
برای انجام امور اجرایی یک ساختمان واقع در مجاورت تقاطع یکی از معابر عمومی شهر، ضرورت دارد از یک دستگاه    (1

 جرثقیل استفاده شود. حداقل فاصله استقرار جرثقیل از تقاطع چند متر است؟   
1 )15      2 )25 

 ( محدودیتی وجود ندارد 4  ( یک چهارم عرض بزرگترین معبر تقاطع 3

 39 ،  صفحه3-1-6-12،  بند 12بر اساس کتاب مبحث   :جواب

 است صحیح  الف   گزینه    

 

میزان  2 به  آتش  به  مقاومت  از نظر  در یک ساختمان،  دیوارهای چاه آسانسور  چنانچه  باشد،  ساعت درجه  1(  بندی شده 

 بندی درهای لوالیی آسانسور از نظر مقاومت به آتش کدام است؟ ترین گزینه در خصوص درجهمناسب 
 ( نیم ساعت 1

 ( یک ساعت 2

 ( دو ساعت 3

 بندی دیوارهای چاه آسانسور ندارد. درهای لوالیی آسانسور ارتباطی با درجه  بندی میزان مقاومت به آتش( درجه4

 38 ،  صفحه9-7-2-15،  بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح ب گزینه        

 
 های کابین، در کدام یک از آسانسورها الزامی است؟گیر روی تمام دیواره( نصب یک یا دو ردیف ضربه3

 رها ( تمام آسانسو 1

 دار( آسانسورهای جابجایی افراد با صندلی چرخ 2

 ( آسانسورهای تخت بر و آسانسورهای حمل بار 3

 هر دو صحیح است.   2و  1های ( گزینه4

 36 ،  صفحه19-4-6-2-15،  بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح ج  گزینه        

 
 ترین جواب است؟سوزی کامل استفاده از آسانسورها در مواقع آتشهای زیر در خصوص  ( کدام یک از گزینه4

( باید یک عالمت تصویری در کلیه طبقات به جز طبقه ورودی اصلی در مجاورت هر دکمه آسانسور نصب شود که نشان 1

 پله خروجی و اضطراری را نشان دهد. سوزی از آسانسور استفاده نشود و راه دهد که در مواقع آتشمی
می(  2 نشان  که  شود  نصب  آسانسور  دکمه  هر  مجاورت  در  طبقات  کلیه  در  تصویری  عالمت  یک  مواقع  باید  در  که  دهد 

 پله خروجی و اضطراری را نشان دهد. سوزی از آسانسور استفاده نشود و راهآتش 
ب شود که نشان ( باید یک عالمت تصویری در کلیه طبقات به جز طبقه ورودی اصلی در مجاورت هر دکمه آسانسور نص3

 سوزی از آسانسور استفاده نشود. دهد که در مواقع آتشمی
می4 نشان  که  شود  نصب  آسانسور  دکمه  هر  مجاورت  در  طبقات  کلیه  در  تصویری  عالمت  یک  باید  مواقع  (  در  که  دهد 

 سوزی از آسانسور استفاده نشود.آتش 
 36 ،  صفحه21-4-6-2-15،  بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
 ( در چه صورت کارکرد عادی آسانسور باید متوقف شود؟ )آسانسور نباید حرکت کند(  5

 نشان( در صورت فعال شدن کلید آتش 1

 ( در صورت فعال شدن سیستم اعالم حریق2

 ی اضطراری هاچهیدر( در هنگام باز شدن در و یا 3

 کارکرد عادی آسانسور وجود ندارد. ( محدودیتی در رابطه با توقف 4

 26، صفحه   5-7-2-2-15، بند15بر اساس کتاب مبحث    جواب:



 است صحیح  ج  گزینه    

 
های باالبر ساختمانی از نظر خوردگی، شکستگی و ترک خوردگی در چه دوره های زمانی ها و زنجیرهای دستگاه ( کابل 6

 باید مورد بازدید قرار گیرد؟ 
 ( به صورت روزانه  1

 ( هفته ای یک بار 2

 ( پس از هر بار نصب مجدد در کارگاه جدید و سپس هفته ای یکبار3

 ( پس از هر بار نصب مجدد در کارگاه جدید و سپس ماهی یکبار 4

 44، صفحه   9-2-6-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  الف گزینه        

 
 رفی شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی است؟ (در چه کارگاه هایی مع7
 هایی که گودبرداری عمیق دارند. ( در کارگاه1

 شود.هایی که از مواد قابل اشتعال استفاده می ( در کارگاه2

 متر ارتفاع از روی پی 18متر مربع و یا   3000های با زیربنای بیش از  ( در کارگاه3

 هایی که عمق گودبرداری بیش از نصف ارتفاع ساختمان از تراز خیابان باشد.( در کارگاه4

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

 است  صحیح ج  گزینه        

 
متر استت، بترای  10رو رو فاصله دارد و ارتفاع آن از کف پیادهمتر از پیاده 2( در زمان تخریب یک ساختمان سه طبقه که 8

 ایمنی عابران انجام کدام یک از اقدامات زیر الزامی است؟
 
 ( نصب عالئم هشداردهنده 1

 ( احداث یک راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی 2

 ( قرار دادن دو نرده حفاظتی در عرض پیاده رو  3

 موقت معبر مجاور پروژه در زمان تخریب ( بستن 4

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

 است  صحیح ب گزینه        

 
 در چه کارگاه هایی معرفی شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی است؟   -9

 . هایی که گودبرداری عمیق دارند( در کارگاه1

 شود. هایی که از مواد قابل اشتعال استفاده می( در کارگاه2

 متر ارتفاع از روی پی   18متر مربع و یا    3000های با زیربنای بیش از ( در کارگاه3

 هایی که عمق گودبرداری بیش از نصف ارتفاع ساختمان از تراز خیابان باشد. ( در کارگاه4

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

 گزینه ج صحیح است.      
 

 است صحیح  ج  گزینه    

 
  

متههر اسههت،  10رو رو فاصههله دارد و ارتفههاع آن از کههف پیههادهمتههر از پیههاده 2در زمان تخریب یک ساختمان سه طبقه کههه   -10

 برای ایمنی عابران انجام کدام یک از اقدامات زیر الزامی است؟ 



 ( نصب عالئم هشداردهنده 1

 ( احداث یک راهروی سرپوشیده موقت در راه عبور عمومی  2

 دن دو نرده حفاظتی در عرض پیاده رو   ( قرار دا3

 ( بستن موقت معبر مجاور پروژه در زمان تخریب 4

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

 گزینه ب صحیح است.      
  

 

 است  صحیح ب  گزینه    

 
بازشو با مساحت یکسان انجام می شود اگر  متر مربع به صورت طبیعی و با استفاده از دو    ۲۰تهویه اتاقی به مساحت    )11

 بازشوها به یک پاسیو باز شوند حداقل سطح مورد نیاز برای هر یک از بازشوها چند متر مربع است؟
1 )0.8 
2 )0.4 
3 )0.95 

4 )1.6 
 57( ، صفحه 1 -)الف  3-3-4-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 
 باشد؟   درصد چند باید چگالشی هایپکیج برای تخلیه لوله  شیب حداقل   (۱2
1 )5/0   2 )1   3 )5/1   4 )2 

 35( ، صفحه 1 -)الف  1-7-3-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح ب گزینه        

 
 پایه  مقاومت  حداقل   باشد  مقاوم  کشلوله  وزن   برابر   در   که  گیرد  قرار  ساختمانی  مصالح  از   ایپایه  روی  باید  قائم  دودکش  (13

 باشد؟   ساعت چند باید آتش  برابر در  دودکش
1 )1    2 )2   

 ساعت ۲ بنایی مصالح  از دودکش برای و ساعت  ۳ فلزی  دودکش برای ( ۴    3( 3

 136)چ( ، صفحه   2-1-11-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 
باید چند لوکس 14 موتورخانه، آسانسور  در  و دسترسی  تردد  نواحی  اطراف  و  در کف  نیاز  ( حداقل سطح روشنایی مورد 

 باشد؟ 
1 )50   2 )200   3 )300   4 ) 400 

 24، صفحه   8-5-2-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 
 حداقل عرض و ارتفاع بازشوی در موتورخانه آسانسور به ترتیب باید چند سانتی متر باشد؟  (15
 200و   90 ( 4  220و    90( 3  200و  100( 2  220و  100( 1

 22، صفحه   4-5-2-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  د  گزینه    



 
رو و دیگتر معتابر و های متورد تخریتب، در پیتادهدر خصوص انباشتن متواد و مصتالح و ضتایعات جتدا شتده از ستاختمان(16

 ؟ تر استفضاهای عمومی کدام گزینه صحیح
 پذیر استامکان رو ( با اجازه مهندس ناظر تا یک سوم عرض پیاده1

 ( تحت هیچ شرایطی مجاز نبوده و پیگرد قانونی دارد.2

 پذیر است.( با اخذ مجوز از مرجع رسمی ساختمان امکان3

 پذیر است.رو امکان( حداکثر تا یک دوم عرض پیاده4

 59 صفحه، ۱۰-۱-۸-۱۲ بند،  12کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 
 ؟غلط استهای زیر  کدام یک از گزینه(71

 ( کارگران بتن پاش عالوه بر عینک و سپر محافظتی باید مجهز به سرپوش و سربند حفاظتی باشند.1

ها کههه قطعههات گردنههده دارنههد، از دسههتکش حفههاظتی ( کارگران الزام دارند در حین کار با دستگاه مته برقی و یا سایر دسههتگاه2

 استفاده نمایند.
اند، قبل از اینکه در اختیار افراد دیگری قرار داده شوند باید با آب نیم گرم و های تنفسی که مورد استفاده قرار گرفتهک ( ماس3

 صابون شسته و کامالً ضدعفونی شوند.
 های جوشکاری یا برشکاری قرار دارند بایههد از گههذر حفههاظتی اسههتفاده( کارگرانی که در معرض پاشش فلزات مذاب با جرقه4

 نمایند.

 صفحه،  ۱۲-۴-۱۲ بند،  ۸-۴-۱۲ بند،  ۵-۴-۱۲ بند،  ۴-۴-۱۲ بند،  ۱-۸-۴-۱2  بند،  12کتاب مبحث  بر اساس    جواب:

 30و  29

 است  صحیح ب گزینه        

 
تر مناستبهای قیر جامد، کدام روش نمتایش داده شتده در شتکل بتا ذکتر علتت، در ابتدای کار، به منظور گرم کردن بشکه(18

  ؟است
 

 
 
که در اثر بارگیری، در ناحیه تحتانی بشکه پارگی و یا سوراخ وجود داشههته باشههد. میههزان قیههر مههذاب ( شکل )ب( درصورتی1

 شود.خروجی محدود می
 تر است.با گرم کردن ناحیه تحتانی امکان جابجایی قیر مذاب و ذوب شدن قیر ناحیه فوقانی آسان  ( شکل )الف(2

 شود.ب( با گرم کردن و ذوب شدن ناحیه فوقانی احتمال تجمع گاز و انفجار و ترکیدن بشکه حذف می( شکل )3

 ( شکل )الف( به دلیل جابجایی گرما از پایین به باال، منطقی است گرمایش الزم جهت ذوب نمودن قیر از ناحیه تحتانی باشد.  4

 16 صفحه، (چ) قسمت، 4-4-2-12 بند ادامه،  12کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 
های آجری دارای دمای پایین، حداقل ضخامت دیوارهای دودکش و پوشش داخلتی آن چقتدر استت؟ و اگتر چنتد در دودکش(19

 ؟ معبر دود جداگانه در داخل آن تعبیه شود، آیا نیازی به پوشش داخلی دارد



متههر بههوده و پوشههش میلی 5متر و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلی حههداقل سانتی  25حداقل  ( ضخامت دیوارهای دودکش  1

 که چند معبر دود از آن عبور کند ضروری است.داخلی درصورتی
متر بوده و چنانچههه میلی 20متر و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلی حداقل سانتی  35( ضخامت دیوارهای دودکش حداقل  2

 در آن تعبیه شود به پوشش داخلی نسوز نیازی نیست. چند معبر دود مجزا
متر بوده و چنانچههه میلی 16متر و ضخامت مصالح نسوز پوشش داخلی حداقل سانتی  20( ضخامت دیوارهای دودکش حداقل  3

 های متعدد ساخته شود، به پوشش داخلی نسوز نیازی نیست.با چند معبر دود مجزا برای تخلیه دود دستگاه
متههر بههوده و اگههر میلی 10متر و ضخامت مصالح نسوز پوشههش داخلههی حههداقل سانتی  20دیوارهای دودکش حداقل    ( ضخامت4

 چند معبر دود مجزا در آن تعبیه شود به پوشش داخلی نسوز نیازی نیست.

 ۱۴۴ صفحه( 2-،قسمت )الف(و)ب۲-۶-۱۱-۱۴ بند،  14کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 
 

 ؟های تأسیسات مکانیکی صحیح استهای زیر در مورد نصب دستگاهکدام یک از گزینه  (20

شههود، انههدازه دریچههه ( درهرصورت اگر دستگاه تأسیسات مکانیکی که باید در دسترس باشد در اتههاقکی زیههر کههف نصههب می1

 متر باشد.سانتی  75×  75دسترسی آن نباید کمتر از  

متر کههه بخشههی از آن سههانتی 120تواند فقط یههک در بهها عههرض حههداقل شود میبخار نصب میای که در آن دیگ ( موتورخانه2

 امکان جابجایی هوا را دارد، داشته باشد.
 40( در صورت نیاز به سکویی برای دسترسی و تعمیرات دستگاه تأسیسات مکانیکی که روی شیروانی یههک ویههال بهها شههیب 3

 متر باشد.سانتی  60ید کمتر از درصد نصب شده است، عمق آن از هر طرف نبا

 اینچ زیر آن قرار گیرد. 3شود باید پی دستگاه حداقل به ارتفاع ( اگر دستگاه تأسیسات مکانیکی روی کف نصب می4

 بنههد و( ۲) قسههمت ،۲-۶-۳-۱۴ بنههدهای/  ۳۲ صههفحه ،(ب)  قسههمت  ،۲-۵-۳-۱۴  بنههد،  14کتاب مبحث  بر اساس    جواب:

 ۳۵ صفحه ،(ب) قسمت ،۴-۶-۳-۱۴ بند ادامه/  ۳۴ صفحه ،(الف) قسمت  ،۱۴-۳-۶-۳

 است  صحیح  الف گزینه        

 
21 

  باشد حداقل  عرض و  ارتفاع بازشوی در  موتورخانه آسانسور  به ترتیب باید چند سانتی متر  
 220و 100الف(  
 200و 100ب(
 200و 90(  ج
 200و  90د(

  جواب :بر  اساس کتاب مبحث 15، بند 15-2-2-5-4 ، صفحه 22
 .گزینه د صحیح است    

 است حیح ص د  گزینه    

 
 یک   متری،  16بر  مع  یک  مجاورت   در   واقع  متر  ۱۰  ارتفاع   به  مسکونی   فرسوده   ساختمان   یک  تخریب   با  است  نظر  در  ( 22

  خواهد  الزامی  معبر  این  در   موقت  سرپوشیده  راهرو   احداث   صورتی  چه  در .  شود  احداث  متر  ۲۰  ارتفاع  به  جدید  ساختمان
  بود؟
  داشته   فاصله  معبر   با  متر   ۸  از   کمتر   احداث  دست  در   ساختمان  و   متر   ۵  از  کمتر   تخریب  دست  در   ساختمان  کهدرصورتی(  1

 . باشد
 باشد متر  ۵ از کمتر شده یاد معبر از احداث شرق  در و تخریب دست در هایساختمان فاصله کهدرصورتی( 2

  متری  ۵  از  کمتر  فاصله  در  جدید  ساختمان  با  و   بوده  متر  4  از  کمتر  شده  یاد  معبر  از  تخریب  دست  در  فاصله  کهدرصورتی(  ۳

 .شود احداث معبر از
 .  است الزامی شده پو  سر  راهرو  احداث شرایطی هر  در احداث، و   تخریب زمان بودن  طوالنی به توجه با( 4

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



 است صحیح  ج  گزینه    

 
   باید: روندمی کار به سبک و سنگین  کارهای برای ترتیب به که داربستی جایگاه  برای چوبی  هایتخته گاهتکیه فاصله( 23

 باشد متر  2/ 5 و متر  5/1( ۲   . باشد متر  ۲ و متر ۲( ۱

 متر باشد  3/ 5 تواندمی هاگاهتکیه  فاصلة حداقل( 4   .  باشد متر  2/ 3 و 8/1( ۳

 50، صفحه 4-2-7-12بند ،  12مبحث بر اساس کتاب   واب:ج

 است صحیح  ج  گزینه    

  2/1  آن   گازسوز   دستگاه   نصب   فضای  حجم  که  معمولی  درزبندی  با   ساختمانی   مورد   در  زیر  های گزینه  از  یک   کدام  ( 24
 ؟  است صحیح باشد،می ساعت در کیلوکالری ۲۰۰ برای مترمکعب

 .است کافی  احتراق هواي تأمین برای فضا  آن داخل به هوا نفوذ با طبیعی  هوای تعویض( 1

 .نیست کافی  احتراق هواي تأمین برای فضا  آن داخل به هوا نفوذ با طبیعی  هوای تعویض( ۲
 . شود تأمین مناسب مساحت به ایدهانه با و   مجاور فضای از باید طبیعی  هوای تعویض( ۳
ً   و   کانال  توسط مورد این در باید طبیعی  هوای تعویض( 4  شود.  تأمین  ساختمان بیرون  از مستقیما

 111صفحه  ،۱-۲-۹-۱۴ بند، 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
  دستگاه  نصب   سازنده،  دستورالعمل   بر اساس   که  را  مکانیکی  تأسیسات  با  مرتبط  مشعل   دارای  دستگاه   یک  است  نظر  در   ( 25

  گزینه  کدام.  شود  نصب  ساختمان  یک  همکف  طبقه  در   واقع  تأسیسات  اطاق  محل   در   است،  شده  اعالم   سوختنی  غیر   پی  روی
 ؟  است صحیح دستگاه پی مورد  در 
  از  پس  مترسانتی  ۹۰  حداقل  دارد  قرار  دستگاه  مشعل  که  جهتی  در   و  متر سانتی   ۳۰  حداقل  و  طرف   هر   از  دستگاه  پی  از (  1

 یابد  ادامه دستگاه
 یابد  ادامه آن استقرار محل از پس دستگاه، عرض میزان  به حداقل طرف، هر  از باید دستگاه پی( ۲
  محل  از  پس  دارد  قرار   مشعل  که  جهتی  در  دستگاه  عرض   نصف  از  بیش  و  متر سانتی   ۵۰  طرف،   هر   از  باید  دستگاه  پی(  ۳

 یابد  ادامه آن استقرار
 . یابد ادامه دستگاه طرف هر  در دستگاه بعد بزرگترین برابر ۱5 باید دستگاه پی( 4

 32، صفحه ت  -2-5-3-14بند ،  14مبحث بر اساس کتاب   واب:ج

 است صحیح  الف   گزینه    

 
  است،   لیتر  ۲۰۰۰۰  آن  ساالنه  سوخت  مصرف   و  گازوئیل   آن  گرمایی  انرژی  منبع  تنها   که  مسکونی  ساختمان   یک  در   (26

 ؟  اندیشید باید تدابیری چه جدید مخزن آزمایش برای باشد؟ چقدر باید آن  ذخیره مخزن گنجایش
 .شود آزمایش پاسکال کیلو   ۲۵ حداقل فشار  با ساعت دو  حداقل  مدت در دیگر خنثی گاز   هر و   هوا با و لیتر 4۰۰۰( 1
 .  شود آزمایش کیلو پاسکال  16 حداقل فشار با ساعت نیم حداقل  مدت در دیگر خنثی گاز   هر و   هوا با و لیتر ۲۰۰۰( ۲

 شود آزمایش کیلو پاسکال  ۱۰ حداقل فشار  با روزشبانه یک  حداقل  مدت در دیگر خنثی گاز   هر و   هوا با و لیتر ۲۰۰۰( ۳
 شود.  آزمایش کیلو پاسکال ۲۱ حداقل فشار با ساعت  یک  حداقل  مدت در دیگر خنثی گاز   هر و   هوا با و لیتر 4۰۰۰( 4

 164، صفحه  2-4-12-14 بند و  150، صفحه  2-2-12-14 بند،  14مبحث بر اساس کتاب   واب:ج

 است صحیح  د  گزینه    

 

 

 متر باشد :  5/6که ارتفاع پلکان برقی درصورتی (27

  است  الزامی پلكان خروجی و  ورودی   در تخت پله ۲ تعبیه( ۱



 است  الزامی پلكان خروجي و  ورودی   در تخت پله 3 تعبیه( ۲

 .است الزامی خروجی در تحت پله ۲  و  ورودی   در تخت پله 3 تعبیه( ۳

 است. الزامی ورودی در تخت پله ۲ و   خروجی در تخت پله 4 تعبیه( 4

 45، صفحه  2-4-3-15بند،  15مبحث بر اساس کتاب   واب:ج

 است  صحیح ب  گزینه    

 
  آن   شیب   زاویه  حداکثر   باشد،  ثانیه  بر  متر  0/ 5  برقی  پلکان  اسمی  سرعت  اگر  متر،  80/5  ارتفاع   با  برقی  پلکان   یک  در   (28

 ؟  باشد تواندمی درجه چند
 درجه ۲۰( 4  درجه ۳۵( ۳    درجه ۲5( ۲    درجه 40( 1

 40،صفحه  7-1-3-15، 11-1-3-15بند  ،  15مبحث بر اساس کتاب   واب:ج

 است صحیح  ج  گزینه    

 
  چه  به  ندارند،  آسانسور  به  نیاز   که  غیرمسکونی  و  مسکونی  های ساختمان  در  حرکت  اصلی  مسیر   یا  ارتفاع  حداکثر  ( 29

 ؟ است شده تعیین  میزان
 اصلی   مسیر  باالترین  تا  زیرزمین  کف  از  غیرمسکونی  هایساختمان  در  و   همکف  طبقه  کف  از  مسکونی  هایساختمان  در(  ۱

  است شده تعیین  متر  ۷  ساختمان در حرکت
 .  است شده تعیین متر  ۷  عمومی  و  غیرمسکونی هایساختمان در و متر  5/8حداکثر  مسکونی  هایساختمان در ( 2

 اصلی   مسیر  باالترین   تا  زمین  زیر  کف   از  غیرمسکونی  هایساختمان  در  و   همکف  طبقه  کف  از  مسکونی  هایساختمان  در(  3

 است  شده تعیین  متر  ۹  ساختمان در حرکت
  از   طبقه   3  عمومی  و   غیرمسکونی  هایساختمان  در   و  معبر   کف،  تراز   از   طبقه  4  حداکثر  مسکونی  های ساختمان  در (  4

 است. شده تعیین زیرزمین 
 71صفحه  3و پیوست   9، صفحه 2-1-2-15 بند،  15مبحث بر اساس کتاب   واب:ج

 است صحیح  الف   گزینه    

 
عبور بار   ،شود که در هر صورتمتوجه مییک کارگاه،برای   (تاورکرین) باالبر دستگاه  جانمایی  در یک مهندس مجری  (30

 ؟های زیر در این رابطه صحیح استکدام یک از گزینه .انجام شود   گانباید از روی ملک یکی از همسای
ک (  1 ً باید موضوع  مل  تبا ساکنین  و  مالک  شود  کبه  داده  از    ،اطالع  بار  عبور  مرجع رسمی ملضرورت  توسط  ک همسایه 

 . ایمنی الزم به عمل آید تمهیداتو  گرددساختمان تایید 
 اخذ شود. باید موافقت محضری مالک ملک مجاور  (اور)تقبل از نصب باالبر  (2

 . کند  نظرصرف ور(تا)مهندس مجری مجاز به این کار نیست و باید از نصب باالبر (  3

 . ایمنی الزم به عمل آید تمهیداتملک مجاور در برابر خطرات احتمالی بیمه شده و (  4

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

 است  صحیح  الف   گزینه    

 
 ؟های حفاظتی صحیح استکدام یک از عبارات زیر در مورد وسایل و سازه( 31
 .متر باشد 1باید حداقل  دارشیبو سطوح  پلهراهارتفاع نرده حفاظتی موقت ( 1

 . باشدب نرده حفاظتی نمی نصمتر باشد نیازی به  2ارتفاع سقوط افراد کمتر از  ( هرگاه2

 .کار نصب گردد  سکویا طبقه یمتر باشد باید نرده حفاظتی موقت از کف  2/1ارتفاع سقوط افراد بیش از  ( هرگاه3

 .عمودی باشد هایپایهمتر دارای  2/ 5نرده حفاظتی باید در فواصل حداکثر ( 4

 33، صفحه  2-2-5-12، بند 12اساس کتاب مبحث بر  جواب:

 است  صحیح  ج  گزینه    

 



م راهنمایی و رانندگی ئدر نزدیک تقاطعی که فاقد عال  ،بتن در معبر عمومی  پمپدر یک کارگاه ساختمانی برای استقرار  (  32

 ؟است  تقاطععنوان حداقل فاصله قابل قبول استقرار این پمپ از به های زیر کدام یک از گزینه .مجوز اخذ شده است ست،ا
 متر   20( 4  متر    18( 3  متر   15( 2  متر   12( 1

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

 است  صحیح   ب  گزینه    

 
 ؟صحیح است  ذیل کدام یک از عبارات  زیستمحیطدر رابطه با مسئولیت ایمنی بهداشت کار و حفاظت ( 33

 . تواند خارج از ساعات عادی کار به تنهایی مشغول به کار شودکارگر می(  1

 . فقط سازمان نظام مهندسی ساختمان باید بر عملکرد سازنده و مهندس ناظر نظارت کند( 2

کارگیری شخص ذیصالح و آشنا به مسائل ایمنی گودبرداری به عنوان مسئول ایمنی کارگاه گودبرداری  به هاگودبرداریدر ( 3

 .الزامی است
باشد و دو  متر می  80/2مترمربع مساحت داشته و ارتفاع هر طبقه نیز    550هر طبقه  که  طبقه  شش  برای یک ساختمان  (  4

و   زیرزمین  در  معرفی    4طبقه  است  زمین  باالی  حفاظت  طبقه  و  کار  بهداشت  ایمنی  مسئول  عنوان  به  ذیصالح  شخص 

 .زیست الزامی استمحیط
 9، صفحه  5-5-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  د  گزینه    

 
شود اگر  مترمربع به صورت طبیعی و با استفاده از دو بازشو با مساحت یکسان انجام می  20تهویه اتاقی به مساحت  (  34

 ؟مورد نیاز برای هر یک از بازشوها چند مترمربع است سطححداقل  ،به یک پاسیو باز شوند بازشوها 
1 )95 /0   2 )40 /0   3 )80 /0   4 )60 /1 

 39( ، صفحه 1قسمت)الف( جزء ) 3-3-4-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  الف   گزینه    

 

 دمای فضای موتورخانه آسانسور در زمان کارکرد آسانسور باید چقدر باشد؟( 35

 درجه سلسیوس  40( حداقل صفر و حداکثر 1

 درجه سلسیوس 40و حداکثر    5( حداقل 2

 درجه سلسیوس 45حداکثر  و   5( حداقل 3

 درجه سلسیوس  45( حداقل صفر و حداکثر 4

 24صفحه   9-5-2-2-15، بند   15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  ب گزینه     

 
ساختمان   (36 این  ساالنه  سوخت  مصرف  مقدار  اگر  شود.  می  تامین  گازوئیل  سوخت  از  تنها  ساختمانی  گرمایی  انرژی 

 گزینه حداقل مخزن یا مخازن سوخت مورد نیاز این ساختمان را نشان می دهد؟ لیتر باشد، کدام  150.000

 لیتر  20.000مخزن هر کدام به ظرفیت  2( 1

 لیتر  25.000مخزن به ظرفین  1( 2

 لیتر  15.000مخزن هر کدام به ظرفیت  3( 3

 لیتر 15.000لیتر هر کدام به ظرفیت  2( 4

 150صفحه   2-2-12-14، بند   14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  د گزینه     

 
 حداکثر طول مجاز کانال قابل انعطاف برای اتصال به دریچه هوا چند سانتی متر است؟  (37

1 )150    



2 )250   

3 )425     

4 )345 

 72قسمت )ب(  ، صفحه   4-3-6-14، بند   14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  ج گزینه     

 
لیتر چند اینچ    20.000و    15.000و    10.000حداقل اندازه لوله هواکش مشترک سه مخزن گازوئیل به ظرفیت های    ( 38

 است؟ 

1  )2
1

2
 

2 )2 

3 )3 

 ( امکان استفاده از هواکش مشترک برای این سه مخزن وجود ندارد.4

 159( صفحه 1-قسمت)پ  2-3-12-14، بند   14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  فال گزینه     

انسان   (39 گاراژهای بسته در هنگام روشن بودن خودرو یا حضور  و  حداکثر مقدار مجاز منواکسید کربن در پارکینگ ها 

 است؟ ppmچند 

1 )40    

2 )50 

3 )75 

4 )25 

 43صفحه   6-4-4-14، بند   14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  د گزینه     

 
حداقل عرض و ضخامت تخته های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می گیرند به ترتیب باید چند میلی   ( 40

 متر باشد؟
 50و  250( 1

 30و  200( 2

 40و  190( 3

 50و  220( 4

 50صفحه    4-2-7-12، بند   12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  الف گزینه     

 
 وسایل ارتباطی برای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتش نشانی در کدام کارگاه های ساختمانی الزم است؟   (41

 ( در همه کارگاه های ساختمانی 1

 طبقه 5( در کارگاه های ساختمانی یا اسکلت فلزی و ارتفاع بیش از 2

 طبقه 5( در کارگاه های ساختمانی با اسکلت بتنی و ارتفاع بیش از 3

 مترمربع   3000در کارگاه های ساختمانی با زیربنای بیش از ( 4

   25صفحه   3-8-3-12، بند   12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  الف گزینه     

 ؟نیست  صحیح  عبارت کدام  فوالدی  هایسازه  اجرای  در   (42



 شههده جوشههکاری یهها مهههره و  پههیچ صد در صد باید سازه زیرین عضو  دیگر، سازه روی بر سازهای عضو  هر نصب از قبل( ۱
 باشد

 هههایطناب و  فههوالدی هههایکابل از بایههد دسههتی، صههورت بههه سههنگین فههوالدی قطعههات و  تیرآهن مانند اجسامی کشیدن باال در( ۲
 شود استفاده مناسب  و  محکم  مخصوص

 یهها کارخانههه محههل در قههبالً  یهها و  شههوند متصههل و  مونتههاژ زمههین روی بایههد شههوندمی نصههب زیاد ارتفاع در که مرکب قطعات( ۳
 شوند نصب پیش  کارپای

 اسههتفاده مشههابه مههواد یهها قطعات چوب از کابل و  تیرآهن بین است الزم فوالدی، هایکابل با آن نظایر و  تیرآهن بردن باال  در(  ۴
 نبیند آسیب خمش  اثر در  فوالدی  کابل تا شود

  73 صفحه  ۱۲-۲-۱۰-۱۲ بند،   12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  ب گزینه   

 
 نردبتان ایتن کته کفی ارتفاع شودمی استفاده متر  ۱۰ طول  به حمل  قابل   طرفهیک  نردبان  یک  از   ساختمانی  کارگاه  یک  در   (43

 بتاالی متتر  یتک و  نتدارد وجتود دیتوار  یتا سازه به نردبان اتصال  امکان) است؟ چقدر  حدودا   رودمی کار  به  آن  به  رسیدن  برای
 (باشدمی  پله فاقد  نردبان

 متر  30/9(  4  متر  7/9(  3  متر  90/7(  ۲  متر  70/8(  1

 52(  صفحه چقسمت )  -۱-۳-۷-۱۲و  بند  53 صفحه  ۶-۳-۷-۱۲ بند،   12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  الف گزینه   

 
 ستطح عمتودی فاصتله کته صتورتی در  استت شتده استتفاده دار شیب راه از  فرغون، عبور   برای  ساختمانی  کارگاه  یک  در   (44

 تر نزدیتک زیتر  هایگزینته از  یتک کتدام بته دار شیب راه این برای الزم افقی فاصله حداقل  باشد، متر  5/2 فرغون  مقصد  تا  مبنا

 است؟
 متر  ۱4(  4  متر  ۱0(  3  متر  ۱۲(  ۲   متر  ۱۶(  ۱

  55 صفحه  ۵-۵-۷-۱۲ بند،   12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  د گزینه   

 
 است؟  صحیح  زیر   موارد  از  یک کدام  ساختمان  در  ایمنی  مورد  در   (45
 باشد پله دارای باید  نظر  مورد  کف به رسیدن  از بعد نردبان اضافی ارتفاع(  1

 نیست مجاز وجههیچ به بارندگی هنگام در نردبان از استفاده(  ۲
 است مجاز است، شده  قفل  مطمئن نحو  به  که دری  جلوی در نردبان استقرار(  ۳
 است مجاز نردبان از استفاده هنگام  در دست با بار  حمل(  ۴

  52 صفحه   چ  -۱-۳-۷-۱۳ بند،   12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  ج گزینه   

 

 ؟  نیست در تخریب ساختمان کدام گزینه صحیح (46

ساختمان در حال تخریههب در فضههاهای عمههومی در هههر شههرایطی ( اشبا شدن موقت مصالح و ضایعات جدا شده از 1

 ممنوع است.

( هر یک از اجزای سازه و تجهیزات مورد استفاده در تخریب نباید بیش از 2
2

3
 مقاومت خود بارگذاری شوند. 

 ( قبل از تخریب باید کلیة شیشه های ساختمان مورد تخریب از محل نصب جدا شوند.3

 تخریب، هیچ راه خروجی قبل از اینکه راه تایید شده دیگری جایگزین شود، نباید تخریب شود.( در هر عملیات 4
 59صفحه   10-1-8-12، بند 12 بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  الف گزینه   



در کدامیک از کارگاه های ساختمانی ذیل معرفتی شتخص ذیصتالح بته عنتوان مستئول ایمنتی و بهداشتت کتار و   (47

 ؟نیستحفاظت محیط زیست الزامی 

 متر از تراز پی 25مترمربع و ارتفاع  1800( کارگاه با زیربنای 1

 متر از تراز پی 16مترمربع و ارتفاع  3500( کارگاه با زیربنای 2

 متر از تراز پی 15مترمربع و ارتفاع  2500یربنای ( کارگاه با ز3

 متر از تراز پی 12مترمربع و ارتفاع  4000( کارگاه با زیربنای 4
 9صفحه   5-5-1-12، بند 12 بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  ج گزینه   

 

 ؟ نمی باشدکدام یک از عبارات ذیل در خصوص وسایل و سازه های حفاظتی صحیح   (48

 متر باشد. 1.9( ارتفاع حصار حفاظتی موقت نباید از کف معبر عمومی و یا فضای مجاور آن کمتر از 1

در  میلههی متههر کههه بایههد 100میلههی متههر و بههه ارتفههاع  25( پاخور حفاظتی مانند قرنیز از چوب مناسب به ضخامت 2

 طرف باز سکوی کار جهت جلوگیری از لغزش و ریزش ابزار کار و مصالح ساختمانی نصب گردد.

( برای سقف های موقت که به صورت سکوهای کار مورد اسههتفاده قههرار مههی گیرنههد بایههد از تختههه هههای چههوبی بهها 3

 میلی متر استفاده شود. 250میلی متر و پهنای  50ضخامت 

 اید فاقد هر گونه مانع بوده و دارای نور کافی در تمام اوقات باشد.( راهرو سرپوشیده موقت ب4
 34صفحه   1-3-5-12، بند 12 بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  ب گزینه   

 

 در مورد کار کردن با قیر و یا آسفالت داغ کدام گزینه صحیح است؟ (49

 ( سطل های مخصوص آنها باید دارای یک دستة اصلی و دستة دیگری در قسمت تحتانی باشند.1

 ( ظروف محتوی قیر داغ باید در محوطة بسته نگهداری شوند تا در مسیر رفت و آمد و دسترسی دیگران نباشند.2

دن بشکه های قیر جامد، ابتدا باید قسمت های زیرین ظرف قیر حرارت داده شود تا از آتههش گههرفتن ( برای گرم کر3

 قسمت های فوقانی جلوگیری شود.

( باال بردن قیر داغ از نردبان توسط کارگر در صورتی مجاز است که از خالی بودن حوالی زیههر نردبههان از افههراد 4

 دیگر اطمینان حاصل شود.
 16صفحه   4-4-2-12، بند 12 بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  الف گزینه   

 

میلتی متتر  80طبقته از لولته هتای فتوالدی بتا قطتر  4در لوله کشی تاسیسات مکانیکی یک ساختمان مسکونی   (50

جتاور استفاده شده است. برای نگهداری و اتصال مناسب لوله ها به اجزای ساختمان حتداکثر فاصتله دو تکیته گتاه م
 )افقی( چند سانتی متر می باشد؟

 سانتی متر 300( 1

 سانتی متر 340( 2

 سانتی متر  470( 3

 سانتی متر 370( 4
 128ب ، صفحه   -2-4-10-14جدول ،   14کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 است  صحیح  د گزینه   

 

برای عبور گاری، چرخ دستی و یا ( در کارگاه های ساختمانی، راه شیب دار و گذرگاهی که عالوه بر افراد،  51

 فرغون مورد استفاده قرار می گیرد، باید حداقل دارای چند متر عرض و حداکثر چند درصد شیب باشد؟ 



 درصد شیب  18( یک متر عرض و 1

 درصد شیب 18متر عرض و  0.80( 2

 درصد شیب  15( یک متر عرض و 3

 درصد شیب 11.5متر عرض و  1.20( 4
   55صفحه ،   5-5-7-12بند ،   12مبحث  بر اساس کتاب  جواب:

 است  صحیح  الف گزینه   

 

( کدام یک از پاسخ های زیر در خصوص بندهای الف و ب مربوط به دستگاه های دارای کویل سرمایی صحیح 52

 است؟ 
کشی  لوله حاوی مایعی که از تقطیر بخار در اثر کاهش دما بوجود می آید می تواند مستقیما به شبکه لوله    -الف

 فاضالب وصل شود. 
 درصد داشته باشد. 1.2این لوله می تواند شیبی برابر  -ب

 ب: بلی  -( الف: صحیح نیست 1

 ب: خیر  -( الف: صحیح است2

 ب: بلی  –( الف: صحیح است 3

 ( الف: صحیح نیست. ب: خیر4
   35صفحه ،   1-7-3-14بند ،   14مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 است  صحیح  الف گزینه   

 

( آیا برای ساختمانی که دارای یک طبقه زیرزمین و چهار طبقه روی آن است، چاه آسانسور با یک داکت هوایی 53

به منظور تهویه هوای تازه نیاز است؟ و آیا درهای لوالیی با مقاومت در برابر آتش که دارای نصف درجه بندی 
 سب می باشند؟مقاومت در برابر آتش دیواره های چاه هستند. منا

 خیر –( بلی 2     بلی   –( خیر 1

 بلی  –( بلی 4     خیر    -( خیر3
 38صفحه   9-7-2-15بند  ،   15مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 است  صحیح  ب گزینه   

 

هوا رسانی سالن سر پوشیده ای کته در آن استتخر قترار دارد،  برای  به دستگاه( نآیا بازگردانی هوا )برگشت هوا از سال  (54

 مجاز است؟ 

 مجاز نیست. هیچ شرایطی( در  الف

 ( اگر دمای هوای سالن در تابستان به نقطه شبنم رسیده باشد مجاز است.ب

 داشته باشد مجاز نیست. تبادل انرژی( اگر آب استخر سیستم ج

 درصد کمتر باشد، مجاز است.  60استخر از ( اگر رطوبت نسبی هوای سالن د

 43ب، صفحه -5-4-4-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  د گزینه     

 

 کدام گزینه در مورد تعویض هوای فضاهای خالی از انسان، صحیح است؟   (55

 الف( فضای داخلی از انسان به تعویض هوا نیاز ندارد.

درصد بیشتر باشد، مقدار تعویض هوا نباید  60مکانیکی در صورتی الزامی است که رطوبت نسبی فضا از ب( تعویض هوای  

 لیتر در ثانیه بر مترمربع باشد.  1/0کمتر از 



 ج( تعویض هوای طبیعی برای چنین فضاهایی کفایت می کند.

 حی و اجرا شود.د( تعویض هوای طبیعی مکانیکی می تواند به صورت توام با سیستم ساختمان طرا

 44ب و پ، صفحه   9-4-4-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

   است. صحیح  ب گزینه     

 

 حداکثر مجاز غلظت گاز هیدروژن در اتاق نگهداری باتری از نوع سربی اسیدی، باید چه مقدار باشد؟   (56 

 درصد   5/0د(   درصد  ۵ج(     درصد  ۲ب(     درصد  ۱الف( 

 49صفحه قسمت الف ، ،  6-2-5-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 

 حداکثر مجاز غلظت گاز قابل اشتعال در اتاق نگهداری مایعات قابل اشتعال باید چه میزان باشد؟   (57

 درصد کمینه غلظت اشتعال گاز  ۵۰ب(    ت اشتعال گاز  ظدرصد کمینه غل  ۲۵الف( 

 درصد کمینه غلظت اشتعال گاز  50د( کمتر از     ت اشتعال گازظدرصد کمینه غل  ۷۵ج(  

 50ج، صفحه   1-3-5-14، بند 14حث بر اساس کتاب مب  جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 

 است؟   یحصح  یاکانبار کپسول مبرد آمون  یهوا یهتخل یستمدر مورد س  ینهکدام گز   (58

 .ضد رنگ ساخته شود  یاز ورق فوالد یدبا یهالف( کانال تخل

 است.  ینصب دمپر آتش الزام  یهب( در کانال تخل

 شود.   یتواند با روش افت فشار ثابت طراح یم  یهج( کانال تخل

 یرد.سقف انبار قرار گ  ینباالتر یرمتر ز یسانت ۳۰حداکثر  یدبا یهتخل یستمبه س آلوده  ید( دهانه ورود هوا

و پ، صههفحه 2-، قسمت های الف، ب2-3-5-14، بند 51، قسمت ح، صفحه 1-3-5-14، بند  14بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

52 

 است.  یحصح  د گزینه     

 

 شود؟ مي  حرکت  هنگام در   آسانسور   موتور   برق  قطع  فرمان باعث  زیر   هاي گزینه  از   یک کدام(  59

 گاورنر(  2    نشان آتش کلید(  1

 است صحیح گزینه سه  هر(  4    جریان اضافه حسگر(  3

 7، تعریف گاورنر در صفحه 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 

 ( محاسبات ترافیک آسانسور باید به گونه ای باشد که حرکت آسانسور از طبقه ورودی آسانسور به طور متوسط:  60

 ثانیه یک بار صورت گیرد.  100ب( در هر     ثانیه یک بار صورت گیرد  120الف( در هر  

 ثانیه یک بار صورت گیرد.  80د( در هر     ثانیه یک بار صورت گیرد.  140هر  ج( در 

 12-1-2-15، بند 11، صفحه 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:



 است. صحیح  ب گزینه     

 
 
 


