راهنمای استفاده از بسته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسی
همانطور که در فایل توضیحاا شااهه فمشودیه "بسته تکمحلی آزشونهای نظام شهنهسی" شاشل نکا و بنههای شهم شنابع آزشون
نظام شهنهسی شحباشه که در اینجا قصه داریم طمز استفاد صاحح از آن را به شما آشوزش دهحم.

تصویمی که در باال شااهه شحکنحه یکی از صفاا این جزو شحباشه که قصه داریم شما را با قسمت های شهم آن آشنا کنحم.
 تیتر یا عنوان باالی صففف:ه که شایییمی شحکنه شیییما در ااع شطاوهه جزو "بسیییته تکمحلی جزوا آزشون نظام
شهنهسی" هستحه و بمای نمونه شباث  7شقمرا شلی را شمور شحکنحه.
 کادر نقطه چین در این کادر نام فصیلسسطح شطاو

فصل شورد نظم و همننحن یح

بحنی ااتماع طم سواع با توجه

به دور های قبل آزشونهای نظام شهنهسی آورد شه است.
توضیحح در این قسمت از المشتهای و استفاد شه که ناانگم آن است که فصل شورد نظم از نظم سطح شطاوهه در
چه درجه ای شحباشه و ههف این است که داوطل

آشنایی نسبی با شطاو

این فصل داشته باشه.

 بندها،صفف:ات،جداول و نکات مهم اصیلی تمین قسمت این جزوا هستنه که بنههای شهم را در کنار شااع ها و
نکا اائز اهمحت در آن شهمفی شیه  .شیما شحبایسیت ام به ام و همما با این قسمت و شطاوهه کتاو شورد نظم همما
شویه تا بتوانحه با قسمتهای شهم آن آشنا شه و آنها را شطاوهه کنحه.
توضیحح قسیمت هایی که با المشت * شایمی مدیه انه به شهنی آن است که از اهمحت بحاتمی بمووردارنه و انتظار
شحمود داوطل

با وسواس بحاتمی این قسمتها را شطاوهه کنه.

در یایان تاکم شحکنم از تماشی االضای جاشهه شهنهسان کاور که با تهحه قانونی جزوا آزشونهای نظام شهنهسی و شاتمم
شممدن زاما نویسنه ان آن سب

رواحه بمای و دوگمشی شا شه انه.

هم ونه نظمسیحانهاد و انتقاد را شستقحماً با نویسنه این جزوا در شحان بگذاریه info@parandoush.com

ورود به صف:ه بسته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسی

بسته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسی (چارت های خالصه نویسی شده)
با ارائه و انتشاار جزوات "چارت بندی و خالصه نویسی شده" منابع آزمون های نظام مهندسی در دوره های قبل و استقبال گسترده
و رضاایتنندی خلل ظظلنی از داولببان و بازخوردهای املد بخش آن در واقع روش نوینی برای قبولی در آزمونهای نظام مهندسی
کشور ایجاد شد.
حال با توجه به نزدیکی به آزمونهای  92و  03بهنن  29نویسانده این جزوات بر آن شاد تا با اصالحات و تیللراتی یویا ،گامی ببند
در بهبود هر چه بلشتر این جزوات بردارد تا روند مطالعه و استفاده از آنها را سهل تر و آسان تر کرده باشد.
متنی که یلش روی شاناسار راهننای اساتفاده از "بسته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسی" اسار و سعی شده در این
بسته تکنلبی به نکات کبلدی و مهم منابع آزمون اشاره مستقلم شود.
به زبان ساده تر با این بسته تکمیلی شما را سر جلسه کالسهای آمادگی آزمون خواهیم نشاند !
بساالاری از داولببان بدللل کنبود وقر و بعض ااه هزینه باو و یا هر دللل دیگر موفق به شاارکر در کالسااهای آموزشاای و آمادگی
آزمونهای نظام مهندسی ننی شوند.
بعد از اساتفاده از جزوات "چارتهای خالصاه نویسی شده" برای مطالعه و ظالمر گذاری قسنر های مهم کتاب (به روش لیبل
گذاری گوشهه صهاتات کتای یا اسهتااده از سهرسا چارت ها) شانا آشنایی کبی با تنامی مباح

و منابع آزمون یلدا

کرده اید و حاو وقر آن رسلده تا با نگاهی ریز بلنانه تر نکات مهم منابعی که بلشترین نقش را در لرح سواوت دارند را مطالعه و
مرور کنلد.
برای مثال در آزمون ظنران-نظارت خرداد 20از مباح
دقلق تر و ریز بلنانه تر این  9مبح

 2و  03بترتلب از هر کدام  00سوال مطرح شد .یر واضح اسر که مطالعه

ملتواند سهم بزرگی در قبولی شنا داشته باشد.
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بسته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسی (چارت های خالصه نویسی شده)
با نگاهی به این آمار و ارقام و مخصاوصاه آزمون نظارت که تقریباه نلنی از سواوت از  9مبح

 6،7،2و 03و کتاب راهننای جوش

و اتصاااوت جوشاای لرح شااده اساار متوجه مهم تر بودن این منابع نساابر به دیگران خواهلد شااد .در "بسههته تکمیلی جزوات
آزمون نظام مهندسهی" مساتقلناه بر روی این منابع و کتب مهم تنرکز شاده و ساعی شده تنامی قسنر های کتاب به داولبب
معرفی شود.
نویسانده در "بسته تکنلبی جزوات آزمون نظام مهندسی" سعی داشته تنامی صفحات و بندهای مهم کتاب را یاد آوری کرده و با
لرح سواوتی بندهای مهم آیلن نامه را به داولبب گوشزد کند.
در این جزوه آموزشی سعی داریم به کبلدی ترین قسنر های هر کتاب اشاره کنلم و نکات کبلدی آن را بطور کامل شرح دهلم.
قسانر هایی که شااید در دور اول مطالعه زیاد خود ننایی نکرده و مهم جبوه ننی دادند و شنا هم خلبی راحر از کنار آنها ظبور
کرده اید.
برای آزمونهای عمران اجرا و معماری اجرا نیز جزوات تکمیلی برای گودبرداری ،قانون کار،دسههتورالعمل بیمه ها،نظام
سنی واجرایی کشور و ماشین آالت و ...ارائه شده اسا.

مباحثی که در "بسته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسی" آورده شده اند:
 مبح

 6مقررات مبی  – 0029بارهای وارد بر ساختنان

 مبح

 7مقررات مبی  –0029یی و یی سازی

 مبح

 2مقررات مبی  –0029لرح و اجرای ساختنانهای بتن آرمه

 مبح

 03مقررات مبی  –0029لرح و اجرای ساختنانهای فوودی

 آیلن نامه  9833ویرایش چهارم
 کتاب راهننای جوش و اتصاوت جوشی در ساختنانهای فوودی
 کتاب اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان
 دستورالعنل گودبرداری و سازه های نگهبان
 کتاب راهننای مبح

 06تاسلسات بهداشتی 0029

 قوانلن کار و تاملن اجتناظی
 دستورالعنل بلنه ها یروژه ها در قراردادهای یلنانکاری
 آشنایی با نظام فنی و اجرایی کشور
 موافقتنامه،شرایط ظنومی و شرایط خصوصی یلنان(نشریه+)9000فایل دستورالعنل
کتاب آیلن نامه 9833

کتاب راهننای مبح  06تاسلسات بهداشتی کتاب اصول و مبانی گودبرداری و سازه های نگهبان

بسته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسی (چارت های خالصه نویسی شده)
شاید در نگاه اول برایتان سوال یلش بلاید که تکبلف باقی مباح

چه ملشود ؟

جواب بساالار راحر اساار .قساانر اظظم مباحثی که در اینجا اشاااره نشااده شااامل متن روان و ساابلک اساار که با کن

جزوات

"چارت های خالصه نویسی شده" و "کبلد واژه ها" براحتی ملتوانلد سر جبسه آزمون آدرس آنها را یلدا کرده و به جواب درسر
برسالد ولی کتابهای مذکور که برای "بسته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسی" نوشته شده تقریباه  %53سواوت آزمون
را شامل شده و دارای نکات ریز بسلاری می باشند و ظالوه بر آن هنواره جزو مهم ترین منابع آزمون های نظام مهندسی می باشند.
کتاا ب راهنناای جوش و اتصااااوت جوشااای بدللل حجم باو و نکات مشاااابه با مبح

 03مقررات مبی هنواره جای ترس برای

داولببلن آزمونهای نظام مهندسای بوده و هسار .در "بسهته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسهی" سعی شده تا نکات و
صافحات مهم این کتاب هنانند ی

کالس آموشی به داولبب معرفی شود تا انشااهلل بتواند روز آزمون از یک سواوت این کتاب

هم براحتی برآید.

با مطالعه فایبهای ننونه  ،با جزوات تکنلبی بلشتر آشنا خواهلد شد.
تذکر مهم :شاایان ککر اسار صارفاه مطالعه این جزوه تکنلبی که شارح آن در باو گفته شد ننلتواند تضنلن کننده قبولی شنا در
آزمونهای نظام مهندسی باشد و فقط جنبه مطالعه تکنلبی برای داولبب خواهد داشر.
بدیهی اسار مطالعه منابع آزمون با کن

جزوات "چارت های خالصه نویسی شده" اصبی ترین روش برای آمادگی هر داولبب

آزمون می باشد و هنانطور که از ظنوان هم مشخص اسر این جزوه نقش تکنلل کننده را بازی خواهد کرد.

سخن آخر:
تشاکر ملکنلم از تنام مهندسلن ارجنندی که هنواره با تهله قانونی این جزوات  ،نویسندگان آنها را که هنانا جزو جامعه مهندسلن
کشااور نلز هسااتند را یاری می کنند و مزد زحنات شاابانه روزی آنها را با رظایر قوانلن ک ی رایر و احترام به حقوق مولفلن ارج
گذاری کرده اند و متاسافلم برای آندساته از کساانی که (خود را از مهندسان کشوری ملدانند) هلح احترام و ارزشی برای مولفلن و
نویسندگان و گردآوردندگان این اثر قائل نلستند و با زیر یا گذاشتن تنامی قوانلن شرظی و ظرفی با ک ی کاری و انتشار غلر قانونی
سعی در خود شلرینی و فریب دیگران را دارند.
با آرزوی موفقلر هنلشگی برای هنه شنا ظزیزان/مهندس یرندوش.ظضو یایه  0سازمان نظام مهندسی ساختنان گلالن

خرید و تهیه جزوات آمادگی آزمون نظام مهندسی بصورت خرید آنالین و دانلود آنی
سایتهای مجاز برای سروش جزوات آزمونهای نظام مهندسی مرداد 34
www.icivil.ir
www.parandoush.com/eng
www.azmoonline.com
www.iromran.ir
www.7civil.com

www.icivil.ir/takmili
بسته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسی (چارت های خالصه نویسی شده)

کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

صفحه 10وظایف انبر مخصوص جوشکاری و کابل ها
صفحه 10چهار مدل اصلی انتقال فلز در جوش تحت حفاظت گاز
*صفحه 17مدل انتقال فلز به چه عواملی بستگی دارد؟
*صفحه 23برتری های فرآیند توپودری نسبت به دیگر فرآیندها
صفحه 21جوش گاز الکتریکی ()EGAW
صفحه 22جوشکاری سرباره الکتریکی ()ESW
صفحه 22جوش خمیری
صفحه 24انواع وضعیت های جوشکاری
صفحه 27انواع اتصاالت جوشی
*صفحه 28انواع جوش گوشه
صفحه 29انواع جوش شیاری
*صفحه 33عالیم اصلی جوش
*صفحه  31کاربرد عالیم جوشکاری
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کتاب راهنمای جوش و اتصاالت جوشی

*صفحه 32یک مثال برای استفاده از عالیم جوشکاری
صفحه 32کاربرد جوش شیاری و جوش گوشه در ساختمان
صفحه 30آلیاژهای غیر آهنی موجود در فوالد عوامل عمده موثر بر جوش پذیری آن می باشند
*صفحه 37پیش گرمایش
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مبحث  6مقررات ملی ویرایش 2931

 فصل اول :کلیات
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 2 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 1-9-2-9-2-6در تحلیل ساختمان چنانچه آزمایشات قبلی یا استانداردی وجود نداشته باشد شرایط قابل قبول آزمایش چگونه
است؟ نمونه ها بایستی در مقیاسی مشابه با کاربرد واقعی ساخته شود ....
بند 9-9-2-6چه عواملی باعث ایجاد نیروهای خود کرنشی می شود؟ نشست غیر یکنواخت پی.اثرات ناشی از تغییرات ابعادی
بند 4-9-2-6در چه اعضایی از ساختمان باید خروج از مرکزیت بعد از بهره برداری لحاظ گردد؟ برای اعضایی که تمایل به جذب
تغییر شکل های پسماند تحت بارهای سرویس تکرار شونده را داشته باشند
بند 4-2-6راهکار انسججام کل سجازه در مقابل خرابی مویعی در سازه چیست؟ ازدیاد پیوستگی.نامعینی.شکل پذیری یا ترکیبی از
آنها در اعضای سازه
*بند 1-5-2-6گروه های خطر پذیری گوناگون
بند 9-5-2-6سجاختمانهایی که محل نگهداری مواد شجیمیایی و یا مواد منرجره می باشجد در چه شرایطی جزو گروه خطر پذیری 9
قرار می گیرند؟
*جدول 2-2-6گروه بندی خطر پذیری ساختمانهای و سایر سازه ها برای بار سیل،باد،برف،زلزله و یخ
*جدول 1-2-6یریب اهمیت مربوط به گروه بندی خطر پذیری ساختمانها و سایر سازه ها برای بارهای باد،برف ،یخ و زلزله
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مبحث  6مقررات ملی ویرایش 2931

فصل چهارم :بارهای خاک و فشار هیدرواستاتیکی
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم  محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 2 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 1-4-6فشارهای جانبی
نکته:
Ϭ=Ϭ′ +u
 :uفشار آب حرره ای
 Ϭ:تنش کل
 : Ϭ′تنش موثر
نکته:
𝑤𝛿𝛿 ′ =𝛿𝑠𝑎𝑡 .
وزن مخصوص غوطه ور𝛿 ′ :
𝑡𝑎𝑠𝛿 :وزن مخصوص اشباع
𝑤𝛿  :وزن مخصوص اشباع
نکته:
𝛿𝑤 =21kn/𝑚9 =211kg//𝑚9 = 2𝑡𝑜𝑛//𝑚1 =2gr//𝑐𝑚9
نکته:
 :Gشن  :Sماسه  :Mالی :Cرس  :Hدارای حد روانی باال :Lدارای حد روانی پایین  :Wخوب دانه بندی شده
 :Pبد دانه بندی شده :Oخاک ارگانیک (آلی)

بند 9-4-6زیر فشار وارد بر کف و شالوده (راهکار مقابله با خاکهای منبسط شونده در زیر پی)
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=F.S

*جدول 2-4-6بار طراحی جانبی خاک
نکته :خاکهایی که با شماره  4معرفی شده اند مصالح پر کننده مناسبی نیستند
نکته :خاکهایی که با شماره  1معرفی شده اند باید برداشته شود.خاکهایی که با شماره  9معرفی شده اند باید تثبیت و کوبیده شود

فصل پنجم :بار زنده
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم  محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 1تا  9سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند  5-2-5-6سیستم دستگیره (بارهای وارده به سیستم دستگیره بند  1-4-5-6صرحه )91
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فصل هفتم :بار برف
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 1 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 2-7-6منطقه بندی برای بار برف
نکته :همواره مطالعات آماری برای بار برف باید از مقادیر آیین نامه ای آن بیشتر باشد .در غیر اینصورت موافقت سازمان
هواشناسی شرط است.
*جدول 2-7-6تقسیم بندی شهرهای کشور از نظر بار برف
بند 2-1-7-6بار برف حداقل برای بام های با شیب کم
نکته :مقدار یریب اهمیت  Isاز جدول  1-2-6صرحه  21بدست می آید.
بند 9-7-6یریب اهمیت که در صرحه  21کتاب آمده است
*بند 4-7-6یریب برف گیری
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نکته :در یک سقف شیبدار برای بارگذاری نامتوازن برف ،به سقف رو به باد یک بار متوازن یکنواخت که در  1/9یرب شده
است ( 91درصد بار) اعمال میکنیم.

بند 9-8-7-6بار نامتوازن بار برف برای بام های دندانه دار،کنگره ای و تاوه چین دار
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 فصل اول :کلیات
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 2 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند  1-9-2-7تعریف پی های سطحی.پی های عمیق یا شمع ها.پی های نیمه عمیق.
بند  21-9-2-7تعریف الیه بندی پیچیده
بند  2-4-2-7ضریب اطمینان در روش تنش مجاز
بند  2- 1-4-2-7ضرایب افزایش بار و تقلیل مقاومت در روش حالت حدی بهره برداری

 فصل دوم :شناسایی ژئوتکنیکی زمین
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم  محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 1 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند  2-1-7برای گردآوری و تفسیر داده های ژئوتکنیکی چه عواملی را باید در نظر گرفت؟
*بند  2-1-1-7در چه پروژه هایی احتیاجی به گمانه زدن نداریم؟
*بند  9-9-1-7تعیین فاصله گمانه ها
*بند  1-4-9-1-7حداقل فاصله گمانه ها در ساختمان منفرد
*جدول  2-1-7حداقل تعداد گمانه
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جددول  2-1-7حدداقدل تعدداد گمدانده در سددداختمدان منفرد بده چده عواملی بسدددتری دارد؟ مسددداحت.اهمیت
ساختمان.شرایط زیر سطحی
نکته :اگر زمین دارای الیه بندی سداده باشد و اولین گمانه الیه بندی پیچیده باشد در نتیجه زمین پیچیده بحساب
میاید
نکته :اگر زمین دارای الیه بندی پیچیده باشدد و اولین گمانه الیه بندی سداده باشدد در نتیجه زمین ساده بحساب
میاید
مثال برای صفحه  :8در ساخت یک درمانراه با مساحت  1211مترمربع که در مجاورت یک گسل است حداقل
تعداد گمانه چقدر است؟
به ازای مساحت باالی  2111متر مربع برای هر  2111متر مربع بیشتر  2گمانه اضافه میشود
پس برای مساحت  1211متر مربع  1گمانه اضافه میشود
اهمیت درمانراه :خیلی زیاد و زیاد
عددی که از جدول  2-1-7استخراج می شود  2است که بعالوه  1گمانه اضافه میشود
پاسخ نهایی  7است
*جدول تعداد گمانه اضافی در گودبرداری ها
نکته :گودبرداری های بیش از  11متر بعنوان گودبرداری های عمیق بحساب میاید
نکته :حداقل تعداد اعضای گودبرداری برای ترانشه های کنار جاده و ساختمانهای لب دره  2است
بند  2-9-1-7حداقل عمق گمانه ها
*بند  4-2-9-1-7قسمتهای 2و1و 9نکاتی که برای تعیین عمق گمانه باید رعایت شوند
بند  4-2-9-1-7قسمت  7حفر گمانه حداقل  9متری در بسترهای سنری
*بند  4-4-1-7انواع روشهای حفاری در انواع خاکها
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 فصل سوم :گودبرداری و پایش
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 1 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 9-1-9-7اگر خاک نباتی زیر پی بیش از  9متر باشد باید خاک برداشته شود
بند 6-1-9-7احداث سازه های سنرین روی خاکریز متشکل از خاک رس و الی یا ماسه ریز دانه مجاز نیست
بند 7-1-9-7اجرای زهکشی مناسب در تسطیح اراضی
*بند 1-9-9-7برای پایداری دیواره گودها از چه روشهایی میتوان استفاده کرد؟
بند 9-9-9-7انواع گسیختری های موجود در گودبرداری
بند 2-4-9-9-9-7ارزیابی خطر گود قائم
*جدول  2-9-7خطر در گودهایقائم به چه عواملی بستری دارد؟ مقدار

h
𝑐h

.عمق گودبرداری از تراز صفر.عمق

گود از زیر پی همسایه
بند 6-4-9-9-7شرایط بسیار حساس بودن ساختمان مجاور گود
*نکته :ساختمانی که بعنوان بسیار حساس شناخته میشود دارای خطر گود بسیار زیاد میباشد
جدول  1-9-7ارزیابی خطر گود با شیب پایدار
*بندهای 3-4-9-9-7و21و 22طراحی گودها با خطرهای مختلف بر عهده چه کسانی است؟
بند 1-2-9-9-7شرط موقت بودن گود این است که برای کمتر از  2سال مورد استفاده قرار بریرد
*جدول  9-9-7حداقل ضریب اطمینان برای پایداری کلی گود موقت
بند 2-6-9-9-7جابجایی نسبی پی ها
اگر هر  1پی در یک راستا حرکت کند:

ℎ2 −ℎ1
L

=  𝜀ℎاگر هر  1پی خالف جهت هم حرکت کند:

ℎ2 −ℎ1
L

= 𝜀ℎ
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 فصل اول :کلیات
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل - :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 2-1-2-9مقاومت مشخصه حداقل ساختمانهای بتنی و اعضای پیش تنیده

 فصل دوم :شرایط کلی ارائه و تایید مدارک فنی و مستند سازی
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 2 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند  2-2-1-9نقشه های معماری که مبنای محاسبات قرار میگیرد به امضای مهندس محاسب میرسد
بند  1-2-1-9دفترچه محاسبات فنی شامل چه مواردی است؟
 2-9-2-1-9نقشه های طراحی
 1-9-2-1-9نقشه های کارگاهی
 1-1-1-9دفترچه کارگاه و نکات مربوط به دفتر کارگاه
*بند 2-9-1-9آمایش بارگذاری از طریق چه کمیسیونی و در چه زمانی برای ساختمان اجرا میشود؟
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فصل پنجم :مقاومت بتن
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم  محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 1 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
*بند 9-2-5-9تبدیل نمونه استوانه ای به نمونه مکعبی
مثال :مقاومت استوانه ای  933در  633چند برابر مقاومت مکعب  233در  233می باشد؟
𝑎𝑝𝑀 𝑓𝑐 = 15
مکعبی𝑐𝑓 =+ 5)2035

𝑐𝑓
3/92

نکته :تبدیل سریع نمونه های استوانه ای و مکعبی به هم:
مکعبی غیر استاندارد=  x 𝑟1مکعبی استاندارد=  x 𝑟9نمونه استوانه ای استاندارد=  0 𝑟2نمونه استوانه ای غیر استاندارد

بند 5-2-5-9تعریف مقاومت مشخصه بتن
بند 1-1-9-5-9برای چه رده از بتن نیازی به مطالعه آزمایشگاهی برای بدست آوردن نسبت اختالط نیست؟
*بند 2-9-9-5-9نحوه محاسبه مقاومت فشاری متوسط
نکته :برای محاسبه مقاومت فشاری رده های باالتر از  C53به صفحه  92مراجعه شود
*بند 2-4-9-5-9محاسبه انحراف استاندارد براساس نتایج آماری پروژه های قبلی
جدول 4-5-9مقاومت مشخصه بتن در شرایطی که نتایج آزمایش در دسترس نباشد
بند 2-5-9-5-9پرونده های آزمایش های مقاومت
بند 1-5-9-5-9چنانچه پرونده های آزمایش های بتن در کارگاه موجود نباشد نسبت های اختالط بتن بر چه
اساسی بدست میاید؟
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فصل نهم :بتن های ویژه
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم  محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 2 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 2-1-9-9تعریف بتن های پر مقاومت
بند 1-1-1-9-9مقدار مجاز تغییرات در خصوصیات سیمان
*بند  2-9-1-9-9محاسبه مقاومت فشاری متوسط بتن پر مقاومت
بند 9-9-9بتن الیافی
بند 4-9-9بتن خود متراکم
بند 9-9-4-9-9محاسبه انحراف استاندارد مقاومت فشاری  18روزه
نمونه آزمایشگاهی 𝑐𝑓 S‹4 Mpa => S+اگر
نمونه کارگاهی 𝑐𝑓 S‹5 Mpa => S+اگر
بند 8-4-4-9-9حداکثر طول جزیان آزاد مخلوط بتن خود متراکم  23متر است
بند 5-9-9بتن اصالح شده با پلیمر
بند 6-9-9بتن سنگین
بند 7-9-9بتن سبک
نکته :وزن مخصوص بتن سبک سازه ای :
24333
kg
kg
>= 24x2333= 24333 ⁄m9
=2493 ⁄m9
9/82
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فصل دهم :ارزیابی و کنترل کیفیت و بازرسی بتن و مصالح مصرفی
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم  محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 4 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 2-23-9شرایط پذیرش بتن
*بند 2-1-23-9نمونه برداری از سیمان پرتلند
بند 2-9-23-9نمونه برداری از سنگدانه ها
بند 21-23-9تعریف دانه های پولکی و سوزنی
*بند 1-4-23-9در چه شرایطی از آب آشامیدنی نمیتوان در بتن استفاده کرد؟
بند 9-4-23-9شرایط استفاده از آب غیر آشامیدنی
*بند 2-7-23-9تواتر نمونه برداری از میلگردهای مصرفی در بتن
مثال :در یک محموله ساختمانی که از  133تُن میلگرد تشکیل شده از میلگردهای  Ø13 Ø28 Ø26از جنس
 S943و  S433استفاده شده است.چند سری نمونه باید برداشته شود؟
با توجه به به بند  2-7-23-9قسمتهای الف ب پ پاسخ بدین شرح است:
4x9x1=14
الف) به ازای هر  53333کیلوگرم یک نمونه  53333 :کیلوگرم برابر  533کیلو نیوتن و برابر  53تن است
ب)  9قطر میلگرد در این محموله استفاده شده است و از هر قطر یک نمونه برداشت خواهد شد
پ) از هر جنس فوالد هم یک نمونه برداشت میشود
نکته :صفحه  291کتاب نکات مربوط به آزمایش خمش بر روی میلگردها حتماً مطالعه شود
چه زمانی میلگرد از لحاظ آزمایش خمش قابل قبول میباشد؟ پاراگراف سوم صفحه 291
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بند 2-9-7-23-9چه زمانی میلگرد در آزمایش کششی و خمشی از نظر جوش پذیری قابل قبول میباشد؟
بند 9-9-7-23-9چه زمانی از میلگردهای دچار خم و اعوجاج شدید می توان استفاده کرد؟
*بند 8-23-9کدام یک از آزمونه های زیر میتواند به عنوان نمونه گیری تلقی شود؟
*بند 1-8-23-9تواتر نمونه برداری از بتن
*بند 9-8-23-9ضوابط و شرایط مجاز بودن عدم نمونه گیری ار بتن های مصرفی
*بند 5-8-23-9محاسبه مقاومت بتن ساخته شده (پذیرش یا عدم پذیرش بتن)
نکته :اگر دو رابطه گام اول  okبود در نتیجه بتن قابل قبول است در غیر اینصورت به گام دوم خواهیم رفت که
در آنجا هم اگر رابطه  okنبود محاسبات را در گام سوم ادامه خواهیم داد
نکته 𝑥2 :و  𝑥1و  𝑥9سه نمونه برداری متوالی بتن هستند
نکته :در صورت امکان اصالح  ،مهندس طراح میتواند بدون بررسی بیشتر بتن را قابل قبول بداند
بند 6-8-23-9قسمت9و 4نکات آزمایش مغزه گیری
نکته :مغزه ها از نقاطی تهیه شود که ضعف اساسی در عضو ایجاد نکند و تا حد امکان فاقد میلگرد باشد
نکته :شرط قابل قبول بودن مغزه ها
𝑐𝑓 𝑥𝑚> 3
>{𝑥 385
𝑐𝑓 ≥𝑚

𝑥2+𝑥1+𝑥9

75

1

=𝑥

بند 7-8-23-9شرط عمل آوری خوب یا قابل قبول
3
آزمایشگاهی 𝑐𝑓 ≥ 𝑐𝑓 کارگاهی
85
{
𝑐𝐶  𝑓𝑐 ≥ 𝑓𝑐 +کارگاهی
بند 23-8-23-9تحلیل آماری برای پذیرفتن یا نپذیرفتن گودها
بند 22-8-23-9تاثیر نوع سیمان و بتن در مقاومت فشاری بتن
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مبحث  9مقررات ملی ویرایش 2991

 فصل بیست و چهارم :طرح و محاسبه قطعات بتنی پیش تنیده
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل - :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 9-14-9روشهای پیش تنیدگی بتن
بند 1-9-14-9روش پس کشیدگی
بند 5-14-9بتن مصرفی در قطعات پیش تنیده
بند 2-5-14-9جمع شدگی بتن
بند 6-14-9مقاومت گسیختگی فوالد پیش تنیده
*بند 1-9-6-14-9تعریف اتالف ناشی از فرو رفتگی و عوامل ایجاد آن
بند 1-7-14-9محدودیت تغییر شکل در بتن و فوالد پیش تنیده
*بند 5-9-14-9حداکثر تنش کششی در ساختمانهای حساس به ترک
بند 4-2-21-14-9آرماتورهای برشی در تیرهای پیش ساخته به روش پس کشیده
*بند 9-29-14-9دسته کردن کابل
*بند 1-9-29-14-9فاصله آزاد بین کابلها
بند 9-9-29-14-9حداقل پوشش بتن روی کابل یا دسته کابل
بند 4-29-14-9محل قرارگیری و پوشش بتنی آرماتورهای پیش تنیدگی در روش پیش کشیده
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مبحث  01مقررات ملی ویرایش 0931

 فصل اول :الزامات عمومی
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل - :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 1-0-01الف ب حالت های حدی مقاومت.حالت های حدی بهره برداری
بند0-1-1-0-01الف ب در روش حالت حدی مقاومت نهایی چند بار ضریب اطمینان در نظر میگیریم؟
جدول 0-1-0-01کدام یک از موارد زیر جزو الزامات حالت های حدی مقاومت است؟
نکته :تحت چه شرایطی کنترل آب جمع شدگی انجام نمی شود؟ شیب  1%یا زهکش داشته باشیم
جدول 0-4-0-01مشخصات مکانیکی فوالدهای ساختمانی
نکته :تبدیل واحدهای مقاومت کششی نهایی و تنش تسلیم فوالدهای ساختمانی
St93 Fu=93 kg/mm1 x01=931 N/mm1 , 931 Mpa = 9311 kg/cm1 = 9311x014 kg/m1
Fy=1411 Mpa = 14 kg/cm1
St21 Fu=21 kg/mm1 x01=211 N/mm1 , 211 Mpa = 2111 kg/cm1 = 2111x014 kg/m1
Fy=9311 Mpa = 93 kg/cm1
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مبحث  01مقررات ملی ویرایش 0931

 فصل دوم :الزامات طراحی
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 3 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 9-0-1-01قاب مهار شده :دو سر ستونهای آن نسبت به هم جابجایی ناچیزی داشته باشند K=0
قاب مهار نشده مثل قاب خمشی و محاسبه  Kاز فرمول 0-0-1-01
بند 0-9-0-1-01قابهای مهار شده.قابهای مهار نشده
نکته:
𝐾
𝐿

= λضریب الغری یا رعنایی ستون

حداکثر الغری اعضای کششی = 911حداکثر الغری اعضای فشاری= 111حداکثر الغری میل مهار
معمولی= 911حداکثر الغری میل مهار پیش تنیده محدودیتی ندارد
نکته :وجود بادبند در طبقات دوم و سوم و ...باعث مهار شدن ستونهای تمام آن دهانه میشود
شکل میل مهار سوله ها

2 / 52

هرگونه کپی برداری و انتشار غیر قانونی این اثر مجاز نیست و سود حاصل از آن مسلماً حرام خواهد بود
www.parandoush.com/eng

www.icivil.ir/takmili
بسته تکمیلی جزوات آزمون نظام مهندسی (چارت های خالصه نویسی شده)

مبحث  01مقررات ملی ویرایش 0931

سوال  29عمران محاسبات آذر  :31در سازه نشان داده شده در شکل ،ضریب طول موثر ستون  ABبه کدامیک
از مقادیر زیر نزدیکتر است؟
4 )0
0 )1
1 )9
1/2 )4
پاسخ :گزینه 9

ستون  ABیک ستون یک سر گیردار یک سر مفصل می باشد و بدون مهار جانبی می باشد و ضریب طول موثر
 K=1می باشد .طول موثر ستون  ABبرابر است با:
Le= K(L/1) = 1 (L/1) = L
شکل طول کمانش ستونها در قابها
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مبحث  01مقررات ملی ویرایش 0931

جدول 0-9-1-01ضریب تاخیر برش  Uبرای اتصاالت اعضای کششی
مثال :یک عضو فوالدی تحت اثر بار زنده کششی  11تُن و بار مرده  41تُن قرار گرفته است .نیروی محوری
ناشی از نیروی زلزله برابر  01تُن می باشد .مساحت مقطع عضو چقدر باید باشد تا از نظر آیین نامه قابل قبول
باشد؟

بند  1-9-1-01محدودیت الغری در اعضای کششی
𝜆 اعضای کششی باید کمتر از  911باشد و علت این موضوع این است که از تغییر شکل عضو تحت اثر وزن
خود جلوگیری شود.
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مبحث  01مقررات ملی ویرایش 0931

سوال  48عمران محاسبات اسفند  :30نسبت تنش مجاز فشاری ستون با ارتفاع  4متر به ستونی با ارتفاع  8متر که
در قاب مهاربندی شده قرار دارند و شعاع ژیراسیون حداقل مقطع هر دو ستون در امتداد مورد نظر یکسان می
باشد ،کدام است؟ λ= Cc
8)4 4)9 1)1 0)0
پاسخ :گزینه 4

صفحه 31تقویت بال ها.اتصال بال به جان.قطع ورق های تقویتی بال ها
بند 0-0-3-1-01مقاومت طراحی اتصاالت
نکته:
مقاومت اتصال  Ru≤ФRnمقاومت مورد نیاز از بارهای ضریبدار خارجی
 Фضریب کاهش
بند 1-0-3-1-01اتصال ساده
نکته :اتصال ساده لنگر نمیگیرد .به راحتی دوران میکند.به ازای برش طراحی میشود
نکته :آیا در اتصال ساده تغییر شکل غیر االستیک(غیر خطی) مجاز است؟ لزوماً مجاز نیست
بند 9-0-3-1-01اتصال خمشی(گیردار) الف ب
نکته :اتصال گیردار لنگر میگیرد .دوران نمیکند .به ازای برش و لنگر طراحی میشود
نکته :اتصال نیمه گیردار لنگر نمیگیرد .دوران میکند.به ازای برش و لنگر طراحی میشود
نکته :در کدام اتصال باید ویژگی پاسخ نیرو-تغییر شکل در نظر گرفته شود؟ اتصال خمشی گیردار
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مبحث  01مقررات ملی ویرایش 0931

سوال  91عمران محاسبات اسفند  :30برای اتصال تیرچه فوالدی به تیر فوالدی نشان داده شده در شکل زیر ،
براساس کنترل گسیختگی قالبی ناشی از نیروی برشی  Vدر طراحی به روش تنش مجاز حداقل ضخامت جان
تیر به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟
 dقطر سوراخ  11میلیمتر
FU=411 Mpa
V=011 KN
 8)0میلیمتر  01)1میلیمتر  3)9میلیمتر  01)4میلیمتر

سوال  43عمران محاسبات آذر  :31مقاومت طراحی برش قالبی تیر نشان داده شده در شکل زیر در طراحی به
روش ضرایب بار و مقاومت به کدامیک از مقادیر زیر نزدیکتر است؟
قطر سوراخ  11میلیمتر
ضخامت جان تیر  01میلیمتر
فوالد از نوع ST 93
Fy= 141 Mpa
Fu= 931 Mpa
212)9 932 )1 992 )0

132 )4

پاسخ :گزینه 0

*ورق های پرکننده(لقمه ها) با اتصاالت جوشی و اتصاالت پیچی
شکل 09-3-1-01جزییات وصله در محل تغییر قابل مالحظه ابعاد ستون
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مبحث  01مقررات ملی ویرایش 0931

 فصل چهارم :ساخت،نصب و کنترل
 سطح مطالب این فصل:
 آسان مشکل مهم محاسباتی
 پیش بینی طرح سوال از این فصل 9 :سوال

 قسمتهای مهم این فصل:
بند 9-4-01مشخصات فوالد مصرفی
نکته :ناظر میتواند از هر  01تن نیمرخ فوالدی مشابه به تعداد  9نمونه اتفاقی را برای آزمایش تقاضا نماید
*بند 1-4-4-01بریدن و سوراخ کردن
نکته :برش شعله ریلی بالمانع است .اگر با گیوتین(قیچی) انجام شود فقط برای ضخامت کمتر یا مساوی 01
میلیمتر بالمانع است
نکته :شرط استفاده از برش دستی موافقت ناظر است
نکته :شروع کار سوراخکاری با منگنه و اتمام کار و سوراخ نهایی با مته دوار است
نکته :برای گرم کردن موضعی و ایجاد انحنا حداکثر دمای گرم شده برای فوالد معمولی چقدر است؟ برای
فوالد معمولی حرارتی مساوی یا بیشتز از  321درجه و برای فوالد پر مقاومت حرارت  232درجه
بند 9-4-4-01ساخت و آماده کردن قطعات قبل از مونتاژ
نکته :بریدن و پخ زنی ورق تا ضخامت  01میلیمتر مجاز است .گشاد کردن سوراخ با شعله غیر مجاز است.
*اتصال با جوش
نکته :جوشکاری زیر صفر درجه با جریان باد ممنوع است.جوشکاری زیر صفر درجه با جریان باد یکنواخت به
شرط گرم کردن موضعی مانعی ندارد
نکته :نتایج آزمایش کنترل جوش به چه کسانی باید گزارش شود؟ ناظر و کارفرما
*جدول 0-4-01میزان آزمایش های غیر مخرب جوش هنگام تولید و نصب
بند 2-4-4-01پیش نصب
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نکته :هدف از پیش نصب تیرها و ستونها چیست؟ حصول اطمینان از دقت ساخت و کیفیت جفت و جور شدن
قطعات در هنگام نصب
نکته :تعداد پیچ های پیش نصب = )

تعدادپیچها
4

max(1,

*بند 0-3-4-4-01اصالح سوراخ ها
نکته :برقو زنی نباید قطر سوراخ را بیش از  2میلیمتر افزایش دهد
نکته :انطباق سوراخ ها اگر تا  %02منطبق نبود و احتیاج به اصالح با برقو داشت قابل قبول است
*بند 1-3-4—4-01بستن و محکم کردن پیچ های اصطکاکی
*جدول 1-4-01چرخش اضافی الزم برای پیش تنیده کردن پیچ ها
نکته :چرخش اضافی فقط برای پیچ های اصطکاکی انجام می شود
نکته :منظور از مرحله سفتی کامل  ،اتصال اتکایی و منظور از ازدیای فشار باد اتصال اصطکاکی است
نکته :مقاومت واشر و مقاومت قطعات اتصال باید یکی باشد
*بند 9-3-4-4-01کنترل پیش تنیدگی پیچ ها
نکته :گزارش پیش تنیدگی از پیمانکار به ناظر باید انجام شود
*جدول 9-4-01نیروی پیش تنیدگی و لنگر پیچشی پیش تنیدگی متناظر برای پیچ های  8.8نوع A912
نکته :برای پیچ نوع  A912با قطر  dکمتر یا مساوی از  14میلیمتر اعداد جدول را استخراج میکنیم
نکته :برای پیچ نوع  A912با قطر  dبزرگتر از  14میلیمتر اعداد جدول را در  1/31312ضرب میکنیم
مثال :لنگر روغن کاری پیچ  M13از نوع  A912چقدر است؟
13˃14 => M13x1/31312 =>0.91x1/31312 = 0/03
*جدول 4-4-01نیروی پیش تنیدگی و لنگر پیچشی پیش تنیدگی متناظر برای پیچ های  01.3نوع A431
نکته :همواره مقدار لنگر روغن کاری بیشتر از مقدار لنگر گریسکاری است
نکته :برای پیچ های نوع  01.3اعداد جدول را در  0/1ضرب میکنیم
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