
 

 

در صورتی که دستگاه های دولتی در شهرستان های کشور با تخالف از مقررات ملی ساختمان مواجهه شهو    (1

 بای  شکایت خود را به ک ام مرجع تسلیم  ماین ؟  

 ب( شورای انتظامی استان  الف( سازمان نظام مهندسی ساختمان استان
 رسازی استاند( سازمان مسکن و شه  ج( سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان

 63، صفحه 36: بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده جواب

 است. صحیح د گزینه   

 

   است؟ یحصح یرز یها ینهاز گز یکک ام (2

 یانتخههاب مهه  یسهههرئ یأتسازمان استان توسط ه یرهمد یأته یا یسهرئ یاته یاعضا یندر سازمان استان از ب زانه دارالف( خ

 وند.ش

 یستند.مستقل ن یحقوق  یتشخص یاستان ها دارا یساختمان کشور و نظام مهندس یسازمان نظام مهندسب( 

یده بههر عهههده وزارت سازمان نرسهه  یمجمع عموم یبکه به تصو یرهمد یأتدر خصوص ترازنامه ه یمو اتخاذ تصم یدگیرسج( 

 راه و شهرسازی است.

 یت می یابد.رسم یاصل یو با حضور دو سوم اعضا یلدو بار تشک یاستان حداقل ماهسازمان  یرهمد یاتهد( جلسات 

و  81، و صههفحات 65، صههفحه 42، ماده 81، صفحه 71بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جواب:

 165صفحه  2و1تبصره 

 .است صحیح الف گزینه    

 

 قبال در ولی  کرده ا   تهیه اجرا برای را  قشه ای گروهی  صورت به که مهن سی  دفاتر اعضای از یکی  چنا چه (3

 خواه  محکوم مجازات از یک ک ام به  مای  استنکاف  قشه ها امضای از است  کرده دریافت آن حق الزحمه ای

 ش ؟

    چهار   درجه تا دو ( درجه1

 دو درجه تا یک  ( درجه2

    پنج درجه تا سه ( درجه3

 .داشت نخواهد مجازاتی حق الزحمه دریافت عدم علت ( به4

 11بخش تخلفات انضباطی صفحه  13بر اساس اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، قسمت  جواب:

 است. صحیح ب گزینه       

 

متر ارتفاع دارد، ب ون  یاز به بستن  ردبان به  2/7برای صعود به بام یک ساختمان دو طبقه که از کف محوطه  (4

 سازه یا دیوار به وسیله اتصاالت، ح اقل طول  ردبان بای  چن  متر باش ؟  

 متر 75/7د(   متر 8ج(    متر 2/8ب (   متر   42/8الف( 

 52، صفحه 2-3-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

  است. صحیح ب گزینه    

 

 بسهتن بهه  یهاز اینکهه ب ون دارد ارتفاع متر 4 محوطه کف از که طبقه یک ساختمان یک بام به صعود برای (5

 گیرد؟ قرار استفاده مورد می توا   زیر  ردبان های از یک ک ام باش ، اتصاالت وسیله به دیوار سازه یا به  ردبان

 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    

 

در مصرف ا رژی جز چه گروهی مترمربع در شهر مشه  از  ظر میزان صرفه جویی  2000م رسه ای با زیربنای ( 6

 است؟  

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

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

( از نظر صههرفه جههویی انههر ی 2در نتیجه گروه  –گروه ب  -)متوسط 5پیوست  -4پیوست  -3با استفاده از پیوست  توضیح:

 بدست می آید.  

 است. صحیح ب گزینه    

 

 مجری حقوقی در صورتی می توا   اجرای کار ج ی  )اضافه بر ظرفیت( را تقبل کن  که: (7

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

 رسیده باشد.

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

 هماهنگ کننده رسیده باشد.

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

 به تایید ناظر هماهنگ کننده و سازمان استان رسیده باشد.

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

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

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

 است. صحیح ب گزینه    



 

 

ح اکثر شیب مجاز راه های دستیابی کارگاهی چن  درص  است و میزان عمق ح اکثر خاکبرداری که  یازمن   (8

 مهی ات ایمنی  می باش  چق ر است؟تامین ت

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

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

 ج( حداکثر شیب مجاز و حداکثر ارتفاع گودبرداری ایمن طبق مطالعات  ئوتکنیک 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    

 

گهروه  یهینتع یبر مترمربع است. برا یلوگرمک 400کنترل ش ه ساختمان  یواقع در فضا یج ار ی سطح( جرم 9

   در  ظر گرفته شود؟ ی ج ار چه مق ار با ینمؤثر ا ی ساختمان جرم سطح - ینرسی ا

 بر مترمربع یلوگرمک 200ب(    کیلوگرم بر مترمربع 400الف( 

 بر مترمربع یلوگرمک 300د(   بر مترمربع یلوگرمک 100 ج( 

  64، صفحه 4-1-1-بند پ 1، پیوست 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 سا تیمتر کاهش داد؟ 90( در چه صورتی می توان عرض مفی  راه پله را به 10

پله کمتر از مجموع تعداد متصرفات بقیه طبقات الف( در صورتی که مجموع تعداد متصرفات آن طبقه از ساختمان از راه 

 استفاده کننده از راه پله باشد.

 ب( به هیچ وجه نمی توان عرض مفید پله را کاهش داد.

 نفر باشد. 50ج( در صورتی که مجموع تعداد متصرفات تمام طبقات استفاده کننده از راه پله کمتر از 

 درجه کاهش داد. 90راه پله را به د( صرفا در قسمت پاگردها می توان عرض 

 91، صفحه 2-3-4-6-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 گیرد؟ قرار تایی  و بازدی  مورد بای  کسی  چه توسط و زما ی  بازه های چه در ساختما ی  داربست (11

 ذیصالح شخص توسط و بار یک  هفته ای سپس و آن از استفاده به شروع از ( قبل1

 ذیصالح شخص توسط و آن از استفاده در وقفه ایجاد یا تغییرات هرگونه از ( پس2

 شههخص توسههط و گیههرد قههرار تردیههد مههورد داربست پایداری و استحکام که مشابه عوامل و زلزله طوفان، باد، وقوع از ( پس3

 ذیصالح

 ( هر سه گزینه صحیح است.4

 50صفحه ، 7-2-7-12بند ، 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 است. صحیح د گزینه    

 

 ک ام جمله صحیح است؟   (12

 الف( کانال های هوای رفت سیستم هوارسانی، در هر حالتا باید با عایق حرارتی پوشیده شوند.

 داشته باشند، نیاز به عایق حرارتی ندارند.ب( در حالتی که کانال های هوارسانی در سقف کاذب طبقات میانی ساختمان قرار 

 ج( اگر کانال های هوارسانی در داخل ساختمان به صورت نمایان اجرا شوند، نیاز به عایق حرارتی ندارند.

د( اگر اجرا یا عدم اجرای عایق حرارتی روی کانال های هوارسانی، انر ی مورد نیاز ساختمان را تغییر ندهد، کانال هههای هههوا 

 انند بدون عایق حرارتی اجرا شوند.می تو

 78، صفحه 2و  1پ -3-7-6-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

متر از تراز زمین، در صورت  23طبقه و ارتفاع ح اکثر  6در طراحی بناهای مسکو ی آپارتما ی با ح اکثر ( 13

ج دوربن ی ش ه از جمله: دوربن ی کامل پلکان خروج توسط تامین همه شرایط مربوط به اجرای یک پلکان خرو

ساعت محافظت، استفاده از درهای حریق خود بسته شو، محافظت راه پله ها در برابر  2موا ع حریق با ح اقل 

متر فاصله عبوری در ورودی واح ها تا پلکان خروج و ... ، اح اث ح اکثر چن  واح  مسکو ی  5/7دود، ح اکثر 

 قه مجاز خواه  بود تا صرفا از یک پلکان خروج دور بن ی ش ه استفاده شود؟در هر طب

 واحد مسکونی در هر طبقه 6ب( حداکثر   الف( از نظر تعداد واحد محدودیتی تعیین نشده است.

 واحد مسکونی در هر طبقه 4د( حداکثر    واحد مسکونی در هر طبقه 8ج( حداکثر 

 113ص  4-2-11-6-3بند ،  3مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است صحیح د گزینه    

 

 ( در ساختمان های بلن  مرتبه  صب سیستم تلفن آتش  شان در ک ام یک از فضاهای زیر الزامی است؟  14

 الف( کابین هر آسانسور

 ب( پاگرد تمام طبقات در دور بند پلکان خروج

 ج( اتاق پمپ آتش نشانی

 گزینه صحیح است.د( هر سه 

 187، صفحه 1-3-4-10-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

تمام ساختمان های بلند باید برای استفاده ماموران آتش نشانی و نجات، دارای سیستم تلفن آتش نشان باشد. ایههن  توضیح:

انسههور، یبههی آسانسههورها اتههاق بههرق سیستم باید بتواند بین اتاق کنترل و فرماندهی آتش نشانی در ساختمان یا کابین هر آس

اضطراری، اتاق پمپ آتش نشانی، محل های امن )در صورت وجود( و پاگرد تمام طبقههات در دور بنههد پلکههان خههروج ارتبهها  

 برقرار کند.

 است. صحیح د گزینه    



 

 

 ک امیک از تعاریف زیر صحیح است؟   (15

ساخته شده است و امکان تعویض هوای طبیعی در آن یک دفعههه حجههم الف( ساختمان با درزهای معمولی با مصالح معمولی 

 فضا در ساعت یا بیش تر است.

ب( ساختمان با درزهای معمولی با مصالح معمولی ساخته شده است و امکان تعویض هوای طبیعههی در آن نههیم دفعههه حجههم 

 فضا در ساعت یا بیشتر است. 

اخته شده است و امکان تعویض هوای طبیعی در آن نیمه دفعه حجم فضا در ج( ساختمان با درزهای هوابند با مصالح ویژه س

 ساعت یا کمتر است.

د( ساختمان با درزهای هوابند با مصالح ویژه ساخته شده است و امکان تعویض هوای طبیعی در آن یک دفعه حجههم فضهها در 

 ساعت یا کمتر است.

 14معمولی( صفحه  ، )ساختمان ها با درزهای14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

اگر دستگاه تاسیساتی روی بام  صب شود و فاصله آن تا لبه بام از چه ا  ازه کمتر باش ، الزم است با دیهوار  (16

 سا تی متر، حفاظت شود؟   90رتفاع حائلی دست کم به ا

 د( پنج متر  ج( چهارمتر  ب( سه متر  الف( دو متر

 33الف، صفحه -5-5-3-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

  است. صحیح ب گزینه    

 

( اگر مخز ی دفنی سوخت در محلی که احتمال عبور وسایل  قلیه از روی آن مهی رود،  صهب شهود، از  ظهر 17

 ایمنی، ک ام یک از گزینه های زیر می توا   برای حفاظت آن مورد قبول باش ؟ 

 150ضههخامت حههداقل میلیمتر بوده و روی آن باید با بههتن مسههلح بههه  450الف( ضخامت پوشش خاک روی آن باید حداقل 

 میلیمتر پوشانده شود.

 100میلیمتر بوده و روی آن باید بهها بههتن مسههلح بههه ضههخامت حههداقل  300ب( ضخامت پوشش خاک روی آن باید حداقل 

 میلیمتر پوشانده شود.

 میلیمتر باشد، کفایت می کند. 800ج( اگر ضخامت پوشش خاک روی مخزن حداقل 

 میلیمتر باشد، کفایت می کند. 600 د( اگر ضخامت خاک روی مخزن حداقل

 151(، صفحه 4، قسمت )پ4-2-12-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

( آیا برای دستگاه های با سوخت مایع یا گاز، که در طبقات مختلف ساختمان قرار دار   می توان دودکش 18

 کرد؟ مشترک  صب 

 الف( اگر همه دستگاه ها گازسوز باشند می توان دودکش مشترک طراحی و نصب کرد.

 دودکش مشترک داشت. ب( اگر هوای احتراق و دسترسی بر هر دستگاه از خارج از ساختمان باشد، می توان



 

 

 طبقه مجاز است. 5ج( دودکش مشترک فقط تا 

 د( اگر همه دستگاه ها با سوخت مایع باشند می توان دودکش مشترک طراحی و نصب کرد.

 71، صفحه 3-1-8-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

م یریت( مسئولیت تمهامی عملیهات اجرایهی سهاختمان، تعیهین در قراردادهای اجرای ساختمان )پیمان  ( 19

 پیما کاران برای هر یک از قسمت های ساختمان و عق  قرارداد با آ ها بر عه ه چه کسی است؟

 الف( با تعیین سازمان استان بر عهده پیمانکاران جزء است

 ب( در هر بخش بر عهده پیمانکاران مربوطه است.

 نی اوج( مالک یا نماینده قانو

 د( مدیر

 161، صفحه 4، ماده 3-4، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   است. صحیح د گزینه    

 

 در سیستم توزیع آب مصرفی به صورت کلکتوری ح اکثر سرعت مجاز آب در کلکتور چق ر است؟   (20

 ثانیهمتر در  4د(   متر در ثانیه 3ج(  متر در ثانیه 2/1ب(  متر در ثانیه 8/1الف( 

 41)ت(، صفحه  1-3-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 20%   بهام شیب اگر . کنیم استفاده بام روی خورشی ی آبگرمکن از خواهیممی  مسکو ی  ویالی یک برای (21

  است؟ صحیح گزینه ک ام باش ،

 نیست دستگاه به دسترسی برای سکو به نیازی بام، شیب بودن کم دلیل به(  1

 75 از کمتههر نباید طرف همه از  سکو این اندازه .شود بینیپیش افقی سکویی آن اطراف در باید دستگاه به دسترسی برای( 2

  .شود نصب محافظ نرده باید سکو اطراف .باشد مترسانتی

 75 از کمتههر نبایههد طرف همه از سکو این اندازه .شود بینیپیش افقی سکویی آن اطراف در باید دستگاه به دسترسی برای( 3

  .نیست سکو اطراف محافظ نرده نصب به نیازی .باشد مترسانتی

 50 از کمتههر نبایههد طرف همه از سکو این اندازه .شود بینیپیش افقی سکویی آن اطراف در باید دستگاه به دسترسی برای( 4

 .شود نصب محافظ نرده باید سکو اطراف .باشد مترسانتی

 35و  34و ب صفحات  2-، الف 1-های الفقسمت 4-6-3-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 .است صحیح الف گزینه    

 



 

 

1در اجرای تغییر مسیر لوله کشی گاز با فشار ( 22

4
پو   بر اینچ مربع به شیوه خم کردن، کمترین فاصله مجاز  

  بین  زدیک ترین اتصال لوله به لوله و وسط خمی گی لوله به قطر
1

2
 اینچ ک ام است؟  

 اینچ 10د(   اینچ 3ج(   اینچ 5ب(   اینچ 20الف( 

 42، قسمت ج، صفحه 4-1-5-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث جواب: 

در قسمتی از لوله که خم می شود،نه تنها نباید هیچ گونه خط جوش محیطی وجود داشته باشد بلکه وسط  توضیح:

برابر قطر اسمی لوله فاصله داشته  20خمیدگی لوله باید از نزدیکترین نقطه اتصال آن لوله به لوله با اتصال دیگر حداقل 

 باشد.

 است. صحیح د گزینه    

 

اینچ که با استفاده از  4پو   بر اینچ مربع، فاصله وسط خمی گی یک لوله فوالدی  60در لوله کشی گاز ( 23

وسایل و روش های مخصوص خم کاری، خم ش ه است تا  زدیک ترین  قطه اتصال لوله به لوله یا اتصاالت دیگر، 

 (1395شهریور  - ظارت -ح اقل چق ر بای  باش ؟ )تاسیسات مکا یکی 

 سانتی متر 180د(  سانتی متر 228ج(  سانتی متر 200ب(  سانتی متر 190الف( 

 104چ، صفحه -4-12-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

سا تی متر مربع در دستگاه هایی که با  1500ح اقل ضخامت ورق فوالدی دودکش قائم فلزی به سطح مقطع ( 24

 کنن  بر حسب میلی متر چق ر است؟  سوخت مایع یا گاز در دمای پایین کار می

 5/1د(    2ج(    5/2ب(    5/3الف( 

 79ب، صفحه -3-8-17، جدول 17: بر اساس کتاب مبحث جواب

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ک از گزینه های زیر  ادرست است؟ ( ک امی25

گاز اولیه )برای مسکونی( از اعتبار ساقط الف( اگر کاربری یک ساختمان مسکونی به تجاری تغییر کند تاییدیه لوله کشی 

 است.

 ب( نصب چراغ روشنایی گازی در فاصله کمتر از یک متر از پنجره و پرده مجاز نیست.

 ج( شیلنگ های گاز باید با بست به لوله و دستگاه محکم شوند.

 د( در هنگام ترک واحد مسکونی برای طوینی مدت باید شیر اصلی گاز ساختمان را بست.

 150، صفحه 5، قسمت 3-1-، بند پ17بر اساس کتاب مبحث  واب:ج

 .در صورت ترک منزل برای مدت طوینی، کلیه شیرهای مصرف دستگاه های گازسوز باید بسته شوند توضیح:

 است. صحیح د گزینه    



 

 

 

متر کهه بهه آسا سهور  یهاز   ار ه ،  7( ک امیک از گزینه های زیر در مورد ساختمان های با ارتفاع ح اکثر 26

 صحیح است؟  

الف( این اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی از کف زیرزمین و برای ساختمان های غیرمسکونی از کف طبقههه همکههف 

 محاسبه می گردد.

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

ج( این اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی از کف طبقه همکف و برای ساختمان هههای غیرمسههکونی از کههف زیههرزمین 

 محاسبه می شود.

 به می گردد.د( این اندازه ارتفاع برای ساختمان های مسکونی و غیرمسکونی از کف طبقه همکف محاس

 71و پارگراف اول صفحه  72، شکل صفحه 3، پیوست 15بر اساس کتاب مبحث جواب: 

متههر تعیههین  7مطابق شکل مبحث حداکثر ارتفاع یا مسیر اصلی حرکت در ساختمان ها که به آسانسور نیاز نههدارد،  توضیح:

اختمان های غیرمسههکونی از کههف زیههرزمین شده است این اندازه برای ساختمان های مسکونی از کف طبقه همکف و برای س

 محاسبه می شود.

 است. صحیح ج گزینه    

 

 در. مهی شهود اسهتفاده خاکستری آب سیستم از مسکو ی  ویالی یک توالتهای تا کهای فالش تغذیه برای (27

 ترتیهب بهه خاکستری آب مخزن حجم ح اکثر و ح اقل باش ، لیتر 80تا کها  فالش برای روزا ه که  یاز صورتی 

 باش ؟ بای  لیتر چن 

 285و  160( 4        285و  190( 3        240و  160( 2          240و  190( 1

 188صفحه  ،1-2-9-بند پ، 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

فرض شود، در جا مایی چهار دستگاه آسا سور به صورت دو گهروه  A( اگر عمق کابین یک دستگاه آسا سور 28

 دوتایی، ح اقل عرض راهرو ا تظار مقابل آسا سورها چه ع دی است؟  

 A2د(   A 5/2ج(   A 5/1ب(    Aالف( 

 14، قسمت الف شکل سمت راست، صفحه 4-1-2-2-15، شکل 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 Aه آسانسور به صورت گروهی مقابل هم حداقل عرض راهرو انتظار مقابل آسانسورها برابههر در جانمایی چهار دستگا توضیح:

  می باشد.   5/1

 است. صحیح ب گزینه    

 

در تاسیسات گرمایی، چنا چه پمپ جریان آب گرم کنن ه در مسیر برگشت به دیه   صهب شه ه باشه  و  (29

تا ک ا بساط سیستم از  وع باز ا تخاب و بع  از دی  به سیستم وصل شود، ح اقل ارتفهاع تا هک از بهاالترین 

 رادیاتور بای  چق ر باش ؟ 



 

 

 متر سانتی 120ب( دست کم     سانتی متر 300الف( دست کم 
 د( دست کم نصف فشار پمپ در بایترین رادیاتور    ج( دست کم دو برابر فشار پمپ در بایترین رادیاتور

 92، صفحه 2-9-7-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  :جواب

تی نظر به اینکه پمپ در مسیر برگشت دیگ نصب شده است لذا ارتفاع منبع انبسا  از بایترین وسیله گرمایی بایس :توضیح

 به اندازه ای باشد که در بایترین رادیاتور ایجاد فشار منفی نکند و همچنین از فشار منفی پمپ بزرگتر باشد.

 است. صحیح ج گزینه    

 

ختمان ها واح  مسکو ی است؛ مشمول مقررات ک ام گروه بن ی سا 12مجتمع مسکو ی آپارتما ی که دارای ( 30

 می باش ؟ 

 د( خاص و مسکونی  ج( مسکونی  ب( عمومی  الف( خاص

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

( در صورتی که چهار آسا سور در یک چاه مشترک قرار گیر  ، ح اقل سطح دریچه تخلیه هوا چن  مترمربع 31

 است؟  

 5/0د(    25/0ج(    3/0ب(    4/0الف( 

 3-8-2-2-15، بند 28، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 استا  ارد ک ام است؟شرایط  صب و مشخصات یک آبگرمکن  (32

 میلی متر فاصله داشته باشد و شیر تخلیه کمتر از قطر دهانه تخلیه باشد. 200الف( از دیوارهای اطراف 

ب( شیر تخلیه دست کم 
1

2
 اینچ فاصله داشته باشد. 12قطر دهانه تخلیه باشد و با دیوارهای اطراف دست کم  

 میلی متر فاصله داشته باشد. 250آبگرمکن از دیوارهای اطراف دست کم  ج( شیر تخلیه بیشتر از قطر دهانه تخلیه باشد و

 اینچ فاصله داشته باشد و شیر تخلیه دست کم برابر قطر دهانه تخلیه باشد. 12د( از دیوارهای اطراف دست کم 

 83، صفحه 5-2-7-14و بند  82الف، صفحه 3-2-7-14بند ،  14مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

فشار آب مصرفی شبکه ی لوله کشی داخل ساختمان، پشت شهیرهای برداشهت آب لهوازم به اشهتی، در  (33

 وضعیت ب ون جریان، ح اکثر چق ر زیاد باش ؟ اگر بیشتر باش  چه بای  کرد؟  

 اگر بیشتر باشد شبکه توزیع آب باید از بای به پائین باشد. -بار 4الف( 

 یرهای کاهش فشار آن را کم کرد.اگر بیشتر باشد باید با ش -بار 4ب( 

 اگر بیشتر باشد باید با شیرهای کاهش فشار آن را کم کرد. -بار 6ج( 



 

 

 اگر بیشتر باشد می توان شبکه ی لوله کشی را در ارتفاع منطقه بندی کرد. -بار 6د( 

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

مهی  ا جام دارد راه بیرون هوای به که برابر سطح با مشابه پنجره دو طریق از فقط اداری سالن هوای تعویض (34

 باش ؟ مربع متر چن  ح اقل بای  پنجره هر بازشوی سطح مساحت. است مربع متر 150مساحت این فضا . شود

1 )8   2 )6   3 )12   4 )3 

 39، صفحه 3-3-4-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 تهویه با آن هوای که باشد فضایی زیربنای سطح درصد 4 کم دست باید خارج هوای به فضا هر دهانه بازشوی سطح توضیح:

 .می آید بدست مربع متر 3 پنجره هر سطح پنجره، 2 تعداد به توجه با. تعویض می شود طبیعی

   است. صحیح د گزینه    

 

   است؟ صحیح هی رولیکی  آسا سورهای مورد در عبارت ( ک ام35

 باشد. مخصوص اطمینان شیر دارای باید جک  باشد مستقیم نوع از محرکه سیستم که صورتی در( الف

 .باشد گاورنر و اضطراری ترمز سیستم به مجهز باید کابین باشد مستقیم غیر نوع از محرکه سیستم که صورتی در( ب

 .باشد گاورنر و( پاراشوت) اضطراری ترمز سیستم به مجهز باید کابین باشد مستقیم نوع از محرکه سیستم که صورتی در( ج

 .است صحیح 2 و 1 عبارات( د

 32، صفحه 1-4-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

آسانسورهای هیدرولیکی دارای انواع مستقیم و غیرمستقیم می باشد در نوع مستقیم جک به کههابین وصههل اسههت و  توضیح:

 در نوع غیرمستقیم جک توسط سیم بکسل به کابین وصل می شود.

 است. صحیح د گزینه    

 

   است؟ محیح زیر های گزینه از ( ک امیک36

 دسههتگاه یههک  حههداقل آسانسههور، بینههی پههیش صورت در طبقه یک  از بیش سرپانی درمان های بیمارستان ساختمان الف( در

 .است کیلوگرم الزامی 630حداقل  ظرفیت با اسانسور

 دسههتگاه یههک  حههداقل آسانسههور، بینههی پههیش صههورت در طبقه یک  از بیش سرپانی درمان های بیمارستان ساختمان ب( در

 است کیلوگرم الزامی 800حداقل  ظرفیت با اسانسور

 دسههتگاه یههک  حههداقل آسانسههور، بینههی پههیش صههورت در طبقههه یک  از بیش سریائی درمان های بیمارستان ساختمان در( ج

 است الزامی کیلوگرم 1200 حداقل ظرفیت با آسانسور

 دسههتگاه یههک  حههداقل آسانسههور، بینههی پههیش صههورت در طبقههه یک  از بیش سرپائی درمان های بیمارستان ساختمان در( د

 کیلوگرم الزامی است. 1600 حداقل ظرفیت با آسانسور

 10، صفحه 6-1-2-15، بند 15: بر اساس کتاب مبحث جواب



 

 

در ساختمان بیمارستان های بیش از یک طبقه تعبیه حداقل یک دستگاه آسانسور تخت بر الزامههی اسههت همچنههین توضیح: 

 کیلوگرم می باشد. 1600آسانسور حمل تخت بیمارستانی ، حداقل ظرفیت 57، صفحه 15، مبحث 2مطابق پیوست 

 است. صحیح د گزینه    

 

م یک موارد زیهر بایه  صهورت محاسبه و ا  ازه گیری لوله های توزیع آب سرد و گرم مصرفی بر اساس ک ا (37

 گیرد؟  

زمههان حههداکثر مصههرف آب در الف( تامین حداقل مقدار جریان و حههداقل فشههار آب در پشههت شههیرهای لههوازم بهداشههتی در 

 ساختمان

ب( تامین حداکثر مقدار جریان و حههداکثر فشههار آب در پشههت شههیرهای لههوازم بهداشههتی در زمههان حههداکثر مصههرف آب در 

 ساختمان

 ج( تامین حداقل مقدار جریان و حداکثر فشار آب در پشت شیرهای لوازم بهداشتی حداکثر مصرف آب در ساختمان

 ر مصرف آبد( رعایت صرفه جویی د

 46و 44ت، صفحات -5-3-3-16الف و جدول -5-3-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

مقررات ملی ساختمان  19مبحث  10( در شهر رامسر، ساختما ی با رعایت سایبان های معین ش ه در پیوست 38

 اح اث ش ه است. ضریب ا تقال حرارت مرجع عناصر ساختما ی بای  با چه ضریبی اصالح شود؟  

 3/1د(    2/1ج(    1/1ب(   0/1الف ( 

 2، تبصره 28، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

)گونه بندی نیاز ساینه انر ی های ایران( مبحث نوزدهم مقررات ملههی سههاختمان، دارای  3، پیوست شماره 118طبق صفحه 

 نیاز غالب گرمایی است.

، مبحث نوزدهم مقررات ملی ساختمان )صرفه جویی در مصرف انههر ی(، چنانچههه سههاختمان دارای 28، صفحه 2طبق تبصره 

 افزایش داد. 1/1وان ضریب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی را با ضریب نیاز غالب سرمایی باشد، می ت

 چون رامسر دارای نیاز عالب سرمایی نیست، پس ضریب انتقال حرارت مرجع عناصر ساختمانی آن افزایش نمی یابد.

 است. صحیح الف گزینه    

 

سه طبقه واقهع در شههر ایرا شههر کهه  مترمربع در 1000( در ساختما ی منفرد و مسکو ی با زیربنای ح ود 39

تمامی ج اره های  ورگذر پوسته خارجی ساختمان دارای سایبان های معین ش ه در مبحهث  هوزدهم هسهتن  

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

 کاهش داد. 9/0الف( می توان حداقل مقاومت حرارتی اعالم شده در روش تجویزی را تا ضریب 

 افزایش داد. 9/0ارتی اعالم شده در روش تجویزی را تا ضریب ب( می توان حداقل مقاومت حر

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



 

 

د( به دلیل تعداد طبقات و مکان ساختمان در صورت استفاده از روش تجویزی برای طراحی مقاومت حرارتی سههاختمان بایههد 

 افزایش یابد. 5/0ی جدار تا ضرایب حرارت

 3-2-3-19، بند 35، صفحه 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 صب مخزن سوخت مایع روزا ه در موتورخا ه ی مرکزی تاسیسات گرمایی، ح اکثر تا چه گنجایشهی مجهاز  (40

 است؟  

 لیتر است. 240الف( حداکثر گنجایش مخزن سوخت مایع روزانه در موتورخانه ی مرکزی 

 لیتر است. 500ب( حداکثر گنجایش مخزن سوخت مایع روزانه در موتورخانه ی مرکزی 

 لیتر است. 1000حداکثر گنجایش مخزن سوخت مایع روزانه در موتورخانه ی مرکزی ج( 

 د( نصب مخزن سوخت مایع روزانه، در موتورخانه ی مرکزی، که در آن دیگ آب گرم با شعله ی باز کار کند، مجاز نیست.

 154، صفحه 2-ب-6-2-12-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح الف گزینه    

 

 درست است؟   A 410- Rک ام عبارت زیر برای مبرد  (41

 الف( خورنده است

 ب( از نوع شعله ور شدن خفیف است.

 ج( دارای خطرات بهداشتی نیست

 پنتافلوئورواتان است. %50متیلن فلروراید و  %50د( مخلوطی از 

 170جدول صفحه  14بر اساس مبحث  جواب:

) دی فلوئههور متههان یهها متیههل  R32درصههد  50مخلو  می باشد و طبق زیرنویس حههاوی  R410Aساختمان مبرد  توضیح:

 )پنتا فلوئور اتان( می باشد. R 125 درصد 50فلوراید( و 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ( ک ام یک از گزینه های زیر در خصوص عملکرد آسا سورهای یک ساختمان در مواقع حریق صحیح است؟  42

الف( تمامی آسانسورها باید به طبقه ای که توسط افراد مسئول ساختمان مشخص می شود منتقل شوند و قابلیت کنتههرل بههه 

 صورت دستی )کلید آتش نشان( را دارا باشند.

ب( یک آسانسور از هر گروه آسانسور باید به طبقه ای که توسط افراد مسئول ساختمان مشههخص مههی شههود منتقههل شههود و 

 کنترل به صورت دستی )کلید آتش نشان( را دارا باشدقابلیت 

ج( فقط یک آسانسور باید به طبقه ای که توسط افراد مسئول ساختمان مشخص می شود و قابلیت کنترل به صههورت دسههتی 

 )کلید آتش نشان( را دارا باشد.

 یین می گردد.د( محدودیتی در این خصوص وجود نداشته و این مسئله توسط مسئول ساختمان مشخص و تع

 38، صفحه 6-7-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

در مواقع حریق تمام آسانسورها باید به طبقه ای که توسط افراد مسئول ساختمان مشخص می شود منتقل شوند و  توضیح:

 قابلیت کنترل به صورت دستی )کلید آتش نشان( را دارا باشند.

 است. صحیح الف گزینه    

 

 اتصال لوله گالوا یزه آب به آب گرمکن به ک ام یک از روش های زیر می توا   صورت گیرد؟   (43

 سانتی متری از آب گرمکن باشد 10الف( توسط یک بوشن که در فاصله 

 سانتی متری از آب گرمکن باشد. 30ب( توسط یک مهر ماسوره که در فاصله 

 آب گرمکن باشد.سانتی متری از  20ج( توسط یک پوشت که در فاصله 

 سانتی متری از آب گرمکن باشد. 40د( توسط یک مهر ماسوره که در فاصله 

  60،  صفحه 1-ت، قسمت های ت و 2-5-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( اتصال کف طبقه به دو دیوار متعام  پوسته خارجی چه  وع پل حرارتی محسوب می شود؟ 44

  الف( پل حرارتی موضعی

  ب( پل حرارتی خطی

  ج( پل حرارتی دو بعدی

 د( پل حرارتی محسوب نمی شود

 2و  1، قسمت های 141، صفحه 1-11، بند 11، پیوست 19بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. حیحص الف گزینه    

 

 آب آشامی  ی در موارد زیر چیست؟  الزامات حفاظت از  (45

شیرهای سرشلنگی در شبکه ی لوله کشی آب آشامی  ی که برای آبیاری فضاهای سبز یا مصارف دیگر کاربرد  -

 دارد.

 اتصال لوله ی آب آشامی  ی به دوش شلنگی )کمر تلفنی( -

الف( دهانه ی خروجی شیر سرشلنگی باید با فاصله هوایی، شیر یک طرفه ی دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یک خالء شههکن 

 حفاظت شود. اتصال به دوش شلنگی باید با شیر یکطرفه دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یک خالء شکن حفاظت شود. 

اتصههال بههه دوش شههلنگی  -یا یک شیر یک طرفه حفاظت شههود ب( دهانه ی خروجی شیر سر شلنگی باید با فاصله ی هوایی

 باید با شیر یکطرفه ی دوتایی، یا یک شیر یک طرفه و یک خالء شکن حفاظت شود.

ج( دهانه ی خروجی شیر سرشلنگی باید با فاصله ی هوایی یا شیر یکطرفه ی دوتایی یا یههک شههیر یههک طرفههه و یههک خههالء 

 باید با یک خالء شکن حفاظت شود. اتصال به دوش شلنگی -شکن حفاظت شود

د( دهانه ی خروجی شیر شلنگی باید با فاصلع ی هوایی یا شیر یکطرفه ی دوتایی یا یک شیر یک طرفه و یههک خههالء شههکن 

 اتصال به دوش شلنگی باید با یک شیر یک طرفه حفاظت شود. -حفاظت شود

 70و  69ت ، صفحا3و پ  1-ب-4-7-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 است. صحیح الف گزینه    

که ام یهک از ارقهام زیهر در سرب ریزی اتصال لوله های چ  ی سر کاسه دار سیستم لوله کشی فاضهالب  (46

 درست است؟  

 میلی متر پایین تر از لبه ی سر کاسه 3 -میلی متر 25الف( عمق سرب ریزی 

 تا لبه ی سر کاسه -میلی متر 20ب( عمق سرب ریزی 

 میلی متر پائین تر از لبه ی سر کاسه 3 -میلی متار 20عمق سرب ریزی ج( 

 تا لبه ی سر کاسه -میلی متر 25د( عمق سرب ریزی 

 97، صفحه 3ب -4-3-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

اتصال لوله آب باران به شبکه لوله کشی فاضالب، داخل ساختمان مجاز  یست، اتصهال ایهن دو شهبکه در  (47

 خارج ساختمان به چه ترتیب بای  باش ؟ 

 ب( روی لوله آب باران سیفون نصب شود  الف( روی لوله فاضالب سیفون نصب شود

 نداردد( هیچ محدودیتی   ج( روی هر دو لوله سیفون نصب شود

 125، صفحه 2ب-5-2-6-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( ک ام جمله زیر صحیح است؟  48

( برابر یک eاتصال بازشوهای غیر همباد با عایق حرارتی دیوار خارجی )به ضخامت دیوار  ψالف( ضرایب انتقال حرارت خطی 

 در نظر گرفته می شود. 

( برابههر یههک در eاتصال بازشوهای همباد با عایق حرارتی دیوار خارجی )به ضخامت دیوار  ψب( ضرایب انتقال حرارت خطی 

 نظر گرفته می شود. 

( برابر صههفر eاتصال بازشوهای غیر همباد با عایق حرارتی دیوار خارجی )به ضخامت دیوار  ψج( ضرایب انتقال حرارت خطی 

 در نظر گرفته می شود. 

( برابههر صههفر در eاتصال بازشوهای همباد با عایق حرارتی دیوار خارجی )به ضخامت دیههوار  ψد( ضرایب انتقال حرارت خطی 

 نظر گرفته می شود. 

 150، صفحه 11، بازشوهای همباد عایق حرارتی دیوار، پیوست 19بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

 در لوله کشی گلکتوری آب مصرفی، سرعت اب در کلکتور ح اکثر چق ر است؟   (49

 فوت در ثانیه  4د(  فوت در ثانیه   2ج(  فوت در ثانیه 3ب(   فوت در ثانیه 5الف( 

 161، صفحه 1-6-1-، بند پ16بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 متر بر ثانیه داده شده و با توجه به اینکه: 2/1سرعت برابر  توضیح:

𝑚/𝑠𝑒𝑐
×3/28
→   𝑓𝑡/𝑠𝑒𝑐 

 متر بر ثانیه خواهد بود.  4مقدار سرعت تقریبا برابر 

 است. صحیح د گزینه    

 

تا سیفون مشهترک یک سین  دو لنگه دارای یک سیفون مشترک است. ح اکثر فاصله افقی خروجی لگن  (50

 چق ر بای  باش ؟ 

 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 گزینه    

 

در سازه های بتنی مقاوم ا فجاری، ضریب افزایش مقاومت بتن شش ماهه به ک امیک از مقادیر زیر  زدیهک  (51

   تر است؟

 26/1د(    21/1ج(   10/1ب(   00/1الف( 

 52، صفحه 1-4-21، جدول 21بر اساس کتاب مبحث جواب: 

به نمود، بر همین اساس در سههازه هههای بتنههی می توان ضریب افزایش مقاومت برای مصالح فویدی و بتنی را محاس توضیح:

 می باشد. 21/1مقاوم انفجاری، ضریب افزایش مقاومت بتن شش ماهه برابر 

 است. صحیح ج گزینه    

 

یک مخزن ذخیره آب آشامی  ی بای  اتصال خروج آب، سرریز، هواکش و ورود آب داشته باش . بهه منظهور  (52

 گرفتن این لوله ها در ارتفاع مخزن چگو ه بای  باش ؟حفاظت از آب شهر، ترتیب قرار 

 ب( هواکش، سرریز، ورود آب، خروج آب  الف( هواکش، خروج آب، سرریز، ورود آب
 د( هواکش، ورود آب، سرریز، خروج آب  ج( خروج آب، هواکش، سرریز، ورود آب

 63و  62ث، صفحات  1-6-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( از دی گاه احکام پ افن  غیرعامل، ک امیک از عبارات زیر صحیح  می باش ؟ 53

 الف( چراغ های اضطراری باطری دار باید در راهرو، پلکان ها و در قسمت خروجی با عالمت خروج تعبیه شوند.

 سیستم های اطالع رسانی و هشداردهنده باید به صورت غیر مستقل باشند.ب( 

 ج( از نصب هر گونه چراغ روشنایی آویزان و معلق از سقف باید اجتناب نمود.

 د( لوله هواکش در سیستم لوله کشی فاضالب نیازی به تعبیه سوپاپ ضدانفجاری ندارند.



 

 

 103صفحه  ،3-2-3-7-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

مدارهای سامانه های اطالع رسانی و هشدار دهنده باید مستقل بوده و نباید با مدارهای دیگر داخل یههک لولههه اجههرا  توضیح:

 شوند.

 است. صحیح ب گزینه    

 

روش تجویزی برای طراحی پوسته خارجی ساختمان ها برای کاهش ا تقال حرارت در مورد چهه سهاختمان ( 54

 هایی کاربردی دارد؟  

متر مربع و ساختمان های ملزم به صرفه  2000طبقه و با زیربنای کمتر از  9تا  1الف( تنها در مورد ساختمان های مسکونی 

 جویی کم در مصرف انر ی

متر مربع و ساختمان های ملزم به صههرفه  1000طبقه و با زیربنای کمتر از  9تا  1ساختمان های مسکونی ب( تنها در مورد 

 جویی کم در مصرف انر ی

متر مربع و ساختمان های ملزم بههه صههرفه  1000طبقه و با زیربنای کمتر از  9تا  1ج( تنها در مورد ساختمان های مسکونی 

 جویی متوسط در مصرف انر ی

 متر مربع و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر 2000در مورد ساختمان های با زیربنای کمتر از  د( تنها

 19، روش )ب(  صفحه 4-2-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

در ساختمان های معمولی سیستم گرمایی و سرمایی بای  دارای سیستم مناسب باشن . ایهن سیسهتم هها  ( 55

ن . )غیهر از بای  بتوا ن  در فضاهایی از ساختمان که محل حضور افراد باش  دمای فضا را به ترتیب زیر کنترل کن

 اقلیم گرم و مرطوب( 

 درجه سانتی گراد 26در ماه های گرم حداقل  -درجه سانتی گراد 22الف( در ماه های سرد حداکثر 
 درجه سانتی گراد 28در ماه های گرم حداقل  -درجه سانتی گراد 20ب( در ماه های سرد حداقل 
 درجه سانتی گراد 30در ماه های گرم حداقل  -درجه سانتی گراد 24ج( در ماه های سرد حداقل 
 درجه سانتی گراد 26ماه های گرم حداقل  در -درجه سانتی گراد 18د( در ماه های سرد حداقل 

 52ز، صفحه -1-4-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( ک ام یک از موارد زیر در رابطه با تاسیسات فضای امن صحیح  می باش ؟ 56

 گردوغبار صورت گیرد. الف( درزبندی کامل درب بازشو به بیرون فضای امن ، برای جلوگیری از ورود دود و

 ب( در فضای امن با زمان سکونت موقت، از اتصال هرگونه تاسیسات تهویه هوا خود داری شود.

 ج( در فضای امن با زمان سکونت زیاد، نیاز به تاسیسات تهویه با مشخصات فنی کامل فیلتراسیون نمی شود.

 ن مجاز نمی شود.د( استفاده از سامانه تبرید با احتمال نشت بای در فضای ام

 107صفحه  3-5-7-21، بند 2-5-7-21، بند 1-5-7-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 جریان برق فضای امن باید مستقل از برق ساختمان بوده و کابل کشی آن از مسیرهای امن عبور کرده باشد. توضیح:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 در مورد تع اد بازرسی تجهیزات ساختمان ها، ک ام عبارت صحیح است؟( 57

 الف( هودهای آشپزخانه های تجاری، حداقل هر ماه یک بار

 حداقل هر ماه یک بار  ب( بخاری های برقی، 

 ج( دمپرهای ضد آتش، هر دو سال یک بار

 د( هواکش تخلیه خود آشپزخانه، هر سال یک بار

 35صفحه ، ب-6-2-5-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( ک امیک از مقادیر زیر در مورد بازرسی کولرهای گازی صحیح می باش ؟ 58

 الف( در مناطق آب و هوایی معتدل بازرسی ساینه دو بار الزامی می باشد.  

 ب( در مناطق آب و هوایی معتدل بازرسی ساینه یک بار در شروع فصل گرما کافی می باشد.

 بازرسی ساینه ی بار در شروع فصل گرما کافی می باشد.ج( در مناطق آب و هوایی معتدل 

 د( در مناطق آب و هوایی گرم و مرطوب بازرسی سالیانه سه بار الزامی می باشد.

 39، صفحه 4-4-5-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 حه اقل برق، تابلو روی از عبور در مصرفی  سرد و گرم آب لوله های زیر در قطره گیر سینی   صب صورت در( 59

 ؟است چق ر ترتیب به سا تی متر حسب بر سینی  عمق ح اقل و میلی متر حسب بر ضخامت ورق

 4و  6/0( 4  4و  75/0( 3    6و  75/0( 2  6و  6/0( 1

   15-14-2-2، جلد اول،  قسمت 128بر اساس نشریه  جواب:

 توضیح: 

 آن، طههرف چهههار لبههه هههای و شود ساخته میلی متر، 75/0ضخامت  به حداقل گالوانیزه، فویدی ورق از باید قطره گیر سینی

 .شود خم بای سمت به سانتی متر 6 به اندازه دست کم

 است. صحیح ب گزینه    

 

 است؟ چق ر هوا پلنوم ساخت برای استفاده مورد ورق کردن گالوا یزه در رفته کار به روی مق ار ح اقل( 60

1 )G90     2 )G60  

 .دارد بستگی پلنوم اندازه ( به4  .دارد بستگی ورق ضخامت ( به3

 9-5-4-2، جلد سوم، قسمت 128بر اساس نشریه  جواب:



 

 

 G90برابههر  شههده، مشههخص کانال سازی ورق برای که G60جای  به باید کردن گالوانیزه در رفته کار به روی مقدارتوضیح: 

 باشد. ANSI/ASTM A522 Mدر استاندارد 

 است. صحیح الف گزینه    

 


