
 

 

 تدوین مقررات ملی ساختمان به منظور تامین اطمینان کدام ی از اهداف زیر می باشد؟ ( 1

 الف( ایمنی، بهداشت، ارتقا، دانش فنی و صرفه اقتصادی

 ب( ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب آسایش و صرفه اقتصادی

 اقتصادیج( ایمنی، توسعه، بهره دهی مناسب، آسایش و صرفه 

 د( ایمنی، بهداشت، بهره دهی مناسب، آسایش و توسعه

 13، صفحه 7، بند 2بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جواب:

 است. صحیح ب گزینه       

 

 از اعضای »هیئت مدیره« کدام است؟( مرجع رسیدگی به شکایات 2

 ب( رئیس سازمان نظام مهندسی کشور   الف دیوان عدالت اداری 

 د( شورای انتظامی نظام مهندسی استان           ج( شورای انتظامی نظام مهندسی 

 103، صفحه 101بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده جواب: 

انتظامی استان اعم از اینکه به اعتبار وظایف  مرجع رسیدگی به شکایات از اعضای هیات مدیره و شورایتوضیح: 

آنها در هیات مدیره یا شورای انتظامی استان و یا به اعتبار عضویت آنها در نظام مهندسی استان باشد شورای 

 انتظامی نظام مهندسی خواهد بود.

 است. صحیح ج گزینه    

 

 است؟ صحیح استان مهندسی  نظام عمومی  مجمع اداره و تشکیل نحوه مورد در گزینه ( کدام3

 .رسد می شهرسازی و راه وزارت تصویب به استان مدیره هیات پیشنهاد به که بود خواهد ای نامه شیوه طبق( 1

 می تائید و تصویب شهرسازی و راه وزارت توسط مرکزی شورای پیشنهاد به که بود خواهد ای نامه شیوه طبق( 2

 .شود

 و راه وزیر توسط و تصویب عمومی مجمع توسط استان سازمان پیشنهاد به که بود خواهد ای نامه شیوه طبق( 3

 .شود می شهرسازی تائید

 و راه وزیر توسط و تصویب عمومی هیئت توسط مرکزی شورای پیشنهاد به که بود خواهد ای نامه شیوه طبق( 4

 شود می شهرسازی تائید

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

 است. صحیح د گزینه    

 

 : با است برابر کارگاهها در موقت های استفاده برای کشی سیم ارتفاع ( حداقل4

 متر 5/1( د  متر 2( ج   متر 5/2( ب   متر 3( الف

 76، بند ب، صفحه 1-4-11-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

متری از کف انجام شود در غیر  5/2سیم کشی برای استفاده های موقت در صورت امکان باید در ارتفاع  توضیح:

 این صورت باید سیم ها طوری نصب شوند که از آسیب های احتمالی محفوظ بمانند.

 است. صحیح ب گزینه    

 

( حداقل فاصله نصب کابل های برق )بدون لوله( بر روی دیوار چقدر است و نوع بست کابل چگونه باید 5

 باشد؟ 

   سانتی متر با بست پالستیکی دو پیچه 2الف( حداقل 

 سانتی متر با بست فلزی دو پیچه 2ب( حداقل 

   سانتی متر با بست فلزی یک پیچه 1ج( حداقل 

 دیوار چسبیه باشد و یا بست پالستیکی دو پیچهد( کابل باید به 

 86، صفحه 2-2-7-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

نصب کابل ها بر روی دیوار یا سقف باید از انواع بست های مخصوص این کار که از مواد عایق )پالستیک(  توضیح:

 سانتی متر باشد. 2باید تقریبا  ساخته شده اند و دو عدد پیچ دارند انجام شود فاصله کابل از دیوار

 است. صحیح الف گزینه    

 

 این باشد، اضافی  اتصال یک دارای فقط پریز این اگر و است آمپر چند فاز سه پریزهای جریان ( حداقل6

 هادی اختصاص دارد؟ کدام به اتصال

 خنثی – 25( د حفاظتی – 25( ج  خنثی – 16( ب   حفاظتی - 16( الف

 96، صفحه  1و تبصره  96، صفحه 3-3-8-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

آمپر و دارای یک یا دو اتصال اضافی برای وصل هادی  16جریان نامی پریزهای سه فاز باید حداقل توضیح: 

 حفاظتی یا هادی حفاظتی و خنثی باشد.

 است. صحیح الف گزینه    

 

هران یکی از مهندسان باعث تحمیل هزینه های فاحش ( در اجرای یک پروژه مسکونی در شهر ت7

غیرضروری به کارفرما شده است. در صورت احراز تخلف، حداکثر به کدامیک از مجازات های انتظامی 

 محکوم خواهد شد؟ 

 د( درجه چهار    ج( درجه دو  ب( درجه پنج  الف( درجه سه

 8، صفحه 3قسمت الف، بند شماره 91اصالحیه ماده بر اساس اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسی،  جواب:



 

 

تحمیل هزینه های عرفا فاحش غیر ضروری به کارفرما، اعم از آنکه خود در آن ذی نفع باشد یا نباشد به  توضیح:

 است.  4تا درجه  2مجازات انتظامی از درجه 

 است. صحیح د گزینه    

 

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص اتصال سینی ها، نردبان های فلزی کابل های شبکه کامپیوتر ( 8

 ترمینال یا شینه سیستم اتصال زمین صحیح است؟به 

الف( ضمن تامین تداوم هدایت الکتریکی در کل مسیر، یا ابتدا و یا انتهای آن ها باید به ترمینال یا شینه سیستم 

 اتصال زمین وصل گردند.

ترمینال یا شینه سیستم اتصال ب( ضمن تامین تداوم هدایت الکتریکی در کل مسیر، ابتدا و انتهای آن ها باید به 

 زمین وصل گردند.

ج( چنانچه ابتدا و انتهای آن ها به ترمینال یا شینه سیستم اتصال زمین وصل شده باشد، الزامی به تداوم هدایت 

 الکتریکی در کل مسیر نمی باشد.

ینال یا شینه سیستم اتصال د( چنانچه تداوم هدایت الکتریکی در کل مسیر تامین شده باشد الزامی به اتصال به ترم

 زمین نمی باشد.

 28، مورد )ذ( ، صفحه 1-18-1-3-13،  بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ب گزینه    

 

 باشد، موجود تناقضی  ساختمان ملی مقررات با کننده تأمین شرکت مقررات در چنانچه برق، تأمین ( در9

 خواهد شد؟ساس کدام مقررات انجام اجرا بر ا

  ساختمان ملی مقررات ب(                  کننده تأمین مقررات( الف

 د( مقرراتی که از نظر ایمنی برتر است   باشد تر ساده که مقرراتی( ج

 41، صفحه 3-1-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر در خصوص کابل پشتیبان در ساختار شبکه کامپیوتری صحیح است؟ 10

 الف( کابل پشتیبان باید از نوع فیبر نوری باشد.

ب( کابل پشتیبان عالوه بر فیبر نوری در صورت پاسخگو بودن به شرایط و محدودیت ها از نوع کابل چند زوج به هم 

 باشد.تابیده مسی نیز می تواند 

 ج( کابل پشتیبان باید از نوع کابل چند زوج به هم تابیده مسی باشد.



 

 

 باشد. (SFTP)د( کابل پشتیبان باید از نوع کابل چند زوج به هم تابیده شیلددار و فویل دار 

 111، بخش الف صفحه 4-2-7-9-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

آمپر می باشد. کلید اتوماتیک  32آمپر و یک کنتور سه فاز  25کنتور تک فاز  6( یک ساختمانی دارای 11

 باشند؟کترود اتصال زمین صحیح می آمپر است. کدام یک از گزینه های زیر جهت انتخاب ال 63

 متر 2 عمق به( ای میله) قائم الکترود 2 احداث( 1

 متر 4 عمق به( ای میله) قائم الکترود 1 احداث( 2

 اساسی الکترود احداث( 3

 است  صحیح دو هر 2 و 1 های گزینه( 4

 59صفحه  1-4-5-13، قسمت ب از بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 آمپر است. 63و همچنین با توجه به اینکه کلید ورودی تابلو  توضیح:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 کدام یک از سیم کشی مدارهای زیر صحیح می باشند؟( 12

 
 

   2ب( مدار شکل    1الف( مدار شکل 

 گزینه صحیح هستند.د( هر سه     3ج( مدار شکل 

 142و  73صفحه  3-1-1)قسمت ج( و  شکل پ 2-1-6-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح ب گزینه    

 

 نمود؟ حذف را زمین اتصال سیستم ضعیف فشار برق توزیع شبکه سیستم در توان می صورت چه ( در13

  .کرد حذف توان نمی شرایطی هیچ تحت را زمین اتصال سیستم( 1

 (RCD)( در صورت استفاده از کلید جریان باقیمانده 2

 فاز  سه مدارهای در پل چهار و فاز تک  مدارهای در پل دو خودکار کلیدهای از استفاده صورت در(3



 

 

 هر دو صحیح است. 3و  2( گزینه های 4

 146تا  139صفحه های  1-1، کلیه شکل های بند پ 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 تابلو یک از گردند، قطع ثانیه 5 یا و 4/0در  باید که هایی  دستگاه یا و تجهیزات تغذیه مدار ( چنانچه14

 است؟  صحیح زیر های گزینه از کدامیک باشد،

 نمی مجاز وجه هیچ به تابلو یک  از گردند، قطع ثانیه 5 یا و 4/0در باید که هایی دستگاه یا و تجهیزات تغذیه( الف

 باشد

 .گیرد انجام ثانیه 4/0 مدت به ثانیه 4/0 و ثانیه 5 از اعم تجهیزات و ها دستگاه همه حفاظتی وسایل تنظیم( ب

 کردن ولتاژ هم برای اضافی بندی هم از استفاده( ج

 هر دو صحیح است 3و  2د( گزینه های 

 155، صفحه 1-9-2-1، آئین نامه پ 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

حداکثر زمان مجاز قطع مدار در صورت بروز اتصال کوتاه بین یک هادی فاز و بدنه یا هادی  TNدر سیستم  توضیح:

PE  یاPEN  ثانیه می باشد. 5ثانیه و مدارهای توزیع غیرنهایی  4/0در مورد مدارهای نهایی 

 است. صحیح د گزینه    

 

 باشد؟ می  مناسب خروجی  پلکان مثبت فشار هواکش تغذیه برای زیر های کابل از یک ( کدام15

1 )NYMHY  2 )NYCY  3 )NYY  4 )NYRY  

و  5-2-6-5-13و  4-2-6-5-13و بندهای  64صفحه  2-6-5-13، قسمت ذ بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 66بند )پ( صفحه 

 است. صحیح د گزینه    

 

 باشد؟ می صحیح زیر های گزینه از یک ( کدام16

میلی مترمربع برای هر نوع جنس هادی کمتر  10نباید از  (PEN)خنثی  -( حداقل سطح هادی مشترک حفاظتی1

 باشد.

 .باشد مسی هادی جنس از باید اصلی بند هم هادی( 2

 .باشد فاز های هادی جنس از باید نول هادی جنس( 3

در تاسیسات و متصل به  (PE)حفاظتی  هادی بزرگترین نصف از نباید اصلی بندی هم هادی مقطع سطح( 4

 ترمینال اتصال زمین کوچکتر باشد.



 

 

صفحه  1-3-1-و پ 159صفحه  1-5-1-و پ 157صفحه  2-4-1-، بندهای پ13بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

157 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 

 ( الکترود زمین برابر است با: 17

   ABCDبعالوه مسیر  (ROD)( میله 1

 (ROD)( میله 2

    ABCبعالوه مسیر  (ROD)( میله 3

 ABبعالوه مسیر  (ROD)( میله 4

 160صفحه  2-7-1، بند پ 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 

می  انجام اقدامی چه ناظران تخلف با برخورد صورت در پروانه صدور مراجع سایر و ها شهرداری (18

 دهد؟ 

 .نماید می اعالم استان ساختمان مهندسی نظام سازمان به را موارد اقدام، و بررسی جهت( الف

 ب( موارد را در تهران به وزارت مسکن و شهرسازی و در استان ها به سازمان های مسکن و شهرسازی استان اعالم 

 می نماید.

 .نماید می اعالم کشور وزارت به را موارد اقدام، و بررسی جهت( ج

 .نماید می اعالم کشور ساختمان مهندسی نظام سازمان مرکزی شورای به بررسی جهت را موارد( د

 6، صفحه 1-6-2، ب 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان در صورت برخورد با تخلف ناظران باید موارد را جهت  توضیح:

 بررسی و اقدام به سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعالم نمایند.

 است. صحیح الف گزینه    

 

ت آسانسور( صحیح یش از ظرفی( کدام یک از گزینه های زیر در خصوص جلوگیری از اضافه بار )بار ب19

 است؟ 

 ب( استفاده از حسگر اضافه بار    الف( محدود کردن مساحت کابین



 

 

 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    

 

حقوقی که به وسیله سازمان مدیریت و برنامه ریزی ( در تعیین حدود صالحیت و ظرفیت اشخاص 20

کشور تعیین ظرفیت و تشخیص صالحیت می شوند، کدام گزینه برای ظرفیت اشتغال به کار مهندسی 

 ر پروژه های غیردولتی صحیح است؟ خدمات طراحی یا محاسباتی د

مهندسی توسط اشخاص حقوقی  الف( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از توان و امکان ارائه خدمات

 دارای پروانه اشتغال در مدت یک سال تمام

ب( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از توان و امکان ارائه خدمات مهندسی توسط اشخاص حقوقی دارای 

 پروانه در دوره اجرای کار طراحی ساختمان 

 تعداد کار و سطح زیربنا با ضریب یک محاسبه می شود.ج( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی که عبارت است از 

د( این ظرفیت متناسب با تعداد اعضای دارای امتیاز است. از مجموع ظرفیت اشخاص دارای صالحیت با ضریب 

 متناسب در دوره انجام کار محاسبه می شود.

 30، صفحه 1-3-6، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 چه ( برانکاردبر) بیمار حمل آسانسورهای به نسبت( تخت بر) بیمار حمل آسانسورهای اضافی  الزامات (21

 ؟ باشد می 

 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 کاربران

  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    

 

ز گزینه های زیر است، کدامیک ا NYY 𝒎𝒎𝟐 25×4خط تغذیه تابلویی  TN-S( در یک سیستم 22

 صحیح می باشد؟ 



 

 

 مانعی ندارد NYY 𝑚𝑚2 25×4الف( استفاده از کابل 

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

 رشته مجاز نمی باشد.  4رشته باشند و استفاده از کابل  5کابل ها می بایستی حتما  TN-Sج( در یک سیستم 

 د( هیچکدام

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

هستند  PENروجی آن دارای هادی مشترک حفاظتی خنثی در تابلوهایی که کلیه مدارهای ورودی و خ توضیح:

صرفنظر کرد. در الکتروموتورهای سه فاز هادی نول وجود ندارد و تغذیه موتور  (PE)می توان از نصب شینه حفاظتی 

,𝐿1توسط هادی های فاز  𝐿2, 𝐿3  انجام می شود و برای تامین ایمنی، هادی حفاظتی(PE)  به بدنه هادی

 صل می شود.الکتروموتور و

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟23

 الف( عبور یک کابل تک رشته مربوط به یک فاز از یک مدار از داخل لوله فلزی به طور کلی ممنوع می باشد.

 ب( عبور یک کابل تک رشته به یک فاز از یک مدار فقط داخل لوله غیر فلزی مجاز می باشد.

عبور یک کابل تک رشته مربوط به یک فاز از یک مدار از داخل لوله فلزی مجاز نمی باشد، مگر اینکه در طول ج( 

 لوله فلزی یک درز یا شکاف طولی ایجاد شده باشد.

 د( محدودیتی در خصوص اجرای کابل تک رشته مربوط به یک فاز وجود ندارد.

 81فحه ، ص1-7-1-7-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح ج گزینه    

 

 به  شدن سوار برای ها آپارتمان در یا ساختمان ورودی در از پیاددروی حداکثر صورتیکه ( در24

 متر باشد چه باید کرد؟  45آسانسورها بیشتر 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  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. 40صورتی که فاصله بیش از 



 

 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 (نماید حرکت نباید آسانسور)شود؟  متوقف باید آسانسور عادی کارکرد صورت چه در( 25

  حریق اعالم سیستم شدن فعال صورت در الف(

  نشان آتش کلید شدن فعال صورت در ب(

 اضطراری دریچه یا و در شدن باز هنگام در ج(

 ندارد.توقف کارکرد عادی آسانسور وجود  با رابطه در محدودیتی د(

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

 هنگام باز شدن درها دریچه های اضطراری چاه آسانسور، کارکرد عادی آسانسور می بایستی متوقف شود. توضیح:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 رو پیاده عرض فرض با  باشد، افق سطح به نسبت درجه 12 متحرکی  روی پیاده شیب زاویه ( چنانچه26

 باشد؟ می  ساعت در نفر چند متحرک روی پیاده این افراد در جابجایی  ظرفیت حداکثر متر، 2/1

 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: = می باشد و با توجه به فرمول ارائه  2/5

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

𝐶𝑡 =
𝑉 × 3600 × 𝐾

𝑇
=

0/75 × 3600 × 2/5
0/4

=  نفر 16875

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

 متر بر ثانیه است 75/0آن حداکثر 

 است. صحیح ج گزینه    

 

ز تصور ناظر مترمربع در زاهدان بنا به دالیلی خارج ا 7450( در اجرای یک پروژه مسکونی به مساحت 27

وظیفه ماه بیش از زمان اعالم شده در قرارداد دارد. در این صورت  6حقوقی، نظارت پروژه نیاز به مدت 

 ناظر حقوقی چیست؟ 

الف( باید حداکثر تا یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع 

 اعالم و از صاحب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.صدور پروانه ساختمان 



 

 

ب( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجع صدور 

 پروانه ساختمان اعالم و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ج( باید حداکثر تا دو ماه 

 ساختمان اعالم و از سازمات درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

د( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه 

 و از صاحب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.ساختمان اعالم 

 70، صفحه 9-4-15، بند 2بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 مقررات ملی ساختمان، »مدیریت ریسک« عبارت است از:  12( مطابق مبحث 28

 .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    

 

 خاموش و روشن برای نوری سلول یا اتوماتیک کننده کنترل از استفاده زیر موارد از کدامیک در (29

 است؟  الزامی  ها چراغ کردن

 . سینما و تئاتر مساجد، رستوران، تجاری، های مجتمع و فروشگاهها مانند خاص، کاربری با فضاهای( الف

 .نمی گیرند قرار استفاده مورد هفته تمام یا ساعت 24 در که هایی ساختمان محوطه( ب

 . شوند می مند بهره کافی طبیعی نور از روز طول در که محصور فضاهای( ج

 .شود می استفاده ممتد صورت به مصنوعی روشنایی از که هایی ساختمان کلیه عمومی فضاهای در( د

 61، صفحه 2-4-5-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح ب گزینه    

 

 ( بر اساس مفاد مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان کدام یک از گزینه های زیر صحیح 30

 نمی باشد؟ 



 

 

حفاظت اتوماتیک یا غیر اتوماتیک و رله الف( برای حفاظت مدارهای الکتریکی با حساسیت باال می توان از کلیدهای 

 حرارتی مناسب استفاده نمود.

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

 ج( نصب چراغ های اضطراری در سرویس های بهداشتی الزامی است.

بل تغییرات ولتاژ و جریان اضافی استفاده د( در طراحی تابلوهای برق ساختمان ها باید از تجهیزات حفاظتی در مقا

 نمود.

 103، صفحه 10-1-3-7-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در طراحی تابلوهای برق ساختمان هایی که دارای سامانه های الکتریکی حساس و یا مدارهای کنترل  توضیح:

 ه جریان و اضافه ولتاژ استفاده نمود. دیجیتالی هستند باید از تجهیزات حفاظتی اضافی جهت مقابله با اضاف 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ( از دیدگاه احکام پدافند غیرعامل، کدامیک از عبارات زیر صحیح نمی باشد؟ 31

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

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

 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.

 103، صفحه 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 یک  توضیح:

 لوله اجرا شوند.

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( کدام یک از موارد زیر در رابطه با تاسیسات فضای امن صحیح نمی باشد؟32

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

 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.

 احتمال نشت باال در فضای امن مجاز نمی شود.د( استفاده از سامانه تبرید با 

 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  توضیح:

 باشد.



 

 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 و بازدید ذیصالح اشخاص توسط باید چگونه کارگاهها در مستقر آالت ماشین و تجهیزات وسایل،( 33

 گیرند؟ برداری قرار بهره مورد سپس تا گردد کنترل

     بار اولین برای استفاده از قبل( الف

 اساسی تعمیرات و تغییرات یا جابجایی هرگونه از پس( ب

 دستگاه سازنده دستورالعمل طبق مناسب، و معین زمانی فواصل در( ج

 است صحیح مورد سه هر( د

 40، صفحه 4-1-6-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 .است صحیح د گزینه    

 

( قسمت هایی از یک ساختمان مسکونی در اثر گودبرداری دچار خسارت شده  و از نظر بازرس 34

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

 ( 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

ی ورود افراد فنی جهت ( خطر را به ساکنین به صورت کتبی ابالغ نماید و از آنها بخواهد مساعدت الزم را برا3

 تعمیرات و 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 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 ست.ا صحیح د گزینه    

 

 از نظر میزان صرفه فوق ساختمان است، مفروض تبریز شهر در مترمربع 500 متراژ با بانکی  ( شعبه35

 انرژی جزء کدامیک از چهار گروه تعریف شده زیر می باشد؟  مصرف در جویی 

 (زیاد انرژی مصرف در جویی  صرفه با های ساختمان - یک )گروه

 (جویی در مصرف انرژی متوسطصرفه  با های ساختمان - دو )گروه

 (کم انرژی مصرف در جویی  صرفه با های ساختمان - سه )گروه

 ( انرژی مصرف در جویی  صرفه بدون ساختمان های – چهار گروه )

 چهار گروه( د  سه گروه( ج  دو گروه( ب   یک گروه( الف



 

 

 81، صفحه 4، پیوست 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در نوع ب قرار دارد همچنین  81صفحه  4شعبه بانک از نظر گونه بندی کاربری ساختمان طبق پیوست  توضیح:

-2-2-19، شهر تبریز از نظر نیاز انرژی سالیانه )زیاد( می باشد. و طبق بند 72، صفحه 19، مبحث 3مطابق پیوست 

، شهر تبریز جزء شهرهای بزرگ می باشد و چون ساختمان بانک دارای مساحت کمتر از 16، صفحه 19، مبحث 4

 می باشد. 2از نظر میزان صرفه جویی در مصرف انرژی جزء گروه  5مترمربع است طبق پیوست  1000

 است. صحیح ب گزینه    

 

  متر 7 ندارند نیاز آسانسور به که هایی  ساختمان در اصلی مسیر یا ارتفاع »حداکثر اینکه به توجه ( با36

 است؟  صحیح کدامیک از گزینه های 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

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

 می گردد. محاسبه

 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  توضیح:

 کف پائین تر طبقه محاسبه می شود.

 است. صحیح الف گزینه    

 

( به دالیل گوناگون از جمله کاهش مصرف سوخت و کاهش آالینده های محیط زیست، الزم است 37

 موتورخانه مورد بازرسی ادواری قرار گیرد و .................  

الف( معاینه فنی موتورخانه ها باید هر فصل یک بار با توجه به الزامات مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی 

 نجام شود.ایران ا 16000

 16000ب( معاینه فنی موتورخانه ها  باید هر سال یک بار با توجه الزامات مقررات ملی ساختمان و استاندارد ملی 

 ایران انجام شود.

 19ج( معاینه فنی موتورخانه ابتدای تابستان و ابتدای زمستان با توجه به الزامات مقررات ملی ساختمان در مبحث 

 ود.انجام و مطابقت داده ش

 ایران انجام شود. 19000د( معاینه فنی موتورخانه ها باید شش ماه یک بار با توجه به استاندارد 

 3-5-22، بند 36، صفحه 22بر اساس کتاب مبحث  :جواب



 

 

 است. صحیح ب گزینه    

 

بازدید  -دودکش ها -مخازن دریافت و ذخیره آب -دوره تناوب بازرسی برای لوله کشی آب باران( 38

 اساسی موتورهای الکتریکی باید هر چند ماه یکبار صورت گیرد؟

 ماه 60 -ماه 12 -ماه 3 -ماه 6ب(  ماه 60 -ماه 6 -ماه 12 -ماه 3الف( 

 ماه 36 -ماه 12 -ماه 6 -ماه 6د(  ماه 24 -ماه 6 -ماه 6 -ماه 3ج( 

و  43، صفحه 9شماره 1-5-22و جدول  49، صفحه  4و1شماره  1-6-22، جدول 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 64، صفحه 9شماره  1-7-22جدول 

 است. صحیح ب گزینه    

 

( برای تامین یکنواختی روشنایی، کدامیک از سیستم های کاهش میزان روشنایی برای یک فضا 39

 مناسب تر است؟ 

     استفاده از دیمرالف( 

 ب( کنترل ردیف های زوج و فرد با دو کلید

 ج( نصب کلید مستقل برای هر المپ یا هر مجموعه المپ 

 د( استفاده از سیستم های تشحیص حضور و یا حرکت

 60،صفحه  1، مورد 2-2-5-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 است؟ صحیح زیر های گزینه از یک ( کدام40

 صادر مهندسی نظام سازمان توسط آسانسور گواهی تایید و آزمایش اندازی، راه نصب، از پس فنی بازرسی گواهی( 1

 .گردد می

 صادر معتبر بازرسی شرکت توسط آسانسور گواهی تایید و آزمایش اندازی، راه نصب، از پس فنی بازرسی گواهی( 2

 .گردد می

 .گردد می صادر معتبر بازرسی شرکت توسط آسانسور خریدار از پس فنی بازرسی گواهی( 3

 صادر ساختمان ناظر مهندس توسط آسانسور گواهی تایید و آزمایش اندازی، راه نصب، از پس فنی بازرسی گواهی(4

  .گردد می

 51صفحه  1پیوست  5، قسمت 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 باشد؟ می  کجا حریق اعالم سیستم مرکزی تابلوی نصب برای محل ترین ( مناسب41

 نگهبانی جایگاه به نزدیک و ساختمان ورودی درهای نزدیک (1

 کنترل اتاق (2

 حراست اتاق (3

 موتورخانه سرپرست اتاق (4

 62صفحه  6-7-5-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 باشد؟  ساختمان مجری 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  توضیح:

دار می شود در صورتیکه پیمانکار اجرای تمام عملیات ساختمانی را عهده دار شود طبق بند  کتبی با سازنده عهده

، مجری شخصی 3، صفحه 12، مبحث 9-3-1-12، مجری می باشد و مطابق بند 3، صفحه 12، مبحث 12-1-3-10

 کن و شهرسازی است.است حقیقی یا حقوقی که در زمینه اجرای ساختمان دارای پروانه اشتغال به کار از وزارت مس

 است. صحیح د گزینه    

 

( در قراردادهای اجرای ساختمان )پیمان مدیریت( مسئولیت تمامی عملیات اجرای ساختمان، تعیین 43

 پیمانکاران برای هر یک از قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آنها بر عهده چه کسی است؟ 

     الف( مالک یا نماینده قانونی او 

 ب( مدیر

   ستج( در هر بخش بر عهده پیمانکاران مربوطه ا

 د( با تعیین سازمان استان بر عهده پیمانکاران جزء است

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



 

 

در قراردادهای پیمان مدیریت مسئولیت تمامی عملیات اجرایی ساختمان، تعیین پیمانکاران برای هر یک از  توضیح:

 قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آنها به عهده مدیر است. 

 است. صحیح ب گزینه    

 

ماشین های طبقه زیرزمین )پارکینگ(، طبقه همکف )تراز قابل دسترس برای  4( ساختانی دارای 44

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

 گزینه های زیر صحیح است؟

 طبقه زیرزمین )پارکینگ( باید توسط شبکه های بارنده خودکار )اسپرینکلر( محافظت شوند. 4الف( 

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

 طبقه زیرزمین )پارکینگ( و طبقه همکف باید توسط شبکه های بارنده خودکار )اسپرینکلر( محافظت شوند. 4ج( 

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

 185صفحه  3-10-3و بند  9، صفحه 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

متر از تراز متوسط زمین باشد  23ساختمانی که ارتفاع باالترین کف طبقه قابل بهره برداری آن بیش از  توضیح:

 ساختمان بلند مرتبه )عمارت بلند( گفته می شود.

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر تعریف مرجع ذیصالح می باشد؟ 45

است که طبق قانون، مسئولیت صدور پروانه ساختمان و نظارت و کنترل بر امر ساختمان سازی در الف( مرجعی 

 محدوده مورد عمل خود را دارد.

 ب( مرجعی است که طبق قانون، صالحیت تدوین، تصویب یا ابالغ ضوابط و مقررات مشخصی را دارد.

 پروانه اشتغال به کار از وزارت راه و شهرسازی  ج( مرجعی است که طبق قانون، در زمینه اجرای ساختمان، دارای

 می باشد.

 د( مرجعی است که طبق قانون، صالحیت نظارت بر امور ایمنی، بهداشت کار و محیط زیست را دارد.

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

بارنده )اسپرینکلر( بوده و حسگر جریان آب به  ( چنانچه پارکینگ یک ساختمان مجهز به شبکه46

 سامانه اعالم حریق وصل نباشد،کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟ 

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



 

 

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

 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  198، صفحه 3-7-3-11-3، بند 3بر اساس کتاب مبحث  جواب:

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

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

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( کدام یک از گزینه های زیر در مورد اتاق ترانسفورماتور صحیح است؟ 47

 سانتیمتر از سطح احتمالی سیالب روهای منطقه باالتر باشد. 50الف( ارتفاع کف اتاق ترانسفورماتور باید حداقل 

 ب( در ورودی اتاق به سمت داخل باز شده و آهنی نباشد.

 نباید هیچ گونه پنجره و در ورودی دیگری غیر از در اصلی در اتاق ترانسفورماتور وجود داشته باشد.ج( 

 میلیمتر می باشد. 150د( حداقل بعد آزاد دریچه های ورودی و خروجی هوای خنک کننده برابر 

 56، جزء )ذ(، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 است؟ صحیح عمیق های ساختمان خصوص در زیر های گزینه از یک کدام (48

 .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    

 

 ( درخواست نیروی برق )دیماند(، کدام یک از مصرف کننده ها، بر اساس توان اسمی در نظر گرفته 49

 می شود؟ 

 ب( چراغ های فلورسنت و جیوه ای پریزهای برق  الف( چراغ های ثابت رشته ای 

 د( تمام چراغ های روشنایی و بارهای القایی  ج( بارهای القایی با توان ظاهری

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



 

 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ترانسفورماتور با تهویه مکانیکی چند متر می باشد؟( حداقل ارتفاع اتاق 50

 متر7/2د(   متر3/5ج(   متر  4/3ب(   متر7/4الف( 

 52صفحه  3-5-5-13و جدول  55، قسمت ب،  صفحه  13-5-3-3، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ؟ نیست( کدامیک از گزینه های زیر صحیح 51

 کلیدهای خودکار مینیاتوری می توان به عنوان کلید کنترل مدار استفاده کرد.الف( از 

 ب( اگر یک کابل چند تابلو را تعذیه کند، تابلوها باید دارای کلید خودکار اصلی باشند.

 ج( اگر در تابلوها از کلیدهای مینیاتوری استفاده شود نیاز به فیوزهای باال دست نیز الزامی است.

 اتصال کوتاه بین فاز و خنثی نمی توان از فیوزهای کتابی استفاده کرد.د( در صورت 

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

 گزینه ب صحیح می باشد 77، صفحه 4، تبصره 5-5-2-6-13بند  توضیح:

 ، گزینه های ج و د، صحیح است.76، صفحه 1-4-2-6-13بند 

 است. صحیح الف گزینه    

 

( ساختمانی تجاری که باید مجهز به سیستم اعالم حریق دتکتور باشد دارای بعضی از فضاهای به 52

 -کریدورها -موتور خانه -شرح ذیل است. کدام یک از این فضاها باید مجهز به دتکتور شود؟ )راه پله

 چاه آسانسور(  -الحاق مرکز تلفن

 موتورخانه  -راه پله ها -ریدورهاب( ک   اتاق مرکز تلفن -راه پله -الف( موتورخانه

 د( همه موارد فوق   موتورخانه -اتاق مرکز تلفن -ج( کریدورها

 4-4-9-13، بند 105، صفحه 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

  در حریم شبکه های برق:( 53

گاز طبیعی در مسیرهای متقاطع برابر دو الف( حداقل فاصله دکل یا تیر هوایی برق فضای ضعیف از خطوط شبکه 

 متر است.



 

 

کیلو وات از شبکه گاز طبیعی در مسیرهای متقاطع  20ب( حداقل فاصله دکل هوایی برای برق فشار متوسط یا ولتاژ 

 برابر یک متر است.

و نیم متر ج( حداقل فاصله تیر و یا دکل فشار متوسط از خطوط شبکه گاز طبیعی در مسیرهای متقاطع برابر یک 

 است.

د( حداقل فاصله تیر خط هوایی برق فشار ضعیف از خطوط شبکه گاز طبیعی در مسیرهای متقاطع برابر یک متر 

 است.

 211ص  10-2-7 -، بند پ13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 است؟  برقی  تأسیسات با مستقیم  تماس برابر در حفاظت روش، کدام از استفاده (54

 همه موارد ( د دسترس از خارج استقرار( ج  حصارکشی( ب   بندی عایق( الف

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

 است. صحیح د گزینه    

 

( حداقل فاصله بین کابل های شبکه کامپیوتری بدون حفاظ فلزی )شیلد( از چراغ های فلورسنت، 55

 بخار جیوه، بخار سدیم، متال هالید )المپ های تخلیه در گاز( چقدر می باشد؟ 

 سانتی متر 35د(  سانتی متر 100ج(   سانتی متر 13ب(   سانتی متر 5الف( 

 28، بخش ر، صفحه 1-18-1-3-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

طبقه مسکونی ) به صورت مجتمع( در شومینه نصب شده در اطاق یکی از  8در یک ساختمان ( 56

آپارتمان ها نشتی گاز بوجود آمده و آن آپارتمان آلوده به گاز شده است. مسئول نگهداری ساختمان باید 

 نمی باشد؟قداماتی در این رابطه به عمل آورد. کدام گزینه جزو اقدامات صحیح ا

الف( آپارتمان مسکونی که در آن نشتی گاز بوجود آمده و سایر واحدهای مسکونی )کل ساختمان( از کلیه ساکنین 

 تخلیه گردند.

 ب( جریان گاز به آپارتمان مربوطه که آلوده به گاز شده قطع گردد.

 ساختمان های مجاور از نظر آلوده شدن به گاز بررسی گردند.ج( 

 د( آپارتمان آلوده به گاز از ساکنین تخلیه شود.

  72 صفحه، 10-8-22 بند،  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 است. صحیح چ گزینه    

 

در محاسبه سطح هادی اتصال زمین موثر می  TNکدام یک از پارامترهای زیر در یک سیستم نیروی ( 57

 باشد؟

 کوتاه اتصال جریان (1

 مکانیکی صدمات و ها تنش( زدگی زنگ  و خوردگی)الکتروشیمیایی اثرات (2

 .باشد اصلی تابلو به ترانسفورماتور از فاز هادی مقطع سطح با متناسب باید (3

 .است صحیح دو هر 2 و 1 گزینه (4

 125کلیات صفحه  -460بند ،  13راهنمای مبحث بر اساس کتاب  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 ( اتصال زمین عملیاتی برای چه منظوری استفاده می شود؟ 58

 ب( برای کار صحیح تجهیزات   الف( برای جلوگیری از برق گرفتگی

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

 166و  165، صفحات 2P4-1بر اساس کتاب راهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی، بند  جواب:

 اتصال زمین عملیاتی اتصال به زمینی است که برای کار به صحیح تجهیزات برقی الزم می باشد. توضیح:

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ولتیاژ بیا شیبکه در شیده توزییع خنثیی  هادی با 𝐈𝐓 سیستم یک در مدار یک قطع زمان حداکثر (59

𝑽231/400 باشد؟  می  ثانیه چند 

  ثانیه 5( د  ثانیه 2/0( ج  ثانیه 8/0( ب   ثانیه 4/0( الف 

 250، صفحه 3-6بر اساس کتاب راهنمای طرح و اجرا، جدول  جواب:

ثانیدده مددی  8/0ولددت  230/400با هادی خنثی توزیع شددده و ولتدداژ  ITحداکثر زمان قطع مدار در سیستم  توضیح:

 باشد.

 است. صحیح ب گزینه    

 

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

 الف( فقط کلیدهای خودکار )اتوماتیک(



 

 

 ب( فیوزها، کلیدهای خودکار مینیاتوری

 ج( کلیدهای خودکار )اتوماتیک(، راه انداز موتورها

 د( کلیدهای خودکار )اتوماتیک(، کلیدهای خودکار مینیاتوری

 355تا  352، صفحات 13بر اساس کتاب راهنمای مبحث  جواب:

 است صحیح ج گزینه    

 


