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 عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سواالت

 تا شماره از شماره تعداد سوال مواد امتحانی ردیف

مبانی نظری  –مجموعه دروس تخصصی )مبانی نظری معماری  1

 تکنولوژی معماری –مبانی تکنولوژی معماری  –معماری پیشرفته 

 پیشرفته

90 1 90 

 این آزمون نمره منفی دارد.

 استفاده از ماشین حساب مجاز نیست.

 

 آزمون ورودی

1396سال  –دوره دکتری )نیمه متمرکز( داخل   

(2502-رشته امتحانی معماری )کد  

دقیقه 120مدت پاسخگویی:                                                        90تعداد سوال:    

1395سال  –اسفند ماه   
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 مبانی نظری معماری پیشرفته: –مبانی نظری معماری 

 در بنائی واحد رواج پیدا کرد؟در چه دورانی، ترکیب دو الگوی طراحی مسجد و مدرسه  -1

 ( قاجاریان4 ( صفویان3 ( زندیان2 ( تیموریان1

 مدائن است؟کدام مورد، عنصر مشترک عمارت خسرو و ایوان  -2

 ( چهار ایوان4 ( حیاط مرکزی3 ( سالن چهاربخشی2 پیرامونی هصف( 1

 کدام دو ایوان مسجد جامع اصفهان، سقف سازی مشابه هم دارند؟ -3

 ( شرقی و غربی2 ( شمالی و شرقی1

 ( جنوبی و شمالی4 ( جنوبی و غربی3

 از ترکیبات زیر است؟ یکجامع گلپایگان، شمال کدام گنبد خانهتزئینات  -4

 کاری و نقاشی( آجرکاری، کاشی2 بریکاری و گچ( آجرکاری، کاشی1

 بری، آجرکاری و نقاشی( گچ4 کاری و نقاشیبری، کاشی( گچ3

 اولین تحول مهم مشترک در مساجد جامع اردستان و اصفهان، کدام است؟ -5

 های زمستانی( تلفیق شبستان2 های قبلی( ساخت ایوان1

 های مدخل ایوان( ساخت مناره4 با شبستان گنبد خانه( تلفیق 3

 نقوش گیاهی )بین شبکه اسلیمی و متن نقش(، مطابقت دارد؟ یبارنگ گذاریک از اصول کدام -6

 ( هماهنگی4 ( تشابه3 ( تنوع2 ( تضاد1

یک عنصر شاخص، از کدام قرن هجری قمری در مساجد ایران مشاهده  عنوانبهسر در ورودی  -7

 شود؟می

 ( ششم4 ( هفتم3 ( هشتم2 ( نهم1

 قبله است؟ برجهتدر کدام مسجد، جهت اصلی ورود به حیاط عمود  -8

 ( کبود تبریز4 ( جامع یزد3 اهلللطف( شیخ 2 ( امام اصفهان1
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 اسالمی بیشترین کاربرد را داشته است؟کدام عنصر، در معماری مذهبی دوره  -9

 یقسمتنه( ابنیه 2 دار( ایوان ستون1

 گنبد خانه( ایوان منتهی به 4 گراهای برون( ایوان3

 ایرانی با تقسیمات فرد در هر چهارسوی آن تأثیر بیشتری دارد؟ یسرا انیمکدام مفهوم، در  -10

 ( یکپارچگی4 ( محوریت3 ( سوگرائی2 ( تعادل1

 رخ از چه دوره متداول شده است؟جای نیمبه رختماماستفاده از نقوش انسانی  -11

 ( ساسانی4 ( ماد3 ( هخامنشی2 ( اشکانی1

 کدام بناها، در باغ پاسارگاد موجود است؟ -12

 ( مقبره کوروش، دروازه ملل، کاخ تچر و آپادانا1

 ( تل تخت، مقبره کمبوجیه، مقبره کوروش و کاخ دروازه2

 ( کوشک میانی، برج و باروری حصار باغ، درختان و آبروهای سنگی3

 هاگور دخمههای سنگی، نقش پادشاهان و ( کعبه زرتشت، آتشدان4

 خانه اصفهان کدام است؟ستون و آینهقاپو، چهلهای عالیویژگی مشترک کاخ -13

 ( اتاق موسیقی2 یستونچهل( بخش 1

 گنبد خانه( ایوان منتهی به 4 های متعدد( اشکوب3

 اصفهان است؟ ستونچهلهای عمارت کدام مورد، نحوه آرایش ستون -14

 

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

 شود؟گرا دیده میهای دروندر کدام دوره، ایوان -15

 ( ماد2 ( هخامنشی1

 ( اشکانی4 ( ساسانی3

 دارد؟ ، چه نامشدهاستفادهای که برای پیوند پوسته درونی و بیرونی در گنبد قابوس روش سازه -16

 پوش( خوانچه4 چین( رگ3 ( صندوقه چینی2 ( گردچین1

 

 است؟ کاررفتهبهدر راستای هندسه مرکزگرا و ایجاد نقطه عطف  توأما  کدام مورد،  -17

 دار( ایوان ستون2 ( ایوان1

 ( چهار صفه4 یچهار تاق( 3

 شدهاستفادهیک از انواع خطوط زیر کمتر کدامآجری در بناهای تاریخی،  یهایکتببرای ساخت  -18

 است؟

 ( نستعلیق4 ( نسخ3 ( ثلث2 ( بنایی1

بویه( در مسجد جامع در قرن چهارم هجری قمری )دوران آل شدهانجامکدام مورد، تغییرات  -19

 اصفهان است؟

 ها( گسترش شبستان2 ( تغییر نمای صحن1

 گنبد خانه( اضافه شدن 4 هاایوان شدنساخته( 3

 یک از موارد زیر متأخرتر است؟تحوالت ساختار فضایی ایوان، کدام درروند -20

 ( مرتفع شدن پیشانی ایوان1

 دار( استفاده مجدد از ایوان ستون2

 ( گسترش فضای ایوان به پشت و طرفین3

برای پوشاندن سقف  یربندداز کا( استفاده 4

 ایوان
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ای با پالن دلخواه توان بر فراز زمینهثانویه( را نمی هایسقف سازها )کاربندییک از انواع کدام -21

 اجرا کرد؟

 یکاسه ساز( 2 یبند یرسم( 1

 یبند یزدی( 4 سازی( مقرنس3

 

 

های معماری در محوطه آرامگاه کوروش را نشان یک از موارد، نتیجه بررسی پژوهشکدام -22

 دهد؟می

 های ایرانیترین باغ( بقایای یکی از کهن2 در دوره ساسانی( تغییر مکان آرامگاه 1

( آفرینش فرم آرامگاه برگرفته از تفکر و آئین 4 ( مداخالت معماران ساسانی در فرم آرامگاه3

 زرتشت

 توسط کدام معمار منظر مطرح گردید؟ بار نینخستهای مرکزی، ایده پارک -23

 ( رپتون2 ( ناش1

 ( المستد4 ( براون3

 های تاریخی، کوشک در میان باغ و در تقاطع محورها قرار دارد؟یک از باغدر کدام -24

 شیراز –نما ( باغ جهان2 ماهان –( باغ شازده 1

 شیراز –( باغ ارم 4 شیراز –( باغ تخت 3

 آباد بهشهر در میان جنگل است؟کدام مورد، از علل اصلی ساخت باغ عباس -25

 سهولت دسترسی( 2 ( محرمیت دید1

 ( دسترسی مطلوب به منابع آب4 ( دید مناسب به دریا3

 ترین ویژگی باغ ایرانی کدام است؟مهم -26

 ( نقطه عطف4 ( محصوریت3 ( محوریت2 ( انتظام1

« معماری منظر»مصداقی از  عنوانبهتوان یک از اقدامات معماری و شهرسازی معاصر را میکدام -27

 ؟قرارداد موردمطالعهدر مقیاس شهری 

 در پاریس« له آل»( محله 2 ( مرکز پمپیدو در پاریس1
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 ( بازسازی رایشتاگ در برلین4 در ژاپن« کانزای»( فرودگاه 3

 و در کدام شهر بوده است؟ یباغدارطراحی به شیوه توسکانی، با چه سبک  -28

 ( فرانسوی، پاریس2 ( فرانسوی، نانسی1

 ایتالیایی، فلورانس( 4 ( ایتالیائی، رم3

 

 

 سبک اومانیسم رنسانس، کدام است؟ باغ سازترین معروف -29

 ( رافائل4 ( برومینی3 ( برنینی2 ( آلبرتی1

 گانه منظر هستند؟یک، جزء اهداف سهکدام -30

 ( اقتصادی، اجتماعی، ترافیکی2 ( اجتماعی، عملکردی، تاریخی1

 هباشناسانیز( هویتی، اجتماعی، 4 ( هویتی، عملکردی، زیباشناسانه3

 سازی فرانسوی است؟یک از موارد، الفبای طراحی در شیوه باغکدام -31

 

 

  

طراحی معماری منظر تأثیرگذارند،  درروندتمامی موارد از الگوهای شکلی برگرفته از طبیعت  -32

 :جزبه

 ( انشعاب4 ( پیچ3 ( متقاطع2 ( مارپیچ1

 دهنده نوع عملکرد پالن مقابل است؟نشانکدام مورد،  -33

 انبارآب( 1
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 ای( برج مقبره2

 ( ساباط3

 ( یخچال4

بیشترین مخالفت در باب ارج نهادن و  -34

 شود؟می دهیددورهتأثیرپذیری هر اثر معماری به شیوه خود از گذشته، در کدام 

 ( قرن بیستم4 ( رم باستان3 ( رنسانس2 ( آرت دکو1

 جز:تمام موارد از مراحل چرخه مدیریت بحران هستند، به -35

 ( مقابله4 ( سانحه3 ( پیشگیری2 ( بازسازی1

 

روند، یم کاررفتهبهباشند که برای توصیف رویکردهای گشتالتی تمام موارد از اصطالحاتی می -36

 جز:به

 فطری( 4 ( کلی3 ای( ذره2 ( ذهنی1

( اعتبار Positive Distractions« )های مثبتپرت کنحواس»ابزار  در کدام فضا، استفاده از -37

 بیشتری دارد؟

 ( البی بیمارستان4 ( البی هتل3 ( کالس درس2 ( آزمایشگاه1

 هایی در جهت کدام موارد هستند؟ها، کوششنظریه -38

 ( تعریف رویدادهای محیطی2 ( تبیین رویدادهای تجربی1

 ( تفسیر رویدادهای تاریخی4 ( تحلیل رویدادهای ترکیبی3

 یک از قلمروهای اندیشه، پرداخته است؟، به کدام«هرمنوتیک» -39

 ( هنری4 ( علمی3 ( دینی2 ( تاریخی1

 از کدام نشانه لوکوربوزیه در اسکیس بنای یابود چاندیگار الهام گرفته است؟ -40

 ( پا4 ( دست3 ( لب و بینی2 ( چشم و ابرو1

 برد؟ کاررفتهبهرا « اکسپرسیونیسم»، از نخستین کسانی است که اصطالح یککدام -41
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 ( سزان4 ( وورینگر3 ( ماتیس2 ( جنسن1

 باشد؟های مطالعاتی مییک از حوزه، علم مطالعه کدام(«Anthropometricsآنتروپومتری )» -42

 شناسی محیطی( جامعه2 ( پدیدارشناسی ادراک1

 شناسی شناختیروان( 4 شناسی مهندسی( روان3

 موریس مرلوپونتی، در زمینه کدام نظریه مشهور است؟ -43

 ( شکل و زمینه2 شناسی محیط( روان1

 ( پدیدارشناسی ادراک4 ( شناختی یادگیری3

 

 

 در زبان الگویی کریستوفر الکساندر، هر الگو عبارت است از: -44

 شود.مختلف تکرار می های( مجموعه ثابتی که در ابعاد و مقیاس1

 ای متشکل از روابطی که در هر بار تحقق صورت دیگری دارد.( مجموعه2

 یابد.ای متشکل از روابطی که در هر بار تحقق صورت مشابه می( مجموعه3

 شود.های مختلف تکرار می( مجموعه ثابتی متشکل از روابط معین که در مقیاس4

در دوره پهلوی اول، عمدتا  توسط کدام معمار معاصر طراحی و  آهنراه یهاساختمانمجموعه  -45

 است؟ اجراشده

 ( گابریل گورکیان2( کریم طاهرزاده بهزاد                                             1

 ( وارطان هوانسیان4( محسن فروغی                                                    3

اثر پیتر کوک،  Plug in eity»رک و متفاوت، )به ترتیب( بین سه بنای کدام وجوه مشت -46

وجود « ریچاردز اثر لوئی کان، ساختمان بیمه لویدز اثر رنزو پیانو و ریچارد راجرز یهاشگاهیآزما

 دارد؟

 .اندمشابهخدماتی مجزا هستند اما مصالح  یهابخش(  1
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 .اندمتفاوتبنا اما در هندسه  اندشدهساختهتک  یهاسبک( به 2

 بنا متفاوت است. یهابخش ةرابطاما  اندشدهساختهتک  یهاسبک( به 3

 .اندمتفاوتو خدمت گیرنده مجزا هستند اما در هندسه بنا  یرسانخدمات یهابخش( 4

دالیل اصلی به پایان « فرهنگی بدون حمایت مردمی یهاقالب»و « حکومتی یهادخالت» -47

 بود؟ 20رسیدن کدام مکتب معماری در قرن 

 ( کانستراکتیویسم2( مدرنیسم                                                            1

 ن( دیکانستراکش4( فوتوریسم                                                           3

 کدام معمار ایرانی، در تدوین منشور آتن نقش داشت؟ -48

 ( وارطان هوانسیان2( هوشنگ سیحون                                                  1

 ( پل آبکار4( گابریل گورکیان                                                   3

 رگذاریتأثو  موردنظرم. بیشتر  19نیمه دوم قرن  یهاسالزیر، در  یهایکاربراز  کیکدامساخت  -49

 بوده است؟

 ( بناهای یادمانی4                 هاکارخانه( 3                هاشگاهینما( 2( ویالها              1

کدام معمار « لوکوربوزیه»از « نهرو» م و دعوت  1947بعد از جنبش استقالل هند در سال  -50

 آموخت؟ یهان معماری مدرن هندی را از لوکوربوزدستور زب

 ( کمال الکفراوی4( فضلورخان              3ارف حسن           ( ع2ا              ئ( چارلز کور 1

معماری کدام است و چه مفاهیمی برای  صورتبهنوربگ شولتس، رویکرد کثرت مدارانه  ازنظر -51

 آن اهمیت دارد؟

 دادن به معبر تیبااهمعمومی  یهاساختمان( شخصیت بخشی به  1

 دادن به مکان و بنا تیبااهم( احیاء معماری کالسیک 2
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 هالبهبر مکان و  دیتأکبا  هامکان( شخصیت دادن به بناها و 3

 دادن به مکان، معبر، حوزه تیبااهم هامکان( شخصیت بخشی فردی به بناها و 4

 گروه متابولیست کدام اند؟ یهاشیگرا -52

 عملکردی    یسازساده( طراحی صنعتی،  1

 ( ارتباط با طبیعت، استفاده از مصالح سنتی2

 مبهم فضاپیما    یرپردازیتصو( ماشینی شدن، 3

 معماری با بدن انسان، طراحی ارگانیک یسازهیشب( 4

 ؟باشدیم، بیشتر به کدام زمینه مربوط (Phi phenomenon)پدیده فای  -53

 ( المسه4( بویایی                       3( دیداری                    2( شنیداری                  1

نئوکالسیک خردگرا و استفاده از عناصر معماری کالسیک  یهاشیگراکدام معمار ایران، توجه به  -54

 آثارش است؟ یهامشخصهمانند صفه و ریتم، از 

 (  وارطان هوانسیان  4( محسن فروغی            3( گابریل گورکیا        2( پل آبکار             1

 از معماری باروک انگلستان است؟ یانمونهکدام مورد،  -55

 ( سن مارکو4( سن کارلو                   3( سن پیر                   2( سن پل                   1

 در معماری است؟« نو خردگرایی»و « خردگرایی»مورد، تفاوت اصلی مابین کدام  -56

 ( توجه به احجام و هندسه در معماری            1

 خرد و عقالنیت در طراحی یریکارگبه( 2 

 خالص در معماری    یهافرماحجام و  یریکارگبه( 3

 در طراحی معماری ییالگو گرا( گونه شناسی و 4
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 :جزبهر هرم مازلو، در مراتب نیازهای اساسی انسان هستند، همه موارد د -57

 ( فیزیولوژیک4( امنیت              3( تحقق خویشتن                 2              نفسعزت( 1

 ؟شودیمدوره طالیی هنر بیزانس، بیشتر با چه اثر معماری شناخته  -58

 ( سانتا ماریا4( سان پیترو           3                 ( سانتا سوفیا    2( سان ویتاله             1

 ناب در معماری ژاپن، ریشه در کدام آیین و باورها دارد؟ ییگراعتیطب -59

 المایی –( کنفوسیوسی 2( شینگن بودیسم                                                   1

 کنفوسیوسی –( ترکیبی دائویی 4  ( ترکیبی شینتو و ذن بودیسم3

 کدام مورد، در پیشینة معماری ارگانیک تأثیر بیشتری داشته است؟ -60

 ( معماری دوره سونگ در چین2مدرسه با هاوس                      یهاآموزش(  1

 ( معماری فرانک لوید رایت4معماری سنتی ژاپن                   یهاآموزش( 3

 

 مبانی نظری معماری پیشرفته: –مبانی نظری معماری 

 ، چند تن است؟مقابل ریتدر  B گاههیتک العملعکس -61

1  )42       

2 )5/42 

3)43 

4 )5/43 
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 شکل از راست به چپ نشان دهندة نمودار نیروی برشی و گشتاور خمشی: -62

 صلب است.  یهاگاههیتک( دو تیر مجاور با  1

 مفصلی است. یهاگاههیتک( دو تیر مجاور با 2

 .کندیمصلب عبور  یهاگاههیتک( یک تیر دو دهانه که از روی 3

 .کندیمغلتکی عبور  گاههیتکممتد از روی  طوربه( یک تیر دو دهانه که 4

 ؟باشدیمبرش و خمش ماکزیمم در تیر شکل زیر، به ترتیب از چپ به راست چه مقدار  -63

1  )2 / 1M  ,L 2 /1M 

2 ) 1M  ,L 2 /1M 

3 )2 / 1M  ,L  /1M 

4 ) 1M  ,L  /1M 

 العملعکس(، نیروی L=  1در خرپای زیر، با فرض اینکه طول همه اعضا برابر یک متر باشد ) -64

 چند کیلو نیوتن است؟ گاههیتکافقی 

1  )86./ 

2 )5/2 

3 )12/3 

4 )46/3 

درجه روی کدام  20با زاویه  داربیشمتر با سقف  10روی ساختمانی به ارتفاع  باربربار ناشی از  -65

 عنصر معماری بیشتر است؟

 ( دیوار رو به باد 1

 ( دیوار پشت به باد2

 ( بام با شیب رو به باد3

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
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 ( بام با شیب پشت به باد4

، محور گذرنده  X؟ )محور گرددیمشکل زیر، کدام نتیجه حاصل  BOXو   Iاز مقایسه مقطع  -66

 از مرکز سطح مقطع است( 

 

 

 

 

 یکسان است. X( گشتاور اینرسی و شعاع چرخش هر دو مقطع، حول محور  1

 است. Iاز  تربزرگ BOXدر مقطع  X( گشتاور اینرسی و شعاع چرخش حول محور 2

  Xحول محورBOXیکسان، اما شعاع چرخش  X( گشتاور اینرسی هر دو مقطع حول محور 3

 است. تربزرگ

یکسان  Xهر دو حول محور ، اما شعاع چرخشتربزرگ  Xحول محورBOX ( گشتاور اینرسی4

 است.

 خرپای مقابل به لحاظ پایداری و معین بودن دارای کدام شرایط زیر است؟ -67

 معین –( پایدار  1

 نینامع –( پایدار 2

 معین  –( ناپایدار 3

 نامعین –( ناپایدار 4

 بحرانی ستون:بار  -68

 ( با اینرسی مقطع نسبت مستقیم و با طول ستون و ضریب ارتجاعی نسبت عکس دارد. 1

 .( با ضریب ارتجاعی و اینرسی مقطع نسبت مستقیم و با طول ستون نسبت عکس دارد2
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 با ضریب ارتجاعی نسبت مستقیم و با مجذور طول ستون و اینرسی مقطع نسبت عکس دارد.( 3

 ( با ضریب ارتجاعی و اینرسی مقطع نسبت مستقیم و با مجذور طول ستون نسبت عکس دارد.4

 ؟رودیمآسیب دیدة بتنی به کار  یهابخشاز موارد زیر، برای تعمیر  کیکدام -69

 ( بتن گوگردی4( بتن گروت                   3( بتن سبک                 2( بتن پلیمری           1

 آجر:  شودیمود آلومینیم در خاک رس سبب وج -70

 ( شکننده و ضعیف شوند2                               شود.           رینفوذناپذ(  1

 ( هنگام خشک شدن دچار ترک شود.4    ت کاهش یابد.               به مال اشیچسبندگ( 3

 ؟شودیممنظوری انجام کننده به مالت بتن به چه  ریکند گاضافه کردن مواد  -71

 شدن بتن بندآب( افزایش 2    بتن                         ( افزایش کارایی مخلوط 1

 اولیه سیمان در بتن رشیگزمان( کاهش 4اولیه سیمان در بتن              رشیگزمانافزایش ( 3

یمدر ترکیب سیمان ایجاد  نیپوپلپلی  یهارشتهاستفاده از نانو  جهیدرنتکدام خاصیت، د  -72

 ؟شود

 یسوزآتش( مقاومت در برابر 2فشاری                                      مقاومت( افزایش  1

 کارآمد انرژی خورشیدی یریکارگبه( 4و حشرات                         هایباکتر( از بین بردن 3

کمتر  هاهیالجزئیات سقف یک ساختمان است. معموال  وزن کام یک از  شکل نشان دهندة -73

 است؟

 ( اندود گچ 1

 ( بتن2

 ( چوب3
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 ( مالت4

 چیست؟ دهندهنشانشکل روبرو  -74

 بتن برای سازه کف –( تیرهای مرکب فوالد  1

 ( ایجاد اتصاالت صلب در سازه فوالدی کف2

 باهممختلف سیستم تیر ریزی  یهاروش( 3

 در سازه سقف داربیش( ایجاد سطح 4

 چیست؟« زیر بام خورشیدی»اساس کار  -75

 حرارت آفتاب میرمستقیغ( جذب 2( استفاده مجدد از حرارت بنا                                     1

 ( حفظ حرارت بنا4 ( جذب  مستقیم حرارت آفتاب3

 فتوولتائیک برابر است با:زاویه قرار دادن  نیترمناسبگرم  یهامیاقلدر  -76

 ( عرض جغرافیایی منطقه2درجه                                                      45(  1 

 درجه 15( عرض جغرافیایی منهای 4درجه                  15 عالوهبهعرض جغرافیایی منطقه ( 3

 در آسایش حرارتی کدام است؟ (Fanger)متغیرهای اساسی معادالت فانگر  -77

 ، جریان هوا، تابشفشار بخارآب( نرخ فعالیت، نرخ لباس، دمای هوا،  1

 فشار بخارآب( نرخ فعالیت، نرخ لباس، دمای هوا، 2

 بدن، نرخ لباس، دمای هوا، تابش ، جریان هوا. وسازسوخت( نرخ 3

 ، جریان هوافشار بخارآب( نرخ لباس، دمای هوا، 4

 با فرض تابش خورشید به بدنه خارجی دودکش و نبود وزش باد، کدام عبارت زیر صحیح است؟ -78
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 .رسدیمبه سالن  دودکش( هوا از  1

  .شودیم جاجابه( هوا فقط از داخل سالن 2

 .شودیم( هوا از دودکش به سالن رسیده و از پنجره خارج 3

 . شودیم( هوای سالن از طریق مکش از دودکش خارج 4

 

نور، صوت و  ازجملهدر کدام نوع از معماری متحرک عناصر معماری نسبت به شرایط محیطی  -79

 ؟دهدیمحرارت واکنش نشان 

 (Kinetic)( جنبشی2                              (Responsive)( پاسخگو  1

 (Transformable)ریپذشکل( تغییر 4                             (Adaptable) ریپذقیتطب( 3

 

 اتاقاگر اتالف حرارتی یک  -80
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
 اتاقبرای این  ازیموردنرادیاتور  یهاپرهباشد تعداد  1500 

حرارت دهی هر پره  کهیدرصورت
𝑘𝑐𝑎𝑙

ℎ
 باشد، برابر است با: 60

1  )45                     2 )35                         3 )25                      4)15 

 

 عمق نفوذ نور طبیعی در اتاق چه نسبتی با پنجره دارد؟ -81

 برابر ارتفاع بخش فوقانی پنجره از کف اتاق  5/1 – 5/2(  1

 برابر ارتفاع بخش فوقانی پنجره از کف اتاق 5/1 – 2( 2

 برابر ارتفاع پنجره 5/1 – 5/2( 3

 پنجره برابر ارتفاع 5/1 – 2( 4

 طنابی بیز درست هستند، به جزء: یهایمنحنتمام موارد زیر در مورد  -82
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 برای دانلود پاسخ های تشریحی بر اساس کلید نهایی داوطلبین و منابع کنکور دکتری معماری کلیک کنید

 افت بهینه(  2
1

3
 دهانه است. 

 وزن خودش است. ریتأثکابل تحت  (2

 .رندیگیمباشند در طول کابل و در فواصل برابر قرار  افقی هم فاصله طوربهاینکه  یجابه( بارها 3

از بارهای یکنواخت است که در جهت افقی هم فاصله  یامجموعه ریتأثطنابی تحت  یچندضلع( 4

 هستند.

 :جزبهبادی به یکدیگر هستند،  یهاسازهاتصال  یهاروشتمامی موارد، جزو  -83

 ( جوش حرارتی2دوخت                                                              (1

 زنجیری یهاقالب( 4           جوش و چسب                                          (2

افزایش پیدا  بلیدساگر ضخامت یک دیوار بتنی را دو برابر کنیم، افت صوتی حدودا  چند  -84

 خواهد کرد؟

1  )dB 3                    2 )dB 6                     3 )dB 9                   4 کندینم( تغییری 

 هاجداکنندهنمودار افت تراگسیل  یبنددرجهبرای  بلیدسکمیتی است تک عددی به » مفهوم  -85

 ؟کندیمبه کدام عنوان زیر اشاره « هرتز 500در بسامد 

 ( شاخص کاهش صدا                                            1

 ( تراز معادل صدای وزن یافته2 

 ( شاخص کاهش صدای وزن یا 3
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 برای دانلود پاسخ های تشریحی بر اساس کلید نهایی داوطلبین و منابع کنکور دکتری معماری کلیک کنید

 Aوزن یافته با نمودار استاندارد  یهالحظه( فشار صدای 4 

 سطح مقطع کانال کولر وابسته به کدام عامل است؟ -86

 دبی هوای کانال ضربدر سرعت هوا(  1

 ( دبی هوای کانال تقسیم سرعت هوا 2

 دبی هوای کانال برمیتقس( سرعت هوا 3

 واحد مشترک( مجموع دبی هوای کانال و سرعت هوا در کانال با  4

زیر  یهایکاربراز  کیکداممتوسط(  یسروصدادر مناطق شهری با تراز نوفه محیطی معمولی ) -87

 مجاز است؟

 ( مراکز بهداشت درمانی2تجاری                                             یهامجتمع(  1

 ( مختلط مسکونی، تجاری، اداری4( مراکز جهانگردی و پذیرایی                                    3

 به چه علت برخی مواد خاصیت عایق حرارتی دارند؟ -88

 ( تراکم زیاد مواد2( چگالی زیاد ماده                                   1

 ریز هوای محبوس در ماده  یهاحباب( وجود 4(الیاف ریز درون مواد                               3

 از: اندعبارتبرای بررسی حوزه آسایش انسان  یمحیطی فاکتورها -89

 ، رطوبت نسبی، رطوبت مطلق فشار هوا، ترحباب( دمای  1
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 برای دانلود پاسخ های تشریحی بر اساس کلید نهایی داوطلبین و منابع کنکور دکتری معماری کلیک کنید

 هوا ییجاجابه، رطوبت مطلق، ترحبابدمای ( دمای حباب خشک،  2

 هوا ییجاجابه( دمای حباب خشک، دمای متوسط تشعشعات، رطوبت نسبی،  3

 دمای متوسط تشعشعات ، رطوبت مطلق ،هارنگ، دمای ترحباب( دمای  4

یمرا چه  و پس دادن حرارت یسازرهیذخقابلیت کلی پوسته خارجی و جدارهای داخلی در  -90

 ؟ندیگو

 جرم حرارتی -4 ( بازتاب حرارتی3( انتقال حرارتی          2( اینرسی حرارت         1
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 برای دانلود پاسخ های تشریحی بر اساس کلید نهایی داوطلبین و منابع کنکور دکتری معماری کلیک کنید

 96کلید اولیه آزمون دکتری معماری 

 توجه: کلید نهایی تصحیح برگه داوطلبین اصالحاتی دارد که در پاسخ تشریحی آمده است
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