
های باالبر ساختمانی از نظر خوردگی، شکستگی و ترک خوردگی در چه دوره های زمانی ی دستگاههاها و زنجیر  ( کابل 1

 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        

 
 
(  1کارگاه هایی معرفی شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست الزامی است؟ (در چه 2

 هایی که گودبرداری عمیق دارند.در کارگاه
 شود.هایی که از مواد قابل اشتعال استفاده می ( در کارگاه2

 فاع از روی پیمتر ارت 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        

 
برای   ،متر است 10رو رو فاصله دارد و ارتفاع آن از کف پیادهمتر از پیاده 2( در زمان تخریب یک ساختمان سه طبقه که 3

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

 
 ( حداقل سطح روشنایی مورد نیاز در کف و اطراف نواحی تردد و دسترسی در موتورخانه، آسانسور باید چند لوکس باشد؟  4
1 )50   2 )200   3 )300   4 ) 500 

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

 است  صحیح ب گزینه            

 
 بازشوی در موتورخانه آسانسور به ترتیب باید چند سانتی متر باشد؟( حداقل عرض و ارتفاع ۵
 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            

 
 دمای فضای موتورخانه آسانسور در زمان کارکرد آسانسور باید چقدر باشد؟ (6

 درجه سلسیوس  40( حداقل صفر و حداکثر 1

 درجه سلسیوس 40و حداکثر    5( حداقل 2

 درجه سلسیوس 45و حداکثر    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    

 
حداقل عرض و ضخامت تخته های چوبی که برای جایگاه داربست مورد استفاده قرار می گیرند به ترتیب باید چند میلی  (7

 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    

 
 رای تماس فوری با مراکز اورژانس و آتش نشانی در کدام کارگاه های ساختمانی الزم است؟وسایل ارتباطی ب   (8

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

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

 است صحیح  الف   گزینه    

 
متر است. تعداد پله های موقت حداقل باید چند عدد  4اختالف ارتفاع بین طبقه همکف و اول یک ساختمان در حال احداث  (9

 باشد؟ 
1 )16      

2 )17   

3 )18    

4 )19 

   25قسمت الف صفحه  2-4-7-12قسمت الف و بند  1-4-7-12، بند  12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
سانتی متر باالتر از محوطه  80طول راه شیب دار برای حمل مصالح با فرغون از محوطه کارگاه به طبقه همکف که   (10

 قرار دارد، حداقل باید چند متر باشد؟
1 )4.5 

2 )3.7 

3 )4.2 

4 )5.1 

   55صفحه   5-5-7-12، بند  12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
بر روی ترنجی که برای گرفتن انشعاب آب یک ساختمان در حال ساخت، درپیاده رو مقابل ساختمان حفر شده، برای   (11

 عبور عابران پیاده چه تمهیداتی باید صورت گیرد؟ 
 سانتی متر باشد، هیچ اقدامی الزم نیست. 40( در صورتی که عرض ترنج کمتر از 1

 ر با نرده حفاظتی مناسب باید روی ترنج ایجاد شود.مت  1( یک پل موقت عابر پیاده به عرض  2



 سانتی متر باشد، هیچ اقدامی الزم نیست. 40( در صورتی که عمق ترنج کمتر از 3

 متر یا عرض پیاده رو با نرده حفاظتی مناسب باید روی ترنج ایجاد شود. 1.5( یک پل موقت عابر پیاده به عرض  4

   13صفحه   5-2-2-12، بند  12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
 
 ؟ غلط استهای زیر کدام یک از گزینه(12

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

ها که قطعات گردنده دارند، از دستکش حفاظتی  سایر دستگاه ( کارگران الزام دارند در حین کار با دستگاه مته برقی و یا  2

 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 گرفته( ماسک 3

 صابون شسته و کامالً ضدعفونی شوند. 
های جوشکاری یا برشکاری قرار دارند باید از گذر حفاظتی استفاده ات مذاب با جرقه( کارگرانی که در معرض پاشش فلز4

 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        

 
 ؟ باشندهای مسکونی زیر استفاده از نیروی برق اضطراری الزامی میساختماندر کدام یک از (13

متر از کف اصلی ورودی  21های مسکونی دارای آسانسور حمل بیمار که طول مسیر حرکت آسانسورها بیش از ( ساختمان1

 باشد. 
 ورودی باشد.متر از کف اصلی  18هایی که طول مسیر حرکت آسانسورها بیش از ( ساختمان2

 ( در کلیه مراکز صنعتی3

 هر دو صحیح است.   3و  1های ( گزینه4

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

 است صحیح  الف   گزینه    

 
حداقل فاصله بین کنتور گاز طبیعی با تابلو برق فشار ضعیف نصب شده در فضای عمومی و حداقل فاصله تابلوهای   (14

 ؟ تمام بسته برق فشار متوسط و فشار ضعیف از یکدیگر به ترتیب چقدر است
 متر  5/1  – مترسانتی 30( 2   متر  سانتی  50 - مترسانتی 50( 1

 متر  5/1  –متر سانتی 50( 4   متر سانتی  50 -متر سانتی 10( 3

 ۵۷ صفحه ،(الف) قسمت  ،۲-۴-۳-۵-۱۳ بندو  7۴ صفحه ،5-3-1-6-13 بند، 13کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
 ؟ های زیر درست استیک از گزینه های گرم کدامدر شرایط محیطی سونای بخار و محیط(15

درجه  25بیش از  13های نمناک یا مرطوب نیز هستند طبق تعریف مبحث های گرم که معموالً جزء محیطدمای محیط( 1

 باشد.سانتی گراد می
 باشد.کدام از تجهیزات الکتریکی مجاز نمی( در محیط سونای بخار نصب هیچ2

 باشد. می  مترسانتی  5کشی در محیط سونای بخار حداقل کشی و سیم( عمق دفن لوله3

 باشد. متر میسانتی  8کشی حداقل کشی و سیم( در محیط سونای بخار عمق دفن لوله4

 ۱۳۵ صفحه ،۸-۱۰-۱۳، قسمت )الف( و )ت( و بند ۷-۱۰-۱۳بند  ادامه، 13کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 است  صحیح ج  گزینه        



 
 ها قرار  های زیر برای اجرای مدارهای برقی که در زیر کفاستفاده از کدام یک از لوله(16

 ؟  گیرد مجاز استمی 
 های فوالدی یا پالستیکی صلب ( لوله2    های پلی آمید( لوله1

 کدام( هیچ4    های خرطومی( لوله3

 91  صفحه ، ۵-۳-۷-۱۳ بند، 13کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 
 

 
متر و حداکثر رواداری توقف آسانسور  30حداکثر رواداری ناشاقولی ابعاد چاه آسانسور در چاه آسانسوری با ارتفاع (17

 ؟ در تراز طبقه به چه میزان است
 مترمیلی ±  10متر و رواداری تراز توقف  میلی 25( رواداری ناشاقولی 1

 مترمیلی ±  20متر و رواداری تراز توقف  میلی 50( رواداری ناشاقولی 2

 مترمیلی ±  10متر و رواداری تراز توقف  میلی 75( رواداری ناشاقولی 3

 متریلیم  ±  15متر و رواداری تراز توقف  میلی 50( رواداری ناشاقولی 4

 ۳۱ صفحه،۶-۳-۲-۱۵ بند و    29 صفحه،۲-۹-۲-۲-۱۵ جدول، 15کتاب مبحث بر اساس  جواب:

 است  صحیح  الف گزینه        

 

( در کارگاه های ساختمانی، راه شیب دار و گذرگاهی که عالوه بر افراد، برای عبور گاری، چرخ دستی و یا 18

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

 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  

 

برای ساختمانی که دارای یک طبقه زیرزمین و چهار طبقه روی آن است، چاه آسانسور با یک داکت هوایی ( آیا 19

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

 خیر –( بلی 2     بلی   – ( خیر1

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

 است صحیح  ب  گزینه  

 

 یک متری، 16بر مع یک  مجاورت در  واقع   متر  ۱۰ ارتفاع  به  مسکونی فرسوده ساختمان یک تخریب   با است نظر در  (20

 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( 21

 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    

 ؟ است درست کشیکابل  و  کشیسیم در  زیر  مشخصات از  یک  کدام (22

( )چراغ کننده  مصرف محل ثابت تا کشیسیم محل  از انشعاب طول  کهدرصورتی گچی  زیر هایکابل و هاسیم  از استفاده( ۱
 .باشدمی مجاز باشد، متر  5/1 حداکثر

 است بالمانع میخی  هایپست و ال چند هایسیم  از استفاده با روکار   نوع هایکشیسیم  انجام( ۲
 . است مترسانتی ۳ برابر طبیعی  گاز  هایلوله از  روکار  هایکشیسیم  فاصله حداقل( ۳
 است.  مترسانتی  ۵ برابر  طبیعی گاز کنتور  از برقی تأسیسات های روکارکشی سیم  فاصله حداقل( 4 

 93، صفحه 19-3-7-13بند ،  13مبحث بر اساس کتاب   واب:ج

 است صحیح  الف   گزینه    

  چه به ندارند، آسانسور  به نیاز که غیرمسکونی  و مسکونی هایساختمان در  حرکت اصلی مسیر  یا  ارتفاع حداکثر  (23

 ؟ است شده تعیین  میزان
 اصلی مسیر  باالترین تا زیرزمین  کف  از غیرمسکونی های ساختمان 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 های ساختمان در  و   همکف طبقه کف  از مسکونی  هایساختمان در ( 3

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

 
 متر باشد :  5/6که ارتفاع پلکان برقی درصورتی (24

  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  5/0 برقی پلکان اسمی  سرعت اگر متر، 80/5 ارتفاع   با  برقی پلکان  یک  در  (25

 ؟  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    

 

 در چه شرایطی باید در کارگاه، خانه بهداشت ایجاد شود؟ (26

 نفر  250( در کارگاه هایی با تعداد کارگر بیش از 1

 نفر  150( در کارگاه هایی با تعداد کارگر بیش از 2

 نفر  200( در کارگاه هایی با تعداد کارگر بیش از 3

 ایجاد خانه بهداشت در هیچ حالتی در کارگاه ساختمانی الزامی نمی باشد.( 4

 23صفحه  3-1-3-12، بند  12بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است.  صحیح  ج  گزینه    

 
 برای یک ساختمان با کاربری سینما، کدام مجموعه از سیستم های تاسیسات الکتریکی زیر الزامی است؟  (27

 لزله، سیستم صوتی، سیستم تلویزیون مدار بسته( سیستم فرمان حسگر ز1

 ( سیستم روشنایی ایمنی، آنتن مرکزی، شبکه کامپیوتر 2

 ( سیستم اعالم حریق، سیستم احضار، سیستم تلویزیونی مدار بسته 3

 ( سیستم برق بدون وقفه با تغذیه از دو منبع متفاوت، سیستم تلفن، سیستم صوتی 4

 102صفحه  8-1-9-13جدول ،  13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است.   صحیح ب  گزینه    

 

عبور بار   ،شود که در هر صورتمتوجه مییک کارگاه،برای   (تاورکرین) باالبر دستگاه  جانمایی  در مجری یک مهندس  (28
 ؟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 (29
 .متر باشد 1باید حداقل  دارشیبو سطوح  پلهراهارتفاع نرده حفاظتی موقت ( 1

 . باشدنمی ب نرده حفاظتی 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 12بر اساس کتاب مبحث  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    (30

 ؟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  (31

 . 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  زمی  4طبقه  باالی  حفاظت  طبقه  و  کار  بهداشت  ایمنی  مسئول  عنوان  به  ذیصالح  شخص  معرفی  است  ن 

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

 است صحیح   د گزینه          

 

 ؟ نیست استفاده قابل  هاکشی سیم برای  صنعتی  هایساختمان در برق هایلوله از  یک  کدام( 32

 غیر خودسوز  نوع  از صلب پالستیکی( 1

 (pg)  سیویپی روکش  با خرطومی فوالدی( ۲
 (  pg)   روکش بدون و  گالوانیزه  رطومی( فوالدی خ3
   گالوانیزه یا از نوع سیاه( pg)  پی جی فوالدی( 4

 90، صفحه   ۲-۳-۷-۱۳  جدول،  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح  الف گزینه        

 

 ؟نیست  صحیح  عبارت کدام  فوالدی  هایسازه  اجرای  در   (33
 شییده جوشییکاری یییا مهییره و  پیییچ صد در صد باید سازه زیرین عضو  دیگر، سازه روی بر سازهای عضو  هر نصب از قبل( ۱

 باشد
 هییایطناب و  فییوالدی هییایکابل از باییید دسییتی، صییورت بییه سیینگین فییوالدی قطعییات و  تیرآهن مانند اجسامی کشیدن باال در( ۲

 شود استفاده مناسب  و  محکم  مخصوص
 یییا کارخانییه محییل در ًً قییبال یییا و  شییوند متصییل و  مونتییاژ زمییین روی باید شوندمی نصب زیاد ارتفاع در که مرکب قطعات( ۳

 شوند نصب پیش  کارپای
 اسییتفاده مشییابه مییواد یییا 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   

 
 نردبهان ایهن کهه کفی ارتفاع شودمی استفاده متر  ۱۰ طول  به حمل  قابل   طرفهیک  نردبان  یک  از   ساختمانی  کارگاه  یک  در   (34

 بهاالی متهر  یهک و  نهدارد وجهود دیهوار  یها 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   

 



 است؟  صحیح  زیر   موارد  از   یک کدام ساختمان  در  ایمنی  مورد  در (35
 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   

 
 باشد؟می صحیح  زیر   هایگزینه از  کدامیک  بنا  تخریب عملیات  مورد  در   (36
 . شوند بارگذاری خود مقاومت ٪  ۹۰ تا ساختمان رسمی  مرجع تایید با توانندمی تخریب در استفاده مورد  هایبستچوب ( ۱
 . رسیده باشد ساختمان رسمی مرجع تایید به که  مواقعی  در مگر  نیست مجاز  شب در تخریب عملیات( ۲
 . شوند بارگذاری خود مقاومت  ٪۷۵ تا توانندمی تخریب در استفاده مورد  موقت  هایپله( ۳
 .شود انجام شب در است بهتر  تخریب عملیات( ۴

 59، صفحه 11-1-8-12، بند 12براساس کتاب مبحث جواب : 

 است  صحیح ب گزینه          

 
 توجهه بها. شود انجام کشیسیم متر  ۳۰ حدود باید نما، سنگ برشکاری در  فرز  از  استفاده برای ساختمانی کارگاه یک  در   (37

 زیهر  هایگزینهه از  کهدامیک بهه کشهیسیم بهرای مناسهب ارتفهاع حداقل  احتمالی، هایآسیب از   هاسیم  محافظت  نبودن  مقدور   به
 ؟است  تر نزدیک

1 )m 1.5    2 )m 2   3 )3 m   4 )2.5 m 

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

 است  صحیح د گزینه          

 
 ؟ نیست  صحیح ساختمانی  هایکارگاه  در   نردبان  از  استفاده  مورد  در   زیر   عبارات  از   یک کدام  (38

 .باشد بلندتر است استفاده مورد آن به رسیدن برای  که کفی از  متر  2.5 حدود باید نردبان طول ( 1
 . است ممنوع   دست با بار حمل نردبان از استفاده هنگام(  ۲
 .کنند استفاده زمانهم طور  به نفر یک  از بیش نباید نردبان یک  از ( ۳
 .بگیرد قرار استفاده مورد  متر  10 از بیش طول  با نباید طرفه یک نردبان( ۴

 52چ ، صفحه  -1-3-7-12، بند 12براساس کتاب مبحث جواب : 

 است  صحیح الف گزینه          

 
 باشد؟می  صحیح  ذیل   عبارات  از  یک کدام  اجرا،  حین  در   کار   حفاظت  و  ایمنی  با  رابطه  در   (39
 . نمود اجرا گونی  و  سیمی توری مانند موادی از  توانمی  را موقت  سرپوشیده راهروی(  ۱
  سرپوشیده  راهروی باید از باشد آن  ارتفاع درصد 50 از  کمتر  عمومی معابر   از تخریب دست در  بنای فاصله کهدرصورتی( ۲

 . کرد استفاده موقت
 متر باشد.  2.5  از کمتر  نباید موقت سرپوشیده راهروی  ارتفاع( ۳

 .  استفاده نمود  مترمیلی 20 حداقل ضخامت به هاییتخته  از  توانمی  موقت سرپوشیده راهرو هایسقف در ( ۴

 34، صفحه 2-4-5-12، بند 12براساس کتاب مبحث جواب : 

 است  صحیح  ج گزینه          

 

 ؟  نیست در تخریب ساختمان کدام گزینه صحیح (40



( اشبا شدن موقت مصالح و ضایعات جدا شده از ساختمان در حال تخریییب در فضییاهای عمییومی در هییر شییرایطی 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

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

 است  صحیح  الف گزینه   

 

 بندی برای هم ولتاژ کردن )اصلی و اضافی( صحیح است؟   های زیر در خصوص هادی هم( کدام یک از گزینه41

 ( باید به صورت بدون عایق )لخت( اجرا گردد. 1

 بدون عایق )لخت( و یا عایق دار اجرا گردد. تواند به صورت ( می2

 ( باید به صورت عایق دار اجرا گردد. 3

 کدام( هیچ4

 160 ،  صفحه7-6-1-،  بند پ13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 
های  آمپر مفروض است چنانچه طول لوله کشی برای سیستم  32واحد با کنتور تکفاز    12( ساختمانی مسکونی دارای  42

های استفاده شده در این  های زیر در خصوص متراژ سیممتر باشد، کدام یک از گزینه  1000روشنایی و پریز برق هر واحد  

 های الزم برای سربندی(  ساختمان مسکونی صحیح است؟ )بدون لحاظ سیم
، سیم به  4.000، سیم به رنگ آبی  12.000، سیم به رنگ سیاه  12.000رنگ زرد    ، سیم به12.000( سیم به رنگ قرمز،  1

 4.000رنگ سبز و زرد 

، سیم  12.000، سیم به رنگ آبی  12.000، سیم به رنگ سیاه  12.000، سیم به رنگ زرد  12.000( سیم به رنگ قرمز،  2

 12.000به رنگ سبز و زرد 

، سیم به رنگ  4.000، سیم به رنگ آبی  4.000، سیم به رنگ سیاه  4.000، سیم به رنگ زرد  4.000( سیم به رنگ قرمز  3

 4.000سبز و زرد 

، سیم به 12.000، سیم به رنگ آبی  4.000، سیم به رنگ سیاه  4.000، سیم به رنگ زرد  4.000( سیم به رنگ قرمز  4

 12.000رنگ سبز و زرد 

 148 ،  صفحه3-2-1-،  بند پ13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 

های تک رشته باید استفاده کرد. عبور پنج رشته کابل از  ( برای تغذیه یک دستگاه الکتریکی سه فاز، اجبارا   از کابل 43

لوله امکان برای آرایش عبور کابل داخل یک  و ناچارا   باید از دو لوله استفاده کرد. کدام گزینه  لوله  پذیر نیست  ها از دو 
 صحیح است؟  

1  )𝐿3, 𝐿2, 𝐿1  وPE  از لوله اول وN از لوله دوم 

2  )𝐿2, 𝐿1   و𝐿3  از لوله اول وPE   وN از لوله دوم 

3  )𝐿3, 𝐿2، 𝐿1  وN  از لوله اول وPE از لوله دوم 

 ( هر سه گزینه صحیح است.4

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

 است صحیح  ج  گزینه    

 باشد؟  های مدار میانی از جنس آلومینیوم چه میحداقل سطح مقطع هادی  TN-S( در یک سیستم نیروی 44

1  )3 ×
25

16
+ 1 × 16 𝑚𝑚2 



2  )4 × 25 + 1 × 16 𝑚𝑚2 
3  )5 × 25 𝑚𝑚2 

4  )5 × 16 𝑚𝑚2 

-1و جیییدول پ 156، صیییفحه 3-1و جیییدول پ 88 صیییفحه ،14-5-2-7-13 ، بنییید 13بیییر اسیییاس کتیییاب مبحیییث  جهههواب:
 158صفحه ،  4-1

 است صحیح  الف   گزینه    

 
   صحیح است؟  (PEN)خنثی  -های زیر در خصوص هادی مشترک حفاظتی( کدام یک از گزینه45

 ( باشد.راهراهخنثی دارای عایقی به رنگ سبز و زرد ) -( ترجیح دارد هادی مشترک حفاظتی1

 تواند دارای عایقی به رنگ آبی کمرنگ باشد.خنثی می  –( هادی مشترک حفاظتی 2

های مخصییوص وظیفییه دوگانییه هییادی مشییترک حفاظتی هر مییدار باییید بییا نصییب برچسییب  -( در هر دو انتهای هادی مشترک3

 مشخص گردد.  
 ( هر سه گزینه صحیح است.4

  149 صفحه ،1، تبصره3-2-1پ ، بند  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است  صحیح د هگزین        

 
   باشند؟ نمیهای امنیتی و حراستی های زیر جزء سیستم( کدام یک از سیستم46

 ( سیستم کنترل تردد1

 ( سیستم مدیریت پارکینگ2

 ( سیستم تلویزیون مداربسته ) دوربین مداربسته( 3

 باشند.های امنیتی و حراستی می( هر سه سیستم جزء سیستم 4

  64 صفحه  ، قسمتهای )ج( و )چ(،2-6-5-13 ، بند  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
ولتاژ مجاز مصارف موتوری بر اساس جریان راه( کدام یک از گزینه47 اندازی موتور صحیح  های زیر در خصوص افت 

 است؟  
1   )∆U ≤ 10% 
2   )∆U = 10%     

3   )∆U = 8% 

   هم بیشتر باشد   10تواند از %(  می4

 ۸۱ و تبصره، صفحه   80 صفحه ،  5-1-۷-۱3 ، جدول  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
های محلی، در یک سیستم صوتی و  های زیر در خصوص ارتباط مرکز سیستم صوتی با تقویت کننده( کدام یک از گزینه48

   صحیح است؟  IPاعالم خطر تحت 

( سیگنال صوتی پس از تبدیل از حالت آنالوگ به دیجیتال، سیگنال دیجیتال از طریق بستر شبکه کامپیوتر و یا شبکه داده، به 1

 شود.سیگنال ورودی مبدل و تقویت کننده محلی به کار گرفته میعنوان 
 شود. ( سیگنال صوتی از طریق بستر کابل شیلددار به عنوان سیگنال ورودی تقویت کننده محلی به کار گرفته می2

 شود.( سیگنال صوتی از طریق بستر کابل کواکسیال به عنوان سیگنال ورودی تقویت کننده محلی به کار گرفته می3

 هر دو صحیح است.   3و  2های ( گزینه4

   113 صفحه ،قسمت)ث(،  3-4-7-9-۱3 ، بند  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    



 
ساختمان  49 یک  پسماند  دیماند  می  1100(  برای  کیلووات  چنانچه  دستگاه    نیتأمباشد،  یک  از  ساختمان  این  برق 

  باشد؟ ترانسفورماتور استفاده شود، حداقل ابعاد اتاق ترانسفورماتور چقدر می
 متر   4× 3 ( 1

     متر   3/2 × 4/3( 2

 متر 3/5 × 4/5( 3

     متر   3/5 × 4/3( 4

    52 صفحه ،  ۳-۳-۵-۱۳ ، جدول  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 

های  ای از یک الکترود زمین برای هر دو منظور حفاظت سیستم و ایمنی استفاده شده است، کدام یک از گزینه( در پروژه50

   زیر در خصوص مقدار مقاومت کل سیستم صحیح است؟ 
 ( باید حداکثر یک اهم باشد.1

 تواند دو اهم، هم باشد.( تحت شرایطی می2

با توجه3 کلید اتوماتیک فشار متوسط میبه سطح عایق  (  تابلوهای فشار ضعیف و زمان قطع  تواند از دو اهم، هم  بندی در 

 بیشتر باشد.
 کدام( هیچ4

    172 صفحه ، و تبصره  5-6-10-1و پ  4-6-10-1، بند پ  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است  صحیح ب گزینه        

 

های زیر در خصوص هادی حفاظتی این سه مدار صحیح  ( سه مدار با مشخصات زیر مفروض است. کدام یک از گزینه51

  است؟ 
]   4 × 6 𝑚𝑚2  ,   4 × 10 𝑚𝑚2  ,   4 × 16 𝑚𝑚2  [   

 
 به صورت مشترک برای این سه مدار استفاده کرد.  𝑚𝑚2 16توان در صورت اجبار از یک هادی حفاظتی به مقطع ( می1

 به صورت مشترک برای این سه مدار استفاده کرد. 𝑚𝑚2 6توان در صورت اجبار از یک هادی حفاظتی به مقطع ( می2

زا  ( استفاده در صورت اجبار از هادی حفاظتی مشترک برای این سه مدار مجاز نبوده و برای هر مدار باید هادی حفاظتی مج 3

 اجرا گردد.

 به صورت مشترک برای این سه مدار استفاده کرد. 𝑚𝑚2 4توان در صورت اجبار از یک هادی حفاظتی به مقطع ( می4

 

 158، صفحه   1-4-1و  جدول پ  158 صفحه  ،6-4-1بند پ  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
 ؟ است( کدام گزینه برای روشنایی ایمنی که باید از دو منبع متفاوت تغذیه شوند، صحیح 52

 ها و مراکز درمانی  ( بیمارستان1

 ( اتاق امدادرسانی و مدیریت بحران 2

 های بلند مرتبه اداری و تجاری ( ساختمان3

 هر دو صحیح است.   2و  1های ( گزینه4

 68، صفحه   3-6-5-13، جدول 13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 
کابل 53 از  یک  کدام  نیروی  (  سیستم  یک  در  محوطه  روشنایی  تابلوی  تغذیه  خصوص  در  زیر  است؟    TN-Cهای  صحیح 

 شوند(  ی گازی بخار جیوه تغذیه میهاچراغ)روشنایی محوطه از طریق  



1  )3(1 × 50 𝑚𝑚2) + (1 × 25 𝑚𝑚2) 

2  )3(1 × 50 𝑚𝑚2) + (1 × 50 𝑚𝑚2) 

3  )3(1 × 50 𝑚𝑚2) + (1 × 35 𝑚𝑚2) 

 هر دو صحیح است.   3و  2های ( گزینه4

 85و    84، صفحه   2-12-1-7-13و    1-12-1-7-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است  صحیح ب گزینه        

 
   های زیر در خصوص رک اصلی شبکه کامپیوتری صحیح است؟ ( کدام یک از گزینه54

 های جانبی قابل برداشت باشد. ها باید دارای درباشو از قسمت جلو، پشت و نیز دیواره( رک1

ل برداشت های جانبی قابها باید دارای در بازشو از قسمت جلو بوده و در صورت نیاز دارای در قسمت پشت و دیواره( رک2

 باشد. 
 باشد. های جانبی نمیها باید دارای در بازشو از قسمت جلو و پشت بوده و الزامی به قابل برداشت بودن دیواره( رک3

 های جانبی قابل برداشت باشد.باید دارای در بازشو از قسمت جلو و پشت بوده و در صورت نیاز دیواره ها رک(  4

 111، قسمت الف ، صفحه   5-2-7-9-13ند ، ب13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است  صحیح  الف گزینه        

 
   رود؟  های زیر جهت کاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الکترومغناطیسی به کار می( کدام یک از روش55

 گیر حفاظتی( استفاده از برق1

 TN-S( استفاده از سیستم نیروی 2

 های شبکه توزیع نیرونزولی سیستم صاعقه گیر یا کابلبینی فاصله مناسب بین هادی ( پیش3

 ( هر سه گزینه صحیح است.4

 27،) قسمت الف و ب و پ( ، صفحه   1-18-1-3-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 

باشد، قطعات فلزی سازه پست به  چنانچه در یک ساختمان شرایط احداث دو الکترود زمین مستقل از هم وجود داشته  (  56

 کدام الکترود وصل می شود؟ 

 الف( الکترود زمین ایمنی

 ب( الکترود زمین حفاظتی

 ج( چنانچه برای تابلوی فشار ضعیف از کف پوش عایقی استفاده شده باشد به الکترود زمین ایمنی وصل می گردد. 

 د( محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.

 171،  صفحه 1-2-6-10-1، بند پ13مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 . است  صحیح ب  گزینه    

 

واحدی قطع و    300وات و    250وات،    100دستگاه برقی به ترتیب    3(  در یک مدار انتهایی که  57 وات به وسیله کلید 

 وصل و کنترل می شوند با احتساب ضریب هم زمانی، مقدار مصرف این مدار چقدر برآورده می شود؟

 وات   650د(   وات  325ج(   وات    390ب(   وات  520الف( 

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

 است.  صحیح  د  گزینه    

 



بندی شده باشد،  ساعت درجه 1( چنانچه دیوارهای چاه آسانسور در یک ساختمان، از نظر مقاومت به آتش به میزان 58

 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 ضربه59

 ( تمام آسانسورها 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 های زیر در خصوص استفاده از آسانسورها در مواقع آتش( کدام یک از گزینه06

سور نصب شود که نشان  ( باید یک عالمت تصویری در کلیه طبقات به جز طبقه ورودی اصلی در مجاورت هر دکمه آسان1

 پله خروجی و اضطراری را نشان دهد. سوزی از آسانسور استفاده نشود و راه دهد که در مواقع آتشمی
دهد که در مواقع  ( باید یک عالمت تصویری در کلیه طبقات در مجاورت هر دکمه آسانسور نصب شود که نشان می2

 جی و اضطراری را نشان دهد. پله خرو سوزی از آسانسور استفاده نشود و راهآتش 
( باید یک عالمت تصویری در کلیه طبقات به جز طبقه ورودی اصلی در مجاورت هر دکمه آسانسور نصب شود که نشان  3

 سوزی از آسانسور استفاده نشود. دهد که در مواقع آتشمی
دهد که در مواقع  نشان می( باید یک عالمت تصویری در کلیه طبقات در مجاورت هر دکمه آسانسور نصب شود که 4

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

 است صحیح  الف   گزینه    

 


