
 

( تعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی در سه حالت )نصب و در  1

بی و  نصب  کار،  میحال  انجام  اساسی(  بازدید  و  گیرد.  بار 

 باشد؟ گیری مقاومت عایقی جزء کدام یک از سه حالت میاندازه

 ( نصب و در حال کار 2    بار ( نصب و بی1

گزینه4    ( بازدید اساسی 3 صحیح    3و    2های  ( 

 است. 

 صمححه  قسمتت ب ،  7-12-7-22، بند    22بر اساس کتاب مبحث     جواب:

63   

 است  صحیح الف گزینه    

 

2  ................ تشخیص  به  ساختمان  یک  تجهیزات  هرگاه   )

با   و  مبحث    د یتائساختمان  الزامات  یا   .............22  

ساختمان از  نگهداری  و  باشد  )مراقبت  نداشته  مطابقت  ها( 

اخطاریه باید  و  .................  نماید  صادر  را  ای 

................. ساختمان این اخطاریه را در محل مناسبی در  

در معرض    که یطوربهمحوطه ساختمان و یا خارج از آن نصب نماید،  

ساکنان،  دی مالکان،  کلیه  و  بوده    مستأجران یا    بردارانبهرهد 

 از متن اخطاریه آگاه باشند.  

 مسئول نگهداری  -بازرس   -بازرس -( مالک1

 بازرس  -مسئول نگهداری  -بازرس -( مالک2

 بازرس  -مسئول نگهداری -بازرس -( مسئول نگهداری 3

 مسئول نگهداری   -بازرس  -بازرس -( مسئول نگهداری 4

   14  صححه  ،  2-13-2-22، بند    22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است   صحیح  د گزینه    

 
ساختمان3 در  از  (  یک  کدام  غیرعامل،  پدافند  ضوابط  مشمول  های 

نشانی به  های زیر باید در نزدیکی نقطه دسترس مأمور آتشگزینه

 ساختمان قرار گیرند؟   

 ( فقط پانل تکرار کننده اعالم حریق1

 ( فقط پانل مرکزی سیستم اعالم حریق2

 ( فقط پانل نتایشگر تصویری نشان دهنده محل حریق 3

( پانل های تکرار کننده اعالم حریق و یا نتایشگر تصویری نشان  4

 دهنده محل حریق 

 105  ،  صححه2-5-3-7-21،  بند  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است   صحیح د گزینه        

 
  پدافند   الزامات  مبنای  بر  ها ساختمان  طراحی   چارچوب  (در4

  های گزینه  از  یک  کدام  d,c,b,a  نکات   گرفتن   نظر   در   با   و   غیرعامل 

 است؟   تصحیح زیر



a- خطى طرح  دارای فضاهای  طراحی عدم 
b- ساختمان  شکل طراحی  در مقعر  اشکال   از استفاده عدم 
c-  فضاهای در مستقیم و  هم  روبروی حرکتی   مسیرهای قرارگیری عدم  

 مکث 
d-  باز  طرف دو  از پیلوت طراحی 

 است.  الزامی cو   b  موارد و ای توصیه d و  a موارد( 1

 . دارد الزام d و  c موارد و ای توصیه b  و a موارد( ۲
 است.  الزامی c و  a موارد   و ایتوصیه  d و  bموارد ( ۳

 دارد.  الزام d و  a موارد و ایتوصیه c و b موارد( 4

-۳-۲-۲۱  بندو   ۳-۱-۳-۲-۲۱ بند  ،   21بر اساس کتاب مبحث  جواب: 

 24الی    22صححات   ۳-۲-۳-۲-۲۱ بند و   ۲-۲-۳-۲-۲۱بند و  ۱-۴

 است   صحیح  ج گزینه    

 
  برای   مسکونی  ساختمان   یک   اینکه  تشخیص  مورد   در   گزینه   کدام  (5

  صحیح   است  نامناسب  و  ناامن   غیربهداشتی،   خطرناک،   انسان   سکونت

 است؟   کدام آن متعاقب  اقدامات  و بوده

  چنانچه   -  بازرس  تائید  و  ساختتان  نگهداری  مسئول  تشخیص  با(  ۱

  و   تخلیه  دستور  بازرس  توسط  نباشد،  صرفهبهمقرون  آن  تعتیر

 رسد می برداران بهره و ساکنان مالکان،  اطالع به و  صادر تخریب

  دستور   -  شهرداری  تائید  و  ساختتان  نگهداری  مسئول  تشخیص  با(  ۲

  و   صادر  ساختتان  نگهداری  مسئول  توسط  تخریب  و  تخلیه  یا  تعتیر

 رسد می  بردارانبهره  و  ساکنان مالکان، بازرس، اطالع  به

  نباشد،   صرفه بهمقرون  آن   تعتیر  چنانچه   -  بازرس  تشخیص   با (  ۳

  به   و  صادر  ساختتان  نگهداری  مسئول  توسط  تخریب  و  تخلیه  دستور

 .  رسدمی برداران بهره  و مالکان  بازرس، اطالع
  مسئول   تائید  با   چنانچه  -  بردارانبهره  و   مالکان  تشخیص  با (  4

  تخریب   دستور  نباشد،  صرفهبهمقرون  آن  تعتیر  ساختتان  نگهداری

 شود. می  صادر شهرداری  و استان سازمان  هتاهنگی با

   16، صححه   8-13-2-22، بند   22بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است  صحیح الف گزینه    

 

  چهار   مسکونی   ساختمان   یک   از  نگهداری   و   مراقبت   فرآیند   در  (6

  است؟  الزامی  بازرس   انتخاب  آیا   مسکونی،  واحد  هفت  با  و  طبقه

 گیرد؟   انجام باید زمانی چه  در  بازرسی

  الزامی  حقوقی  بازرسی   یک   حداقل  انتخاب   ها ساختتان  این  در(  1

 سال است.   در یکبار حداقل بازرسی  تناوب دوره و است
  الزامی   حقیقی  بازرس   یک   حداقل  انتخاب  هاساختتان  این  در (  ۲

  مبحث   در  مندرج  جداول  مطابق  باید  بازرسی  تناوب  هایدوره  و  است

 . گیرد  صورت  ساختتان  ملی مقررات ۲۲
  کلیه   ولی  نیست  الزامی   بازرسی  انتخاب  هاساختتان  این  در (  ۳

  نگهداری  مسئول  توسط  سال  در   باریک  حداقل  ساختتان  اجزای

 گیرد. می قرار بازرسی مورد  ساختتان 



  است  الزامی  حقوقی بازرس یک حداقل  انتخاب  هاساختتان این  در( 4

 است.  سال  در بار  دو  حداقل بازرسی تناوب   دوره و

-22و  بند    7، صححه  1-1-22، جدول    22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 5، صححه  1-3-19

 است   صحیح ب گزینه        

 
اشغال  7 سطح  با  ساختمان  یک  در  طبقه،    200(  هر  در  مترمربع 

طبقه   و  بزرگ(  )فروشگاه  تجاری  کاربری  به  اول  و  همکف  طبقات 

کل   مساحت  دارد.  اختصاص  اصلی(  )سالن  رستوران  کاربری  به  دوم 

 فضای امن این ساختمان برای هر دو کاربری چند مترمربع است؟ 

1 )100   2 )50   3 )80   4 )20 

 30و جدول  ،صححه    3-4-2-21، بند  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

  مصالح  مکانیکی   های مشخصه  مورد  در  زیر   های گزینه  از   یک   ( کدام8

 ؟ نیست  صحیح  انفجاری،   تحت بارهای هایسازه  برای  ایسازه

مسلح (  1   برابر   در   مقاوم   های سازه  برای  متتاز   مصالح   از  بتن 

 . آیدمی شتار به  انحجار

  یکپارچگی،   عدم  و  تردشکنی   علت   به  غیرمسلح  بنایی  مصالح (  2

 .  باشندنتی انحجار در مقابل  های مقاوم سازه برای  مناسبی  مصالح

  بارهای   برابر  در   مقاومت  برای  بنایی  دیوارهای  مسلح نتودن(  3

 شود.  انجام FRP  نوارهای با  صورت تسلیح به تواندمی انحجاری 

  بارهای  برای توانندنتی زیاد  جرم دلیل به  مسلح بنایی مصالح( 4

 گیرند.  قرار استحاده مورد ساختتان  در دور،  حوزه  انحجاری 

 55، صححه    5-4-4-21، بند  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است   صحیح د گزینه        

 

  واحدی،  شش تجاری  ساختمان از  نگهداری مراقبت و با رابطه   در (9

  اعالم   مرجع  کدام   به  کتبی  را به صورت  بازرسی   نتیجة   باید   بازرس 

 نماید؟ 

 ساختتان   نگهداری مسئول( ۲    ( مهندس ناظر  1

 ( به مهندس مجری 4  ( به تتام مالکان واحدهای تجاری 3

    3، صححه    6-3-1-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است   صحیح ب گزینه        

 

 ساختمان خالی بر عهدة کیست؟   ( مسئولیت نگهداری10

 ( بازرس 2   ( مسئول نگهداری ساختتان  1

 ( مجری 4    ( مالک یا مالکین  3

   18، صححه    2-2-3-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث    جواب:



 است  صحیح    ج گزینه        

دوره تناوب بازرسی )قطعات معماری و  سازه، لوله کشی آب باران، کویل های سرمایی و  گرمایی و   (11

  مخازن آب گرم (به ترتیب، حداقل چند  بار است؟
 الف (هر سال یک  بار- هر سه  ماه یک  بار- هر سال دو  بار – هر سال دو  بار

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

  د (هر دو  سال یک  بار- هر سال یک  بار- هر سال یک  بار- هر سال یک  بار
جواب :بر اساس کتاب مبحث 22، صفحه 27 بند 22-3-8، و  صفحه 48 بند 22-6-5 و  صفحه 34 بند 5-23-

 الف و  صفحه  37 بند 2-3-5-22 2-3

 است  صحیح ج گزینه              است صحیح ج گزینه.

 

  در  گزینه  کدام  غیرعامل   پدافند  با  مرتبط  ضوابط  اساس  بر  (   12

 است؟  صحیح هاساختمان جانمایی  مورد
 . است  بالمانع آوار  حریم  در  عتومی مستحدثات  طراحی( ۱
  ها سرمایه  و  افراد  به   مربوط   هایفعالیت  و   هاساختتان  طراحی (  ۲

 . باشد متترکز  صورتبه باید
  افراد،   ها،ساختتان  تترکز  در  خطرپذیری   افزایش  به   توجه  با (  ۳

به  طراحی  ها،سرمایه  و  هافعالیت   صورت  غیرمتترکز  صورتباید 

  عوارض   با  هتاهنگ  امکان   حد  تا   ها ساختتان  یابی مکان  و  پذیرد 

 . باشد  مدفون و مصنوعی  یا و  طبیعی
  ایجاد   از  اصلی  دسترسی  راه  و  احداثی  هایساختتان  بین(  ۴

 . شود خودداری  حایل  فضاهای

 18، صححه 4-1-2-2-21بند،  21براساس کتاب مبحث جواب: 

 است  صحیح ج  گزینه          

 
 باید:    ساختمان  فنی  شناسنامه و  ساخت  چون  های(نقشه  13
 . شوند داده تحویل ساختتان بازرس  به مالک  توسط ( ۱
 شوند   داده  تحویل ساختتان نگهداری مسئول  به مالک  توسط ( ۲
  ساختتان   مجریان   یا  مجری  بایگانی  در  سال  دو  مدت  به  حداقل(  ۳

 . شوند  نگهداری 

  یا   مهندسی  دفتر   بایگانی  در   سال  پانزده  مدت  به  حداقل(  ۴

 . شوند  نگهداری مربوطه  طراح مهندس

 18، صححه  1-2-3-22، بند 22براساس کتاب مبحث جواب :  

 است  صحیح ب  گزینه          

 

 ( کدام یک از عبارات ذیل برای فضای امن صحیح است؟14

فضای امن تا حد امکمان بایمد بمین سمایر فضماها و در ( مکان  1

 محدودة مرکزی ساختتان باشد. 

 ( زیرزمین مکان مناسبی برای احداث فضای امن نتی باشد.2



( راهروها و راه پله های داخلی نتی توانند بمه عنموان فضمای 3

 امن منظور شوند. 

مترمربمع   300( فضای امن برای واحدهای آپارتتانی بما مسماحت  4

 زامی نتی باشد. ال

   28، صححه    1-2-4-2-21، بند    21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است   صحیح  الف گزینه   

 

( روشنایی راه پله ها و فضاهای مشترک در ساختمان هاایی باا 15

بیش از دو واحد مسکونی که مقدار روشنایی طبیعای در آن کمتار  

شاابانه روز  از ................ باشد، باید در تمااام سااعات  

 توسط تور مصنوعی تامین شود 

 لوکس  12(  1

 لوکس  11(  2

 لوکس  13(  3

 لوکس  15(  4

   30، صححه    1-4-4-22، بند    22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است  صحیح ب گزینه   

 

 ۱۲۰ بیمارسااتان ساااختمان یااک باارای عملکاارد سااطح حااداقل (16

  زیر   عملکردهای  از  یک  کدام  ، ۳  انفجار  خطر  سطح  برای  تختخوابی،

 است؟ 

 IVعتلکرد   سطح(  III   ۲  عتلکرد سطح(  ۱

 II  عتلکرد سطح(  I   ۴  عتلکرد  سطح( ۳ 

 4-1-21و    6صمححه    2-1-21  ، جمدول    21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

   9صححه  

 است   صحیح  د گزینه    

 

 اجبااری  زیار  ماوارد  از  یک  کدام  هاساختمان  از  نگهداری  در  (17

 ؟ نیست
  و   بتنمی   هایسازه  در  یکبار  سال   ۲  هر   حداقل   بازدیدها   انجام (  ۱

 فوالدی 
 فوالدی  هایسازه در  تیرها  هایشکل تغییر بازرسی  و کنترل( ۲

  برابمر   در  مقاوممت  ممورد   در  بتنمی  هایسمازه  اسکلت  بازرسی(  ۳

   سوزی آتش

 فوالدی  و  بتنی هایسازه در  پی  محل در دوران  و نشست کنترل( ۴

   19صححه    ۱-۳-۳-۲۲  ، بند  22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است   صحیح  ج گزینه    

 



 یاک  و  واحاد  ۸  باا  طبقاه  ۵  مساکونی  ساختمان  یک  بازرس  نوع  (18

  باا   مطااب    ترتیب   به  واحد   ۸  از   بیش  با  طبقه  ۵  اداری  ساختمان 

 بود؟ خواهد زیر هایگزینه از یک  کدام

  - نیسمممت  نیمممازی( ۲  حقوقی  بازرس  -  حقوقی  بازرس(  1

 حقوقی  بازرس

  - حقیقمممی بمممازرس( ۴  حقیقی  بازرس  - حقیقی بازرس( ۳

 حقوقی  بازرس

  7صححه    ۱-1-۲۲، جدول    22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است  صحیح الف گزینه    

 
( ذخیره سازی آب مصرفی بهداشتی در ساختمان های مشمول ضوابط  19

 پدافند غیرعامل باید چگونه باشد؟ 

یک  1 نیاز  تامین  برای  بحران  شرایط  با  متناسب  سازی  ذخیره   )

 هحته  

 ساعت و متناسب با شرایط بحران  24( ذخیره سازی برای حداقل  2

( تحت هر شرایطی ذخیره سازی برای حداقل به میزان نیاز یک  3

 هحته 

روز و متناسب با    3( ذخیره سازی برای حداقل به میزان نیاز  4

 شرایط بحران 

   96صححه    15-3-2-7-21، بند    21اساس کتاب مبحث    بر  جواب:

 است  صحیح  د  گزینه

 

در یک سیستم لوله کشی آب گرم کننده با لوله هاای فاویدی، (  20

از لوله ی اصلی با اتصال جوشی انشعاب می گیریم. این انشاعاب  

ممکن است از یک کلکتور فویدی با اتصال جوشی هم اخذ گردد. در  

لوله ی اصلی ) یا کلکتور( نسبت به قطر لولاه ی  این حالت قطر  

 انشعاب دست کم چقدر باید باشد؟ 

الف( قطر لوله ی اصلی )یا کلکتور( می تواند با قطمر لولمه ی  

 انشعاب یکی باشد. 

ب( قطر لوله ی اصلی )یا کلکتور( باید دست کم دو برابر لولمه  

 ی انشعاب باشد. 

باید یک انمدازه )سمایز( از  ج( قطر لوله ی اصلی )یا کلکتور(  

 قطر لوله ی انشعاب بیشتر باشد. 

د( قطر لوله ی اصلی ) یا کلکتور( باید دست کممم از دو برابمر  

 قطر لوله ی انشعاب یک اندازه بزرگ تر باشد. 

 54از   33، صححه  4-ب-9-14-2-2، بند  128-1بر اساس نشریه    جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

 

( در تاسیسات سرمایی باا آب سارد، کااربرد لولاه هاای پلای 21

 حداکثر تا چه فشار کاری مجاز است؟    2/3سری  PP-RCپروپیلین  

 بار  20د(    بار  25ج(    بار  10ب(    بار  32الف(  



 128-5با استحاده از جداول نشریه    :جواب

 است.   صحیح  د گزینه    

 

 40یا رده )مثال    Scheduleدر تعیین مشخصات فنی لوله ها شاخص  (  22

Schedule  کدام یک از مشخصات لوله را بیان می کند؟ ) 

ب( اسممتاندارد جممنس و      الف( ضخامت جدار لوله 

 ساخت لوله 

کار    ج( استاندارد آزمون های فشار و دمای لوله  فشار  د( 

 و مقاومت فیزیکی لوله 

سمات ، مشخصات فنی عتومی تاسی128-1بر اساس جداول نشریه    جواب:

 مکانیکی 

 است.  صحیح الف گزینه    

 

در لوله کشی با اتصال جوشی، برای دریافت انشاعاب مساتقیم (  23

)بدون فیتینگ( از لوله اصلی، قطر لوله انشعابی نسبت به قطار  

 لوله اصلی باید چگونه باشد؟  

 الف( دریافت انشعاب بدون فیتینگ مجاز نیست  

کوچمک تمر از نصمف قطمر  ب( قطر لوله انتسابی باید یک اندازه  

 لوله اصلی باشد 

ج( قطر لوله انشعابی باید یک اندازه کوچک تمر از قطممر لولمه  

 اصلی باشد 

 د( قطر لوله انشعابی می تواند برابر با قطر لوله اصلی باشد 

 128بر اساس نشریه    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

و   یردوشیز  یی،شامل دستشو  یگروه از لوازم بهداشتفاضالب یک  (  24

)ونت( اتصال لاوازم    یهتهو  یی دستشو  ی تنها از طر   یتوالت فرنگ

و در آخار    یردوشایساس  ز  ییبه خط فاضالب، اول دستشااو  یبهداشت

  ی که به عنوان ونت تر استفاده م  یی است. به دستشو  یتوالت فرنگ 

   باشد؟ ینچچند ا  یدشود، حداقل با

 5/2(  د   ۳( ج   2ب(     4الف(  

 M.D  203  -03-9، قستت اول نقشه  6، جلد 128بر اساس نشریه    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

 تسامه باا سانتیمتري 250کانال قابل انعطاف هوا در فواصل  (  25

کاناال چناد    مجاز  گودافتادگي  حداکثر  است،  شده  آویخته  سقف  به

 سانتی متر است؟ 

1  )10   2  )15   3  )12   4  )18 

نقشه شمتاره   -جلد ششم قستت دوم،  128نشریه  بر اساس کتاب  جواب:

6-11-305   .M.D 



 . باشد

 است.  صحیح الف گزینه    

 

 روي  کاه  گرمایش  و  سرمایش  تاسیسات  دسترسي  دریچه  ورق  ضخامت(  26

 باشد؟  میلي متر چند باید حداقل مي شود  نصب کف

1  )3   2  )2   3  )4   4  )5 
 12-14-2-2، جلد اول، قستت  128بر اساس نشریه    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

 مورد  ورق  کردن  گالوانیزه  در  رفته  کار  به  روي  مقدار  حداقل(  27

 است؟  چقدر  هوا پلنوم ساخت  براي  استفاده 

1  )G90     2  )G60  

 بسمتگي  پلنوم  اندازه  ( به4  .دارد  بستگي ورق  ضخامت ( به3

 . دارد

 9-5-4-2، جلد سوم، قستت  128بر اساس نشریه    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

ماي   صورت  چه  در  فویدي  لوله  با  گرم  آب  با  گرمایش  سیستم  در(  28

  لولاه اساتفاده   کاردن  خم  از  زانویي،  از  استفاده  جاي  به  توان

 کرد؟ 

 خمم کمار   و  درز  بدون  لوله  کتتر،  یا  اینچ  1  -4/1( قطر لوله  1

 . باشد سرد

 .باشد  سرد  خم کار  و  کتتر  یا  اینچ 2( قطر لوله  2

 خمم کمار   و  درز  بمدون  لوله  کتتر،  یا  اینچ  1-4/1( قطر لوله  3

 . باشد گرم

 .نیست  مجاز  فوالد   لوله  کردن ( خم4

 14-1-2-2، جلد اول، قستت  128بر اساس نشریه    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

 سرد  و  گرم  آب  لوله هاي  زیر  در  قطره گیر  سیني  نصب  صورت  در(  29

  حساب   بار   ضاخامت ورق   حداقل   برق،  تابلو   روي  از  عبور   در   مصرفي 

  چقادر   ترتیب  به   سانتي متر   حسب   بر  سیني   عم   حداقل  و   میلي متر

 است؟ 

( 4  4و    75/0(  3   6و    75/0(  2  6و   6/0(  1

 4و    6/0
   15-14-2-2، جلد اول،  قستت  128بر اساس نشریه    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 



( به منظور کاهش خطر ریزش آوار در مسیر امداد رسانی، پهنای 30

مسیر دسترسی به ساااختمان )معبار( مای بایساتی حااداقل برابار  

 .............. ارتفاع ساختمان باشد.  

دو    د(  ج( یک چهارم   ب( یک سوم   الف( یک دوم 

 سوم  

 18، صححه  3-1-2-2-21، بند  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

( در فضای باز عرض پله ............ سانتیمتر، ارتفاع پلاه 31

......... سانتیمتر و کف مفید .......... سانتیمتر و در شیب  

راهه حداکثر شیب ......... درصد و عرض آن بایش از..........  

 سانتیمتر می باشد.  

 120-4-35-15-100ب(      180-5-30-15-150الف(  

 160-6-35-17-140(  د    150-7-30-16-120ج(  

، صححه 9-4-2-2-21،  8-4-2-2-21، بند  21بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

21 

 است.  صحیح الف گزینه    

 

( گزینه صحیح را در ارتباط با طراحی سااختمان هاا از منظار 32

 پدافند غیرعامل مشخص کنید؟ 

درب های نصمب شمده در پوسمته   3و    2الف( در ساختتان های گروه  

 ساختتان باید به ستت داخل باز شود. خارجی 

ب( فضای امن در هر طبقه می تواند خمارج از محمدوده پمالن همم  

 باشد. 

 استحاده از پنجره بزرگ مجاز نیست. 3و   2ج( در ساختتان گروه  

د( در کلیه ساختتان ها برای افزایش مقاومت، باید چارچوب درب  

 شود.  های خروجی با کالف متصل و هته با مصالح محکم پر 

 26، صححه  10-4-3-2-21، بند  21بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  د گزینه    

 

( در چاهک یا ............. آسانساورها بایاد تمهیاداتی در 33

نظر گرفته باشد تا از نفوذ دود به داخل شفت و انتقال آن باه  

 سایر قسمت ها جلوگیری شود.  

 د( شافت   موتورخانه ج(   ب( اتاقک    الف( پله 

 27، صححه  1-6-3-2-21، بند  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

 

 4000( ظرفیات فضااای اماان در یااک فروشاگاه باازرگ بااه مساااحت 34

 مترمربع، چند مترمربع است؟  

 800د(     500ج(     400ب(    1000الف(  



 30، صححه  1-2-21، جدول  21بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

   ( در سازه های مقاوم در برابر انفجار:35

( سازه های بتن مسلح در مقایسه با سازه های فموالدی توصممیه  ۱ 

 نتی شود.  

 ( افزایش جرم، تاثیر مثبت بر مقاومت سازه دارد.2

( سازه های فوالدی و چوبی مقاومت بیشتری در برابمر انحجممار  ۳ 

 دارند.  

سازه تاثیر بیشتری در مقاوممت در برابمر انحجمار ( کاهش جرم  4

 دارد. 

 ۵۶صححه    ۱-۵-۴-۲۱، بند  21مبحث    بر اساس کتاب  جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

( پهنای مسیرهای دسترسی به بلوک ها، باه منظاور کااهش خطار 36

ریزش آوار در مسیرهای امدادرسانی در یک شهرک مسکونی با بلوک  

متار، بایاد حاداقل چقادر   30طبقه و به ارتفااع    9های مسکونی  

 باشد؟  

 متر  20د(    متر  10ج(    متر  15ب(    متر  12الف(  

 3-1-2-21د  ، بن18، صححه  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 
( در طراحی شیب راه در محوطه، برای خروج سریع و همزماان دو 37

 آن نباید به ترتیب:  نفر در مواقع اضطراری، شیب راه و عرض 

از    متر باشد  8/1درصد و کتتر از    5الف( بیش از  بیش   8ب( 
 متر باشد.  20/1درصد و کتتر از  

از    متر باشد  5/1کتتر از  درصد و   8ج( بیش از   بیش   5د( 
 متر باشد.  5/1درصد و کتتر از  

 9-4-2-2-21، بند  21، صححه  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 ( در ارتباط با پله های محوطه کدام گزینه صحیح است؟  38

 17ارتحمماع پلممه حممداکثر  -متممر 50/1الممف( عممرض پلممه حممداقل 

 سانتیتتر  30ل کف محید پله  حداق  -سانتیتتر

 -سمانتیتتر 15ارتحاع پله حمداکثر  -متر 20/1ب( عرض پله حداقل 

 سانتیتتر  35حداقل کف محید پله  

 -سمانتیتتر 18ارتحاع پله حمداکثر  -متر 20/1ج( عرض پله حداقل 

 سانتیتتر  35حداقل کف محید پله  

 -ترسمانتیت 15ارتحاع پله حمداکثر  -متر 50/1د( عرض پله حداقل 

 سانتیتتر  30حداقل کف محید پله  



 8-4-2-2-21، بند  21، صححه  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

 

 ( کدام یک از گزاره های زیر برای حفظ ایمنی صحیح است؟39

متر از لبه   3الف( تاسیسات مستقر در بام باید به فاصله کتینه  

 گیرند. مجاور معابر و حیاط قرار 

واحمد مسمکونی بایمد   200ب( محوطه هر مجتوعه زیستی با بیش از  

 دارای حداقل سه ورودی و سه خروجی مجزا باشد. 

% شیب داشته 8ج( شیب راهه ها در فضای محوطه می توانند حداکثر  

 باشند. 

متمر   10متر باید حمداقل    30د( حریم آوار ساختتانی به ارتحاع  

 باشد. 

 3-1-2-2-21، بند  18، صححه  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

 

برای کاهش مخااطرات ناشای از ریازش آوار، حاریم آوار یاک (  40

 متر حداقل چند متر است؟  24ساختمان مسکونی با ارتفاع  

 8د(     متر 5ج(    متر 3ب(    متر  6الف(  
 متر 

 18ص    3-1-2-2-21بند  ،   21مبحث  بر اساس کتاب    جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

 

( بر اساس مبحث بیست و یکم مقررات ملی ساختمان کدام یاک از 41

 گزینه های زیر صحیح است؟  

 2الف( تاسیسات مستقر در بام، باید از لبه مجاور معابر حداقل  
 متر فاصله داشته باشد. 

متمر   9ارتحماع  متر برای ساختتانی به    2ب( فضای حداقل به عرض  

 به عنوان حریم آوار باید در نظر گرفته شود. 

ج( حداکثر شیب مکانی که به منظور عتلیمات اممداد و نجممات در  

 درصد تجاوز کند. 6فضای باز در نظر گرفته می شود نباید از  

د( در البی ساختتان باید مسیر حرکت رو بمه روی همم باشمد تما  

 هنگام اضطرار مانع فرار ساکنین نشود. 

 12-3-3-2-21، بند  25، صححه  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

( کدام یگ از گزیناه هاای زیار در ماورد ظرفیات فضاای امان 42

 ساختمان ها صحیح است؟  

دانمش   4000الف( فضای امن مورد نیاز برای یک مرکز آموزشی بما  

 مترمربع است.  500آموز معادل  



مترمربمع  10000یاز برای یک انبار با مساحت ب( فضای امن مورد ن

 متر است.  1000معادل  

 4800ج( فضای امن ممورد نیماز بمرای یمک فروشمگاه بما مسماحت  

 مترمربع می باشد.  600مترمربع معادل  

مترمعمادل   2000د( فضای امن مورد نیاز برای یک مرکز اداری با  

 مترمربع است.  500

 1-2-21، جدول  30، صححه  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

  (  در یک فروشگاه بزرگ، مساحت فضای امن برابر است با:43

 25( به ازای هر  2   مترمربع 4نحر    15( به ازای هر  1

 مترمربع 4نحر  

( 4  درصد مساحت فضای فروشگاه  15(  3
1

8
زیربنمممای فضمممای  

 محروش  

 30صححه    ،1-2-21، جدول  21مبحث    بر اساس کتاب  جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

 

تاسیسات مکانیکی ساختمان ها به لحاظ پدافند غیرعامل باید (  44

 با توجه به کدامیک از مالحظات زیر صورت گیرد؟ 

الف( محل تاسیسات تا حد امکان بایمد از سماختتان اصملی جمدا  

باشد و عبور کانال ها، لوله هممای تاسیسماتی و دودکممش هما در  

جداره دیواره های خارجی و یا نتمای سماختتان هما مجماز نتمی  

 باشد. 

ب( محل تاسیسات تا حد امکان در داخل سمماختتان قمرار گیمرد و  

عبور کانال ها، لوله های تاسیساتی و دودکش ها از داکمت همای  

 مجزا صورت گیرد. 

ج( محل تاسیسات در زیرزمین ساختتان تعبیه گردد و عبور کانال  

ا مجزا و لولممه هممای تاسیسماتی و دودکمش هما از  ها از داکت ه

 شیارهای تعبیه شده در نتا صورت گیرد. 

د( محل تاسیسات تا حد امکان در بممام سمماختتان تعبیممه شمود و  

اجرای لوله های اصلی در فضاهای عتومی به صورت آویمز از سمقف  

 صورت گیرد. 

 92، ص  5-1-2-7-21و3-1-2-7-21بند  ،  21بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

( برای نگهداری یک سختمان اداری و تجااری چهاار طبقاه )باا 45

 حداکثر هشت واحد( کدام گزینه درست است؟  

 الف( نیاز به حداقل بازرس حقیقی است. 

 ب( نیاز به بازرس حقوقی دارد. 

ج( برای ساختتان های کتتر از پنج طبقه نیازی به بمازرس نتمی  

 باشد. 



نیاز به بازرس حقیقی دارد و هم نیاز به بمازرس حقموقی  د( هم  

 دارد. 

 7، صححه  1-1-22، جدول  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

 است.  صحیح الف گزینه    

 

 سانتیمتر ساخته شده است:    75( در یک جکوزی که با عم   46

میلیتتمر از   700الف( باید به طور کامل توسط نرده به ارتحماع  

 ححاظت شود. سطح زمین 

ب( درهای خودکار ورود باید به گونه ای نگهداری شوند. کمه از  

 میلیتتری بازوی در به راحتی بسته و چحت شوند.  150فاصله  

 ج( لزومی به بسته شدن خودکار در نرده های ححاظتی نیست. 

د( قستت آزاد کننده قحل درهای نرده ححاظتی حتتا باید به ستت  

 ر گیرد. بیرون استخر و جکوزی قرا

 25، صححه  5-3-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

( درهااای ناارده اطااراف اسااتخر اگاار ارتفاااعی کمتاار از 47

 ............ داشته باشد.......... 

 نیاز به استحاده از قحل نیست.  -متر  9/1الف(  

ارجی دستگاه آزاد کردن قحل آنها باید در قسمتت خم  -متر  4/1ب(  

 در قرار گیرد. 

دستگاه آزاد کردن قحل آنها باید در قسمتت داخلمی   -متر  4/1ج(  

 در و به ستت استخر قرار گیرد. 

دستگاه آزاد کردن قحل آنها باید در قسمتت خمارجی   -متر  2/1د(  

 در قرار گیرد. 

 25، صححه  5-3-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

 . است  صحیح  ج گزینه    

 

( پنجره خارجی فضای غذاخوری کاه .......... متار باایتر از 48

 معبر دسترسی به واحد مسکونی قرار دارد ...............  

 نیازی به قحل مخصوص پنجره و شبکه نوری ندارد. –  5/1الف(  

باید قحل مخصوص پنجمره داشمته و توسمط صمححه موتموری   -1/3ب(  

 ر محافظت شود.میلیتت  24سیم در   12بافته شده متشکل از  

باید قحل مخصوص پنجره داشته و توسط صححه توری محافظت   -8/1ج(  

 شود. 

در صورت نصب قحل مخصوص پنجره نیمازی بمه تموری سمیتی   -7/1د(  

 ندارد. 

، بنمد 25ب صمححه  -22-4-3-22، بنمد  22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 24صححه    22-3-4-18



 است.   صحیح  ج گزینه    

 

 ( کدام یک از گزینه های زیر صحیح است؟   49

الف( در منبع انبساط باز باید کنترل فشار آب داخل مخزن صورت  

 گیرد. 

میلیتتر بایمد   500ب( در استخرهای خصوصی با ارتحاع آب بیش از  

 متر از سطح زمین باشد.  5/1ارتحاع نرده ححاظ  

سانتی متر از سطح زمین   75ج( ایوان هایی که ارتحاع آن بیش از  

سمانتیتتر از کمف ایموان   90است، باید ححاظی به ارتحاع حداقل  

 داشته باشد. 

د( لوله کشی آب باران باید حداقل یک بار در سال مورد بازرسی  

 قرار گیرد. 

 26، صححه  4-6-3-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث  :  جواب

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

( بازرسی از قطعات معماری و سازه ای سااختمان توساط باازرس 50

 باید حداقل هر چند سال یک بار انجام می گیرد؟  

ج( همممر    ب( هر سال یک بار          الف( هر ده سال یکبار 

 د( هر دو سال یکبار            پنج سال یکبار 

 27، صححه  8-3-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  د گزینه    

 

طبقه معاینه فنای موتورخاناه هاا   5( در یک ساختمان مسکونی  51

 باید هر سال .......... توسط بازرس ............ انجام شود.  

ب( حمممداقل دو                   حقوقی  -الف( یک بار

   حقوقی  -بار

 حقیقی –د( یک بار      حقیقی   -ج( حداقل دو بار

-5-22، بنمد  7، صححه  1-1-22، جدول  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:  
 36، صححه  3

 است.  صحیح الف گزینه    

 

( حداقل دوره های بازرسی در تاسیساات مکاانیکی سااختمان از 52

شیرهای اطمینان دما و فشار    -دیگ بخار جمله، کالهک خروجحی دود  

 صافی های تخلیه هوا به ترتیب چگونه است؟  -تحت فشار

حمداقل    -حمداقل سماالنه یمک بمار   -الف( حداقل سالیانه دو بار

 ساالنه یک بار  

حداقل سماالنه    -حداقل ساالنه یک بار  -ب( حداقل سالیانه دو بار 

 یک بار 

حداقل سماالنه    -ه یک بارحداقل ساالن  -ج( حداقل سالیانه یک بار 

 یک بار 



حداقل سماالنه    -حداقل ساالنه یک بار  -د( حداقل سالیانه یک بار 

 دو بار 

و  2-3-5-22ت و -1-3-5-22، بنمدهای 22بر اساس کتاب مبحمث  جواب:  

 34و   37، صححات  22-5-2-2

 است.   صحیح  د گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر صحیح است؟  53

الف( دمپرهای ورود هوا، مدار جرقه الکتریکی و مشعل از اجزای  

دیگ آب گرم و دیگ بخار می باشند که بایستی مورد بازرسی قرار  

 گیرند. 

ب( کولرگازی باید در مناطق گرم و مرطوب همر سمه مماه یکبممار  

 بازرسی شود. 

طه باید ساالنه دو بار بازرسی  ج( دیگ های بخار و تجهیزات مربو

 شوند. 

 د( گزینه الف و ب 

 36، قستت الف، صححه  1-3-5-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

 39، صححه  4-4-5-22و بند  

 است.   صحیح  د گزینه    

 

( دو کولر گازی در شرایط یکسان یکی در بندر انزلی و دیگاری 54

اند، تناوب بازرسای آن  در بندر بوشهر به طور همزمان نصب شده  

 ها به ترتیب چگونه است؟ 

ب( سمماالنه چهممار     ساالنه یک بار –الف( ساالنه یک بار  

 ساالنه یک بار  -بار

د( سمماالنه چهممار     ساالنه چهار بار   -ج( ساالنه یک بار

 ساالنه چهار بار  -بار

 39، صححه  4-4-5-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

در ساختمان های موجود، تاسیسات مکانیکی مثال لولاه کشای، (  55

ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع و شومینه هاا در چاه باازه  

 های زمانی باید بازرسی شوند؟ 

 الف( ساالنه حداقل یک بار بازرسی شوند. 

 ب( ساالنه حداقل دو بار بازرسی شوند.

کشی و شومینه هما سمالی دو بمار و تاسیسمات  ج( تاسیسات لوله  

 ذخیره سازی و لوله کشی سوخت مایع یک بار در سال 

د( شومینه ها و لوله کشی سوخت مایع دو بار در سال و تاسیسات  

 لوله کشی یک بار در سال 

-22و    38صمححه    1-4-5-22بندهای  ،    22مبحث  بر اساس کتاب    جواب:

 43صححه    1-5-22جدول   و یا 42صححه    7-5-22و   41صححه    5-6



 است.  صحیح الف گزینه    

 

( برای نگه داری بهینه از ساختمان، در صورتی که دستورالعمل 56

 خاصی ارائه نشده باشد، باید دوره تناوب بازرسی:  

الف( دامپر ضد آتش ساالنه یک بار، شبکه فاضالب بهداشتی سماالنه  

 باشد. یک بار و تابلوهای برق هر دو سال یک بار  

ماه یک بار، بست ها و تکیه گاه هما سماالنه یمک   6ب( دودکش ها  

بار و رله های ححاظتی موتورهممای الکتریکممی ماهانمه یمک بمار  

 باشد. 

ج( تاسیسات تبرید ساالنه دو بممار، تاسیسمات توزیمع آب مصممرفی  

 ساختتان ساالنه یک بار و ترانسحورماتورها ساالنه دو بار باشد. 

ساالنه یک بمار، لموازم بهداشمتی سماالنه    د( شومینه و آبگرمکن

دوبار و بازدید ظاهری موتورهای الکتریکمی در حمال نصمب و در  

 ماه یکبار باشد.  6حال کار هر 

، 4-6-22و    3-5-22و    4-5-22، بندهای  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

 48و   38و    36صححات  

 است.   صحیح  د گزینه    

 

( دوره تناوب بازرسی شبکه لوله کشی گاز برای کلیه سااختمان 57

 های مشمول مقررات ملی ساختمان چند سال می باشد؟  

 سال 4د(    سال 3ج(    سال 2ب(    سال  1الف(  

 70، صححه  4-8-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

پشت    (58 دیوار  تا  شرقی  توالت  تخلیه  لوله  محور  فاصله  حداقل 

 توالت چند میلی متر باید باشد؟ 

1 )200 

2 )300 

3 )250 

4 )450 

نقشمه شمتاره ،  ، جلد ششم قستت اول128نشریه  بر اساس کتاب    جواب:

M.D 201-10-3  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 
باید از لوله    (Fire wall)در عبور لوله فلزی از دیوار آتش    ( 59

فویدی به عنوان غالف استفاده شود. در این حالت به چه ترتیب  

 باید عمل شود؟ 



میلی    50میلی متر و از ستت خارج تا    25( غالف از ستت داخل تا  1

متر بعد از سطح دیوار ادامه یابد و فاصله بین غالف و لوله از  

 وم در برابر آتش پر شود. مواد مقا

تا  2 طرف  هر  از  غالف  ادامه    25(  دیوار  سطح  از  بعد  متر  میلی 

یابد و فاصله بین غالف و لوله از مواد مقاوم در برابر آتش پر  

 شود. 

تا  3 طرف  هر  از  غالف  ادامه    50(  دیوار  سطح  از  بعد  متر  میلی 

پر  یابد و فاصله بین غالف و لوله از مواد مقاوم در برابر آتش  

 شود. 

( غالف تا لبه دیوار ادامه یابد و پس از پر کردن فاصله بین  4

غالف و لوله از مواد مقاوم در برابر آتش + یا پولک پوشانده  

 شود. 

 ، جلد اول 128نشریه بر اساس کتاب  جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

عرض    (60 به  کانالی  گیری  از    40برابر    (W)انشعاب  متر  سانتی 

کانال اصلی، مطاب  شکل زیر انجام می شود. حداقل عرض بازشوی  

 روی کانال باید چند سانتی متر باشد؟

 
1 )45 

2 )50 

3 )55 

4 )60 

نقشمه شمتاره ،  ، جلد ششم قستت دوم128نشریه  بر اساس کتاب    جواب:

M.D 305-03-2  

 است  صحیح الف گزینه

 

 

 

 
 

 
 

 


