
 

 

 باشد؟  نمی  صحیح عبارت  کدام  𝐈𝐏𝐱𝐲الکتریکی دستگاه نفوذناپذیری درجه تعریف ( در1
 است. آب مقابل در دستگاه بدنه ناپذیری نفوذ نشانگر Y( الف
 است. خارجی أشياء و جامد ذرات مقابل در دستگاه بدنه ناپذیری نفوذ نشانگر X( ب
 .است شده محافظت آب نفوذ مقابل در IP۴۳ حفاظت درجه با دستگاهی از کمتر IP۲۳ حفاظت درجه با دستگاهی( ج
 است. نشده محافظت آب نفوذ مقابل در IP۲۰ حفاظت درجه با دستگاهی( د

 ۲۰7الی  ۲۰۳، صفحات 6، پيوست 1۳: بر اساس کتاب مبحث جواب
 IPXYو به معنی درجه حفاظت تجهيزات می باشد و بصورت  International Protectionمخفف کلمات  IP: توضیح

 نمایش داده می شود.
X درجه حفاظت در برابر نفوذ ذرات و اجسام خارجی و :Y  درجه حفاظت در برابر نفوذ آب و رطوبت به داخل دستگاه می

 می باشد. هر چه عدد بزرگتر باشد درجه حفاظت بيشتر  8الی  ۰از  Yو  6الی  ۰از  Xباشد. محدود 
 می شود. 

 هر دو یکی است. (Y)از نظر حفاظت در برابر نفوذ آب مشابه می باشند. چون رقم دوم  IP ۴۳با  IP ۲۳مثال 

 است. صحیح ج گزینه      

 

ا مدارک مشابه دیگر مشمول کددام ( تایید غیر واقعی میزان عملیات انجام شده جهت تنظیم صورت وضعیت ی2

 یک از مجازات های انتظامی می باشد؟ 

 الف( اخطار کتبی تا پنج سال محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال و ضبط آن در دراز مدت محروميت.

پرونااده اشااتغال بااه ماادت سااال و ضاابط  5ماه و حداکثر  ۳ب( محروميت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدت حداقل 

 محروميت.

 ج( توبيخ کتبی با درج در پرونده عضویت در »نظام مهندسی استان«

 د( محروميت دائم از عضویت »نظام مهندسی استان ها« و ابطال پروانه اشتغال

طباا   ، و یااا96صاافحه  9۰و ماااده  97ج ، صاافحه -91براساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده جواب: 

 9، صفحه  7، شماره  ۲قسمت)الف( بند   91اصالحيه و ابالغيه قانون نظام مهندسی، اصالحيه ماده 

 است صحیح ب گزینه    

 

 در صورت استفاده از فیلتر های حذف هارمونیک ها )در بانک مخازن( ولتاژ نامی و کار خازن چه می باشد؟( 3

𝑈الف(  > 440 𝑉     )ب𝑈 = 440 𝑉 

𝑈ج(  < 440 𝑉     )د𝑈 ≤ 440 𝑉 

 16۲و  16۰،161، صفحه 9-1-5پ  ،8-1-5،  پ7-1-5، بند های پ1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح الف گزینه    

 

 است؟ صحیح حریق اعالم سیستم شستی  نصب خصوص در زیر های گزینه از یک ( کدام4

 .ندارد وجود حری  اعالم سيستم شستی اجرای نحوه خصوص در محدودیتی (1

 .گردد انجام روکار صورت به باید( ۲

 گردد اجرا توکار صورت به تواند می (۳



 

 

 .گردد اجرا توکار نيمه یا و روکار صورت به باید (۴

 197صفحه  ۲8-1-۴، بند پ 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 هایی باید نصب گردد؟ چه فضا( پانل های تکرار کننده سیستم اعالم حریق در 5

 الف( اتاق کنترل

 ب( اتاق کنترل و اتاق امدادرسانی

 ج( اتاق کنترل، مخابرات، امدادرسانی و نزدیکی نقطه دسترسی مامور آتش نشانی

 د( در نزدیکی نقطه دسترسی مامور آتش نشانی

 19۴و  19۳، صفحات 1-۴-1-۴، بند پ 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( نحوه انتخاب و دوره مسئولیت دبیران اجرایی هیات رئیسه شورای مرکزی چگونه است؟  6

 سال انتخاب می شوند. ۳الف( توسط هيات عمومی با اکثریت آرا برای مدت 

 سال انتخاب می شوند. ۳شورای مرکزی برای مدت ب( با اکثریت آرا از بين اعضای 

 ج( با اکثریت آرا از بين اعضای شورای مرکزی برای مدت یک سال انتخاب می شوند.

 سال انتخاب می شوند. ۳د( از بين اعضای هيات مدیره سازمان های نظام مهندسی برای مدت 

 1۰8، صفحه 11۰ بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

( اگر در پست برق برای تجهیزات فشار متوسط و ترانسفورماتور و تجهیزات فشار ضعیف از یک الکترود 7

 اتصال زمین مشترک )حفاظتی و ایمنی( استفاده کنیم، کدام یک از گزینه های زیر صحیح نمی باشد؟ 

 کيلومتر باشد. ۳متوسط مدفون در زمين هر کدام حداقل الف( طول کابل های ورودی و خروجی فشار 

 کيلومتر باشد. ۳ب( مجموع طول کابل های ورودی و خروجی فشار متوسط مدفون در زمين 

 اهم باشد. 1ج( مقاومت الکترود زمين مشترک نباید بيشتر از 

شيلد هادی روی الیه بيرونی کابل و در تماس د( کابل های ورودی و خروجی فشار متوسط هر کدام به طول یک کيلومتر با 

 مستقيم با خاک

 17۲، صفحه ۴-6-1۰-1، بند پ 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

چنانچه در یک پست ترانسفورماتور خطوط ورودی و خروجی فشار قوی )فشار متوسط( همگی کابلی باشند و طول  توضیح:

شد می توان برای هر دو منظور حفاظت سيستم و ایمنی از یک الکترود کيلومتر کمتر نبا ۳هر یک از خطوط قبل از پست از 

 زمين استفاده کرد. 



 

 

 است. صحیح ب گزینه    

 

کدام گزینه در مورد پایه پروانه اشتغال به کار و عدم سابقه محکومیدت انتظدامی بازرسدان نظدام مهندسدی ( 8

 استان صحیح است؟

 باال قبل از پنج سال از انتخاببه  ۳عدم محکوميت از درجه  -الف( پایه یک 

 به باال قبل از هفت سال از انتخاب ۲عدم محکوميت از درجه  -ب( پایه دو

 به باال قبل از پنج سال از انتخاب ۲عدم محکوميت از درجه  -ج( پایه دو

 به باال قبل از هفت سال از انتخاب ۴عدم محکوميت از درجه  -د( پایه یک 

 6مکرر بند الف ، صفحه  -8۲ماده  -1۳بر اساس اصالحيه و ابالغيه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، بند  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

می باشد، از دو الکترود مستقل یکی الکترود حفاظتی و  TN-C( در یک پست برق که شبکه برق خروجی آن 9

دیگری الکترود ایمنی ) الکتریکی( استفاده شده بطوریکه کلیه بدنه های هادی تابلوهای فشار ضعیف، تابلوی 

در داخل پست متصل  Aفشار متوسط، بدنه ترانسفورماتور و همچنین سازه فلزی پست به الکترود حفاظتی 

 مستقل الکترود به ضعیف فشار تابلوی نول شینه طریق از( مثلث/ستاره) تراسفورماتور نثی خ شده اند و نقطه

و  (PE)متری از پست منتقل شده است. تابلوی فضای ضعیف دارای دو شینه حفاظتی  20در فاصله  Bایمنی 

تباط با اتصال متصل به بدنه می باشد(. کدام یک از گزینه های زیر در ار PEمی باشد )شینه  (N)شینه نول 

 الکترود و شینه ها صحیح می باشد. 

 Bباید به وسيله یک هادی لخت مدفون در زمين به الکترود ایمنی  Nمتصل شود و شينه  Nباید به شينه  PE( شينه 1

 اتصال داده شود.

 اتصال داده شود. Bباید به وسيله کابل )هادی عای  دار( به الکترود  Nمتصل شود و شينه  Nباید به شينه  PE( شينه ۲

 Bباید به وسيله یک هادی لخت مدفون در زمين به الکترود ایمنی  Nمتصل شود و شينه  Nنباید به شينه  PE( شينه ۳

 اتصال داده شود.

 اتصال داده شود. Bباید به وسيله کابل )هادی عای  دار( به الکترود  Nمتصل شود و شينه  Nنباید به شينه  PE( شينه ۴

 171، صفحه ۲-۲-6-1۰-1، بند پ 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 

 ی باشد؟ ( کدامیک از مواد فلزی اشاره شده زیرا برای هم بندی مناسب نم10

 دارای سطح بزرگتر می باشدماده اول دارای سطح کوچکتر و ماده دوم  -

 فوالد -ب( مس    فوالد در بتن -الف( مس قلع اندود



 

 

 مس -د( فوالد    مس قلع اندود -ج( فوالد در بتن

 167، صفحه 5-۲-1۰-1، جدول پ 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

هم بندی فوالد و مس باعث ایجاد خوردگی شده و نامناسب است. در صورت هم بندی فوالد و مس بيل گالوانيک  توضیح:

تشکيل شده و جریان الکتریسته از فلز دارای سطح بزرگ )فوالد( به فلز دارای سطوح کوچکتر )مس( به فلز دارای سطح 

 کوچکتر )مس( ایجاد می شود و خوردگی رخ می دهد.

 است. صحیح د گزینه    

 

( حداقل سطح مقطع هادی زمین از جنس مس برای موقعی که هادی در زمین بوده و هیچ یک از حفاظت های 11

 خوردگی و مکانیکی را نداشته باشد، چقدر است؟ 

  ميلی مترمربع 5۰ب(     ميلی مترمربع 16الف( 

 ميلی مترمربع ۴د(     ميلی مترمربع  ۲5ج( 

 166، صفحه ۴-۲-1۰-1و  جدول پ  16۰، صفحه 7-1، بند پ 1۳بحث بر اساس کتاب م جواب:

حداقل سطح مقطع هادی زمين اگر جنس آن از مس باشد و هيچ یک از حفاظت های خوردگی و مکانيکی را  توضیح:

 ميليمتر مربع می باشد.  ۲5نداشته باشد 

 است. صحیح ج گزینه    

 

  :با است برابر زمین اتصال ( هادی12

 
   CD( مسير 1

   ABC( مسير ۲

   BCD( مسير ۳

  ABCD( مسير ۴

 16۰صفحه  ۲-7-1و پ  7-1، بندهای پ 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    



 

 

 

که با کلید اتوماتیک  TT( حداکثر مقاومت اتصال زمین مستقیم بدنه هادی یک دستگاه الکتریکی در سیستم 13

 برابر جریان نامی کلید حفاظت می شود، چقدر باید باشد؟  2آمپر با تنظیم رله مغناطیسی  50

 اهم 1۴۳/۰د(   اهم ۲86/۰ج(   اهم 8/۰ب(   اهم ۴/۰الف( 

 1-9-۲-1بند پ  156، صفحه 1۳ بر اساس کتاب مبحث جواب:

𝑅𝐴از رابطه  TIحداکثر مقاومت الکترود زمين مستقل در سيستم  توضیح: ≤
𝑈𝐿

𝐼∆
 بدست می آید. 

جریان باقی مانده  ∆𝐼ولت( و  5۰حداکثر ولتاژ تماس مجاز ) 𝑈𝐿حداکثر مقاومت الکترود زمين مستقل،  𝑅𝐴در رابطه فوق 

 نامی عمل کليد است.

∆𝐼، در کليدهای اتوماتيک ۲9۴طب  جدول کتار راهنمای طرح و اجرا، صفحه  = 1/25 × 𝑛 × 𝐼𝑛  وn  تنظيم رله اتصال

 کوتاه کليد می باشد. 

𝑅𝐴 ≤
𝑈𝐿

𝐼∆

⇒ 𝑅𝐴 ≤
50

𝐾. 𝑛. 𝑙𝑛
⇒ 𝑅𝐴 ≤

50

1/25 × 2 × 50
⇒ 𝑅𝐴 ≤ 0/4Ω 

 است. صحیح الف گزینه    

 

𝑻𝑵 توزیع سیستم یک در کوتاه اتصال های جریان از کدامیک (14 − 𝑪 − 𝑺 ها کابل مقطع سطح محاسبات در 

 باشد؟  می  مؤثر

 خنثی حفاظتی مشترک هادی و فاز هادی بين تکفاز کوتاه اتصال( الف

 حفاظتی هادی و فاز هادی بين تکفاز کوتاه اتصال( ب

 فاز سه کوتاه اتصال( ج

 فاز دو کوتاه اتصال( د

 155و  15۴، صفحات 9-۲-1، بند پ 1۳بر اساس کتاب مبحث جواب: 

قطع خودکار مدار در زمانی مجاز مهمترین مشخصه هر سيستم الکتریکی است. بنابراین از نظر ایمنی در صورت  توضیح:

 بروز اتصالی بين یک هادی فاز و یکی از مدارهای زیر قطع خودکار مدار در زمانی مجاز الزامی است.

 (PEN)* هادی حفاظتی خنثی  (PE)* هادی حفاظتی   * بدنه های هادی

بایستی  TN-Cدر صورت وقوع اتصال کوتاه بين هادی فاز و هادی مشترک حفاظتی خنثی در بخش  TN-C-Sدر سيستم  

 تجهيزات حفاظتی مدار را قطع کنند.

 است. صحیح الف گزینه    

کی از کارکنان دارای صالحیت حرفه ای و شداغل در شدهرداری کده کدام گزینه در مورد مجازات انتظامی ی( 15

طبقه نموده است، صدحیح مدی  6مرتبه مبادرت به رد انطباق طراحی یک ساختمان  4بدون دلیل موجه مستند 

 باشد؟

      ۳تا درجه  ۲الف( درجه 

 ۳تا درجه  1ب( درجه 



 

 

      ۴تا درجه  1ج( درجه 

 5تا درجه  ۲د( درجه 

 11، صفحه ۲۰بند پ شماره  91بر اساس اصالحيه و ابالغيه قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان ،اصالحيه ماده  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 با توجه به شکل زیر رنگ سیم ها در مسیرها به چه صورت است؟ ( 16

 

 قرمز  5، مسير ۴، مسير ۳، مسير ۲، مسير 1الف( مسير 

 خاکستری و یا سفيد. ۳، مسير۲مسير  -آبی 5قرمز ، مسير  ۴، مسير 1ب( مسير 

 آبی 5مسير  -قرمز و یا زرد و یا سياه ۴، مسير ۳، مسير ۲، مسير 1ج( مسير 

 آبی 5قرمز، مسير  ۴، مسير ۳، مسير ۲، مسير 1د( مسير 

 

 1۴9،  صفحه ۴-۲-1،  بند پ1۳کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 .است صحیح ب گزینه    

 

 به توجه با و باشد مربع متر میلی 35 فاز سه تابلو یک ورودی کابل سایز TN-C-S سیستم یک در ( چنانچه17

 برابر  تابلو این برای پیشنهادی کابل سایز ترین مناسب باشد نمی  دست در اطالعاتی  هیچگونه وضع از اینکه

 : با است

 ميلی مترمربع  ۳×16/۳5+ 1×16( ب    مربع متر ميلی ۳×16/۳5( الف

 مربع متر ميلی 5×۳5( د     مربع متر ميلی ۴×۳5( ج

 1۴۲، صفحه ۳-1-1، شکل پ ۳-1-1-1پ بند  ، 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

سيمه تغذیه می شوند. چون از  TN-S ،5سيمه و در بخش  TN-C ،۴مصارف در بخش  TN-C-Sدر سيستم  توضیح:

( هيچگونه اطالعاتی در دست نيست و با توجه TN-Sیا  TN-Cوضعيت بار تابلو و همچنين موقعيت قرارگيری آن ) در بخش 

ته شود. ، مقطع هادی نول می بایستی هم اندازه هادی فاز در نظر گرف 8۴، صفحه 1۳، مبحث 1-1۲-1-7-1۳به آئين نامه 

 انتخاب می گردد. ۴×۳5، مقطع کابل تغذیه (PE)در این شرایط بدون در نظر گرفتن هادی حفاظتی 

 است. صحیح ج گزینه    

 (91اسفندماه  -نظارت -باشد؟)تأسیسات برقی  می  چه ایمنی  دیدگاه از زیر شکل برق نیروی سیستم (18

  TT( الف

𝑇𝑁ب(  − 𝐶 − 𝑆     

𝑇𝑁ج(  − 𝐶 

𝑇𝑁( د − 𝑆 



 

 

 

 1۴1، صفحه ۲-1-1، شکل پ ۲-1-1-1، بند پ 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 (PEN)را که در سرتاسر آن از یک هادی مشترک بعنوان هادی حفاظتی خنثی  TN-Cشکل سوال، سيستم  توضیح:

 استفاده می شود را نشان می دهد.

 است. صحیح ج گزینه    

 

در طرح عمرانی چنانچه محل تهیه مصالح در مدارک پیمان قید شده باشد کدام یک از گزینه های زیر  (19

 درست می باشد؟

الف( خسارت ناشی از عدم مرغوبيت مصالح تهيه شده از منابع مذکور به تساوی بين کارفرما، مشاور و پيمانکار تقسيم می 

 شود.

 از منابع مذکور بر عهده کارفرما می باشد.ب( مسئوليت عدم مرغوبيت مصالح تهيه شده 

 ج( مسئوليت عدم مرغوبيت مصالح تهيه شده از منابع مذکور متوجه تهيه کننده اسناد پيمان می شود.

 د( ذکر منابع و محل تهيه مصالح از مسئوليت پيمانکار در زمينه تهيه مصالح مرغوب نمی کاهد.

 15۴صفحه ، 6، ماده ۲بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه   

 

 ( کدام گزینه صحیح می باشد؟20

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

 باشد.

ب( ساختمان پریزهای تک فاز به نوعی باید باشد که دو شاخه معمولی تجهيزات 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 تجهيزات برقی با عای  بندی کالس 

 گزینه صحيح می باشند. د( هر سه

  96 ،  صفحه۲-۳-8-1۳، بند 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح د گزینه    

 خروج چند حداقل مترمربع، 100 مساحت به تهویه های دستگاه قرارگیری اتاق حریق، از فرار منظور به(  21

 باشد؟  داشته باید خروج دسترس در یا

1  )1 

۲ )۲ 

  .باشدمی تهویه فن وجود عدم یا وجود به وابسته آنها تعداد حداقل( ۳

  .باشدمی بارنده شبکه وجود عدم یا وجود به وابسته آنها تعداد حداقل( ۴

  3 بر اساس کتاب مبحث  :جواب



 

 

 .است صحیح ب گزینه    

 

  ( کدامیک از جمالت زیر صحیح می باشد؟22

 بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد.الف( ناظر ساختمان می تواند مجری تمام یا 

 ب( طراح ساختمان می تواند ناظر پروژه خود باشد.

 ج( ناظر ساختمان می تواند رابطه مالی با مالک ایجاد نماید.

 د( مجری ساختمان می تواند ناظر تمام یا بخشی از ساختمان تحت نظارت خود باشد.

 6، صفحه 5-5-۲، بند ۲بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

سانتی متر برای هر کابل که  4رشته ای به قطر خارجی  4کابل  5( حداقل عرض یک سینی کابل که شامل 23

ضریب کاهش جریان مجاز در همجواری کابل ها به آن اعمال نشود )بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی و 

 میلی متر منظور شود.(  20از دیواره سینی  شرایط نصب( چقدر باید باشد؟ )فاصله کابل های کناری

 cm ۲۴د(   cm 56ج(   cm 5۲ب(   cm۴۰الف( 

  88 ،  صفحه6-۲-7-1۳، بند 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 توضیح: 

( ۴ *( 2 * 4 cm )) + ( 5 * 4 cm ) + 2 cm + 2 cm = 32 + 20 + 4 =  56 cm 

 .است صحیح د گزینه    

 

طبقه زیرزمین )پارکینگ(، طبقه همکف )تراز قابل دسترس برای ماشین های آتش  4( ساختانی دارای 24

متر باشد کدامیک از گزینه های زیر  3طبقه اداری مفروض است، چنانچه ارتفاع کف به کف طبقات  9نشانی( و 

 صحیح است؟ 

 ار )اسپرینکلر( محافظت شوند.طبقه زیرزمين )پارکينگ( باید توسط شبکه های بارنده خودک ۴الف( 

 ب( کل طبقات ساختمان باید توسط شبکه های بارنده خودکار )اسپرینکلر( محافظت شوند.

 طبقه زیرزمين )پارکينگ( و طبقه همکف باید توسط شبکه های بارنده خودکار )اسپرینکلر( محافظت شوند. ۴ج( 

 بارنده خودکار )اسپرینکلر( محافظت شوند. طبقه اداری باید توسط شبکه های  9د( طبقه همکف و 

 185صفحه  ۳-1۰-۳و بند  9، صفحه ۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

متر از تراز متوسط زمين باشد ساختمان  ۲۳ساختمانی که ارتفاع باالترین کف طبقه قابل بهره برداری آن بيش از  توضیح:

 بلند مرتبه )عمارت بلند( گفته می شود.



 

 

 است. حصحی ب گزینه    

 

( چنانچه در یک تابلوی برق سه فاز امکان متعادل کردن بارهای خروجی تابلو بین فازها امکان پذیر نباشد، 25

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 

 الف( باید سطح مقطع هادی فازها و سطح مقطع هادی خنثی را افزایش داد.

 ب( باید سطح مقطع هادی فازها را افزایش داد.

 ج( باید سطح مقطع هادی خنثی را معادل سطح مقطع هادی فازها انتخاب کرد. 

 د( وسيله حفاظتی تابلو باید هادی خنثی را نيز قطع کند.

 8۴، صفحه 1-1۲-7-1۳، بند 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

کردن بارها بين فازها و به علل مختلف مانند ضرایب قدرت مختلف بارهای یک فاز وصل شده، عدم امکان متعادل  توضیح:

به خصوص وجود جریان های هارمونيک در مدارهای تغذیه کننده المپ های گازی مانند فلورسنت ممکن است در بعضی 

موارد جریان در هادی خنثی معادل هادی فاز و یا حتی بيشتر از آن نيز باشد. در این شرایط سطح مقطع هادی خنثی 

 انتخاب گردد.  بایستی معادل سطح مقطع هادی فاز

 است. صحیح ج گزینه    

 

 کدامیک از عبارات زیر در مورد آسفالت کاری در کارگاه های ساختمانی صحیح است؟               (26

 الف( باال بردن آسفالت توسط کارگران از نردبان ممنوع است.

 ب( هنگام حرارت دادن بشکه قير، باید درب آن بسته باشد.

 محتوی قير داغ نباید در محوطه باز نگهداری شوند.ج( ظروف 

 د( کارگران پخت قير پس از پایان کار می توانند لباس خود را به وسيله بنزین پاکسازی نمایند.

 16، قسمت )ج(، صفحه ۴-۴-۲-1۲، بند 1۲بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 در مورد وسایل، تجهیزات و ماشین آالت ساحتمانی کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟  (27

 الف( به کارگيری ماشين آالت و تجهيزات ساختمان در نزدیکی خطوط برق فشار قوی نياز به تمهيدات خاصی ندارد.

 ب( جابجایی و حمل کارگران با وسایل باالبر با حفظ احتياط بالمانع است.

ير وسایل و تجهيزات حاوی بخار و یا هوای فشرده زمانی که بخار یا هوای فشرده آنها تخليه یا بی اثر نشده است، ج( تعم

 بالمانع است.

د( اتصال به زمين موثر پوشش ها و زره کابل های برق و سایر قسمت های فلزی ماشين آالت برقی که مستقيما تحت فشار 

 برق نيستند، باید انجام شود.

 ۴1، صفحه 16-1-6-1۲، بند 1۲بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 ، گزینه الف نادرست است.۴1، صفحه 1۰-1-6-1۲بند  توضیح:

 ، گزینه ب نادرست است.۴6، صفحه 16-۲-6-1۲بند 

 ، گزینه ج نادرست است.۴1، صفحه 1۲-1-6-1۲بد 

 است. صحیح د گزینه    

 

 در مورد شرایط داربست و نحوه ی استفاده از آن کدام یک از عبارات زیر صحیح است؟  (28

 الف( داربست باید ظرفيت پذیرش دو برابر مورد نظر را داشته باشد.

سانتی متر قطر و بيست سانتی متر  ۳ب( تخته هائی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می گيرند باید حداقل 

 عرض باشند.

 ج( در موقع طوفان یا باد شدید باید از کار کردن کارگران بر روی داربست جلوگيری شود.

د( از داربست به هيچ عنوان نباید برای انبار کردن مصالح ساختمانی استفاده نمود حتی مصالحی که برای انجام تدریجی کار 

 مورد نياز باشد.

 51ه ، صفح11-۲-7-1۲، بند 1۲بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر در خصوص تابلو کنترل آسانسور کامل تر می باشد؟29

 الف( شامل مدارهای فرمان که وظيفه کنترل حرکت کابين را به عهده دارد.

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

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

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

 ۴، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

ر مجموعه ای شامل مدارهای فرمان و قدرت که وظيفه کنترل حرکت کابين و پاسخگویی به تابلو کنترل آسانسو توضیح:

 احضار را به عهده دارد، می باشد. 

 است. صحیح ج گزینه    

 

طبقه پیلوت دار که موتورخانه آن در زیر طبقه پیلوت واقع است محفظه عبور دودکش  4در یک ساختمان  (30

دیگ گرم از انباری واقع در طبقات باالتر عبور می کند. جداره های محفظه عبور دودکش حداقل چند ساعت در 

 برابر آتش باید مقاوم باشد؟ 

 وجود ندارد د( محدودیت زمانی   ۳ج(    ۲ب(    1الف( 

 157، صفحه ۴-6-8-۳، بند ۳بر اساس کتاب مبحث جواب: 



 

 

 است. صحیح ب گزینه   

 

 است؟ صحیح زیر های گزینه از ( کدامیک31

 کليد - خودکار کليد - فيوز) حفاظتی لوازم نصب از توان می باقيمانده جریان حفاظتی وسایل از استفاده صورت در( الف

 . کرد صرفنظر( مينياتوری

 کليد - خودکار کليد - فيوز) حفاظتی لوازم نصب از توان نمی باقيمانده جریان حفاظتی وسایل از استفاده صورت در( ب

 خودکار کليد و فيوز کننده مجزا کليد از قبل باید باقيمانده جریان حفاظتی وسيله یا کليد( ج. کرد صرفنظر( مينياتوری

 . گردد نصب

 .است صحيح دو هر ج و الف های گزینه( د

 78، صفحه 5-6-۲-6-1۳، بند 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

استفاده از کليدها یا وسایل حفاظتی جریان باقی مانده، نصب لوازم حفاظتی در برابر جریان های اضافه بار و اتصال  توضیح:

 فيوز( را منتفی نمی نماید. -کليد ميناتوری -کوتاه )کليد خودکار

 .است صحیح ب گزینه    

 

( در صورت وقوع آتش سوزی و فعال شدن حسگرهای سیستم اعالم حریق ویژه آسانسور درهای آسانسدور 32

 ................ 

    الف( فقط در طبقه همکف باز می شود

 ب( فقط در طبقه ورودی باز می شود.

 ج( فقط در طبقه ورودی یا طبقه از پيش تعيين شده باز می شود.

  د( فقط در طبقات زیرزمين باز نمی شود.  

 6-7-۲-15، بند ۳8، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 جابه ظرفیت .باشدمی  ثانیه بر متر 1 پله سرعت و متر 0/38 پله عمق متر،  0/8پله عرض برقی  پله یک در (33

 است؟ ساعت در نفر چند برقی  پله این جایی 

1  )۴7۳/9                    ۲ )۲1۰/1۴                     ۳ )9۴8/18                  ۴ )85۴/15 

 

 ۴۳صفحه ۲-۲-۳-15و استفاده از رابطه  ۴۲صفحه  ۲-۲-۳-15 ، بند  15 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 توضیح: 

 



 

 

𝐶𝑡 =
𝑉 × 3600 × 𝑘

𝑇
(𝑝/ℎ) 

𝐶𝑡 =
1 × 3600 × 1/5

0/38
= 14210(𝑝/ℎ) 

 .است صحیح ب گزینه    

 

متر کده بده آسانسدور نیداز ندارندد،  7( کدامیک از گزینه های زیر در مورد ساختمان های با ارتفاع حداکثر 34

 صحیح است؟  

الف( این اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی از کف زیرزمين و برای ساختمان های غيرمسکونی از کف طبقااه همکااف 

 محاسبه می گردد.

 اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی و غيرمسکونی از کف زیرزمين محاسبه می گردد. ب( این

ج( این اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی از کف طبقه همکف و برای ساختمان هااای غيرمسااکونی از کااف زیاارزمين 

 محاسبه می شود.

 از کف طبقه همکف محاسبه می گردد. د( این اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی و غيرمسکونی

 71و پارگراف اول صفحه  7۲، شکل صفحه ۳، پيوست 15بر اساس کتاب مبحث جواب: 

متاار تعيااين  7مطاب  شکل مبحث حداکثر ارتفاع یا مسير اصلی حرکت در ساختمان ها که به آسانسور نياز ناادارد،  توضیح:

کف طبقه همکف و برای ساختمان های غيرمسااکونی از کااف زیاارزمين شده است این اندازه برای ساختمان های مسکونی از 

 محاسبه می شود.

 است. صحیح ج گزینه    

 

ز گزینه های زیر صحیح می است، کدامیک ا NYY 𝒎𝒎𝟐 25×4خط تغذیه تابلویی  TN-S( در یک سیستم 35

 باشد؟ 

 مانعی ندارد NYY 𝑚𝑚2 ۲5×۴الف( استفاده از کابل 

 مصارف تابلو از نوع موتورهای سه فاز قفس سنجابی باشند مانعی ندارد.ب( بشرط آنکه 

 رشته مجاز نمی باشد.  ۴رشته باشند و استفاده از کابل  5کابل ها می بایستی حتما  TN-Sج( در یک سيستم 

 د( هيچکدام

 7۴، بند ح، صفحه ۲-1-6-1۳، بند 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

هستند می توان از  PENدر تابلوهایی که کليه مدارهای ورودی و خروجی آن دارای هادی مشترک حفاظتی خنثی  توضیح:

های  صرفنظر کرد. در الکتروموتورهای سه فاز هادی نول وجود ندارد و تغذیه موتور توسط هادی (PE)نصب شينه حفاظتی 

,𝐿1فاز  𝐿2, 𝐿3  انجام می شود و برای تامين ایمنی، هادی حفاظتی(PE) .به بدنه هادی الکتروموتور وصل می شود 

 است. صحیح ب گزینه    

 



 

 

  :با است برابر ساختمان یک برای آسانسور حرکت مسیر ( طول36

 آسانسور زیر تأسيسات منهای آسانسور چاه طول( الف

 آسانسور خانه ماشين تأسيسات و آسانسور زیر تأسيسات منهای آسانسور چاه طول( ب

 کف باالترین طبقه تا طبقه ترین پایين کف از آسانسور چاه طول( ج

 د( طول چاه آسانسور

 7، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

آسانسور طول مسير حرکت ناميده می ارتفاع بين کف پایين ترین طبقه توقف آسانسور تا کف باالترین طبقه توقف توضیح: 

 شود.

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( استفاده از کدامیک از تجهیزات زیر در ورودی یک تابلوی برق مجاز می باشد؟ 37

 ب( کليد جدا کننده قابل قطع و وصل زیر بار   الف( کليد خودکار مينياتوری

 استد( هر سه گزینه صحيح     ج( کليد خودکار اتوماتيک

 7۲،قسمت های الف و ب و ث ،صفحه ۲-1-6-1۳، بند 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

هر تابلو برق بایستی به یک کليد اصلی جدا کننده قابل قطع و وصل زیر بار و یا کليد خودکاری که بعنوان کليد  توضیح:

 ظتی مخصوص به خود نيز مجهز باشد.مجزا کننده هم عمل کند مجهز باشد، همچنين هر تابلو برق بایستی به وسيله حفا

طب  مطاب  فوق کليد خودکار مينياتوری، کليد جدا کننده قابل قطع و وصل زیر بار و همچنين کليد خودکار اتوماتيک 

 موارد فوق را تامين می کنند. 

 است. صحیح د گزینه    

 

کدام ( تجهیز آسانسور با سیستم مبدل جریان و باتری پشتیبان و شارژ آن در ساختمان های مسکونی برای 38

 آسانسورها توصیه می گردد؟ 

 الف( آسانسورهایی که از نيروی برق اضطراری تغذیه نمی گردند.

 ب( محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

 گردد.ج( فقط برای آسانسورهای تخت بر توصيه می 

 د( فقط برای آسانسورهای برانکارد بر توصيه می گردد.

 6۰، صفحه 1-1-5-5-1۳، بند 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

( نمی گردند توصيه می شود که 6۰، صفحه 1۳در ساختمان های مسکونی که شامل شرایط بند ث )مبحث  توضیح:

مل مبدل جریان با باتری پشتيبان و شارژ آن باشد بگونه ای آسانسور )ها( در صورت امکان مجهز به سيستم منبع تغذیه شا

 که به هنگام قطع برق، آسانسور )ها( به نزدیکترین طبقه هدایت و متوقف گردند. 

 : شامل ساختمان های مسکونی می باشد که بایستی از منبع نيروی برق اضطراری تغذیه شوند.6۰، بند ث، صفحه 1۳مبحث 



 

 

 .است صحیح الف گزینه    

 

 ده مسکونی ساختمان یک آسانسورهای  یا آسانسور برای جواب ترین مناسب زیر های گزینه از کدامیک (39

 باشد؟  می طبقه

 کيلوگرم ۴۰۰ ظرفيت به آسانسور دستگاه یک +  کيلوگرم 1۰۰۰ ظرفيت به آسانسور دستگاه یک( الف 

 کيلوگرم ۴۰۰ ظرفيت به آسانسور دستگاه یک +  کيلوگرم 6۳۰ ظرفيت به آسانسور دستگاه یک ب(

 کيلوگرم 6۳۰ج( دو دستگاه آسانسور به ظرفيت 

 کيلوگرم ۴۰۰ ظرفيت به آسانسور دستگاه دو( د

 9، صفحه ۳-1-۲-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

متر و بيشتر از کف ورودی اصلی باید حداقل دو دستگاه  ۲8طبقه یا با طول مسير حرکت  8در ساختمان های  توضیح:

 آسانسور پيش بينی شود. حتی اگر از نظر محاسبات تعداد و ظرفيت یک دستگاه آسانسرو کفایت نماید.

متر  ۲1با طول مسير حرکت بيش از ، در کليه ساختمان های 9، صفحه 15، مبحث ۴-1-۲-15همچنين مطاب  آئين نامه 

، 57، صفحه ۲از کف ورودی اصلی حداقل یک دستگاه آسانسور حمل بيمار )برانکاردبر( باید تعبيه شود و مطاب  پيوست 

 کيلوگرم می باشد.  1۰۰۰، ظرفيت آسانسور برانکارد 15مبحث 

 است. صحیح الف گزینه    

 

طبقه دهم یک ساختمان نصب گردد. با توجه به شکل زیر کدام ( قرار است یک دستگاه ترانسفورماتور در 40

 فضا برای نصب ترانسفورماتور مناسب می باشد؟ 

   Aالف( اتاق 

   Bب( اتاق 

   Cج( اتاق 

      Dد( اتاق 

 5۴، بخش پ، صفحه ۲-۳-۳-5-1۳، بند 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در صورت امکان جبهه مشرف به فضای آزاد اتاق ترانسفورماتور باید در جهتی انتخاب شود که تابش آفتاب به آن  توضیح:

 حداقل باشد ) رو به شمال(

 رو به شمال است.  Aبا توجه به پالن مسئله، جبهه مشرف به فضای آزاد اتاق 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 مقررات ملی ساختمان هادی های برق دار به کدام یک از گزینه های زیر اطالق  13( طبق مبحث 41

 می شود؟



 

 

     الف( هادی یا هادی های فاز 

 ب( هادی یا هادی های فاز + هادی خنثی

    (PEN)خنثی  -ج( هادی یا هادی های فاز+ هادی حفاظتی

 د( هادی یا هادی های فاز+ هادی خنثی+ هادی حفاظتی 

  6 ، صفحه 1۲-۳-۲-1۳، بند 1۳بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح ب گزینه    

 

  باشد؟ نمی مؤثر آسانسور چاه ابعاد در زیر پارامترهای از ( کدامیک42

 سرعت( د در نوع( ج  ظرفيت( ب   فراخوانی سيستم( الف

 15، صفحه 1-۲-۲-۲-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ابعاد چاه آسانسور باید متناسب با ظرفيت کابين، نوع در و سرعت طراحی شود و به سيستم فراخوانی بستگی ندارد. توضیح:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 داخل گرمایش و سرمایش در استفاده مورد های کانال کاری عایق برای نیاز مورد حرارتی  مقاومت ( حداقل43

 است؟  چقدر ساختمان،

0/88الف(  [𝑚2.
𝐾

𝑊
1/0ب(     [ [𝑚2.

𝐾

𝑊
1/32ج(     [ [𝑚2.

𝐾

𝑊
.𝑚2]1/44د(       [ 𝐾. 𝑊] 

 5۴، صفحه ۲-۲-۲-۴-19،بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

( کدامیک از گزینه های زیر در خصوص وقتی که دیواره های چاه آسانسور از شیشه ساخته شوند، صحیح 44

 است؟ 

 الف( مقاومت در برابر حری  مالک نمی باشد.

 ب( شيشه ها باید از نوع لمينيت باشد.

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

 هر دو صحيح است. د( گزینه های الف و ب

 18، صفحه 1-۳-۲-۲-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در صورتی که دیوارهای چاه آسانسور از شيشه ساخته شوند مقاومت در برابر حری  مالک نمی باشد وليکن باید  توضیح:

 ای ملی آسانسور مطاب  باشد.این شيشه ها از نوع لمينت شده با ارتفاع متناسب با اندازه های مشخص شده در استاندارده

 است. صحیح د گزینه    



 

 

 

 از سازگاری عدم حکم یا و ساختمان مّلی  مقررات مباحث الزامات از تخلف بر مبنی  اخطاریه ای ( چنانچه45

 است؟ صحیح زیر های گزینه از کدامیک گردد، صادر مسکونی  یک واحد برای بازرس طرف

 .ندارد وجود مسکونی واحد فروش بابت از محدودیتی الف(

 شده تأیيد نسخه یک  نهایت در و دهد تحویل خریدار به را تخلف اخطاریه یا حکم از نسخه یک  مالک  که شرایطی ب( در

 به ساختمان ملی مقررات مباحث الزامات با مطاب  را تعميرات و اصالحات کليه مسئوليت بر اینکه دال را خریدار از معتبر

 دارد. را آن فروش ح  دهد تحویل بازرس به گيرد، عهده می

 ج( مالک ح  فروش  آن واحد را ندارد.

 .است صحيح دو هر ۳ و ۲ د( گزینه های

 1۴، صفحه ۴-1۲-۲-۲۲، بند ۲۲بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 باشد؟  نمی صحیح کششی  آسانسورهای موتورخانه مورد در عبارت کدام (46

 .گيرد قرار آسانسور چاه باالی در باید موتورخانه ثانيه، بر متر 5/۲ از بيش سرعت با آسانسورهای در( الف

 .گيرد قرار آسانسور چاه کنار یا پایين در تواند می موتورخانه محدودیت ها، از برخی وجود صورت در( ب

 است. متر سانتی 18۰ آالت ماشين استقرار محل از موتورخانه ارتفاع حداقل( ج

 .گيرد قرار آسانسور چاه باالی در همواره باید موتورخانه( د

 ۲۴، صفحه 11-5-۲-۲-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 باشد؟ مجدد طبقه تراز سیستم به مجهز باید زیر آسانسورهای از ( کدامیک47

A- آسانسور حمل صندلی چرخ دار  

B-  بيمار )برانکارد بر(آسانسور حمل 

C- )آسانسور حمل تخت بيمار )تخت بر 

D- آسانسور حمل خودرو 

1 )A  وB  وC  وD  ۲ )D  ۳ )C  وD  ۴ )B  وC  وD 

 9-5-۲-15و  11صفحه  11-1-۲-15و  1۰صفحه  1۰-1-۲-15و  9-۲-15، ماده 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ۳۴صفحه 

 است. صحیح الف گزینه    

 



 

 

( به منظور محاسبه ضریب انتقال حرارتی طرح، محاسبه مساحت خالص دیواری که میان یک اتاق خواب و 48

 یک پاسیو قرار گرفته است.

 عمل است.ب( ابعاد پاسيو مالک   الف( ابعاد دیوار جدا کننده دو فضا مالک عمل است.

 د( ابعاد داخلی اتاق و پاسيو مالک عمل است.   ج( ابعاد داخلی اتاق مالک عمل است.

 1-۳-1-۳-۲9، بند ۲8، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 مترمربع در سه طبقه واقع در شهر ایرانشهر که 1000( در ساختمانی منفرد و مسکونی با زیربنای حدود 49

تمامی جداره های نورگذر پوسته خارجی ساختمان دارای سایبان های معین شده در مبحث نوزدهم هستند 

 ....................... 

 کاهش داد. 9/۰الف( می توان حداقل مقاومت حرارتی اعالم شده در روش تجویزی را تا ضریب 

 افزایش داد. 9/۰ا ضریب ب( می توان حداقل مقاومت حرارتی اعالم شده در روش تجویزی را ت

 ج( به دليل تعداد طبقات و مکان ساختمان، کاهش یا افزایش مقاومت حرارتی مجاز نمی باشد.

د( به دليل تعداد طبقات و مکان ساختمان در صورت استفاده از روش تجویزی برای طراحی مقاومت حرارتی ساختمان باید 

 افزایش یابد. 5/۰ضرایب حرارتی جدار تا 

 ۳-۲-۳-19، بند ۳5، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

( زمان دوره تناوب برای بازدید جریان الکتریکی در موتورهای الکتریکی در حال نصب و در حال کار چه می 50

 باشد؟ 

 د( هر دو سال یک بار   ج( ساالنه یک بار  ب( هر شش ماه یک بار  الف( هر سه ماه یک بار

 6۴، صفحه 1-7-۲۲، جدول ۲۲بر اساس کتاب مبحث  جواب:

ماه یکبار مورد بازرسی و آزمون قرار  1۲موتورهای الکتریکی نصب شده در حال کار بایستی هر  جریان الکتریکی توضیح:

 گيرد. 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 2سانتی متر تیرچه با مقاومت حرارتی  15سانتی متر دارای  50مقطع یک سقف تیرچه بلوک در هر ( 51
h.ft2.f

Btu
و  

h.ft2.fسانتی متر بلوک ال مقاومت حرارتی  35

Btu
h.ft2.fمی باشد. مقاومت حرارتی متوسط کل سقف بر حسب  10 

Btu
 

 کدام یک از موارد زیر است؟ 

 ۴د(    9/5ج(    6/7ب(    5/۴الف( 



 

 

 ، فصل سوم19بر اساس کتاب مبحث  :جواب
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 است. صحیح الف گزینه    

 

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشند؟( 52

 قرار نداشته باشند.الف( دو الکترود وقتی از هم مجزا تلقی می شوند که در حوزه ولتاژی همدیگر 

 ب( دو الکترود وقتی موازی تلقی می شوند که در حوزه ولتاژی همدیگر قرار نداشته باشند.

ج( حوزه ولتاژی یک الکترود از محل خود الکترود تا فاصله ای دورتر از الکترود ادامه دارد که مقاومت الکترود از این نقطه بااه 

 بعد ثابت می ماند.

 ج صحيح است.د( گزینه های الف و 

  105 ، پاراگراف آخر،  صفحه۲-۴-۴91، بند 1۳بر اساس کتاب راهنمای مبحث  جواب:

 است صحیح د گزینه    

 

 مقررات ملی ساختمان کدامیک از موارد زیر صحیح است؟  21با توجه به ضوابط مبحث  (53

 می باشد. ۲1الف( تعاونی ها مشمول مقررات مبحث 

 می باشد. ۲1ب( درمانگاه ها و کلينيک ها مشمول مقررات مبحث 

 می باشد. ۲1ج( استانداردی ها مشمول مقررات مبحث 

 می باشد. ۲1نفر مشمول مقررات مبحث  18۰یا استقرار د( واحدهای مسکونی با تجمع و 

 7و  6الف، صفحات -۲-1-۲1و  ۲-1-۲1، جدول ۲1بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

چه  عهده به( ها ساختمان از نگهداری و مراقبت)ساختمان ملی مقررات 22 مبحث الزامات اجرای ( مسئولیت54

 ؟باشد می کسی 

 بازرس(۲     ساختمان بردار بهره(1

 ساختمان مالکين یا مالک (۴    ساختمان نگهداری مسئول(۳

 1۰صفحه  6-۲-۲۲، بند ۲۲بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( اتصال زمین عملیاتی برای چه منظوری استفاده می شود؟55

 صحيح تجهيزاتب( برای کار    الف( برای جلوگيری از برق گرفتگی

 د( هر سه گزینه صحيح است.    ج( برای کاهش ولتاژ تماس

 166و  165، صفحات ۲P۴-1بر اساس کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسيسات برقی، بند  جواب:

 اتصال زمين عملياتی اتصال به زمينی است که برای کار به صحيح تجهيزات برقی الزم می باشد. توضیح:

 است. صحیح ب گزینه    

 

   شود؟ خودداری زمین الکترود احداث از شود سعی  باید زیر هایمحل از کدامیک ( در56

 رسی زمين( ب  شنی و ایماسه هایزمين( الف

 ماسه و شن و سنگریزه با مخلوط رسی زمين( د  ماسه کمی با مخلوط رسی زمين ج(

 98، صفحه ۴1۳بر اساس کتاب راهنما طرح و اجرا، بند  جواب:

 در زمين های ماسه ای و شنی باید سعی شود از احداث الکترود زمين خودداری شود. توضیح:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( کدام یک از گزاره های زیر برای حفظ ایمنی صحیح است؟ 57

 متر از لبه مجاور معابر و حياط قرار گيرند. ۳الف( تاسيسات مستقر در بام باید به فاصله کمينه 

 واحد مسکونی باید دارای حداقل سه ورودی و سه خروجی مجزا باشد. ۲۰۰ب( محوطه هر مجموعه زیستی با بيش از 

 شيب داشته باشند. %8ا در فضای محوطه می توانند حداکثر ج( شيب راهه ه

 متر باشد. 1۰متر باید حداقل  ۳۰د( حریم آوار ساختمانی به ارتفاع 

 ۳-1-۲-۲-۲1، بند 18، صفحه ۲1بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

توجه به کدامیک از مالحظات زیر صورت تاسیسات مکانیکی ساختمان ها به لحاظ پدافند غیرعامل باید با ( 58

 گیرد؟

الف( محل تاسيسات تا حد امکان باید از ساختمان اصلی جدا باشد و عبور کانال ها، لوله های تاسيساتی و دودکش ها در 

 جداره دیواره های خارجی و یا نمای ساختمان ها مجاز نمی باشد.

گيرد و عبور کانال ها، لوله های تاسيساتی و دودکش ها از داکت ب( محل تاسيسات تا حد امکان در داخل ساختمان قرار 

 های مجزا صورت گيرد.



 

 

ج( محل تاسيسات در زیرزمين ساختمان تعبيه گردد و عبور کانال ها از داکت ها مجزا و لوله های تاسيساتی و دودکش ها 

 از شيارهای تعبيه شده در نما صورت گيرد.

بام ساختمان تعبيه شود و اجرای لوله های اصلی در فضاهای عمومی به صورت آویز از د( محل تاسيسات تا حد امکان در 

 سقف صورت گيرد.

 9۲، ص 5-1-۲-7-۲1و۳-1-۲-7-۲1، بند ۲1بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 𝑽231/400 ولتداژ بدا شدبکه در شده توزیع خنثی  هادی با 𝐈𝐓 سیستم یک در مدار یک قطع زمان حداکثر (59

 باشد؟  می  ثانیه چند

  ثانيه 5( د  ثانيه ۲/۰( ج  ثانيه 8/۰( ب   ثانيه ۴/۰( الف 

 ۲5۰، صفحه ۳-6بر اساس کتاب راهنمای طرح و اجرا، جدول  جواب:

 ثانيه می باشد. 8/۰ولت  ۲۳۰/۴۰۰با هادی خنثی توزیع شده و ولتاژ  ITحداکثر زمان قطع مدار در سيستم  توضیح:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 کدام یک از گزینه های زیر وسایل حفاظتی قابل تنظیم می باشند؟( 60

 الف( فقط کليدهای خودکار )اتوماتيک(

 ب( فيوزها، کليدهای خودکار مينياتوری

 )اتوماتيک(، راه انداز موتورهاج( کليدهای خودکار 

 د( کليدهای خودکار )اتوماتيک(، کليدهای خودکار مينياتوری

 ۳55تا  ۳5۲، صفحات 1۳بر اساس کتاب راهنمای مبحث  جواب:

 است صحیح ج گزینه    

 


