
 

 

مرجع صدور پروانه اشتغال بکار تجربی که مخصوص معماران تجربی است کدام یک از ارگان هاا  ییام مای ( 1

 باشد؟ 

 ب( وزارت مسکن و شهرسازی     الف( وزارت کشور

 د( شهرداری ها   ج( وزارت کار و امور اجتماعی

 14، صفحه 4بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( ظرفیت اشتغال دارندگان »پروانه اشتغال« در رشته ها  مختلف: 2

الف( در هر استان به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و تصویب شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی 

 ساختمان تعیین می شود.

 ب( توسط وزارت مسکن و شهرسازی در ابتدای هر سال و بصورت یکسان به کلیه استان ها ابالغ خواهد شد.

 ج( به پیشنهاد سازمان مسکن و شهرسازی استان و تصویب وزارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.

 زارت مسکن و شهرسازی تعیین می شود.د( به پیشنهاد سازمان نظام مهندسی ساختمان استان و تصویب و

 53، صفحه 13بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

باشند می بایست دارا  حداقم چند  ( اعضا  هیئت اجرایی انتخابات که از اعضا  نظام مهندسی استان می 3

 سال سابقه کار  باشند؟ 

  12د(     10ج(      7ب(    5الف( 

 164صفحه  62و اصالحیه ماده  77، صفحه 62بر اساس نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جواب:

عضو نظام مهندسی استان با حداقل ده  7تا  3برای انجام انتخابات هیات مدیره، هیات اجرایی انتخابات مرکب از  توضیح:

سال به  10، عبارات حداقل 164قانون نظام مهندسی، صفحه  62حات ماده سال سابقه کار انتخاب خواهند شد و مطابق اصال

 می باشد. 7سال تغییر می یابد. در نتیجه جواب صحیح، عد  7حداقل 

 است. صحیح ب گزینه    

 

( اعضا  هیئت اجرایی انتخابات که از اعضا  نظام مهندسی استان می باشند می بایست دارا  حداقم چند 4

 سال سابقه کار  باشند؟ 

  12د(     10ج(      7ب(    5الف( 

 164صفحه  62و اصالحیه ماده  77، صفحه 62بر اساس نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جواب:

عضو نظام مهندسی استان با حداقل ده  7تا  3برای انجام انتخابات هیات مدیره، هیات اجرایی انتخابات مرکب از  توضیح:

سال به  10، عبارات حداقل 164مهندسی، صفحه  قانون نظام 62سال سابقه کار انتخاب خواهند شد و مطابق اصالحات ماده 

 می باشد. 7سال تغییر می یابد. در نتیجه جواب صحیح، عد  7حداقل 



 

 

 است. صحیح ب گزینه    

 

ساختمان  ملی مقررات 13 مبحث مشمول ها، ساختمان برقی  تاسیسات مورد در زیر ها  گزینه از یک کدام(5

 باشد؟ نمی 

 گاز و نفت های پاالیشگاه(1

 موقت های نمایشگاه(2

 صنعتی های ساختمان برقی تاسیسات(3

 ساختمانی های کارگاه(4

 4صفحه  3-1-2-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه  

 

 ( روش و یا روش ها  حفاظت در برابر اضافه جریان چه می باشد؟ 6

 الف( قطع خودکار تغذیه قبل از اینکه این اضافه جریان به مقدار خطرناک برسد.

 ب( محدود کردن حداکثر اضافه جریان به میزانی که بی خطر باشد.

 ج( کاهش مقاومت الکترود زمین

 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.

 ، قسمت الف و ب20، صفحه 13-1-3-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( در صورت استفاده از کابم ها  با زوج بهم تابیده با حفاظ فلز  )شیلد( برا  شبکه ها  کامپیوتر و فن آور  7

 م ها  فوق باید به کجا وصم گردد؟، حفاظ فلز  کاب(IT)اطالعات 

   عملیاتی زمین اتصال سیستم ترمینال( 1

 حفاظتی زمین اتصال سیستم ترمینال( 2

 ایمنی زمین اتصال سیستم ترمینال( 3

 .است صحیح گزینه سه هر( 4

 28صفحه  1-18-1-3-13، قسمت ج بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 



 

 

 می  چقدر طبیعی  تهویه با آمپر  کیلوولت 8۰۰ ترانسفورماتور اتاق هوا  ورود  کانال مقطع سطح ( حداقم8

 باشد؟ 

 مترمربع8/1د   مترمربع 5/2 ج  مربع متر 20/2( ب   مترمربع 2( الف

 52، صفحه 3-3-5-13، جدول 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

متر مربع و حداقل سطح مقطع  2برابر  KVA 800حداقل سطح مقطع کانال هوای خروجی اتاق ترانسفورماتور  توضیح:

 مترمربع می باشد. 8/1کانال هوای ورودی 

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( حداقم فاصله تابلوها  فشار متوسط و فشار ضعیف تمام بسته در یک اتاق مشترک چقدر می باشد؟ 9

 متر 8/0د(    متر 1ج(   متر 5/1ب(   متر 2/1الف( 

 57، قسمت الف، صفحه 2-4-3-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 نیرو  برق ایمنی و اضطرار  صحیح است؟ ( کدامیک از گزینه ها  زیر در خصوص1۰

 الف( نیروی برق ایمنی می تواند مکمل نیروی برق اضطراری باشد.

 ب( نیروی برق ایمنی می تواند مستقل از نیروی برق اضطراری باشد.

 ج( نیروی برق ایمنی وابسته به نیروی برق اضطراری است.

 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.

 63، صفحه 1-6-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 نیروی ایمنی می تواند مکمل نیروی اضطراری یا مستقل از آن باشد.  توضیح:

 است. صحیح د گزینه    

 

  باشد؟ می  لوکس چند ایمنی  روشنایی شدت ( حداقم11

 لوکس 150( د  لوکس 100( ج   لوکس 50( ب   لوکس 10( الف

 69، صفحه 5-3-6-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 لوکس می باشد. 10شدت روشنایی متوسط ایمنی حداقل  توضیح:

 است. صحیح الف گزینه    

 



 

 

 بیشتر یا کیلوآمپر 3 قطع توان با مینیاتور  کلیدها  برا  آمپر 1۰۰ ماکزیمم پشتیبان فیوز از استفاده ( علت12

 باشد؟ می  چه

 سلکتیویته حفاظت( الف

 ثانیه 5 از کمتر زمانی در یا مجاز زمانی در مدار قطع( ب

 .باشد کمتر آن ها دست پایین احتمالی کوتاه اتصال جریان یا توان از مینیاتوری کلیدهای قطع توان( ج

 .باشد می کم مینیاتوری کلیدهای قطع توان( د

 73، قسمت ث و تبصره،  صفحه 2-1-6-13و همچنین بند  13بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

قدرت قطع کلیدهای مینیاتوری در اتصال کوتاه کم است برای همین دلیل باید در برابر جریان های اتصالی کوتاه  توضیح:

 احتمالی بیش از ظرفیت آن ها محافظت شوند.

این حفاظت توسط فیوز که دارای خاصیت محدود کنندگی جریان می باشد انجام می شود. در صورت استفاده از کلید 

و بیشتر از  KA 10تا  KA 3آمپری و کلید مینیاتوری با قدرت قطع  63فیوز حداکثر  KA 5/1درت قطع تا مینیاتوری با ق 

 آمپری بعنوان حفاظت باالدست استفاده می شود. 100فیوز 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 است ممکن مورد، کدام با برقدار ها  هاد  از یکی  تماس صورت در مانده، باقی  جریان حفاظتی  کلید (13

 کارایی نداشته باشد؟ 

 دیگر برقدار هادی( ب     بیگانه هادی( الف

 زمین و برقراری جریان نشتی( د   برقی تجهیزات هادی ی بدنه( ج

 77، صفحه 6-1-2-6-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

رشته کابم تک رشته ا  مواز  )سیستم سه فاز( در سه  9( کدامیک از گزینه ها  زیر در خصوص اجرا  14

 سانتی متر از هم صحیح است؟  3۰تراز و هر تراز سینی به فاصله 

 
 83، صفحه 5-1-7-1-7-13، شکل 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 



 

 

 به مربوط محاسبات زیر تغییرات از کدامیک برا  بردار  بهره حال در و موجود ها  ساختمان ( در15

 گردد؟ اعمال در مقررات بحث کلیه و تکرار باید آسانسورها

 طبقات تعداد یا و طبقات سطح توسعه( الف 

  آسانسورها محل تغییر یا و کاربری تغییر ب(

 مبحث رعایت و محاسبات تکرار به نیازی تغییرات اعمال صورت در برداری بهره حال در و موجود های ساختمان برای ج(

 . باشد نمی ساختمان ملی مقررات 15

 .است صحیح دو هر 2 و 1 های گزینه د(

 3، صفحه 6-1-1-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه ها  زیر در خصوص تابلو کنترل آسانسور کامم تر می باشد؟ 16

 الف( شامل مدارهای فرمان که وظیفه کنترل حرکت کابین را به عهده دارد.

 ب( مجموعه ای شامل مدارهای فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین را به عهده دارد.

 فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخ گویی به احضار را به عهده دارد.ج( مجموعه ای شامل مدارهای 

 د( مجموعه ای شامل مدارهای فرمان که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخ گویی به احضار را به عهده دارد.

 4، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

تابلو کنترل آسانسور مجموعه ای شامل مدارهای فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخگویی به  توضیح:

 احضار را به عهده دارد، می باشد. 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( کدام یک از گزینه ها  زیر در خصوص جلوگیر  از اضافه بار )بار بیش از ظرفیت آسانسور( صحیح است؟ 17

 ب( استفاده از حسگر اضافه بار    دود کردن مساحت کابینالف( مح

 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.    ج( کم کردن سرعت اسمی آسانسور

 6، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ده مسکونی  ساختمان یک آسانسورها   یا آسانسور برا  جواب ترین مناسب زیر ها  گزینه از کدامیک (18

 باشد؟ می طبقه

 کیلوگرم 400 ظرفیت به آسانسور دستگاه یک +  کیلوگرم 1000 ظرفیت به آسانسور دستگاه یک( الف 

 کیلوگرم 400 ظرفیت به آسانسور دستگاه یک +  کیلوگرم 630 ظرفیت به آسانسور دستگاه یک ب(



 

 

 کیلوگرم 630ج( دو دستگاه آسانسور به ظرفیت 

 کیلوگرم 400 ظرفیت به آسانسور دستگاه دو( د

 9، صفحه 3-1-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

متر و بیشتر از کف ورودی اصلی باید حداقل دو دستگاه  28طبقه یا با طول مسیر حرکت  8در ساختمان های  توضیح:

 فیت یک دستگاه آسانسرو کفایت نماید.آسانسور پیش بینی شود. حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظر

متر  21، در کلیه ساختمان های با طول مسیر حرکت بیش از 9، صفحه 15، مبحث 4-1-2-15همچنین مطابق آئین نامه 

، 57، صفحه 2از کف ورودی اصلی حداقل یک دستگاه آسانسور حمل بیمار )برانکاردبر( باید تعبیه شود و مطابق پیوست 

 کیلوگرم می باشد.  1000آسانسور برانکارد ، ظرفیت 15مبحث 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 می  چه( برانکاردبر)  بیمار حمم آسانسورها  به نسبت( تخت بر) بیمار حمم آسانسورها  اضافی  الزامات (19

 ؟ باشد

 کاربران  به آسانسور گذاشتن اختیار در جهت مخصوص کلید داشتن متغیر، فرکانس و ولتاژ سرعت کنترل سیستم( الف 

 اضطراری برق به سیستم مجهز و دیده آموزش

  در شدن بسته عادی زمان از تر طوالنی مدت برای کابین در ماندن باز دکمه و مجدد طبقه تراز سیستم به مجهز( ب

 متغیر فرکانس و ولتاژ سرعت کنترل سیستم فقط( ج

 اضطراری برق از تغذیه فقط( د

 11، صفحه 11-1-2-5، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

آسانسورها   به شدن سوار برا   ها آپارتمان در یا ساختمان ورود  در از پیاددرو  حداکثر صورتیکه ( در2۰

 متر باشد چه باید کرد؟  45بیشتر از 

 . کرد استفاده هیدرولیکی آسانسورهای از الف( بایستی

 . گیرند قرار ساختمان متفاوت منطقه دو در حداقل آسانسورها( ب

 . یابد افزایش آسانسورها سرعت با و ظرفیت آسانسورها، ج( تعداد

 .ندارد وجود آسانسورها تا ساختمانها ورودی در فاصله در د( محدودیتی

 شود، استفاده موتورخانه با کششی آسانسورهای از بخواهیم صورتیکه

 12، صفحه 1-1-2-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

متر می باشد. در صورتی که  40حداکثر مسافت از در ورودی ساختمان یا آپارتمان ها تا در آسانسور در هر طبقه  توضیح:

 متر باشد بایستی آسانسورها در دو نقطه مختلف قرار گیرند. 40فاصله بیش از 

 است. صحیح ب گزینه    



 

 

انسور از شیشه ساخته شوند، صحیح ( کدامیک از گزینه ها  زیر در خصوص وقتی که دیواره ها  چاه آس21

 است؟ 

 الف( مقاومت در برابر حریق مالک نمی باشد.

 ب( شیشه ها باید از نوع لمینیت باشد.

 ج( استفاده از شیشه برای دیواره های چاه آسانسور مجاز نمی باشد.

 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است.

 18، صفحه 1-3-2-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در صورتی که دیوارهای چاه آسانسور از شیشه ساخته شوند مقاومت در برابر حریق مالک نمی باشد ولیکن باید  توضیح:

 اشد.این شیشه ها از نوع لمینت شده با ارتفاع متناسب با اندازه های مشخص شده در استانداردهای ملی آسانسور مطابق ب

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه ها  زیر در هنگام باز شدن در و یا دریچه ها  اضطرار  چاه آسانسور صحیح است؟ 22

 الف( باید کارکرد عادی آسانسور متوقف گردد

 ب( باید سیستم اعالم حریق ساختمان فعال گردد.

 نگهبانی توسط سیستم زنگ اخبار اطالع رسانی کرد.ج( باید توسط زنگ کمکی نصب شده در اتاق 

 د( باید توسط سیستم صوتی ساختمان مردم را جهت عدم استفاده از آسانسور اطالع رسانی کرد.

 26، صفحه 5-7-2-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در محل قفل درها و دریچه های اضطراری چاه آسانسور مدار الکتریکی توسط شرکت های سازنده آسانسور طراحی  توضیح:

 و نصب گردد که هنگام باز شدن آنها کارکرد عادی آسانسور متوقف گردد.

 است. صحیح الف گزینه    

 

  متر 7 ندارند نیاز آسانسور به که هایی  ساختمان در اصلی مسیر یا ارتفاع »حداکثر اینکه به توجه ( با23

 است؟  صحیح کدامیک از گزینه ها  زیر« باشد می 

 زیرزمین کف از غیرمسکونی ساختمان های برای و همکف طبقه کف از مسکونی ساختمان های برای اندازه این( الف

 . گردد می محاسبه

 زیرزمین محاسبه می گردد.ب( این اندازه برای ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی از کف 

 .گردد می محاسبه همکف طبقه کف از غیرمسکونی و مسکونی ساختمان های برای اندازه این( ج

 محاسبه همکف طبقه کف از غیرمسکونی ساختمان های برای و زیرزمین کف از مسکونی ساختمان های برای اندازه این د(

 می گردد.

 72صفحه  2و1و شکل  71صفحه  3، پیوست 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در ساختمان های مسکونی طول مسیر قائم حرکت از کف ورودی اصلی و در ساختمان های غیرمسکونی از کف  توضیح:

 پائین تر طبقه محاسبه می شود.



 

 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه ها  زیر صحیح است؟24

 هادی فاز در پریزهای تک فاز باید به ترمینال سمت راست پریز وصل شود.الف( 

 ب( هادی فاز در پریزهای تک فاز باید به ترمینال سمت چپ پریز وصل شود.

 ج( هادی فاز در پریزهای تک فاز می تواند به ترمینال سمت راست و یا سمت چپ پریز وصل شود.

 ل سمت راست و در پریزهای روکار به ترمینال سمت چپ وصل شود.د( هادی فاز در پریزهای توکار به ترمینا

 96، تبصره، صفحه 2-3-8-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 هادی فاز در پریزهای تکفاز باید به ترمینال سمت راست پریز وصل شود. توضیح:

 است. صحیح الف گزینه    

 

برا  فاز و رنگ آبی برا  نول انتخاب شده است با توجه به در سیم کشی یک واحد مسکونی رنگ سیاه ( 25

 شکم مدارها  زیر کدام یک از مدارها به طور صحیح سیم کشی شده است؟

 
 

 4و  2ب( مدار شکل     3و  1الف( مدار شکل 

 3و  2د( مدار شکل    4و  1ج( مدار شکل 

 96،  صفحه 3-2-8-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح الف گزینه    

 

 ( کدام گزینه صحیح می باشد؟26

قابل وصل به پریز  IIالف( ساختمان پریزهای تک فاز به نوعی باید باشد که دو شاخه تجهیزات برقی با عایق بندی کالس 

 باشد.

ب( ساختمان پریزهای تک فاز به نوعی باید باشد که دو شاخه معمولی تجهیزات برقی که فاقد اتصال به هادی حفاظتی 

(PE) .است قابل وصل به پریز نباشد 

 قابل وصل به پریز باشد. Iج( ساختمان پریزهای تک فاز به نوعی باید باشد که دو شاخه تجهیزات برقی با عایق بندی کالس 



 

 

 گزینه صحیح می باشند. د( هر سه

  96 ،  صفحه2-3-8-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح د گزینه    

 

( کدامیک از گزینه ها  زیر در خصوص کابم تغذیه مدار بلندگوها در سیستم صوتی و اعالم خطر صحیح 27

 است؟ 

    الف( باید مقاوم در مقابل حریق باشد

 ب( باید دارای نوعی پرده فلزی مانند شیالد یا فویل باشد

  ج( می تواند از نوع سیم افشان و یا تک مفتولی باشد

 الف و ب هر دو صحیح است.د( گزینه های 

 107، صفحه 7-5-9-13، بند 106، صفحه 4-5-9-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 استفاده از لوله پالستیکی کابل تغذیه مدار بلندگوها باید دارای نوعی پرده فلزی مانند شیلد یا فویل باشد. توضیح:

، کابل تغذیه مدار بلندگوها در سیستم صوتی و اعالم 107، صفحه 7-5-9-13، بند 13همچنین بر اساس  کتاب مبحث 

 باید از نوع مقاوم در مقابل حریق باشد. IPخطر از نوع متعارف و یا تحت 

 است. صحیح د گزینه    

 

  (  حداکثر چند موتور کوچک را می توان از یک مدار تغذیه کرد؟28

 وات 200الف( دو موتور با مجموع توان حداکثر 

 وات 100موتور با مجموع توان حداکثر ب( دو 

 وات 100ج( یک موتور با توان حداکثر 

 د( محدودیتی در این خصوص وجود نداشته و متناسب با ظرفیت مدار و آمپراژ کلید حفاظتی مدار مشخص می گردد.

  119 صفحه ،1، تبصره 2-1-10-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

یعنی مدار روشنایی می شوند...اما طراح در سوال مدار تغذیه را مطرح  1همگی مربوط به تبصره  3و2و1گزینه های توضیح: 

 کلید از آجر و مدار ظرفیت با متناسب طبیعتاً و نداشته وجود خصوص این در محدودیتی تغذیه مدار برایکرده است. 

 بود. خواهد حفاظتی

 است. صحیح د گزینه    

 

 زمین  به مستقیماً هاد  ها  بدنه و است زمین به وصم سیستم از نقطه یک الکتریکی، سیستم یک ( در29

 شود؟ می  مشخص حروف کدام با سیستم این. اند وصم

 𝑇𝐶𝑁د(    𝐼𝑇ج(    𝑇𝑁( ب  𝑇𝑇الف( 



 

 

 4و شکل پ  144، صفحه 2-1-1، بند  پ 13بر اساس کتاب مبحث جواب: 

    است. TTسیستم از نوع توضیح: 

 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 باشد؟ می  چه عملیاتی  زمین اتصال سیستم از استفاده ( علت3۰

 حیوان و انسان جان حفاظت برای (1

 ضعیف جریان های سیستم الکترونیکی های دستگاه اطمینان قابل و صحیح کارکرد تضمین (2

 کوتاه اتصال اثر در مدار خودکار قطع (3

 .است صحیح گزینه سه هر (4

 151و  150صفحات  2-8-2-1، بند پ 13بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 باشد؟ نمی  متصم زمین اتصال اصلی شینه یا ترمینال به مستقیم طور به زیر ها  هاد  از یک ( کدام31

 اصلی بندی هم هادی (2  عملیاتی زمین اتصال سیستم هادی (1

 هیچکدام (4    اضافی بندی هم هادی (3

 152صفحه  4-8-2-1و شکل پ  154صفحه  2و تبصره  161صفحه  8-1، بند پ 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

( تابلو دو بین میانی  مدار یا اصلی مدار) انتهایی  غیر مدارها  در آلومینیومی  هاد  از استفاده صورت ( در32

 باشد؟ می  چقدر( خنثی -حفاظتی  هاد  و فازها) مدار ها  هاد  مقطع حداقم سطح

1 )4 × 10 𝑚𝑚2    2 )3 × 25/16𝑚𝑚2 

3 )4 × 25𝑚𝑚2    4 )4 × 16 𝑚𝑚2 

 158صفحه  4-4-1و بند پ  6-4-1و جدول پ  88صفحه  14-5-2-7-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 مقطع  سطح دیگر طرف از باشد کوچکتر مربع متر میلی..........  از نباید اصلی همبند  هاد  مقطع ( سطح33

............  از اصلی  همبند  هاد  مقطع سطح داشت نخواهد لزومی باشد چه تأسیسات هر در حفاظتی ها  هاد 

 . باشد بزرگتر مربع متر میلی



 

 

 25 و 4( د   35 و 4( ج    50 و 6( ب   25 و 6( الف 

 159، صفحه 1-5-1، بند پ 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه ها  زیر صحیح است؟ 34

 الف( در صورت استفاده از هادی نوع لخت )بدون عایق( برای هم بندی این هادی باید از نوع افشان باشد.

 ب( هادی هم بندی باید از نوع لخت )بدون عایق( باشد.

 ج( هادی هم بندی می تواند از نوع هادی با عایق باشد.

 هر دو صحیح است.د( گزینه های الف و ج 

 160، صفحه 7-6-1، بند  پ 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

هادی هم بندی برای هم ولتاژ کردن )اصلی و اضافی( می تواند بصورت بدون عایق )لخت( اجرا گردد ولی الزم به  توضیح:

 ذکر است که استفاده از هادی عایق دار برای این منظور ممنوعیت مقرراتی ندارد. 

 است. صحیح ج نهگزی    

 

این  با برق پست و ایمنی و سیستم حفاظت منظور دو هر برا  زمین الکترود یک از توان می صورت چه ( در35

 کرد؟ استفاده نکند، تجاوز اهم دو از سیستم کم مقاومت که فرض

 متوسط فشار برق تابلوهای از ضعیف فشار برق تابلوهای عایقی تفکیک صورت در (1

 .کند تجاوز اهم یک  از نباید سیستم کل مقاومت ها حالت همه برای زمین الکترود یک از استفاده صورت در (2

 یا و ورودی خطوط از یک  هر طول و باشد کابلی همگی متوسط فشار برق خروجی و ورودی خطوط که صورتی در (3

 .نباشد کیلومتر 3 از کمتر پست خروجی به

 .است صحیح دو هر 3 و 2 گزینه(4

 3-6-10-1و بند پ  5-6-10-1و تبصره ذیل بند پ 172صفحه  4-6-10-1، بند پ 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 171صفحه 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 باشد؟  می چه پزشکی  وسایم و مسافرین همراه به بیمار تخت حمم برا   آسانسور ظرفیت ترین مناسب (36

 کیلوگرم 2500( د  کیلوگرم 2000( ج  گرم کیلو 1600( ب  کیلوگرم 1000( الف

 57، صفحه 2، پیوست 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 کیلوگرم برای حمل تخت بیمارستانی در مراکز بیمارستانی و درمانی به کار  2000و  1600آسانسورهای  توضیح:

 سافرین و وسایل پزشکی کاربرد دارد.کیلوگرم برای حمل تخت بیمارستانی به همراه م 2500می رود و ظرفیت 



 

 

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه ها  زیر در خصوص پلکان ها  برقی در مواقع حریق صحیح است؟37

 الف( پلکان های برقی هم جهت با ورود افراد به ساختمان متوقف می شوند.

 ب( کلیه پلکان های برقی متوقف می شوند.

 برقی به کار خود ادامه می دهند.ج( پلکان های 

 د( پلکان های برقی در صورت نیاز توسط افراد مسئول متوقف می شوند.

 49، صفحه 4-6-3-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 در هنگام حریق پلکان های برقی هم جهت با ورود افراد به ساختمان متوقف می شوند. توضیح:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 روشن باشند؟ لوکس چند و مشخصات کدام با بایستی  کارکرد، ساعات   کلیه در برقی  ها  پله (38

   150 از بیش ای نقطه( ب    54 از بیش ای نقطه( الف

  54 از بیش یکنواخت( د    150 از بیش یکنواخت( ج

 47، صفحه 10-5-3-15بند ، 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 لوکس روشن شود. 54سرتاسر پله برقی باید در کلیه ساعات کارکرد با روشنایی یکنواخت بیش از  توضیح:

 است. صحیح د گزینه    

 

 متر، 2/1 رو پیاده عرض فرض با باشد، افق سطح به نسبت درجه 12 متحرکی رو  پیاده شیب زاویه ( چنانچه39

 باشد؟ می  ساعت در نفر چند متحرک رو  پیاده این افراد در جابجایی  ظرفیت حداکثر

 نفر در ساعت 16200ب(     ساعت در نفر 13500( الف

 نفر در ساعت 20250د(     نفر در ساعت 16875ج( 

 44، صفحه 3-2-3-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

𝐾متر باشد ضریب  2/1در صورتی که عرض پیاده رو متحرک  توضیح: = فرمول ارائه شده در  می باشد و با توجه به 2/5

 ، ظرفیت جابجایی پیاده رو متحرک برابر است با:43، صفحه 15، مبحث 2-2-3-15آئین نامه 

𝐶𝑡 =
𝑉 × 3600 × 𝐾

𝑇
=

0/75 × 3600 × 2/5

0/4
=  نفر 16875

، سرعت اسمی پیاده رو متحرک در ورودی و خروجی آن 41، صفحه 15، مبحث 8-1-3-15همچنین مطابق آئین نامه 

 متر بر ثانیه است 75/0حداکثر 

 است. صحیح ج گزینه    



 

 

 

 باشد، ساعت یک آتش برابر در آسانسور  چاه پوشاننده ها  تیغه و ها دیواره تحمم زمان حداقم ( چنانچه4۰

 مربوط به آسانسور یکر شده در برابر آتش چقدر می باشد؟ لوالیی  در تحمم زمان حداقم

 ساعت دو( د ساعت نیم و یک ( ج  ساعت یک( ب  الف( نیم ساعت

 38، صفحه 9-7-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 است؟  کافی  ترانسفورماتور پست برا  زمین الکترود یک تنها احداث مورد، کدام در (41

 . باشد متصل زمین به کیلومتر یک از بیش طول با دار زره های کابل از قسمتی( الف

 .نکند تجاوز اهم یک  از زمین کلی جرم به نسبت پست هادی های بدنه مقاومت( ب

 2 و 1 گزینه دو هر( ج

 هیچکدام( د

 171، صفحه 3 -6-10-1و پ  172، صفحه 5 -6-10-1، بند پ 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 باشد؟  ساختمان مجر  تواند می  پیمانکار صورت چه ( در42

 . باشد ساختمان مجری تواند نمی شرایطی هیچ تحت پیمانکار( الف

 شهرسازی و راه وزارت از کار به اشتغال پروانه داشتن صورت در( ب

 .شود دار عهده را ساختمانی عملیات تمام اجرای صورتیکه در( ج

 است. صحیح دو هر 3 و 2 های گزینه( د

 3، صفحه 11-3-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

پیمانکار شخصی است حقیقی یا حقوقی که اجرای تمام یا قسمتی از عملیات ساختمانی را بر طبق قرارداد کتبی با  توضیح:

، 10-3-1-12سازنده عهده دار می شود در صورتیکه پیمانکار اجرای تمام عملیات ساختمانی را عهده دار شود طبق بند 

، مجری شخصی است حقیقی یا 3، صفحه 12، مبحث 9-3-1-12، مجری می باشد و مطابق بند 3، صفحه 12مبحث 

 حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مسکن و شهرسازی است.

 است. صحیح د گزینه    

 

 مقررات ملی ساختمان، »مدیریت ریسک« عبارت است از:  12( مطابق مبحث 43

 .آنها سازی مستند و اقدامات بودن مؤثر بازبینی و مشاهده کنترلی، اقدامات اجرای( 1

 .آیند بوجود مخاطرات از است ممکن که هایی ریسک  ارزیابی احتمالی، مخاطرات شناسایی( 2



 

 

 .ها ریسک سطح کاهش یا اجتناب منظور به کنترلی اقدامات مورد در ریزی برنامه و گیری تصمیم( 3

 است صحیح گزینه سه هر( 4

 6صفحه  24-3-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( هرگاه مهندس ناظر در ارتباط با عملیات ساختمانی، موارد  را خالف مبحث دوازدهم )ایمنی و حفاظت کار 44

 در حین اجرا( مشاهده نمایند باید ضمن تذکر کتبی به .............. مراتب را به ............. اعالم نماید. 

 مرجع ذیصالح ذیصالح -ب( مجری    مجری  -الف( پیمانکار 

 مرجع رسمی ساختمان -د( مجری     کارفرما -پیمانکارج( 

 9، صفحه 8-5-1-12، آئین نامه 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 است؟ صحیح عمیق ها  ساختمان خصوص در زیر ها  گزینه از یک کدام (45

 .باشد دود تخلیه سیستم به مجهز باید ساختمان (1

 .باشد خطر اعالم و صوتی سیستم حریق، اعالم سیستم به مجهز باید ساختمان کل (2

 .باشد پذیر آدرس نوع از باید حریق اعالم سیستم (3

 .است صحیح گزینه سه هر (4

 195صفحه  7-2-11-3و  194صفحه  5-2-11-3و 193صفحه  2-11-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( چنانچه پارکینگ یک ساختمان مجهز به شبکه بارنده )اسپرینکلر( بوده و حسگر جریان آب به سامانه  46

 اعالم حریق وصم نباشد،کدام یک از گزینه ها  زیر صحیح است؟ 

 الف( استفاده از سیستم کشف و اعالم حریق خودکار الزامی ولی سامانه هشدار دستی اختیاری است.

 کشف و اعالم حریق اختیاری ولی سامانه هشدار دستی الزامی است.ب( استفاده از سیستم 

 ج( استفاده از سیستم کشف و اعالم حریق خودکار و سامانه هشدار دستی اختیاری است.

 د( استفاده از سیستم کشف و اعالم حریق خودکار و سامانه هشدار دستی الزامی است.

 194، صفحه 5-2-11-3و بند  198فحه ، ص3-7-3-11-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

پارکینگ های بسته باید به سیستم اعالم حریق خودکار و شبکه بارنده خودکار تایید شده مجهز باشند.و طبق بند  توضیح:

 سیستم باید از هر دو قابلیت راه اندازی خودکار و دستی برخوردار باشد. 3-11-2-5



 

 

 است. صحیح د گزینه    

 

الزم برا  برچیدن کارگاه پس از تحویم کار و تنظیم صورتجلسه تحویم و تحویم چقدر ( حداکثر مهلت 47

 است؟ 

 ب( دو هفته    الف( پس از تحویل قطعی

 د( بالفاصله پس از تنظیم صورتجلسه     ج( یک ماه

 145، صفحه 22، ماده 2بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

( مهندس ناظر از طرف سازمان ساختمان استان به صاحب کار و مجر  معرفی می گردد. چنانچه بعدا به هر 48

دلیلی هر یک از مهندسان ناظر تغییر نماید، سازمان مذکور موظف است حداکثر ظرف چند روز مهندس ناظر 

 جدید را کتبا به مجر  و صاحب کار ابالغ نماید؟ 

 ساعت 48د(   ج( یک ماه  روز 15ب(   الف( یک هفته

 154، صفحه 7، ماده 2بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( کدام یک از موارد زیر جزو عوامم ویژه اصلی گروه بند  ساختمان ها از نظر مصرف انرژ  نمی باشد؟49

 ب( گونه بندی شهر محل استقرار    الف( گونه بندی تعداد طبقات

 د( گونه بندی از نظر سطح زیربنا    بندی کاربری ساختمانج( گونه 

 2-2-19، بند 15، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

( برا  محاسبه ضریب انتقال حرارت مرجع یک ساختمان مستقم که الزم است صرفه جویی زیاد  در مصرف 5۰

.𝑾/𝒎𝟐رجع بام تخت آن بر حسب انرژ  داشته باشد، ضریب انتقال حرارت م 𝒌   باید چقدر در نظر گرفته

 شود؟ 

 3/0د(    44/0ج(   63/0ب(   73/0الف( 

 26، صفحه 3، جدول 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    



 

 

ایم ( درجانمایی فضاها  ساختمان، کدام گزینه بهترین وضعیت قرار گیر  نسبی فضاها  اصلی و فضاها  ح51

 است؟ 

 حایل شمال -ب( اصلی جنوب   حایل شرقی -الف( اصلی جنوب

 د( فرقی ندارد    حایل غرب -ج( اصلی جنوب

 48، صفحه 3-3-3-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث جواب: 

فضاهای اصلی باید ترجیحا رو به جنوب باشند. فضای حایل نیز چون به طور مستمر مورد استفاده قرار نمی گیرد،  توضیح:

 پس ضعیف ترین نور یعنی نور غرب برای فضای حایل مناسب می باشد.

 است. صحیح ج گزینه    

 

رها  امدادرسانی در یک ( پهنا  مسیرها  دسترسی به بلوک ها، به منظور کاهش خطر ریزش آوار در مسی52

 متر، باید حداقم چقدر باشد؟  3۰طبقه و به ارتفاع  9شهرک مسکونی با بلوک ها  مسکونی 

 متر 20د(   متر 10ج(   متر 15ب(   متر 12الف( 

 3-1-2-21، بند 18، صفحه 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

( کدامیک از گزینه ها  زیر در مورد الزامات مرتبط، پدافند غیرعامم در تاسیسات برقی و مکانیکی 53

 ساختمان ها صحیح نمی باشد؟ 

 الف( مشعل های حرارتی موتورخانه ها باید دوگانه سوز باشند

 ب( تجهیزاتی مانند پمپ ها ومخازن بصورت افقی و روی کف نصب شوند. 

 انه ها تا حد امکان، خارج از ساختمان جانمای شوند.ج( به طور کلی موتور خ

 د( بست ها و نگهدارنده ها لوله ها و کانال های باید کامال صلب باشد.

 95، صفحه 8-3-2-7-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه

 

از نظر بازرس احتمال خطر  ( قسمت هایی از یک ساختمان مسکونی در اثر گودبردار  دچار خسارت شده  و54

 برا  ساکنین ساختمان وجود دارد. کدام گزینه از وظایف بازرس می باشد؟

 ( دستور تخلیه قسمت های آسیب دیده را صادر نماید.1

 ( خطر را به ساکنین به هر صورت اطالع دهد تا آنها با صالح خود اقدام الزم به عمل آورند.2

بی ابالغ نماید و از آنها بخواهد مساعدت الزم را برای ورود افراد فنی جهت تعمیرات و ( خطر را به ساکنین به صورت کت3

 نگهداری و یا بازسازی به عمل آورند.



 

 

( دستور تخلیه کل ساختمان را مبنی بر وجود خطر ریزش و غیرقابل سکونت بودن آن، صادر و به مسئول نگهداری 4

 ساختمان ابالغ نماید.

 15صفحه ، 6-13-2-22، بند 22مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 نمی باشد؟جهت بازرسی تابلوها  برق ساختمان ها، کدام گزینه صحیح ( 55

 الف( الزم است در دوره های تناوب کوتاه تر از یکسال، بازرسی های مختصری از تابلوهای برق به عمل آورده شود.

 برای مدت طوالنی رها کرده و مورد بازدید قرار نداد.ب( نباید تابلوهای برق را 

 ج( باید حداقل سالی یک بار از تابلوهای برق بازرسی اصولی به عمل آید.

 د( کلیه بازرسی های اصلی و بازدیدهای مختصر متناوب از تابلوهای برق باید توسط افراد متخصص انجام پذیرد.

 58صفحه ، 11-7-22 بند،  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

( کدام یک از مزایا  وصم نقطه ا  از سیستم نیرو )مانند نقطه خنثا  ترانسفورماتور در سیستم ستاره( باه 56

 ؟زمین می باشد

 ب( ولتاژهای سیستم نیرو تثبیت می شوند.  الف( عایق بندی سیستم نیرو سالم می ماند

 د( هر سه گزینه صحیح است.  یابد. ج( شدت برق گرفتگی کاهش می

  75 ،  صفحه13بر اساس کتاب راهنمای مبحث  جواب:

 است صحیح د گزینه    

 

 باشد؟ می  صحیح زمین اتصال هاد  و زمین الکترود خوردگی  در زیر ها  گزینه از یک ( کدام57

 .دارد خاک بودن قلیایی به بستگی فقط شده بند هم فلزی اجسام خوردگی( 1

 .ندارد خوردگی در نقشی هیچ خاک ویژه مقاومت( 2

 .است شدیدتر خوردگی باشد کمتر خاک ویژه مقاومت مقدار چقدر هر( 3

 .است کمتر خوردگی باشد کمتر خاک ویژه مقاومت مقدار چقدر هر( 4

 115صفحه  441، بند  13بر اساس کتاب راهنمای مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( موارد کاربرد کلید دوپم چه می باشد؟ 58



 

 

 ب( قطع و وصل هم زمان دو فاز  الف( قطع و وصل هم زمان یک فاز و یک نول

 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است    ج( قطع  وصل دو مدار

 26الی  5، صفحه 3-2-4-3، بند 1، جلد 110بر اساس نشریه  جواب:

کلید دو پ در حقیقت دو کلید در یک جعبه است و می توان برای قطع و وصل همزمان دو فاز و یا یک فاااز و یااک  توضیح:

  نول مورد استفاده قرار داد. 

 است. صحیح د گزینه    

 

 ت به المپ ها  دیگر بیشتر است؟کدام یک از المپ ها  زیر درصد خیرگی آن نسب( 59

 ب( فلورسنت   الف( متال هالید

 د( جیوه ای با فشار زیاد و یا کم   ج( رشته ای

 29تا  23،  صفحات 7-4 ، جدول 110-1بر اساس نشریه  جواب:

 است صحیح د گزینه    

 

از  Lاز یک تابلو  برق با فاصاله  Sبا استفاده از یک کابم با سطح مقطع  I( مصرف کننده ا  با جریان مصرفی 6۰

افزایش یابد کدام یاک از گزیناه  2Lبه  Lآن تابلو تغذیه می گردد، چناچه فاصله مصرف کننده از تابلو  برق از 

 ؟ها  زیر صحیح است

 .باشد نمی کافی مسئله حل برای ها داده(1

 .یابد می کاهش کابل مجاز جریان(2

 .یابد می افزایش کابل مجاز جریان(3

 کند نمی پیدا تغییری کابل مجاز جریان(4

 .ندارد آن مجاز جریان در تاثیری کابل، جنس یا مقطع سطح برعکس کابل طول جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 


