
  
 گروه کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها دانشگاه غيرانتفاعی –  مقاومت مصالحمتحان پايان ترما

  همدان
   دقيقه120: وقت امتحان

  88-87نيمسال اول 
  استفاده از جزوه، کتاب و ماشين حساب بالمانع است

)-   نمره4. (در تير با بارگذاری نشان داده شده مطلوبست محاسبه حداکثر تنش برشی  1

ا افق          2  برای المان نشان داده شده مطلوبست محاسبه تنشهای اصلی  زاويه صفحه المان اصلی ب
   نمره4(مقدار تنش برشی ماکسيمم 

و- و
(

  
ه است        10 در شکل زير ميله با مقطع متغير تحت يک لنگر پيچشی             3 رار گرفت ه   .  تن متر ق مقطع ميل

ا قطر خارجی                   الی ب ره توخ ی     10در تکه سمت چپ يک داي ه در تکه      5 و داخل  سانتيمتر و مقطع ميل
ا     .  سانتيمتر است   7.5سمت راست يک دايره توپر با قطر         ه گاهه ين واکنش در تکي  4. (مطلوبست تعي

  نمره

-

(



  
  موفق باشيد
فری ع  ج

  
  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است : 1توضيح 
  :لين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شدنمرات امتحانی در او: 2توضيح 
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 گروه کارشناسی آبادانی و توسعه روستاها دانشگاه غيرانتفاعی –  فن طراحی بناهامتحان پايان ترما
  همدان

   دقيقه120: وقت امتحان
  88-87نيمسال اول 

و  استفاده از جزوه، کتاب  ماشين حساب بالمانع است

-*
و*

تب-

 
 سانتيمتر،   4040اگر ابعاد صفحه ستون       .  تن وارد ميشود   50ک صفحه ستون بار محوری      به ي  1

تن       1.51.5ابعاد پی زير صفحه ستون       ع باشد،          250 متر  مقاومت ب ر سانتيمتر مرب وگرم ب  کيل
ر؟                     ا خي مشخص نماييد که آيا ابعاد صفحه ستون برای تحمل تنشهای وارده بر آن مناسب ميباشد ي

د لنگر خمشی ميباشد                ستون در وسط      ع شده و فاق ا صرفنظر       . (صفحه ستون واق ه کنترله از بقي
  )  نمره3) (نماييد

  
نش برشی 2 رل ت ست کنت ايش داده شده مطولب ذاری نم ا بارگ ر  رای تي ر،  و خمشیب ي داکثر در   ح

ار                ل ب ر ک ر شکل در اث  از مجموع .  کنترل حداکثر تغيير شکل در اثر بار زنده و کنترل حداکثر تغيي
ر ناشی از بارهای           2بارهای وارد بر تير مقدار       ر مت ن ب  تن بر متر ناشی از بارهای مرده و يک ت

 ) نمره7.(زنده ميباشند
E=2*106kg/cm2 ,   Fy=2400 kg/cm2

  
 

شود    60 متر بار    4به يک ستون با طول آزاد مهار نشده          3 ر ستون در هر دو جه     .  تن وارد مي ت اگ
نوع فوالد  . IPB، مطلوبست طراحی ستون از مقطع تک  باشدعضوی از يک قاب مهاربندی شده

 ) نمره5.  ( در نظر بگيريد2400kg/cm2 با تنش تسليم ST37را 

-

-

و

  
  
ر       EHمطلوبست تعيين ضريب طول ستون         4 اب شکل زي اع         .  از ق ه اول دارای ارتف  3.5ستون طبق

اع   ات دارای ارتف ه طبق ر و بقي ر است2.7مت ا همگی .  مت ه تيره ر 6دهان امی . است مت مقطع تم
ه       .  است IPB400 و تمامی ستونها     IPE27تيرها   رار گرفت اب ق ستونها  تيرها به گونه ای در ق

  ) نمره5( .  استY و بال تيرها موازی محور Xاند که بال ستونها موازی محور 



  
  

  موفق باشيد
فری ع  ج

  
  

   بالمانع استبه همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان : 1توضيح 
  :نمرات امتحانی در اولين فرصت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شد: 2توضيح 
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گروه کاردانی عمران دانشگاه –  اجرای ساختمانهای کوچک بتنی  و کارگاه متحان پايان ترما
  غيرانتفاعی همدان

   دقيقه75: وقت امتحان
  88-87نيمسال اول 

  .استفاده از ماشين حساب شخصی بالمانع است. ه صورت جزوه بسته ميباشدامتحان ب
 

  
- ) نمره1.5(برای مقابله با پيچش درتيرهای بتنی چه تدابيری ميتوان انديشيد؟  1

-(

-
ت

(

-(

وو-
)

-

(

-)

-(

ع

  
  نمره1. (با رسم شکل مقطع بحرانی جهت کنترل برش پانچ را نمايش دهيد 2

  
د        S300 سانتيمتر با آرماتور     25برای يک دال بتنی به ضخامت        3  در هر يک متر از عرض دال چن

ی و افت رعايت شود؟             اتور حرارت دار آرم ا حداقل مق سانتيمتر مربع آرماتور بايد قرار داده شود 
  نمره2(

  
  نمره1( در سقف تيرچه بلوک مقدار خيز منفی مورد نياز برای تيرچه ها چقدر ميباشد؟  4

  
 مگاپاسکال حداکثر 25نتيمتر  مقاومت بتن  سا50  ارتفاع موثر 35در يک تير بتنی به عرض    5

 ) نمره1.5برش قابل تحمل توسط بتن چقدر است؟ 
  

ر             S400در يک دال بتنی در صورتی که از آرماتور           6 دار حداقل ضخامت دال ب ای  استفاده شود مق
اتور      .  سانتيمتر به دست آمده است     20 نباشد   آنکه نيازی به کنترل خيز در دال       اگر بخواهيم از آرم

S300 نمره2( استفاده کنيم بدون تغيير در بقيه پارامترها حداقل ضخامت دال چقدر خواهد شد؟  
  

 ) نمره2در چه حالتی برای اتصال پيهای منفرد استفاده از کالفهای رابط اجباری نيست؟  7
  

   نمره1(استفاده از کالفهای عرضی در سقف تيرچه بلوک به چه منظور است؟  8
  

  موفق باشيد
  فریج     

  
  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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  فتح همدان آموزشکده شهيد مگروه کاردانی عمران– محاسبات ساختمانهای بتنی متحان پايان ترما

   دقيقه75: وقت امتحان
  88-87نيمسال اول 

  .استفاده از ماشين حساب شخصی بالمانع است. امتحان به صورت جزوه بسته ميباشد
 
ا مقاومت       .1 ا          7برای يک بتن  ر ب  مگاپاسکال مطلوبست   16 روزه بر روی نمونه استوانه ای براب

سيختگی  دول گ سيته، م دول االستي به م شی محاس ت کش تنمقاوم ت )ب ه 7، مقاوم  روزه نمون
  ) روزه محاسبه شوند28دومقدار اول بايد بر حسب مقاومت  () نمره4.5. (استوانه ای

ب
)

ب
(

(

و
ا بب

(

)

وو
)

(

(

  
م استفاده شده در   ا توضيح (حداقل آرماتور در تيرهای بتنی با چه روابطی محاسبه ميشود؟     .2   عالي

  ) نمره1.5 (روابط
  

 ) نمره1.5(توان انديشيد؟ درتيرهای بتنی چه تدابيری ميبرای مقابله با پيچش  .3
  

 1 ( باشد حداکثر فاصله بين ميلگردهای عرضی چقدر خواهد بود؟         Vs>2Vcمطابق آبا اگر مقدار      .4
 نمره

  
ل       40برای يک تير با مقطع مستطيلی به عرض          .5 اع ک وثر       70 و ارتف اع م ه    60  ارتف  سانتيمتر ک

وع 5در آن از  اتور ن ايي22  قطر S300 آرم سمت پ ر در ق اتور  ميليمت وان آرم ه عن ن مقطع 
اوم                           کششی استفاده شده است، مطلوبست محاسبه عمق بلوک تنش مسطيلی و حداکثر لنگر مق

اتور مجاز نيست   . ( مگاپاسکال است21مقاومت بتن   . مقطع ) نيازی به کنترل حداقل و حداکثر آرم
  نمره4(

  
 ) نمره2جباری نيست؟ در چه حالتی برای اتصال پيهای منفرد استفاده از کالفهای رابط ا .6

  
؟  فاصله بين شمعهای زير تيرچه ها قبل از بتنريزی در چه حدودی بايد باشددر سقف تيرچه بلوک .7

 ) نمره1( 
  

 مگاپاسکال حداکثر 25 سانتيمتر  مقاومت بتن 50  ارتفاع موثر 30به عرض در يک تير بتنی    .8
 ) نمره1.5برش قابل تحمل توسط بتن چقدر است؟ 

  
  نمره1(از کالفهای عرضی در سقف تيرچه بلوک به چه منظور است؟ استفاده  .9

  
رای              S400در يک دال بتنی در صورتی که از آرماتور           .10 دار حداقل ضخامت دال ب  استفاده شود مق

اتور      .  سانتيمتر به دست آمده است     20آنکه نيازی به کنترل خيز در دال نباشد          اگر بخواهيم از آرم
S300نمره2(غيير در بقيه پارامترها حداقل ضخامت دال چقدر خواهد شد؟  استفاده کنيم بدون ت  

  
  
  

  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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دان– محاسبات فنی دو متحان پايان ترما  اردانی عمران دانشگاه غيرانتفاعی ه م  گروه  ک

-

-
(

   دقيقه60: وقت امتحان
  8687نيمسال دوم 

  .استفاده از ماشين حساب شخصی بالمانع است. امتحان به صورت جزوه بسته ميباشد
  
ر است؟     I=3000cm4در تير نشان داده شده اگر  1 د ميليمت   باشد، حداکثر خيز ماکسيمم حدودآ چن

   نمره3(
E=2*106kg/cm2  

  

 
در است؟ 2 ل چق انش ستون مقاب ی کم ار بحران رهب الی مقطع ستون، داي ه قطر ای توخ ی   5  داخل

  ) نمره3 (. ميباشد سانتيمتر10 و قطر خارجی سانتيمتر
ب-

E=2*106kg/cm2  

  
روی برشی            2pتنش برشی ماکسيمم برای تيری با مقطع دايره به قطر            3 ر ني ه تحت اث V=2p ک -

-
)؟

*

ع

3 
  ) نمره3( دارد، چقدر است؟قرار

  
يچش        10اگر ميله ای به شعاع       4 ر پ ر     400 دچار تنش برشی مجاز          T سانتيمتر تحت اث وگرم ب  کيل

  نمره3( چند کيلوگرم سانتيمتر خواهد بودTسانتيمتر مربع شود، لنگر پيچشی مجاز 
  

  .  در نظر بگيريد 3.14 را برای تمامی مسايل برابر pعدد 
  

  
  

  
  موفق باشيد

  فریج
  

  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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   همدانگروه کاردانی عمران آموزشکده شهيد مفتح  – تحليل مقدماتی سازه هاامتحان 
  88-87 سالتحصيلی  اولنيمسال

  استفاده از جزوه، کتاب و ماشين حساب آزاد است
   دقيقه120وقت امتحان 

-  ) نمره4. (درجه نامعينی سازه شکل زير را تعيين نماييد 1
  

  
)-  نمره5. (واکنشهای تکيه گاهی سازه شکل زير را محاسبه نماييد 2



  
 6 سازه شکل زير لنگر خمشی برای رسم دياگرامهای نيروی محوری، نيروی برش ومطلوبست 3

  نمره
-)

(

  
گذاری نمايش داده شده  مطلوبست 4  در  خيز و شيب معادله خيز و شيب تير  مقديردر تير با با

  ) نمره5انتهای تير با کمک جدول 
ور-

)

  
  
  

  موفق باشيد
فری ع  ج

  
  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: 2وضيح ت
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انی عمران آموزشکده شهيد مفتح  –  آيين نامه های ساختمانیامتحان د   همدانگروه کار

د
مم-

و- وو
ر گ

گ
(ک-
-
-(
-

ب

ع

  88-87 سالتحصيلی  اولنيمسال
  بخش اول
  جزوه بسته

قيقه30وقت امتحان    
قررات 1 لی ساختمانی که آنرا از بقيه آيين نامه ها متمايز ميکند در چه خصوصيات ويژه   

  ) نمره2(چيزهايی ميباشد؟ 
 متر مربع  دارای دو 500برای طراحی  نظارت سازه  معماری يک ساختمان با زيربنای  2

جه صالحيت مورد نياز ميباشد؟  روه از مهندسان معمار و عمران از لحاظ د هر يک (سقف چه 
رددبه تفکيک  ) نمره2) ( ذکر 

رد؟  3  ) نمره2در چه شرايطی ميتوان مصالح ساختمانی را در کارگاه توليد و مصرف 
 ) نمره2( برای چه کارگاههايی وجود فردی به عنوان مسئول ايمنی کارگاه الزامی است؟  4
  نمره2(منظور از فشار مبنای باد چيست؟  5
 2800 اهميت بر اساس ضوابط آيين نامه هر يک از ساختمانهای زير دارای چه درجه ای از 6

 ) نمره3 (ميباشند؟
  درمانگاه  -
 هتل -
 کالنتری -
 انبار علوفه -
 موزه -
ا  -   نفر ساکن250مجتمع مسکونی 
  
  
  
  

  موفق باشيد
فری   ج

  
  به همراه بردن برگه امتحانی پس از امتحان توسط دانشجويان بالمانع است : 1توضيح 
  :ت در آدرس اينترنتی زير درج خواهد شدنمرات امتحانی در اولين فرص: 2توضيح 
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انی عمران آموزشکده شهيد مفتح  –  آيين نامه های ساختمانیامتحان د   همدانگروه کار

د
-:

زم

(

-

و

م-
م

ع

  88-87 سالتحصيلی  اولنيمسال
  بخش دوم

  استفاده از کتاب، جزوه و ماشين حساب شخصی بالمانع است
قيقه60وقت امتحان    

   ضريب زلزلهن با مشخصات زير مطلوبست محاسبهبرای ساختما 1
قيه طبقات  متر و ب4اسکلت بتنی با ديوار برشی ، ارتفاع طبقه اول )   سقف5دارای( طبقه 4ساختمان 

.  کاربری ساختمان به صورت مدرسه ميباشد.  است8ضريب رفتار سازه برابر عدد .  متر ميباشد2.7
ير سازه از جنس . توسط  قرار گرفته استساختمان در شهر اهواز با خطر زلزله  خاک رس زمين 

ديوارهای ساختمان به سازه متصل هستند و به .  ميباشد45 و درصد رطوبت 25با انديس خميری 
  .صورت ميانقاب عمل ميکنند

   نمره4(
  
 کيلومتر بر ساعت 100 متر در شهر همدان با سرعت مبنای باد 35برای ساختمانی به ارتفاع  2

ت محاسبه ضريب اثر تغيير سرعت در ارتفاع برای ديوارهای پشت و رو به باد و نمايش مطلوبس
 ) نمره2. (ساختمان در منطقه ای شهری با ساختمانها  درختان متراکم قرار دارد. آن با شکل

  
 درجه باشد مطلوبست 35 برای يک ساختمان در منطقه کوهستانی با برف زياد اگر شيب با 3

ربعمحاسبه بار برف   ) نمره1. ( بام آن برای هر متر 
  

 
  
  

  
  موفق باشيد
فری   ج

  
  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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دان– يک ايستايی امتحان پايان ترم وستاها دانشگاه غيرانتفاعی ه شناسی آبادانی و توسعه  م   گروه کا ر ر

و
-

   دقيقه90: وقت امتحان
  88-87نيمسال اول 

  استفاده از جزوه، کتاب  ماشين حساب بالمانع است
  ) نمره4. (مطلوبست رسم دياگرام لنگر و برش در  تير نمايش داده شده در شکل زير 1

  
رو در عضو        در خرپای شکل زير مطلوبس     2 روی صفر  ني ا ني   BDت مشخص نمودن اعضای ب

CD. نمره4(.  متر ميباشند3 تمامی اعضای خرپا دارای طول مساوی ( 
وو-

  



ايش               3 شتاور دوم اينرسی حول محورهای نم در مقطع نمايش داده شده در زير مطوبست محاسبه گ
راسيون حول محورهای      و گشتاور قطبی مقطع حول مبدا مختصات، شعاعهای ژي         y و   xداده شده   

x  yنمره4(.   مقدار حاصلضرب مقطع   

-

)وو

  
  موفق باشيد
فری ع  ج

  
  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  تجهيز و اداره کارگاه
  بخش اول

:  دقيقه20وقت
  جزوه بسته

  Aسری 
  

  کداميک از گزينه های زير صرفًا دارای شخصيت حقوقی است؟ -1
  مشاور-الف
  پيمانکار-ب
  رييس کارگاه-ج
    مدير طرح-د

        
د   -2  ا ميتوان زوم کارفرم ورت ل ق در ص ه تعلي ه ماه ان دوره س س از پاي ا ................ پ داکثر و ت ح

  .ديگر اين دوره را تمديد نمايد................ 
   ماه2 -با موافقت پيمانکار-الف
    سه ماه– بدون نياز به موافقت پيمانکار -ب
   سه ماه– با موافقت پيمانکار -ج
   دو ماه– با کسب نظر از مشاور -د
  
ت     -3 ل موق ان تحوي ا زم ار ت رای ک دت اج ول م شانه در ط اط ن داری نق ه نگه ر هزين  ب

ا                  . است....................عهده د از لحاظ تطبيق ب اط باي ن نق همچنين پيش از آغاز عمليات موضوع پيمان اي
  .کنترل شود.............. نقشه ها توسط 

  مهندس مشاور – کارفرما -الف
   پيمانکار-مدير طرح-ب
   کارفرما-کارفرما-ج
   پيمانکار-پيمانکار-د
  
  ، کارفرما ميتواند پيمان را فسخ نمايد......پرداخت دستمزد کارگران بيش از در صورت به تاخير افتادن -4

  يک ماه-الف
  روز15-ب
  روز25-ج
  سه ماه-د
  
  . موافقتنامه پيمان، درج شده است2مجموعه اسناد و مدارکی است که در ماده ......... -5

   مواففتنامه-الف
  شرايط عمومی-ب
  شرايط خصوصی-ج
  پيمان-د
  
  .مدت اوليه پيمانعبارت است از نسبت مبلغ اوليه پيمان به ... ..........-6

   متوسط کارکرد فرضی ماهانه -الف
   نرخ پيمان-ب
  مبلغ نهايی پيمان-ج
  ضريب پيمان-د
  
  در کداميک از موارد زير کارفرما ميتواند پيمان را فسخ نمايد؟-7

   تاخير در اتمام کار به مدت بيش از يک چهارم مدت پيمان-الف
   تاخير در تحويل گيری کارگاه از سوی پيمانکار بيش از مهلت مشخص شده -ب
   انحالل شرکت پيمانکار-ج
   همه موارد-د



  
ه                        -8 اه ب داری و حفاظت کارگ ه نگه وط ب ه های مرب رداری ، هزين اريخ صورت ب ا ت  از تاريخ فسخ پيمان ت

  عهده کيست؟
   نصف به عهده کارفرما و نصف به عهده پيمانکار-الف
  به عهده کارفرما  -ب
   به عهده پيمانکار-ج
  يک سوم به عهده کارفرما و دو سوم به عهده پيمانکار-د
  
  کداميک از موارد زير صحيح نميباشد؟-9

  پيمانکار تعهد مينمايد که دستمزد کارگران خود را  بر اساس قوانين کار بپردازد-الف
  داره وظيفه عمومی مجاز نيستُِ، استخدام نمايد پيمانکار نبايد افرادی را که استخدام آنها از نظر ا-ب
  . ميباشدپيمانکارمسيوليت حسن انجام کارهای موضوع پيمان بر عهده -ج
  .پيمانکار متعهد است که در زمان تعيين شده برنامه زمانی کلی و تفصيلی را تهيه و تسليم مشاور کند-د
  

  کداميک از گزينه های زير صحيح نيست؟-10
ان                     مهندس ناظ  -الف ه مدت پيم دارد ک ر به هيچ عنوان حق کاستن از تعهدات پيمانکار را ندارد،همچنين حق ن

  را تمديد نمايد
ه                         -ب دس مشاور حق رسيدگی ب ا و مهن اظر، کارفرم دس ن کارهای صورت     در صورت وجود نظارت مهن

  دارندگرفته را 
ا   ذکر منابع تهيه مصالح وتجهيزات در اسناد و مدارک پيمان،       در صورت  -ج ابع آنه  پيمانکار بايد از همان من

  .کيفيت مصالح بر عهده خود کارفرما خواهد بودرا تهيه نمايد و مسئوليت 
زد   -د سر و ن ار ک ام ک ضمين حسن انج وان ت ه عن ادل ده درصد آن ب ار ، مع ه پيمانک ر پرداخت ب غ ه  از مبل

  کارفرما نگهداری ميشود
  

شاه -11 صی م ب و نقاي ضمين معاي ر در دوره ت د    اگ ار باي د، پيمانک ار باش ار پيمانک ودکه ناشی از ک ده ش
  حداکثر ظرف مدت چند روز پس از دريافت ابالغيه کارفرما، شروع به رفع آنها کند؟

  5-الف
  10-ب
  15-ج
  20-د
  

  کداميک از موارد زير صحيح نيست؟-12
ان درج شده              -الف ا کارهای     کارفرما نميتواند عالوه بر آزمايشهايی که در اسناد و مدارک پيم  است مصالح ي

  .انجام شده را مورد آزمايش جديدی قرار دهد
رار               -ب ايش ق مهندس مشاور برای مطمين شدن از درستی کار ميتواند مصالح يا کارهای انجام شده مورد آزم
  دهد
ه                       -ج ده کيست ، هزين ر عه شها ب ام آزماي  چنانچه در اسناد و مدارک پيمان ، مشخص نشده باشد که هزينه انج
  . است کارفرما  به عهدهآن
ه صورت رايگان در                  -د ارگر ب دادی ک شات ، تع ام آزماي ا انج رداری از مصالح ي  پيمانکار بايد برای نمونه ب

  .اختيار مهندس مشاور قرار دهد
  

  مسيوليت عدم اجرا قانون کار و بيمه های اجتماعی در کارگاه  بر عهده چه کسی است؟-13
   کارفرما-الف
   پيمانکار -ب
   کارفرما و پيمانکار توامآ-ج
   مهندسی مشاور-د
  

ان              -14 ه پيم اه     20 در يک پروژه با مبلغ اوليه يک ميليارد تومان و مدت اولي ا نيمی از کارگ اه ، کارفرم  م
ه      .  ماه ديرتر از موعد مقرر تحويل پيمانکار داده است3را   ن اساس ب ر اي د ب مقدار خسارتی که کارفرما باي

  يد چقدر است؟ پيمانکار پرداخت نما



   ميليون تومان11.25 -الف
   ميليون تومان7.5 -ب
   ميليون تومان3.75 -ج
  . اجباری به پرداخت خسارت از طرف کارفرما نيست-د



  امتحان  تجهيز و اداره کارگاه
  بخش اول

:  دقيقه20وقت
  جزوه بسته

  Bسری 
ه                    -1 وط ب ه های مرب رداری ، هزين اريخ صورت ب ا ت ه      از تاريخ فسخ پيمان ت اه ب داری و حفاظت کارگ نگه

  عهده کيست؟
   نصف به عهده کارفرما و نصف به عهده پيمانکار-الف
   به عهده کارفرما -ب
   به عهده پيمانکار-ج
  يک سوم به عهده کارفرما و دو سوم به عهده پيمانکار-د
  
  کداميک از موارد زير صحيح نميباشد؟-2

   خود را  بر اساس قوانين کار بپردازدپيمانکار تعهد مينمايد که دستمزد کارگران-الف
  .پيمانکار حق واگذاری بخشی از کار خود به پيمانکاران جزء را ندارد-ب
  . ميباشدپيمانکارمسيوليت حسن انجام کارهای موضوع پيمان بر عهده -ج
  . تفصيلی را تهيه و تسليم مشاور کندر زمان تعيين شده برنامه زمانی پيمانکار متعهد است که د-د
  
  کداميک از گزينه های زير صحيح نيست؟-3

ان                      -الف ه مدت پيم دارد ک  مهندس ناظر به هيچ عنوان حق کاستن از تعهدات پيمانکار را ندارد،همچنين حق ن
  را تمديد نمايد

ه                         -ب دس مشاور حق رسيدگی ب ا و مهن اظر، کارفرم دس ن کارهای صورت     در صورت وجود نظارت مهن
  دارندگرفته را 

ا        ذ  در صورت  -ج ابع آنه کر منابع تهيه مصالح وتجهيزات در اسناد و مدارک پيمان، پيمانکار بايد از همان من
  . خواهد بودکيفيت مصالح بر عهده خود پيمانکار مسئوليت اما در هر صورترا تهيه نمايد 

ادل          -د ه پيمانکار ، مع نج   از مبلغ هر پرداخت ب ار کسر و ن         پ ام ک وان تضمين حسن انج ه عن زد درصد آن ب
  کارفرما نگهداری ميشود

  
   کداميک از گزينه های زير عضو هيات تحويل موقت نميباشند؟-4

  نماينده مهندس مشاور-الف
   نماينده کارفرما-ب
   نماينده پيمانکار-ج
   نماينده دادگاه محل-د
  
  کداميک از موارد زير صحيح نيست؟-5

ا کارهای          کارفرما نميتواند عالوه بر آزمايشهايی که در اسناد          -الف ان درج شده است مصالح ي و مدارک پيم
  .انجام شده را مورد آزمايش جديدی قرار دهد

رار               -ب ايش ق مهندس مشاور برای مطمين شدن از درستی کار ميتواند مصالح يا کارهای انجام شده مورد آزم
  دهد
ر                  -ج شها ب ام آزماي ه      چنانچه در اسناد و مدارک پيمان ، مشخص نشده باشد که هزينه انج ده کيست ، هزين  عه

  . است کارفرماآن  به عهده
ه صورت رايگان در                  -د ارگر ب دادی ک شات ، تع ام آزماي ا انج رداری از مصالح ي  پيمانکار بايد برای نمونه ب

  .اختيار مهندس مشاور قرار دهد
  
  در مورد حوادث قهری کداميک از موارد زير صحيح نيست؟-6

ف داکثر کو  -ال ه ح ار موظف است ک ا   پيمانک ه ب ده در مقابل را ش ای اج رای حفاظت از کاره ود را ب شش خ
  .حوادث قهری در جهت به حداقل رساندن خسارات انجام دهد

ر خسارات         -ب ی پيمانکار در براب مسئوليت خسارات وارد شده به اموال پيمانکار به عهده پيمانکار است، ول
  کارفرما مسئوليتی ندارد

   خاتمه يابد48اه به طول بيانجامد پيمان ميتواند طبق ماده  م3اگر مدت وضعيت قهری بيش از  -ج



ر يک                    -د کارفرما موظف است که هزينه های توقف کار پيمانکار به علت وضعيت قهری برای مدت مازاد ب
  .ماه را پرداخت نمايد

  
ا نيمی از  20 در يک پروژه با مبلغ اوليه يک ميليارد تومان و مدت اوليه پيمان            -7 اه را   ماه ، کارفرم  کارگ
ل پيمانکار داده است            3 ه             .  ماه ديرتر از موعد مقرر تحوي ن اساس ب ر اي د ب ا باي ه کارفرم دار خسارتی ک مق

  پيمانکار پرداخت نمايد چقدر است؟ 
   ميليون تومان11.25 -الف
   ميليون تومان7.5 -ب
   ميليون تومان3.75 -ج
  . اجباری به پرداخت خسارت از طرف کارفرما نيست-د

  
  قی است؟يميک از گزينه های زير صرفًا دارای شخصيت حقکدا-8

  مشاور-الف
  پيمانکار-ب
  رييس کارگاه-ج
    مدير طرح-د

        
د  -9  ا ميتوان زوم کارفرم ورت ل ق در ص ه تعلي ه ماه ان دوره س س از پاي داکثر ................  پ ا ح و ت

  .ديگر اين دوره را تمديد نمايد................ 
   ماه2 -يمانکاربا موافقت پ-الف
   سه ماه – بدون نياز به موافقت پيمانکار -ب
   سه ماه– با موافقت پيمانکار -ج
   دو ماه– با کسب نظر از مشاور -د
  

ر  -10 ت ب ل موق ان تحوي ا زم ار ت رای ک دت اج ول م شانه در ط اط ن داری نق ه نگه هزين
ا            همچنين پيش از آغاز عمليات موضوع پيم      . است....................عهده د از لحاظ تطبيق ب اط باي ن نق ان اي

  .کنترل شود.............. نقشه ها توسط 
   مهندس مشاور– کارفرما -الف
   پيمانکار-مدير طرح-ب
   کارفرما-کارفرما-ج
   پيمانکار-پيمانکار-د
  

ارگران بيش از        -11 ادن پرداخت دستمزد ک اخير افت ه ت ان را فسخ    ......در صورت ب د پيم ا ميتوان ، کارفرم
  مايدن

  يک ماه-الف
  روز15-ب
  روز25-ج
  سه ماه-د
  

دت  ......... -12 غ و م د مشخصات دو طرف، موضوع و مبل ان مانن ه مشخصات اصلی پيم سندی است ک
  .پيمان در آن درج ميشود

   مواففتنامه-الف
  شرايط عمومی-ب
  شرايط خصوصی-ج
  پيمان-د
  

  .مدت اوليه پيمانعبارت است از نسبت مبلغ اوليه پيمان به ............. -13
   متوسط کارکرد فرضی ماهانه -الف
   نرخ پيمان-ب
  مبلغ نهايی پيمان-ج



  ضريب پيمان-د
  

  در کداميک از موارد زير کارفرما ميتواند پيمان را فسخ نمايد؟-14
  م مدت پيمانسو تاخير در اتمام کار به مدت بيش از يک -الف
   بيش از مهلت مشخص شده  تاخير در تحويل گيری کارگاه از سوی پيمانکار-ب
  ورشکستگی شرکت پيمانکار -ج
   همه موارد-د



(و  )بخش دوم، جزوه بازامتحان تجهيز  اداره کارگاه 
د قيقه100: وقت    

برای يک پروژه با مشخصات زير مطلوبست زمانبندی بر اساس زودترين و ديرترين زمان پايان و     -1
ري    ردی، زودت ی و ف ل جمع ردن آزادی عم شخص ک ين م ان  همچن روع و پاي ان ش رين زم ن و ديرت

  ) نمره4.5. (فعاليتها و مشخص نمودن فعاليتهای بحرانی
  نام فعاليت  مدت فعاليت  وابستگی
 A   روز2  ندارد

 B  روزA 5 پايانروز پس از 2شروع
 C   روزB 3 وشروع Aشروع پس از پايان

 D   روزB 4روز پس از پايان 2شروع 
 E  روزD  7روز پس از پايان 2پايان 

 F  روزE 2وDشروع پس از پايان 
 G  روزE 10 و Cپس از پايان : شروع

 H  روزG   2شروع يک روز قبل از پايان 
 I  روزF,G,H 3شروع پس از پايان 

 J  روزH 3 روز پس از شروع 2پايان 
  
  

د   1385 در رسته آب ميخواهد در سال        3يک شرکت پيمانکاری با رتبه       -2 ه    .  ارتقا پايه بياب ا توجه ب ب
 ) نمره1.5.(شخصات زير رتبه، ميزان و حجم ريالی کارهای اين شرکت را  تعيين نماييدم

  نفر4 و تعداد کارمندان 4تعداد اعضای هيات مديره 
  :مشخصات اعضای هيات مديره

دون      ( سال سابقه کار مفيد در رسته آب     6کاردانی عمران روستايی با     : نفر اول  ابقه ب ن س يک سال از اي
  )بيمه بوده است

ابقه در رسته   3 سال سابقه کار مفيد در رسته آب و    7کارشناسی مهندسی عمران آب با      : نفر دوم   سال س
  ساختمان
   سال سابقه کار در رسته برق7کارشناسی مهندسی برق با يک سال سابقه کار در رسته آب و : نفر سوم

 سابقه کار در رسته صنعت         سال 5فوق ليسانس پليمر با يک سال سابقه کار در رسته آب و             : نفر چهارم 
  و معدن

  :مشخصات کارمندان
   سال سابقه کار در رسته آب18دکترای مهندسی آب با : نفر اول
ار         5کاردانی کارهای عمومی ساختمان با  : نفر دوم    ابقه ک ابقه در رسته ساختمان و يک سال س  سال س

  در رسته آب
ار در رسته     10کارشناس اقتصاد با    : نفر سوم  ابقه ک ه       6(  آب  سال س ابقه بيم دون س ن مدت ب  سال از اي
  )است

  سال سابقه در رسته ساختمان سه کارشناسی ارشد محيط زيست با : نفر چهارم
  

  :شرکت سه پروژه به شرح زير انجام داده است
  )81 تا 78 سال بين سالهای 3به مدت (  ميليون ريال100پروژه با هزينه تمام شده  -1
  )85 تا 83 سال بين سالهای 2به مدت (  ميليون ريال500پروژه با هزينه تمام شده  -2
ام شده         -3 ام                     100پروژه با هزينه تم ه صورت دستمزدی در حال حاضر در حال انج ال ب ون ري  ميلي

  ميليون ريال است80آخرين صورت وضعيت تاييد شده . دارد
   ميليون ريال900: گردش مالی

   ميليون ريال150: توان مالی جاری
   ميليون ريال350: تتوان مالی بلندمد

  
  موفق باشيد
  جعفری



  پاسخنامه سواالت چهارجوابی
  :نام و نام خانوادگی 
:  شماره دانشجويی

  : سری
  د  ج  ب الف شماره سوال
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