
 

  ساختمان   برقي  سيساتات  مورد  در  زير  هاي  گزينه  از  يک  کدام  -1

 باشد؟  ساختمان نمي  ملي  مقررات 13 مبحث مشمول ها،

 گاز   و نفت هاي  پااليشگاه(1

 موقت  هاي  نمايشگاه(2

 صنعتي  هاي  ساختمان برقي سيساتات(3

 ساختماني  هاي کارگاه(4

 4صفحه    3-1-2-13بند  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:
 صحيح است.  الفگزينه     

 

 باشد؟  مي صحيح  زير هاي گزينه از  يک کدام -2

  تغذيه   براي  انشعابي   هيچ   ايمني  هاي   سيستم   تغذيه  مدار   از  (1

 .شود گرفته نبايد ايمني   غير مدارهاي 

  تغذيه   منبع  دو از  بايد افراد تخليه   مسيرهاي ايمني   روشنايي (2

 . گردد  تامين   متفاوت

( روشنايی چاه و موتورخانه آسانسور بايد از برق بدون وقفه  3

(UPS)  .تغذيه شود 

 . است  صحيح  دو هر 2 و 1 هاي گزينه (4

 3-3-6-5-13و    2-3-6-5-13بنثدها   ،  13بر اساس کتاب مبحثث    جواب:

و تبصره انتهثا  صثفحه   64صفحه    2-6-5-13و قسمت ث بند    67صفحه  

64 

 صحيح است.   دگزينه     

 

  غير   مدارهاي  در  آلومينيومي  هادي  از  استفاده  صورت  در  -3

  حداقل سطح (  تابلو  دو  بين  مياني  مدار  يا  اصلي  مدار)  انتهايي

  مي   چقدر(  خنثي-حفاظتي  هادي  و  فازها)   مدار  هاي  هادي  مقطع

 باشد؟ 

1  )4 × 10 𝑚𝑚2    2  )3 × 25/16𝑚𝑚2 

3  )4 × 25𝑚𝑚2    4  )4 × 16 𝑚𝑚2 

و جثدو    88صفحه    14-5-2-7-13بند  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 158صفحه    4-4-1و بند پ    6-4-1پ 

 صحيح است.   بگزينه     

 

  فوالد   جنس  از  زمين  الکترود  بندي  هم  براي  گزينه  کدام   -4

  سطح  هادي با  ماده  يک  با(  کوچکتر   سطح  داراي  ماده)  گالوانيزه

 است؟  تر مناسب   بزرگتر

  در   فوالد (4  گالوانيزه   فوالد (3  مس (2 ضدزنگ  فوالد (1

 بتن 

 167صفحه    5-2-10-1جدو  پ ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 100بايثد دثداق     5-2-10-1سطح بزرگتر در جدو  شماره پ    توضيح:

 برابر بيشتر از سطح کوچکتر باشد. 

 صحيح است.   جگزينه     

 



  يا  ترمينال  به   مستقيم   طور  به   زير   هاي  هادي  از   يک   کدام   -5

 باشد؟  نمي  متصل  زمين اتصال اصلي شينه

 اصلي   بندي  هم هادي (2  عملياتي  زمين اتصا  سيستم هادي (1

 هيچکدام  (4    اضافي   بندي  هم هادي (3

 2و تبصثره    161صثفحه    8-1بنثد پ  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:
 152صفحه    4-8-2-1و شک  پ   154صفحه  

 صحيح است.   جگزينه     

 

می باشد، از دو    TN-Cدر يک پست برق که شبکه برق خروجی آن    -6

الکترود مستقل يکی الکترود حفاظتی و ديگری الکترود ايمنی )  

الکتريکی( استفاده شده بطوريکه کليه بدنه های هادی تابلوهای  

فشار ضعيف، تابلوی فشار متوسط، بدنه ترانسفورماتور و همچنين  

حفاظتی   الکترود  به  پست  فلزی  شده    Aسازه  متصل  پست  داخل  در 

نقطه و    شينه   طريق  از(  مثلث/ستاره)   تراسفورماتور  ينثخ  اند 

  20در فاصله    Bايمني    مستقل   الکترود  به  ضعيف  فشار   تابلوي  نول

متری از پست منتقل شده است. تابلوی فضای ضعيف دارای دو شينه  

متصل به بدنه می    PEمی باشد )شينه    (N)و شينه نول    (PE)حفاظتی  

اتصال   با  ارتباط  در  زير  های  گزينه  از  يک  کدام  باشد(. 

   الکترود و شينه ها صحيح می باشد. 

وسيله  بايد به    Nمتص  شود و شينه    Nبايد به شينه    PE( شينه  1

اتصا  داده    Bبه الکترود ايمنی    يک هاد  لخت مدفون در زمين

 شود. 

بايد به وسيله    Nشينه    متص  شود و  Nبايد به شينه    PE( شينه  2

 اتصا  داده شود.  Bکاب  )هاد  عايق دار( به الکترود  

بايد به وسيله    Nمتص  شود و شينه  Nنبايد به شينه   PE( شينه 3

اتصا  داده    Bيک هاد  لخت مدفون در زمين به الکترود ايمنی  

 شود. 

بايد به وسيله    Nمتص  شود و شينه  Nنبايد به شينه   PE( شينه 4

 اتصا  داده شود.  B)هاد  عايق دار( به الکترود  کاب  

 2-2-6-10-1بند پ ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:
 صحيح است.   دگزينه     

 

  يک   در  نهايي  مدار   در  ولتاژ  افت  محاسبه  براي  شروع   نقطه   -7

 باشد؟  مي  چه مي گردد، تغذيه  عمومي پست  از آن  برق که ساختمان 

 ( مشاعات) ساختمان عمومي   مصارف تابلوي (1

 ( شالتر)خياباني  توزيع تابلوي (2

 ( کنتورها  تابلوي)ساختمان اصلي تابلوي (3

 برق   شرکت  عمومي پست ترانسفورماتور ضعيف فشار تابلوي (4

مثدار   -Fو تعريثف    5-1-7-13جدو   ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 80داخلی صفحه  

 صحيح است.   جگزينه     

 

  ضعيف   فشار  برق  توزيع  شبکه  سيستم   در  توان  مي  صورت  چه  در  -8

 نمود؟  حذف را  زمين  اتصال سيستم



   .کرد دذف توان نمي شرايطي هيچ  تحت  را زمين اتصا  سيستم( 1

 (RCD)( در صورت استفاده از کليد جريان باقيمانده 2
  تک   مدارهاي  در  پ   دو  خودکار  کليدهاي   از   استفاده   صورت   در (3

 فاز   سه مدارهاي  در پ  چهار و فاز

 هر دو صحيح است.  3و   2( گزينه ها  4

صثفحه   1-1کليه شک  هثا  بنثد پ  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 146تا    139ها   

 صحيح است.  الفگزينه     

 

دارای سه اليه يا    (BMS)با توجه به اينکه سيستم های هوشمند    -9

)سطح   دوم  سطح  فيزيکی(،  )سطح  اول  سطح  های  نام  به  سطح، 

اتوماسيون( و سطح سوم )سطح مديريت( می باشد. سنسور دما و يا  

 رطوبت جزء کدام اليه می باشد؟ 

   دوم   اليه  (2     او   اليه  (1

  کافي   مسئله  د    براي   ها   داده (4     سوم   اليه(3

 باشد  نمي

 116صفحه    3-1-8-9-13بند  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.  الفگزينه     

 

  در   کوتاه  اتصال  جريان  نيرو  هاي  سيستم  از  يک  دامک  در  -10

  مي   موثر  الکترود زمين  و  زمين  اتصال  هادي  مقطع  سطح  محاسبات 

 باشد؟ 

1 )TT  وTN   2 )TN   3 )TT   4  )

 هيچکدام 

سيستم    :جواب   زمين   الکترود  از   بدنه  اتصا   جريان   کام   TTدر 

سيستم    TNسيستم    در  که  صورتي  در  کند،  مي  عبور عبور    PEاز 

 خواهد کرد. 

 صحيح است.   جگزينه     

 

  در   زمين  الکترود  احداث  براي  زير  هاي  روش  از  يک  کدام  -11

مناسب   عايق  زمين  از   فونداسيون  است  قرار  که  حالتي   مي   شود، 

 باشد؟ 

   فونداسيون  زير در زمين  الکترود  ادداث (1

 فونداسيون   داخ  در زمين  الکترود  ادداث( 2

 فونداسيون  روي بر زمين  الکترود  ادداث( 3

 . است صحيح گزينه هرسه (4

 صحيح است.  الفگزينه     

 

  اعالم   سيستم  شستي  نصب  خصوص  در   زير  هاي  گزينه  از  يک  کدام  -12

 است؟  صحيح حريق

  وجود   دريق  اعالم  سيستم   شستي  اجراي  نحوه   خصوص  در  محدوديتي  (1

 . ندارد

 .گردد  انجام روکار   صورت  به بايد( 2

 گردد  اجرا   توکار صورت به تواند   مي (3



 . گردد اجرا توکار  نيمه يا  و روکار   صورت  به بايد (4

 197صفحه    28-1-4بند پ ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   دگزينه     

 

 مثبهت  فشهار  ههواک   تغذيهه  براي  زير  هاي  کابل  از  يک  کدام  -13

   مناسههههههههههههههب خروجههههههههههههههي پلکههههههههههههههان

 باشد؟  مي

1 )NYMHY  2 )NYCY  3 )NYY  4 )NYRY  
و   64صثفحه    2-6-5-13قسمت ذ بنثد  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 66و بند )پ( صفحه    5-2-6-5-13و   4-2-6-5-13بندها   

 صحيح است.   دگزينه     

 

  دو   از  بايد   زير   فضاهاي   از  يک   کدام  ايمني   روشنايي  تغذيه   -14

 باشد؟   متفاوت منبع

 افراد  تخليه الزامي،   خروج هاي  راه خروج، هاي پلکان (1

 درماني  مراکز و  ها بيمارستان (2

 اجتماعات  سالن (3

 . است صحيح گزينه سه  هر( 4

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

 صحيح است.  الفگزينه     

 

سه فاز، در محل سرويس مشترک در    TN-C-Sدر يک سيستم نيروی    -15

 ی دو شينه ور تابلوی کنت

 ( PEوN)  تفکيک شده اند کدام يک از کابل های زير می تواند ،

 بعد از کنتور مورد استفاده قرار گيرد؟  ن يکبرای مشتر

1  )3 × 25/16  𝑚𝑚2𝑁𝑌𝑌  2  )𝑚𝑚2𝑁𝑌𝑌 16   ×1 ×16/25   ×3 
3  )𝑚𝑚2𝑁𝑌𝑌 16   ×5   4 هر دو صحيح است.  3و  2( گزينه 

صفحه   4-4-1و بند پ    1-4-1جدو  پ  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

158 

 رشته هاد  داشته باشيم.  5بايد    توضيح:

 صحيح است.   دگزينه     

 

  خنثي   هادي  مقطع   سطح   چه  چنان  TN  ،TT  ،ITدر سيستم نيروهای    -16

های    فاز  هادي   مقطع   سطح  از  کوچکتر گزينه  از  يک  کدام  باشد، 

 زير صحيح می باشد؟ 

  نمي   خنثي  هادي   در  جريان  اضافه  کشف   وسيله  نصب   به   نيازي   (1

سبب  صورت  در  فازها  در  جريان  اضافه  کشف  وسيله  و  باشد   نياز 

 . شود مي  خنثي و  فاز هاي  هادي قطع

  و   شود  بيني  پيش  خنثي  هادي  در   جريان  اضافه  کشف  وسيله  بايد(  2

براي   ولي.شود  فاز  هاي  هادي  قطع  سبب  بايد  وسيله  اين   لزومي 

 . بود  نخواهد خنثي هادي قطع

  و   شود  بيني  پيش  خنثي  هادي  در   جريان  اضافه  کشف  وسيله  بايد(  3

  قطع   لزومي براي   ولي  شود  خنثي  هادي  قطع  سبب  بايد  وسيله  اين

 . بود نخواهد فاز  هاي هادي



 هيچکدام  (4

 2-719و    2-1-719بندها   ،    13راهنما  مبحث  بر اساس کتاب    جواب:
 377و    376صفحه ها   

  ، اشاره 13از راهنما  مبحث    376صفحه    2-1-719در بند     توضيح:

پيش  هادي  در  بايست  مي  جريان  اضافه  کشف  وسيله  که  شده   خنثي 

 . بود نخواهد  خنثي هادي  قطع براي لزومي ولي  شود بيني

بند   در  سيستم    377صفحه    2-719ولی  قطع    ITبرا   سبب  بايست  می 

همه   هاد  ها  فاز و هاد  خنثی شود. بنابراين هيچکدام از  

 گزينه ها کام  نيستند. 

 صحيح است.   دگزينه     

 

  صحيح  عميق  هاي   ساختمان خصوص در زير هاي  گزينه  از  يک  کدام  -17

 است؟ 

 . باشد  دود  تخليه  سيستم به  مجهز  بايد  ساختمان (1

  و  صوتي  سيستم  دريق،  اعالم  سيستم  به  مجهز  بايد  ساختمان  ک   (2

 . باشد خطر اعالم

 . باشد پذير آدرس نوع  از  بايد دريق اعالم سيستم (3

 . است صحيح گزينه سه  هر (4

 5-2-11-3و  193صثفحه    2-11-3بنثد  ،  3بر اساس کتثاب مبحثث    جواب:
 195صفحه    7-2-11-3و    194صفحه  

 صحيح است.   دگزينه     

 

  حريق  اعالم آژير   نصب بر عالوه زير  هاي  گزينه  از  يک  کدام  در  -18

 استفاده کرد؟  نيز  حريق  اعالم فالشرهاي از  بايد

  ها   پروژه   و   ها   ساختمان   همه  در   آژير   همراه   به   فالشر   نصب  (1

 . است  الزامي

 . باشد ب  دسي  100 از بيش  محيطي صداهاي که  فضاهايي  در( 2

 . باشد ب   دسي 90 از  بيش محيطي صداي  که  فضاهايي  در (3

 . باشد ب   دسي 95 از  بيش محيطي صداي  که  فضاهايي  در( 4

 61صفحه    4-7-5-3بند  ،  3بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   جگزينه     

 

  حريق   اعالم  سيستم  مرکزي  تابلوي  نصب  براي  محل  ترين  مناسب  -19

 باشد؟   مي کجا

 نگهباني  جايگاه به  نزديک و  ساختمان  ورودي درهاي نزديک (1

 کنتر   اتاق (2

 دراست  اتاق (3

 موتورخانه  سرپرست اتاق (4

 62صفحه    6-7-5-3بند  ،  3بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.  الفگزينه     

 

  صحيح   نول  هادي  قطع  خصوص  در  زير  ي  ها  گزينه  از  يک  کدام  -20

 است؟ 



  برق   خطر  شهري  برق   توزيع  شبکه  در   نو    هادي  قطع   دالت   در  (1

 . يابد مي  افزايش ساختمان داخ  در  گرفتگي

  داخ   در   چه   و  شهري  برق  توزيع  شبکه  در  چه  نو   قطع  دالت  در   (2

 . يابد نمي افزايش گرفتگي برق خطر مسکوني واددهاي 

  برق   خطر   مسکوني   واددهاي   داخ   در  نو   هادي   قطع   دالت  در  (3

 . يابد   مي افزايش  گرفتگي

  داخ   در   چه   و  شهري  برق  توزيع  شبکه  در  چه  نو   قطع  دالت  در   (4

 . يابد  مي  افزايش گرفتگي برق خطر مسکوني واددهاي 

و   326صفحه    P  6-1  7شک   ،    13راهنما  مبحث  بر اساس کتاب    جواب:

 325صفحه    P 6-0 7بند  

  پارگي   مح   از   بعد   دفاظتي   هادي  و  خنثي   ي  نقطه  پتانسي    توضيح: 

کليات در صفحه    -(7P  6-0بند )  براساس  بنابراين.  باشد  مي  مواج

  از   بيش   طوالني  مدتي  به  است  ممکن  هادي   هاي   بدنه   ولتاژ   325

 . آورد  وجود  به  گرفتگي  برق  خطر  و شود مجاز مقدار

 صحيح است.  الفگزينه     

 

  منظور  دو  هر  براي  زمين  الکترود  يک  از  توان مي  صورت  چه  در  -21

فرض  با  برق   پست  و  ايمني  و  سيستم  حفاظت   کل  مقاومت  که  اين 

 کرد؟  استفاده نکند، تجاوز  اهم  دو از سيستم

  تابلوهاي  از  ضعيف  فشار  برق  تابلوهاي   عايقي   تفکيک  صورت   در   (1

 متوسط  فشار برق

  ها   دالت  همه   براي   زمين  الکترود  يک  از  استفاده  صورت  در  (2

 . کند تجاوز  اهم  يک از نبايد  سيستم ک   مقاومت

  همگي   متوسط   فشار  برق  خروجي  و  ورودي   خطوط  که  صورتي  در   (3

  پست   خروجي به   يا  و   ورودي   خطوط   از  يک  هر  طو   و  باشد   کابلي

 . نباشد کيلومتر 3 از  کمتر

 . است صحيح  دو  هر  3 و  2 گزينه(4

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

 171صفحه    3-6-10-1و بند پ   5-6-10-1ذي  بند پ 

 صحيح است.   جگزينه     

 

   حداکثر چند موتور کوچک را می توان از يک مدار تغذيه کرد؟ -22

 وات  200الف( دو موتور با مجموع توان دداکثر 

 وات   100ب( دو موتور با مجموع توان دداکثر 

 وات 100ج( يک موتور با توان دداکثر 

در   محدوديتی  ظرفيت  د(  با  متناسب  و  نداشته  وجود  خصوص  اين 

 مدار و آمپراژ کليد دفاظتی مدار مشخص می گردد. 

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

 صحيح است.   دگزينه     

 

وات،    100دستگاه برقی به ترتيب    3در يک مدار انتهايی که    -23

وسيله کليد واحدی قطع و وصل و کنترل می  وات به    300وات و    250

چقدر   مدار  اين  مصرف  مقدار  زمانی،  هم  ضريب  احتساب  با  شوند 

 ؟ برآورده می شود



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

 وات   650

  190 صفحه  ،3-2-13پ   ، بند13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   دگزينه     

 

ترين    -24 اتوماتيک  مناسب  کليد  يک  جايگزينی  برای  کليد 

 )خودکار( معيوب با مشخصات 

 𝑰𝒄𝒖 = 𝑰𝒄𝒔 = 𝟑𝟔𝒌𝑨)   و𝑰𝒏 = 𝟏𝟎𝟎𝑨 ) چه می باشد؟ 

Icuجريان   آنکه   بدون   بار  يک  تنها   کليد  که  کوتاهي  اتصال   : 

   آن  قطع  به  قادر   بببيند  آسيبي

تعويض  براي دفعات بعدی نياز به تعمير، سرويس و يا    و   باشد  مي

 دارد. 

Icsمي   آن  قطع  به  قادر  دفعات  به  کليد  که  کوتاهي  اتصال  : جريان  

به تعمير، سرويس و    نياز  يا  و  ببيند  آسيبي  آنکه  بدون  ،  باشد

 يا تعويض پيدا کند. 

1  )𝐼𝑐𝑢 = 50 𝑘𝐴, 𝐼𝑐𝑠 = 25𝑘𝐴, 𝐼𝑛 = 100𝐴 

2  )𝐼𝑐𝑢 = 36 𝑘𝐴, 𝐼𝑐𝑠 = 25𝑘𝐴, 𝐼𝑛 = 160𝐴 

3  )𝐼𝑐𝑢 = 36 𝑘𝐴, 𝐼𝑐𝑠 = 25𝑘𝐴, 𝐼𝑛 = 100𝐴 

4  )𝐼𝑐𝑢 = 50 𝑘𝐴, 𝐼𝑐𝑠 = 36𝑘𝐴, 𝐼𝑛 = 160𝐴 

  يا  بزرگتر  جايگزين  کليد  مشخصات.  همة  4  گزينه  در  تنها   :جواب

 . باشد  مي سوا  کليد  مقادير  مساوي

 صحيح است.   دگزينه     

 

کدام يک از سيستم های زير جزء سيستم های امنيتی و حراستی   -25

 می باشد؟  IPتحت 

 سرقت  هشدار   و اعالم سيستم (1

  و   بسته   مدار   تلويزيون   سيستم  سرقت،   هشدار   و  اعالم   سيستم   (2

 تردد   کنتر  سيستم

 بسته   مدار  تلويزيون سيستم و سرقت  هشدار   و اعالم سيستم (3

 تردد  کنتر  سيستم  و بسته مدار تلويزيون سيستم( 4

 114صفحه    4-4-7-9-13بند  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   جگزينه     

 

نيروی    -26 سيستم  يک  در  زير  پارامترهای  از  يک  در    TNکدام 

 محاسبه سطح هادی اتصال زمين موثر می باشد؟ 

 کوتاه  اتصا  جريان (1

  صدمات  و   ها  تنش(  زدگي  زنگ  و   خوردگي)الکتروشيميايي  اثرات  (2

 مکانيکي 

  به   ترانسفورماتور   از   فاز   هادي   مقطع   سطح   با  متناسب  بايد   (3

 . باشد اصلي تابلو

 . است  صحيح دو هر 2 و 1 گزينه (4

کليثات صثفحه  -460بنثد ،  13راهنما  مبحث بر اساس کتاب   جواب:
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 صحيح است.   دگزينه     



 

  سيستم  داده   شبکه  بستر  خصوص  در   زير   هاي  گزينه  از   يک   کدام-27

 ؟ صحيح است IP تحت حراستي و  امنيتي هاي

 . باشد داده و کامپيوتر شبکه  بستر  همان  تواند   مي (1

  افراد   تخريب و نفوذ  از  جلوگيري و ايمني افزايش  براي عموما (2

 . شود  مي گرفته نظر  در  مستق  مجاز غير

  غير  افراد  تخريب  و  نفوذ  از  جلوگيري  و  ايمني  افزايش  براي(  3

 . است  الزامي آن بودن مستق  مجاز

 . است  صحيح  دو هر 2 و  1 هاي  گزينه(4

 114صفحه    4-4-7-9-13بند الف از ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   دگزينه     

 

  فاز  تک  آمپر  32  کنتور   با  واحد   30  شامل   مسکوني  مجتمع   يک  -28

  مدارهاي   براي   فاز  سيم هاي   عايق   رنگ  است،   مفروض   واحد   هر  براي

  چه   به  مسکوني   واحدهاي  هاي  کويل  فن  و  برق  پريزهاي  روشنايي،

 است؟  صورت

  سيستم   ، (  اي   قهوه )  روشنايي  سيستم   واددها،  تمام  براي (1

 ( خاکستري) ها کوي  فن  سيستم و(  سياه) برق پريزهاي 

  پريزهاي   سيستم   ، (  قرمز)   روشنايي  سيستم   واددها،  تمام  براي (  2

 (سياه) ها کوي  فن  سيستم و( زرد )برق

)قرمز(،    10(  3 ها  سيستم  تمام  ها    10وادد  سيستم  تمام  وادد 

 وادد تمام سيستم ها )سياه(   10)زرد( و 

 . است صحيح  دو  هر  3 و  2 گزينه(4

 149صفحه    4-2-1بند پ ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

  مدارهاي   ي  کننده  تغذيه  تابلوي  بودن  فاز  يک  به  باتوجه  توضيح:

  تابلو   اين  در  نهايي   مدارهاي  عايق  رنگ  مسکوني،  واددهاي  نهايي

  باالدست   تابلوي  از  مذکور  تابلوي.  تغذي  کاب   فاز  رنگ  بايد از

 . کند تبعيت

 صحيح است.   جگزينه     

 

 باشد؟   مي چه عملياتي زمين اتصال   سيستم از استفاده  علت -29

 ديوان   و انسان جان دفاظت براي (1

  الکترونيکي  هاي   دستگاه  اطمينان  قاب    و  صحيح  کارکرد   تضمين   (2

 ضعيف  جريان هاي سيستم

 کوتاه   اتصا   اثر در  مدار خودکار قطع  (3

 . است صحيح گزينه سه  هر (4

 151و    150صفحات    2-8-2-1بند پ ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب: 

 صحيح است.   بگزينه     

 

  مستقل   تغذيه  منبع  با  ايمني  روشنايي  تداوم  جهت  زمان  حداقل  -30

  آن   تغذيه   مدار   قطع برق  زمان  در (  آن  شارژ   و  باتري)  سرخود  و

 باشد؟  مي  چقدر

  1(  4  ساعت  1/ 5( 3  ساعت  0/ 5( 2  ساعت   2( 1
 ساعت 



 69صفحه    4-3-6-5-13تبصره بند  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   جگزينه     

 

  برق   تابلوهاي  در  رهقم  از  استفاده   صورت  در  گزينه  کدام  -31

 است؟  صحيح

 تابلو   بدنه  از لخت دار برق  هاي هادي فاز  نمودن ايزوله (1

 لخت   دار برق  هاي هادي  و  ها شينه  نگهدارنده  عنوان   به (2

 . دارد کاربرد تابلو   داخلي تجهيزات  گاه  تکيه  عنوان به فقط  (3

 . است  صحيح  هردو  2 و1 گزينه (4

 110-1نشريه  بر اساس    جواب:

 صحيح است.   دگزينه     

 

مرکز    -32 که  ای  پروژه  خصوص  در  زير  های  گزينه  از  يک  کدام 

است،    (UPS)سيستم اعالم حريق آن از برق بدون وقفه   تغذيه شده 

 صحيح است؟ 

منبه تغذيه پشتيبان مستق  و   الف( مرکز سيستم اعالم دريق از 

 تغذيه نشده است. مخصوص خود )باتر  و شارژ آن( 

 ب( سيستم اعالم دريق پروژه از نوع متعارف می باشد. 

 ج( سيستم اعالم دريق پروژه از نوع آدرس پذير می باشد. 

 د( گزينه ها  الف و ب هر دو صحيح است. 

 صثفحه ، 3تبصثره ،1-2-6-5-13 ، بند13بر اساس کتاب مبحث  جواب:

65  
 الف صحيح است گزينه     

 

های زير در خصوص اتاق تابلوهای فشار  کدام يک از    -33 گزينه 

متوسط و فشار ضعيف در يک ساختمان ويژه حياتی و بسيار حساس  

 صحيح است؟ 

 الف( بايد در يک اتاق مشترک نصب گردند. 

 ب( بايد در اتاق ها  مستق  و مجزا از هم در نظر گرفته شوند. 

نصب  مشترک  اتاق  يک  در  توان  می  محدوديتی  هيچگونه  بدون    ج( 

 گردند. 

نظر   در  هم  از  مجزا  و  مستق   ها   اتاق  در  شود  می  توصيه  د( 

 گرفته شوند. 

  58 صفحه تبصره،    ،4-4-3-5-13  ، بند13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 د صحيح است گزينه     

 

حفاظت  34 درجه  مورد  در  زير  های  گزينه  از  يک  کدام   )(IP)  

 تجهيزات برقی در محيط های مربوطه زير الزامی می باشد؟ 

 IPX5( محيط ها  نمناک مرطوب با درجه دفاظت دداق   1

 IPX5( محيط ها  نمناک با درجه دفاظت دداق  2

درجه  3 با  دستشويی(  و  )توالت  بهداشتی  سرويس  و  آشپزخانه   )

 IPX4دفاظت دداق   

 ( هر سه گزينه صحيح است. 4

-13و بنثد  121صثفحه  2-10-13بند ، 13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 123صفحه    10-3-3



 صحيح است.  الفگزينه     

 است؟  صحيح  زير  هاي گزينه   از يک کدام -35

  کارکرد  از  داص   درارت  برابر  در  بايد  چراغ  در  مصرفي  سيستم  (1

 .   باشد  داشته را  کافي  مقاومت چراغ

 . باشد شده  انجام بايد  نصب از  قب  ها  چراغ  داخ   کشي سيم  (2

  اصلي   سقف  به  بايد  کاذب  سقف  وجود  صورت  در  سقفي  هاي  چراغ  (3

 . شود محکم

 است  صحيح گزينه سه  هر (4

 26از )صثفحه  8-7-4و  7-7-4بندها  ،  110-1نشريه  بر اساس    جواب:

 (29از  

 صحيح است.   دگزينه     

 

نوری    -36 زير    LM/Wبهره  های  المپ  از  يک  کدام  لومن(  )وات/ 

 بيشتر می باشد؟ 

 زياد   فشار  با سديم (2    هالوژن  (1

 هاليد  متا  (4    فلورسنت  (3

 (29از    23از )صفحه    7-4جدو   ،  110-1نشريه  بر اساس    جواب:

 صحيح است.   بگزينه     

 

با استفاده از يک کابل    Iمصرف کننده ای با جريان مصرفی    -37

مقطع   سطح  فاصله    Sبا  با  برق  تابلوی  يک  تابلو    Lاز  آن  از 

  Lتغذيه می گردد، چناچه فاصله مصرف کننده از تابلوی برق از  
 افزاي  يابد کدام يک از گزينه های زير صحيح است؟  2Lبه 

 . باشد نمي  کافي مسئله د  براي ها داده (1

 . يابد   مي کاهش کاب  مجاز جريان(2

 .يابد  مي افزايش کاب  مجاز جريان(3

 کند  نمي  پيدا تغييري کاب  مجاز جريان(4

  در   تاثيري   کاب ،   جنس  يا  مقطع   سطح  برعکس  کاب    طو    :جواب

 . ندارد آن مجاز جريان

 صحيح است.   دگزينه     

 

 است؟  صحيح  زير  هاي گزينه   از يک کدام -38

  کارکرد  مرکزي کنتر  سيستم  گرفتن نظر در ها  ساختمان کليه در(1

 . است الزامي  روز شبانه   ساعات طي  در ها دمنده

  و   گرمايشي   سيستم   هاي   پايانه   تمام   براي  که   شود   مي  توصيه(2

 . نصب گردد ترموستاتيک کنتر   کوي ، فن و  شوفاژ دن مان سرمايشي 

  و  روشن  قابليت  بايد   برودتي   و   درارتي  هاي  پايانه  هاي  دمنده(3

تنظيم   با  ترموستاتيک  کنتر   سيستم  يک  توسط  شدن  خاموش   امکان 

 . باشد  داشته را  روز شبانه  در مختلف   دماهاي

 . است  صحيح  دو هر 3 و  2 هاي  گزينه(4

 55صفحه    3-2-4-19بند  ،  19بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   دگزينه     

 



  ملي   مقررات  22  مبحث  الزامات   اجراي  مسئوليت  -39

  مي   چه کسي  عهده  به(  ها  ساختمان  از  نگهداري  و  مراقبت)ساختمان 

 باشد؟ 

 بازرس (2     ساختمان  بردار بهره (1

  مالکين   يا   مالک (4    ساختمان   نگهداري مسئو (3

 ساختمان 

 10صفحه    6-2-22بند  ،  22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   جگزينه     

 

 مي شود؟  مشخص  صورت  چه  به کابين داخل در آسانسور  حرکت جهت -40

 صوتي   عالئم  و دهنده نشان (2    دهنده  نشان (1

 هيچکدام  (4    صوتي  عالئم (3

 32صفحه    10-3-2-15بند  ،  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   بگزينه     

 

  طبقه   تراز  سيستم  به  مجهز  بايد  زير  آسانسورهاي  از  کداميک  -41

 باشد؟  مجدد

A-  آسانسور دم  صندلی چرخ دار  

B- )آسانسور دم  بيمار )برانکارد بر 

C-   بيمار )تخت بر(آسانسور دم  تخت 

D-  آسانسور دم  خودرو 

1 )A   وB  وC   وD  2 )D  3 )C  وD  4 )B  وC  وD 
 9صثفحه    10-1-2-15و    19-2-15ماده  ،  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 34صفحه    9-5-2-15و    11صفحه    11-1-2-15و 

 صحيح است.  الفگزينه     

 

 است؟  صحيح  زير  هاي گزينه   از يک کدام -42

  تاييد  و   آزمايش  اندازي،  راه  نصب،  از  پس  فني  بازرسي  گواهي(  1

 . گردد مي صادر مهندسي  نظام  سازمان توسط آسانسور گواهي

  تاييد  و   آزمايش  اندازي،  راه  نصب،  از  پس  فني  بازرسي  گواهي(  2

 . گردد  مي  صادر معتبر  بازرسي شرکت توسط آسانسور گواهي

  بازرسي  شرکت  توسط  آسانسور  خريدار   از  پس   فني   بازرسي  گواهي(  3

 . گردد مي صادر معتبر

  تاييد   و  آزمايش  اندازي،   راه  نصب،   از   پس   فني   بازرسي   گواهي(4

   .گردد مي صادر ساختمان ناظر مهندس توسط آسانسور گواهي

 51صفحه   1پيوست    5قسمت  ،  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   بگزينه     

 

  کنترل   سيستم  به   مجهز  بايد  زير  آسانسورهاي   از  يک  کدام  -43

 باشد؟  (VVVF)  متغير فرکانس و  ولتاژ سرعت

 . باشد داشته را  چرخدار صندلي دم  قابليت که آسانسورهايي( 1

  داشته   را (  بر  برانکارد )   بيمار  دم    قابليت  که  آسانسورهايي(  2

 . باشد



  داشته   را(  بر  تخت)   بيمار  تخت  دم   قابليت  که   آسانسورهايي (  3

 . باشد

   .است صحيح گزينه سه  هر( 4

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

  نامه  واژه   در   کتاب   خط  و   صفحه  آخرين  در   هم  VVVF  عبارت  توضيح: 

 است.   شده  نوشته متغير، وفرکانس ولتاژ سرعت برابر نيز 74 صفحه

 صحيح است.   جگزينه     

 

 موتهور  بهرق  قطهع  فرمهان  باعهث  زير  هاي  گزينه  از  يک  کدام  -44

  حرکهههههههههههههت  هنگهههههههههههههام در  آسانسهههههههههههههور

 شود؟  مي

 گاورنر ( 2    نشان  آتش  کليد( 1

  صحيح   گزينه  سه   هر (  4    جريان  اضافه دسگر( 3

 است 

 7تعريف گاورنر در صفحه  ،  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:
 صحيح است.   بگزينه     

 

»مديريت ريسک« عبارت  مقررات ملی ساختمان،    12مطابق مبحث    -45

 است از: 

  بودن   مؤثر   بازبيني   و   مشاهده  کنترلي،   اقدامات   اجراي (  1

 . آنها  سازي مستند و اقدامات 

  است  ممکن   که  هايي  ريسک   ارزيابي  ادتمالي،   مخاطرات   شناسايي(  2

 . آيند   بوجود مخاطرات از

  به   کنترلي  اقدامات  مورد  در  ريزي  برنامه  و  گيري  تصميم(  3

 .ها  ريسک سطح  کاهش يا اجتناب  منظور

 است  صحيح گزينه سه  هر( 4

 6صفحه    24-3-1-12بند  ،  12بر اساس کتاب مبحث    جواب:
 صحيح است.   دگزينه     

 

(  سقوط  صورت  در)  کارگران  اصابت  عدم  امکان  از  اطمينان  براي  -46

 شود؟  نصب اي  چه فاصله در  بايد  ايمني   تورهاي سخت، اجسام با

متر پايين تر از ناديه    6/4و دداکثر    4/2( در فاصله دداق   1

 يا تراز کار   

 از سطح معبر  1/ 8( در فاصله دداق  2

 از سقف اولين طبقه  2/ 2( در فاصله دداق  3

متر پايين تر از ناديه    2/3و دداکثر    8/1( در فاصله دداق   4

 يا تراز کار  

 36صفحه    1-8-5-12بند  ،  12بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.  الفگزينه     

 

آمپر و يک کنتور سه    25کنتور تک فاز    6يک ساختمانی دارای    -47

آمپر است. کدام يک از    63آمپر می باشد. کليد اتوماتيک    32فاز  

می   صحيح  زمين  اتصال  الکترود  انتخاب  جهت  زير  های  گزينه 

 باشند؟ 



 متر  2 عمق  به( اي  ميله)  قائم الکترود 2 ادداث( 1

 متر  4 عمق  به( اي  ميله)  قائم الکترود 1 ادداث( 2

 اساسي  الکترود  ادداث( 3

 است  صحيح  دو  هر  2 و  1 هاي گزينه( 4

 59صفحه    1-4-5-13قسمت ب از بند  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

آمپثر   63با توجه به اينکه کليد ورود  تابلو    همچنين  و  توضيح:

 . است

 صحيح است.   بگزينه     

 

  بدنه   اتصال  وضعيت  پايين،   خيلي   ولتاژهاي   از  استفاده  در   -48

 باشد؟   مي صورت چه به  زمين  با هادي هاي

سيستم  1 سه  هر  هاد   ها   بدنه  وص   برا    )SELV  ،FELV    وPELV 

 بايستی اتصا  زمين جداگانه ايجاد نمود. 

نبايد دانسته به زمين متص     DELV( بدنه ها  هاد  در سيستم  2

دتما به هاد  دفاظتی مدار اوليه وص     FELVشوند ولی در سيستم  

 شوند. 

بايستی به    PELVو    SELV  ،FELV( بدنه ها  هاد  در سيستم ها   3

 زمين متص  شوند. 

سيستم  4 سه  هر  در  هاد   ها   بدنه  وص    )SELV  ،FELV    وPELV    با

 توجه به ولتاژ پايين به زمين ضرورتی ندارد. 

 15صفحه    4-1-3-13جدو   ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   بگزينه     

 

  اثر   در  مدار  موقع  به  قطع  به   نسبت  اطمينان  احراز  براي  -49

 است؟  الزامي  آزمون  کدام  انجام  مستقيم غير تماس

 کوتاه  اتصا  دلقه امپدانس گيري اندازه( 1

 اضافي  و اصلي  بندي  هم  تداوم( 2

 زمين  الکترود مقاومت  گيري اندازه( 3

 . است صحيح گزينه سه  هر( 4

-7-22و  56صثفحه  6-8-7-22بندها  ، 22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 56صفحه    5-8-7-22و   54صفحه    8-1

 صحيح است.   دگزينه     

 

 در  ولتهاژ  اضافه  منابع  خصوص  در  زير  هاي  گزينه  از  يک  کدام  -50

   صههههههههههههههحيح  برقههههههههههههههي مههههههههههههههدارات

 باشد؟  نمي

 فاز  سه  سيستم در خنثي  هادي  قطع ( 1

 برقي  موتورهاي اندازي  راه هاي  جريان اثر ( 2

 مختلف  ولتاژهاي  با  شبکه  دو بين اتصا ( 3

 صاعقه  بروز  و  مدارها وص  و قطع ( 4

-3-13و  20صثفحه  5-1-3-13بندها  ، 13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 22صفحه    3-16-1-3-13و   21صفحه    1-16-2

 صحيح است.   بگزينه     

 



 باشد؟  مي صحيح  زير  هاي گزينه   از يک کدام -51

  کدام   هر   که   اصلي  مدار   چند  براي   مشترك  نو    يک  از   استفاده (  1

   . باشد  نمي مجاز  باشند، مي مستق  دفاظتي  وسيله داراي

  هر   که  مدار  چند  براي  (PE)دفاظتي    هادي   يک   از  استفاده(  2(  2

  مجاز است   شرطي  به  باشند  مي  مستق   دفاظتي  وسيله  داراي  کدام

  اين   در  رفته  بکار  دفاظتي  هادي   بزرگترين  از  مدارها  تمام  که

 . شود استفاده ها  مدار

 . باشد  فاز  هادي جنس  از  بايد دفاظتي هادي  جنس ( 3

 .است  صحيح  دو  هر  2 و  1 هاي گزينه( 4

 6-4-1-و پ  84صثفحه    10-1-7-13بند  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:
 158صفحه    2-4-1-و بند پ  158صفحه  

 صحيح است.   دگزينه     

 

 است؟  صحيح  زير  هاي گزينه   از يک کدام -52

  قاب   کننده   جدا  اصلي  کليد يک به  مجهز بايد تابلو هر  ورودي( 1

 . باشد بار  زير وص  و قطع

 . باشد خودکار  کليد يک به  مجهز بايد تابلو هر  ورودي( 2

  عنوان   به  که  خودکاري  کليد  يک   به  تواند  مي  تابلو  هر  ورودي(  3

 . باشد  مجهز نمايد، عم  هم کننده مجزا کليد

 . است  صحيح  دو هر 3 و 1 هاي گزينه( 4

 72صفحه    2-1-6-13قسمت الف بند  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   دگزينه     

 

  وصل  و  قطع  کليد  اسمي  جريان  انتخاب  براي  گزينه  کدام   -53

 باشد؟  مي  صحيح  زير تجهيزات 

 Isو جريان مصرف کننده:   Inجريان اسمی کليد: 

𝐼𝑛( کليد قطع و وص  المپ ها  تخليه در گاز  1 = 1/25 𝐼𝑠 

𝐼𝑛( کليد قطع و وص  بارها  موتور   2 = 2/5 𝐼𝑠 

𝐼𝑛( کليد قطع و وص  بارها  خازنی  3 = 2 𝐼𝑠 

 هر دو صحيح است.  2و   1( گزينه ها  4

 96و    95صفحه    2-2-8-13بند  ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 صحيح است.   جگزينه     

 

 

 هادي  و  زمين  الکترود  خوردگي  در  زير  هاي  گزينه  از  يک  کدام  -54

   صهههههههههههههههحيح  زمهههههههههههههههين اتصهههههههههههههههال

 باشد؟  مي

  بودن  قليايي  به  بستگي  فقط  شده   بند  هم  فلزي  اجسام  خوردگي(  1

 . دارد خاك

 . ندارد خوردگي در  نقشي هيچ خاك ويژه مقاومت( 2

  شديدتر   خوردگي   باشد  کمتر   خاك  ويژه   مقاومت  مقدار   چقدر  هر (  3

 . است

  کمتر   خوردگي   باشد   کمتر   خاك  ويژه   مقاومت   مقدار   چقدر   هر(  4

 . است



 115صفحه    441بند  ،   13کتاب راهنما  مبحث  بر اساس    جواب:

 صحيح است.   جگزينه     

 

 باشد؟  مي صحيح  زير  هاي گزينه   از يک کدام -55

ميلی    10نبايد از    (PEN)خنثی    -( دداق  سطح هاد  مشترک دفاظتی1

 مترمربع برا  هر نوع جنس هاد  کمتر باشد. 

 . باشد مسي هادي  جنس از بايد اصلي بند  هم هادي( 2

 . باشد فاز هاي هادي  جنس از  بايد  نو  هادي  جنس ( 3

  هادي   بزرگترين  نصف  از  نبايد  اصلي  بندي  هم  هادي  مقطع  سطح(  4

در تاسيسات و متص  به ترمينا  اتصا  زمين کوچکتر    (PE)دفاظتي  

 باشد. 

-1-و پ  157صفحه    2-4-1-بندها  پ،  13بر اساس کتاب مبحث    جواب: 
 157صفحه    1-3-1-و پ  159صفحه    5-1

 صحيح است.   جگزينه     

 

در صورت استفاده از کابل های با زوج بهم تابيده با حفاظ    -56

،  (IT)فلزی )شيلد( برای شبکه های کامپيوتر و فن آوری اطالعات  

 حفاظ فلزی کابل های فوق بايد به کجا وصل گردد؟ 

   عملياتي  زمين اتصا  سيستم   ترمينا ( 1

 دفاظتي زمين اتصا  سيستم   ترمينا ( 2

 ايمني زمين اتصا  سيستم   ترمينا ( 3

 . است صحيح گزينه سه  هر( 4

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

 صحيح است.  الفگزينه     

 

  (PE)کدام يک از گزينه های زير در خصوص هادی های حفاظتی    -10

 همراه مدار )مدارهای داخل لوله و مجراها( صحيح است؟ 

 الف( هاد  دفاظتی بايد عايق دار باشد. 

 ب( هاد  دفاظتی می تواند هاد  لخت باشد. 

ج( هاد  دفاظتی اگر لخت باشد بايد از داخ  لوله فلز  عبور  

 داده شود. 

 د( گزينه ب و ج صحيح است. 

  158 صفحه ،  5-4-1، بند پ 13بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 الف صحيح است گزينه     

 

  نقشه  گروهي  صورت   به  که مهندسي دفاتر  اعضاي از  يکي   چنانچه -58

  اي   الزحمه  حق  قبال آن  در  ولي  اند  کرده   تهيه   اجرا  براي  را  اي

  کدام   به.  نمايد  استنکاف  ها  نقشه  امضاي  از  است  نکرده  دريافت

 خواهد شد؟  محکوم مجازات  از يک

 دو  درجه تا  يک درجه( 1

 . داشت نخواهد  مجازاتي الزمحه  دق  دريافت عدم علت  به( 2

 چهار  درجه تا  دو درجه( 3

 پنج  درجه تا  سه درجه( 4



قانون نظام مهندسثثی و کنتثثر   و ابالغيه  اصالديه  بر اساس    جواب:

 11بخش تخلفات انضباطی صفحه    13قسمت  ،   ساختمان

 صحيح است.  الفگزينه     

 

  سازمان   اعضاي  از  يکي  براي  زير  هاي  مجازات  از  يک  کدام  -59

  با   مغاير   انتشار مطلبي  و   درج  علت   به  که  ساختمان  مهندسي  نظام

  محکوم   اجتماعي  هاي  شبکه   در   اي   حرفه   شئون  و   اخالقي   اصول

 باشد؟  مي صحيح شده  شناخته

 پنج  درجه تا  دو درجه( 2   چهار  درجه تا  يک درجه( 1

 چهار  درجه تا  دو درجه( 4   پنج  درجه تا  سه درجه( 3

قانون نظام مهندسثثی و کنتثثر   و ابالغيه  اصالديه  بر اساس    جواب:

 10بخش تخلفات انضباطی صفحه    2قسمت  ،   ساختمان

 صحيح است.   بگزينه     

 

  نظام  عمومي   مجمع  اداره   و  تشکيل  نحوه   مورد  در  گزينه  کدام   -60

 است؟  صحيح  استان   مهندسي

  مديره   هيات  پيشنهاد   به   که  بود   خواهد   اي   نامه  شيوه   طبق(  1

 . رسد مي شهرسازي و  راه  وزارت تصويب به استان

  مرکزي   شوراي  پيشنهاد  به  که  بود  خواهد  اي  نامه  شيوه  طبق(  2

 . شود مي  تائيد و   تصويب شهرسازي  و راه وزارت توسط

  استان   سازمان  پيشنهاد  به  که  بود  خواهد  اي  نامه  شيوه  طبق(  3

  مي   شهرسازي تائيد   و   راه   وزير  توسط  و  تصويب   عمومي  مجمع   توسط

 . شود

  مرکزي   شوراي  پيشنهاد  به  که  بود  خواهد  اي  نامه  شيوه  طبق(  4

  مي   شهرسازي تائيد   و   راه   وزير  توسط  و  تصويب   عمومي  هيئت   توسط

 شود 

کنتثثر   قانون نظام مهندسثثی و  و ابالغيه  اصالديه  بر اساس    جواب:

 3صفحه   52ماده   اصالديه    3تبصره  ،   ساختمان
 صحيح است.   دگزينه     

 

 


