
 

 

 استفاده از مصالح کار کرده در تاسیسات بهداشتی ساختمان ها:   (1

 الف( به شرط کیفیت مناسب از نظر مجری، مجاز است.

 ب( به شرط کیفیت مناسب بر اساس آزمایش های الزم، مجاز است.

 ج( کاربرد مصالح کارکرده مطلقا مجاز نیست.

 نشده باشد، مجاز است.د( به شرط آنکه بیش از نصف عمر کاری آن ها طی 

 3، صفحه 5-5-1-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 در چاه آسانسور چه لوله هایی مجاز است نصب شود؟  (2

 ب( فقط لوله آب باران    الف( فقط لوله فاضالب

3 ج( لوله ی آب سرد تا

4
 د( هیچ لوله ای مجاز نیست.  اینچ مجاز است 

 7، صفحه 2-9-1-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ؟ردیگی م فرمان یامشخصه چه از پمپ این فاضالب، حوضچه پمپ وصل و قطع منظور به (3

    حوضچه داخل فاضالب سطح (1

  حوضچه به ورودی لوله در فاضالب دبی( 2

  حوضچه به ورودی لوله در فاضالب فشار( 3

  .باشدمی دستی صورت به فقط و اپراتور تشخیص به فرمان این( 4

 11صفحه  1-11-1-16، بند  16 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 .است صحیح الف گزینه    

 

 است؟ مربع متر چند تانک فالش با شرقی  توالت مفید سطح حداقل (4

1 )35/1  2 )85/0   3 )85/1  4 )1 

 32، صفحه 1-قسمت الف -3-5-2-16بند ، 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .باشد داشته درازا میلی متر 1500 و پهنا میلی متر 900 از کمتر نباید شرقی توالت اتاقک  -توضیح: 
0/9 ∗ 1/5 = 1/35(𝑚2) 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 حداقل فشار آب پشت شیرهای سینک و دوش چقدر است؟ (5

 د( محدود نیست                بار  4ج(   بار 2/1ب(   بار 1الف( 

 46ت، صفحه  5-3-3-16، جدول 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 گترم و سترد آب شتکهه در زیتر استتانداردهای از یک کدام مطابق شده ساخته گالوانیزه فوالدی لوله های (6

 دارد؟ کاربرد مصرفی 

1 )ISO 274  2 )EN 10220      3 )ASTM A312           4 )ASTM A778 

 49الف، صفحه  -3-4-3-16، جدول 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

میلتی  چنتد باید دیوار از میلی متر 115خارجی  قطر به مصرفی  آب لوله عکور برای غالف داخلی  قطر حداقل (7

 باشد؟ متر

1 )200  2 )155  3 )230  4 )135 

 59، صفحه 2-پ-قسمت -2-5-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

بتا حتداقل  بر ثانیه 5/0متر و سرعت  8/0با عرض  ی پله برق یکحداکثر تعداد افراد جابجا شده در ساعت با  (8

  باشد؟ ی چند نفر م

 نفر 5000( د  نفر 6750ج(    نفر 7000ب(   نفر  7150الف(  

 47، صفحه 9-5-3-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 توضیح:

 نفر صحیح می شود. 6750گزینه ج  44صفحه  15مبحث  2-2-3-15با توجه به جدول 

 است. صحیح ج گزینه     

 

نفتر را  4500بتواند تعتداد  mm 600سرعت نامی یک دستگاه پله ی برقی را طوری حساب کنید تا عرض پله  (9

 در زمان یک ساعت جابه جا کند؟  

vالف(  = 0/5 m/sec     )بv = 0/3 m/sec 

vج(  = 0/4 m/sec     )دv = 0/6 m/sec 
 43و  42، صفحات 2-3-3-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

Tبا در نظر گرفتن  توضیح: =  داریم: 0/4

عرض = 600mm ⇒ k = 1 

C1 =
V × 3600 × K

0/4
⇒ 4500 =

V × 3600 × 1

0/4
⇒ V = 0/5m/s 



 

 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 حداکثر سرعت نامی پیاده رو متحرک در ورود و خروج آن چقدر باید باشد؟  (10

 متر در ثانیه 75/0د(  متر در ثانیه 1/1ج(  متر در ثانیه 9/0ب(  متر در ثانیه 5/0الف( 

 41صفحه  8-1-3-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   است. صحیح د گزینه    

 

 ستطح حتداقل .استت ثانیه بر متر 3 آسانسور سرعت .است مترمربع 5/2 آسانسوری چاه مقطع مساحت (11

 ؟باشد باید مترمربع چند آسانسور چاه هوای تخلیه دریچه

1  )025/0                2 )4/0                  3 )3/0                   4 )25/0 

 28 صفحه 2-8-2-2-15بند  ,  2-8-2-2-15، بند  15 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 .است صحیح ج گزینه    

 

 چقدر باشد؟  یدبا یمارحمل تخت ب یآسانسورها یبرا ینابعاد کاب حداقل (12

 900×  2100د(  1300×  2100ج(  1100×  2100ب(  1400×  2400الف( 

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ی چه سیستم هایی مورد نیاز است؟ گواهی آزمایش سیستم تکرید برا (13

 کیلو مبرد یا بیشتر 25ب( سیستم محتوی   کیلو مبرد یا کمتر 25الف( سیستم محتوی 

 سیستم های آمونیاکی به گواهی نیاز دارندد(   ج( همه سیستم ها نیاز به گواهی دارند

 187الف، صفحه -5-8-13-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 در لوله کشی مکرد با لوله مسی، استفاده از اتصال مهانیهی در چه صورت مجاز است؟   (14

الف( قطر خارجی لوله کوچک تر با برابر 
7

8
 اینچ باشد.                  ب( در هیچ شرایطی مجاز نیست. 

ج( قطر خارجی لوله بزرگ تر 
7

8
 ت مجاز است.اینچ باشد.                                د( در هر صور 

 183، صفحه 2-، قسمت پ3-7-13-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 

 

بایددد لحیمددی مددو ین ی  B3, B2, A2, A3نوع اتصال لوله های مسی در لوله کشی سیستم تبریددد بددا مبردهددای  توضیح:

کشددی مسددی در قطرهددای  سخت باشد. در این لوله کشی، اتصال لحیمی مو ین ی نرم مجاز نیست. اتصال مکددانیکی در لولدده

)میلی متر  22خارجی بزرگتر از 
7

8
 اینچ مجاز نیست. (

 است. صحیح الف گزینه    

 

در تعویض هوای موتورخانه تکرید، دهانه خروجی تخلیه هوای مهانیهی از محدوده مرز ملتک بایتد حتداقل  (15

 چقدر فاصله داشته باشد؟ 

 متر 3ب(     متر   9الف( 

 د( به میزان مجاز مبرد در دست اه های موتورخانه بست ی دارد.     متر 6ج( 

 179، صفحه 2-ب 4-5-13-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ه ایمنی مکرد آمونیاک کدام است؟  رد (16

 B1د(    A2ج(    A1ب(    B2الف( 

 172، صفحه 3-2-13-14، جدول 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 مکردهای زیر از نظر ایمنی )سمی بودن، شعله ور شدن( چه شرایطی دارند؟   (17
R − 11 , R − 12 ،R − 22 , R − 134a 

 ب( سمی شدید، شعله ور شدن خفیف  الف( سمی شدید، شعله ور شدن شدید

 د( کمی سمی، شعله ور نمی شود   ج( کمی سمی، شعله ور شدن خفیف

 168و  167، صفحات 3-2-13-14و  2-2-13-14، جداول 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

،یا بتیش از........... از هتر A1تغییر در نوع مکرد دستگاه تکرید در صورتی که مقدار آن بیش از ........ از گروه  (18

 نوع دیگری باشد، نکاید پیش از دریافت تایید کتکی تطابق مشخصات با مکرد جدید، مورد استفاده قرار گیرد؟ 

 کیلوگرم 6/13و  100ب(     کیلوگرم 50و  100الف( 

 کیلوگرم 50و  150د(     کیلوگرم 30و  200ج( 

 167ج، صفحه -1-2-13-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

   آیا نصب دمپر دستی یا خودکار در داخل دودکش مجاز است؟ (19



 

 

 ب( هیچ نوع دمپر مجاز نیست    الف( دمپر دستی مجاز است

 د( گزینه های الف و ج                         ج( دمپر خودکار باید با مشعل مرتبط باشد

 146،  صفحه 2-،قسمت ج بند1-8-11-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

دودکش مشترک برای دستگاه ها با سوخت مایع یا گاز که در طکقات مختلف ساختمان نصب شتده باشتند  (20

 مجاز نیست مگر در شرایط: 

 الف( محل نصب دست اه ها فقط از خارج ساختمان دسترسی داشته باشد.

 ب( دودکش مشترک در طول مسیر قا م دو خم نداشته باشد.

 بیش تر نباشد. Kcal/h 5000 ج( ظرفیت هیچ یک از دست اه ها از

 د( ب و ج

 139، صفحه 2-4-11-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

اگر دمای سطح خارجی لوله ی آب سرد مصرفی در داخل سقف کاذب اتاق به زیر نقطه شکنم هتوای داختل  (21

سقف کاذب برسند تقطیر صورت می گیرد و سقف کاذب را مرطوب می کند چه راه حلی برای این مشهل وجتود 

 دارد؟  

 ب( لوله آب سرد عایق شود   الف( هوای داخل سقف کاذب گرم شود

 د( این اتفاق هرگز پیش نمی آید.  رد نباید در داخل سقف کاذب نصب شودج( لوله آب س

 133، صفحه 3-6-10-14ب و -2-6-10-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

میلی متر است، حداقل  50عمق آب هوابند سیفون ، برای لوله هایی که قطر نامی خروجی فاضالب،بزرگتر از  (22

 چقدر باید باشد؟ 

 میلی متر 75ب(     میلی متر 50الف( 

 میلی متر 30د(     میلی متر 40ج( 

 85ت، صفحه  3-2-4-16و جدول  3و  2-ث-3-2-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح  الف گزینه    

 
 

طکقه را نشان می دهد.  10شهل روبرو دو خم موجود در لوله کشی فاضالب و هواکش فاضالب یک ساختمان  (23

 کدام گزینه درست است؟  



 

 

 الزامی است.  Bو  Aالف( هر دو هواکش 

 الزامی نیست. Bالزامی است و  Aب( هواکش

 الزامی است و الزامی نیست.  Bج( هوکش 

 الزامی نیست. Bو  Aد( هیچ یک از هواکش های 

 

 89، صفحه 4-پ 5-2-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

اتصال تخلیه برخی از لوازم بهداشتی و دستگاه هتا بته لولته کشتی فاضتالب بهداشتتی ستاختمان بایتد  (24

 باشد کدام یک؟ (INDIRECT)غیرمستقیم 

 د( ب و ج ج( دست اه هوارسان ب( ماشین ظرفشویی  الف( دستشویی

 92و ت، صفحه  3الف  7-2-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

چند ستانتی  مساحت خالص سوراخ های عکور آب شکهه ی روی یک کف شوی آب باران چهار اینچ، حداقل (25

 متر مربع باید باشد؟ 

   سانتی مترمربع 81ب(     سانتی متر مربع 41الف( 

 سانتی مترمربع 150د(     سانتی متر مربع  122ج( 

 123، صفحه 2-الف-3-2-6-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 توضیح:
1inch = 2/54cm  

سطح دهانه هواکش =
𝜋𝑑2

4
=

𝜋(4 × 2/54)2

4
= 81/073 

1/581/073 = 121/60𝑐𝑚2 =   حداقل سطح دریچه

 است. صحیح ج گزینه    

 

 جنس از الیی  از باید بست و عایق بین شود، بسته آن عایق روی مصرفی  گرم آب گالوانیزه لوله بست اگر (26

 باشد؟ باید چقدر نیاز مورد ورق ضخامت حداقل .شود استفاده فوالدی ورق

                          متریلیم 5/1(  1 

  مترمیلی 1( 2

  مترمیلی1/5  تربزرگ هایلوله برای و مترمیلی 1 اینچ 2 قطر تا هایلوله برای( 3

 مترمیلی 1 تربزرگ هایلوله برای و مترمیلی 1/5 اینچ 2 قطر تا هایلوله برای( 4

 2-و ت 1-های تقسددمت 2-4-7-16و بنددد  138صفحه  1-قسمت ت 2-3-7-16 بند،  16 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

  140صفحه 



 

 

 .است صحیح الف گزینه    

 

تا سیفون مشتترک یک سینگ دو لنگه دارای یک سیفون مشترک است. حداکثر فاصله افقی خروجی لگن  (27

 چقدر باید باشد؟ 

 سانتی متر 50ب(   الف( اجرای سیفون مشترک ممنوع است

 سانتی متر 75د(      سانتی متر 60ج( 

  195، صفحه 3-2-5-16، بند 16بر اساس کتاب راهنمای مبحث جواب: 

 است. صحیح د هگزین    

 

 ( برای جلوگیری از مهش اضافی در دودکش دستگاه گازسوز چه باید کرد؟  28

 الف( باید وسیله های در آن قرار گیرد تا حرکات طولی لوله ناشی از دما را جذب کند.

 ب( اضافه کردن ارتفاع دودکش از روی بام

 متر فاصله داشته باشد. 3حداقل ج( باید دودکش از موانع با ارتفاع بیش از دو متر، 

 د( وارد کردن مقداری هوای اضافی به دودکش ها

 11، تعاریف صفحه 2-2-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

دریچه ی تعادل وسیله ای که بر روی لوله ی رابط دودکش یا در محل خروج دود از دست اه گازسوز، با اهددداز زیددر  توضیح:

 نصب می شود:

 رت نبود مکش، مسدود بودن دودکش یا پس زدن دود، دود از دهانه های باز آن خارج می شود.در صو -1

در صورت مکش اضافی دودکش، مقداری هوای اضافی به درون دودکش وارد کند و با رقیق کددردن آن، جریددان دود را در  -2

 دودکش متعادل سازد.

 است. صحیح د گزینه    

 

 حداکثر ارتفاع مجاز برای انکاشتن آجر در گارگاه ساختمانی چقدر است؟ (29

   متر 2الف( 

   متر 5/1ب( 

 متر   3ج( 

 د( در صورتی که در اطراز آن با موانع مناسب محصور شود، محدودیتی ندارد.  

  79، صفحه 6-8-11-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

حداکثر شیب مجاز راه های دستیابی کارگاهی چند درصد است و میتزان عمتق حتداکثر ختاککرداری کته  (30

 نیازمند تامین تمهیدات ایمنی نمی باشد چقدر است؟

 سانتی متر است. 120ن بدون کمکی و حداکثر ارتفاع ایم %20الف( حداکثر شیب مجاز جاده 



 

 

 سانتی متر 100و حداکثر ارتفاع ایمن بدون کمکی   %15ب( حداکثر شیب مجاز جاده 

 ج( حداکثر شیب مجاز و حداکثر ارتفاع گودبرداری ایمن طبق مطالعات ژ وتکنیک بایستی معلوم بشود.

 متر است. 3و ارتفاع گودبرداری ایمن  %25د( در مناطق کوهستانی شیب حداکثر 

 54، صفحه 1-5-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 بستتن بته نیتاز اینهه بدون دارد ارتفاع متر 4 محوطه کف از که طکقه یک ساختمان یک بام به صعود برای (31

 گیرد؟ قرار استفاده مورد می تواند زیر نردبان های از یک کدام باشد، اتصاالت وسیله به دیوار سازه یا به نردبان

 متر 2/5( نردبان یک طرفه به طول  2 متر در حالت باز   8/4طرفه به ارتفاع  2( نردبان 1

 متر 2/4( نردبان یک طرفه به طول  4  متر   5/4( نردبان یک طرفه به طول  3

 53صفحه ، 6-3-7-12و  4-3-7-12بند ، 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 توضیح: 

sin 75 =
4

طول نردبان
→ طول نردبان = 4/14 

 است. صحیح د گزینه    

 

از  یرنتدگ ی کار مورد استفاده قترار مت  یموقت که به عنوان سهو یسقف ها یبرا ی ساختمان یهادر کارگاه  (32

   متر است؟ ی تخته ها چند سانت ینا یگاه ها یهته ینحداکثر فاصله ب استفاده می شود. ی چوب یتخته ها

 275( د   240( ج   300ب(   350الف( 

 36، صفحه  1-7-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ر گارگاه ساختمانی چقدر است؟  حداکثر ارتفاع مجاز برای انکاشتن آجر د (33

   متر 2الف( 

   متر 5/1ب( 

 متر   3ج( 

 د( در صورتی که در اطراز آن با موانع مناسب محصور شود، محدودیتی ندارد.  

  79، صفحه 6-8-11-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

حداکثر شیب مجاز راه های دستیابی کارگاهی چند درصد است و میتزان عمتق حتداکثر ختاککرداری کته  (34

 ایمنی نمی باشد چقدر است؟ مهیداتنیازمند تامین ت

 سانتی متر است. 120و حداکثر ارتفاع ایمن بدون کمکی  %20الف( حداکثر شیب مجاز جاده 



 

 

 سانتی متر 100و حداکثر ارتفاع ایمن بدون کمکی   %15ب( حداکثر شیب مجاز جاده 

 ی معلوم بشود.ج( حداکثر شیب مجاز و حداکثر ارتفاع گودبرداری ایمن طبق مطالعات ژ وتکنیک بایست

 متر است. 3و ارتفاع گودبرداری ایمن  %25د( در مناطق کوهستانی شیب حداکثر 

 54، صفحه 1-5-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 بستتن بته نیتاز اینهه بدون دارد ارتفاع متر 4 محوطه کف از که طکقه یک ساختمان یک بام به صعود برای (35

 گیرد؟ قرار استفاده مورد می تواند زیر نردبان های از یک کدام باشد، اتصاالت وسیله به دیوار سازه یا به نردبان

 متر 2/5( نردبان یک طرفه به طول  2 متر در حالت باز   8/4طرفه به ارتفاع  2( نردبان 1

 متر 2/4( نردبان یک طرفه به طول  4  متر   5/4( نردبان یک طرفه به طول  3

 53صفحه ، 6-3-7-12و  4-3-7-12بند ، 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 توضیح: 

sin 75 =
4

طول نردبان
→ طول نردبان = 4/14 

 است. صحیح د گزینه    

 

از  یرنتدگ ی کار مورد استفاده قترار مت  یموقت که به عنوان سهو یسقف ها یبرا ی ساختمان یهادر کارگاه  (36

   متر است؟ ی تخته ها چند سانت ینا یگاه ها یهته ینحداکثر فاصله ب استفاده می شود. ی چوب یتخته ها

 275( د   240( ج   300ب(   350الف( 

 36، صفحه  1-7-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 خروج چند حداقل مترمربع، 100 مساحت به تهویه های دستگاه قرارگیری اتاق حریق، از فرار منظور به(  37

 ؟ باشد داشته باید خروج دسترس در یا

1  )1 

2 )2 

  .باشدمی تهویه فن وجود عدم یا وجود به وابسته آنها تعداد حداقل( 3

  .باشدمی بارنده شبکه وجود عدم یا وجود به وابسته آنها تعداد حداقل( 4

  3 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 .است صحیح ب گزینه    

 

 باشند به جز: همه ی موارد زیر، جزء وظایف مسئول دفتر طراحی ساختمان می  (38



 

 

 الف( طراحی معماری ساختمان

 ب( مراجعه به سازمان نظام مهندسی برای انجام امور اداری

 ج( امضاء عقد قراردادهای مربوط به ارا ه ی خدمات مهندسی

 د( ارا ه ی خدمات هماهن ی بین رشته های مختلف ساختمان

 28و  27، صفحات 5-5، بند 2بر اساس کتاب مبحث  واب:ج

 است. صحیح الف گزینه    

 

 مجری حقوقی در صورتی می تواند اجرای کار جدید )اضافه بر ظرفیت( را تقکل کند که: (39

کننده و سازمان اسددتان الف( یکی از پروژه های خود را به پایان رسانده و گزارش پایان کار ساختمان، به تایید ناظر هماهنگ 

 رسیده باشد.

ب( یکی از پروژه های خود را به پایان رسانده و گزارش پایان کار ساختمان، به تایید مرجع صدور پروانه ی ساختمان و ندداظر 

 هماهنگ کننده رسیده باشد.

درصد باشد و مراتددب  75ج( گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمانی در دست اجرای او برابر 

 به تایید ناظر هماهنگ کننده و سازمان استان رسیده باشد.

درصد باشددد، و مراتددب  75د( گزارش پیشرفت فیزیکی عملیات اجرایی هر یک از واحدهای ساختمان در دست اجرای او برابر 

 به تایید مرجع صدور پروانه ی ساختمان و ناظر هماهنگ کننده رسیده باشد.

  46، صفحه 4-2-9، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 است؟  ینهکدام گز یببرق رو کار به ترت یها یماشتعال و س یدحداقل فاصله کنتور گاز از منابع تول( 40

 متر  یلیم 500و  1000 یب( به ترتب   متر  یلیم 100و  1000 یبالف( به ترت

 متر یلیم 100و  500 یب( به ترتد    متر یلیم 100و  1200 یبج( به ترت

 31، قسمت های چ و ح، صفحه 3-2-4-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

و وسله گازسوز باید چقدر  پوند بر اینچ مربع، افت فشار بین رگوالتور 25/0در انتخاب قطر لوله گاز با فشار ( 41

 باشد؟ 

 میلی متر ستون آب 7/12ب( کمتر از   میلی متر ستون آب 176الف( بیشتر از 

 د( مطابق با افت فشار مندرج در پالک مشخصات گازسوز   پوند بر اینچ مربع  25/0ج( حداکثر 

 28، صفحه 3-1-4-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح ب گزینه    

 



 

 

مع ذرات داخلی لوله در لوله کشی گاز سوخت در چه شرایطی نصب سه راهی در زیر لوله های قائم برای تج( 42

 الزامی است؟ 

 متر باشد. 10اینچ و طول لوله قا م بیش از  1الف( قطر لوله قا م کمتر از 

 اینچ باشد. 2ب( قطر لوله قا م کمتر از 

 .متر باشد 15ج( طول لوله قا م بیش از 

 د( نصب سه راه در زیر لوله های قا م گاز همیشه الزامی است.

 41، صفحه 2-1-5-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

( در یک ساختمان عمومی لوله اصلی گاز از مسیر تردد اتومکیل های سنگین عکور می کند. عمق لوله در 43

 این مسیر چقدر باید باشد؟  عکور از

 سانتی متر 100د(   سانتی متر 80ج(   سانتی متر 60ب(  سانتی متر 40الف( 

 46، صفحه 9-4-5-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

𝟏گاز لوله عکور صورت در( 44

𝟒
 psi  چه به نوارپیچی  دارد، قرار آب با تماس در که نقاطی  یا مرطوب نقاط از 

 گیرد؟ صورت باید شهل

  درصد 50 پیچی هم روی با پیچی نوار الیه یک  (1

  درصد 30 پیچی هم روی با پیچی نوار الیه دو( 2

 درصد 30 پیچی هم روی با دوم الیه و درصد 50 پیچی هم روی با اول الیه پیچی، نوار الیه دو( 3

 درصد 50 پیچی هم روی با پیچی نوار الیه دو( 4

 48قسمت ح صفحه  2-5-5-17بند ،  17 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 .است صحیح د گزینه    

 

 ( لوله کشی گاز طکیعی در ساختمان از نظر اطمینان از نداشتن نشت چگونه باید آزمایش شود؟ 45

 ب( آزمایش فقط باید با هوا باشد  الف( آزمایش با هوا یا گاز خنثی باشد

 بار باشد 1فشار آزمایش  -    بار باشد 1فشار آزمایش  -

 ساعت است 12مدت آزمایش  -   ساعت است 12مدت آزمایش  -

 د( آزمایش با هوا یا آب می تواند باشد  ج( آزمایش با هوا یا گاز نیتروژن مجاز است

 بار باشد 2فشار آزمایش  -بار باشد                               7/0فشار آزمایش  -

 ساعت است 24مدت آزمایش  -   ساعت است 24مدت آزمایش  -

 57ب، صفحه -2-6-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 است. صحیح ج گزینه    

 

کیلوکالری، می خواهیم دودکش فلزی انتخاب کنیم. طول افقی  15000( برای یک دستگاه گازسوز به ظرفیت 46

 داقل قطر دودکش چقدر باید باشد؟ متر است. ح 4متر و ارتفاع آن  5/1دودکش 

 میلی متر 150د(   میلی متر 75ج(  میلی متر 100ب(   میلی متر 80الف( 

 76، صفحه 1-8-17، جدول 17بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 ابتدا طول دودکش، سپس طول افقی و سپس ظرفیت را پیدا کرده و قطر را تعیین می کنیم. :توضیح

 است. صحیح ب گزینه    

 

متر  5/7شعاع دهانه خروجی دودکش قائم فلزی با دمای متوسط در روی بام از هر نقطه ساختمان به ( 47

 حداقل چقدر باالتر باشد؟

 متر 4د(    متر 3ج(   متر 2ب(   متر 1الف( 

 80، صفحه 1-5-8-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ضریب انتقال حرارت مرجع برای دیواره های یک بیمارستان چهار طکقه واقع در بندرعکاس چقدر است؟  ( 48

.w/m2الف(  k 8/0  )بw/m2. k 17/1  )جw/m2. k 1/1  )دw/m2. k 7/0 

 26، صفحه 3، جدول 2-1-3-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 -71صددفحه  -3پس بر اساس جدددول پیوسددت –غیرمستقل بدست آمده  -19مبحث  6با استفاده از تعریف صفحه  توضیح:

 3( مشخص شده و در نهایت بر اساس جدددول 1گروه ) -5-2-2-19بند  17سپس از صفحه  -نیاز انرژی )زیاد( بدست آورده

 بدست می آید.  8/0( مقدار 2-1-3-19) بند

 است. صحیح الف گزینه    

 

مطابق روش تجویزی، برای ساختمانی با پنجره یوپی وی سی دو جداره ساده که نیاز به صرفه انرژی متوسط ( 49

دارد، حداقل مقاومت حرارتی دیواری که از داخل عایق شده و مجاور فضاهای خارجی است، چقتدر استت؟ )بتر 

  حسب 
𝐦𝟐.𝐤

𝐰
 ) 

 3/2د(     8/1ج(    5/1ب(    2/1الف( 

  39الف،  صفحه  2-5-2-3-19 و جدول ، بند19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 می باشد. 2صرفه جویی توسط گروه  توضیح:

 است. صحیح ب گزینه    



 

 

 

 

در مصترف انترژی جتز چته مترمربع در شهر مشهد از نظر میزان صرفه جتویی  2000مدرسه ای با زیربنای ( 50

 گروهی است؟  

 4د( گروه   3ج( گروه   2ب( گروه   1الف( گروه 

 69، صفحه 3، پیوست 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

( از نظر صددرفه جددویی انددرژی 2نتیجه گروه  در –گروه ب  -)متوسط 5پیوست  -4پیوست  -3با استفاده از پیوست  توضیح:

 بدست می آید.  

 است. صحیح ب گزینه    

 

متر حداقل چنتد  24برای کاهش مخاطرات ناشی از ریزش آوار، حریم آوار یک ساختمان مسهونی با ارتفاع  (51

 متر است؟

 متر 6د(    متر 5ج(   متر 3ب(   متر 8الف( 

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

 در مورد مقاومت مصالح روکار نما در برابر فشار ناشی از انفجار، کدام عکارت صحیح است؟( 52

 ( الزم است از قاب های مجزا استفاده شود.1

 شود.( الزم است قاب بندی آنها مستقیما به ستون ها وصل 2

 ( الزم است قابل بندی آنها، همان قابل بندی اسکلت اصلی باشد.3

 ( استفاده از مصالح روکار نما برای مقابله با فشار ناشی از انفجار ممنوع می باشد.4

 24صفحه ، 5-3-3-2-21بند ، 21مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 است صحیح الف گزینه    

 

مسهونی در اثر گودبرداری دچار خسارت شده  و از نظر بازرس احتمال خطر قسمت هایی از یک ساختمان ( 53

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

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

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

( خطر را به ساکنین به صورت کتبی ابالغ نماید و از آنها بخواهد مساعدت الزم را برای ورود افددراد فنددی جهددت تعمیددرات و 3

 ن هداری و یا بازسازی به عمل آورند.

اری ( دستور تخلیه کل ساختمان را مبنی بر وجود خطر ریددزش و غیرقابددل سددکونت بددودن آن، صددادر و بدده مسدد ول ن هددد4

 ساختمان ابالغ نماید.

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



 

 

 است. صحیح د گزینه    

 

( در استخرهای خصوصی، سالن هایی که از چشمه های آب معدنی استفاده می کنند و جهوزی ها، اگر عمتق 54

زمتین در  متر از ستطح 20/1ظ به ارتفاع آب از چه مقداری بیشتر باشد، باید به طور کامل توسط یک نرده یا حفا

 اطراف آنها حفاظت شود؟  

 میلیمتر 120د(   میلیمتر   100ج(   میلیمتر 600ب(   میلیمتر 800الف( 

 5-3-22، بند 25، صفحه 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( در مورد بازرسی منابع انکساط تاسیسات مهانیهی یک ساختمان گزینه صحیح را انتخاب کنید؟ 55

 الف( ساالنه حداقل یک بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.

 ب( ساالنه حداقل دو بار بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.

 بازرسی شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.ج( حداقل هر دو سال یک بار 

 د( حداقل هر سه سال یک بار بازرس شده و نسبت به رفع معایب آن اقدام شود.

 38، صفحه 3-3-5-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 گودافتادگی  حداکثر است، شده آویخته سقف به تسمه با سانتیمتری 250کانال قابل انعطاف هوا در فواصل  ( 56

 کانال چند سانتی متر است؟ مجاز

1 )10   2 )15   3 )12   4 )18 

 M.D.  305-11-6نقشه شماره  -جلد ششم قسمت دوم، 128نشریه بر اساس کتاب جواب:

 چهددار از بددیش نبایددد مستقیم حالت به نسبت مجاور آویز دو بین فاصل حد در کانال افتادگی( )گود خمش حداکثرتوضیح: 

 .می باشد متر 3 آویز دو بین فاصله حداکثر. باشد دو آویز بین فاصله درصد

 است. صحیح الف گزینه    

 

 چنتد باید حداقل می شود نصب کف روی که گرمایش و سرمایش تاسیسات دسترسی  دریچه ورق ضخامت( 57

 باشد؟ میلی متر

1 )3   2 )2   3 )4   4 )5 

 12-14-2-2، جلد اول، قسمت 128بر اساس نشریه  جواب:

 دست کددم آن چهارچوب ضخامت و میلی متر 3 باید دست کم سقف و دیوار روی دسترسی دریچه در ورق ضخامت توضیح:

 .باشد آجدار ورق نوع و میلی متر 4 باید دست کم کف روی دسترسی دریچه ورق ضخامت .باشد میلی متر 2



 

 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 است؟ صحیح استان مهندسی  نظام عمومی  مجمع اداره و تشهیل نحوه مورد در گزینه کدام (58

 .می شود تایید و تصویب شهرسازی و راه وزارت توسط مرکزی شورای پیشنهاد به که بود خواهد شیوه نامه ای ( طبق1

 .می رسد شهرسازی و راه وزارت تصویب به استان مدیره هیات پیشنهاد به که بود خواهد شیوه نامه ای ( طبق2

 شهرسددازی و راه وزیر توسط و تصویب عمومی هی ت توسط مرکزی شورای پیشنهاد به که بود خواهد شیوه نامه ای ( طبق3

 .می شود تایید

 شهرسددازی و راه زیر و توسط و تصویب عمومی مجمع توسط استان سازمان پیشنهاد به که بود خواهد شیوه نامه ای ( طبق4

 .می شود تایید

 3صفحه  52اصالحیه  ماده  3بر اساس اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، تبصره  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

موقتت محهتوم شتده سال به محرومیت  2شخصی به علت تخلف های مهرر در سه مرتکه و جمعا به مدت  (59

سال باشد. حهم صادره چه کیفیتتی  3است، چنانچه مجددا مرتهب تخلفی شود که مستلزم محرومیت به مدت 

 خواهد داشت؟

 سال و یا محرومیت دا م و ابطال پروانه اشتغال 3الف( محرومیت به مدت 

 سال و یا محرومیت دا م و ابطال پروانه اشتغال 5ب( محرومیت به مدت 

 سال و یا محرومیت دا م و ابطال پروانه اشتغال 5تا  3یت موقت به مدت ج( محروم

 د( مجازات انتظامی از درجه پنج

 7، صفحه 90، ماده 2، تبصره 7و6صفحه  90بر اساس اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسی، اصالحیه ماده  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 حداقل مجازات انتظامی صدور گواهی خالف واقع کدام یک از موارد زیر است؟   (60

 الف( توبیخ کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی

 ب( محرومیت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت سه ماه تا یکسال و ضبط پروانه اشتغال به مدت محرومیت

 ج( تخلف محسوب نمی گردد.

 د( اخطار کتبی با درج در پرونده عضویت در نظام مهندسی استان  

و اصالحیه مدداده  9، صفحه 10،بند الف، قسمت  91بر اساس اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسی ، اصالحیه ماده  جواب:

 6، صفحه 90

 است. صحیح ب گزینه    

 


