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توجه

در صـــــورت تهیه مجموعه کامل(فرض تهیه 

پکیج اجرا و نظارت ) فایل دریافتی شـما پوشـه 

هاي زیر خواهد بود که بخشـی از آن و راهنماي 

استفاده از آن را در ادامه مشاهده میکنید . 

1- 120 سئوال مباحث مهم آزمون عمران (مشترك بین اجرا و نظارت) 

2- آزمون آزمایشی سري 1 شامل 60 سئوال مطابق آزمون اصلی (سئواالت تالیفی ) 

3- آزمون آزمایشی سري 2 شامل 60 سئوال مطابق آزمون اصلی (سئواالت تالیفی ) 

4- آزمون برگزار شده توسط سازمان همراه با پاسخ تشریحی ( نظارت - اجرا)



1- 120 سئوال مباحث مهم آزمون عمران (مشترك بین اجرا و نظارت) 

فهرست کامل

فهرست انتخابی      مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  - بارهاي وارد بر ساختمان 

راهنماي  استفاده 

در این مورد ضــــــمن چالش پیدا کردن پاســــــخ از طریق فهرســــــت ابتداي مبحث و ورق زدن درگیر شـــــــدن با کتاب 

شــما کلمه هاي کلیدي را شـــناخته و آماده برخورد با ســـئواالت و همینطور اســـتفاده از کلید واژه آي ســـیویل می شـــوید

بطور مثال 

61 - کدامیک از گزینه هاي زیر در مورد اعضاي محوري با مقطع مختلط در بتن صحیح نیست ؟

1)حداقل قطر تنگهاي عرضی باید 10 میلیمتر باشد

 2)نسبت آرماتورهاي طولی باید حداقل 0/004 باشد

 3) فاصله تنگ هاي عرضی در محور طولی باید از نصف بعد کوچک مقطع مختلط بیشتر باشد

 4) همه گزینه ها صحیح است

10-2 الزامات طراحی.......................... صفحه 11 پ ص* 116

مبحث 10 مقررات ملی ساختمان  طرح و اجراي ساختمانهاي  فوالدي      1392

10-2-8 الزامات طراحی اعضاي با مقطع مختلط.................................................112

بند 1-2-8-2-10

120 سئوال از مباحث مهم شما براي درك این مطلب و تمرین شما در مجموعه وجود دارد  میزان تسلط شما به مباحث و عناوین 

افزایش پیدا میکند و آماده ورود به تمرین بعدي خواهید شد  

مبحث 9 مقررات ملی ساختمان طراحی و اجراي ساختمان هاي بتن آرمه 

مبحث 10 مقررات ملی ساختمان طراحی و اجراي ساختمان هاي فوالدي

راهنماي جوش و اتصاالت جوشی 

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان بارهاي وارد بر ساختمان

آیین نامه 2800 ویرایش چهارم

از  1   ........تا  8

از  9   ........تا 14

از 16  ........تا 21

از 22  ........تا 24

از 25  ........تا 26

پ ص * = پاسخ در صفحه 

مبحث و سال مطابق با پاسخ

فهرست اصلی /

فهرست فرعی

نمونه هایى از سواالت تالیفى  پوشه 1 ( یک سوال از مبحث 10 و کلیه سواالت مبحث  6 )
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101 -  در ساختمانهایی که در آن  از تیغه هاي  سبک مانند دیوار هاي  ساندویچی استفاده میشود:

1)بار دیوار را میتوان به 0/5 کیلو نیوتن کاهش داد

2) اگر وزن یک متر مربع از آن از 0/4 کیلونیوتن کمتر باشد میتوان بار دیوار را به 0/5 کیلونیوتن کاهش داد

3) بار دیوار هاي جدا کننده در هر شرایطی نمیتواند کمتر از 1 کیلونیوتن باشد

4) هیچکدام

6-1 کلیات ........................................ صفحه 1 پ ص* 29

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

www.icivil.ir/ nezamazwww.icivil.ir/ nezamazwww.icivil.ir/ nezamaz

 *پاسخ در صفحه ..

6-1-3  الزامات  مبنا .......................................................................... 4 

بار دیوار هاي جدا کننده نباید کمتر از 1 کیلو نیوتن باشد ولی در ساختمانهایی که در آن  از تیغه هاي  سبک مانند دیوار هاي  ساندویچی استفاده میشود 2) 

اگر وزن یک متر مربع از آن از 0/4 کیلونیوتن کمتر باشد میتوان بار دیوار را به 0/5 کیلونیوتن کاهش داد 

102 - در طراحی سازه هاي پیش تنیده ، اثر پیش تنیدگی باید مانند اثر بار ......... در ترکیب بارهاي حالت  هاي حدي لحاظ شود؟

بار زنده             2) بار مرده                  3) بار زلزله                       4) بار گسترده1)

6-2 ترکیب بارها .................................... صفحه 1 پ ص* 15

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-2-3  ترکیب بارها  در طراحی به روش حالت حدي ........................ 14 

در طراحی سازه هاي پیش تنیده ، اثر پیش تنیدگی باید مانند اثر بارمرده در ترکیب بارها وارد شود

103 - نسبت ضریب اهمیت بار باد یک ساختمان مرکز مخابراتی به ضریب بار برف یک ساختمان با کاربري مدرسه چقدر است؟

(10/45(4                            1/13 (3                    1/08 (2                  1

(جداول داخل این دو  صفحه)

6-1 کلیات ........................................ صفحه 1 پ ص* 9 و 10

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-1-5  گروه بندي ساختمانها و سایر سیستم هاي  سازه اي ............. 7 

104 -نرده یا نرده حفاظ باید طوري طراحی شود که یک بار گسترده ........... کیلونیوتن بر متر مربع را در هر جهتی در امتداد نرده و یا حخفاظ 

نرده تحمل کند؟

(10/75 (4                         0/85(3             0/9 (2                  1

بند 1-4-5-6

6-5 بار زنده ........................................ صفحه 27 پ ص* 30

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-5-4  بارهاي وارد بر سیستم نرده ، نرده حفاظ ،دست اندازو........... 30 

105 -حداقل بار زنده متمرکز وارد بر نردبان ثابت چند کیلو نیوتن  است؟

(10/75 (4                       0/5(3           1 (2               1/35

بند 4-4-5-6

6-5 بار زنده ........................................ صفحه 27 پ ص* 31

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-5-4  بارهاي وارد بر سیستم نرده ، نرده حفاظ ،دست اندازو........... 30 
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 *پاسخ در صفحه ..

106 -در محل پارك خودروهاي سواري  بار زنده چقدردرصد میابد؟

5                      2)10                      3)20                      4) کاهش داده نمیشود1)

بند 4-7-5-6

6-5 بار زنده ........................................ صفحه 27 پ ص* 33

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-5-7 کاهش بارهاي زنده طبقات .................................................... 32 

107 -درصد افزایش حداکثر بار جراثقال هاي داراي پلداراي موتور با کنترل آویزي ، جهت در نظر گیري اثر نیروي ضربه قائم چند درصد است؟

(125 (4                      20(3                  10(2                  5

در این بند درصد افزایش براي انواع جراثقال ها آورده شده استبند 3-9-5-6   

6-5 بار زنده ........................................ صفحه 27 پ ص* 36

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-5-9 بارهاي جراثقال.................................................................. 35

108 -در راه پله هایی که در آنها کف پله ها بصورت طره اي مجزا در نظر گرفته شده اند ، کف پله ها باید براي یک بار ......... که در انتهاي طره 

وارد میشود طراحی گردد

گسترده 10 کیلونیوتن                       2)متمرکز 2کیلونیوتن     1)

3)گسترده2کیلونیوتن                        4) متمرکز10 کیلونیوتن

قسمت 4 از صفحه 40

6-5 بار زنده ........................................ صفحه 27 پ ص* 40

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-5-9 بارهاي جراثقال.................................................................. 35

109 -ضریب اهمیت بار زلزله براي یک سالن نمایش با ظرفیت 250 نفر چقدر است؟

(10/8 (4                     1(3        1/2(2            1/4

چون ظرفیت سالن کمتر از 300 نفر است در گروه خطر پذیري 3 قرار میگیرد که تمامی ضرایب اهمیت آن برابر با 1 است

6-1 کلیات ........................................ صفحه 1 پ ص* 10

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-1-5  گروه بندي ساختمانها و سایر سیستم هاي  سازه اي ............. 7 

110 -در یک ساختمان تجاري با کاربري فروشگاه براي جداسازي  فضا از تیغه هایی استفاده شده که وزن یک متر مربع سطح آنها 

1/5کیلونیوتن است. چنانچه سطح پالن هر طبقه ساختمان 500 مترمربع و طول کل تیغه ها برابر 70 متر و ارتفاع آنها 4متر باشد 

بار معادل تیغه بندي بر حسب کیلونیوتن بر مترمربع چقدر خواهد بود؟

(11 (4                    1/85(3                0/84(2                1/8

حداقل بار معادل دیوار هاي تقسیم کننده برابر 1 کیلو نیوتون است و اگر محاسبات ما عددي کمتر از این مقدار باشد باید 1 در نظر گرفتبند 2-2-5-6  

6-5 بار زنده  ........................................ صفحه 27 پ ص* 29

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-5-2  بار زنده گسترده یکنواخت  ................................................. 28 
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 *پاسخ در صفحه ..

111 -اگر سرعت مبناي باد در محل A حدود 2/2 برابر سرعت مبناي باد در محل B باشد، نسبت فشار مبناي باد در محل A به فشار مبناي باد 

در محل B حدوداً چقدر است؟

(15/32 (4                  3/5(3      4/84(2           2/2

با توجه به فرمول فشار مبناي باد داریم: 3-10-6  

6-10 بار باد ........................................ صفحه 71 پ ص* 73

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-10-3 فشار مبناي باد ................................................................. 73 
- 4

2

2

613 10

(2.2 )
4.84A

B

q V

q V

q V

-= ´

=

112 -ضخامت طراحی یخ ناشی از یخ زدگی باران براي یک فروشگاه بزرگ در شهر مریوان که در ارتفاع 11 متري  از سطح زمین قرار دارد به 

کدامیک از مقادیر زیر نزدیک تر است؟

34/75میلیمتر 33/5 میلیمتر                   4)  32میلیمتر       3) 1)    31/25 میلیمتر           2)

از فرمول زیر باید مقدار ضخامت طراحی یخ ناشی از یخ زدگی باران را بدست آورد

چون سازه مســـجد است در گروه خطر پذیري 2 قرار میگیرد که  ضریب اهمیت بار یخ آن  برابر با1/25 است . و شهر مریو ان از نظر بار برف بر اساس جداول موجود در 

صفحه 50 در منطقه 5 قرار میگیرد که بر این اسـاس و طبق بند موجود در صـفحه 69 مقدار t در فرمول باید 12/5 در نظر گرفته شـود و ضـریب ارتفاع هم طبق رابطه 

موجود در صفحه 68 بدست میآید و در نتیجه داریم

6-9 بار یخ یخ زدگی جوي ................ صفحه 67 پ ص* 68

مبحث 6 مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                            1392

6-9-3 ضخامت طراحی یخ ناشی از یخ زدگی باران............................ 68 
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2- آزمون آزمایشی سري 1 شامل 60 سئوال مطابق آزمون اصلی (سئواالت تالیفی ) 

1 2 3 422

مبحث 10، صفحه 97

گزینه 2پاسخ: 

سوال:

فاصله مرکز به مرکز پیچ هایی که سخت کننده هاي عرضی را به جان تیر متصل میکنند نباید ................... باشد؟)  22

1) کمتر از 200 میلی متر                             2) بیشتر از 300 میلی متر

3) بیشتر از 200 میلی متر                           4) کمتر از 300 میلی متر

 بیشتر از 300 میلی متر

سخت کننده عرضی  : م10ص 91 ، 96، 99 ، 217 

انتهاي صفحه 97 مبحث 10  در ادامه بند مربوط به سخت کننده هاي عرضی در صفحه 96:

فاصله مرکز به مرکز پیچ هایی که سخت کننده ها را به جان تیر متصل میکنند نباید از 300 میلی متر تجاوز نماید

ضمن وارد شدن به چالش آزمون شـما تمرین اسـتفاده از کلیدواژه را در اختیار دارید دفترچه سـئواالت مجزا در فایل تهیه شـده 

شما تعبیه شده که براي کاهش حجم نمونه در این فایل قرار ندادیم فقط تعدادي از سئواالت را براي نمونه مشــاهده می کنید در 

برخورد با این سئوال  موضوع سئوال را کشـف و با استفاده از کلیدواژه آي سیویل به صفحه (هاي )  که آن کلمه در آن هســت 

دسترسی سریع خواهید داشـت در مورد این سـئوال                                               به این شـکل می باشـد  که با ترکیب تمرین 

قبلی دامنه جستجوي شما محدودتر و پاسخ سریع تر بدست می آید 

سخت کننده عرضی  : م10ص 91 ، 96، 99 ، 217 

سري دوم آزمون آزمایشـــــــی که 60 سئوال متفاوت دارد براي این طراحی شده که آزمون اول دست گرمی شما باشد و زمان 

مطرح نیست در آزمون دوم شما زمان را محاسبه و مطابق استاندارد آزمون اصلی 150 دقیقه فرصت دارید 

بخش ابتداي آزمون آزمایشی ویژه نظارت عمران  را در ادامه مشاهده میکنید 

3- آزمون آزمایشی سري 2 شامل 60 سئوال مطابق آزمون اصلی (سئواالت تالیفی ) 

www.iciviL.ir/ nezamaz
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مبحث هفتم ، صفحه 29 مطابق جدول 4-4-7

م 7 ص 29ضریب اطمینان به روش تنش مجاز در شرایط استاتیکی : 

گزینه 2پاسخ: 

سوال:

ضریب اطمینان ظرفیت باربري برشی به روش تنش مجاز در شرایط استاتیکی  نباید از ....... کمتر باشد . 1)

1/5(4                      4(3                        3(2                     2(1

3

جدول 7-4-4  حداقل ضرایب اطمینان به روش تنش مجاز در شرایط استاتیکی (پی منفرد - نواري)

تراوشبرشی

نوع گسیختگی

ضریب اطمینان

واژگونیلغزش
ظرفیت

باربري

پایداري

کلی

فشار رو

به باال
واژگونی

1/5 1/5 1/5324

1 2 3 42

مبحث هفتم ، صفحه20 

م 7 ص 20ضریب اطمینان براي پایداري گود موقت : 

گزینه 3پاسخ: 

سوال:

حداقل ضریب اطمینان براي پایداري کلی گود موقت براي شیب هاي خاکبرداري چقدر پیشنهاد شده است ؟) 2

1/5(4             1/3(3                1/2(2           1/1(1

1/3

حداقل ضریب اطمینان پیشنهادي براي پایداري کلی 
نوع

شیب هاي خاکبرداري

پایداري کلی شیروانی

باال آمدن کف گود

موقت

1/3

1/3

1/5

جدول 7-3-3حداقل ضریب اطمینان براي پایداري کلی گود موقت 

1 2 3 43

صفحه 59 مبحث هفتم  با توجه به بند 2-1-6-6-7

گزینه 1پاسخ: 

سوال:

ضریب بازدهی گروه شمع به کدامیک از عوامل زیر بستگی ندارد؟) 3

1) کالهک شمع         2) قطر شمع    3) فاصله شمع ها           4) روش اجراي شمع 

کالهک شمع

م7ص59ضریب بازدهی گروه شمع : 

 ضریب بازدهی گروه شمع بســـتگی به فاصله و قطر شمع ها، نوع خاك و روش اجراي شمع دارد. ضریب بازدهی گروه 

شمع در هر پروژه باید با توجه به شرایط پروژه و بر اساس استفاده از داده ها و روابط تجربی مشابه تعیین گردد.

icivil.ir/aznezam



1 2 3 45

مبحث هفتم ، صفحه7 

فاصله -تعداد - عمق گمانهگمانه :  م 7 ص 2  ،7  تعریف

گزینه 3پاسخ: 

سوال:

)5 اگر الیه بندي پیچیده باشد ( مثل مجاور گســــل ها ، نزدیک رودخانه ها و کوهها ، زمین هاي بســـــیار ناهموار و دره ها) فاصله 

حداکثر.........متر بین گمانه ها قابل قبول می باشد.

40(4                           30(3                       20(2                    10(1

30

ب- اگر الیه بندي پیچیده باشد ( مثل مجاور گســل ها ، نزدیک رودخانه ها و کوهها ، زمین هاي بســـیار ناهموار و دره ها) فاصله 

حداکثر 30 متر بین گمانه ها قابل قبول می باشد.

*به بند الف همین صفحه مراجعه کنید دو عدد 50 و 200  آمده که اصالً جزو گزینه ها نیســت ، و تنها اعدادي که به متراژ مربوط است  

سه عدد است ، که میتواند مستقیماً شمارا به بند مربوطه برساند سعی کنید تمرین کنید سرعت و دقت خود را افزایش بدهید.

[       ][                              ]
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صفحه 49  مبحث هفتم  با توجه به بند 7-5-7

گزینه 3پاسخ: 

سوال:

  بهترین نوع خاك ها براي استفاده در خاکریز پشت دیوار در یک سازه نگهبان کدامیک از موارد زیر نمیتواند باشد4)

SC                      SL            SM            GW  (4 (3 (2   (1

SL

بهترین نوع مصالح براي خاکریزي، خاکهاي SW ،GP ،GW و SP می باشند.

در صورتی میتوان از خاکهاي SM ،GC ،GM و SC استفاده کرد که بتوان از سیسـتمهاي زهکشــی مناسب استفاده و خاك را 

همواره در شرایط غیراشباع و رطوبت کم نگه داشت.

انواع دیگر خاك ها جهت استفاده به عنوان خاکریز مناسب نمی باشند، مگر آنکه تمهیدات الزم با نظر مشــاور ذیصـــالح (مانند 

روشهاي تثبیت با آهک سیمان و غیره و تامین زهکشی) دیده شده باشد.

م7ص49خاکریز پشت دیوار : 

8
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قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، صفحه 96

گزینه 2پاسخ: 

سوال:

2 سال به محرومیت موقت محکوم شده است،اگر این شخص مجددا  شخصــی به علت تخلف هاي مکرر در سه مرتبه و جمعا به مدت  6(

مرتکب تخلف انتظامی از درجه 4 شود که به اشد مجازات  درجه4 براي آخرین مورد تخلفش  محکوم شود،  حکم نهایی صـادره با درنظر 

گرفتن مجازات قبلی چگونه خواهد بود ؟

1)محرومیت موقت به مدت 3 سال و یا محرومیت دائم و ابطال پروانه اشتغال

2)محرومیت موقت به مدت 5 سال و یا محرومیت دائم و ابطال پروانه اشتغال

3)محرومیت موقت به مدت 3 تا 5 سال و یا محرومیت دائم و ابطال پروانه اشتغال

4) ابطال پروانه اشتغال به کار

محرومیت موقت به مدت 5 سال و یا محرومیت دائم و ابطال پروانه اشتغال

صفحه 96 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تبصره ماده 90

اشد مجازات درجه 4 سه سال محرومیت موقت از استفاده از پروانه است و با توجه به تبصره ماده 90 در صورتی که 3 بار قبال 

مرتکب تخلف شده باشد و مجددا مرتکب تخلف نوع 4 یا 5 شود به محرومیت آن به اندازه یک برابر محرومیت هاي تخلفات 

قبلی ( 2سال براي شخص مورد نظر ما) اضافه شده و یا به درجه 6 محکوم میشود (ابطال پروانه) .پس بصورت قطعی (3+2 

سال ) محرومیت موقت خواهد گرفت و ممکن است شامل محرومیت نوع 6 که همان ابطال پروانه است محکوم شود که گزینه 

2 این موارد را شامل میشود

مجازات انتظامی  : ق ص 96
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مبحث پنجم ، صفحه68

گزینه 4پاسخ: 

سوال:

براي جلوگیري از قلوه کن شـدن بتن  در هنگام آتش سـوزي باید از الیاف ............ به میزان ........... درصــد حجم بتن  )در بتن الیافی 7

استفاده شود   ؟

1) شیشه-15درصد               2) آزبستی -20درصد                  3)سرامیکی-25درصد              4)پروپیلن-35درصد

پروپیلن-35درصد

در صفحه 67 مواردي که باید در بتن الیافی رعایت شود آمده و در بندهاي مربوط به آن در صفحه 68 به بند زیر میرسیم:

پ-4- براي جلوگیري از قلوه کن شدن بتن  در هنگام آتش سوزي باید از الیاف پروپیلن به میزان 35 درصد حجم بتن استفاده شود

*شما میتوانید همچنین از کلیدواژه هاي موجود در گزینه ها استفاده کنید مثل الیاف شیشه ، الیاف سرامیکی و .... . 

م 5 ص 61،67 بتن الیافی  :  م 5 ص 67الیاف در بتن  : 
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مبحث پنجم ، صفحه143

گزینه 4پاسخ: 

سوال:

8 حداکثر درجه حرارت براي گرم کردن قیرهاي خالص نباید از ......... درجه سانتی گراد تجاوز کند . )

176(4               115(3                   80(2                30(1

176

5-14-4-1  قیرهاي خالص : حداکثر درجه حرارت براي گرم کردن قیرهاي خالص نباید از 176 درجه سانتی گراد تجاوز کند . 

م 5 ص143قیر خالص : 

icivil.ir/aznezam



4- آزمون برگزار شده توسط سازمان همراه با پاسخ تشریحی ( نظارت - اجرا)

در انتهاي این دوره آمادگی  ، شما ضمن  گرفتن آزمون  برگزار شده توسط سازمان  نظام مهندسی از خودتان ، پاسخ 
تشـریحی آن را هم در اختیار دارید کهاین خود تمرین دیگري براي آمادگی و موفقیت شماست 

زمان بندي خود را با زمان برگزاري آزمون هماهنگ و تمرین خود را با تمرکز انجام دهید اگر کمتر از یک هفته به آزمون مانده 

از پوشه 2 شروع کنید و تمرکز خود را به تمرین با کلیدواژه قرار دهید 

. 

هدف ما موفقیت شما در آزمون است ما هیچ محدودیتی روي فایل براي کپی غیر مجاز قائل نشـــــدیم  و همه چیز را به 
وجدان خریدار مجموعه واگذار می کنیم  لطفاً نسخه کامل را از آدرس زیر تهیه کنید

دفترچه سئوال مجزا  در پوشه دانلودي شما قرار گرفته تا شرایط آزمون را شبیه سازي کنید 

www.iciviL.ir/ nezamaz

براي آزمون اجرا دقیقاً به همین شکل و سئواالت اختصاصی اجرا وجود دارد همینطور پکیجی از  نظارت و اجرا با تخفیف 

1- گزینه صحیح در ساخت مالتهاي ساختمانی در جاییکه خطر تأثیر سولفاتها وجود دارد را انتخاب کنید؟

1) استفاده از هریک از سیمانهاي نوع 4 یا پوزوالنی قابل قبول  است.

2) استفاده از هریک از سیمانهاي نوع 3 یا 5 قابل قبول  است.

3) استفاده از هریک از سیمانهاي نوع 3 یا 4 قابل قبول  است.

4) استفاده از هریک از سیمانهاي نوع 2 یا 5 قابل قبول است.

مبحث 5- صفحه 117 بند 5- 11- 3- 6-1

مبحث 5  مقررات ملی ساختمان  مصالح و فرآورده هاي ساختمانی                   1392

در جاییکه خطر تأثیر سولفاتها وجود دارد، در ساخت مالتهاي سیمانی، باید از سیمانهاي نوع 2، 5 یا پوزوالنی، استفاده کرد.

2- کدامیک از موارد زیر در مورد کاهش بارهاي زنده صحیح نمیباشد؟

1) میزان کاهش بار زنده تیر طبقات یک ساختمان مسکونی به مساحت سطوح بارگیر تیر وابسته است.

2) بارهاي زنده محل عبور یا پارك خودروهاي سواري کاهش داده نمیشود، مگر بار زنده اعضایی که بار دو طبقه یا بیشتر را تحمل میکنند.

�KN/m 35) بارهاي زنده با مقدار بیش از  کاهش داده نمیشوند مگر بار زنده اعضـایی که بار دو طبقه یا بیشـتر را تحمل میکنند و حداکثر به میزان 

40%

4) بار زنده محل اجتماع و ازدحام قابل کاهش نیست.

مبحث 6 صفحه 33 بند 6- 5- 3-7

مبحث 6  مقررات ملی ساختمان  بارهاي وارد بر ساختمان                                   1392

بارهاي زنده سنگین

بارهاي زنده بیش از 5 کیلونیوتن بر مترمربع کاهش نمییابند.

%20 کاهش داد.استثناء: بارهاي زنده براي اعضایی که بار دو طبقه و یا بیشتر را تحمل میکنند را میتوان به میزان 

3- در یک رستوران براي جداسازي فضا از تیغه هایی که وزن هر مترمربع سطح آنها 1/2 کیلونیوتن است، استفاده شده است. کمترین مقداري 

که براي بار زنده معادل دیوارهاي تقسیم کننده میتوان درنظرگرفت چقدر است؟

1.2 KN/m� (4                 1 KN/m�(3              0.5 KN/m�(2   1) صفر

مبحث 6 صفحه 37 

مبحث 6  مقررات ملی ساختمان   بارهاي وارد بر ساختمان                               1392
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