
 برای دانلود پاسخ های تشریحی بر اساس کلید نهایی داوطلبین و منابع کنکور دکتری معماری کلیک کنید

 داخل (متمرکزهای دکتری )نیمهآزمون ورودی دوره

 1391در سال 

 یرشته

 (2502ی معماری )کد مجموعه

 دروس تخصصی

 دقیقه 90مدت پاسخگویی:      75تعداد سوال: 

 عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سواالت

 تا شماره از شماره تعداد سوال مواد امتحانی ردیف

1 

)مبانی نظری معماری، مجموعه دروس تخصصی 

مبانی تکنولوژی معماری، مبانی نظری پیشرفته، 

 تکنولوژی معماری پیشرفته(

75 1 75 

 1391سال  فروردین

 باشد.استفاده از ماشین حساب مجاز نمی

 

 مجموعه دروس تخصصی

 آغاز نوگرایی در معماری ایران ریشه در تغییرات کدام دوره دارد؟ -1

 های پهلوی دومگرایی( غرب2   صفویان( تغییرات ساختاری 1

 ( مدرنیزاسیون پهلوی اول4   قاجار-( تحوالت دوره ناصری3

 درست است؟« معماری سنتی»کدام تعریف در فرهنگ اصطالحات  -2
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شود که نسبت به شعاع دایره دارای ارتفاع به قوسی مدور بلند گفته می«: قوس کلیل» (1

 بیشتر است. 

شود و معموالً در دل قوس ت که در نمای قوس دیده نمیقوس باربری اس«: قوس دزد» (2

 شود.ها اجرا میتزئینی درگاه

در ترکیب آن، پس از دو گلویی از پوشش تخت در بین آن استفاده «: قوس خنچه بوش» (3

 شده است. 

قوس شکسته و در عین حال شکل داده شده از سه منحنی «: قوس منحنی شکسته» (4

 وس ایرانی معروف است.است که در سایر کشورها به ق

ی اصلی بازار در محل تالقی ساختار طبیعی و کالبدی شهر، از خلق پل بازار در تداوم راسته -3

 های کدام یک از بازارهای تاریخی ایران است؟ویژگی

 ( بازار اصفهان و تبریز2    ( بازار تبریز و قم1

 ( بازار گرگان و کرمانشاه4    ( بازار دزفول و قم3

ارت در مورد مبانی و معیارهای ارزیابی آثار هنری و معماری )از منظر اسالمی( کدام عب -4

 تر است؟صحیح

ارزیابی آثار هنری و معماری مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و مکانی، دارای معیار در  (1

 حال تحول و تغییر است.

های قعیتارزیابی آثار هنری و معماری دارای معیارهای ازلی و ابدی است، که در آن وا (2

 شود. موجود نیز دیده می

ارزیابی آثار هنری و معماری مبتنی بر مکاتب مختلف فکری و فرهنگی، دارای معیارهایی  (3

 متفاوت است. 
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معیارهای ارزیابی آثار هنری و معماری به دلیل تغییرات شرایط زمانی و مکانی و تفاوت  (4

 ها قابل دستیابی نیستند. اندیشه

 کند؟و اصول مورد نظر او را در طراحی بیان می« رنزو پیانو»کدام موارد نظریات  -5

رابطه انسان با معماری، صداقت در بیان کالبدی، متحول کردن فرم، عینیت داشتن،  (1

 استفاده از تکنولوژی.

مخالفت با تزئینات، توجه به معماری حساس به محیط زیست، رابطه انسان و معماری،  (2

 صداقت در بیان کالبدی.

تکنولوژی و طبیعت، متحول کردن فرم مکان، رابطه انسان با معماری، عینیت سازگاری  (3

 داشتن، استفاده از تکنولوژی.

پیشرفت و ترقی از طریق تکنولوژی صنعتی، ایجاد تعادل بین فن و هنر، حقیقت داشتن،  (4

 عینیت داشتن، متحول کردن فرم مکان

 یافته است؟ی خدمات اختصاص میدر معماری باغ ایرانی، کدام عرصه عمدتًا به کارکردها -6

 های پیرامونی باغ( جداره2    های ورودی( دروازه1

 ( در محورهای اصلی باغ4     ( کوشک میانی3

 کدام تعریف، با توجه به اینکه بیونیک علم بررسی نظام حیات جانداران است، درست است؟ -7

 ارند.های زنده دهایی که خصوصیاتی شبیه سیستممکانیزم: علم سیستم (1

ای هالعمل سیستمهایی مشابه عکسالعملهایی که عکسسیستم اصلی: علم سیستم (2

 زنده دارند.

 اند.های زنده شبیههایی که از نظر ظاهر به سیستمعناصر عملکردی: علم سیستم (3
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ته های زنده گرفها از سیستمهایی که کار آندریافت حسی از نقطه نظر فرم: علم سیستم (4

 شده است. 

ی پالن یک کاروانسرای قدیمی در ایران است، کدام دهندهوجه به شکل زیر که نشانبا ت -8

 عبارت درست است؟

ها قرار داده در کاروانسراهای بیابانی فضای ورودی در گوشه (1

 شد تا امنیت مسافران فراهم شود.می

به دلیل عملکرد یکسان کاروانسراهای شهری و بیابانی در  (2

هایی برای تأمین امنیت برجچهار گوشه کاروانسراها 

 شد.کاروانیان ساخته می

تمامی کاروانسراهای شهری و بیابانی دارای یک جلوخان وسیع هستند که ورودی را  (3

 نماید. متمایز و قابل تشخیص می

تقریباً در تمامی کاروانسراهای درونگرای بیابانی، مسیر حرکت دارای امتداد سیستم است  (4

 تا دسترسی سریع و آسان بین فضاهای بیرونی و درونی فراهم شود. 

 گیرد؟بیشتر مورد نظر قرار می« معماری و طراحی سبز»های زیر در کدام یک از گرایش -9

 ( طراحی ارگانیک2     ( طراحی منظر1

 ( طراحی با هدف حفظ محیط زیست4     طراحی شهری (3

ر تکدام تعریف صحیح« های ساختمانیو فرم نظریه»در باب مکاتب فکری و تأثیر آن در  -10

 رسد؟به نظر می

گرایی معماری، و ضدیت با های تمرکزگرایانه بر ضد هر نوع کثرتگرایی: گرایشسنت (1

 هر نوع نیروی خالق مستقل
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ا و ههای محلی و متعارف با هدف تویلد انواع بیشتر فرمید ساختمانساختارزدایی: تول (2

 تر به سنتفهم و ادراک بیشتر و بازگشت قوی

ا محور، تأکید بر ارتباط بشناختی انسانهای معنوی و زیباییگرایی: گرایشنوکالسیک (3

 های ملیگذشته و نگهداری و حفظ جنبه

د و اعتقاد به اصالت فرد، تقدس ادراکات اکسپرسیونیسم: نفی تاریخ و نفی وضع موجو (4

 حسی، انتظار ظهور انسان جدید و باالخره آفرینش و خالقیت

 شناسی در حکمت اسالمی بر کدام خصوصیت تأکید بیشتری دارد؟زیبایی -11

 وضوح و خوانایی( 4 ( تجریدی بودن3 ( تناسبات طالیی2   ( نیکویی1

 ای از هویت است؟معماری ایرانی، ایجاد فضای تهی، تعریف کننده چه مرتبه در -12

 ( تاریخی4  ( کالبدی3  ( عملکردی2  ( فرهنگی1

اره در یک گز« سبک، ایده، بیان کننده ایده، ساختمان و معمار»اگر قرار باشد، به ترتیب  -13

 رسد؟خبره قرار گیرد، کدام مورد با ترتیب اشاره شده درست به نظر می

 ها، راب کریر، خانه استیز، آدولف لوسروح تمام زمان«: نئوکالسیک» (1

 بیشتر متفاوت است، فیلیپ اندرسون، موزه گوگنهایم، فرانک گری«: پیدایش کیهانی» (2

 بیشتر کمتر است، چارلز مور، میدان ایتالیا، چالرز مور.«: پُست مدرن» (3

ر ی، مرکز گردهمایی کلمبوس، پیتفرم ضعیف و فرم قابل انعطاف، فرانک گر«: فولدینگ» (4

 آیزنمن

برای پرهیز است عوارض دنیای مصرف و مواجهه با معماری صرفاً به عنوان یک کاالی  -14

 صنعتی، و دستیابی به معماری کیفی و خوب باید ..................

 ساز و کار تولید معماری تغییر کند. (1
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 ند.اندرکار مورد توجه قرار گیرمعماران و متخصصین دست (2

 سلیقه مردم از طریق اصالح فرهنگ مصرف ارتقاء یابد. (3

 تولیدکنندگان )طراحان، کارفرمایان، پیمانکاران و...( مردم بهم نزدیک شوند. (4

را انتخاب « های فضایی و هندسی مناسب در معماری و شهرسازیایده»معماران چگونه باید  -15

 نمایند؟

 و مواجمبتنی بر روح زمان و پویایی آن به صورت سیال  (1

 شناسیشناسی و کیهانمبتنی بر اکتشافات جدید زیست (2

 هامبتنی بر نیازهای متنوع انسان (3

 مبتنی بر احساسات هنری و عامل حرکت در فضای سیال (4

 شناسی از منظر اسالمی انسان ..................در انسان -16

 باشد.دارای دو بعد ثابت و متغیر می (1

 موجودی یا هویت ثابت و فطری است.  (2

 پذیر و متغیر است.موجودی تربیت (3

 موجودی وابسته به مجموع عوامل زمانی و مکانی است.  (4

 تجلی هنر، در کشورهای اسالمی به صورت عام و خاص به چه طریقی قابل بررسی است؟ -17

 با معماری و تزئینات مربوط به آن (1

 با هنرهای تزئینی )مانند نگارگری، خطاطی( (2

 مذهبی( با هنرهای نمایشی )در حالت خاص (3

 های مذهبینگارگری و نمایش –با معماری و ملحقات آن  (4
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گذاری در کدام گزینه های نابسامانی در معماری امروز با توجه به معیارهای ارزشریشه -18

 تر بیان شده است؟دقیق

 (Physical valuesهای کالبدی )توجه به صرف ارزش (1

 (Use valueاستفاده )( و ارزش Exchange valueتقابل بین ارزش مبادله ) (2

 (Cultural value( و فرهنگی )Historic valueهای تاریخی )عدم توجه به ارزش (3

 (Exchange value( به ارزش مبادله )Use valueارجحیت ارزش استفاده ) (4

در تعریف و تبیین معماری اسالمی بهتر است گفته شود که معماری اسالمی ..................  -19

 است.

 مقدسعبادی و  (1

 محصول کار معماران مسلمان (2

 های اسالمیمیراث حکومت (3

 بینیحاصل اصول و احکام جهان (4

 های تعالی یا ظهور هنر اسالمی بر چه اساسی است؟جنبه -20

 در نظر گرفتن تناسباتی که بر اساس هندسه و اعداد به وجود آمده باشد. (1

 تناسبات هندسی مهم است ولی اعداد نقش زیادی ندارند. (2

 وش زندگی عادی و اجتماعی و بازتاب آن در هنر.انطباق ر (3

 ایجاد روابط حرکت در هنر اسالمی مهم است. (4

های نوین ساختمانی( با الهام از کدام عنصر طبیعی سطوح خود تمیز شونده )مانند شیشه -21

 ساخته شده است؟

 های کاربید( نانورشته2    ( برگ نیلوفر آبی1
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 های سیلیکوننانورشته( 4   ( برگ درخت مو )انگور(3

 باشد.های کاذب میهای مهاربندی سقفدهنده انواع روشتصاویر زیر نشان -22

 است؟ نشدهکدام روش در تصاویر زیر نشان داده 

 سقف مهاربندی شده (1

 سقف معلّق و آویزهای عمودی (2

 مهار شده توسط تیغه (3

 گاه جانبی توسط دیوارهای اطرافتکیه (4

 تر است؟ه کدام سیستم نزدیکمرجان دریایی از نظر هندسی ب -23

 ایگنبد پوسته (1

 سازه تنسگریتی (2

 گنبد ژنودزیک (3

 سازه مشبک کابلی (4

( میلگردهای قائم دیوار ICFدر سیستم دیوارهای بیتن مسلح با قالب عایق ماندگار ) -24

 .................. شود.

 باید در دو الیه اجرا (1

 توانند در یک الیه اجرامتر باشند، میمیلی 12تا  10اگر دارای قطری بین  (2

 تواند به صورت شبکه جوش شده استفادهنمی (3

 توانند در یک الیه اجرامتر باشند، میمیلی 12تا  8اگر دارای قطری بین  (4

 ای سقف ساختمان زیر کدام است؟هسیستم سازه -25

 سقف کابلی پیش تنیده و تیرهای شعاعی (1
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 ترکیب سقف پوسته بتنی و تیرهای فوالدی (2

 ای متکی بر کابلرخ دوچرخهسقف کششی چ (3

 ایسازه معلّق )کابلی( متکی بر ستون طره (4

ه گاه بالعمل تکیهدر صورت حرکت لکوموتیو بر روی یک پل در چه حالتی نیروی عکس -26

 رسد؟حداکثر می

 لکوموتیو در وسط پل قرار گیرد. (1

 لکوموتیو یک چهارم طول پل را طی کرده است. (2

 پل قرار گرفته است.لکوموتیو بر روی قسمت ابتدایی  (3

  لکوموتیو سه چهارم طول پل را طی کرده است. (4

 دهنده چیست؟شکل مقابل نشان -27

  ای )وافل(سیستم دال حجره (1

 ی کف کاذب فوالدی بر روی سقف بتنیسازه (2

 سقف مرکب فوالد و بتن )کامپوزیت( (3

 ی کف قاب فوالدی سبک نورد سردسیستم سازه (4

 مقابل )کلیسای ارتدکس یونان( کدام است؟ ای پوشش سقف ساختمانسازه سیستم -28

 گنبد سنگی یکپارچه (1

 ای بنایی )آجری(طاق گهواره (2

 پوسته نازک بتن مسلح (3

 های متقاطعسقف متشکل از کابل و قوسی (4
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( کدام عبارت در مورد بازشوها D Sandwich Panels3های سه بعدی )پانلدر سیستم  -29

 ؟نیستصحیح 

 از یک دوم سطح کامل دیوار بیشتر باشد.در هر دیوار، سطح بازشو نباید  (1

 دهد.های سه بعدی، قابلیت ترک خوردن را افزایش میوجود بازشوها در پانل (2

 در هر دیوار، سطح بازشو نباید از یک سوم سطح کامل دیوار بیشتر باشد. (3

ای ههای تولی یا میلگردهای افقی و عمودی دورتادور بازشوها یا شبکهاستفاده از شبکه (4

 برای جلوگیری از بروز ترک ضروری است. مورب

 ای است؟شکل مقابل معرف کدام سیستم سازه -30

 ی نازکسازه پوسته (1

 سازه مشبک فضایی (2

 سازه هوای فشرده (3

 ایسازه کششی از نوع پارچه (4

نمونه ای )های بتنی پوسته )قالب تونلی( حداقل مقاومت فشاری بتن سازهدر سیستم قاب -31

 مگاپاسکال است؟ای( چند استوانه

1 )20   2 )30   3 )25   4 )35 

 ؟نیستکدام عبارت از فرضیات اصلی تئوری خمش تیرها  -32

 ود.شها وارد نمیهای عمده دیگری به آنتارهای طولی تیر تحت کشش یا فشارند و تنش (1

 های طولی در حال کشش یا فشار مقدار ثابتی است.ضریب ارتجاعی برای الیه (2

 تیر پس از خمش، بسیار بزرگتر از شعاع انحنای طولی آن است.شعاع انحنای عرضی  (3

 اند.مقاطع عرضی تیر قبل و بعد از وارد شدن نیروها همگی صفحاتی مسطح (4
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 در شکل زیر اعضای خط چین تحت چه نیرویی قرار دارند؟ -33

 کششی (1

 پیچشی (2

 فشاری (3

 برشی (4

ش عالوه بر خمش و برشود باری که از یک تیر کف به تیر اصلی بین دو ستون منتقل می -34

 شود.موجب .................. در تیر اصلی می

 لهیدگی بال تحتانی (1

 خمش نامتقارن (2

 کمانش جانبی (3

 های پیچشیتنش (4

 ی آزمایش چه کسی است و موضوع آن چیست؟دهندهشکل مقابل نشان -35

 برش در یک تیر بارگذاری شده –رابرت هوک  (1

 رفتار یک تیر با کشش تا حد انبساط –اسیتون  (2

 ی قابلیت ارتجاع در یک تیر بارگذاری شدهایده –آدام ماریوت  (3

 پیچش در یک تیر بارگذاری شده –گالیله  (4

 ی ساختمانی است:دهندهشکل مقابل نشان -36

متکی بر هوای فشرده که پایداری آن در مقابل  (1

 نیروهای رو به باالی باد به وسیله کابل تأمین شده

  است.
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 متشکل از چهار بخش به شکل منحنی هایپار (2

 ساخته شده توسط چهار سازه هوای فشرده قطری (3

 ی بتنیمتشکل از ورق های تا شده (4

 کدام عبارت صحیح است؟« افراز»در تعریف واژه  -37

 فاصله بین دو طاق بام سبک را افراز گویند. (1

 ای کند را افراز گویند.خیز چفد مازه (2

 کانه پوش را افراز گویند.زیر طاق کاربندی یا  (3

 بلندترین نقطه جفد را افراز گویند. (4

 دهنده چیست؟شکل مقابل نشان -38

 بند معلقها توسط سه پشتخنثی شدن نیروی رانش طاق (1

 گیری از نور طبیعیکاهش سطح دیوارها به منظور بهره (2

 اتصال دیوار خارجی و بخش فوقانی طاق اصلی توسط برج کلیسا (3

 بر ساختمان از طریق طاق میانیکاهش نیروی وارد  (4

فرآیند طراحی، سازوکاریست هدفمند که در آن طراحی، فعالیت خالقانه خود را با جهتی  -39

 بخشد................... قوام می

 ( از کل به جزء2  ( هم از کل به جزء و هم از جزء به کل1

 ( از جزء به کل4    طرفانه و دفعی( بی3

 در تحقیق معماری درست است؟« تئوری»و « فرضیه»تفاوت ی کدام مورد درباره -40

های سوالی یا دستوری توان از گزارهدر فرضیه باید جمالت خبری و ادعایی باشند و می (1

 استفاده کرد؛ لیکن در تئوری جمالت صرفًا ادعایی هستند.
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بینی کرد، لیکن در تئوری حاالت عقالنی در فرضیه باید همه حاالت ممکن را پیش (2

 باشند.نتقادی مدنظر میا

ای ههای تئوری، عام هستند ولی گزارهماهیت فرضیه با تئوری یکی است؛ لیکن گزاره (3

 توانند اسامی خاص باشند.فرضیات می

 در رهیافت عقالنیت انتقادی، تفاوتی ذاتی میان فرضیه و تئوری وجود دارد.  (4

 یح است؟کدام نوع تفسیر یا هرمنوتیک اثر هنری از منظر اسالمی صح -41

ها و خاطرات خود آن را معنادار اثر هنری ساکن و خنثی است، مخاطبین با توجه به ایده (1

 نمایند.می

 تفسیر و تأویل اثر هنری باید مبتنی بر بازخوانی معنا از صورت اثر و متن محور باشد. (2

-تفسیر و تأویل اثر هنری باید مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و مکانی مخاطب، مخاطب (3

 حور باشد.م

 محور است.های هنرمند، مؤلفآلها و ایدهتفسیر و تأویل اثر هنری مبتنی بر مجموع ایده (4

 ی سلجوقی کدام است؟مهمترین تحوالت معماری ایران در دوره -42

 کاری هفت رنگ؛ چهار ایوانی شدن مساجدشیوه ساخت گنبد؛ کاشی (1

 مساجدکاری هفت رنگ، دو مناره شدن آوری ساخت آجر، کاشیفن (2

 شیوه ساخت گنبد، بکارگیری آجر معقلی، چهار ایوانی شدن مساجد (3

 آوری ساخت آجر؛ بکارگیری آجر معقلی؛ دو مناره شدن مساجدفن (4

 تر است؟کدام عبارت در مورد زبان مشترک بین معماری و سایر هنرها صحیح -43

 مبانی نظری هنرها و معماری یکی است و در تمامی موارد مشابه هم هستند. (1

 ه دلیل داشتن مبانی نظری متفاوت معماری و سایر هنرها زبان مشترکی ندارند.ب (2
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 به دلیل ارتباط معماری با تکنولوژی، مشترکات آن با سایر هنرها کم است. (3

به دلیل داشتن مبانی نظری نزدیک به هم، معماری و سایر هنرها دارای مشترکات زیادی  (4

 هستند.

 می(:شناسی انسان )از منظر اسالزیبایی -44

 مبتنی بر بعدی فطری، و بعدی وابسته به مجموع شرایط زمانی و مکانی است. (1

 ای و مبتنی بر مجموع شرایط زمانی و مکانی است.امری نسبی و سلیقه (2

 های تاریخی است.تابع نژاد، فرهنگ، طبقه اجتماعی و دوران (3

 هاست.امری حقیقی و ذاتی و مشترک بین همه انسان (4

کننده نظریه های زیر در مورد دستاورهای کالبدی معماری ایران بیانکدام یک از گزینه -45

 است؟ "سن پاتولزی"

 نیی زیاد بین آنها و فضاهای شبستاهای بلند با فاصلهطراحی عناصر ساتمانی مانند ستون (1

 ساخت گنبد دو پوسته گسسته (2

 ساخت گنبد روی فضای چارگوش و فنون ساختمانی وابسته به آن (3

 گنبد با باریکه تاقساخت تاق و  (4

 نوع معماری کَند در کدام یک از روستاهای ایران به کار رفته است؟ -46

 روستای میمند –( روستای کندوان 2  روستای ماسوله –( روستای ابیانه 1

 روستای کندوان –( روستای ماسوله 4  روستای ابیانه –( روستای میمند 3

 وجود آمد. عنوان هنر قدسی با هدف .................. به -47

 تفکیک در ماهیت هنر با مطرح کردن هنر دینی و غیردینی (1

 برقراری نسبت میان هنر و عرفان (2
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 برقراری نسبت، میان هنر و عرفان و تفکیک در ماهیت هنر (3

 تفکیک کردن آن با هنر سنتی (4

 کدام عبارت درست است؟ -48

یت مسئول آثار هنرمندان ابتدا متعهد به شناخت حقایق، سپس آزاد در خلق اثر و در نها (1

 خود هستند.

 توانند آزاد باشند.های جامعه و نیازهای مخاطبین، نمیهنرمندان مبتنی بر واقعیت (2

هنرمندان در همه مراحل خلق اثر باید آزاد باشند، اثر هنری تجلی آزادی هنرمندان  (3

 است.

 شود.های هنری میهنر عصاره آزادی است، هر نوع محدودیتی باعث کاهش ارزش (4

ایرانی کشور -هویتی در معماری اسالمیها، موجب بیتوانمندی در کدام یک از حوزهعدم  -49

 خواهد شد؟

 های علمی هنری داخل و خارجاستفاده حداکثری از ظرفیت (1

 ایرانی-های اسالمیآلنوآوری براساس طرح ایده (2

 سازی وضع موجود با توجه به شرایط جهانیساماندهی و بهینه (3

 ملیهای گذشته احیاء ارزش (4

 تواند در تبیین و تحقیق معماریدر شرایط کنونی تأکید بر کدام حوزه از اطالعات علمی می -50

 ها مؤثر واقع شود؟اسالمی بیش از سایر حوزه

 ضوابط حقوقی استانداردسازی محصوالت نهایی در معماری (1

 های سنجش و ارزیابی تغییرات معماری اسالمیشاخص (2

 قایسه با دیگر آثارها و معیارهای ارزشیابی و ممالک (3
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 گیری مفاهیم معماری اسالمیمبانی و اصول شکل (4

 باشد؟می نادرستی وجه مشخصه خردگرایی متأخر، کدام مورد درباره -51

 های بلند، باریک و ارتفاع گیرنده در معماریاستفاده از سازه (1

 المللیهای مسکونی در جستجو برای زبان بینمتبلور ساختن مجتمع (2

 و نوسازی در خارج شهرها برای حل مشکل مسکن اقدامات بازسازی (3

 های فنینمادی از اعتبار بی حد و حصر رشد اقتصادی و پیشرفت (4

 کند؟ترین قلمروی شناختی از مفهوم را القاء میکدام تعریف کامل -52

 همجواری: ترتیب، تنظیم و ارتباط متناسب و متوافق اجزاء و عناصر کالبدی و فضایی (1

ای گوناگون در چارچوبی واحد و هم آهنگی در هندسه، وزن هوحدت: گردآوری صورت (2

 و نور

اعتدال: وضعیت یا کیفیتی که واجد سامان و ترکیب باشد و حالتی دور از بهم ریختگی  (3

 و آشفتگی

م پذیری کل بهترکیب: هماهنگی و تناسب و نظم اجزای کل یک توده در مقیاس ارتباط (4

 پیوسته

 ذار از صنعت به الکترونیک:با حضور موفق معماری در دنیای گ -53

 بازد.معماری سنتی رنگ می (1

 آید.ها به وجود میسازی نظریهامکان بومی (2

 گردد.ریزی حاصل میگذاری و برنامهاستقالل در سیاست (3

 گردد.استفاده حداکثری از علم و فناوری ضروری می (4

MemariMarket.com

http://www.memarimarket.com/category/22/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C
http://www.memarimarket.com/category/22/%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%A8%D8%B9-%D8%A2%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C


 برای دانلود پاسخ های تشریحی بر اساس کلید نهایی داوطلبین و منابع کنکور دکتری معماری کلیک کنید

ین مسلمًا ا»دارد؟ تر این جمله با پیشینه نظری کدام جریان فکری معاصر ارتباط نزدیک -54

های آینده، مواد و مصالح و فنونی استادانه در اختیار امکان به وجود خواهد آمد که نسل

سازی را نه فقط به قصد داشته باشند، تا حدی که بتوانند یک ساختمان یا یک محوطه

پاسخگویی یه نیازهای عملکردی، بلکه منحصراً در جهت تأمل و تعمق و همچنین فارغ از 

 «ت خالقیت به قصد بیان یک حال و هوای خاص طراحی کنند.لذ

 گرایی( منطقه4 گرایی( نوکالسیک3  ( رمانتیسم2 ( اکسپرسیونیسم1

 باشد؟می« های معماری مسلمینشاخص»ترین کدام عبارت بیانگر جامع -55

 اعتدال، توحید، وحدت، پیشینه، جهت، نظم، فردیت و کمال (1

 گرایی، عبادت، کمال و نعممراتب، زمینهتوحید، جهت، وحدت، سلسله  (2

 توحید، کمال، نظم، عدالت، نعم، پیشینه، وحدت، جهت، فردیت و عبادت (3

 اعتدال، کمال، نظم، نعم، پیشینه، جهت، کثرت، فردیت و عبادت (4

 های اصیل هنری تابع .................. است.خالقیت -56

 ها و موادو نوآوری در صورتهای مناسب ادراک حقیقی مفاهیم، استعداد الزم، روش (1

 هاهای خالقانه و نوآوری در مواد و صورتخلق مفاهیم جدید، استعداد الزم، روش (2

 های خالقانه و ساختارزدایی از الگوهای قدیمیادراک حقیقی مفاهیم، استعداد الزم، روش (3

 های مناسب و الهام از آثار سنتیادراک مفاهیم جدید، استعداد الزم، روش (4

مابین تفکر فلسفی و باورهای حکمی به های بنیادین فیبارت با توجه به تفاوتکدام ع -57

 تر است؟بینی اسالمی نزدیکدیدگاه و جهان

 ساز است.انسان ناطق و امنیت (1

 ساز است.انسان ناطق و ثروت (2
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 انسان حیوان ناطق، عاقل و مکلف است. (3

 روح الهی موجب قدرت انشائی انسان است. (4

های کلی نظام در امر مسکن، ابالغی توسط مقام معظم رهبری سیاست کدام عبارت در متن -58

 درج شده است؟

 های شهرسازی و معماری های اسالمی در طرحرعایت اصول و ارزش (1

 های فرهنگی و حفظ حرمت و منزلت خانواده در معماری مسکنرعایت ارزش (2

 ایرانی-تدوین ضوابط و مقررات و تدوین الگوهای معماری و شهرسازی اسالمی (3

 ی شهرها و معماری اسالمی گذشته و حال ایران و جهانمطالعه مستمر درباره (4

 شود؟در کدام زمینه استفاده می« نانوفسفرها»از  -59

  ( سطوح خودتمیزشونده2     ( نورپردازی1

 ( سطوح ضدسایش4    گریز( سطوح آب3

 اهلل(:ساختمان مقابل )مسجد شیخ لطف -60

 

 ای پیوسته است.پوستهدارای گنبدی از نوع دو  (1

 شکل پایدار گنبد بر روی یک فضای دوازده گوش منتظم قرار گرفته است. (2

 دار گنبد از شیب کافی برای راندن باران و برف برخوردار نیست.قوس تیزه (3

 شناسی معماری اسالمی ایران متعلق به شیوه رازی است.در سبک (4
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 شده است؟ در نمای ساختمان مقابل از کدام الگوریتم استفاده -61

 پارامتریک (1

 دیجیتال (2

 ورونئی (3

 ژنتیک (4

 ای مقابل است؟تری برای سازه شبکهکدام عبارت توصیف دقیق -62

 شبکه به شکل مثلث روی شش ضلعی  (1

 شبکه نامنظم برای اعضای فوقانی و تحتانی (2

 های محدود شده در الگوی شطرنجیشبکه مدوالر مربع شکل با مدول (3

 های کابلیدر سقفشبکه فضایی و اعضای مایل جهان  (4

 ؟نیستها کدام مورد از نانو پوشش -63

 های ضدخش و ضدنوشتارپوشش (1

 های ضدخش و ضدسایشپوشش (2

 های محصول نانورنگ (3

 های کربنینانو لوله (4

 کند؟طرح مقابل پیش از همه بر کدام اصل تأکید می -64

 دستیابی به اهداف معماری سبز (1

 تئوری شهرهای عمودی در جوامع آینده (2

 زندگی در ترازی باالتر از سطح همکفتئوری  (3

 عصر انفورماتیک و بازیابی اطالعات (4
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در  ایهای بتنی پیوسته )قالب تونلی( سطح مقطع اسمی دیوارهای سازهدر سیستم قاب -65

 هر جهت باید حداقل چند درصد سطح زیربنای طبقه باشد؟

1 )1%   2 )2%   3 )4%   4 )3% 

کل ای و شهندسی برای تعیین تنش در مصالح سازهکدام یک از فرضیات زیر در نظریات م -66

 ؟نیستهندسی سازه صحیح 

 باشد.ای از نوع غیرایزوتوپ میی ساختمانی در مصالح سازهماده (1

 سازه متجانس است و هیچ نوع ترک، حفره و یا ناپیوستگی در آن وجود ندارد. (2

شکل شود هنگامی  ماده خاصیت ارتجاعی خطی دارد و چنانچه تحت بار وارده دچار تغییر (3

 گردد.شود، به شکل اولیه خود باز میکه بار از روی آن برداشته می

اند، پس از وارد شدن بار مسطح هایی از سازه که قبل از بارگذاری مسطح بودهقسمت (4

 مانند.باقی می

 گردد.های .................. میگشتاور پیچشی موجب بروز تنش -67

 برشی (1

 خمشی (2

 محوری (3

 غشایی (4

گزینه در مورد مقایسه مناره و گنبد مساجد ایرانی با مناره مساجد کشورهای شمال  کدام -68

 ؟نیستآفریقا صحیح 

معموالً شکل هندسی مقطع منار در مساجد ایرانی به صورت دایره است ولی در مساجد  (1

 کشورهای شمال آفریقا مقطع مربع است.
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آن قرار دارد ولی در مساجد در مساجد ایرانی بنا دارای یک گنبد است و محراب درون  (2

 کشورهای شمال آفریقا وجود بیش از یک گنبد معمول است.

شود ولی در مساجد میرو به صورت دوک دیده در نما و از روبهمنار مساجد ایرانی  (3

بندی یکنواخت از مقطع مناره کشورهای شمال آفریقا در ارتفاعات مختلف با تقسیم

 شود.کاسته می

باً دارای دو مناره هستند که این دو مناره در دو طرف گنبدخانه تعبیه مساجد ایرانی غال (4

 شود.اند، ولی در مساجد کشورهای شمال آفریقا اغلب یک منار دیده میشدهمی

 طاق ترکین:  -69

کند و اجرای آن از چهار گوشه شروع و های طاق منتقل میتمامی بار خود را به باریکه (1

 شود.به رأس ختم می

آید و استوانه توخالی است و از حرکت قوس در امتداد یک خط به وجود مییک نیم  (2

 برای فضاهای مستطیل شکل مناسب است.

آید و به جای اینکه چهار ضلع طاق از نظر هندسی از تقاطع دو طاق آهنگ به وجود می (3

 بر روی چهار سطح تکیه کنند، بر روی چهار نقطه استوارند.

آید و برای پوشش از تقاطع دو طاق آهنگ به وجود میاز نظر هندسی طاقی است که  (4

 فضاهای مربع مستطیل یا چند ضلعی منتظم مناسب است.

 ؟رودنمیهای ساخت سیستم قاب فوالدی سبک نورد سرد به شمار کدام گزینه از روش -70

 (Tilt upسیستم برافراشتن ) (1

 (Box systemای )سیستم جعبه (2

 (Pre-stressed Systemتنیده )سیستم پیش (3
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 (Stick-builtمونتاژ در محل اجرا ) (4

 ار بحرانی کمانش نسبت .................. با .................. طول مؤثر ستون دارد.ب -71

 ( عکس، مجذور2    ( عکس، توان سوم1

 ( مستقیم، توان سوم4    ( مستقیم، مجذور3

با .................. افزایش  دهنده آن است که توان باربری سازه ورق تا شدهتصویر زیر نشان -72

  یابد.می

 افزایش خیز ورق (1

 کاهش خیز ورق (2

 کاهش طول ورق (3

 افزایش طول ورق (4

 کنند.های سهموی .................. میدر ساختمان مقابل، قوس -73

 بار وزن سقف را تحمل (1

 ها مقاومتدر برابر نیروی رانش درونی کابل (2

 تها مقاومکابلدر برابر گشتاور پیچشی ناشی از نیروی  (3

 در برابر حرکت رو به باالی ناشی از نیروی باد مقاومت (4

 دهنده چیست؟شکل مقابل نشان -74

 اجرای سقف شیبدار مرکب (1

 اجرای خرپای فوالدی پیش ساخته (2

 خرپای فوالدی اجرا شده در محل (3

 مهاربندی قاب فوالدی سبک نورد سرد (4
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 در سازه مقابل احتمال بروز کدام آسیب بیشتر است؟ -75

 هاسیختگی تیرها در محل اتصال تیرها و ستونگ (1

 ها در باالترین طبقه ساختمانگسیختگی ستون (2

 ایجاد طبقه نرم در طبق همکف و آسیب دیدن ستون (3

 ایجاد طبق نرم در باالترین طبقه و گسیختگی تیرها (4
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 91 معماری کلید اولیه آزمون دکتری
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