
 

 

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

 باشد؟ 

 ب( وزارت مسکن و شهرسازی     الف( وزارت کشور

 د( شهرداری ها   ج( وزارت کار و امور اجتماعی

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

رعایت آیین نامه خاص مای کلیه وزارتخانه ها و ارگان ها  دولتی و شهردار  ها در ارجاع امور کارشناسی با  (2

 توانند: 

 مهندسی استفاده کنند.الف( فقط از مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار 

 ب( فقط از کارشناسان رسمی دادگستری استفاده کنند.

 ج( بههه جههای کارشناسههان رسههمی دادگسههتری از مهندسههان دارای پروانههه اشههتغال کههه بههه وسهه  ه سههازمان اسههتان م رفههی 

 می شوند استفاده نمایند.

 تحص  ی مرتبط و م تبر استفاده نمایند.د( به جای کارشناسان رسمی دادگستری از ک  ه مهندسان دارای مدرک 

 28، صفحه 27بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماده  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 یک از گزینه ها  زیر صحیح است؟   کدام (3

سپری شدن مدت سه ماه الف( در صورت مفقود شدن پروانه اشتغال به کار مهندسی، مرجع صدور پروانه موظف است پس از 

 از تاریخ تقاضا نسبت به صدور المثنی اقدام نماید.

ب( در صورت عدم پرداخت وجوه و عوارض مقرر مربوط به صدور پروانه اشتغال به کار ظرف مه ت حداقل سههه مههاه از تههاریخ 

 انقضای مه ت پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته می شود.

 ز یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه اشتغال باشند پروانه جداگانه صادر می شود.ج( برای متقاض انی که در ب ش ا

 د( ظرف ت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به پ شنهاد نظام مهندسی استان و تصویب شورای مرکزی ت   ن می شود.

 58، صفحه 24، ماده بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

کدامیک از موارد زیر از شرایط حداقم صالحیت علمی و حرفه ا  الزم بارا  نامزدهاا  عیاویت در هیاا   (4

 ؟نمی باشدمدیره نظام مهندسی استان 

 الف( آموزش و تحق ق در زم نه های حرفه ای رشته مورد تقاضا

حرفههه مهندسههی پههس از دوره کارشناسههی و اخههذ ب( گذراندن سه دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسههازی مربههوط بههه 

 گواه نامه مورد قبول وزارت راه و شهرسازی

 ج( دارا بودن مدرک تحص  ی کارشناسی مورد تای د وزارت ع وم، تحق قات و فناوری در یکی از رشته های اص ی ساختمان



 

 

 د( مدیریت غ رمستق م در ف ال ت های مرتبط با ساخت و ساز  

 4، قسمت ب و پ، صفحه  ح ه و الحاق ه کتاب قانون نظام مهندسیبر اساس اصال جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

 باشند به جز: همه   موارد زیر، جزء وظایف مسئول دفتر طراحی ساختمان می  (5

 الف( طراحی م ماری ساختمان

 ب( مراج ه به سازمان نظام مهندسی برای انجام امور اداری

 قراردادهای مربوط به ارائه ی خدمات مهندسیج( امضاء عقد 

 د( ارائه ی خدمات هماهنگی ب ن رشته های مخت ف ساختمان

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

رطوبات، پااکیزگی، ساختمان هایی که تاسیسا  مکانیکی یا برقی آن نیاز به کنترل دقیق شرایط هوا، دماا،  (6

فشارها  نسبی، صدا، ولتاژ و فرکانس خاص دارند و دارا  تجهیزا  با کاربر  خاص می باشند در شمار کدامیک 

 روه ها  ساختمانی زیر می باشند؟ از گ

 ب( ساختمان های گروه ج و د   الف( ساختمان های گروه الف و ب

 د( ساختمان های گروه ج   ج( گروه ساختمان های ویژه

 126، صفحه 2بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح ج گزینه    

 

در قراردادها  اجرا  ساختمان )پیمان مدیریت( مسائولیت تماامی عملیاا  اجرایای سااختمان، تعیاین  ( 7

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

 الف( با ت   ن سازمان استان بر عهده پ مانکاران جزء است

 ب( در هر بخش بر عهده پ مانکاران مربوطه است.

 ج( مالک یا نماینده قانونی او

 د( مدیر

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

   است. صحیح د گزینه    

 

 خروج چند حداقم مترمربع، 100 مساحت به تهویه ها  دستگاه قرارگیر  اتاق حریق، از فرار منظور به(  8

 باشد؟  داشته باید خروج دسترس در یا

1  )1 



 

 

2 )2 

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

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

  3 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 .است صحیح ب گزینه    

 

 مترسانتی  چند باید حریق از فرار منظور به خروج راهرو  مفید عرض حداقم ابتدایی، مدرسه یک در(  9

 باشد؟

1  )110                   2 )180                     3 )240                     4 )300 

 120تا  118صفحه   ،فرهنگی /های آموزشیهای خروج در تصرفضوابط اختصاصی راه،  3 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 .است صحیح ج گزینه    

 

 کف شو  چاه آسانسور باید چگونه به شبکه   لوله کشی فاضالب ساختمان متصم شود؟  (10

 الف( لوله ی تخ  ه کف شوی را می توان به چاه جذبی فاضالب ساختمان برد.

 ب( نصب کف شوی در چاه آسانسور ساختمان مجاز ن ست.

 وان کف شوی را به آن متصل کرد.ج( اگر لوله ی افقی پای ن تری طبقه ی ساختمان زیر کف چاه باشد، می ت

 د( اتصال کف شوی چاه آسانسور به شبکه ی لوله کشی فاضالب ساختمان باید به طور غ رمستق م باشد.

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

 است. صحیح د گزینه    

 

یاد دارا  چناد دو  اتاق سه نفره اسات حاداقم با 70یک ساختمان خوابگاه دانشجویی پسرانه که دارا   (11

 باشد؟ 

 24د(    27ج(    20ب(    30الف( 

 29الف، صفحه  -2-3-2-16، جدول 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

نفر یک عدد دوش بایستی در نظر گرفته شود، ت ههداد کههل   8طبق جدول برای خوابگاه ت داد دستشویی به ازاء  هر  توضیح:

 است با:افراد برابر 

70 × 3 =  نفر 210

 ت داد دوش برابر است با:
210
8

= 26/25 ≅   عدد27

 است. صحیح ج گزینه    



 

 

لوله کشی توزیع آب مصرفی داخم ساختمان ممکن است از شبکه   آب آشاامیدنی شابکه شاهر  یاا از  (12

 شبکه   آب خصوصی، یا از شبکه   آب غیرآشامیدنی باشد. در این حالت ها چه شرایطی باید رعایت شود؟  

یههد از شههبکه ی آب شههبکه ی آب آشههام دنی با -الف( شبکه آب شهههری بایههد از شههبکه ی آب خصوصههی کههامال جههدا باشههد

مصارف آب حمام، پخت و پز، یا تول د مواد خوراکی و دارویی و پزشکی منحصرا باید از شههبکه  -غ رآشام دنی بک ی جدا باشد

 ی آب آشام دنی باشد.

ب( شبکه آب شهری آشام دنی ممکن است با شبکه ی آب آشام دنی خصوصی مشترک باشد= شبکه ی آب آشام دنی بایههد 

مصارف آب پخت و پز یا مواد خههوراکی و دارویههی و پزشههکی منحصههرا بایههد از  -غ رآشام دنی بک ی جدا باشد از شبکه ی آب

 شبکه ی آب آشام دنی باشد.

شههبکه ی آب خصوصههی و شههبکه ی آب  -ج( شبکه آب آشام دنی باید از شههبکه ی آب غ رآشههام دنی بههه ک ههی جههدا باشههد

 حمام و پخت و پز باید منحصرا از آب آشام دنی باشد.مصارف آب  -غ رآشام دنی ممکن است مشترک باشد

شبکه ی شهری آب آشام دنی  -د( مصارف آب پخت و پز و تول د مواد خوراکی و پزشکی باید منحصرا از آب آشام دمی باشد

 ممکن است با شبکه ی آب آشام دنی خصوصی مشترک باشد.

 40، صفحه 2-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

میلی متر از جنس فوالد گالوانیزه، جنس شیر آال  و نوع اتصاال  50رو  یک لوله توزیع آب مصرفی به قطر  (13

 چه باید باشد؟ 

 الف( ش راالت برنجی یا برنزی و اتصاالت دنده ای

 اتصال ف نجیب( ش ر آالت برنجی یا برنزی با اتصال دنده ای و یا ش ر آالت چدنی با 

 ج( ش رآالت چدنی و اتصاالت ف نجی

 د( نوع ش ر آالت و اتصاالت به فشار کاری س ستم بستگی دارد

 54(، صفحه 2-)الف 6-4-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   توضیح:

م  ی متر، ش رها باید از جنس برنج یا برنز مخصههوا اتصههال دنههده ای باشههد.  50در لوله کشی های فوالدی گالوان زه، تا قطر 

م  ی متر باید از جنس برنج یا برنز مخصوا اتصال دنده ای و یا چههدنی مخصههوا اتصههال  100تا  65ش رهای به قطر نامی 

 م  ی متر باید از جنس چدن و مخصوا اتصال ف نجی باشد.   150و  125ف نجی باشد. ش رهای به قطر نامی 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسایم زیست محیطی بر عهده کدام مرجع می باشد؟ (14

 د( شهرداری     ج( مالک    ب( ناظر  الف( مجری

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

 است. صحیح الف گزینه    



 

 

باا حاداقم  بر ثانیه 5/0متر و سرعت  8/0با عرض  ی پله برق یکحداکثر تعداد افراد جابجا شده در ساعت با  (15

  باشد؟ ی چند نفر م

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

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

 توضیح:

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

 است. صحیح ج گزینه     

 

 اتصال لوله گالوانیزه آب به آب گرمکن به کدام یک از رو  ها  زیر می تواند صور  گیرد؟   (16

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

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

 ب گرمکن باشد.سانتی متری از آ 20ج( توسط یک پوشت که در فاص ه 

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

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

 کدام یک از عبارا  زیر در ارتباط با اتصال زمین دستگاه ها  الکتریکی صحیح نمی باشد؟ (17

الف( پوشش ها و زره کابل های برق لوله ها بست ها و هم چن ن حفاظ و سایر قسمت ف ههزی وسههائل و تجه ههزات برقههی کههه 

 مستق ما تحت فشار جریان برق ن ستند باید اتصال مطمئن به زم ن داشته باشند.

 ب( س م های اتصال به زم ن باید اتصال مطمئن به زم ن داشته باشند.

 ج( س م های اتصال به زم ن باید دارای ضخامت کم و مقاومت زیاد باشند.

 د( موارد الف و ب

 42، صفحه 17-1-6-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 در سیستم تبرید مستقیم:  (18

 الف( اوپراتور یا کندانسور س ستم با هوا یا ماده دیگری که باید سرد یا گرم شود در تماس مستق م است.

 ب( اوپراتور س ستم با هوا یا ماده دیگری که باید سرد و یا گرم شود در تماس مستق م است.

 ج( کندانسور س ستم با هوا در تماس مستق م است.

 س ال ثانویه که با عمل تبرید سرد و یا گرم شده، با تماس مستق م، هوا یا ماده دیگری را سرد یا گرم می کند.د( یک 

 16، صفحه 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    



 

 

واحد باید حاداقم چقادر باشاد؟ )تعاداد  40ظرفیت و تعداد مخازن یخیره آب در مجموعه آپارتمان دارا   (19

 نفر فرض شود(   4نفرا  هر واحد 

 ل تر 24000ب( یک مخزن به ظرف ت   ل تر 12000الف( یک مخزن به ظرف ت 

 ل تر 16000د( دو مخزن به ظرف ت   ل تر 6000ج( دو مخزن هر یک به ظرف ت 

 63و  61، صفحات 7-ث 1-6-3-16ب و -1-6-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  اب:جو

 ل تر آب ذخ ره می کن م. 75در شبانه روز برای هر نفر  توضیح:

40 × 40 × 75 = 12000𝑙𝑖𝑡 

 است. صحیح ج گزینه    

 

 برا  حفاظت از شبکه آب آشامیدنی، شیر سرشلنگی آبیار  محوطه با چه وسیله ا  باید مجهز باشد؟  (20

 ب( یک ش ر یکطرفه و یک خالء شکن     الف( فاص ه هوایی

 د( هر یک از الف و ب و ج    ج( ش ر یکطرفه دو تایی  

 70، صفحه 1-پ 4-7-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

موقت دست کم  متر است. تعداد پله ها  3اختالف ارتفاع بین طبقه همکف و اول ساختمان در حال احداث  (21

 چند عدد باید باشد؟

 پ ه 11د(   پ ه 12ج(   پ ه 13ب(   پ ه 14الف( 

 54الف، صفحه -2-4-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 سانتی متر بوده لذا حداقل پ ه با احتساب حداکثر ارتفاع محاسبه می شود ی نی: 22حداکثر ارتفاع پ ه  توضیح:

3m = 300cm ⇒
300cm
22cm

= 13/63 ≈ 14 

 است. صحیح الف گزینه    

 

 ساطح حاداقم .اسات ثانیه بر متر 3 آسانسور سرعت .است مترمربع 5/2 آسانسور  چاه مقطع مساحت (22

 باشد؟ باید مترمربع چند آسانسور چاه هوا  تخلیه دریچه

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

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

 .است صحیح ج گزینه    

 

 رعایت کدامیک از شرایط زیر الزامی است؟   IIو  Iدر انتخاب هواکش نوع  (23

 باید از نوع نصب روی خط باشد. IIالف( هواکش هود از نوع 

 باید در خارج از مس ر جریان هوای تخ  ه قرار گ رد.   IIب( موتور برقی هواکش هود نوع 



 

 

 باید در خارج از مس ر جریان هوای تخ  ه قرار گ رد. Iج( موتور برقی هواکش هود نوع 

 باید مجرایی برای تخ  ه روغن در نظر گرفته شود. IIد( در کف محفظه هواکش هود نوع 

  62، صفحه ، قسمت ب6-6-5-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 باید در خارج از مس ر جریان هوای تخ  ه قرار گ رد. Iموتور برقی هواکش هود نوع  -ب توضیح:

هواکش و موتور برقی آن باید در مکانی و به ترت بی نصب شود که دسترسی به آن آسان باید و بازدیههد سههرویس و نگهههداری 

 آن به سهولت انجام گ رد.  

 است. صحیح ج گزینه    

 

 در دیگ ها  آب گرم تاسیسا  گرمایی نصب چه کنترل هایی الزامی است؟   (24

   ب( کنترل سطح پای ن آب    الف( کنترل دمای آب

 د( گزینه های الف و ب    ج( کنترل دمای دود

 89)الف( ، صفحه  1-6-7-14)الف( و بند  1-5-7-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

در یک ساختمان لوله کشی فوالد  اب گرم کننده بین دیگ آب گرم و رادیاتورها یاا فان کویام هاا بایاد  (25

طراحی و اجرا شود. در این لوله کشی، اتصال لوله به لوله، لوله به فیتینگ یا فیتینگ به فیتیناگ چگوناه بایاد 

 انجام شود؟

ایههنچ( و  5م  ههی متههر ) 125یابد از نوع دنده ای باشد و از قطر نامی  اینچ( اتصال 4م  ی متر ) 100الف( در قطرهای نامی تا 

 بزرگ تر از آن اتصال یابد از نوع جوشی و ف نجی باشد. 

2م  ههی متههر ) 65اینچ( اتصال یابد از نوع دنده ای باشههد و از قطههر نههامی  2م  ی متر ) 50ب( در قطرهای نامی تا 
1

2
ایههنچ( و 

  وع جوشی و ف نجی باشد.بزرگ تر از آن اتصال یابد از ن

1م  ی متر ) 40ج( در قطرهای نامی تا 
1

2
اینچ( و بزرگ  2م  ی متر ) 50اینچ( اتصال یابد از نوع دنده ای باشد و از قطر نامی 

 تر از آن اتصال یابد از نوع جوشی و ف نجی باشد.

 124، صفحه 3-الف-7-3-10-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه    

 

مخزن دفنی سوخت مایع که در محم عبور وسایم نقلیه نصب می شود، پوشش رو  آن می تواناد باه چاه  (26

 صور  باشد؟ 

 سانتی متر باشد. 90الف( پوشش خاک روی مخزن حداقل 

 سانتی متر با بتن مس ح پوشانده شود. 10سانتی متر خاک داشته باشد و روی آن به ضخامت  45ب( روی مخزن حداقل 

 سانتی متر پوشش خاک داشته باشد. 60روی مخزن حداقل ج( 

 سانتی متر با بتن مس ح پوشانده شود. 25د( روی مخزن به ضخامت حداقل 

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



 

 

   است. صحیح الف گزینه    

 

 باید چند دستگاه باشد؟طبقه، دست کم  10تعداد آسانسورها  یک ساختمان  (27

 دستگاه 2ب(      الف( یک دستگاه

 دستگاه 3د(    ج( به محاسبات ظرف ت بستگی دارد

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

 است. صحیح ب گزینه    

 

  تواند باشد؟ ی دار مقدرجه چه م 33 یبش یهبا زاو ی حداکثر سرعت پلکان برق (28

 متر بر ثان ه   5/0د(   متر بر ثان ه  1ج(  متر بر ثان ه 75/0ب(  متر بر ثان ه 6/0الف( 

 40، صفحه 7-1-3-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

 

به کدام یک از کارگران ساختمانی بایستی به ترتیب و وسایلی همچون ساعد بند، چکمه پالستیکی، کمربند  (29

 ایمنی و ماسک تحویم داد؟  

 الف( به ترت ب چاه کن، عایق کار، راننده جراثقال

 ب( به ترت ب عایق کار، بتن ریز، اسک ت کار

 ج( به ترت ب کاشی کار، آسفالت کار، چاه کن

 ک  ه کارگران ساختمانی تجه زات ایمنی ذکر شده بایستی تحویل شود.د( به 

 75و  27، صفحات 5-3-10-12و بند  4-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ب گزینه   

 

درجه سانتی گراد دارند به  65به چه ترتیب می توان تخلیه آب دستگاه ها  گرم کننده را که دما  باالتر از  (30

 شبکه فاضالب ساختمان انتقال داد؟

 ب( با ش ر قطع و وصل     الف( مستق م  

 د( با کمک س فون    ج( با مخزن و فاص ه هوایی

 92پ، صفحه  7-2-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 کدام گزینه در مورد نصب لوله دفنی آب و فاضالب در محوطه خصوصی ملک درست است؟   (31



 

 

سانتی متر پای ن تر از لوله آب قرار گ رد و در صورت اجرای هم سطح، حداقل فاص ه افقههی  30الف( لوله فاضالب باید حداقل 

 متر باشد. 3ب ن دو لوله نباید کمتر از 

سانتی متر پای ن تر از لوله آب قرار گ رد و در صورت اجرای هم سطح، حداقل فاصهه ه افقههی  30ب( لوله فاضالب باید حداقل 

 متر باشد. 2ب ن دو لوله نباید کمتر از 

سانتی متر پای ن تر از لوله آب قرار گ رد و در صورت اجرای هم سطح، حداقل فاصهه ه افقههی  30ج( لوله فاضالب باید حداقل 

 متر باشد. 3ب ن دو لوله نباید کمتر از 

سانتی متر پای ن تر از لوله آب قرار گ رد و در صورت اجرای هم سطح، حههداقل فاصهه ه افقههی  30د( لوله فاضالب باید حداقل 

 متر باشد. 1ب ن دو لوله نباید کمتر از 

 103، صفحه 12 -، قسمت پ3-4-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 (1379آیر  -نظار  -دستگاه ها  تاسیسا  مکانیکی در فیاها  با خطر: )تاسیسا  مکانیکی  (32

 الف( نباید نصب شوند.

 ب( با رعایت نکات ایمنی می توانند نصب شوند.

 ج( فقط دستگاه های با ش  ه ی باز نباید نصب شوند.

 د( فقط دستگاه های با موتور الکتریکی جرقه را نباید نصب شوند.

 30، صفحه 2-4-3-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 است. صحیح الف گزینه    

 

کیلوگرم که مقابم یکدیگر استقرار یافته اناد،  1000دستگاه آسانسور  5مساحت  موتورخانه آسانسور، برا   (33

 تقریبا برابر است با ............ مترمربع. 

 35د(    45ج(    40ب(    56الف( 

 22، صفحه 3-5-2-2-15، جدول 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح الف گزینه    

 

 متر در ثانیه، موتورخانه آسانسور باید:  5آسانسورها  با سرعت در  (34

 الف( در باالی چاه آسانسور استقرار یابد

 ب( باید در پای ن و مجاور آسانسور استقرار یابد.

 ج( می تواند در باال یا مجاور آسانسور استقرار یابد.

 د( بر اساس ظرف ت بررسی می شود.

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

 است. صحیح الف گزینه    



 

 

 اندازه گیر  لوله ها  آب باران بر مبنا  دست کم چه میزان بارندگی باید انجام شود؟ (35

 م  ی متر بارندگی در ساعت 100الف( بر مبنای 
 ساله از آمارهای رسمی 100برگشت ب( حداکثر بارندگی لحظه ای در محل پروژه در یک دوره 

 ساله از آمارهای رسمی 50ج( حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت در محل پروژه در یک دوره برگشت 
 ساله از آمارهای رسمی 30د( حداکثر بارندگی در مدت یک ساعت در محل پروژه در یک دوره برگشت 

 122ه ، صفح4-الف 1-2-6-16، بند 16: بر اساس کتاب مبحث جواب

 است صحیح د گزینه    

 

 در. مای شاود اساتفاده خاکستر  آب سیستم از مسکونی  ویال  یک توالتها  تانکها  فال  تغذیه برا  (36

 ترتیاب باه خاکستر  آب مخزن حجم حداکثر و حداقم باشد، لیتر 80تانکها  فال  برا  روزانه که نیاز صورتی 

 باشد؟ باید لیتر چند

 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    

 

نیاز فیا  ساختمان چاه کنترل همزمان دما و رطوبت هوا و توزیع مناسب آن به منظور تامین شرایط مورد  (37

 نام دارد؟  

 د( تهویه  ج( تهویه مطبوع  ب( تصف ه هوا  الف( ت ویض هوا

 10، صفحه 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 متار را باه هام متصام  5/6در یک فروشگاه پلکان برقی به عرض یک متر دو طبقاه باا اخاتالف ارتفااع  (38

 می کند. حداقم چند پله تخت باید در ورود  و خروجی پلکان برقی در نظر گرفته شود؟  

 پ ه تخت در خروجی 4پ ه تخت در ورودی و  2الف( حداقل 

 تخت در خروجیپ ه  2پ ه تخت در ورودی و  2ب( حداقل 

 پ ه تخت در خروجی  1 3پ ه تخت در ورودی و  3ج( حداقل 

 پ ه تخت در خروجی 1پ ه تخت در ورودی و  1د( حداقل 

 45، صفحه 2-4-3-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث  جواب:گزینه ج صحیح است.

 است. صحیح ج گزینه     

 

در صور  احتمال وقوع خطر جانی در کارگاه چه کسی موظف است فورا کار را متوقف نماید و کارگران را از  (39

 محم احتمال وقوع حادثه دور نماید؟ 



 

 

 د( نگهبانان کارگاه  ج( کارفرما  ب( مهندس ناظر  الف( مجری

 9، صفحه 6-5-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 ساعت در مترمکعب چند حداقم مکانیکی  صور  به نفر 600 ظرفیت با سینما سالن یک هوا  تعویض برا  (40

 است؟ نیاز مورد بیرون از ورود  هوا 

1  )7560               2 )7000                 3 )2100              4 )4200 

 41صفحه  4-4-4-14و جدول  40صفحه  4-4-4-14بند ،  14 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 توضیح: 

 .باشد( 4-4-4-14)کم مطابق جدول مقداری هوای ورودی از ب رون باید دست 14-4-4-4

𝒬 ⇒ 600 × 3/5 = 2100
𝑙𝑖𝑡

𝑠𝑒𝑐
×

1𝑚3

1000𝑙𝑖𝑡
×

3600𝑠𝑒𝑐

1ℎ𝑟
= 7560

𝑚3

ℎ𝑟
 

 .است صحیح الف گزینه    

 

یک سینگ دو لنگه دارا  یک سیفون مشترک است. حداکثر فاصله افقی خروجی لگن تا سیفون مشاترک  (41

 چقدر باید باشد؟ 

 سانتی متر 50ب(   الف( اجرای س فون 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    

 

 مدتا کدامیک از گازها  زیر است؟ گاز طبیعی موجود در سیستم لوله کشی ع( 42

 ب( متان   الف( مخ وطی از بوتان و پروپان

 د( پروپان      ج( بوتان

 5، صفحه 34، بند 17بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 مخ وط پاالیش شده ه دروکربن های گازی عمدتا متان است که از پاالیش ها به نقاط مصرف منتقل می شود. توضیح:

 است. صحیح ب گزینه    

 

در زمان تخریب یک ساختمان دو طبقه که یک متر از پیاده رو فاصله دارد  و ارتفاع آن نسبت به کف پیاده  (43

 متر است برا  ایمنی عابران کدامیک از اقداما  زیر باید انجام شود؟   7رو 

 ب( نصب عالئم هشدار دهنده   الف( احداث راهرو سرپوش ده موقت

 د( قرار دادن دو نرده حفاظتی متحرک در عرض پ اده رو  م خطرج( گماردن یک کارگر با پرچم اعال



 

 

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

ایجاد راهرو سرپوشیده موقتی در معبر عمومی مجاور کارگاه ساختمانی در کدام یک از موارد زیار ضارور   (44

 است؟  

 متر از راه عبور عمومی 3متر ارتفاع در فاص ه کمتر از  8الف( بنای دو طبقه یا 

 متر از راه عبور عمومی 4متر ارتفاع در فاص ه کمتر از  8ب( بنای دو طبقه با 

 متر از راه عبور عمومی 8متر ارتفاع در فاص ه کمتر از  16طبقه یا  4ج( بنای 

 متر ارتفاع 16طبقه یا  4د( بنای ب ش از 

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

 در کار با سیلندرها  گاز، کدام یک از موارد زیر باید مورد توجه قرار گیرد؟ (45

الف( ش ر اینگونه س  ندرها باید با دست و بدون استفاده از چکش و یا آچار باز شود و در صورت لزوم از آچارهههای مخصههوا 

 استفاده شود.

سهه  ندر و شهه ر آالت بهها دسههت هههای آلههوده بههه روغههن ب( در مورد س  ندرهای گاز اکس ژن، کارگران باید از دست زدن بههه 

 خودداری نمایند.

 ج( موارد الف و ب  

 د( ه چکدام

  19،قسمت های الف و ث، صفحه 7-4-2-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

1در لوله کشی گاز ( 46

2
آپارتمان(  10پوند بر اینچ مربع، در یک مجتمع مسکونی پنج طبقه دو واحد  )جمعا  

 حداکثر افت فشار گاز بین رگوالتور تا دورترین مصرف کننده چقدر باید باشد؟ 

 پوند بر اینچ مربع 25/0ب(    م  ی متر ستون آب 7/12الف( 

 مربعپوند بر اینچ  125/0د(    م  ی متر ستون آب 4/25ج( 

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

 م  ی متر ستون آب می باشد. 7/12افت فشار ب ن رگوالتور و دستگاه های گازسوز  توضیح:

 است. صحیح الف گزینه    

 

در مورد  ینهاست. کدام گز ینچا 3مصرف کننده  یک  مربع برا ینچقطر لوله انشعاب گاز با فشار و پوند بر ا( 47

 است؟  یحمصرف صح یراندازه ش



 

 

     ینچا 3( الف

 شود. یبه لوله متصل م یلکه با استفاده از تبد ینچا 2ب( 

1 (ج
1

2
 شود.  یبه لوله متصل م یلکه با استفاده از تبد ینچبا ا 

2د( 
1

2
 شود. یبه لوله متصل م یلکه با استفاده از تبد ینچا

 42، قسمت ب، صفحه 3-2-5-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 طبق این بند ش رها می توانند نصف لوله ها قطر داشته باشند. توضیح:

 است. صحیح ج گزینه    

 

 بارنده  شبکه که مسافرخانه یک برا  حریق از فرار منظور به خروج دسترس پیمایش مسیر طول حداکثر(  48

 باشد؟ باید متر چند ندارد، حریق اطفا 

1  )45                    2 )75                     3 )60                      4 )90  

 69و  32 صفحه ،   1-2-3-6-3و جدول  6-2-3، جدول  3 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 .است صحیح ج گزینه    

 

1گاز  ی در مورد لوله کش یرز  ها ینهاز گز یککدام( 49

4
 است؟  یحصح  فوالد  مربع با لوله ها ینچپوند بر ا 

2( حداقل وزن لوله به قطر الف
1

2
 باشد.    وگرمک 16 یدمتر با 3و طول  ینچا 

 دنده باشد.  11حداقل  یدبا ینچا 2لوله به قطر  یبرا  رت داد دنده درگب( 

2حداقل وزن لوله به قطر ج( 
1

4
 باشد.   وگرمک 13 یدمتر با 5و طول  ینچا 

و  1د( طول قسمت دنده شده برای لوله های به قطر 
1

2
 اینچ با یکدیگر برابر است. 

 38، صفحه 5-4-17، جدول 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

و طول  9برابر با  2ر برای لوله به قطر ت داد دنده درگ  39، صفحه 4-5-4-17، جدول 17بر اساس کتاب مبحث  توضیح:

 با هم برابر است.  2/1و  1قسمت دنده شده برای لوله های به قطر 

𝑚𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑔) − 𝐹𝑜𝑟 − 𝐷(21/2𝑖𝑛) = 3(𝑚) × 6/51(𝑘𝑔/𝑚) = 19/53 > 16 
𝑚𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑔) − 𝐹𝑜𝑟 − 𝐷(11/4𝑖𝑛) = 5(𝑚) × 3/14(𝑘𝑔/𝑚) = 19/57 > 13 

 است. صحیح د گزینه    

 

 در لوله کشی گاز اگر جو  ترک داشته باشد، محم ترک چگونه باید ترمیم شود؟ ( 50

 الف( محل ترک سنگ زده شود و مجددا جوشکاری شود.

 ب( جوش ترک دار باید بریده شود و مجددا جوشکاری شود.

 سرتاسر جوش سنگ زه شود و یک بار دیگر از روی جوش قب ی، جوشکاری به صورت سرتاسری انجام گ رد.ج( 

 د( اگر جوش ترک دار، تست فشار لوله را تحمل کند ن از به ترم م خاصی ندارد.

 51ت، صفحه -5-6-5-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 

 

 است. صحیح ب گزینه    

 

 گازسوز پر مصرف دستگاهی است که: دستگاه ( 51

 ک  و کالری در ساعت باشد. 000/10الف( ظرف ت حرارتی آن حداکثر 

 مترمک ب در ساعت ب شتر باشد. 5/1ب( مقدار گاز مصرفی آن از 

 واحد مسکونی باشد. 5تا  3ج( تام ن کنندگان گرمایش ب ن 

 مترمک ب در ساعت باشد. 2/1مترمک ب ولی کمتر از  8/0د( مقدار گاز مصرفی آن ب ش از 

 65، صفحه 3-الف-7-5-7-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

  است. صحیح ب گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه ها  زیر نادرست است؟ 52

ساقط الف( اگر کاربری یک ساختمان مسکونی به تجاری تغ  ر کند تای دیه لوله کشی گاز اول ه )برای مسکونی( از اعتبار 

 است.

 ب( نصب چراغ روشنایی گازی در فاص ه کمتر از یک متر از پنجره و پرده مجاز ن ست.

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

 د( در هنگام ترک واحد مسکونی برای طوالنی مدت باید ش ر اص ی گاز ساختمان را بست.

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

 .در صورت ترک منزل برای مدت طوالنی، ک  ه ش رهای مصرف دستگاه های گازسوز باید بسته شوند توضیح:

 است. صحیح د گزینه    

 

( در صورتی که مشخصا  حرارتی قاب پنجره ها در گواهی نامه فنی ارائه نشده باشد، ضریب انتقال حرارتای 52

 حرارتی و ضریب انتقال حرارتی قاب پی و  سی به ترتیب چقدر در نظر گرفته می شود؟قاب فلز  با قطع 

1 )2𝑤/(𝑚. 𝑘) − 3/5𝑤/(𝑚. 𝑘)  2 )1/5𝑤/(𝑚. 𝑘) − 3𝑤/(𝑚. 𝑘) 

4 )5𝑤/(𝑚. 𝑘) − 2/5𝑤/(𝑚. 𝑘)  4 )2/5𝑤/(𝑚. 𝑘) − 5𝑤/(𝑚. 𝑘) 

 112صفحه  ،2-2-9، بند پ 19مبحث  بر اساس کتاب جواب:

 .است صحیح د گزینه    

 

 ( کدام جمله زیر صحیح است؟ 53

( برابر یک eاتصال بازشوهای غ ر 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 غ ر 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، پ وست 19بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 است. صحیح د گزینه    

 

( دوره تناوب بازرسی )قطعا  معمار  و سازه، لوله کشی آب باران، کویم ها  سرمایی و گرماایی و مخاازن 54

 آب گرم( به ترتیب، حداقم چند بار است؟ 

 هر سال دو بار –هر سال دو بار  -هر سه ماه یک بار -الف( هر سال یک بار

 و بارهر سال د -هر سال یک بار -هر ماه یک بار -ب( هر سال یک بار

 هر سال یک بار -هر سال دو بار -هر سال دو بار -ج( هر دو سال یک بار

 هر سال یک بار   -هر سال یک بار -هر سال یک بار -د( هر دو سال یک بار

الههف و  3-2-5-23بنههد  34و صفحه  5-6-22بند  48، و صفحه 8-3-22بند  27، صفحه 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 2-3-5-22بند  37صفحه 

 است. صحیح ج گزینه    

 

رو  تجویز  برا  طراحی پوسته خارجی ساختمان ها برا  کاهش انتقال حرار  در مورد چاه سااختمان ( 55

 هایی کاربرد  دارد؟  

متر مربع و ساختمان های م زم به صرفه  2000طبقه و با زیربنای کمتر از  9تا  1ا در مورد ساختمان های مسکونی الف( تنه

 جویی کم در مصرف انرژی

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

 جویی کم در مصرف انرژی

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

 جویی متوسط در مصرف انرژی

 متر مربع و شهرهای با جم  ت ب ش از یک م   ون نفر 2000د( تنها در مورد ساختمان های با زیربنای کمتر از 

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

 است. صحیح الف گزینه    

 

 کدامیک از گزینه ها  زیر در مورد تاسیسا  پناهگاه و ساختمان ها صحیح نمی باشد؟ ( 56

پناهگههاه الف( برای سوپاپ ضد انفجار در مقابل آثار مکان کی سالح ها، دریچه خروج و تخ  ه هوای آلوده که در دیوار خههارجی 

 قرار دارد باید به ضخامت ضد ضربه مجهز شود.

 مترمک ب کاهش داد. 450نفری مقدار هوای تازه را تا  150ب( هنگام استفاده از ف  تر می توان در یک پناهگاه 



 

 

 در صورت بکارگ ری فن کویل، اجرای لوله ها از کوتاه ترین مس ر صورت گ رد.ج( 

 موتورخانه ها در ساختمان ها باید دوگانه سوز باشند.د( مش ل های حرارتی 

 94، صفحه 6-3-2-7-21، بند 21بر اساس مبحث  جواب:

 است. صحیح ج گزینه    

 

( کدامیک از گزینه ها  زیر در مورد الزاما  مارتبط، پدافناد غیرعامام در تاسیساا  برقای و مکاانیکی 57

 ساختمان ها صحیح نمی باشد؟ 

 رتی موتورخانه ها باید دوگانه سوز باشندالف( مش ل های حرا

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

 ج( به طور ک ی موتور خانه ها تا حد امکان، خارج از ساختمان جانمای شوند.

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

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

 است. صحیح د گزینه    

 

( برا  کدامیک از ساختمان ها  زیر انتخاب فقط یک بازرس حقیقی برا  مراقبت و نگهادار  از سااختمان 58

  کافی می باشد؟

 ب( ساختمان تجاری چهار طبقه، هشت واحدی  الف( ساختمان مسکونی سه طبقه، دوازده واحدی

 د( ساختمان پنج طبقه مسکونی، پنج واحدی   ساختمان تجاری دو طبقه، ده واحدیج( 

 7ردیف سوم، صفحه  1-1-22، جدول 22بر اساس کتاب مبحث جواب: 

برای ساختمان های اداری و تجاری چهار طبقه و کمتر و با حداکثر هشت واحد، حداقل یک بههازرس حق قههی مههورد  توضیح:

 ن از است.

 است. صحیح ب گزینه    

 

 ( ارائه کدام یک از موارد زیر جهت تغییر کاربر  یک ساختمان قابم قبول است؟ 59

 الف( برای ساختمان های تا دو طبقه تغ  ر کاربری بدون کنترل قابل قبول است. 

دارای پروانه اشههتغال بههه ب( تای دیه الزم مبنی بر تام ن مباحث سازه ای مقررات م ی ساختمان از شخص حق قی یا حقوقی 

 کار مهندسی از طرف وزارت راه و شهرسازی

ج( تای د الزم مبنی بر تام ن الزامات مجموعه مباحث مقررات م ی ساختمان برای کاربری جدید از شخص حق قی یا حقههوقی 

 دارای پروانه اشتغال به کار از طرف سازمان راه و شهرسازی  

 ن را تغ  ر کاربری داد.د( به ه چ وجه نمی توان یک ساختما

 16،قسمت الف و ب، صفحه 14-2-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

     است. صحیح ج گزینه    



 

 

 از ساازگار  عادم حکام یاا و ساختمان مّلی  مقررا  مباحث الزاما  از تخلف بر مبنی  اخطاریه ا  ( چنانچه60

 است؟ صحیح زیر ها  گزینه از کدامیک گردد، صادر مسکونی  یک واحد برا  بازرس طرف

 .ندارد وجود مسکونی واحد فروش بابت از محدودیتی الف(

 شههده تأی ههد نسههخه یههک  نهایت در و دهد تحویل خریدار به را تخ ف اخطاریه یا حکم از نسخه یک  مالک  که شرایطی ب( در

 بههه سههاختمان م ههی مقههررات مباحث الزامات با مطابق را ت م رات و اصالحات ک  ه مسئول ت بر اینکه دال را خریدار از م تبر

 دارد. را آن فروش حق دهد تحویل بازرس به گ رد، عهده می

 ج( مالک حق فروش  آن واحد را ندارد.

 .است صح ح دو هر 3 و 2 د( گزینه های

 14، صفحه 4-12-2-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است. صحیح د گزینه    

         


