
 
  حداکثر چند موتور کوچک را می توان از یک مدار تغذیه کرد؟ -1

 وات  200الف( دو موتور با مجموع توان حداکثر  

 وات   100ب( دو موتور با مجموع توان حداکثر 

 وات  100ج( یک موتور با توان حداکثر  

حفاظتی مدار مشخص  د( محدودیتی در این خصوص وجود نداشته و متناسب با ظرفیت مدار و آمپراژ کلید  
 می گردد. 

  119 صفحه ،1، تبصره 2-1-10-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

یعنی مدار روشنایی مییی شییوند...اما طییراو در سییوا   1همگی مربوط به تبصره  3و 2و 1گزینه های توضیح:  

 متناسب طبیعتا   و  نداشته وجود خصوص این در محدودیتی تغذیه مدار برايمدار تغذیه را مطرو کرده است. 
 بود. خواهد حفاظتی کلید از آجر و  مدار ظرفیت با

 صحیح است.  دگزینه      
 
که  در    -2 انتهایی  مدار  ترتیب    3یک  به  برقی  و    250وات،    100دستگاه  کلید    300وات  به وسیله  وات 

واحدی قطع و 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  ،3-2-13، بند  پ  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است.     
 
 حداقل عمق دفن کابل های فشار متوسط چقدر می باشد؟ -3

 سانتی متر   150د(  سانتی متر   70ج(  سانتی متر  100ب(  سانتی متر 130الف( 

  87 فحهص   ،2-5-2-7-13و بند   1-5-2-7-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است     
 
 استفاده از نول مشترک برای کدام یک از گزینه های زیر مناسب است؟  -4

 تغذیه می گردند. 𝐿1الف( سه مدار تکفاز خروجی در یک تابلوی برق سه فاز که هر سه مدار از فاز  

و مدار    𝐿2، مدار دوم از فاز  𝐿1ب( سه مدار تکفاز خروجی در یک تابلوی برق سه فاز که مدار او  از فاز  

 تغذیه می گردند. 𝐿3سوم از فاز  

و مدار سوم از    𝐿1ج( سه مدار تکفاز خروجی در یک تابلوی برق سه فاز که مدارهای او  و دوم از فاز  

 تغذیه می گردند. 𝐿2فاز  

 د( هیچکدام 
  84 صفحه  ،10-1-7-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است     
 
 
کدام یک از گزینه های زیر در خصوص پروژه ای که مرکز سیستم اعالم حریق آن از برق بدون وقفه   -5

(UPS)  تغذیه شده است، صحیح است؟ 

تغذیه  آن(  و شارژ  )باتری  و مخصوص خود  مستق   پشتیبان  تغذیه  منبه  از  اعالم حریق  مرکز سیستم  الف( 
 نشده است.

 نوع متعارف می باشد.ب( سیستم اعالم حریق پروژه از 
 ج( سیستم اعالم حریق پروژه از نوع آدرس پذیر می باشد.

 د( گزینه های الف و ب هر دو صحیح است. 
  65 ،  صفحه3تبصره  ،1-2-6-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است     



 
متوسط و فشار ضعیف در یک ساختمان  کدام یک از گزینه های زیر در خصوص اتاق تابلوهای فشار    -6

 ویژه حیاتی و بسیار حساس صحیح است؟
 الف( باید در یک اتاق مشترک نصب گردند.

 ب( باید در اتاق های مستق  و مجزا از هم در نظر گرفته شوند.
 ج( بدون هیچگونه محدودیتی می توان در یک اتاق مشترک نصب گردند. 

 و مجزا از هم در نظر گرفته شوند. د( توصیه می شود در اتاق های مستق 
  58 تبصره،  صفحه  ،4-4-3-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 
 سیستم پاراشوت در یک آسانسور چه می باشد؟ -7

 الف( سیستم ترمز ایمنی 
 ب( سیستم اضافه بار 

 ج( سیستم کنتر  آتش نشان
 د( سیستم حفاظت در برابر حریق 

  6 ،  صفحه2-1-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 صحیح است  الفگزینه      
 
کدام یک از مزایای وصل نقطه ای از سیستم نیرو )مانند نقطه خنثای ترانسفورماتور در سیستم ستاره(    -8

 به زمین می باشد؟
 تثبیت می شوند.ب( ولتاژهای سیستم نیرو   الف( عایق بندی سیستم نیرو سالم می ماند 

 د( هر سه گزینه صحیح است.  ج( شدت برق گرفتگی کاهش می یابد. 
  75 ،  صفحه13بر اساس کتاب راهنمای مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 
سانتی متر برای هر کابل    4رشته ای به قطر خارجی    4کابل    5حداقل عرض یک سینی کابل که شامل    -9

مجاز در همجواری کابل ها به آن اعمال نشود )بدون در نظر گرفتن شرایط محیطی  که ضریب کاهش جریان 
   میلی متر منظور شود.( 20و شرایط نصب( چقدر باید باشد؟ )فاصله کابل های کناری از دیواره سینی 

 cm 24د(   cm 56ج(   cm 52ب(   cm40الف( 

  88 صفحه  ، 6-2-7-13بند ،  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 
همراه مدار )مدارهای داخل لوله و    (PE)کدام یک از گزینه های زیر در خصوص هادی های حفاظتی    -10

 مجراها( صحیح است؟
 الف( هادی حفاظتی باید عایق دار باشد. 

 ب( هادی حفاظتی می تواند هادی لخت باشد.
 باشد باید از داخ  لوله فلزی عبور داده شود.ج( هادی حفاظتی اگر لخت 

 د( گزینه ب و ج صحیح است. 
  158 ،  صفحه5-4-1، بند پ 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است     
 
 کدام گزینه صحیح می باشد؟ -11

قاب     IIالف( ساختمان پریزهای تک فاز به نوعی باید باشد که دو شاخه تجهیزات برقی با عایق بندی کالس  

 وص  به پریز باشد.



به  اتصا   فاقد  که  برقی  تجهیزات  معمولی  دو شاخه  که  باشد  باید  نوعی  به  فاز  پریزهای تک  ب( ساختمان 
 است قاب  وص  به پریز نباشد. (PE)هادی حفاظتی 

بندی کالس   با عایق  برقی  تجهیزات  دو شاخه  که  باشد  باید  نوعی  به  فاز  پریزهای تک  قاب    Iج( ساختمان 

 وص  به پریز باشد.
 د( هر سه گزینه صحیح می باشند.

  96 ،  صفحه2-3-8-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 
 د پریز صحیح می باشد؟ کدام گزینه در مورد جعبه تقسیم پشت کلی -12

به    PEالف( اگر جعبه تقسیم دارای رویه فلزی و الیه عایق در پشت آن باشد لزومی به اتصا  هادی حفاظتی  

 آن  
 نمی باشد. 

به آن نمی   PEب( اگر جعبه تقسیم دارای رویه عایق و داخ  آن فلزی باشد لزومی به اتصا  هادی حفاظتی  

 باشد. 
 متص  گردد.  PEج( اگر جعبه تقسیم تمام فلزی )رویه و داخ  آن( باشد باید به هادی حفاظتی 

 د( گزینه الف و ج هر دو صحیح است. 
  95 صفحه  ،2و 1تبصره  و   2-1-8-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است     
 
آن    -13 ویژه خاک  مقاومت  که  زمینی  به    𝛀 𝒎  30در  زیر  از هادی های  کدام یک  از  باشد استفاده  می 

 عنوان الکترود زمین می تواند انتخاب مناسبی باشد؟ 
 ب( فقط فوالد گالوانیزه      الف( فقط مس 

 د( فوالد گالوانیزه و مس   ج( مس و فوالد اوستینک )ضد زنگ( 
  116 دوم، صفحه ، ردیف 6-4، جدو  13بر اساس کتاب راهنمای مبحث   جواب:

 متر اهم 40 تا 7 بین مخصوص مقاومتتوضیح:  
 گزینه ج صحیح است     
 
مبحث    -14 اطالق    13طبق  زیر  های  گزینه  از  یک  کدام  به  دار  برق  های  هادی  ساختمان  ملی   مقررات 

 می شود؟ 
     الف( هادی یا هادی های فاز  

 ب( هادی یا هادی های فاز + هادی خنثی
     (PEN)خنثی  -ج( هادی یا هادی های فاز+ هادی حفاظتی

 د( هادی یا هادی های فاز+ هادی خنثی+ هادی حفاظتی 
  6 ، صفحه 12-3-2-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است     
 
 ی فوالدی داخل بتن )بتن مسلح( جزء کدام نوع از انواع الکترودهای زمین می باشد؟دهامیلگر  -15

 ب( الکترودهای افقی    الف( الکترودهای قائم
 د( هیچکدام     ج( الکترودهای صفحه ای 

  164 ، قسمت پ ، صفحه10-2-3-1، بند پ13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است     
 
  بوده زمین  با نزدیکی  بسیار تماس در  که هادی قطعات از  متشکل  گروهی یا  هادی قسمت یا قطعه ( یک16

   شود؟ می گفته چه کند برقرار می الکتریکی  اتصال  آن  با  و 
 زمین  الكترود( د    کاتدی حفاظت( ج  هادی بدنه( ب    گیر ضربه( الف



 5، صفحه 7-3-2-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه د صحیح است.     

 
 یر قسمت )مدار( برقدار می باشد؟  ( کدام یک از گزینه های ز 17

 ب( هادی های فازها    الف( هادی های فازها و هادی خنثی
 خنثی -د( هادی خنثی و  هادی حفاظتی  خنثی  -ج( هادی های فازها و هادی حفاظتی

 6، صفحه 12-3-2-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه الف صحیح است.     
 کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشند؟ -18

 الف( دو الکترود وقتی از هم مجزا تلقی می شوند که در حوزه ولتاژی همدیگر قرار نداشته باشند.
 ولتاژی همدیگر قرار نداشته باشند.ب( دو الکترود وقتی موازی تلقی می شوند که در حوزه 

ج( حوزه ولتاژی یک الکترود از مح  خود الکترود تا فاصله ای دورتر از الکترود ادامه دارد که مقاومت  
 الکترود از این نقطه به بعد ثابت می ماند. 

 د( گزینه های الف و ج صحیح است. 
  105 ف آخر،  صفحه، پاراگرا2-4-491، بند 13بر اساس کتاب راهنمای مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 
 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص کابل یا هادی آلومینیومی صحیح است؟ -19

 الف( جنس هادی های فاز و خنثی مدارهای نهایی می تواند از آلومینیوم باشد.
 بالمانع می باشد.ب( استفاده از کاب  با هادی آلومینیومی در شبکه توزیع و تغذیه میانی 

ج( در صورت استفاده از کاب  با هادی آلومینیومی در شبکه توزیع سه فاز سطح مقطع آن باید معاد  سطح  
 مقطع با هادی مس می باشد.

 د( استفاده از کاب  با هادی آلومینیومی در سیستم تکفاز مجاز نمی باشد. 
و  88صییفحات ،  3-3-1و پ 2-3-1هییای پبنیید ،  14-5-2-7-13، بنیید  13بر اساس کتییاب مبحییث    جواب:

157  
 صحیح است  بگزینه      
 
نقطه شروع برای محاسبه افت ولتاژ در مدار نهایی در یک ساختمان که برق آن از پست اختصاصی    -20

 تغذیه می گردد چه می باشد؟ 
 ب( تابلوی توزیع خیابانی )شالتر(   الف( تابلوی نیمه اصلی ساختمان 

ترانسفورماتور    ج( تابلوی اصلی ساختمان )تابلوی کنتورها(   ضعیف  فشار  تابلوی  د( 
 اختصاصی ساختمان

 80،  صفحه 5-1-7-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 
   چه تفسیری دارد؟   I54  برای ماشین های دوار درجه حفاظت  -21

کارکرد ماشین در   برابر ورود احتمالی گرد و خاک اختاللی ایجاد نمی شود و همچنین در برابر  الف( در 
 پاشیده شدن آب در تمام جهات اثر سوئی بر ماشین ندارد. 

پاشیده شدن آب تحت زاویه   درجه نسبت به    60ب( ماشین در برابر گرد و خاک به طور کام  و در برابر 

 خط قائم کامال محافظت می شود. 
 برابر ورود گرد و خاک و فرو رفتن در آب برای زمان محدودی محافظت می شود. ج( ماشین در 

با قطر بیش از   پاشیده شدن قطرات آب به صورت عمودی    1د( ماشین در برابر اجسام جامد  میلی متر و 

 حفاظت می شود. 
 207و   206، جداو  صفحات 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است     



 
  کدام یک از گزینه های زیر صحیح می باشند؟ -22

تامین   با مصرف غیر از گاز شهری برای مصارف سیستم های  الف( استفاده از مولدهای برق اضطراری 
 ایمنی مجاز نمی باشد.

ب( استفاده از ژنراتور گازی با مصرف از شبکه گاز شهری فقط برای مصارف سیستم های ایمنی مجاز می  
 باشد. 

از ژنراتور گازی با مصرف از شبکه گاز شهری فقط برای تامین برق و در همه موارد سیستم    ج( استفاده
 های ایمنی و غیرایمنی مجاز می باشد.

از   به غیر  برق اضطراری  تامین  برای  فقط  گاز شهری  از شبکه  با مصرف  گازی  از ژنراتور  استفاده  د( 
 مصارف سیستم های ایمنی مجاز می باشد.

 62،  صفحه 4-5-5-13، بند 13کتاب مبحث بر اساس   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 

 کدام یک از گزینه های زیر برای قسمت هادی بیگانه صحیح می باشد؟   -23

 ب( رادیاتورها و ماشین لباسشویی  الف( ماشین ظرفشویی و قسمت های فلزی ساختمان ها 

 گزینه صحیح است.د( هر سه    ج( لوله های فلزی گاز، آب و حرارت مرکزی 

 ، قسمت الف و ب  6، صفحه 11-3-2-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است.     

 

حداقل فاصله بین کابل های شبکه کامپیوتری بدون حفاظ فلزی )شیلد( از چراغ های فلورسنت، بخار    -24

 باشد؟ جیوه، بخار سدیم، متال هالید )المپ های تخلیه در گاز( چقدر می 

سانتی  35د(  سانتی متر 100ج(   سانتی متر  13ب(   سانتی متر  5الف( 

 متر 

 28، بخش ر، صفحه 1-18-1-3-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است.     

 

چنانچه در یک ساختمان شرایط احداث دو الکترود زمین مستقل از هم وجود داشته باشد، قطعات فلزی   -25

 سازه پست به 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 وص  می  
 گردد.

 د( محدودیتی در این خصوص وجود ندارد.
 171،  صفحه 1-2-6-10-1پ، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 صحیح است  بگزینه      
 
 ؟دحداقل سطح مقطع شینه اصلی اتصال زمین با هادی مس چقدر می باش  -26

 میلی مترمربع   25ب(     میلی مترمربع   90الف( 

 میلی مترمربع   50د(     میلی مترمربع   70ج( 

 161،  صفحه 2-8-1، بند پ13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 صحیح استگزینه د       
 



اتصال کوتاه مشابه کدام یک از گزینه    -27 از نظر عملکرد کلید خودکار )اتوماتیک( محدود کننده جریان 

 های زیر است؟
 ب( کلید محافظ موتوری      الف( فیوز 

 د( کلید خودکار مینیاتوری    ج( کلید جدا کننده 
 373،  صفحه 6-717، بند 13بر اساس کتاب راهنمای مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است     
 
کدام یک از گزینه های زیر در خصوص اتصال سینی ها، نردبان های فلزی کابل های شبکه کامپیوتر  ( 28

 به ترمینال یا شینه سیستم اتصال زمین صحیح است؟
ترمینا  یا شینه الف( ضمن تامین تداوم هدایت الکتریکی در ک  مسیر، یا ابتدا و یا انتهای آن ها باید به 

 سیستم اتصا  زمین وص  گردند. 
ب( ضمن تامین تداوم هدایت الکتریکی در ک  مسیر، ابتدا و انتهای آن ها باید به ترمینا  یا شینه سیستم  

 اتصا  زمین وص  گردند.
اوم ج( چنانچه ابتدا و انتهای آن ها به ترمینا  یا شینه سیستم اتصا  زمین وص  شده باشد، الزامی به تد 

 هدایت الکتریکی در ک  مسیر نمی باشد. 
د( چنانچه تداوم هدایت الکتریکی در ک  مسیر تامین شده باشد الزامی به اتصا  به ترمینا  یا شینه سیستم  

 اتصا  زمین نمی باشد.
 28، مورد )ذ( ، صفحه 1-18-1-3-13،  بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است     
 
رودی یک تابلوی برق سه فاز تک رشته ای می باشد، چنانچه به جای کابل تک رشته، با همان  کابل و -29

 رشته استفاده شود، کدام گزینه صحیح است؟  4یا   5/3سطح مقطع از کابل 

 رشته از کاب  تک رشته بیشتر می باشد لذا برای تابلو مناسب تر   4یا  5/3الف( با توجه به اینکه جریان کاب  

 باشد.می 
رشته از بابت جریان مجاز نبوده و لذا اتفاقی نمی    4یا    3/ 5ب( هیچگونه تفاوتی بین کاب  های تک رشته و  

 افتد. 
رشته بیشتر می باشد لذا ممکن است کاب     4یا    3/ 5ج( با توجه به اینکه جریان کاب  تک رشته از کاب  های  

 داغ کرده و آسیب ببیند.
 د( هیچکدام. 

 96کابلها،  صفحه  مجاز جریان جداو  هفتم ، فص   110-1شریه بر اساس ن  جواب:

 گزینه ج صحیح است     
 
 باشد، موجود  تناقضی  ساختمان ملی مقررات با  کننده تأمین  شرکت مقررات در  چنانچه  برق، تأمین ( در 30

 اجرا بر اساس کدام مقررات انجام خواهد شد؟
  ساختمان ملی  مقررات ب(                    کننده   تأمین مقررات ( الف
 د( مقرراتی که از نظر ایمنی برتر است   باشد  تر ساده که مقرراتی(  ج

 41، صفحه 3-1-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است.     
 
 کدام یک از المپ های زیر درصد خیرگی آن نسبت به المپ های دیگر بیشتر است؟ -31

 ب( فلورسنت    هالید  الف( متا 
 د( جیوه ای با فشار زیاد و یا کم    ج( رشته ای 

 29تا  23،  صفحات 7-4 ، جدو   110-1بر اساس نشریه   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 



 طبقه بندی چراغ ها بر چه اساس می باشد؟  -32

 الف( درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و غبار 
 گرفتگی و درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و غبار ب( نوع حفاظت در برابر برق  

 ج( نوع حفاظت در برابر برق گرفتگی
سطوو   جنس  و  غبار  و  رطوبت  نفوذ  برابر  در  حفاظت  درجه  گرفتگی،  برق  برابر  در  حفاظت  نوع  د( 

 نگهدارنده چراغ 
 29تا  5،  صفحات 4-4 ، بند  110-1بر اساس نشریه   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 
 ایگنیتور در چراغ های روشنایی برای چه منظوری است؟   -33

 الف( وسیله ای است برای محدود کردن جریان المپ و تنظیم آن 
ب( وسیله ای است که مدار پیش گرم کننده المپ فلورسنت را به منظور راه انداختن المپ بسته یا باز می  

 کند.
 راه اندازی المپ های تخلیه ایج( وسیله ای است برای ایجاد پالس ولتاژ برای 

 د( هیچکدام 
 29تا  2،  صفحات 15-2-4 ، بند  110-1بر اساس نشریه   جواب:

 گزینه ج صحیح است     
 
دارای سه الیه یا سطح، به نام های سطح اول )سطح    (BMS)با توجه به اینکه سیستم های هوشمند    -34

کنرترلر   باشد،  مدیریت( می  )سطح  اتوماسیون( و سطح سوم  دوم )سطح    (Controller)فیزیکی(، سطح 

 جز کدام الیه می باشد؟
 ب( الیه دوم      الف( الیه او   

 د( داده ها برای ح  مسئله کافی نمی باشد.    ج( الیه سوم 
 116صفحه   ، 3-1-8-9-13 ، بند13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است     
 
 اصطالح کابل کشی افقی در شبکه کامپیوتری به چه معنایی است؟  -35

 وص  می نماید.  RJ45الف( کابلی است که کامپیوتر را به پریز شبکه  

 مرکز کامپیوتر وص  می نماید.ب( کابلی است که رک های فرعی را به رک یا رک های اصلی در 
 ج( کابلی است که پریزهای شبکه کامپیوتر را به پنج پان  و هاب سوئیچ در رک فرعی وص  می نماید. 

د( مسیرهایی که کاب  شبکه به صورت افقی در سقف کاذب ها چه در داخ  لوله و یا بر روی سینی اجرا  
 شده باشد را گویند.

 109، مورد پ،  صفحه 2-2-7-9-13 بند،  13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است     
 
 ؟کدام یک از گزینه های زیر وسایل حفاظتی قابل تنظیم می باشند -36

 الف( فقط کلیدهای خودکار )اتوماتیک( 
 ب( فیوزها، کلیدهای خودکار مینیاتوری

 ج( کلیدهای خودکار )اتوماتیک(، راه انداز موتورها 
 خودکار )اتوماتیک(، کلیدهای خودکار مینیاتوری د( کلیدهای 

 355تا  352، صفحات 13بر اساس کتاب راهنمای مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است     
 
 منبع تغذیه مناسب برای تغذیه زنگ اخبار آسانسور چه می باشد؟  -37

 ب( برق شهر     الف( باطری قاب  شارژ 



 صحیح استد( هر سه گزینه     ج( برق اضطراری 
 35، صفحه 9-4-6-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است     
 
 برقگیر حفاظتی در چند سطح ولتاژ تولید و ساخته می شوند؟  -38

 ب( دو سطح ولتاژ     الف( چهار سطح ولتاژ  
 د( سه سطح ولتاژ     ج( یک سطح ولتاژ 

 26، صفحه 3، تبصره 4-6-1-3-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 
برای ساختمان هایی که مجهز به سیستم اعالم حریق می باشند کدام یک از آسانسورها باید مجهز به    -39

 کلید آتش نشان می باشد؟
 الف( فقط آسانسور آتش نشان

 ب( تمام آسانسورها 
 ج( تمام آسانسورها منهای آسانسور آتش نشان

 توسط سازمان آتش نشانی تعریف و مشخص می گرددد( 
 38، صفحه 6-7-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است     
 
 مناسب ترین وسیله حفاظتی جهت حفاظت پله های خازن یک بانک خازن چه می باشد؟ -40

 ب( کلید خودکار مینیاتوری    الف( کلید خودکار )اتوماتیک( 
 د( هر سه گزینه صحیح است    فیوز چاقوییج( 

 201، صفحه 6-1-5پ، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 صحیح است  جگزینه      
 
در صورت استفاده از فیلتر های حذف هارمونیک ها )در بانک مخازن( ولتاژ نامی و کار خازن چه    -41

 می باشد؟ 
𝑈الف(  > 440 𝑉      )ب𝑈 = 440 𝑉 

𝑈ج(   < 440 𝑉     )د𝑈 ≤ 440 𝑉 

 9-1-5پ   ،8-1-5،  پ7-1-5، بند های پ13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است     
 
 مناسب ترین محل برای نصب زنگ کمکی سیستم زنگ اخبار آسانسور کجا می باشد؟ -42

 ب( اتاق سرپرست موتورخانه     تاق مدیر ساختمان االف( 
 د( اتاق نگهبانی    ساختمانج( البی ورودی 

 35، صفحه 9-4-6-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 
کامپیوتر    -43 های شبکه  کابل  فاصله  و    (SFTP)حداقل  فلورسنت، بخار جیوه، بخار سدیم  های  از چراغ 

 متال هالید چقدر می باشد؟
 سانتی متر   13ب(     سانتی متر   20الف( 

 د( محدودیتی در این خصوص وجود ندارد     سانتی متر  30ج( 

 28صفحه قسمت )ر(،  ، 1-18-1-3-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 توضیح:  



 بخار جیوه، بخار فلورسنت، هاي چراغ از ) شیلد(فلزي  حفاظ بدون کامپیوتر شبکه هاي  کاب   فاصله ر(
کاب   اما برای  .شود گرفته نظر  در متر سانتی 13 حداق  باید گاز( در تخلیه هاي  )المپ هالید  متا  سدیم،

 که با حفاظ فلزی هستند، هیچ محدودیتی وجود ندارد. (SFTP)های شبکه کامپیوتر 

 گزینه د صحیح است     
 
   ضربه گیر )بافر( آسانسور عبارت است از:   -44

 جنبشی کابین را مستهلک می کند. الف( وسیله ای است که ک  انرژی 
می   کار  به  به کف چاهک  کابین  نشده  کنتر   برخورد  از  برای جلوگیری  که  است  ارتجاعی  ای  وسیله  ب( 

 رود. 
 ج( وسیله ای است که برای متوقف کردن کابین به هنگام سقوط آزاد استفاده می شود.

 د( همه موارد فوق 
 6، صفحه 2-1-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ب صحیح است     
 
و تعداد پورت های سوئیچ نصب    -45 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص تعداد پورت های پچ پانل 

 شده در یک رک فرعی صحیح است؟
 Aتعداد پورت های پچ پانل = 

 Bتعداد پورت های سوئیچ = 

 
𝐴الف(  ≥ 𝐵   )ب𝐴 ≤ 𝐵   )جA=B   نمی کافی  مسئله  ح   برای  ها  داده  د( 

 باشد. 
 110، صفحه 3-2-7-9-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است     
 
 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص نصب رک فرعی در اتاق برق تاسیسات برقی صحیح است؟ -46

 خصوص وجود ندارد.الف( مجاز می باشد و هیچگونه محدودیتی در این 
سانتی متر با تاسیسات برق فشار ضعیف و تابلوهای برق   100ب( با شرط فاصله عملیاتی الزم برابر حداق  

 بالمانع می باشد. 
 ج( ممنوع می باشد. 

با تاسیسات برق فشار ضعیف و تابلوهای برق    80د( با شرط فاصله عملیاتی الزم برابر حداق    سانتی متر 

 بالمانع  
 د.می باش
 110، )تبصره بند ج( ، صفحه 3-2-7-9-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه د صحیح است     
 
کدام یک از گزینه های زیر در خصوص استفاده از پریزهای مجهز به درپوش ایمنی یا پرده محافظ    -47

 صحیح است؟
 الف( استفاده در کلیه ساختمان ها الزامی است. 

 ساختمان های مسکونی الزامی است. ب( استفاده در 
 ج( توصیه می گردد در ساختمان های مسکونی استفاده گردد.

 د( ضوابطی در این خصوص تعریف نشده است. 
 121، صفحه 11-1-10-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 صحیح است  بگزینه      
 



اشکال ارائه نظرات پیشنهادی برای اصالح  مسئولیت بررسی نقشه های اجرایی و در صورت مشاهده    -48

 به طور کتبی به صاحب کار و طراح قبل از شروع عملیات ساختمانی به عهده که می باشد؟ 
 د( خویش فرما   ج( سازنده       ب( پیمانکار الف( کارفرما 

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

 گزینه ج صحیح است     
 
مقررات ملی ساختمان ممنوع بودن سکونت در ساختمان توسط چه کسی اعالم می    22مبحث  مطابق    -49

 شود؟ 
 ب( مسئو  نگهداری ساختمان     الف( بازرس  

 د( سازمان نظام مهندسی    ج( مرجع ذیصالو 
 15، صفحه 5-13-2-22،  بند 22بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه الف صحیح است     
 
 بیمه های زیر قبل از شروع عملیات ساختمانی توسط سازنده انجام می شود؟کدام یک از  -50

 الف( بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه، بیمه اجباری کارگران ساختمانی 
 ب( فقط بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه

 ج( فقط بیمه اجباری کارگران ساختمانی
 د( الزامی برای انجام بیمه نمی باشد. 

 7،) موارد الف ، ب ، پ ، ت ، ث(،  صفحه 1-4-1-12،  بند 12بر اساس کتاب مبحث   ب:جوا

 گزینه الف صحیح است     
 
 مقررات ملی ساختمان تغییر کاربری یک ساختمان در چه صورت مجاز است؟ 22مطابق مبحث  -51

مسئو  نگهداری ساختمان و  الف( با حفظ شرایط سرویس دهی مناسب و آسایش بهره برداران مجوز الزم از  
 بازرس اخذ شده باشد. 

ب( با حفظ شرایط سرویس دهی مناسب و آسایش بهره برداران مجوز الزم از مسئو  نگهداری ساختمان اخذ  
 شده باشد. 

 ج( با حفظ شرایط سرویس دهی مناسب و آسایش بهره برداران مجوز الزم از بازرس اخذ شده باشد.
 ی مناسب و آسایش بهره برداران مجوز الزم از مراجع ذیصالو اخذ شده باشد.د( با حفظ شرایط سرویس ده

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

 گزینه د صحیح است     
 
کدام یک از گزینه های زیر در خصوص اتصال سینی ها، نردبان های فلزی کابل های شبکه کامپیوتر    -52

 اتصال زمین صحیح است؟ به ترمینال یا شینه سیستم
شینه  یا  ترمینا   به  باید  ها  آن  انتهای  یا  و  ابتدا  یا  مسیر،  ک   در  الکتریکی  تداوم هدایت  تامین  الف( ضمن 

 سیستم اتصا  زمین وص  گردند. 
شینه سیستم   یا  ترمینا   به  باید  ها  آن  انتهای  و  ابتدا  مسیر،  ک   در  الکتریکی  تداوم هدایت  تامین  ب( ضمن 

 وص  گردند. اتصا  زمین 
تداوم   به  الزامی  باشد،  شده  وص   اتصا  زمین  سیستم  شینه  یا  ترمینا   به  ها  آن  انتهای  و  ابتدا  چنانچه  ج( 

 هدایت الکتریکی در ک  مسیر نمی باشد. 
یا شینه سیستم  الزامی به اتصا  به ترمینا   تامین شده باشد  د( چنانچه تداوم هدایت الکتریکی در ک  مسیر 

 زمین نمی باشد.اتصا  
 28صفحه مورد )ذ( ، ، 1-18-1-3-13،  بند 13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 صحیح است  بگزینه      
 
وات در یک فضا )سالن( می باشد.    60عدد المپ رشته ای    46ولت، شامل    230یک مدار روشنایی    -53

 نرمال چند آمپر باید محاسبه گردد؟جریان مجاز مدار برای حفاظت و سایز مدار در شرایط محیطی و نصب 



       A 20الف( 

 A  12ب( 

 با احتساب ضریب هم زمانی A 10ج( 

 چراغ مجاز می باشد 12د( در یک فضای نصب بیش از  

   جواب:
 گزینه ب صحیح است     
 
 طبیععی تهویعه بعا آمپعری کیلوولعت ۸۰۰ ترانسعفورماتور  اتعاق هعوای ورودی  کانعال   مقطعع  سطح  ( حداقل 54

 باشد؟  می  چقدر 
د   مترمربع   5/2 ج  مربع  متر  ۲0/۲( ب    مترمربع  ۲( الف

 مترمربع 8/1

 52، صفحه 3-3-5-13، جدو  13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است.     
 

( برای کدام یک نوع ترانفسورماتور باید از یک محفظه حفاظتی مناسب جهت کاهش خطرات برق  55

 استفاده شود؟گرفتگی 
 ب( ترانسفورماتور خشک    الف( ترانسفورماتور روغنی
د( ترانسفورماتورهای بدون مخزن انبساط روغن   ترانسفورماتور خشک  -ج( ترانسفورماتور روغنی

 )هرمتیک( 
 53، بخش ث، صفحه 1-3-3-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ب صحیح است.     
 
   :مشترک اتاق یک در ضعیف  فشار  و متوسط  فشار  تابلوهای نصب  (56
 باشد. نمی مجاز  وجه هیچ به( الف
 . است پذیر امکان مجاز، فواص   حفظ و  بسته تمام تابلوهای از استفاده شرط به( ب
 . باشد می مجاز بسته تمام تابلوهای از استفاده شرط به( ج
 .شد خواهد گیری  تصمیم تابلوها، ولتاژ سطوو به توجه با( د

 57،تبصره صفحه 1-4-3-5-13، بند 13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در برخی موارد ممکن است خصوصیات ساختمان ایجاب کند که برای تجهیزات فشار قوی و   توضیح: 
ضعیف از یک اتاق واحد استفاده شود. این کار به شرط استفاده از تابلوهای تمام بسته و حفظ فواص  مجاز،  

 امکان پذیر خواهد بود.  
 گزینه ب صحیح است.     
 
اعالم حریق متعارف در داخل سقف کاذب قرار داشته باشد، کدام گزینه  در صورتی که دتکتور سیستم    -57

 صحیح می باشد؟
 الف( نیازی به نصب چراغ نشانگر فعا  شدن دتکتور نمی باشد.

 ب( باید چراغ نشاگر فعا  شدن دتکتور در داخ  سقف کاذب نصب شود.
 نزدیک به دتکتور نصب شود.  ج( چراغ نشانگر فعا  شدن دتکتور در مح  قاب  رویت )دیوار یا سقف(

 دسی ب  در مح  نصب دتکتور در سقف کاذب   95د( نصب آزیر فعا  شدن دتکتور با حداکثر  

 195،  صفحه 14-1-4،  بند پ13بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 گزینه ج صحیح است     
 
محکومیت    -58 سابقه  عدم  و  کار  به  اشتغال  پروانه  پایه  مورد  در  گزینه  نظام  کدام  بازرسان  انتظامی 

 ؟مهندسی استان صحیح است
 به باال قب  از پنج سا  از انتخاب 3عدم محکومیت از درجه  –الف( پایه یک 



 به باال قب  از هفت سا  از انتخاب 2عدم محکومیت از درجه  -ب( پایه دو 

 به باال قب  از پنج سا  از انتخاب 2عدم محکومیت از درجه  -ج( پایه دو 

 به باال قب  از هفت سا  از انتخاب 4عدم محکومیت از درجه  -پایه یک د( 

 6صفحه   ،82قسمت الف ماده مهندسی،  نظام قانون اصالحیه و ابالغیهبر اساس   جواب:
 صحیح است  الفگزینه      
 
هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان برای حضور در مجمع عمومی و دادن رای، حداکثر می تواند از    -59

 چند عضو دیگر وکالت بگیرد؟
 عضو 3ب(     عضو 2الف( 

 د( گرفتن وکالت برای دادن رای مجاز نمی باشد    عضو 1ج( 

 3،  صفحه 52ماده  1مهندسی، تبصره  نظام قانون اصالحیه و ابالغیهبر اساس   جواب:
 گزینه الف صحیح است     
 
نظام    -60 مدیره  هیات  در  عضویت  داوطلبان  علمی  صالحیت  مصادیق  شمار  در  زیر  موارد  از  یک  کدام 

 نمی باشد؟مهندسی ساختمان استان ها 
 الف( داشتن حداق  دو سا  سابقه عضویت در نظام مهندسی همان استان، قب  از تقاضای داوطلبی

 ه حرفه مهندساندوره آموزشی مصوب راه و شهرسازی مربوط ب 3ب( گذراندن 

ج( دارا بودن مدرک ناپیوسته باالتر از کارشناسی در رشته های اصلی که فاقد دوره کارشناسی در ایران در 
 سا  پس از تصویب قانون باشد. 10زمان فراغت از تحصی  تا 

ای  د( دارا بودن مدرک تحصیلی کارشناسی مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در یکی از رشته ه
 اصلی مهندسی ساختمان

( ،  2و  1، بنیید ب مییوارد )59مهندسییی، اصییالحیه مییاده  نظییام قییانون اصییالحیه و ابالغیییهبییر اسییاس  جعواب:
 4صفحه 

 گزینه الف صحیح است     
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


