
95اسفند –حل تشریحی سواالت عمران نظارت براي دانلود فیلم 

به لینک زیر برویدبه کمک روش کلیدواژه سایت آي سیویل 

www.icivil.ir/ne95

http://www.icivil.ir/ne95


46ص7م: مهار رزین دار 46ص7م: رزین 



48ص7م: مهار خزشآزمایش  دقیقه90= یک ساعت و نیم 

دقیقه20 میلیمتر2

دقیقه90 میلیمتر9=؟

میلیمتر مجاز است پس نتیجه 9میلیمتر کمتر از 8با توجه به اینکه 
آزمایش قابل قبول است

.به عنوان پاسخ بیان شده است1در کلید سایت آزمون گزینه 



9، 8ص7م: گمانه اضافی در گودبرداري / حداقل تعداد گمانه

]فاصله، تعداد، عمق گمانه... [7، ]تعریف[2ص7م: گمانه 

9، 8ص7م: تعداد گمانه  5زص: اهمیت ساختمان 

اهمیتدارايمسکونیساختمانزلزلهنامهآیینطبق
.هستمتوسط



6آیین نامه زلزله ص

گمانه4=2+2



22ص7م: ابزار پایش 23ص7م: مسئولیت ابزار پایش گود  21ص7م: پایش گودبردار 



14ص8م: جذب آب سنگ 14ص8م: مقاومت فشاري سنگ 





12ص8م: آجر 12ص8م: مقاومت فشاري آجر 12ص8م: ظاهري آجر / چگالی حقیقی12ص8م: جذب آب آجر 



]ساختمان بنایی غیر مسلح[67، 48ص8م: کرسی چینی ]ساختمان بنایی غیر مسلح[67، 49و 48ص8م: عرض کرسی چینی 

49ص8م



20ص8م: شفته آهکی 17، ]بتن آهکی[20، 10ص8م: خاك رس 20ص8م: بتن آهکی ]شفته آهکی[20، 10ص8م: آهک 



46، ]دیوار[24ص8م: زیرزمین ]بنایی غیر مسلح[65، ]بنایی با کالف[47ص8م: اختالف سطح در طبقه ساختمان 47ص8م: کالف اضافی افقی در دیوار 

45، 2ص8م: ساختمان بنایی محصور شده با کالف 

65، 60، 47، 28ص8م: جان پناه 







شمع [88، ]ترمی[87، ]بتن پمپی[85، ]بتن ریزي در هواي سرد[81، 63ص9م: بتن اسالمپ85ص9م) : پمپ شونده(بتن پمپی 
]بتنی

85ص9م: بتن ریزي با پمپ 

]ترمی/ شاتکریت[87، ]پمپی[85، 87ص9م: سنگدانهحداکثر اندازه ]سنگین[104، 86، 85ص9م: پمپ بتن 

حداکثر نسبت آب به مواد سیمانی (W/C) : م9ص41، 47، 53، 78 [مناطق ساحلی خلیج فارس]، 85 [بتن پمپی، 0.6]63، 86ص9م: با توجه به قطر داخلی لوله پمپ سنگدانهحداکثر قطر 

85ص9م: بتن پمپی سنگدانه

...116، ]بتن پمپی[85، 81، 11، 185، 91، 16ص9م: ماسه 86ص9م: قطر داخلی لوله پمپ 

98، 93، 91، 85، 67، ]آزمون[127، 20ص9م: فوق روان کننده ]سنگین[103، ]پمپی[85، ]پرمقاومت[92و 91ص9م: نرمی ماسه مدول



85ص9م





86ص9م: قطر داخلی لوله پمپ 63، 86ص9م: با توجه به قطر داخلی لوله پمپ سنگدانهحداکثر قطر 



49، 78ص9م: مناطق ساحلی خلیج فارس 

49، 78ص9م: اجراي بتن در مناطق ساحلی خلیج فارس و دریاي عمان 

]مناطق ساحلی خلیج فارس[79ص9م: مصرفی در بتن سنگدانهجذب آب 

]سنگین[103، ]کلرید[47، ]مناطق ساحلی خلیج فارس[78، 41ص9م: حداقل مقدار سیمان 

]مناطق ساحلی خلیج فارس[79ص9م: مصرفی در بتن سنگدانهحداکثر جذب آب 





]تبدیل[34ص9م: استوانه اي / مقاومت فشاري نمونه مکعبی





.شودمیاستفادهicivil.ir/mokamelکاربردينمودارهايازاینجادر.استحلقابل34صفحهجداولازاستفادهباسوالاین

ادامهدر.شودمیتبدیل200مکعبینمونهفشاريمقاومتبه300مکعبینمونهفشاريمقاومت19شمارهنمودارازاستفادهباابتدا

باسواالتازنمونهاینحل.شودمیتبدیلاستاندارداياستوانهنمونهبه200مکعبینمونهفشاريمقاومت20شمارهنموداربا

.حسابماشینوجداولازاستفادهبامقایسهدراستترسریعوترراحتکاربردينمودارهاي





است20نزدیکترین عدد در گزینه ها 



135، 134، 133ص9م: نمونه برداري بتن مصرفی در کارگاه 



عمل [70، ]سولفاتی[53، ]کاهش[51، ]کلرید[47، 41ص9م: نسبت آب به مواد سیمانی 70ص9م: روش مجاز عمل آوري 
در معرض [47، ]بتن ریزي در هواي سرد[81، ]مناطق ساحلی خلیج فارس[78، ]آوري

]بازرسی[149، ]پرمقاومتبتن [92، ]ترمیو پاشیدنیبتن [87، ]کلرید
70ص9م: انتخاب روش عمل آوري 

70، 80ص9م: هواي سرد 



70ص9م
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مقاومت فشاري نمونه x روزه بتن : م9ص146سیمان نوع I/ II/ III/ IV/ V : م9ص146



روزه سیمان تیپ یک که داراي ضریب واحد می باشد تبدیل کنید 28براي حل راحت تر این نوع سواالت پیشنهاد می شود ابتدا نمونه بیان شده در سوال را به نمونه 
.بصورت نمودار در اسالید بعد آورده شده است146جدول صفحه . و در ادامه گزینه هاي سوال را با یک ضرب ساده بررسی نمایید

۰/۶۶ ۱۳/۲
۱ x

X=20 روزه سیمان تیپ یک28مقاومت فشاري 

۳روزه تیپ۹۰=۲۰*۱/۲=۲۴
۳روزه تیپ۲۸=۲۰*۱/۱=۲۲
۳روزه تیپ۷=۲۰*۰/۷۹=۱۵/۸



درشدهبیاننمونهتبدیل
روزه28مقاومتبهسوال

دارايکه1تیپسیمان
ادامهدر.استواحدضریب
ضریبدرحاصلعددضرب

.سوالهايگزینهبهمربوط

؟

؟ ؟



214ص9م: نیروي برشی مقاوم انواع آرماتور 

]تیر عمیق[226، ]پیش تنیده[367، ]دال و شالوده[233، 216، 213ص9م: آرماتور برشی  213ص9م: نیروي برشی تأمین شده توسط آرماتور 

153ص9م: میلگرد = آرماتور 

214ص9م

340، ...211ص9م: برش 



210تا 207تعریف پارامترهاي رابطه در صفحات 

.در  رابطه سوال قابل حل استجایگزاريتغییر می کند که با Snپارامترهاطبق صورت سوال صرفا 

𝑉𝑉𝑉𝑉2
𝑉𝑉𝑉𝑉1 =

𝑆𝑆𝑆𝑆1
𝑆𝑆𝑆𝑆2 =

125
150 = 0.83 درصد کاهش می یابد17



152ص9م: رواداري انحراف میلگرد 

]رواداري[152ص9م: ضخامت پوشش بتن 

152ص9م: انحراف فاصله جانبی بین میلگردها 



27تا 24ص9م: کربن معادل فوالد 26ص9م: جوش پذیري میلگرد 24ص9م: کرم 



. افزایش کربن معادل باعث کاهش جوش پذیري می شود6-1-4-9افزایش مقدار کرم باعث افزایش کربن معادل فوالد می شود و طبق بند 



253، 250، ]گیردار[247و 244تا 242، 207، 201، ]وصله مستقیم[172ص10م: جوش نفوذي کامل 242ص10م: جوش گوشه تقویتی 

254RBS، 252، 250، ]گیردار[246و 242، 223، 221، 216، 215، 214، 213، 198، 216، 6ص10م: مفصل پالستیک  ...243، 241ص10م

242ص10م



200ص10م: مقاومت حد تسلیم فوالد 200ص10م: حد تسلیم / مقاومت کششی نهایی فوالد 200ص10م: الزامات لرزه اي مشخصات مصالح 



148ص10م: بار دینامیکی  148ص10م

145ص10م

153ص10م

148، 147ص10م: حداقل بعد جوش گوشه  147ص10م

]مقطع[286، 145ص10م: شیاريجوش 

148، 147ص10م: حداقل بعد جوش گوشه  153ص10م: انگشتانهفاصله مرکز به مرکز سوراخ جوش 



]مقطع[286، 145ص10م: شیاريجوش 155، 153ص10م: مقاومت جوش 

145ص10م: شیاريسطح مقطع موثر جوش 

154و 153ص10م



145ص10م

146ص10م

145ص10م

156ص10م

te=2*0.3*8=4.8mm

چون طبق صورت سوال دو طرف جوش 
ضرب شد2می شود در 



0.6





296ص10م: قاب مهار نشده 294ص10م: قاب مهار شده 14ص10م: اعضا کمانشیقاب مهار شده و طول موثر 

14ص10م: اعضا کمانشیقاب مهار نشده و طول موثر 

14ص10م

293، 14ص10م: ضریب طول موثر 



14ص10م

K=1.2 K=2

294ص10م





]اصطکاکی[164، ]اتکایی[162ص10م: مقاومت برشی طراحی در اتصاالت پیچی 

]اتکایی[162ص10م: کششی پیچ / مقاومت برشی ]اصطکاکی[164، ]اتکایی[162ص10م: مقاومت کششی طراحی در اتصاالت پیچی 

272، 164، ]مقاومت[162، ]سوراخ[159، 157، 145، 144ص10م: اتصال اتکایی 
]رنگ[

162ص10م

.با توجه به شکل سوال در پیچ ها کششی ایجاد نمی شود و صرفا تحت برش هستند

168ص10م: مقاومت برش قالبی 166ص10م: سوراخ پیچ جدارمقاومت اتکایی در 



-10رابطهها،پیچبرشیمقاومتمقایسهبراي
سوالدرشدهبیانپیچدوبراي2-9-5

.شودمیمقایسهومحاسبه

از نوع M22پیچ  A325

158ص10م

163ص10م

M22مساحت پیچ  میلیمتر مربع380برابر 

M20مساحت پیچ  میلیمتر مربع314برابر 

𝐴𝐴 =
𝜋𝜋𝐷𝐷2

4

=0.75*0.45*800*380=102600
از نوع M20پیچ  A490 =0.75*0.45*1000*314=105975

بنابر این مقاومت برشی پیچ در حالت دوم افزایش می یابد و جواب می دهد



166ص10م

سوراخ پیچ ممکن است جواب ندهد جدارپس مقاومت اتکایی در ) کاهش می یابد(در این رابطه با توجه به شرایط سوال صرفاً قطر پیچ تغییر می کند 

168ص10م

169ص10م

کششوبرشتحتمقطعسطحپیچسوراخقطرکاهشنتیجهدروپیچقطرکاهشباشکل،بهتوجهبا
.دهدمیجوابپسشود،میبیشترنیزقالبیبرشمقاومتباالرابطهبهتوجهباوبایدمیافزایش



:پس. است30طول سوراخ برابر 
36=30-66 mm

. ابعاد اسمی سوراخ پیچ بدست می آید8-9-2-10از جدول . با توجه به اینکه در سوال حداقل فاصله آزاد بین دو سوراخ مد نظر است باید نصف سوراخ از هر طرف کم شود

160ص10م: حداقل فاصله سوراخ پیچ در اتصال پیچی 

160، 161ص10م: فاصله مرکز تا مرکز سوراخ در اتصاالت پیچی 

mm66=22*3

160ص10م

]گیردار[244، 175، 166، 165، ...159، ]افقی[251ص10م: کوتاه لوبیاییسوراخ 



259، 161ص10م: گیوتین 

259، 161ص10م: اره / شعله اتوماتیک/ گیوتین/ با قیچی/ برش گرمایی259ص10م: ریلیبرش شعله  259ص10م: قطعات فوالدي برشکاري

و هم دستگاه گیوتین استفاده کردریلیبا توجه به این بند هم می توان از دستگاه برش 

259ص10م



259ص10م: قطعات فوالدي برشکاري

260، 259، 143، 142ص10م: سنگ زدن 279، 148، 259، ]دما[157، 146، 142ص10م: گرمایشپیش 

259، 161ص10م: گیوتین 

259ص10م: در لبه قطعه فوالدي ناهمواري

259ص10م: ریلیبرش شعله 

259ص10م

]گرمایشپیش [156، 259، 143، 142ص10م: حجیم و سنگین نیمرخ



]ستون لرزه اي[205، 133، 132، 131، ]مقاومت خمشی[128، 116ص10م: محاط در بتن 

116ص10م: ستون با مقطع مختلط 

یک درصد مساحت کلی مقطع مختلط=0,01*500*500=2500

.باشد پاسخ سوال است2500اولین مقطعی که مساحت آن بزرگتر از . ها بدست می آیدپروفیلبا مراجعه به جدول اشتال مساحت هر یک از 

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼160 → 2010𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼200 → 2850𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼240 → 3910𝑚𝑚𝑚𝑚2

𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼360 → 7270𝑚𝑚𝑚𝑚2

IPE200 .از نظر مساحت شرایط باال را دارد

116ص10م



35ص11م: پیچ هرز 

2.7=18*0.15>2=تعداد پیچ هرز .درصد نیست پس می توان ظرفیت پیچ هرز را در برش محسوب نمود15تعداد پیچ هاي هرز بیشتر از 
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تیرچه در سیستم LSF : م11ص36



98ص11م: میز پرنده 



88ص11م: بتن پاشی مجدد 



52ص12م

53ص12م

53ص12م

]داغ ممنوع استآسفاالتباال بردن قیر و [16، 52ص12م: نردبان 



53ص12م



18ص12م: ظرف بسته 18ص12م: روشن کردن مشعل جوشکاري 17، 75ص12م: جوشکاري 18ص12م: نشت یابی 

18ص12م: شیلنگخم کردن 18ص12م: مشعل جوشکاري 





]داربست[51، 34، 33، 13ص12م: نرده حفاظتی 54ص12م: راه شیبدار و گذرگاه 

55ص12م

55ص12م: عرض راه شیبدار 

28ص12م: عینک ایمنی و سپر محافظ صورت 

52ص12م: سامانه متوقف کننده 

]داغ ممنوع استآسفاالتباال بردن قیر و [16، 52ص12م: نردبان 



52ص12م

33ص12م

29ص12م



24ص12م: قرص نمک طعام 



12ص12م: بازسازي / احداث/ بناي در دست تخریب8، 12، 34ص12م: راهرو سرپوشیده موقت 



12ص12م



راهرواحداثبهنیاز.شودمیاستفادهکاربردينمودارهايازسوالاینحلبراي
دوممتري؛15ساختمانتخریباول:شودمیبررسیحالتدودرموقتسرپوشیده

.متري26ساختماناحداث



S400میلگرد مناسب براي انفجار : م21ص30 و 31 [S400 و کمتر] ...30ص21م



178، 177، ]جوش[145رج ص: ضخیم / ورق نازك36، 37، 145رج ص: ضخیم / جوشکاري ورق نازك

145راهنماي جوش ص



?



156، 186، 166رج ص: انحناي طولی 

تابکرابطهازنهایتدرکهپاسخیهمچنین.استگیروقتبسیارنظارتآزمونسوالیکحددروداردطوالنیمحاسباتبهنیازسوالاینحل
.نداردمطابقتنیزکتابخودمثالبا3-6رابطه.استآمیزاغراقومنطقیغیرآیدمیبدست

166راهنماي جوش ص

167راهنماي جوش ص



151، 143، 142، 82رج ص: هیدروژن 144، 143رج ص: درز گیرداري143رج ص: عوامل ترك در نوار جوش 

143رج ص: سطح نوار جوش ]راهکار[152، ]زیر نوار جوش[151، ]عوامل[143، 142، ]عوامل[138، 133رج ص: ترك خوردگی جوش 



143راهنماي جوش ص



118رج ص: گوجالکترود 
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]ردیف روي هم10نباید بیش از [79ص12م: کیسه سیمان، گچ، آهک 



]برداشتن[163، 161ص9م: پایه اطمینان 

161ص9م

متري نیاز ندارد4دهانه 

3m3m2.7m2.7m2.7m 4m



70ق ص: نحوه تشکیل و اداره مجمع عمومی 72، 71، 70، 17ق ص: مجمع عمومی سازمان استان 



)الف(45ق ص: ترویج و پایش اخالق حرفه اي کارگروهوظایف )الف(45ق ص: ترویج و پایش اخالق حرفه اي کارگروه



]وظایف و تعهدات[161ص2م: مدیر 160ص2م) : پیمان مدیریت(قرارداد اجراي ساختمان 160ص2م: پیمان مدیریت 

161ص2م



20ص9م: میزان مصرف مواد افزودنی ]بازرسی[149، ]هواي سرد[81، ]ساحلی خلیج فارس[78، ]ضوابط پذیرش[126، 19ص9م: مواد افزودنی بتن 



124PHص9م: آب غیر آشامیدنی  125، ]مناطق ساحلی خلیج فارس[78ص9م: در آب بتن کلرایدیون125ص9م: سولفات در آب یون127، 124ص9م

20.7=0.9*23





27ص5م: مرمریتو گرانیتیسنگ 

]الزامات فیزیکی[26ص5م: سنگ آهکی 

30، 29، 28، 27، 26ص5م: لوح / تراورتن/ کوارتزيساختمانی / مرمریتو گرانیتی/ مقاومت فشاري سنگ آهکی

30، 29، 28، 27، 26ص5م: لوح / تراورتن/ کوارتزيساختمانی / مرمریتو گرانیتی/ سنگ آهکیسایشیمقاومت 

30، 29، 28، 27، 26ص5م: لوح / تراورتن/ کوارتزيساختمانی / مرمریتو گرانیتی/ گسیختگی سنگ آهکیمدول



131
28 = نسبت مقاومت فشاري4.7

10.34
3.4 = گسیختگیمدولنسبت 3

25
10 = سایشینسبت مقاومت 2.5



، 26ص5م: لوح / تراورتن/ کوارتزيساختمانی / مرمریتو گرانیتی/ مقاومت فشاري سنگ آهکی
27 ،28 ،29 ،30

، 26ص5م: لوح / تراورتن/ کوارتزيساختمانی / مرمریتو گرانیتی/ گسیختگی سنگ آهکیمدول
27 ،28 ،29 ،30

29، 24ص5م: تراورتن 29ص5م: تراورتنالزامات فیزیکی سنگ 29ص5م: تراورتنسنگ 

، 26ص5م: لوح / تراورتن/ کوارتزيساختمانی / مرمریتو گرانیتی/ مقاومت فشاري سنگ آهکی
27 ،28 ،29 ،30

، 26ص5م: لوح / تراورتن/ کوارتزيساختمانی / مرمریتو گرانیتی/ گسیختگی سنگ آهکیمدول
27 ،28 ،29 ،30

29ص5م: تراورتنالزامات فیزیکی سنگ 29، 24ص5م: تراورتن



115ص5م: مالت گچ و پرلیت 



ML 25ص6م: الي 25ص6م: دیوار نسبتاً صلب 25ص6م: بار طراحی جانبی خاك 25ص6م 25ص6م: رس 



43، 11، 10، 9ث، زص: طبقه خیلی نرم 

درصد جانبی طبقه روي خود60=0,6*3=1,8

متوسط سختی جانبی سه طبقه)=3+4+2/(3=3

درصد متوسط سختی جانبی سه طبقه70=0,7*3=2,1



]جرم واحد حجم[128، ]جرم مخصوص[124ص6م: گرانیتسنگ ]جرم واحد حجم[129ص6م: موزائیکسنگ 

2800 × 0.02 = 56 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚2

2400 × 0.03 = 72 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚2

72 − 56 = 16 𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑚𝑚2



61زص: مقاومت اصطکاکی 



67زص: سازه غیر ساختمانی 57زص: اي غیرسازهاجزاي 



درصد سواالت این آزمون براحتی با کلیدواژه 90بیش از 

آي سیویل قابل حل هستند



استفاده از کلیدواژه معتبر

www.icivil.ir/nezam

مراقب تلف شدن وقت و هزینه هاي صرف شده براي شرکت در آزمون باشید



:براي قبولی در آزمون باید 

قبل از آزمون اصلی به اندازه کافی تمرین حل کنید-1

هوشمند باشید سواالت خودتان را بشناسید-2

سواالت ساده را ابتدا پاسخ بدهید ( مدیریت زمان براي حل سواالت -3

از کلیدواژه معتبر براي آزمون نظام مهندسی استفاده کنید-4



:براي قبولی در آزمون نباید 

از کتابهاي ویرایش قدیم استفاده کنید-1

استرس داشته باشید و فکر کنید همه سواالت را باید بتوانید حل کنید-2

با بی دقتی  حل یک سوال را  از دست بدهید و تبدیل به نمره منفی کنید-3

از کلیدواژه نامعتبر براي آزمون نظام مهندسی استفاده کنید-4
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