درجه)  3

صحیح است. 3گزینه )11حل

10صفحه 5ه  مورد 52660ت /160277شماره 5/12/1394یات وزیران مورخ تصویب نامه ه



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

6صفحه 

؟استصحیحزیرعباراتازیککدامالیافیبتنمورددر-12
پروپیلنپلیالیافازنبایدسوزيآتشهنگامدرنبتشدنکنهلوقازجلوگیريبراي)1

.شوداستفاده
.شوداستفادهاسالمآزمایشازمعمولیبتنبهمشابایدالیافیبتنکاراییگیرياندازهبراي)2
.باشدبیشترشناندازهحداکثرومقدارباید،معمولیبتنبامقایسهدر،الیافینبتدر)3
الیافکششیمقاومتباید،باشدمگاپاسکال60ازبیشبتنفشاريمقاومتکهصورتیدر)4

.باشدمگاپاسکال1500ازبیشترفوالدي

صحیح است. 4گزینه ) 12حل

بند پ-72صفحه -5مبحث 

؟نیستصحیحسیمانمورددرعبارتکدام-13
مخلوطآنهابانبایدوندارندسازگاريگچمانندموادازبسیاريباکلیطوربههاناسیم)1

.شوداندیشیدهتمهیداتیآنکهمگر،شوند
تولیدتاریخوسیماننوع،هکارخانمشخصاتباید،کارگاهبههواردسیمانمحمولههربراي)2

.باشدشدهثبتآنتحویلبرگهدر
هیچبهباشددرآمدهفشردههايکلوخهصورتبهوشدهانبارزیادمدتبهکهسیمانی)3

.نیستمصرفقابلوجه
سقفازمترمیلی600ودیوارهاازمترمیلی300حداقلبایدانباردرشدهانبارهايکیسه)4

.دباشنداشتهفاصله

صحیح است. 3گزینه ) 13حل 

14-1-6-2-5بند -13صفحه -5مبحث 

؟نداردمناسبیکاراییبنديآببرايزیرهايمالتازیککدام-14
پرامیتوگچمالت)  2آهکشفتهمالت)1

سیمانماسهمالت)  4ساروج)  مالت 3

صحیح است. 2گزینه ) 14حل

8-2-2-5-5بند -33صفحه -5مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

7صفحه 

؟باشدنمیصحیحپلیمرباشدهاصالحبتنمورددرزیرمواردازیککدام-15
دهندمیافزایشرابتنکششیمقاومتهاالتکس)1
دهندمیکاهشرابتننفوذپذیريهاالتکس)2
نددهمیکاهشرابتنسایشیمقاومتهاالتکس)3
دهندمیکاهشرابتناالستیسیتهمدولهاالتکس)4

صحیح است. 3گزینه ) 15حل

قسمت الف سه خط آخر6-1-3-10-5بند -75صفحه -5مبحث 

دربارگذاريآزمایشروشازسازهاياعضايعملکرديظرفیتکفایتاثباتبراياگر-16

؟نیستصحیحموردایندرزیرعباراتازیککدام،شوداستفادهآزمایشگاه
شوندحذفهاگیرينتیجهاز،منطقیدلیلارائهبدوننبایدهاآزمایشنتایجازیکهیچ)1
مقیاسدربایدحالهردرهانمونه،دنباشموجودقبلیآزمایشگاهیتجربهیااستاندارداگر)2

شوندساخته،عضوواقعیکاربردبامشابه
میانگینمقدارازدرصد15ازبیشنبایدآزمایشهر سهازاستآمدهدستبهنتایجانحراف)3

شوندانجاماضافیهايآزمایشبایدصورتاینغیردر،باشدبیشترنتایج
نتایجمیانگینمقدارازدرصد15ازبیشآزمایشسههرازآمدهبدستنتایجانحرافاگر)4

دادقراراستفادهدموررانمونه6حداقلآزمایشنتایجتوانمی،باشدبیشتر

) 2گزینه (-16پاسخ 
. شودمراجعه 6مبحث 2-3–1–3–1–6بند 5به صفحه 

در این بود که گفته شد (در هر حال)2اشتباه گزینه 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

8صفحه 

شیبدارسطحرويبربرفلغزش،بودهلغزندهبامسطحشدهدادهنشانصنعتیسالندر-17

)هارلین(پهاالیه.استموجودبرفپذیرشبرايهلبازترپایینکافیفضايواستمانعبدون

؟شوندطراحیبیشتريبرفباربرايبایدشیبدارسطوحناحیهکدامدر
چپسمتهايطره رد)1
شوندطراحیبایدواحديفبرباربراينواحیتمامدر)2
راستسمتهايطره در)3
راسنزدیک)4

صحیح است.3) گزینه 17حل
آنجایی می باشد. از دو برابر Prدر ناحیه تجمع در طره ها مقدار 6مبحث 54صفحه 4-6-7-6توجه به بند با 

و طره سمت راستی شیب کمتري دارد بنابرین طول تصویر افقی بیشتري دارد و است Cs=1ر طره ها دکه 
این طره سمت راست، محل تجمع برف بنابرمقدار بار برف در طول تصویر شده بزرگتري ضرب می شود. 

بیشتري دارد.

؟نیستصحیحانفجاربرابردرمقاومساختمانیکمورددرزیرعباراتازیککدام-18
باشدنمیمجازباربربناییدیوارهايازاستفادهکلیطوربه)1
شوندمتصلساختمانیاجرايباوسازهبهمناسبنحوبهساختمانیغیرعناصر)2
باشندسازهبهالزماتصالدارايبایدباربرغیردیوارهاي)3
برمبنايو2800نامهآییندرموجودهايحداقلاساسبربایدايسازهغیراجزاءاتصاالت)4

خیلی زیاد طرح شوندايلرزهخطر

صحیح است. 1زینه ) گ18حل

. دیوارهاي بنایی باید  با شبکه میلگرد مسلح شوند.3-5-3-2-21بند -26صفحه -21مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

9صفحه 

خطرسطحبراي،تختخوابی120بیمارستانساختمانیکبرايعملکردحداقل سطح -19

؟استزیرعملکردهايازیککدام،3انفجار
IVد عملکر)  سطحIII2عملکردسطح)1

IIعملکرد )  سطحI4عملکرد )  سطح3

صحیح است. 4گزینه ) 19حل

با درجه اهمیت بسیار زیاد می باشد. از 2تختخوابی ، گروه 120بیمارستان 6از جدول صفحه -21مبحث 
، سطح عملکرد ایمنی جانی ( محافظت متوسط یا همان 2وه و گر3براي سطح خطر انفجار 9جدول صفحه 
) می باشد.4از صفحه IIسطح عملکرد 

؟نیستاجباريزیرمواردازیککدامهاساختمانازنگهداريدر-20
فوالديوبتنیهايسازهدریکبارسال2هرحداقلهابازدیدانجام)1
فوالديهايسازهدرهاتیرهايشکلتغییربازرسیورلکنت)2
سوزيآتشبرابردرمقاومتمورددربتنیهايسازهاسکلتبازرسی)3
فوالديوبتنیهايسازهدرپیمحلدردورانونشستکنترل)4

صحیح است. 3زینه ) گ20حل

1-3-3-22بند -19صفحه -22مبحث 

بیشباطبقه5اداريساختمانیکوواحد8باطبقه5مسکونیساختمانیکبازرسنوع-21

؟بودخواهدزیرهايگزینهازیککدامبامطابقترتیببهواحد8از
حقوقیبازرس-حقوقیبازرس)1
حقوقیبازرس-نیستنیازي)2
حقیقیبازرس-حقیقیبازرس)3
حقوقیبازرس-حقیقیبازرس)4

صحیح است.1گزینه ) 21حل

7جدول صفحه -22مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

10صفحه 

؟نیستصحیحذیلعباراتازیکدامکپیمورددر-22
نکندایجادمشکلیزمینزدگییخ،ترازآندرکهشوداجراترازدربایدپی)1
شبیه)( فنرصورتبهصورتبهراخاكتوانمیپذیرانعطافپیسازهتحلیلبراي)2

نموداستفادهپیزیرسطحتمامدرثابتمقداریکازوکردسازي
وردآدستصفحهبارگذاريآزمایشازتوانمیرادارمق)3
گرفتنظردربیشترراآناستقرارعمرتوانمیپیپایداريتامینمنظوربه)4

) 2گزینه (-22پاسخ 
. شودمراجعه قسمت ب7مبحث 2–6–4–7بند 32به صفحه 

؟نیستصحیحزیرعباراتازیککدامگودبرداريعملیاتکنترلوپایشمورددر-23
مدتیبرايباریکروزانهبایدآبسطوح،ممتدبارانزمانمدتدر،هاگودبرداريپایشدر)1

شوندرصد،دهدتشخیصناظرمهندسکه
باشدمیپایشمراحلانجامحسنبرنظارتمسئولپروژهناظر)2
نظارتدستگاهتشخیصباهموارهپایشعملیاتلزومزیادومعمولیبا خطرهايگوددر)3

باشدمی
اثبات یا رد مورددرمعتبرسنديعنوانبهتوانندمیدقیقابزارتوسطگودپایشنتایج)4

گیرندقراراستفادهموردسازوساختفعالیتهايباگوداطرافمناطقهايآسیبارتباط

) 3گزینه (-23پاسخ 
. شودمراجعه 7مبحث مورد ت 6–4–3–7بند 23به صفحه 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

11صفحه 

دراما.استنیازموردخاكشناساییبرايمتر10عمقباگمانه4تعدادساختمانیکدر-24

؟باشدمیصحیحزیريهاگزینهازیککدام.استشدهبرخوردسنگالیهبهمتري8عمق
کنندپیداادامهمتر10عمقهمانتابایدگمانهچهارهر)1
استکافیمتر8عمقتاهگمانچهارهراجراي)2
کندپیداادامهمتر10تاهاه گمانازیکیحداقلاستکافی)3
تاثباسنگیبستروجودتاکندنفوذسنگالیهدرمتر3تابایدهاه گمانازیکیحداقل)4

شود

) 4گزینه (-24پاسخ 
. شودمراجعه 7مبحث 7مورد 11به صفحه 

تحتشمعاین.استشدهاستفادهرسخاكدرمتر9طولبهتکشمعیکازسازهیکدر-25

احتمالیهايمحدودیتسازهعملکرداساسبرآنکهازقبلبودخواهداستاتیکیفشاربار

گزینهازیککدامبهشمعاینیکنواختمجازنشستاولیهمقدارحداکثرشوندبررسیبیشتري

؟شودمحدودبایدزیرهاي
1(65 mm2  (100 mm3  (55 mm4  (75 mm

)1گزینه (–25پاسخ 
، شمع منفرد مشابه پی منفرد می 7مبحث 52صفحه 2–2–2–6–7با توجه به بند 

، حداکثر نشست یکنواخت شمع تک در خاك 28صفحه 2–4–7باشد حال با توجه به جدول 
می باشد. mm 65رس برابر 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

12صفحه 

صحیحآنبهمربوطآزمایشهايودرجاریزهايشمعخصوصدرزیرجمالتازیککدام-26

؟نیست
بادینامیکیشآزمایازبایدشمعکیفیتارزیابیبرايشمعریزيبتندرتاخیرصورتدر)1

نموداستفادهکمدامنه
بارگذاريآزمایشبایدنداردوجودطرحاحداثمنطقهدرشمعاجرايتجربهکهمواقعیدر)2

شودانجام
کمدامنهبادینامیکیآزمایشازبایدمیلگردهاپوششضخامتارزیابیبرايکلیطوربه)3

نموداستفاده
نموداستفادهگیريمغزهآزمایشازنتوامیشمعبتنمقاومتارزیابیبراي)4

) 3گزینه (-26پاسخ 
. شودمراجعه 7مبحث 5–10–6–7بند 69و 68صفحاتبه 

صورتبهمتر3برابرثابتارتفاعباوسبکفوالديقابسیستمبااپخریککهصورتیدر-27

؟استچقدرآنپایینتاباالازاخرپناشاقولیمجازمیزانحداکثرباشدشدهطراحیشاقول
میلیمتر36) 4میلیمتر60)3میلیمتر50) 2مترمیلی12)1

صحیح است. 2) گزینه27حل

مقدار ناشاقولی خرپا از باال تا پایین آن نباید بیشتر از کمینه 42در صفحه 4-9-2-11بند 11طبق مبحث 
میلیمتر باشد.50ارتفاع خرپا در هر مقطع و یا 50/1دو مقدار 

min
1

50 × 50 و3000 = 50



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

13صفحه 

از)LSF( سبکفوالديقابسیستمباسازهیکسقفازوسیعیسطحپوشاندنبراي-28

مینصبهميموازابهmm 800فواصلدرکهZS60×22×2 mm 160مقطعباهايتیرچه
درهاتیرچههمپوشانیازناشیمصرفاضافه،متوسططوربهچنانچه.استشدهاستفادهشوند

سطحواحددرهاتیرچهمتوسطوزن،بگیریمنظردرآنهاکلوزنددرص3راهاوصلهمحل

؟بودخواهدترنزدیکزیرهايگزینهازیککدامبه/برحسبسقف
1(902  (1003  (504  (70

صحیح است4) گزینه 28حل 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
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14صفحه 

طولقبیلازاتصالجزئیاتکلیهبایدفوالديسازهفنیمداركوهانقشهازیککدامدر-29

؟شونددادهنشانپیچطولواندازه،تعداد،جوشنوع
سازهطراحیمحاسباتمدارك)1
محاسباتیهاينقشه)2
کارگاهیهاينقشه)3
نصبهاينقشه)4

صحیح است. 3) گزینه29حل

کمی سخت باشد ولی با یک نگاه به سوال باال و پایین 11خیص سوال در مورد مبحث شاید در نگاه اول تش
می باشد. 11) کمی قابل پیش بینی هست که این سوال به احتمال زیاد مربوط به مبحث cدر این دفترچه (

11گاهی طراح ها سوال از فصل اول می دهند و اسم فصل را نمی آورند که کمی داوطلبین بین سوال مبحث
به چالش کشیده شوند که این جور مواقع با نگاه به تست باال و پایین تا حدودي می توان کمک گرفت. 10و 

طبق گزینه ها باید به دنبال نقشه هاي کارگاهی و محاسباتی  و... باشیم.

جهش11تعاریف نقشه هاي کارگاهی محاسباتی و ..... در چارت مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
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15صفحه 

صحیحزیرمواردازیککدام)LSF( سبکفوالديقابسیستمابساختمانخصوصدر-30

؟نیست
استمتر15برابرثقلیباربرسیستمعنوانبهLSFسیستممجازارتفاعحداکثر)1
استمتر15فلزيپوششبافوالديبرشیدیوارباLSF سیستممجازارتفاعحداکثر)2
نیستمجازیبنایمصالحبادیوارهايازاستفادهLSFسیستمدر)3
10mارتفاعبهطبقهدورستورانیکبرايفوالديبرشیدیوارباLSFسیستمازاستفاده)4

استمجاز

صحیح است. 1) گزینه30حل

اشاره شده است که کاربرد قابهاي سبک فوالدي صرفا به عنوان سیستم باربر 27در صفحه 11در مبحث 
متر اشاره شده است در 15فقط به ارتفاع 1تفاع می باشد. در گزینه متر ار15طبقه یا 5ثقلی، حداکثر تا 

مبحث 34در صفحه 5-7-2-11عینا بند 2متر شود. گزینه 15طبقه کمتر از 5حالی که ممکن است ارتفاع 
متر است که 15طبقه و زیر 5هم زیر 4می باشد. گزینه 11مبحث 4-7-2-11بند 3می باشد. گزینه 11

.درست است

جهش11بخشهایی از چارت مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

16صفحه 

ازیککدامشوداستفادهسیماندوغابازآجربابناییکارهايتقویتمنظوربهگاههر-31

؟استصحیحزیرعبارات
کرداستفادهنبایدباشدگذشتهساعتیکآناختالطشروعازکهدوغابیازکلیطوربه)1
شودانجامبایدریزيوغابدعملآجرردیف5هرساختازپس)2
شودانجامریزيدوغابعملبایددیوارارتفاعمتریکهرساختازپس)3
شودریختههدوماسوسیمانیکحجمینسبتبهبایدسیمانیدوغاب)4

است-صحیح2) گزینه 31لح
ب-7-2-2-8بند 19صفحه 8مبحث 

قالبیکدارايبایدDقطربهمیلگردازمدفونمهاريهايپیچ،بناییساختمانهايدر-32

.باشند............مرکزتامرکزفاصلهحداقلو................ یداخلقطربادرجه90
40Dفاصله،3Dقطر)1
40Dفاصله ،1.5Dقطر )2
20Dفاصله ،1.5Dقطر )3
20Dفاصله ،3Dقطر )4

صحیح است. 1زینه ) گ32حل

21-1-3-8بند -31صفحه -12مبحث 

تیرچهجهتبرعمودمیلگردهايفاصلهرحداکثوقطرحداقلبلوكوتیرچههايسقفدر-33

؟باشندمیلیمترچندبایدترتیببههرویدالضخامتحداقلورویهدالداخلدر،ها
1(6 ،150 ،502  (8 ،350 ،50

3  (6 ،250 ،504  (8 ،500 ،70

صحیح است. 3گزینه ) 33حل

3و2بند ب سقف تیرچه بلوك مورد -58صفحه -12مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

17صفحه 

باهايخاكازیککدامبناییمصالحباساختمانیکدرآهکیشفتهمالتساختبراي-34

؟استترمناسب،باشندمیپیوستهبنديدانهدارايکهزیرمشخصات
استرسخاكآندرصد12وریزدانهآندرصد20کهخاکی)1
استرسخاكآندرصد18وریزدانهآندرصد30کهخاکی)2
استرسخاكآندرصد12وریزدانهآندرصد30کهخاکی)3
استرسخاكآندرصد18وریزدانهآندرصد20کهخاکی)4

صحیح است. 2گزینه ) 34حل

4مورد 9-2-2-8بند -20صفحه -12مبحث 

پیشازگیرداراتصالسريزیراتصالورقشیاريجوشمخربغیرآزمایشنوعدموردر-35

ازیککدام،هاجوشایننیازموردآزمایشدرصدحداقلهمچنینوستونبهتیرشدهتایید

؟دباشمیصحیحزیرهايگزینه
درصد100-نافذرنگ)1
درصد30-فراصوت)2
درصد30-نافذرنگ)3
درصد100-فراصوت)4

صحیح است. 4) گزینه35حل

)263ردیف دوم جدول جزوه صفحه 10مطابق مبحث 

تصویري از جزوه فوالد در شکل زیر



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

18صفحه 

؟نیستصحیحتنیدهپیشپیچیاتصاالتخصوصدرزیرجمالتازیککدام-36
بیشترکششینیرويایجادسببپیچدراستممکنآنکهعلتبه،هامهرهپیچاندناضافه)1

نیستمجاز،باشدشدهمشخصمقادیراز
جفتبرايیکنواختضخامتواتصالقطعاتنظیرمقاومتباپرکنندهورقازاستفاده)2

استمجازآنهاکردن
نیستمجازشدهبازشدهتنیدهپیشهايپیچازمجدداستفاده)3
شوداستفادهدرجمآچارازحتماًبایدتنیدگیپیشحصولازاطمینانبراي)4

صحیح است. 1) گزینه36حل

فوالد) پاراگراف آخر266(جزوه صفحه 266در صفحه 10مطابق مبحث 

تصویري از جزوه فوالد



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

19صفحه 

ازیککداممصرفیمصالحخصوصدرویژهخمشیقابسیستمبافوالديسازهیکدر-37

؟نیستصحیحزیرعبارات
فلزاستانداردشارپیشدهدادهشیارهنمونطاقتبایدجانبیباربرغیرهايستونوصلهدر)1

باشدژول27حداقل،سلسیوسدرجه-18دمايدرجوش
شارپینیازموردهايآزمایشبایدنفوذيغیریانفوذيازاعم،هاجوشکلیهبراي)2

شودانجامجوشفلزاستاندارد
باشدتسلیمحدمقاومتبرابر2/1بایدحداقلفوالديمصالحنهاییکششیمقاومت)3
فلزاستانداردشارپیشدهدادهشیارنمونهطاقتبایدکاملنفوذيجوشبااتصاالتدر)4

باشدژول27حداقل،سلسیوسدرجه-29دمايدرجوش

صحیح است. 2) گزینه37حل

در بخش ضوابط لرزه اي(جزوه بخش ضوابط 201و 200در صفحات 4و 3و 1گزینه هاي 10مطابق مبحث 
) آمده است. در قاب خمشی ویژه جوش اتصال تیر به ستون به صورت نفوذي 201و 200ي صفحات لرزه ا

کامل است.

10تصویري از چارت مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

20صفحه 

نوعچهاثرتحتشودمیفرض،شدهدادهنشانگوشهجوش،زیرشکلاتصالطراحیدر-38

؟گیردمیقرارتنشی
جوشطولیمحوربرعمودکششیتنش)1
موثرمقطعدریکششتنش)2
موثرمقطعدربرشیتنش)3
جوشطولیمحورباموازيکششیتنش)4

صحیح است. 3) گزینه38حل

) روابطی که در جوش گوشه ارائه 156-155-154(جزوه صفحه 10مبحث 155و 154مطابق صفحات 
وجود می آید جوش گوشه می باشد. پس تنشی که در جوش گوشه ب"برشی"شده است بر اساس مقاومت 
به صورت تنش برشی است.



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

21صفحه 

طولاگر،8و7نوعازمهاربندهايبامعمولیهمگرايشدهمهاربنديهايقابدر-39

ازیکهرامتداددرنیازموردژیراسیونشعاعحداقل،باشدمتر6برابرمهاربندياعضاي

؟استترزدیکنزیرمقادیرازیککدامبهمهاربندياعضايمقطعاصلیمحورهاي

= = و  ×  
1(30 mm2  (44 mm3  (52 mm4  (64 mm

ت. صحیح اس4) گزینه39حل

) 224(چارت فوالد و جزوه در صفحه 224در بخش ضوابط لرزه اي در صفحه 10مطابق مبحث 

= ≤ 4 ⟹
6000

≤ 4
2 × 10

360

63.6 ≤

224مشابه مثال حل شده در جزوه کالسی فوالد در صفحه 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

22صفحه 

مقادیرازیککدامA490نوعازمیلیمتر25اسمیقطربهپیچتنیدگیپیشروينیحداقل-40

؟استزیر
نیوتنکیلو205)1
کیلونیوتن257)2
کیلونیوتن334)3
کیلونیوتن270)4

صحیح است. 4) گزینه40حل

د ) در جزوه اشاره شد که هر موقع قطر پیچی را سوال دا158(جزوه صفحه 10مبحث 158مطابق صفحه 
که در جدول نبود باید از رابطه نیروي پیش تنیدگی را محاسبه کرد

= 0.55 = 0.55 × 4 × 25 = 269980 ≈ 270

تصویر جزوه از نکته باال به همراه مثال حل شده



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

23صفحه 

آنبراي)e( مهاربندهامرکزیتازخروجحداکثر،زیرشکلدرشدهدادهنشانقابدر-41

الزاماتاساسبروگرفتنظردرهمگراهايمهاربندباقابعنوانبهبتوانرامذکورقابکه

؟استترنزدیکزیرمقادیرازیککدامبه،نمودطراحیهمگرامهاربندهاي
1(300 mm
2(160 mm
3(360 mm
صفر)4

صحیح است. 1) گزینه41حل

ه بود، بهترین کار براي پیدا کردن سواالت ضوابط لرزه اي همانطور که قبال در کالس و جزوه گفته شد
استفاده از چارت فوالد می باشد. با توجه به لفظ مهاربند همگرا ابتدا از چارت آدرس آن را پیدا میکنیم. 

بند پ 225شروع می شود. در صفحه 10مبحث 224طبق چارت فوالد جهش مهابند همگرا از صفحه 
از مرکزیت کمتر از ارتفاع تیر باشد به عنوان مهاربند همگرا محسوب می شود.گفته شده که اگر خروج 

خروج از مرکزیت>= ارتفاع تیر 300

نمی شود ولی چون صورت سوال گفته به کدام گزینه نزدیک تر است 300این سوال قاعدتا شامل حال عدد 
انتخاب می شود.1گزینه 

جهش10تصویري از چارت مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

24صفحه 

=مردهبارتحتزیرشکلمطابقاپخریک-42 =زندهبارو/   /

=خرپاتحتانیوفوقانیعضومقطعسطحکهصورتیدر.داردقرار باشد 

؟استترنزدیکزیرمقادیرازیککدامبهساختهنگامآنالزمخیزپیشمقدار
1(10 mm
2(16 mm
3(41 mm
4(21 mm

صحیح است. 4) گزینه42حل

می باشد. این سوال ، سوال بسیار مشکلی است که به نظر 190در صفحه 10پیش خیز مربوط به مبحث 
نیاز به خیلی فرضیات ساده شونده دارد. مثال سوال را باید به صورت تیر دو سرساده فرض کرد و براي ممان 

دلیل مشخص نبودن مقطع) صرفنظر کرد و فقط ممان اینرسی اینرسی از ممان اینرسی خود مقطع (به
لحاظ شود. این فرضیات ساده شونده واقعا در سطح آزمون نظارت نمی باشد. =ناشی از مساحت 

همانطور که در استاتیک خوانده ایم ممان اینرسی به صورت تقریبی برابر است با:

= = (2000 × 600 ) × 2 = 1.44 × 10

= 9 = 9

داده شده است. مقدار پیش خیز براي خرپا به طول 193مطابق جزوه روابط خیز تیرها در انتهاي صفحه 
متر برابر خیز بار مرده است.12بیشتر از 

∆ =
5
384

=
5 × 9 × 15000

384 × 2 × 10 × 1.44 × 10
≈ 21 

میلیمتر می شود21بنابراین مقدار پیش خیز خرپا برابر 

193تصویر رابطه خیزها در جزوه فوالد در صفحه 

A=2000
d=0.6 m



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

25صفحه 

؟نیستصحیحعبارتکدامفوالديهايسازهاجرايدر –43
وپیچدرصدصدبایدهساززیرینعضو،دیگرسازهرويبرسازهايعضوهرنصبازقبل)1

باشدشدهيجوشکاریامهره
ازباید،دستیصورتبهسنگینفوالديقطعاتوتیرآهنماننداجسامیکشیدنباالدر)2

شوداستفادهمناسبومحکممخصوصهايطنابوفوالديهايکابل
یاوشوندمتصلومونتاژزمینرويبایدشوندمینصبزیادارتفاعدرکهمرکبقطعات)3

شوندنصبپیشارکپايیاکارخانهمحلدرقبالً
قطعاتازکابلوتیرآهنبیناستالزم،فوالديهايکابلباآننظایروتیرآهنبردنباالدر)4

نبیندآسیبشخماثردرفوالديکابلتاشوداستفادهمشابهموادیاچوب

صحیح است. 2گزینه -43

12-2-10-12بند -73صفحه -12مبحث 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

26صفحه 

میاستفادهمتر10طولبهحملقابلطرفهیکنردبانیکازیساختمانکارگاهیکدر-44

امکان؟ (استچقدرحدودًارودمیکاربهآنبهرسیدنبراينردباناینکهکفیارتفاعشود

)باشدمیپلهفاقدنردبانبااليمتریکونداردوجوددیواریاسازهبهنردباناتصال
متر       7.90)  2متر                          8.70)1

متر9.30)  4متر                              9.7)  3

صحیح است.1ینه ) گز44حل

چ-1-3-7-12بند 52و صفحه 6-3-7-12بند -53صفحه -12مبحث 

                    75 =
10

کف ارتفاع = ℎ = − 1 = 10 75 − 1 = 8.65

صورتیدراستشدهاستفادهدارشیبراهاز،فرغونعبوربرايساختمانیکارگاهیکدر-45

اینبرايالزمافقیفاصلهحداقل،باشدمتر5/2فرغونمقصدتامبناسطحعموديفاصلهکه

؟استترنزدیکزیرهايگزینهازیککدامبهدارشیبراه
متر14)  4متر                    10)  3متر                   12)  2متر                     16)1

صحیح است. 4) گزینه45حل

درصد است.18حداکثر شیب 5-5-7-12بند 55صفحه 12مبحث مطابق

0.18 =
2.5

     = 13.8 ≈ 14

h
y



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

27صفحه 

؟استصحیحزیرمواردازیککدامساختماندرایمنیمورددر-46
باشدپلهدارايبایدنظرموردکفبهرسیدنازبعدنردباناضافیارتفاع)1
نیستمجازوجههیچبهبارندگیهنگامدرنردبانازاستفاده)2
استمجاز،استشدهقفل مطمئننحوبهکهدريجلويدرنردباناستقرار)3
استمجازنردبانازاستفادههنگامدردستبابارحمل)4

حیح است. ص3) گزینه46حل

چ-1-3-7-13بند 52صفحه 12مبحث مطابق

در.باشندمیمتفاوتجوشهايپاس،شیاريجوشبراي)2(و)1(شمارهدر شکل هاي –47

؟استصحیحعبارتکداممورداین

یکپارچهمرحلههردرجوشبازرسهرزیراهستندصحیح)1(شمارهجوشکاريهايپاس)1
است

شدهاستفادهمحدبهايجوشپاساززیراهستندصحیح)2(شمارهريجوشکاهايپاس)2
است

شمارهازکمترجوشهايپاسختعدادزیراهستنصحیح)1(شمارهجوشکاريهايپاس)3
باشدمی)2(

پاسجوشعرضومقعرجوشسطحزیراهستندصحیح)1(شمارهجوشکاريهايپاس)4
باشدمی)2(شمارهازبزرگترآخر

صحیح است. 2) گزینه47حل

29–5کتاب راهنماي اتصاالت جوشی شکل 149صفحه مطابق



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

28صفحه 

مورددرزیرهايگزینهازیککدامAWSروشبههاالکترودبنديطبقهسیستمدر-48

؟استصحیحE6013الکترود
باشدمیپودر آهنالکتروداینپوششنوع)1
شودیاراختA.Cنوعازتواندمیجریاننوع)2
استاستفادهقابلافقی-تختجوشکاريوضعیتدرفقطالکتروداین)3
استمربعسانتیمتربرکیلوگرم6000الکتروداینکششیمقاومت)4

صحیح است. 2) گزینه48حل

کتاب راهنماي اتصاالت جوشی86یا 84مطابق صفحات 

:بایدضخیمهايورقشیاريهايجوشدرخوردگیتركازجلوگیريبراي-49
نموداستفادهمیانیهايپاسدرمحدبوکمعرضبانوارهاياز)1
باشندزیادشیبباومقعرمیانیهايپاس)2
شوداختیاربیشتر)ریشهجوش(اولپاسگلويضخامت)3
باشدمقعرصورتبهجوشاولپاس )4

صحیح است. 3) گزینه49حل

ت جوشی در پاراگراف آخر گفته شده که افزایش ضخامت گلوي پاس کتاب راهنماي اتصاال148در صفحه 
استفاده کرده "باید"اول(جوش ریشه)، احتمال وقوع ترك در آن را کاهش می دهد. در صورت سوال از لفظ 

به صورت نوارهاي پهلو "بهتر است"زیر شکل، پاراگراف اول در خط دوم گفته است که149است. در صفحه 
عرض کمتر و تحدب بیشتر اجرا شود. کلمه بهتر است به معناي اجبار نیست. چون در صورت سوال به پهلو با 

بارها و بارها در مورد کلمه باید و اجبار کنیم.برا انتخا1لفظ باید آورده شده است پس نمی توانیم گزینه 
و بهتر است تذکر داده شده است.



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

29صفحه 

1.5kNکلوزنبهمعبري،آنتخلیهوBبه Aنقطهازنخالهحملبرايکارگاهمهندسیک-50

استدادهقرارگاهتکیهدورويبراتصالوسایلهرگونهازاستفادهبدونشکلمطابقوساخته

حداکثرشودگرفتهنظردر2اطمینانضریبآنبرايوبودهمحاسبهمالكمعبرپایدارياگر

طوربهعبوريبار(؟بودخواهدترنزدیکزیرايهگزینهازیککدامبهPمجازعبوريبار

.شودمینظرصرفآنضربهآثارازوشدهگرفتهنظردرمتمرکزنیرويیککارانهمحافظه

حسببرشکلدرابعاد)باشدشدهتوزیعآنطولدریکنواختطوربهمعبروزنکنیدفرض

دباشمیمیلیمتر
1(1.90 kN
2(1.55 kN
3(1.30 kN
4(1.75 kN

صحیح است. 3) گزینه50لح

این سوال مربوط به اطالعات تحلیل سازه ها و استاتیک می باشد. در بدترین حالت براي واژگونی این حالت 
در آستانه جداشدگی باشد که در این حالت نیروي تکیه Aقرار گیرد و تکیه گاه Bدر نقطه pاست که که بار 

1.5KNرت سوال گفته شده که وزن معبر یکنواخت است، پس بار برابر صفر شود. از آنجا که در صوAگاه 

در وسط تیر به صورت معادل قرار میگیرد.



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

30صفحه 

داردقراریکنواختولیطگستردهبارتحتثابتايدایرهمقطعبازیرگیرداردوسرتیر-51

طولسراسردرشدتهمانباگستردهباروشودبرابرαتیر)دهانه–مقطع(ابعادتمامیچنانچه

)شودمیصرفنظرتیروزناز(؟کندمیتغییريچهخمشیتنششودواردتیر
ماندمیتغییربدون)1

2(
∝

شودمیبرابر
شودمیبرابر∝)3

4(
∝

شودمیبرابر

صحیح است. 2) گزینه51حل

می شود پس لنگر هم برابر این سوال از تحلیل سازه و مقاومت مصالح می باشد. وقتی طول 

=برابر می شود.  ( ×( ) برابر می شود بنابراین ممان اینرسی هم . وقتی شعاع (

=برابر می شود.  ( ×( ) برابر می شود. بنابراین داریم:هم c. مقدار (

=
×

~
×

=



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

31صفحه 

اعماقدرخاكنمونهچهارنتایج،ايلرزهنیروهايوساختگاهزمیننوعتعیینبراي-52

کدامبهزمیننوع.باشندمیدسترسدرزیرصورتبهمتري30عمقتامساويفواصلبامختلف
وسطمتشنازکوچکتراندازهباايدانهنوعازخاك(؟استترنزدیکزیرهايگزینهازیک

)باشدمی
نمونه نمونه سهنمونه دونمونه یکآزمایشنوع

چهار
)استانداردنفوذضرباتتعداد )48162532

چسبندهخاكنشدهزهکشیبرشیمقاومت
 )kpa(

24378130210

متوسطهتاراکممتخاك)1
نرمتامتوسطخاك)2
سنگهشبوسنگ)3
تسسسنگبامتراکمخیلیخاك)4

) 1گزینه (–52پاسخ
داریم: 2800آیین نامه 19با توجه به جدول صفحه 

( ) = = .

= = .
با توجه به جدول :                      

 < ( )  < 50
و   →IIIتیپ →خاك متراکم تا متوسط   

 <  < 250



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

32صفحه 

مطابقمتر5/3ارتفاعومتر24طولبهمسلحغیروآجريمصالحباهايسازهدیواریک -53

؟استکدامآنبراينیازموردقائمکالفهايتعدادحداقلاستمفروضشکل
عدد6)1
عدد9)2
عدد8)3
عدد7)4

)3گزینه (–53پاسخ 
: 8قسمت الف مبحث 2–10–5–5–8با توجه به بند 

ما کالف قائم نیاز داریمm 5در ابتدا و انتها دیوار و در محل تقاطع دیوارها و در هر 
داریم : 4مورد 8–5–5–8با توجه به بند 

75 cm
max≥فاصله بازشو تا بر دیوار

× بازشو ارتفاع = × . = .  
اگر این فاصله کمتر شد باید در دو طرف بازشو کالف قائم اجرا کنیم، بازشوي سمت چپ این 

فاصله رعایت نشده اما بازشو سمت راست رعایت شده



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

33صفحه 

اي با مصالح طبقه، از پی با کرسی چینی پله 2بنایی کالفدار مصالحباساختماندر یک -54

عرضبهافقیکالفازاستفاده شده است. در روي پی و زیر دیوارmm 900بنایی به ارتفاع 

400 mm300ارتفاعو mmچینیکرسی(پینیازموردعرضحداقل.استشدهاستفاده ،(

)B،(باشدمگاپاسکال0.10حدوددرخاكمجازمقاومتکهصورتیدرTمقادیرازیککدام

؟تاسزیر
1(B = 1300 mm
2(B = 500 mm
3(B = 1000 mm
4(B = 1400 m

)3گزینه (–54پاسخ 
سانتی متر 100حداقل عرض کرسی چینی 2800آیین نامه 93صفحه 1–7با توجه به جدول 

می باشد. 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف

جهشتیدر سالمیمونه فن@Guilanjaheshکانال تلگرام013-33311791تلفن: 
jaheshguilan_groupwww.jaheshguilan.com/nfنستاگرامیاجیپ09333035119: لیموبا

34صفحه 

نیوتنیلوک1.62خمشیلنگربرايساختمانیحفاظفوالديسراسريهاينردههايپایه-55

گرفتهنظردرهاپایهاینبرايمتر1.8فواصلچنانچه.اندشدهطراحیمجازتنشروشبامتر

حسببر(؟استترنزدیکزیرمقادیرازیککدامهبهاه ردنپایهارتفاعحداکثر،باشدشده

)متر
1(1.202  (1.53  (1.04  (0.70

صحیح است.1) گزینه 55لح
1-4-5-6بند 30صفحه 6مبحث 

را به طور جداگانه، هر کدام که لنگر بیشتري را 0.75KN/mو  1KNتوجه به این بند نرده باید نیروي با 
وارد کند، تحمل کند.



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش

)ریدرا هدیه بگی21مبحث آموزشی فیلم 09333035119به شماره 7با ارسال عدد(99مهرعمرانپاسخنامه نظارت

3هیآزمون پا) اجرا–نظارتماري (مع) ومحاسبات-اجرا-نظارتآموزشی عمران (يلمهایفروش ف
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یکشدهاجراپیبتنازmm 200ابعادبهمکعبیمتوالینمونهسهآزمایشنتایج-56

گامدر=و =، =برابربتناسکلتباساختمان
بتنمشخصهمقاومتحداکثر،طرحبتنیردهازنظر. صرفاستگرفتهقرارپذیرشمورددوم

؟باشدتوانستهمیزیرمقادیرازیککداممگاپاسکالحسببر
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)3گزینه (–56پاسخ 
که مکعب استاندارد می باشد را به استوانه استاندارد تبدیل cm 20ابتدا مقاومت فشاري مکعب 

می باشند داریم 25می کنیم ، با توجه به اینکه همه نمونه ها بیش از 
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=ن  بنابرای می گیریم که در هر دو رابطه جواب دهد. .

0.25ضخامت     ومساحتباآندال سقف،طبقهیکفوالديساختمانیکدر-57

mنمونهتعدادحداقل،نبتازبردارينمونهتراتوضوابطمطابق.گرددمیریزيبتنیکجابطور

متفاوتشالودهباسقفبتننوع(؟استزیرمقادیرازیککدام،بتناینازنیازموردبرداري

)استازبیشتربتنمخلوطهرحجمواست
1(N = 62  (N = 33  (N = 44  (N = 5

)1گزینه (–57پاسخ 
مراجعه شود. 9مبحث 9مورد 135به صفحه 

از آنجایی که ساختمان فوالدي است، ما فقط بتن ریزي در سقف و شالوده داریم و از آنجایی که 
نمونه 6در کل ساختمان براي هر نوع بتن حداقل 9نوع بتن سقف و شالوده فرق می کند طبق مورد 

–3در گزینه ها نیست نیازي به کنترل مورد 6بزرگتر از برداري الزم است و از آنجایی که عددي
نمی باشد. 134صفحه 1



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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سانتیگراددرجه38هوايدمايدرسقفدالریزيبتنهنگامساختمانیکارگاهیکدر-58

دالبرايسایهایجادبهنیازيکهآنبرايبادسرعتمجازمقدارحداقل،درصد10رطوبتو
بتن.استگرادسانتیدرجه5/23بتندماي(؟استترنزدیکزیرمقادیرازیککدامبهنباشد

)استمعدنیافزودنیموادفاقدمصرفی
1(V = 11.43 km/h2  (V = 6.43 km/h

3  (V = 7.43 km/h4  (V = 9.43 km/h

)3گزینه (–58پاسخ 
مراجعه شود. 9مبحث 76به فرمول صفحه 
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می گیریمE = 0.5براي اینکه نیازي به سایه بان براي دال نباشد حداکثر مقدار  
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؟نیستصحیحعبارتکدامبتنسطحپرداختمورددر-59
خوردنلیزمقابلدربتنسطحمقاومت،شودتکرارفعاتدبهبتنسطحنهاییپرداختاگر)1

شودمیکمتر
یابدمیافزایشبتنسایشیمقاومت،شودتکراردفعاتبهبتنسطحنهاییپرداختاگر)2
عملیاتباید،شودمشاهدهانداختنآب،بتنسطحپرداختعملیاتهنگامدرهرگاه)3

آیدعملبهمقتضیاقداماتوشدهمتوقف
خشپازتوانمی،شودمشاهدهانداختنآب،بتنسطحپرداختعملیاتهنگامدراهگره)4

کرداستفادهبتنسطحرويبرسیمانکردن

) 4گزینه (–59پاسخ 
مراجعه شود. 9مبحث 5–6–7–9و 4–6–7–9بندهاي 68به صفحه 



ی)میرزایمهندس-هندس ضیغمی م-و (دکتر حقگالنیجهش گیگروه آموزش
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؟نیستصحیحعبارتکدامبتنکردنمتراکممورددر-60
فوالديمیلهازتوانمینظارتدستگاهمجوزبا،روانهايمخلوطوکوچککارهايدر)1

کردتفادهاسبتنتراکمبراي
قسمتدوکهباشدنحويبهبایدتازهبتنداخلبهویبراتوربردنفرونقاطبینفاصله)2

نشودلرزاندهباردوقسمتیکتاباشندنداشتههمپوشانیهمباشدهلرزانده
موثرعملکردشعاعبرابر5/1حداکثرتازهبتنداخلبهویبراتوربردنفرونقاطبینفاصله)3

باشدیمویبراتور
گیردصورتماشینیویبراتورهايتوسطالزامابایدهاستونبتنتراکم)4

) 2گزینه (–60پاسخ 
مراجعه شود. 9مبحث 2–5–7–9بند 65به صفحه 



فیلم هاي کالس آنالین

)غیر حضوري(

www.jaheshguilan.com/nf/لینک دانلود فیلم هاي نمونه

فرماییدتماس حاصل09333035119و 013- 33311791میتوانید با شماره خرید فیلم هاي آموزشیبراي 

پیام ارسال کنید.Haghgoo_M@و آي تلگرام جهش همچنین میتوانید به دایرکت پیج اینستاگرام جهش 

ما تفاوت ایجاد میکنیم

نظام مهندسی را با جهش تجربه کنیدویژه آزمونفیلم هاي آموزشی با کیفیت ترین 

تخفیفات ویژه
99محاسبات تا پایان مهرماه -آموزشی نظارتخرید فیلمدرصد تخفیف 18

99آبان محاسبات تا پایان -آموزشی نظارتخرید فیلمدرصد تخفیف 9

از اول آذر تعرفه جدید فیلم هاي آموزشی

(غیر حضوري)فیلم هاي آموزشیمزایاي 

گیري از جزوات مدرسین گروه آموزشی جهشبهره -1

شاهده چندین باره فیلم کالسها در منزل م-2

دم اتالف وقت بابت رفت و آمد به موسسهع-3

شکیل گروه تلگرامی  و قابلیت پرسش و پاسخ و رفع اشکال تا روز امتحانت-4

یادگیريسترسی کامل به اساتید گروه و مشارکت جمعی و کمک در جهت د-5
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