
اینچ زیر کف پارکینگ به صورت افقی حرکت کرده و از دیوار    ۵لوله آب باران یک ساختمان به قطر   )۱

ساختمان خارج شده و تا یک متر بعد از دیوار ساختمان امتداد یافته است. طول لوله افقی از پای رایزر تا  
   باید روی لوله آب باران پیش بینی شود؟متر است. حداقل چه تعداد دریچه بازدید و با چه سایزی  ۳۶دیوار 

 اینچ ۴عدد هر یک  ۳( 1

 اینچ 4عدد هر یک  4( 2
 اینچ 3عدد هر یک  4( 3

 اینچ ۳عدد هر یک  3( 4

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

 است  صحیح  الف گزینه        

 

  ضدعفونی 𝐩𝐩𝐦 ۲۰۰  کلر محلول با را  ساختمان مصرفی  آب کشیلوله سیستم بخواهیم که صورتی ( در2

 باشد؟ باید ساعت چند  کلر  محلول با سیستم بودن  پر زمان  مدت حداقل  کنیم
1 )1   2 )3   3 )12   4 )24 

 78( ، صفحه 2و   1 -)ب 1-9-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ب گزینه        

 
  کدام کندمی متصل  ساختمان فاضالب لوله به را  غربی  توالت   فاضالب خروج  که فلنجی یا  زانویی  اندازه (3

 است؟ 
 میلیمتر  100×   100( 2    میلیمتر  80×   80( 1

 میلیمتر  100×   80( 4    میلیمتر  100×   50( 3
 32)پ( ، صفحه  2-5-2-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح د گزینه        

 
  اینچ  چند باید  حداقل اداری ساختمان یک عمومی هایروشویی  فضای در  واقع شوی کف  کفشو  قطر  (4

 باشد؟ 

1 )2   2 )3   3  )2
1

2
   4 )4 

 86، ردیف آخر( ، صفحه  1-)ت 3-2-4-16، جدول 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ب گزینه            

 
 است؟   درست باران  آب کشی لوله ( برایPP( کدام گزینه در مورد استفاده از لوله های پلی پروپیلن )5
 ( استفاده از آنها مطلقاً مجاز نیست.1

 متر ستون آب باشد.   6( استفاده از آنها تنها در صورتی مجاز است که فشار کاری کمتر از 2

 متر ستون آب باشد.   4( استفاده از آنها تنها در صورتی مجاز است که فشار کاری کمتر از 3

 ( استفاده از آنها تنها به صورت دفنی مجاز است. 4

 128( ، صفحه 3-)ج  3-3-6-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ب گزینه        

 



 ( کدام گزینه در مورد دو خم در لوله قائم فاضالب درست است؟  6

 ( باید فقط در مورد مواقع ضروری و ناگزیر استفاده شود و تا حد امکان از کاربرد آن پرهیز شود. 1

 ( باید همیشه لوله هواکش کمکی داشته باشد. 2

 باشد، برای کاهش سرعت فاضالب در لوله قائم ضرورت دارد.  10( فقط اگر تعداد طبقات بیشتر از 3

 صحیح است.  ۳و   ۲( گزینه های  4

 88( ، صفحه 2-)ب 5-2-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح  الف گزینه        

 
 ( کدام گزینه در مورد هواکش تر درست است؟ 7

 ساختمان های عمومی کاربرد دارد.( فقط برای 1

 های هواکش ساختمان مجاز نیست. ( باید مستقیماً تا بام امتداد یابد و اتصال آن به لوله2

( برای لوازم بهداشتی باالدست به عنوان لوله فاضالب و برای لوازم بهداشتی پایین دست به عنوان هواکش  3

 کند. عمل می
عنوان لوله هواکش و برای لوازم بهداشتی پایین دست به عنوان لوله  ( برای لوازم بهداشتی باالدست به4

 فاضالب عمل می کند. 
 113)الف( ، صفحه  7-2-5-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ج  گزینه        

 
( در لوله کشی آب سرد و گرم مصرفی، روی لوله ورودی به مخزن تحت فشار، نصب کدام یک از  8

 زیر الزامی است؟ شیرهای 
 ( شیر تخلیه و شیر یکطرفه  1

 ( شیر قطع و وصل و شیر تخلیه  2

 ( شیر قطع و وصل و شیر یکطرفه  3

 ( شیر قطع و وصل، شیر تخلیه و شیر یکطرفه4

 60( ، صفحه 6-)ب 3-5-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ج گزینه            

 
بندی  ساعت درجه 1( چنانچه دیوارهای چاه آسانسور در یک ساختمان، از نظر مقاومت به آتش به میزان 9

بندی درهای لوالیی آسانسور از نظر مقاومت به آتش کدام  ترین گزینه در خصوص درجهشده باشد، مناسب 
 است؟  

 ( نیم ساعت 1

 ( یک ساعت 2

 ( دو ساعت 3

بندی دیوارهای چاه آسانسور  آتش درهای لوالیی آسانسور ارتباطی با درجهبندی میزان مقاومت به  ( درجه4

 ندارد. 
 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 ضربه10

 ورها ( تمام آسانس1

 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        

 
میلیمتر و چسبندگی نوار به   65حداقل چسبندگی نوار به لوله به قطر اسمی  ،( در لوله کشی فوالدی گاز 11

 ترتیب کدام یک از موارد زیر است؟   میلی متر به 80نوار برای لوله با قطر اسمی 

کیلوگرم نیرو به ازای   2.5نوار به نوار   -کیلوگرم نیرو به ازای هر سانتیمتر عرض نوار  5به لوله ( نوار 1

 هر سانتیمتر عرض نوار  
کیلوگرم نیرو به    0.5نوار به نوار  -کیلوگرم نیرو به ازای هر سانتیمتر عرض نوار 1.5( نوار به لوله 2

 ازای هر سانتیمتر عرض نوار 
و به  کیلوگرم نیر  1.5نوار به نوار  -کیلوگرم نیرو به ازای هر سانتیمتر عرض نوار 0.5( نوار به لوله 3

 ازای هر سانتیمتر عرض نوار 
کیلوگرم نیرو به ازای   5نوار به نوار  -کیلوگرم نیرو به ازای هر سانتیمتر عرض نوار 2.5( نوار به لوله 4

 هر سانتیمتر عرض نوار  
 37)چ و ح( ، صفحه  6-4-4-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ب گزینه        

 
 
 ( در چه صورت کارکرد عادی آسانسور باید متوقف شود؟ )آسانسور نباید حرکت کند 12

 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

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

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

 است صحیح  ج  گزینه    

 
( حداقل سطح روشنایی مورد نیاز در کف و اطراف نواحی تردد و دسترسی در موتورخانه، آسانسور  13

 باید چند لوکس باشد؟  
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            

 
 در صورتی که لوله گاز در معرض بارهای خارجی اضافی قرار گیرد چه باید کرد؟ ( 14

 ( باید لوله با ضخامت باالتر انتخاب کرد. 1

 ( باید با افزایش تعداد تکیه گاه مناسب، بار وارده بر لوله را کاهش داد. 2



 با بار وارده بر لوله کاهش یابد.( باید لوله را داخل غالف فلزی دو سایز باالتر از سایز آن قرار داد تا 3

 ( باید لوله را داخل غالف فلزی یک سایز باالتر از سایز آن قرار داد تا بار وارده بر لوله کاهش یابد.4

 44)ر( ، صفحه  4-2-5-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ج گزینه            

 
 تمهیداتی مجاز است؟  ( عبور لوله گاز از سقف کاذب حمام با چه 15

 ( باید اتصال لوله ها در سقف کاذب از نوع جوشی باشد. 1

 ( عبور لوله گاز از سقف کاذب حمام مجاز نیست. 2

 ( باید دکتور )حسگر( گاز در سقف کاذب حمام نصب شود. 3

 بینی الزم برای تهویه سقف کاذب برای جلوگیری از جمع شدن گاز صورت گیرد. ( باید پیش4

 44)ش( ، صفحه  4-2-5-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ب گزینه            

 
( حداکثر طول مجاز لوله مسی و لوله الستیکی برای اتصال سیستم لوله کشی گاز به دستگاه گازسوز  16

 ثابت به ترتیب چند سانتی متر است؟ 
 120و   150(4  120و    75( 3  150و     120( 2  75و     120( 1

 35( ، صفحه 3-)ب و پ 1-4-4-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
 حداقل عرض و ارتفاع بازشوی در موتورخانه آسانسور به ترتیب باید چند سانتی متر باشد؟    (17
 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    

 

( در سوال قبل، حداقل ضخامت ورق لوله رابط و حداقل ضخامت ورق دودکش مشترک قائم به ترتیب  18

 چند میلی متر بایذ باشد؟
        2و    0.6( 1

 1.5و    0.6( 2

        2و    0.7( 3

 1.5و    0.7( 4

 77ب  صفحه  2-8-17الف و  2-8-17، جداول  17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
پوند بر اینچ مربع، چند متر    15کیلوولت از جدار خارجی لوله گاز با فشار   20(حداقل فاصله پست برق  19

 باید باشد؟
1 )1.5      

2 )1      



3 )2      

4 )3 
 170صفحه    10-4-، جداول پ 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 
 دمای فضای موتورخانه آسانسور در زمان کارکرد آسانسور باید چقدر باشد؟(20

 درجه سلسیوس  40( حداقل صفر و حداکثر 1

 درجه سلسیوس 40و حداکثر    5( حداقل 2

 درجه سلسیوس 45و حداکثر    5( حداقل 3

 درجه سلسیوس  45حداقل صفر و حداکثر ( 4

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

 است صحیح  ب گزینه     

 
نفر زن(، حداقل لوازم    250نفر مرد و  250نفر مهمان )  500( برای یک تاالر پذیرایی با ظرفیت 21

 بهداشتی مورد نیاز برای مهمانان کدام است؟
 توالت زنانه 3توالت مردانه،   3دستشویی زنانه،  3دستشویی مردانه،  3( 1

 توالت زنانه 3توالت مردانه،   3دستشویی زنانه،  2دستشویی مردانه،  2( 2

 توالت زنانه 4توالت مردانه،   4دستشویی زنانه،  2دستشویی مردانه،  2( 3

 والت زنانهت 2توالت مردانه،   2دستشویی زنانه،  2دستشویی مردانه،  2( 4

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

 است صحیح  ج  گزینه    

 
 درجه سلسیوس کدام است؟ 60( دالیل اصلی کنترال دمای آب گرم مصرفی روی حداکثر مقدار 22

 ( صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از خوردگی1

 جلوگیری از رسوب گذاری( صرفه جویی در مصرف انرژی و 2

 ( صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از ایجاد حباب های هوا 3

 ( صرفه جویی در مصرف انرژی و جلوگیری از انبساط بیش از اندازه لوله ها4

 48قسمت ت ، صفحه  -2-4-3-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
میلی متر از   50برای عبور لوله آب سرد مصرفی از جنس فوالد گالوانیزه به قطر نامی  ( در صورتی که 23

داخل پی و تیغه ساختمان از لوله فوالدی به عنوان غالف فلزی استفاده شود، حداقل قطر نامی غالف مورد  
 نیاز برای عبور لوله از داخل پی و تیغه به ترتیب چند میلی متر است؟

       80و    65( 1

 80و    80 (2

 65و    80( 3

 100و    80( 4

 59( ، صفحه 2-قسمت )پ  2-5-3-16و بند  5، صفحه  1-8-1-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 است  صحیح ب  گزینه    

 
 ، حداکثر فاصله بین بست ها باید چند متر باشد؟PVC( در اجرای لوله قائم فاضالب از نوع 24

 متر  1.8اینچ  6تا  3متر و برای لوله های با قطر   1.2اینچ و کمتر  2( برای لوله های با قطر 1

 متر  1.2اینچ  6تا  3متر و برای لوله های با قطر   1.8اینچ و کمتر  2( برای لوله های با قطر 2

3 )1.2 

4 )1.8 

 142قسمت الف ، صفحه  1-5-7-16، جدول  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
دانش آموز از لگن سرتاسری بجای دستشویی استفاده می شود.   250( برای یک مدرسه پسرانه با 25

 حداقل طول لگن مورد نیاز چند سانتی متر است؟
1 )300    

2 )200    

3 )250    

4 )350 

قسمت)ت(   1-5-2-16و بند  29الف ، صفحه -2-3-2-16، جدول  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 31صفحه

 است صحیح  ج  گزینه     

 
( فاصله دو خط موازی که برای رویه برداری و حفاری کانال جهت نصب یک لوله گاز فوالدی دفنی با  26

 اینچ باید کشیده شود، کدام یک از مقادیر زیر می تواند باشد؟   4پوند بر اینچ مربع به قطر  60فشار 

 سانتی متر  55( 1

 سانتی متر  50( 2

 سانتی متر  80( 3

 سانتی متر  70( 4

   4پیوست 1-4-و جدول پ  106قسمت )ر( ، صفحه  -2-5-12-17، بند  17ر اساس کتاب مبحث ب  جواب:
 163صفحه 

 است صحیح  د  گزینه    

 

( روش جوشکاری با برق لوله و اتصاالت فوالدی به صورت دستی در لوله کشی گاز با فشار  27
1

4
پوند بر   

 اینچ مربع باید بر مبنای چه استانداردی باشد؟
1 )AP1 5L Grade B 
2 )ap1 e6013 
3 )AP1 1104 
 4 )AP1 E6010 

 48صفحه  1-6-5-17، بند  17بر اساس کتاب مبحث  جواب:



 است صحیح  ج  گزینه    

 
( در مناطق سردسیر، حداقل قطر لوله هواکش فاضالب در عبور از بام چقدر باید باشد؟ در صورتی که  28

اندازه هواکش کمتر از این مقدار حداقل باشد، تغییر اندازه لوله هواکش به این مقدار حداقل کجا باید انجام  
 شود؟ 

 میلی متر زیر بام 400در  اینچ و تغییر اندازه حداقل 3( حداقل 1

 میلی متر زیر بام 300اینچ و تغییر اندازه حداقل در  3( حداقل 2

 میلی متر زیر بام 400اینچ و تغییر اندازه حداقل در  4( حداقل 3

 میلی متر زیر بام 300اینچ و تغییر اندازه حداقل در  4( حداقل 4

 109( صفحه 2-الفقسمت ) 4-2-5-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
 ( فاصله کنتور گاز از کنتور برق و سیم های برق روکار به ترتیب باید حداقل چند سانتی متر باشد؟29

 10و    50( 1

 50و    10( 2

 10و    10( 3

 50و    50( 4

 31قسمت )چ(  صفحه  3-2-4-17، بند  17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
( روی انشعاب آب ماشین ظرفشویی مجهز به مانع برگشت جریان، نصب کدام یک از وسایل جلوگیری  30

 از برگشت جریان الزامی است؟
 ( شیر یکطرفه و خالء شکن 1

 ( شیر یکطرفه 2

 دوتایی( شیر یکطرفه 3

 ( نصب وسایل جلوگیری از برگشت جریان الزم نیست. 4

 72(  صفحه 2-قسمت )پ  6-7-3-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
 
متور و حوداکثر رواداری  30حداکثر رواداری ناشاقولی ابعاد چاه آسانسور در چاه آسانسووری بوا ارتفواع (31

 ؟تراز طبقه به چه میزان استتوقف آسانسور در 
 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

 مترمیلی ±  15و رواداری تراز توقف  مترمیلی  50( رواداری ناشاقولی 4

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

 است  صحیح  الف گزینه        



 
(  برای ضدعفونی کردن شبکه آب رسانی، غلظت محلول کلر و مدت زمان آزمایش به ترتیب چقدر می  32

 تواند باشد؟
 ساعت  3در لیتر و میلی گرم   50( 1

 ساعت  24میلی گرم در لیتر و   50( 2

 ساعت  1میلی گرم در لیتر و  200( 3

 ساعت  3میلی گرم در لیتر و  150( 4

 78(  صفحه 2-قسمت )ب  1-9-3-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 
  600نفر ) 1000بهداشتی یک مسجد به گنجایش ( حداقل اندازه لوله اصلی افقی فاضالب سرویس های 33

نفر زن( که دارای حداقل تعداد لوازم بهداشتی است و حداکثر شیب ممکن لوله اصلی افقی   400نفر مرد و  

 درصد است، چند اینچ باید باشد؟ 1.5فاضالب آب 

1 )3 
2 )4 
3 )5 
4 )6 

صفحه  2-3-3-و پ 2-2-3-اول پ و جد  29الف صفحه -2-3-2-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 172و 169

 است  صحیح ب  گزینه    

 
لیتر حداقل فاصله هوایی بین زیر لوله ورودی آب و   4.000( در مخزن ذخیره آب آشامیدنی به حجم 34

 روی دهانه لوله سرریز آب چند سانتی متر باید باشد؟
1 )5 
2 )20 

3 )10 

4 )15 

   62(  صفحه 2-قسمت )ث  1-6-3-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 
مترمربع کدام یک از گزینه های زیر   100( حداقل تعداد و اندازه لوله قائم آب باران یک بام به مساحت 35

 میلی متر در ساعت در نظر بگیرید(   25است؟ )میزان بارندگی را 

 اینچ 4 –( یک عدد 1

 اینچ 3 –( دو عدد 2

 اینچ 4 –( دو عدد 3

 اینچ 2 –( یک عدد 4

 182صفحه  1-2-7-و جدول پ 124قسمت )پ( صفحه   3-2-6-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 



( در لوله کشی گاز یک شهرک، یک لوله گاز فوالدی به صورت دفنی داخل کانال اجرا شده است. در  36

 کانال دفن لوله باید ................. 
سانتی متر باالی لوله با خاک نرم پر شود و باالی خاک نرم   20زیر لوله و تا سانتی متر  10( حداقل 1

 سانتی متر خاک برگشتی ریخته شود. 70حداقل 

سانتی متر باالی لوله با خاک نرم پر شود و باالی خاک نرم   10سانتی متر زیر لوله و تا  20( حداقل 2

 سانتی متر خاک برگشتی ریخته شود.   90حداقل 

سانتی متر باالی لوله با خاک نرم پر می شود و باالی خاک نرم   10سانتی متر زیر لوله و تا  20ل ( حداق3

 سانتی متر خاک برگشتی ریخته شود. 70حداقل 

سانتی متر باالی لوله با خاک نرم پر می شود و باالی خاک نرم   20سانتی متر زیر لوله و تا  10( حداقل 4

 ی ریخته شود.سانتی متر خاک برگشت 90حداقل 

 173صفحه  1-5-شکل شماره پ  5، پیوست  17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  الف  گزینه

 
 نفر فعال هستند، حداقل چند دوش الزم است؟ 44( در یک ساختمان تولید مواد شیمیایی که 37

 ( یک دوش معمولی و یک دوش اضطراری 1

 ( دو دوش معمولی و یک دوش اضطراری 2

 دوش معمولی( دو 3

 ( دو دوش اضطراری 4

 29، صفحه  7الف و  زیرنویس شماره -2-3-2-16، جدول  16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  ب گزینه

 
 ( آب خاکستری عبارت است از:  38
 ( آب غیر آشامیدنی حاصل از آب باران 1

 بهداشتی )به غیر از توالت( ( آب غیر آشامیدنی حاصل از فاضالب خروجی کلیه تجهیزات و وسایل 2

 ( آب غیر آشامیدنی حاصل از فاضالب خروجی از دستشویی، زیردوشی، وان، لگن یا ماشین رختشویی3

( آب غیر آشامیدنی حاصل از فاضالب خروجی از دستشویی، ظرفشویی، زیردوشی، وان، لگن یا ماشین  4

 رختشویی 
 9( ، صفحه )تعاریف  11-1-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ج  گزینه        

 
  آسانسور  به   نیاز   که  غیرمسکونی   و  مسکونی  هایساختمان  در  حرکت  اصلی  مسیر   یا   ارتفاع   حداکثر  ( 39

 ؟ است شده تعیین  میزان چه به ندارند،
  تا  زیرزمین  کف  از  غیرمسکونی  هایساختمان  در   و   همکف  طبقه  کف  از  مسکونی  هایساختمان  در(  ۱

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

 . است
  تا  زمین   زیر   کف  از   غیرمسکونی  هایساختمان  در  و  همکف  طبقه  کف   از   مسکونی  های ساختمان  در (  3

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

 است. شده تعیین زیرزمین  از طبقه 3



 71صفحه  3و پیوست   9، صفحه 2-1-2-15 بند،  15مبحث بر اساس کتاب   واب:ج

 است صحیح  الف   گزینه    

 
سانتی متر از کف تمام شده حفر شده  85اینچ ترنچی به عمق  5برای دفن یک لوله فاضالب به قطر  (  40

 است. ماسه کف ترنچ و اطراف و روی لوله حداقل چند الیه باید کوبیده شود؟  
1 )3   2 )4   3 )5   4)6   

 101و  100)ب و ج(، صفحه  2-4-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
حداقل فاصله هوایی برای جلوگیری از برگشت جریان در مخزن ذخیره آب آشامیدنی چند میلی متر باید  (  41

 باشد؟ 
1 )75   2 )100   3 )30   4) 50    

 52(  ، صفحه  2-) ث 1-6-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 
طبقه یک   4کشی فاضالب بهداشتی در یک ساختمان مسکونی  (اگر در طراحی و اجرای سیستم لوله42

ترین طبقه نصب شود، در این صورت حداقل فاصله دریچه بازدید از دیوار مقابلش  دریچه بازدید در پایین
 چقدر است؟  

 متر فاصله داشته باشد. سانتی 65( نباید کمتر از  1

 متر نتی سا 45تا  30( بین  2

 متر سانتی  35تا  25( بین  3

 متر سانتی  45( حداقل 4

 ۹۰ ، صفحه۱  جزء ،(پ)  قسمت  ،۶-۲-۴-۱۶ ، بند16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
واحد باشد، حداکثر   6کند، ای یکی از لوازم بهداشتی که با فالش والو کار می( اگر حداکثر مصرف لحظه43

 باشد؟  زمانی استفاده از سایر لوازم بهداشتی چقدر میمحتمل مقدار جریان آب به علت هم
 لیتر در ثانیه  0/ 95( 2    گالن در دقیقه  4/17( 1

 لیتر در ثانیه  1/ 24( 4    گالن در دقیقه   15( 3

 ۱۴۶ ، صفحه۲-۳-۱ پ ، جدول 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  الف   گزینه    

 
 های زیر صحیح است؟  یک از گزینه(کدام44

گونه هواکشی که برای لوازم بهداشتی باالدست به عنوان لوله فاضالب برای لوازم بهداشتی ( هیچ1

 مجاز نیست.دست به عنوان هواکش عمل کند پایین 
  12/5شود نباید از کشی فوالدی گالوانیزه که به عنوان هواکش فاضالب استفاده می ( خم کردن لوله در لوله2

 درجه بیشتر باشد. 



ترین  ( در صورت نیاز به هواکش کمکی در شاخه افقی فاضالب، هواکش کمکی باید بعد از پایین دست3

 در نظر گرفته شده است به شاخه فاضالب متصل شود. ها لوازم بهداشتی که هواکش مداری برای آن
 کشی هواکش تحت هیچ شرایطی مجاز نیست. کشی فاضالب و لولهزمان لوله( آزمایش هم4

 115، قسمت )ث(، صفحه 9-2-5-16، ادامه بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  ج  گزینه    

 
 ب با هوا درست است؟ ( کدام عبارت در مورد آزمایش لوله کشی فاضال45
درصد فشار اولیه   5دقیقه انجام شود و کاهش فشار تا  15بار و به مدت حداقل  0.3( آزمایش باید با فشار 1

 مجاز است. 
دقیقه انجام شود و در مدت آزمایش هیچ کاهش فشاری   15و به مدت حداقل بار   0.3( آزمایش باید با فشار 2

 مشاهده نشود.
درصد فشار اولیه  10دقیقه انجام شود و کاهش فشار تا  15بار و به مدت حداقل  0.3( آزمایش باید با فشار 3

 مجاز است. 
مدت آن    بار و  0.3آزمایش باید برای هر سه متر ارتفاع ساختمان جداگانه انجام شود و فشار آزمایش ( 4

 دقیقه باشد. 15حداقل 

 104(  ، صفحه  2-) پ 5-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح ب  گزینه    

 

کیلوکالری در همکف ساختمانی دو طبقه   87100که یک آبگرمکن گازی با ظرفیت حرارتی (درصورتی46

𝑯)متر   6قرار داشته باشد و دودکش آن به شکلی باشد که ارتفاع آن   = 𝟔𝒎)   و طول افقی لوله رابط آن

𝑳)متر   3 = 𝟑𝒎) ؟باشد، قطر لوله دودکش باید چقدر باشد 

 متر میلی 150( 2    متر  میلی 250( 1

 متر میلی 200( 4    متر  میلی 300( 3

 76 ، صفحه1-8-17، جدول 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح د گزینه     

 
 کشی گاز برای یک مجتمع مسکونی صحیح است؟( کدام یک از شرایط زیر در سیستم لوله47

کشی گاز مجدداً مورد استفاده  کشی باز شده است، نباید در لولهسیستم لوله  ( شیرها و اتصاالتی را که قبالً از 1

 قرار گیرد. 
کشی گاز مورد استفاده  کشی باز شده است، نباید مجدداً در لوله ( شیرها و اتصاالتی را که قبالً از سیستم لوله 2

 های مصرفی و مستعمل بالمانع است. قرار داد، ولی استفاده مجدد از لوله 
کشی گاز، الیاف فلزی به کار رفته باشد، باید حداکثر تا دمای  که در ساختن واشرهای الئی لولهدرصورتی (3

 درجه سانتی گراد مقاومت داشته باشد.  350

( نصب شیر قطع کن قبل از رگوالتور الزامی است ولی بعد از رگوالتور الزامی برای نصب شیرقطع کن  4

 وجود ندارد.
،  6-2-۱۱-۱۷ و بند  ۹۷ ، صفحه۱۰-۱-۱۱-۱۷  و  ۹-۱-۱۱-۱۷ ، بندهای17ب مبحث بر اساس کتا جواب:
 ۹۹ صفحه

 است صحیح  الف   گزینه    

 



کشی به یک دستگاه گازسوز در یک  ( در صورت نیاز به استفاده از لوله مسی برای اتصال سیستم لوله48

 ساختمان مسکونی دو طبقه، حداکثر طول مجاز لوله مسی چقدر است؟
 Bهای نوع متر برای لوله  1/75و  Aمتر برای لوله نوع  3/75( 1
 ( در صورت رعایت ضوابط مربوط به قطر و ضخامت دیواره لوله، محدودیتی ندارد.2

 متر   2/ 25( 3

 متر   1/5( 4

 ۳۵ ، صفحه(ب) قسمت ۱-۴-۴-۱۷ بند ، ادامه17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است صحیح  د  گزینه    

 
 متر باشد :  5/6که ارتفاع پلکان برقی درصورتی (49

  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    

 
  حداکثر باشد،  ثانیه بر متر  0/ 5 برقی  پلکان  اسمی سرعت اگر  متر، 80/5 ارتفاع  با  برقی  پلکان  یک در ( 50

 ؟باشد تواند می درجه چند آن  شیب  زاویه
 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    

 

( آیا برای ساختمانی که دارای یک طبقه زیرزمین و چهار طبقه روی آن است، چاه آسانسور با  51

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

 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   

 
 برای این کابین که صورتی در  و  است؟ چقدر  کابین  دیواره از  آسانسور  کابین دستگیره فاصله حداقل    (52

 است؟  چقدر حداقل فاصله شود گرفته نظر در  جسمی ناتوان  افراد
 متر  میلی 35 – متر میلی 20( 1
 متر  میلی 40 – متر میلی 25( 2
 متر  میلی 35 – متر میلی 25( 3
 متر  میلی 40 – متر میلی 20( 4

 36صفحه   17-4-6-2-15 و بند 31صفحه   4-3-2-15 بند،   15بر اساس کتاب مبحث   جواب:



 است.  صحیح  الف گزینه     

 
 با صندلی ناتوان افراد استفاده برای که عمومی کاربرد با ساختمان برای آسانسور  چاه ابعاد کمترین (53

 باشد؟  می متر  سانتی چند است،  مناسب چرخدار 
190 × 160 (1 

210× 180 (2 

220× 190 (3 

220× 200 (4 

 67صفحه   5شکل ،   15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 است؟  صحیح  زیر   هاي گزینه  از   یک کدام(  54

 نظببام سببازمان توسببط آسانسببور گببواهي تاییببد و  آزمببایش انببداز ، راه  نصببب،  از  پس  فني  بازرسي  گواهي(  1

 .گردد  مي صادر مهندسي
 بازرسببي شببرکت توسببط آسانسببور گببواهي تایید و  آزمایش انداز ، راه نصب، از پس  فني  بازرسي  گواهي(  2

 .گردد مي  صادر  معتبر
 .گردد  مي صادر  معتبر بازرسي  شرکت توسط آسانسور خریدار  از پس فني بازرسي  گواهي(  3

 نبباظر مهنببدس توسببط آسانسببور گببواهي تاییببد و  آزمببایش انببداز ، راه نصببب، از پببس فنببي  بازرسي  گواهي(4

   .گردد  مي صادر ساختمان
 51صفحه  1پیوست   5، قسمت  15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 ( عدم رعایت عمق مناسب جهت چاهک آسانسور:  55

 ب( باعث کاهش بهره دهی آسانسور می گردد  الف( باعث کاهش سرعت انتقال می گردد
 د( باعث کاهش ابعاد اتاقک آسانسور می گردد    مجاز نمی باشدج(  

 چاهک  5، صفحه 1-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
قورار دارد، بایود  8( در ساختمانی که در دسته بندی کلی »ت« ساختمان هوای بلنود و گوروه بنودی جزیوی 56

 حداقل چند دستگاه آسانسور در نظر گرفته شود؟ 
            دستگاه 3ج( حداقل                ب( حداقل دو دستگاه              الف( یک دستگاه کافی است

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

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 (89اسفند   -نظارت -( در چه صورت آسانسورها می تواند چاه مشترک داشته باشند؟ )معماری57

 دستگاه یا کمتر باشد. 3الف( در صورتی که تعداد آسانسورها 

 ب( نمی توانند چاه مشترک داشته باشند.



 دستگاه یا کمتر باشد. 4تعداد آسانسورها ج( در صورتی که  

 د( در صورتی که چاه آسانسور از پی ها فاصله داشته باشد.
 12، صفحه 3-1-2-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحثجواب:  

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
 ( حداقل مساحت کابین آسانسور متناسب با ده نفر چند مترمربع است؟ 58

 87/1د(    65/1ج(    59/1ب(    73/1الف( 
 17ب، صفحه -1-2-2-2-15، جدول  15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
 ( در صورت عدم رعایت ارتفاع کافی موتورخانه آسانسور:  59

 ب( دسترسی به بام میسر نمی گردد.   الف( سرعت آسانسور کاهش می یابد
د( در کیفیت جابجایی تاثیر منفببی بوجببود مببی               ج( می بایستی عمق چاهک آسانسور افزایش یابد

 آید
 19، صفحه 3-3-2-2-15، شکل 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 در صورت عدم رعایت ارتفاع کافی موتورخانه آسانسور دسترسی به بام میسر نمی گردد. توضیح:  

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 متر چه مقدار است؟  50( حداکثر ناشاقولی مجاز آسانسوری با چاهی به ارتفاع  60

 میلی متر  50د(   میلی متر  30ج(    متر میلی  25ب(    میلی متر  20الف( 

 29صفحه   2-9-2-2-15، جدول  15بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح ب  گزینه     

 

 


