
 

 

 استفاده بام روی خورشیدی آبگرمکن از خواهیممی مسکونی ویالی یک برای  -  1

  است؟  صحیح گزینه کدام باشد، 20% بام شیب اگر . کنیم
 نیست  دستگاه به دسترسی برای سکو به  نیازی بام، شیب بودن کم دلیل به(  1

 .شود بینی پیش افقی  سکویی  آن اطراف در  باید  دستگاه به  دسترسی  برای(  2

 سکو اطراف .باشد مترسانتی 75 از کمتر نباید طرف همه از  سکو این اندازه

  .شود نصب محافظ نرده باید

 .شود بینی پیش افقی  سکویی  آن اطراف در  باید  دستگاه به  دسترسی  برای(  3

 نصب به نیازی .باشد مترسانتی 75 از کمتر نباید طرف همه از سکو این اندازه

  .نیست سکو اطراف محافظ نرده

 .شود بینی پیش افقی  سکویی  آن اطراف در  باید  دستگاه به  دسترسی  برای(  4

 سکو اطراف .باشد متر سانتی 50 از کمتر نباید  طرف همه از سکو  این  اندازه 

 .شود نصب محافظ نرده باید

 2-، الف  1-های الفقسمت  4-6-3-14بند    ،14کتاب مبحث    بر اساس  :جواب

 ۳۵و  ۳۴و ب صفحات 
 . صحیح است الفگزینه     

 

 : استفاده از مصالح کار کرده در تاسیسات بهداشتی ساختمان ها  (2 

 الف( به شرط کیفیت مناسب از نظر مجری، مجاز است. 

 ب( به شرط کیفیت مناسب بر اساس آزمایش های الزم، مجاز است. 

 کارکرده مطلقا مجاز نیست. ج( کاربرد مصالح 

د( به شرط آنکه بیش از نصف عمر کاری آن ها طی نشده باشد، مجاز  

 است. 

 3، صفحه  5-5-1-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 گزینه ج صحیح است.     

 

 

 هاییتبدیل نوع چه از استفاده  آب، هایپمپ دهش و  مکش لوله خط رویبر    -3

 شود؟ می توصیه

 

  محور هم مکش لوله - محور هم دهش لوله(  1

  محور هم مکش لوله - محور هم غیر دهش لوله( 2

  محور هم غیر مکش لوله - محور هم دهش لوله( 3

 محور  هم غیر  مکش لوله - محور هم غیر دهش لوله( 4

 

 . صحیح است  جگزینه     

 

 محکومیت سابقه  عدم و کار به اشتغال پروانه  پایه مورد در گزینه کدام  -  4

  است؟ صحیح استان مهندسی نظام بازرسان انتظامی

 

  انتخاب از سال هفت از قبل باال به ۲ درجه از محکومیت عدم - دو پایه( 1 

  انتخاب از سال پنج از قبل باال به ۳ درجه از محکومیت عدم - یک پایه( 2

  انتخاب از سال پنج از قبل باال به ۲ درجه از محکومیت عدم - دو پایه( 3

 انتخاب  از سال هفت از قبل باال به ۴ درجه از محکومیت عدم - یک پایه( 4
مهندسی، قسمت الف مااده  نظام قانون اصالحیه و ابالغیهبر اساس  :جواب

 6،  صفحه 82



 . صحیح است  بگزینه     
 

حداکثر برای چند سیفون لوازم بهداشتی می توان، هواکش مداری   (5

 نظر گرفت؟ فاضالب در 

 عدد  2د(   عدد  4ج(   عدد  6ب(   عدد  8الف( 

 115الف، صفحه   9-2-5-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 گزینه الف صحیح است.     

 دادن  و عمومی مجمع  در حضور  برای  استان  مهندسی نظام  حقیقی عضو هر  -  6

 ؟ بگیرد وکالت دیگر عضو چند از تواندمی حداکثر رای،

 

 وکالت گرفتن ( 4عضو          1(  3عضو            2(  2عضو         3(    1 
 باشد نمی مجاز رای دادن برای

مااده  1مهندسی، تبصاره  نظام قانون اصالحیه و ابالغیهبر اساس  :جواب

 3،  صفحه 52
 . صحیح است  بگزینه     

 

 در عضویت داوطلبان  علمی صالحیت مصادیق شمار در زیر موارد از یک کدام  -  7

  باشد؟نمی هااستان ساختمان مهندسی نظام مدیره هیات

 تحقیقات علوم، وزارت دی تائ مورد  کارشناسی تحصیلی مدرک  بودن  دارا  (    1 
  ساختمان مهندسی اصلی یهارشته از یکی در فناوری و

 حرفه به مربوط شهرسازی و راه وزارت مصوب آموزشی دوره ۳ گذراندن(  2
  مهندسی

 فاقد که اصلی هایرشته در کارشناسی از باالتر ناپیوسته مدرک بودن دارا( 3

 تصویب از پس سال  ۱۰ تا تحصیل از فراغت زمان  در  ایران در  کارشناسی دوره

  .باشد قانون

 از قبل استان، همان  مهندسی نظام  در عضویت سابقه سال  دو  حداقل  داشتن(  4
  داوطلبی تقاضای

مهندسای، اصاالحیه مااده  نظام قانون ابالغیهاصالحیه و بر اساس  :جواب

 4،  صفحه  ( 2و 1) ، بند ب موارد 59
 . صحیح است  دگزینه     

 
 

 

کدام گزینه در مورد اتصال شبکه لوله کشی آب باران و فاضالب   (8

 صحیح است؟  

الف( اتصال شبکه لوله کشی آب باران به لوله کشی فاضالب در خارج  

 سیفون روی لوله افقی اصلی فاضالب مجاز است. ساختمان و یا نصب  

ب( اتصال شبک لوله کشی آب باران به لوله کشی فاضالب در خارج  

 ساختمان و با نصب سیفون روی لوله افقی اصلی آب باران مجاز است. 

 ج( مطلقا مجاز نیست.  

 د( در داخل ساختمان مجاز است. 

 121ه  ، صفح3-1-6-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است.     

 

 توانینم گاز کدام از مبرد یکشلوله سیستم در نشتی آزمایش برای  -9

 ؟ کرد استفاده

 یهانهیگز( 4             هوا( 3         کربن  د یاکسید( 2         ازت (   1 
  ۲ و ۱



الاف و  هایقسامت ، 3-8-13-14، بناد  14 بر اساس کتااب مبحاث  :جواب

   ۱۸۶صفحه   ،  1-الف

 . صحیح است  جگزینه     

 

 چند حداقل هواگیری شیر قطر سرمایی، / گرمایی ساتیتأس یکشلوله در  -  10

 باشد؟  باید مترمیلی

1    )50                                                                                   

2 )20             

             سرمایی / گرمایی  ساتیتأس یکشلوله در  افقی لوله  قطر  برابر(  3 

4 )15 

.Mنقشاه شاماره  ، ۱۲۸نشاریه  بر اساس :جواب D. 301 − 02 − قسامت دوم  2

 جلد ششم  

 . صحیح است  دگزینه     

 

  شود؟ حفاظت باید زیر یهاروش از یک کدام با ( تلفنی کمر)  شیلنگی دوش -11

 (4       شکن خالء  و یکطرفه شیر( 3       یکطرفه شیر( 2       شکن  خالء(  1
  اطمینان شیر 

  70 صفحه،   ۳  -قسمت پ  ،4-7-3-16بند ،   16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب
 . صحیح است  جگزینه     

 

 دهانه زیر لبه فاصله حداقل  310m   حجم  به آشامیدنی آب ذخیره مخزن در  -12

 زیر لبه فاصله حداقل و سرریز لوله دهانه باالی لبه تا آب ورودی لوله

 باید  متر میلی چند  ترتیب  به مخزن آب  سطح  حداکثر  تا سرریز لوله  دهانه

 باشد؟ 

 

               40و    50(  3                100و    40(  2            40و    100(    1

 50و  50( 4

و  ۶۲صافحه  2-قسامت   1-6-3-16بند ،  16 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 ۶۳صفحه  3-قسمت  

 . صحیح است الفگزینه     

 

 

 ) است؟ درصد چند مداری هواکش لوله شیب حداکثر -13

1    )1                       2  )8                           3  )2                         

4 )4 

 ۱۱۵صفحه    ۱-قسمت پ  9-2-5-16بند ،   16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب
 . صحیح است  بگزینه     

 

 زیرزمین نی ترنییپا در که آبرسانی پمپ فونداسیون ارتفاع حداقل  -14

 باشد؟  باید مترسانتی چند شده،نصب ساختمان

 

 1    )60                   2  )30                          3  )80                       

4 )50 

 ۶۴صفحه    ۲  -قسمت الف  2-6-3-16 بند،   16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب
 . صحیح است  دگزینه     

 



حداقل تعداد کفشوی و لوله قائم آب باران بام اصلی بام   (15

 عدد باشد؟ ساختمان باید چند  

ب( به اندازه    الف( به سطح بام و شدت بارندگی بستگی دارد 

 کفشوی بستگی دارد 

 عدد  1د(       عدد  2ج( 

 124پ، صفحه -3-2-6-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه ج صحیح است.     

 

 

 بین شود، بسته آن عایق روی مصرفی گرم آب گالوانیزه لوله بست اگر   -16 

 ورق  ضخامت  حداقل .شود استفاده  فوالدی ورق  جنس  از  الیی  از  باید بست  و  عایق

 باشد؟  باید چقدر نیاز مورد

                           متریلی م 5/1(  1 

  مترمیلی 1( 2

   تربزرگ هایلوله برای و مترمیلی 1 اینچ 2 قطر تا هایلوله برای(  3

  مترمیلی1/5

 1 تربزرگ هایلوله برای و مترمیلی 1/5 اینچ 2 قطر تا هایلوله برای(  4

 متر میلی

و  ۱۳۸ صافحه 1-قسمت ت 2-3-7-16 بند،  16 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

   ۱۴0صفحه   2-و ت 1-های تقسمت 1-4-7-16بند 
 . صحیح است الفگزینه     

 

 هوا دریچه به اتصال برای فلزی انعطاف قابل انشعاب کانال طول  حداکثر -17 

 باشد؟  فوت چند باید

1    )10                    2  )12                   3  )25/4                   

4 )14 

 ۷۲قسمت ب صفحه    4-3-6-14بند ،   14 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  دگزینه     

 

 به شده بریده فوالدی لوله قطعه چهار ، 60psi فشار  با  گاز کشیلوله در   -18

 دو دادن جوش برای توانمی را یک کدام .است موجود زیر هایطول با اینچ 4 قطر

 کرد؟  خم درجه 90 زاویه با لوله دیگر هایشاخه به آن انتهای

 320 طول به قطعه(  2                      مترسانتی 300 طول به قطعه (  1
  مترسانتی

 350 طول به قطعه( 4                      مترسانتی 370 طول  به  قطعه( 3
 متر سانتی

 ۱۰۴قسمت چ صفحه    4-12-17بند ،   17 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  جگزینه     

 در شبکه آبرساني ساختمان، براي مهار لوله هاي فوالدي  -19

 

 گالوانیزه عایق شده، کدام گزینه صحیح است؟  

 

 (بستن بست روي عایق در هیچ شرایطي مجاز نیست.    1

 

 (چنانچه بست روي عایق بسته شود بین عایق و بست باید از الیي    2

 

 سانتیمتر   30میلیمتر و به طول حداقل    1فوالدي به ضخامت  



 

 استفاده نمود .  

 

 (در صورت استفاده از بست پالستیکي، بستن بست روي عایق بدون    3

 

 استفاده از الیي فوالدي مجاز است. 

 

 (چنانچه بست روي عایق بسته شود بین عایق و بست باید از الیي    4

 

 سانتي متر    30میلیمتر و به طول حداقل    5.1فوالدي به ضخامت  

 

 استفاده نمود .  

 

 ،صفحه    1-قسمت ت-  2-3-7-16،بند    16  جواب: بر اساس کتاب مبحث

 

138 

 

 گزینه د صحیح است.   
 

 هایدستگاه کویل برای (  کندانسیت)  چگالیده تخلیه لوله قطر حداقل  -20

  باشد؟ باید چقدر سرمایشی

1   )
1

2
      اینچ         

2 )
3

4
 اینچ            

               اینچ         1( 3

های فوالدی گالوانیزه  ( برای لوله4
3

4
های پالستیکی  اینچ و برای لوله  

1

2
 اینچ  

 ۳۶صفحه    ۲  -قسمت الف  2-7-3-14، بند  14 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  بگزینه     

 

لوله آب    یتوان برا یطبقه، از کدام جنس لوله نم ۵ساختمان   یک (21

 باران استفاده کرد؟ 

   یس یو  ی( پب     بدون سر کاسه  یدنالف( چ

 ین پروپل   ی( پلد      ین تلج( پلی ا

 128، صفحه 3-، قسمت ج3-3-6-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است.     

و   6،  4در یک تونل آدم رو سه لوله فوالدی بدون عایق به قطرهای  (22

حداکثر فاصله افقی  اینچ روی تکیه گاه مشترک قرار گرفته اند  8

 بین دو تکیه گاه مجاور چند سانتی متر باید باشد؟  

 580د(    430ج(    520ب(   300الف( 

و استفاده از   141، صفحه  3-5-7-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث جواب: 

 142، الف، صفحه 1-5-7-16جدول 

 گزینه ج صحیح است.     
 

 داربست روی کار جایگاه از  کار ابزار و مصالح  افتادن از پیشگیری برای  -23

 گیرد؟  صورت باید اقداماتی چه



  .شود کشیده حصار مرغی توری توسط داربست روی کار جایگاه اطراف ( 1

 مشغول داربست  روی که کارگری دست  دم نیاز مورد حداقل تعداد  به مصالح(  2
 د. شو داده قرار است کار

 متر سانتی 15 حداقل ارتفاع به مناسب پاخور کار جایگاه باز هایلبه در(  3

  .شود بینیپیش

 صورت به  که شود داده قرار هایی محفظه و ظروف  داخل کار ابزار و  مصالح(  4

 .شود آویخته داربست به مستقل

و استفاده از  ۵۱صفحه  8-2-7-12، بند  12 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 ۳۴صفحه  1-3-5-12بند 

 . صحیح است  جگزینه     

 
 : معنی به (Bleed off) آب تخلیه واژه کنخنک برج در -۲۴ 

 برج خرابی حالت در یا برج فن خاموشی هنگام در برج آب سریع تخلیه(    1

  .باشدمی

  .باشدمی کنخنک برج از آلوده آب تخلیه( 2

  .باشدمی کنخنک برج زیرین تشت از سرریز آب تخلیه( 3

 افزایش  از جلوگیری  برای گردش در آب از درصدی متناوب یا پیوسته تخلیه(  4

  .باشدمی برج سیستم آب در گذاررسوب شیمیایی مواد غلظت

 . صحیح است  دگزینه     

 

 فرمان یامشخصه چه از پمپ این فاضالب، حوضچه پمپ وصل و قطع منظور به  -25

 ؟ ردیگیم

    حوضچه داخل فاضالب سطح (1

  حوضچه به ورودی لوله در فاضالب دبی( 2

  حوضچه به ورودی لوله در فاضالب فشار( 3

  .باشدمی دستی صورت به فقط و اپراتور تشخیص به فرمان این( 4

 11صفحه    1-11-1-16، بند  16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب
 . صحیح است الفگزینه     

 

کدامیک از گازهای  گاز طبیعی موجود در سیستم لوله کشی عمدتا ( 26

 زیر است؟  

 ب( متان    الف( مخلوطی از بوتان و پروپان 

 د( پروپان       ج( بوتان 

 5، صفحه 34، بند 17بر اساس کتاب مبحث جواب: 
مخلوط پاالیش شده هیدروکربن های گازی عمدتا متان است که    توضیح:

 از پاالیش ها به نقاط مصرف منتقل می شود. 
 است. گزینه ب صحیح      

 دستگاه گازسوز پر مصرف دستگاهی است که:  ( 27

 کیلو کالری در ساعت باشد.  000/10الف( ظرفیت حرارتی آن حداکثر 

 مترمکعب در ساعت بیشتر باشد.  5/1ب( مقدار گاز مصرفی آن از 

 واحد مسکونی باشد.  5تا   3ج( تامین کنندگان گرمایش بین 

  2/1عب ولی کمتر از مترمک  8/0د( مقدار گاز مصرفی آن بیش از 

 مترمکعب در ساعت باشد. 

 65، صفحه 3-الف-7-5-7-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

   گزینه ب صحیح است.     

 



 کدامیک از عبارات زیر صحیح نیست؟  ( 28

  psig 25/0الف( حداکثر قطر اسمی مجاز لوله کشی گاز مصرفی با فشار  

 اینچ است.  4معادل  

 سانتی متر بیشتر باشد.   120های گاز نباید حداکثر از ب( طول شیلنگ 

  psig 25/0ج( فشار گاز طبیعی در سیستم لوله کشی ساختمان مسکونی 

 است. 

 سانتی متر می باشد.  15د( حداقل قطر دودکش های وسایل گازسوز 

 80، صفحه 17-4-8-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است.     

 

 اینچ 8 لوله یک دفن برای  کانال حفاری و  برداری رویه برای کشیخط در  -29

 باشد؟  تواندمی زیر مقادیر از یک  کدام خط دو فاصله ،psi 60 فشار با گاز

 متر سانتی 68( 2                        متر سانتی 60(  1

 متر سانتی 75( 4                         مترسانتی 65( 3

و  ۱۰۵قسامت ت صافحه  2-5-12-17بند ،  17 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 ۱۰۶قسمت ر صفحه  

 . صحیح است  دگزینه     

 

  است؟ صحیح آسانسور چاه کف آب تخلیه مورد در گزینه کدام -30

 مجاز ساختمان بهداشتی فاضالب کشیلوله شبکه به تخلیه مستقیم اتصال(    1

  .است

 غیرمستقیم باید ساختمان بهداشتی فاضالب کشی لوله شبکه به  تخلیه اتصال ( 2

  .باشد

 شبکه به آن مستقیم اتصال تخلیه، برای پمپ از استفاده صورت در(  3
  است مجاز ساختمان بهداشتی فاضالب کشیلوله

 شبکه به آن مستقیم اتصال تخلیه، برای پمپ از استفاده عدم صورت در(  4

 است  مجاز ساختمان بهداشتی فاضالب کشیلوله

 ۷قسمت الف صفحه    2-9-1-16، بند  16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  بگزینه     

 

 متر 3 عرض دارای غیرمسکونی ساختمان یک آسانسور تنها مقابل راهروی   -  31

 ) باشد؟ تواندمی متر چند  آسانسور کابین عمق حداکثر .باشدمی

1    )2                   2)5/4                     3  )3                     

4 )4/2 

و استفاده از جادول  4-1-2-2-15، بند  15 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 ۱۲صفحه  15-2-2-1-4

 

 . صحیح است الفگزینه     

 

 بر متر 3 آسانسور  سرعت  .است مترمربع  5/2 آسانسوری  چاه مقطع مساحت - ۳۲

 باید مترمربع چند آسانسور چاه هوای تخلیه دریچه سطح حداقل .است ثانیه

 باشد؟ 

1    )025/0                 2  )4/0                   3  )3/0                    

4 )25/0 

 2-8-2-2-15بناد  ,  2-8-2-2-15، بناد  15 بر اساس کتاب مبحاث  :جواب

 28 صفحه



 . صحیح است  جگزینه     

 
 بر متر 1 پله سرعت  و متر 0/38 پله عمق متر،   0/8پله عرض برقی پله یک  در   -33

 است؟  ساعت در نفر چند برقی پله این جایی جابه ظرفیت .باشدمی ثانیه

1    )473/9                     2  )210/14                      3  )

948/18                  4 )854/15 

 

و اساتفاده  ۴۲صافحه  2-2-3-15 ، بند  15 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 ۴۳صفحه 2-2-3-15از رابطه 

 . صحیح است  بگزینه     

 

 یک برای حریق  از فرار منظور به خروج دسترس پیمایش مسیر طول حداکثر - ۳۴

 باشد؟  باید متر چند ندارد، حریق اطفای بارنده شبکه که مسافرخانه

1    )45                     2  )75                      3  )60                       

4 )90   

 صفحه ،   1-2-3-6-3و جدول  6-2-3جدول ،  3 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

32  

 . صحیح است  جگزینه     
 

 100 مساحت به تهویه های دستگاه قرارگیری اتاق حریق، از فرار منظور به -۳۵

 باشد؟  داشته باید خروج دسترس در یا خروج چند حداقل مترمربع،

1  )1 

2 )2 

  .باشدمی تهویه فن وجود عدم یا وجود به وابسته آنها تعداد حداقل( 3

  .باشدمی بارنده شبکه وجود عدم یا وجود به وابسته آنها تعداد حداقل( 4

  3 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  بگزینه     

 
 فاقد  دو هر) رستوران و فیلم نمایش سالن سینمایی، مجموعه یک  داخل در - ۳۶

 این الزم مقاومت حداقل .اندشده جدا هم  از دیواری با ( خودکار بارنده شبکه

 باشد؟  باید ساعت چند حریق برابر در دیوار

1    )5/0                      2  )1                      3  )3                      

4 )2 

     30و جدول صفحه    32صفحه  6-2-3جدول  ،  3 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  دگزینه     

 

 از فرار منظور به خروج راهروی مفید عرض حداقل ابتدایی، مدرسه یک در  - ۳۷ 

  باشد؟ مترسانتی چند باید حریق

1    )110                    2  )180                      3  )240                      

4 )300 

هاای خاروج در ضاوابط اختصاصای راه،  3 بر اساس کتااب مبحاث  :جواب

 ۱۲۰تا    ۱۱۸صفحه    ،فرهنگی  /های آموزشیتصرف

 . صحیح است  جگزینه     
 

 باید مترمربع چند معلوالن، مخصوص دستشویی  جلو در آزاد مساحت حداقل   -۳۸

 باشد؟ 



1    )93/0                  2  )5/1                       3  )75/0                     

4 )4/0 

 ۳۱صفحه   ۲  -قسمت ج  1-5-2-16، بند  16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است الفگزینه     
 

 مجتمع یک پارکینگ در شده نصب های  کفشوی دهانه خارجی قطر حداقل -۳۹

 باشد؟  باید مترمیلی چند مسکونی

1    )65                     2  )50                      3  )80                   

4 )90 

 ۳۷صفحه    1-قسمت الف  9-5-2-16، بند  16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  جگزینه     

 

 اتاق این برای گیرد، قرار ساختمان  داخل اتاقی در آب ذخیره  مخزن اگر - ۴۰  

 شود؟  بینیپیش مواردی چه باید حداقل

  کفشوی و هوا تعویض( 2                 کفشوی فقط ( 1

 و هوا تعویض حرارتی، عایق(  4    هوا  تعویض فقط( 3
 کفشوی 

 ۶۲صفحه   ۳  -قسمت پ  1-6-3-16، بند  16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  دگزینه     
 
 با فاضالب اصلی افقی لوله خط روی بر  واقع  بازدید  دریچه قطر حداقل  -41

 2% لوله این شیب)  باشد؟ باید مترمیلی چند 700D.F.U یالحظه جریان حداکثر

 )است

1  )80            2 )125          3 )150                  

4 )100 

-4-16و بند  ۱۷۲صفحه  2-3-3-جدول پ،  16 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 90صفحه  2-قسمت ب 2-6

 . صحیح است  دگزینه     
 

  فشار با مصرفی گاز کشیلوله مجاز اسمی قطر حداکثر  -42
𝟏

𝟒
 اینچ بر پوند   

 است؟  چقدر مربع

 تا مسیر فشار افت و گاز مصرف میزان به وابسته و  ندارد محدودیتی (    1

  .است کننده مصرف دورترین

 اینچ   4( 2

 اینچ   3( 3

 اینچ   4 اداری یها ساختمان برای و اینچ 3 مسکونی هایساختمان برای( 4

  17 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

متر  میلی ۱۷۶کشی گاز مصرفی با فشار حداکثر قطر اسمی مجاز لوله

 . باشدمی (اینچ ۴)متر  میلی ۱۰۰ستون آب، 
 . صحیح است  بگزینه     

 

 دستگاه به گاز کشیلوله سیستم اتصال برای مسی لوله طول حداکثر   -۴۳

 باشد؟  باید مترسانتی چند ثابت گازسوز

1    )150                  2  )100                    3  )50                    

4 )75 

  35 صفحه  ،  ب، بند  17 بر اساس کتاب مبحث    :جواب



 . صحیح است الفگزینه     

 

 باشد؟  مترسانتی چند باید گاز اجاق بدنه از گاز شیر فاصله - ۴۴

  30الی  20( 2متر                             سانتی 30الی  10(  1 

 متر سانتی

 متر سانتی 70الی  50( 4         متر سانتی 40الی  30( 3

 ۳۲صفحه    1-4-17جدول  ،   17 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است الفگزینه     

 

 رویه از باالتر مترسانتی چند حداقل (  کابینتی )   خانگی گاز اجاق هود - ۴۵

 شود؟  نصب باید اجاق

1    )50                          2  )75                         3  )90                      

4 )100 

 ۶۲صفحه    1-7-17جدول  ،   17 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  بگزینه     

 

 گاز کشیلوله نشت آزمایش فشارسنج  -۴۶
𝟏

𝟒
 psi  باشد؟  مشخصاتی چه دارای باید 

             .باشد  داشته بار 1 تا صفر کاری دامنه (1 

 .باشد داشته بار 15 تا صفر کاری دامنه( 2 

 .باشد مترسانتی 10 حداقل آن صفحه قطر ( 3 

 .باشد مترسانتی 5/7 حداقل آن صفحه قطر (4 

 57قسمت ب صفحه    2-6-17بند ،   17 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است الفگزینه     

 

گاز  لوله عبور صورت در - ۴۷ 
𝟏

𝟒
 psi   آب با تماس در که نقاطی یا مرطوب نقاط از 

 گیرد؟  صورت باید شکل چه به نوارپیچی دارد، قرار

  درصد 50 پیچی هم روی با پیچی نوار الیه یک (1

  درصد 30 پیچی هم روی با پیچی نوار الیه دو( 2

 هم روی با دوم  الیه  و درصد 50 پیچی هم  روی  با  اول  الیه پیچی، نوار  الیه دو( 3

 درصد  30 پیچی

 درصد  50 پیچی هم روی با پیچی نوار الیه دو( 4

 48قسمت ح صفحه    2-5-5-17بند ،   17 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  دگزینه     
 

گاز  کشی لوله در   -۴۸ 
𝟏

𝟒
 psi ،   های لوله از یک کدام در لب به  لب جوشکاری در 

 است؟  اختیاری لوله . لبه زدن پخ زیر

 1    اسمی  قطر  به  لوله(  2    اینچ 3 اسمی قطر به لوله (  1
1

4
 اینچ 

   اسمی قطر به لوله (  4    اینچ  2 اسمی قطر به لوله ( 3 
3

4
  

 اینچ 

و  ۴۹قسامت پ صافحه  3-6-5-17بناد ،  17 بر اساس کتاب مبحاث  :جواب

 ۳۸صفحه  1-5-4-17استفاده از جدول 

 . صحیح است  دگزینه     

 



 باید ترتیب به اینچ 4 قطر  به فاضالب افقی لوله شیب حداکثر و حداقل   -۴۹ 

 باشد؟  درصد چند

                    3و  2(  3                    4و   2(  2                4و    1(    1

 3و  1( 4

و  3-، ب2-های بقسامت 4-2-4-16بناد ،  16 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 87 صفحه ( 2) " ب" 4-2-4-16جدول 

 . صحیح است الفگزینه     
 

   psi گاز لوله چنانچه   -50
𝟏

𝟒
 چه باشد، داشته قرار مستقلی افقی کانال در  

 شود؟  انجام باید کانال و لوله مورد در اقداماتی

 در رطوبتی عایق  توسط بیرون از  کانال و شود  کاری  عایق باید گاز لوله(  1
 شود  محافظت آب نفوذ مقابل

 انتهای در کانال به نفوذی یهاآب تا  باشد داشته مناسب شیب کانال کف(  2

 .شود تخلیه پمپ لهی وسبه و شده جمع کانال

  .شود پر خشک ماسه توسط کانال و شده عایق باید گاز لوله ( 3

 پیشگیری کانال در گاز شدن جمع از تا باشد داشته مناسب تهویه کانال(  4

  .شود

 ۴۶صفحه    6-4-5-17بند ،   17 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  جگزینه     

 

 است؟  صحیح حمام کاذب سقف از گاز لوله عبور مورد در گزینه کدام -51

  .نیست مجاز حمام کاذب سقف از گاز لوله عبور(  1

  .باشد جوشی نوع از اتصاالت کاذب سقف داخل باید( 2

 یز یآمرنگ روکار های لوله مطابق لوله و  بوده جوشی نوع از اتصاالت باید(  3

  .شود

 گاز شدن جمع از جلوگیری برای کاذب سقف  تهویه  برای الزم بینی پیش باید(  4

 .گیرد صورت

 ۴۴قسمت ش صفحه    4-2-5-17بند ،   17 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است الفگزینه     

 
 و فاضالب آب، تخلیه و خروج یهادهانه روی که ییها شبکه سوراخهای قطر   -52 

 روی شبکه مانند)  شوندیم نصب کف روی ساختمان، خارج یا داخل در باران، آب

 باشد؟  مترمیلی چند باید حداکثر ( محوطه یا بام سطح باران آب کفشوهای

1    )8                   2  )12                   3  )10                       

4)6  

 ۸صفحه    7-9-1-16بند ،   16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  بگزینه     

 

 پارکینگ سقف زیر اینچ 5 قطر به طبقه پنج ساختمان یک فاضالب قائم لوله  -53

 یافاصله چه در پارکینگ روی طبقه فاضالب .دهدمی مسیر تغییر افقی صورت به

 متصل  اصلی افقی لوله به تواند می فاضالب قائم لوله پایین زانوی از بعد

 شود؟ 

  زانو از بعد مترسانتی 50 ( 2               زانو از بعد بالفاصله ( 1 

 زانو  از بعد مترسانتی127( 4    زانو از بعد مترسانتی 75( 3

 ۸۹صفحه    5-قسمت ب  5-2-4-16بند ،   16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  دگزینه     



 
 توسط باید هواکش قائم لوله طبقه، 30 ساختمان یک فاضالب کشیلوله در   -54 

 اتصال نقاط بین فاصله حداکثر .شود متصل فاضالب قائم لوله به کمکی هواکش

 باشد؟  باید چقدر

 طبقه 5 ارتفاع معادل(  2   ساختمان طبقه 10 ارتفاع معادل(  1
  ساختمان

 طبقه  3 ارتفاع معادل ( 4    ساختمان طبقه 8 ارتفاع معادل( 3
 ساختمان 

 ۱۰۹صفحه    3-قسمت ب  3-2-5-16بند ،   16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب
 . صحیح است الفگزینه     

 

 سطح برابر چند حداقل  باید بام باران آب کفشوی صافی شبکه باز سطوح   -۵۵ 

  باشد؟ باران آب قائم لوله دهانه

( دو  3( یک و نیم برابر              2( یک برابر               1

 ( دو و نیم برابر 4           برابر     

 ۱۲۴صفحه    2-قسمت الف  3-2-6-16بند ،   16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  بگزینه     

 

 بهداشتی لوازم از یک کدام برای هواکش  و فاضالب مشترک قائم لوله  -56

  گیرد؟ قرار استفاده مورد تواندمی

     بهداشتی لوازم همه برای(  1

  توالت جز بهداشتی لوازم همه برای( 2

  یورینال و توالت جز بهداشتی لوازم همه برای( 3

 آشپزخانه  سینک جز بهداشتی لوازم همه برای( 4

 ۱۱۴قسمت الف صفحه    8-2-5-16بند ،   16 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . صحیح است  جگزینه     

 
 همکف طبقه در اینچ 4 قطر به ساختمان یک باران آب افقی اصلی لوله طول - ۵۷ 

 35 (  ساختمان از لوله خروج محل) ساختمان خارجی دیوار از بعد متر یک تا

 یااندازه چه با و بازدید دریچه چند حداقل افقی لوله این روی .است متر

 شود؟  نصب باید

  4دریچه با قطر    1(  2     اینچ                 4دریچه با قطر    2(  1
 اینچ                              

 4 قطر با یکی دریچه  2  (4            اینچ          4دریچه با قطر    3(  3

 اینچ  3 قطر با دیگری و اینچ

 3-و ب 3-های الافقسمت 4-2-6-16بند ،  16 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 ۱۲۴صفحه 

 . صحیح است الفگزینه     

 

پوند بر اینچ مربع در سیستم   ۶۰حداکثر سرعت مجاز گاز با فشار  ( 58

 لوله کشی چقدر است؟  

متر بر   ۱۲ج(  متر بر ثانیه   033/1ب(   متر بر ثانیه  ۱۵الف( 

 متر بر ثانیه  20د(   ثانیه 

 100، صفحه 9-2-11-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است     

 



پوند   60تا  2گاز در لوله کشی گاز طبیعی با فشار  حداکثر سرعت ( 59

 بر اینچ مربع نباید: 

متر در ثانیه   30ب( از    متر در دقیقه تجاوز نماید  120الف( از 

 تجاوز نماید. 

متر در   20د( از     متر در ثانیه تجاوز نماید  25ج( از  

 ثانیه تجاوز نماید 

 100، صفحه 9-2-11-17 ، بند17با توجه به کتاب مبحث  جواب:

 گزینه د صحیح است.     

 
( کدامیک از گزینه های زیر در مورد الزامات مرتبط، پدافند  60

 غیرعامل در تاسیسات برقی و مکانیکی ساختمان ها صحیح نمی باشد؟  

 الف( مشعل های حرارتی موتورخانه ها باید دوگانه سوز باشند 

 افقی و روی کف نصب شوند.  ب( تجهیزاتی مانند پمپ ها ومخازن بصورت

ج( به طور کلی موتور خانه ها تا حد امکان، خارج از ساختمان  

 جانمای شوند. 

د( بست ها و نگهدارنده ها لوله ها و کانال های باید کامال صلب  

 باشد. 

 95، صفحه 8-3-2-7-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث  جواب:

ست گزینه د صحیح ا    



 

78  

 

 


