
  گروه کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها دانشگاه غيرانتفاعی همدان –امتحان پايان ترم فن طراحی بناها 
  87-86نيمسال اول سالتحصيلی 

  استفاده از جزوه، کتاب و ماشين حساب آزاد است
  دقيقه 120وقت امتحان 

ه طول    -1 رده       5به يک تير با دهانه ساده ب ار گسترده يکنواخت م ر ب ر، و    ک 1200مت ر مت وگرم ب يل
ده  ار زن وگرم ب 400ب ودکيل ر وارد ميش دارد . ر مت ود ن افی وج دازه ک ه ان دی ب ه بن . در سقف تيغ

ويتی    ipe200 تک مطلوبست طراحی اين تير از تيرآهن راه دو ورق تق ه هم ال آن   ب ر روی دو ب  ب
د     (به همراه کليه کنترلهای الزم   ار زن رای ب ر ب رل   کنترل برش، کنترل تغيير شکل تي رده، کنت ه و م

ويتی         ر، محاسبه طول ورق تق ه تي ه طول دهان اع ب ا عدم فشردگی      نسبت ارتف ، بررسی فشردگی ي
 ) نمره 5. (از کاهش سربار زنده صرفنظر نماييد) مقطع 

Ipe200: A=28.5cm2  , Sx=194cm3 , Ix=1940cm4 
H= 20cm , bf= 10cm )عرض بال(  , tf=0.85cm )ضخامت بال (  , 
 tw=0.56cm )ضخامت جان(  

ن   45متر بار  5به يک ستون با طول آزاد مهار نشده  -2 ر ستون در هر دو جهت     . وارد ميشود ت اگ
نوع فوالد .  IPBعضوی از يک قاب مهاربندی شده است، مطلوبست طراحی ستون از مقطع تک 

 )نمره 5( . در نظر بگيريد 2400kg/cm2با تنش تسليم  ST37را 

ر    طبقه سطح 8برای يک ستون  -3 نجم براب ات      20بارگير از طبقه اول تا پ رای طبق ع و ب ر مرب  6مت
ع و    500اگر بار زنده طبقات اول و دوم . متر مربع ميباشد 15تا هشتم برابر  ر مرب کيلوگرم بر مت

ه آخر          250و طبقات سوم تا هفتم  ده طبق ار زن ع و ب ر مرب ر مت وگرم ب ام (کيل ر    150) ب وگرم ب کيل
اهش            متر باشد، مطلوبست محا  ا احتساب ک ا سوم ب ات اول ت ده ستون در طبق ار محوری زن سبه ب

 )نمره 5(سربار 

ده    ( تن 65به يک صفحه ستون بار محوری  -4 رده و زن ی م ر  . وارد ميشود  ) ناشی از بارهای ثقل اگ
اد صفحه ستون     ST37با فوالد  IPB24ستون از  مقطع  ی     50در  50و ابع اد پ انتيمتر و ابع س

کيلوگرم بر سانتيمتر مربع  210سانتيمتر و مقاومت فشاری بتن  150در  150زير صفحه ستون 
ه در      رض آنک ا ف تون ب رای صفحه س اب ضخامت مناسب ب اد و انتخ رل ابع د، مطلوبست کنت باش

 ) نمره 5(. صفحه ستون از لچکی استفاده نشده باشد

  
  موفق باشيد
  جعفری

  
  

  ن توسط دانشجويان بالمانع استبه همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحا:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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  گروه کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها دانشگاه غيرانتفاعی همدان – ايستايی يک امتحان پايان ترم
  دقيقه 90: وقت امتحان

  87-86اول نيمسال 
  استفاده از جزوه، کتاب و ماشين حساب بالمانع است

ر   . سوال زير به طور دلخواه به سه سوال پاسخ دهيد 5از  ره   4بارم تمامی سواالت با هم مساوی و براب نم
  است

  .مطلوبست رسم دياگرام لنگر و برش در دو تير نمايش داده شده در شکلهای زير - 2و1سوال 
1-   

  
2-   

  
  .CEو  ABخرپای شکل زير مطلوبست محاسبه نيروهای وارد بر اعضای در  -3

  
  
  



رو در عضو             -4 روی صفر و ني ا ني ودن اعضای ب ر مطلوبست مشخص نم . BDدر خرپای شکل زي
 . متر ميباشند 3تمامی اعضای خرپا دارای طول مساوی 

  
ايش   در مقطع نمايش داده شده در زير مطوبست محاسبه گشتاور دوم اينرسی حول مح     -5 ورهای نم

و گشتاور قطبی مقطع حول مبدا مختصات، شعاعهای ژيراسيون حول محورهای     yو  xداده شده 
x  وy و مقدار حاصلضرب مقطع .  

  
  موفق باشيد
  جعفری

  
  

  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است:  1توضيح 
  :در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شدنمرات امتحانی در اولين فرصت : 2توضيح 
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  )بخش اول، جزوه بسته(امتحان تجهيز و اداره کارگاه 
  دانشگاه غيرانتفاعی همدان

  گروه کاردانی عمران
  دقيقه20:وقت

  جزوه بسته
  Aسری 

  هر سوال یک چهارم نمره منفی دارد
  
و  صـورت بـرداری   پایـان  ریخفسـخ پيمـان تـا تـا    ابـالغ   از تـاریخ  سه ماه پس -1

  ، هزینه های مربوط به نگهداری و حفاظت کارگاه به عهده کيست؟ ارزیابی
  نصف به عهده کارفرما و نصف به عهده پيمانکار -الف
  به عهده کارفرما  -ب
  به عهده پيمانکار -ج
  یک سوم به عهده کارفرما و دو سوم به عهده پيمانکار-د
  نميباشد؟کداميک از موارد زیر صحيح -2

  پيمانکار تعهد مينماید که دستمزد کارگران خود را  بر اساس قوانين کار بپردازد-الف
پيمانکار نباید افرادی را که استخدام آنها از نظر اداره وظيفه عمومی مجـاز نيسـتُِ،    -ب

  استخدام نماید
  .ميباشد پيمانکارمسيوليت حسن انجام کارهای موضوع پيمان بر عهده -ج
باید در پایان هر ماه ، گزارش کاملی از فعاليتهای انجام گرفته در آن ماه  ناظرمهندس -د

  .را تهيه کند
  کداميک از گزینه های زیر صحيح نيست؟-3

اما ميتواند بـه  مهندس ناظر به هيچ عنوان حق کاستن از تعهدات پيمانکار را ندارد، -الف
  .تشخيص خود زمان تحویل کار را به تاخير بياندازد

حـق رسـيدگی    هـم  در صورت وجود نظارت مهندس ناظر، کارفرما و مهندس مشاور -ب
  دارندبه کارهای صورت گرفته را 

مهندس مشاور جدید توسط کارفرما به پيمانکار معرفی ميشـود و اختيـارات او را بـه     -ج
پيمانکــار ابــالغ مينمایــد و از آن پــس پيمانکــار ملــزم بــه اجــرای تصــميمات و دســتورات    

  اور جدید در چاچوب پيمان استمهندس مش
از مبلغ هر پرداخت به پيمانکار ، معادل ده درصد آن به عنـوان تضـمين حسـن انجـام      -د

  کار کسر و نزد کارفرما نگهداری ميشود
اگــر در دوره تضــمين معایــب و نقایصــی مشــاهده شــودکه ناشــی از کــار    -4

از دریافت ابالغيه  پيمانکار باشد، پيمانکار باید حداکثر ظرف مدت چند روز پس
  کارفرما، شروع به رفع آنها کند؟

  5-الف
  10-ب
  15-ج
  20-د
  کداميک از موارد زیر صحيح نيست؟-5

درصد مبلغ پيمان در آن انجام ميشود  20ماه بخشی از کارگاه که  7اگر کارفرما تا  -الف
  را نتواند به پيمانکار تحویل دهد، پيمانکار ميتواند پيمان را خاتمه دهد

ن شدن از درستی کار ميتواند مصـالح یـا کارهـای انجـام     ئمهندس مشاور برای مطم-ب
  مورد آزمایش قرار دهد را  شده
مایشـها  چنانچه در اسناد و مدارک پيمان ، مشخص نشده باشد که هزینه انجـام آز  -ج

  .به عهده پيمانکار است بر عهده کيست ، هزینه آن 
ز مصـالح یـا انجـام آزمایشـات ، تعـدادی کـارگر بـه        پيمانکار باید برای نمونـه بـرداری ا   -د

  .صورت رایگان در اختيار مهندس مشاور قرار دهد



قانون کار و بيمه های اجتماعی در کارگاه  بـر عهـده    ایمسيوليت عدم اجر-6
  چه کسی است؟

  کارفرما -الف
  مهندس ناظر -ب
  کارفرما و پيمانکار توامآ -ج
  هيچکدام  -د
  
  ر صحيح نيست؟کداميک از موارد زی-7

پيمانکــار ملــزم اســت در صــورت لــزوم، پروانــه ســاختمان را بــه هزینــه کارفرمــا در  -الــف
  زمينهای تحویلی از دستگاههای ذیربط اخذ نماید

چنانچه در موقع انجام کار ، اشيای عتيقه یا آثـار تـاریخی در محـل کـار پيـدا شـود ،        -ب
ــه اطــ     ــدس مشــاور ب ــب را توســط مهن ــد مرات ــار بای ــه  پيمانک ــا و پــس از آن ب الع کارفرم

  دستگاههای انتظامی برساند
آن اقامتگاهی که کارفرمـا و پيمانکـار در موافقتنامـه پيمـان درج مينماینـد بـه عنـوان         -ج

  اقامتگاه قانونی آنها محسوت ميشود
  کارفرما متعهد است که کارگاه را بدون هيچ عوض و معارض به پيمانکار تحویل دهد -د
  
تغيير در مقادیر کار توسط مشاور بـدون لـزوم دخالـت کارفرمـا     تا چند درصد -8

  قابل ابالغ به پيمانکار است؟
  درصد 20-الف
  درصد 15 -ب
  درصد 25 -ج
  هيچکدام -د
  
  چند درصد مبلغ اوليه پيمان است؟ حسن انجام کار ميزان مبلغ تضمين -9

  درصد5-الف
  درصد 7.5 -ب
  درصد 10 -ج
  درصد25 -د
  

اگـر  . ماهه به دالیلی پيمان توسط کارفرما فسخ ميشود 24در یک پيمان  -10
درصد پروژه انجام شده باشـد، کارفرمـا تـا چـه زمـانی ميتوانـد        75تا آن زمان 

  پيمانکار را در اختيار داشته باشد؟ )بتنساز مرکزی(دستگاه بچينگ 
  ماه3 -الف
  ماه 10 -ب
  ماه 9 -ج
  ماه 21 -د
  

. مـاه تـاخير بـه پایـان ميرسـاند      6ر را بـا  ماهه پيمانکار کا 20در یک پيمان  -11
ميليـون تومـان و ميـزان کـارکرد پيمانکـار تـا پایـان مـاه          100مبلغ اوليـه پيمـان   

  مقدار خسارت تاخير چقدر است؟. ميليون تومان است 80بيستم 
  دو ميليون و چهارصد هزار تومان-الف
  پنج ميليون و چهارصد هزار تومان-ب
  را فسخ کندکارفرما ميتواند پيمان  -ج
  موارد الف و ج -د
  

  در صورت خاتمه پيمان کداميک از موارد زیر صحيح است؟ -12
  کارهای ناتمام تحویل قطعی و کارهای تمام شده تحویل موقت ميشود -الف



  کارهای ناتمام و تمام شده تحویل موقت ميشود -ب
  کارهای ناتمام تحویل موقت و کارهای تمام شده تحویل قطعی ميشود -ج
  کارهای ناتمام و تمام شده تحویل قطعی ميشوند -د
  

  تهيه برنامه زمانی کلی و تفصيلی به ترتيب به عهده چه کسانی است؟-13
  کارفرما، مشاور-الف
  پيمانکار، مشاور -ب
  مشاور، مشاور -ج
  مشاور، پيمانکار -د
  

  در مورد تعليق کداميک از موارد زیر نادرست است؟ -14
  ر سه ماه استمدت تعليق حداکث -الف
اگر در اسناد و مدارک پيمان چيزی معين نشده باشد، کارفرما ملزم اسـت بـه ازای    -ب

  .درصد متوسط کارکرد ماهانه را به پيمانکار پرداخت نماید 10هر ماه تعليق معادل 
  نگهداری از کارهای انجام شده در دوره تعليق به عهده پيمانکار است -ج
  تعليق ميتواند دوره تعليق را برای سه ماه دیگر تمدید نمایدکارفرما در پایان دوره  -د
  

  موفق باشيد
  جعفری

  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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  )بخش اول، جزوه بسته(تجهيز و اداره کارگاه امتحان 
  دانشگاه غيرانتفاعی همدان

  عمران روستایی یدانکار
  دقيقه20:وقت

  جزوه بسته
  Bسری 

  هر سوال یک چهارم نمره منفی دارد
ميتوانـد مربـوط بـه قيمـت مقـادیر جدیـد       تا چند درصـد تغييـر در مقـادیر کـار     -1

  باشد؟
  درصد 10-الف
  درصد 15 -ب
  درصد 25 -ج
  مشاور بدون نظر کارفرما چنين حقی را ندارد -د
  
  ميزان مبلغ تضمين چند درصد مبلغ اوليه پيمان است؟ -2

  درصد5-الف
  درصد 7.5 -ب
  درصد 10 -ج
  درصد25 -د
  
اگر تا . ماهه به دالیلی پيمان توسط کارفرما فسخ ميشود 30در یک پيمان  -3

تـا چـه زمـانی ميتوانـد      درصـد پـروژه انجـام شـده باشـد، کارفرمـا       60آن زمان 
  پيمانکار را در اختيار داشته باشد؟ دستگاه بتنساز

  ماه3 -الف
  ماه 10 -ب
  ماه 12 -ج
  ماه 15 -د
  
. مـاه تـاخير بـه پایـان ميرسـاند      یـک  ماهه پيمانکار کار را با 20در یک پيمان  -4

ميليـون تومـان و ميـزان کـارکرد پيمانکـار تـا پایـان مـاه          100مبلغ اوليـه پيمـان   
  مقدار خسارت تاخير چقدر است؟. ميليون تومان است 90ستم بي
  یکصدوپنجاه هزار تومان-الف
  سيصد هزار تومان-ب
  کارفرما ميتواند پيمان را فسخ کند -ج
  موارد الف و ج -د
  
  پيمان کداميک از موارد زیر صحيح است؟ فسخدر صورت  -5

کسر شده را به نفع خـود  کارفرما تصمين انجام تعهدات و تضمين حسن انجام کار  -الف
  ضبط مينماید

از تاریخ ابالغ فسخ قرارداد تا زمان پایان صورتبرداریها و ارزیـابی نصـف هزینـه هـا بـر       -ب
ماه طـول   4ولی اگر این زمان بيش از . عهده پيمانکار و نصف دیگر بر عهده کارفرماست

  . اهد بودبکشد برای مابقی زمان، هزینه ها به طور کامل بر عهده کارفرما خو
کارفرما تاسيسات و ساختمانهای موقت را که در کارگاه احـداث شـده و بـرای ادامـه     -ج

کــار مــورد نيــاز اســت، در اختيــار ميگيــرد و بهــای آنهــا را برابــر ارزش مصــالح و تجهيــزات 
  .بازیافتی که با توافق دو طرف تعيين ميشود به حساب طلبکاری پيمانکار واریز ميشود

  هزینه مصالح پای کار را به پيمانکار پرداخت نمایدکارفرما باید -د
  
  تهيه برنامه زمانی کلی و تفصيلی به ترتيب به عهده چه کسانی است؟-6



  کارفرما، مشاور-الف
  پيمانکار، مشاور -ب
  مشاور، مشاور -ج
  مشاور، پيمانکار -د
  
  در مورد تعليق کداميک از موارد زیر نادرست است؟ -7

حاسبه شـده جهـت پرداخـت بـه پيمانکـار در حـالتی کـه تعليـق         هزینه باالسری م -الف
درصـد مبلغـی اسـت کـه اگـر تعليـق پـس از شـروع          75شروع کار انجام شود، پيش از 

  . عمليات اجرایی انجام شود
اگر در اسناد و مدارک پيمان چيزی معين نشده باشد، کارفرما ملزم اسـت بـه ازای    -ب

  .ارکرد ماهانه را به پيمانکار پرداخت نمایددرصد متوسط ک 10هر ماه تعليق معادل 
  نگهداری از کارهای انجام شده در دوره تعليق به عهده پيمانکار است -ج
کارفرما در پایان دوره تعليق در صورت موافقـت پيمانکـار ميتوانـد دوره تعليـق را بـرای       -د

  سه ماه دیگر تمدید نماید
  
نيسـت بـدوآ توسـط هيـات سـه      در کداميک از موارد زیر فسـخ پيمـان الزم    -8

  نفره بررسی شود؟
  تاخير غيرمجاز بيش از یک چهارم مدت اوليه پيمان -الف
  واگذاری کل پيمان به یک پيمانکار دیگر-ب
تاخير در تحویل گرفتن کارگاه از جانب پيمانکار بيش از مهلت تعيـين شـده در بنـد ب     -ج

  28ماده 
  ز بدون اجازه کارفرمارو 15بدون سرپرست گذاشتن کارگاه بيش از -د
  
  در مورد حل اختالف کداميک از موارد زیر صحيح نيست؟-9

تـون  مهر یک از دو طرف ميتوانند در مـوارد اخـتالف ناشـی از اخـتالف برداشـت از       -الف
  .بخشنامه ها از سازمان مدیریت و برنامه ریزی استعالم نمایند

ون نباشد، رفع اختالف به یـک  در صورتی که اختالف ناشی از اختالف برداشت ازقان -ب
  هيات کارشناسی منتخب مشاور واگذارميشود

در صورت عدم رفع اختالف توسط  هيـات کارشناسـی هـر یـک از دو طـرف ميتواننـد        -ج
  موضوع مورد اختالف را به ریيس سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارجاع دهد

  .مه موارد باال صحيح استه -د
  

فعاليتها، کداميک از موارد زیر دارای ترتيـب درسـتی   از لحاظ تقدم و تاخر  -10
  .ميباشد

تجهيز کارگاه، ارایه تضمين از طرف پيمانکار، صورت وضعيت موقت، صورت وضـعيت   -الف
  قطعی

  امضای پيمان، تحویل کارگاه، ارایه  تضمين از طرف پيمانکار، تحویل قطعی -ب
  ویل موقت، صورت وضعيت قطعیارایه تضمين از طرف پيمانکار، تحویل کارگاه، تح -ج
  امضای پيمان، تجهيز کارگاه، تحویل موقت، صورت وضعيت موقت -د
  

در صورتی که کارفرما صورت وضعيت موقـت تایيـد شـده مشـاور را دچـار      -11
اشکال بداند، تا چند درصد مبلغ تایيد شده پس از کسورات قانونی به صـورت  

  علی الحساب به پيمانکار پرداخت ميشود؟
  درصد 75 -الف
  درصد 50 -ب
  درصد 80 -ج
  هيچکدام -د
  



  کداميک از موارد زیر صحيح نيست؟-12
پيمانکار کارفرما را در مقابـل تمـام دعـاوی، خسـارتها و مطالبـات مربـوط بـه نقـض          -الف

  .احتمالی حقوق ثبت شده، مصون ميدارد
 در صــورتی کــه تغييراتــی در دســتگاههای دولتــی ایجــاد شــود کــه پيمــان شــامل     -ب

  فسخ ميشودپيمان  47ممنوعيت قانونی شود، طبق ماده 
بـه گونـه ای کـه ادامـه کـار طبـق برنامـه زمانبنـدی          در صورت ورشکستگی پيمانکـار  -ج

  .پيمان از طرف کارفرما ميتواند فسخ شود امکانپذیر نباشد،
  همه موارد باال -د

  کداميک از موارد زیر صحيح نيست؟ -13
  کارگاه را بی عوض و بدون معارض تحویل پيمانکار دهدکارفرما متعهد است که  -الف
، که کارفرما نتوانـد بخشـی از کارگـاه را بـه موقـع  تحویـل پيمانکـار دهـد        در صورتی  -ب

پيمانکار ميتواند بخشی از کار که در آن قسمت انجام ميشـود را از تعهـدات خـود خـارج     
  .نماید
محل قانونی خود را تغييـر دهـد، بایـد    ) ارکارفرما یا پيمانک(در صورتی یکی از طرفين  -ج

  روز قبل از تغيير به طرف دیگر اطالع دهد 15نشانی جدید خود را دست کم 
ای در اختيار بگيـرد،   هرگاه پيمانکار محلهای مورد نياز تجهيز کارگاه را به صورت اجاره -د

  بينی نمایدباید در اجاره نامه آنها امکان انتقال مورد اجاره به کارفرما را پيش 
  

روز پـس از دریافـت صـورت وضـعيت     ......مشاور موظف است ظرف مدت  -14
  .موقت از طرف مهندس ناظر  آن را برای کارفرما ارسال نماید

  روز5 -الف
  روز 7 -ب
  روز 10 -ج
  روز 15 -د
  

  موفق باشيد
  جعفری

  نع استبه همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالما:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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  )بخش دوم، جزوه باز(امتحان تجهيز و اداره کارگاه 
  دقيقه 100: وقت

برای یـک پـروژه بـا مشخصـات زیـر مطلوبسـت زمانبنـدی بـر اسـاس زودتـرین و            - 1
نــين مشــخص کــردن آزادی عمــل جمعــی و فــردی، دیرتــرین زمــان پایــان و همچ

زودترین و دیرتـرین زمـان شـروع و پایـان فعاليتهـا و مشـخص نمـودن فعاليتهـای         
  )نمره 4.5. (بحرانی

  نام فعاليت  مدت فعاليت  وابستگی
 A  روز 3  ندارد

 B  روزA 5روز پس از شروع 3شروع
 C  روزB3وشروعAشروع پس از پایان

 D  روزB4روز پس از پایان2شروع 
 E  روزD  7روز پس از پایان 2پایان 

 F  روزE 2وDشروع پس از پایان 
 G  روزE10وCپس از پایان: شروع

 H روزG 2شروع یک روز قبل از پایان
 I  روزF,G,H 3شروع پس از پایان 

 J  روزH 3 شروعروز پس از  2پایان 
  
  

ارتقـا پایـه    1385در سـال  در رسته آب ميخواهد  3یک شرکت پيمانکاری با رتبه  - 2
با توجه به مشخصات زیر رتبه، ميزان و حجم ریالی کارهای این شرکت را  . بيابد

 )نمره 1.5.(تعيين نمایيد
  نفر4و تعداد کارمندان  4تعداد اعضای هيات مدیره 

  :مشخصات اعضای هيات مدیره
یـک  ( بسـال سـابقه کـار مفيـد در رسـته آ      6کاردانی عمران روستایی بـا  : نفر اول

  )سال از این سابقه بدون بيمه بوده است
سال سابقه کار مفيـد در رسـته آب    7کارشناسی مهندسی عمران آب با : نفر دوم

  سال سابقه در رسته ساختمان 3و 
سال  7کارشناسی مهندسی برق با یک سال سابقه کار در رسته آب و : نفر سوم

  سابقه کار در رسته برق
سـال   5يمـر بـا یـک سـال سـابقه کـار در رسـته آب و        فوق ليسـانس پل : نفر چهارم

  سابقه کار در رسته صنعت و معدن
  :مشخصات کارمندان

  سال سابقه کار در رسته آب 17 بادکترای مهندسی آب : نفر اول
سال سابقه در رسته ساختمان  6کاردانی کارهای عمومی ساختمان با : نفر دوم 

  و یک سال سابقه کار در رسته آب
سـال از ایـن    6( سـال سـابقه کـار در رسـته آب      10کارشناس اقتصاد با : نفر سوم

  )مدت بدون سابقه بيمه است
  کارشناسی ارشد محيط زیست با دوسال سابقه در رسته ساختمان : نفر چهارم

  
  :شرکت سه پروژه به شرح زیر انجام داده است

تـا   78های سال بين سال 3به مدت ( ميليون ریال 100پروژه با هزینه تمام شده  - 1
81(  

تـا   83سال بين سالهای  2به مدت ( ميليون ریال 500پروژه با هزینه تمام شده  - 2
85(  

ميليون ریال به صـورت دسـتمزدی در حـال حاضـر      100پروژه با هزینه تمام شده  - 3
 ميليون ریال است 800آخرین صورت وضعيت تایيد شده . در حال انجام دارد



  ميليون ریال 900: گردش مالی
  ميليون ریال 150: الی جاریتوان م

  ميليون ریال 350: توان مالی بلندمدت
  

  موفق باشيد
  جعفری

  
  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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  خنامه سواالت چهارجوابیپاس
  :نام و نام خانوادگی 
  :شماره دانشجویی

  : سری
 د ج ب الف شماره سوال

1      
2          
3          
4          
5      
6          
7          
8          
9      

10          
11          
12          
13          
14          

  



  امتحان پایانترم محاسبات فنی یک 
  نتفاعی همدانگروه کاردانی عمران دانشگاه غيرا
  87-86نيمسال اول سالتحصيلی 

  جزوه بسته
  ساعت 2:وقت امتحان

  استفاده از ماشين حساب بالمانع است
  

 )نمره 4. (در  شکل زیر مطلوبست رسم دیاگرام لنگر خمشی و برش - 1

در خرپای شکل زیر مطلوبست مشخص نمودن اعضای با نيـروی صـفر    -2
  )نمره AB )4و نيرو در عضو 

  



ل زیر مطلوبست محاسبه ممـان اینرسـی سـطح هاشـورخورده     در شک-3
  . Xنسبت به محور 

  )نمره 4(

  
  

  موفق باشيد
  جعفری

  
  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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  امتحان پایانترم زبان فنی
  گروه کاردانی عمران دانشگاه غيرانتفاعی همدان

  87-86نيمسال اول سالتحصيلی 
  جزوه بسته

  دقيقه 75:وقت امتحان
  پاسخها در همين برگه نوشته شود

  
هـر  (در سواالت زیر مطلوبست ترجمه عبارت داده شده بـه فارسـی روان   

  )نمره 1.5سوال 
1- The waves are recorded on a seismograph and the intensity 

can be determined by using a scale which ranges from 1 to 10. 
 

 
 
  
 

2- When mixed into the upper few inches of subgrade and 
compacted with a roller , this forms a soil/cement base which 
can be surfaced with bituminous materials.  

 
 
 
 
 
3- In particular, the development of the strong motion 

seismographs and the accumulation of strong motion 
seismograms have played a very important part in the rational 
design of structures.  

 
 
 
 
 
 
4- For very important  structures, the consequence of sever 
damage or failure may be so great that special precautions are 
required. 
 
 
 
 
 
4- Furthermore, the content of particles finer than the 600µm 

(No.25) sieve has a fairly reliable index of the overall specific 
surface of the sand. 

 
 
 



  :ترجمه فارسی هر یک از کلمات فارسی زیرمطلوبست 
  ) نمره 5.5نمره و مجموعآ  0.5هر کلمه (

Homogeneous                                      mixture 
Rope                                                     hook 
Crane                                                   Response spetra 
Earthquake                                        brick 
Seismic zone                                     spillway 
Seepage 

 
 برای کلمات فارسی زیر مطلوبست نوشتن معادل انگليسی با امالی صحيح

)نمره 5هر کلمه یک نمره و در مجموع (  
 بتن

 سازه
 رس

 زهکش
فاضالبمجرای   

 
هر سوال یک نمره . (در سه سوال زیر مطلوبست انتخاب گزینه مناسب

)نمره 3بدون نمره منفی و در مجموع   
  

-A force applied to a member before it carries its working load is 
called….. 
1) wind force 
2) prestressing force 
3) impact force 
4) earthquake force 

 
- Creep is the property of concrete by 

which it continues to deform with time 
under ….. loads 

- 1) substantial 
- 2) Suitable 

- 3) suspended 
- 4)sustained 

 
-A fracture phenomenon associated with a cyclic stress condition is 
known as ….. 
1) strain – hardening 
2) plastic hinge 
3) ductile failure 
4) fatigue 

 
  موفق باشيد
  جعفری

  
  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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 تی سازه هاامتحان پايانترم تحليل مقدما
 آموزشکده شهيد مفتح

87-86نيمسال اول تحصيلی   
ساعت 2: وقت امتحان   

 استفاده از کتاب، جزوه و ماشين حساب شخصی آزاد است
  )نمره 5. (گاهی در شکل زير مطلوبست محاسبه واکنشهای تکيه -1
  

 
  )نمره 5(  .سازه شکل زير  و تعيين درجات نامعينی مطلوبست بررسی پايداری يا ناپايداری -2

  
  
  
  



 5. (در قاب شکل زير مطلوبست رسم دياگرامهای نيروی محوری، نيروی برشی و لنگر خمشی -3
 )نمره

  )نمره 5. (در تير با بارگذاری نمايش داده شده مطلوبست محاسبه معادله خيز و شيب تير -4

  فق باشيدمو 
  جعفری

  
  انشجويان بالمانع استبه همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط د:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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 حاسبات ساختمانهای فوالدیمم امتحان پايانتر
 آموزشکده شهيد مفتح

87-86نيمسال اول تحصيلی   
ساعت 2: وقت امتحان   

شخصی آزاد است استفاده از کتاب، جزوه و ماشين حساب  
 

ا مقطع      -1 ر ب ر و برش     4.75لنگر خمشی    IPE200به يک تي ن مت ن وارد ميشود   8ت ال   . ت ر ب اگ
رای خمش       فشاری مقطع دارای مهار جانبی مناسب باشد، ضمن کنترل فشردگی مقطع، مقطع را ب
به  م محاس رای مقطع را ه ويتی الزم ب اد ورق تق زوم ابع د و در صورت ل رل نمايي ز کنت رش ني  و ب

 )نمره 6. (نماييد
  
ه         IPE220 برای مقطع دوبل  -2 ه گون ا محور مناسب دو مقطع ب مطلوبست محاسبه فاصله محور ت

ردد     ه گ رای ستون بهين ه حاصلضرب     . ( ای که مقطع جهت استفاده ب د ک در هر دو   KLفرض کني
 )نمره 4) .  (ستون با هم برابر است Yو  Xجهت اصلی 

  
 
اد  -3 ا ابع ه يک صفحه ستون ب روی محوری  40ر د 40ب انتيمتر ني ار  40س ب ب ن ناشی از ترکي ت

ه صفحه ستون وارد نشود و مقطع ستون        . زلزله وارد ميشود اگر لنگر خمشی و نيروی برشی ب
IPB200 مقاومت تسليم   . (باشد، مطلوبست تنها محاسبه حداقل ضخامت الزم برای صفحه ستون

 )هنمر 5()کيلوگرم بر سانتيمتر مربع است 2400فوالد 
 
ع  -4 ا  مقط ه يک ستون ب روی محوری  IPB200ب ده وارد  30ني رده و زن ای م ن ناشی از باره ت

ود ت   . ميش ر دو جه تون در ه ده س ار نش ول مه ر ط رای    3اگ تون ب ول س د و ضريب ط ر باش مت
ر   Yمحور   کمانش حول  و برای   1.5برابر  Xکمانش حول محور  ر ستون      1.25براب باشد و ب

ر خمشی وارد نشود، ری ستون در   لنگ ين جهت قرارگي رل مقطع ستون مطلوبست تعي ضمن کنت
  )نمره 5. (ای که بار تحمل شده توسط آن ماکسيمم باشد پالن به گونه

  
  فق باشيدمو

  جعفری
  

  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است:  1توضيح 
  :درس اينترنتی زير درج خواهد شدنمرات امتحانی در اولين فرصت در آ: 2توضيح 
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 حاسبات بتنیمم امتحان پايانتر
 آموزشکده شهيد مفتح

87-86نيمسال اول تحصيلی   
ساعت 2: وقت امتحان   

 استفاده از کتاب، جزوه و ماشين حساب شخصی آزاد است
 

. رد ميشودوا V=25KNو برش  M=50KN-mبر تير با مقطع نمايش داده شده لنگر  -1
  :مطلوبست

در اينحالت از نقش . کنترل تير برای لنگر خمشی به همراه کنترل حداقل و حداکثر آرماتور طولی - الف
  )نمره 4. (آرماتورهای فشاری در تحمل خمش ميتوانيد صرفنظر نماييد

 خاموتها به صورت قائم اجرا. کنترل مقطع برای تحمل برش به همراه کليه کنترلهای  الزم - ب
  )نمره 4. (اند شده

فاصله محور آرماتورهای طولی تا سطح . ميباشد C25و بتن  از رده  S300آرماتورها از نوع 
  .سانتيمتر است 7بيرونی مقطع 

 
ر    50در  50در يک ستون بتنی به ابعاد  -2 يچ اگ ه قطر     12سانتيمتر با آرماتورهای دورپ اتور ب آرم

اوم       ميليمتر در چهار وجه آن پخش شده باشند   16 ايی مق روی محوری نه ، مطلوبست محاسبه ني
داقل و          رل ح راه کنت ه هم فشاری و کششی ستون د ر حالتی که بر مقطع هيچ لنگری وارد نشود ب

از  وع   . حداکثر ميزان آرماتور مج ا را از ن وع    S400آرماتوره تن را از ن د   C25و ب . فرض نمايي
 )نمره 4(

  
اد    -3 ه ابع انتيم  180در  180در يک پی تکی ب ی       60تر و ضخامت  س اد ستون بتن ر ابع انتيمتر اگ س

سانتيمتر باشد و ستون در وسط پی قرار گرفته باشد و بر ستون نيروی محوری   40در  40برابر 
ايی   وتن   300فشاری نه ده     (کيلوني رده و زن ا    ) ناشی از ترکيب بارهای م د، مطلوبست تنه وارد آي

 .کنترل برش پانچ در پی 
  )نمره 4.(سانتيمتر در نظر بگيريد 50نماييد و مقدار ارتفاع موثر پی را  فرض C20بتن را از رده  

  
ر   -4 ه قط دار ب اتور آج رای آرم وع  16ب ر از ن ورد    S300ميليمت تون م لی س اتور اص ت آرم ه جه ک

تقيم در   انی مس ق همپوش رد، مطلوبست محاسبه طول مناسب جهت وصله از طري رار ميگي تفاده ق اس
ا       . شار قرار داردحالتی که آرماتور تحت ف ار گوني ا مه ا ب ن آرماتوره همچنين در حالتی که قرار باشد اي

تن  )درجه  90( داقل طول            در انتها در داخل ب ار و ح داقل قطر خم مه ين ح ار شوند، مطلوبست تعي مه
  ) نمره 4. (مستقيم پس از خم

  
  انع استبه همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالم:  1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 

WWW.JAFARII.BLOGFA.COM  



  دانشگاه غيرانتفاعی همدان دانی عمران روستايیگروه کا – 2ن معرفی به استاد درس محاسبات فنی امتحا
  87-86لتحصيلی نيمسال اول سا

  استفاده از جزوه، کتاب و ماشين حساب آزاد است
  دقيقه 120وقت امتحان 

  .نمره ميباشد 5بارم هر سوال . سوال پاسخ دهيد 4سوال زير به اختيار خود فقط به  6از 
  مطلوبست محاسبه خيز حدکثر در تير کنسولی شکل زير -1

  
  ماکزيمم در المان شکل زير مطلوبست محاسبه تنشهای حداکثر و حداقل و تنش برشی -2

  
ر در    -3 مطلوبست تعيين حداکثر تنشهای فشاری و کششی در تير طره ای نشان داده شده در شکل زي

  . شکل باشد Tو مقطع آن به صورت  100KG/Mصورتی که مقدار بار گسترده وارد بر تير 

  
) 1-1مقطع  (به جان در مقطع تير شکل زير تنش برشی را برای تير شکل زير در محل تماس بال  -4

  . شکل نامتقارن شکل زير به دست آوريد Iاز مقطع ) 2-2مقطع (و در محل تار خنثی 



ار   ABميله  -5 ر     200KNدر شکل زير را کامآل صلب فرض ميباشد و قبل از اينکه ب ابق شکل ب مط
ی ميباشد ه  Aاتصال . روی آن وارد شود افق والدی  ABمفصلی و ميل ه ف يله ميل ه وس ه  و EBب ميل

ه ترتيب    EBو  CDطول . نگهداشته شده است CDمسی   CDمساحت مقطع   . ميباشد  2Mو  1Mب
ر   EBو مساحت مقطع    500MM2برابر  ه های      . ميباشد  250MM2براب تنشها را در هر يک از ميل

د   ين کني ائم تعي د  ABاز وزن . ق رفنظر نمايي س   . ص اعی م ريب ارتج والد   120000N/MM2ض و ف
200000N/MM2 اشدميب .    

  
ه را     -6 ی ميل ر طول کل در ميله شکل زير تغييرات نيروی محوری و تنش قائم را رسم کرده، سپس تغيي

  A=3CM2و  E=2*106KG/CM2. محاسبه نماييد

  
  

  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است:  1توضيح 
  :درس اينترنتی زير درج خواهد شدنمرات امتحانی در اولين فرصت در آ: 2توضيح 
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