
در صورت انحراف هر یک از سازمان های نظام مهندسی ساختمان استتان هتا از اهتداف ستازمانض مواتوال انحت     (1

 سازمان مورد نظر در کدام هیات مطرح می شود؟
 الف( هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان

 رئیس سازمان ب( هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر قوه قضائیه و 
 ج( هیات مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر کشور و وزیر دادگستری

 د( هیات مرکب از وزیر کشور، وزیر دادگستری و رئیس سازمان
 28صفحه  26ماده ، قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان بر اساس کتاب   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
  مجری یک ساختمان کدام یک از موارد صحیح می باشد؟( در خصوص طراحض ناظر و 2

 الف( طراح نمی تواند مجری ساختمان طراحی شده خود باشد.
 ب( ناظر نمی تواند مجری ساختمان تحت نظارت خود باشد.
 ج( بهتر است مجری و ناظر یک ساختمان یک نفر باشد.

 د( بهتر است طراح، ناظر و مجری یک ساختمان یک فرد باشد.
 6، صفحه 5-5-2، بند 2بر اساس کتاب مبحث   اب:جو 

 است. صحیح  ب گزینه     

 

مراقبتی حداکثر طو  دسترس خروج از مقابت  در  هتر اتتا   -از نظر حفاظت در مقاب  حریقض در تصرف های درمانی  (3

 در راهروض تا در خروج و یا خروجی چند متر می باشد؟ فرض کنید تمام بنا توسط بارنده خودکار محافظت نمی شود؟ 
 60د(    45ج(     30ب(     15الف( 

 121، صفحه 7-1-13-6-3، بند 3حث بر اساس کتاب مب  جواب:

 است.  صحیح ج  گزینه   

 
پیشنهاد اعما  اص حات در تغییر و تکمی  مصادیق و معیارهای رفتارهای حرفه ای اخ قتی از طریتق کتدام مرجت    (  4

 و چگونه انجام می شود؟ 
 ( توسط کارگروه پایش اخالق حرفه ای در شورای مرکزی برای اعالم به وزارت راه و شهرسازی۱
 ( توسط سازمان استان به شورای مرکزی  ۲
روه ترویج و پایش اخالق حرفه ای در سازمان استتتان بتته شتتورای مرکتتزی بتترای ارائتته بتته وزارت راه و ( توسط کارگ ۳

 شهرسازی
 ( توسط سازمان استان و ارائه به وزارت راه و شهرسازی۴

 ۲صفحه   ۲تبصره   ۳اصالحیه و ابالغیه قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان ، قسمت  بر اساس کتاب  جواب:

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
 ( عدم رعایت عمق مناسب جهت چاهک آسانسور:  5

 ب( باعث کاهش بهره دهی آسانسور می گردد  الف( باعث کاهش سرعت انتقال می گردد
 ابعاد اتاقک آسانسور می گرددد( باعث کاهش      ج( مجاز نمی باشد

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

 است.  صحیح  ج گزینه     



 
( تاسیس دفتر یا مح  کسب تحت هر عنوان برای انجام خدمات مهندسی بدون داشتن مدرک ص حیت مربتوط مجتازات 6

 اس می متناسب آن کدام است؟ 
 د( درجه دو تا سه ج( درجه یک تا سه  ب( درجه دو تا چهار الف( درجه دو تا پنج

 10، صفحه 8-ب-91ماده بر اساس اصالحیه و الحاقیه کتاب قانون نظام مهندسی ،   جواب:
 ( به شرح زیر اصالح می شود:91ماده )  توایح:

( تاسیس هر گونه موسسه، دفتر فنی یا محل کسب و پیشه تحت هر نام بتترای انجتتام ختتدمات فنتتی و 8تخلفات انضباطی: )
 مهندسی بدون داشتن مدرک صالحیت مربوط، به مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه سه.

 است.  حیحص  د گزینه     

 
 کیلوگرم چقدر است؟ 600نفره با ظرفیت   6( حداق  مساحت کابین آسانسور  7

 60/1د(    مترمربع  17/1ج(    مترمربع  31/1ب(    مترمربع  2/1الف( 
 مترمربع
 17)ب(، صفحه   1-2-2-2-15، جدول  15بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
 ( حداق  فاصله محور طولی توالت غربی )فرنگی( تا سطح دیوار مجاور یا هر مان  دیگرض چند سانتیمتر باید باشد؟ 8

 50د(    45ج(     30ب(     60الف( 
 ، قسمت الف2-5-2-16، بند 31، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
 برای کاهش مصرف آب در لوازم بهداشتی ساختمان )دستشوییض سینکض دوش( چه روشی موثر و مهم است؟   (9

 الف( روی دهانه های خروجی آب از لوازم بهداشتی، قطعه ی کاهنده ی مصرف نصب شود.
 ب( فشار آب در لوله کشی توزیع آب به لوازم بهداشتی کاهش یابد.

 لوازم بهداشتی، نسبت به معمول، بزرگتر گرفته شود.ج( قطر لوله توزیع آب به 
 د( سرعت جریان آب در لوله کشی توزیع آب به لوازم بهداشتی، نسبت به معمول، کمتر گرفته شود.

 45، صفحه 2ت-5-3-3-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
متتر در مجتاورت یتک راه عبتور عمتومیض در دستت تخریتب متی باشتد. در چته  15( یک ساختمان قدیمی با ارتفتاال 10

 صورتی احداث راهرو سرپوشیده موقت در تمام طو  و عرض مجاور بنا در راه عمومی الزامی است؟ 
 متر باشد. 6الف( در صورتی که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از  

 متر باشد.  30/7که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از ب( در صورتی  
 متر باشد. 8ج( در صورتی که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از  
 متر باشد. 10د( در صورتی که فاصله بنا با راه عبور عمومی کمتر از  

 12، صفحه 3-2-2-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب:  
 متر می باشد که در گزینه الف اشاره شده است. 6متر،   15صد در  40بنابراین مطابق سوال 

 است.  صحیح  الف گزینه     



 
نزدهم مقتررات ملتتی ( کتدام قستمت از لولتته کشتی انشتعاب آب مصتترفی ستاختمان تتاب  الزامتتات منتدرج در فصت  شتتا11

 ساختمان نیست؟ 
 الف( حد فاصل کنتور آب ملک تا فلکه

 تقسیم و شیر فلکه های مربوط به هر واحد از بناب( از کنتور آب تا محل  
 ج( از شبکه آبرسانی شهری تا کنتور آب ملک 

 د( آن بخشی از شبکه که خارج از بنا و در محوطه ملک احداث شده است.
 ، قسمت )پ(3-1-3-16، بند 39، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
( در ساختمان مسکونی دو آسانسور روبروی هم در نظر گرفته شده است. یکی از آنها با حداق  عمق مناستب بترای 12

 ین ها چقدر باید باشد؟ میلیمترض حداق  عمق راهرو مقاب  ورودی های کاب  1200حم  برانکارد و دیگری به عمق 
 برابر بزرگترین عمق کابین  5/1د(  متر  5/3ج(    متر    2/1ب(    متر  4/2الف( 

 ،12، صفحه 4-1-2-2-15، جدول 11و   10، صفحات 10-1-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث جواب:  

عمق  راهرو مقابل ورودی  های  کابین = max{2/1, 2/1 + 1/2} = 3/3𝑚  ≈ 3/5 

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
 اکش باید حداکثر چه مقدار باشد؟ ( شیب لوله افقی مشترک فاا ب و هو 13

 درصد  4د(   درصد 3ج(    درصد 2ب(    درصد  1الف( 
 87، صفحه 3-، قسمت ب4-2-4-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 
 حداق  فاصله قاب  قبو  بخاری گازی با دودکش تا دیوار چقدر است؟ )بر حسب میلیمتر(   (14

 100د(    200ج(     150ب(    300الف( 
 98، صفحه 4-5-8-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 ( در سیستتتتتم هتتتتایی کتتتته آب ستتتترد و گتتتترم هتتتتر یتتتتک از لتتتتوازم بهداشتتتتتی جداگانتتتته از یتتتتک کلکتتتتتور گرفتتتتته 15

 می شود ......................  
 الف( در صورت قرارگیری شیر قطع سریع، می توان از وسیله حذف ضربه قوچ صرف نظر کرد.

 فوت در ثانیه باشد. 5ب( سرعت آب در کلکتور باید حداکثر 
 نیاز به دسترس بودن کلکتور نیست.ج(  

 فوت در ثانیه باشد. 4د( سرعت آب در کلکتور باید حداکثر 
 ، قسمت )ت(1-3-3-16، بند 41، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

در سیستم هایی که آب سرد و آب گرم هر یک از لوازم بهداشتتتی جداگانتته از یتتک کلکتتتور )مانیفولتتد( گرفتتته متتی شتتود، 
 متر در ثانیه( باشد. 2/1فوت در ثانیه ) 4در کلکتور باید حداکثر سرعت آب 

 است.  صحیح  د گزینه     

 



در صورتی که لوله فاا ب مدفون در محوطه خصوصی ملک در مجاورت لوله آب مصترفی باشتد و ایتن دو لولته (  16
 به صورت هم سطح اجرا شده باشندض حداق  فاصله افقی آن دو چند متر باید باشد؟

 2د(    5/1ج(     3/0ب(     1الف( 
 103صفحه   ،   13-قسمت پ  3-4-4-16بند ، 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
نفتر باشتدض در ستاخت ایتن بنتا حتداق  چته  1500در یک فروشگاه تجاری یک طبقه چنانچه بار تصرف آن حدود   (17

 اد راه خروجی مستق  الزامی است؟ تعد
 5د(    3ج(     2ب(     4الف( 
 78، صفحه 17-3-3-6-3، جدول  3بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف  گزینه   

 
( حداکثر فشار آب شبکه لوله کشی توزی  آب مصرفیض در پشت شیرهای لتوازم بهداشتتی در واتعیت بتدون جریتان 18

بیشتر باشد؟ نباید ا  ز ................ 
 بار   3د(    بار 6ج(     بار 4ب(    بار  5الف( 
 ، قسمت الف5-3-3-16، بند 44، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 باشد. می صحیح  ب گزینه     

 
مترض یتک آسانستور  30/3( در چاه آسانسور یک ساختمان مسکونی هشت طبقهض با ارتفاال کف به کف طبقات برابر 19

 نصب شده استض برای چاه آسانسور حداق  چند چراغ روشنایی الزم است؟ m/s  1متعارف با سرعت 
 عدد  6د(   عدد 5ج(    عدد 4ب(   عدد  3الف( 

 18، صفحه 6-3-2-2-15، بند 15بر اساس کتاب مبحث جواب:  
 0/5روشنایی چاه آسانسور باید به نحو مطلوب تامین گردد. بتتدین ترتیتتب ازم استتت دو عتتدد چتترا  در فاصتتله   تواتیح:

متر با حفاظ و با قابلیتتت روشتتن و ختتاموش  7متر از بااترین و پایین ترین نقطه چاه و مابقی چرا  ها با فواصل حداکثر 
 وند.شدن از محل موتورخانه نصب ش

8 طبقه  × 3/30𝑐𝑚 = 26/4𝑚 − 1𝑚 = 25/4𝑚 ÷ 7𝑚 ≈ 3 ⇒ 3 + 2 = 5 

 است.  صحیح  ج گزینه     

 

1( در لوله کشی های فوالدی که از فیتینگ نوال چدنی چکش خوار استفاده متی شتودض در صتورتی کته قطتر لولته 20
1

2
 

استفاده کرد.    اینچ باشدض باید از شیرهای ............. 
 د( چدنی یا برنزی مخصص  ج( چدنی   ب( مسی  الف( برنجی

 2-، قسمت الف6-4-3-16، بند 54، صفحه 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
( اگر بام برای سکونت یا کار استفاده شودض حداق  فاصله انتهای لوله هتواهش از کتف تمتام شتده بتام بایتد چنتد متتر 21

 باشد؟ 
 6/1د(    2/2ج(     2/1ب(     2الف( 



 109(، صفحه 1، الف )4-2-5-16بند ، 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
( در تعیین حدود ص حیت و ظرفیت اشخاص حقوقی کته بته وستیله ستازمان متدیریت و برنامته ریتزی کشتور تعیتین 22

 ظرفیت و تشخیص ص حیت می شوندض کدام گزینه برای ظرفیت اشتغا  به کار مهندسی خدمات طراحی یا محاستباتی در 
 های غیر دولتی صحیح است؟   پروژه

الف( این ظرفیت متناسب با تعداد اعضای دارای امتیاز استتت از مجمتتوف ظرفیتتت اشتتخاص دارای صتتالحیت بتتا ضتتریب 
 متناسب در دوره انجام کار محاسبه می شود.

حقتتوقی دارای ب( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از توان و امکان ارائه ختتدمات مهندستتی توستتط اشتتخاص 
 پروانه در دوره اجرای کار طراحی ساختمان

 ج( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از تعداد کار و سطح زیربنا با ضریب یک محاسبه می شود.
د( ظرفیت اشتغال به کار مهندسی عبارت است از توان و امکتتان ارائتته ختتدمات مهندستتی توستتط اشتتخاص حقتتوقی دارای 

 ر مدت یک سال تمام.پروانه اشتغال د
 30،صفحه 1-3-6، بند 2بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 
 میلیمتر به ترتیب چند درصد است؟  50( حداق  شیب لوله های افقی آب باران و فاا ب به قطر  23

   درصد 2و   1ب( به ترتیب      درصد  1و   1الف( به ترتیب 
 درصد  2و   2د( به ترتیب      درصد  1و   2ج( به ترتیب 

 87صفحه   4-2-4-16و جدول 125(  صفحه 4، قسمت )5-2-6-16، بند 16بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
( در مورد دفن لوله های افقی تاسیسات گرمایی و سرمایی در طبقات ساختمان در زیر مصالح کف سازی هر طبقتهض 24

 کدام مورد صحیح می باشد؟ 
 الف( لوله های افقی فوادی ممکن است در کف سازی هر طبقه، در بستری از ماسه، دفن شوند.

 ب( اگر قطعه ای از لوله در بتن دفن می شود، باید پیش از بتن ریزی، لوله تحت آزمایش فشار قرار گیرد.
 شوند.ج( لوله های افقی ترموپالستیک در هر طبقه مجاز نیست که در کف سازی دفن 

 د( لوله های افقی فوادی در صورتی ممکن است در کف سازی هر طبقه دفن شوند که کف سازی از نوف سنگ باشد.
 126، صفحه 7الی   1پ   -1-4-10-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است. صحیح  ب گزینه     

 
متتر  65/0متر و سرعت اسمی آن  5/0پله  درجه ض عمق 32متر ض زاویه سانتی 80کان برقی اگر عرض پله در پله(  25

 بر ثانیه در طراحی یک پروژه در نظر گرفته شود ظرفیت جابجایی پلکان برقی چند نفر در ساعت خواهد بود ؟ 
 نفر در ساعت 7020(  2نفر در ساعت                        6750(  1
 باشد پله مجاز نمی( اجرای این 4نفر در ساعت                        8775(  3

 40صفحه   7-1-3-15بند ، 15مبحث  بر اساس کتاب  جواب:
متر  75/0درجه نباشد  30حداکثر سرعت پلکان برقی در صورتی که زاویه شیب آن بیش از  7-1-3-15طبق   تواتیح:

 باشد .ثانیه می متر بر 5/0درجه باشد حداکثر سرعت اسمی   35تا  30باشد در صورتی که زاویه شیب بین بر ثانیه می
 صحیح است .  4متر بر ثانیه باشد بنابراین گزینه   5/0تواند بیشتر از چون اساس زاویه سرعت نمی



 است.  صحیح  د گزینه     

 
( راهروهای سرپوشیده موقت در پیاده روها یا سایر معابر عمومی که برای جلتوگیری از خطرهتای ناشتی از پرتتاب 26

 (87اسفند   -نظارت -)معماریمصالح و تجهیزات ساختمانی ایجاد می شود چه خصوصیاتی باید داشته باشد؟ 
 ر باشد.مت 5/2متر و عرض آن کمتر از    15/2الف( ارتفاف راهرو نباید کمتر از  
 5/1متر باشد مگتتر اینکتته عتترض پیتتاده رو کمتتتر از  5/1متر و عرض آن کمتر از   2ب( ارتفاف راهروها نباید کمتر از  

 متر باشد. سقف و سایر قسمت های راهرو باید توانایی تحمل هر گونه ریزش مصالح ساختمانی را داشته باشد.
متتتر کمتتتر باشتتد. ستتقف راهتترو و قستتمت هتتای دیگتتر آن بایتتد  2متتتر کمتتتر و عتترض آن از   3ج( ارتفاف راهرو نباید از  

 توانایی تحمل ریزش مصالح ساختمانی را داشته باشد.
متتتر باشتتد مگتتر اینکتته عتترض پیتتاده روهتتا کمتتتر از  5/1متر و عرض آن کمتر از  5/2د( ارتفاف راهروها نباید کمتر از 

 حمل هر گونه ریزش مصالح ساختمانی را داشته باشد.متر باشد. سقف و سایر قسمت های راهرو باید توانایی ت  5/1
 34، صفحه 1و    2-4-5-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 
مترض حداق  عرض مفیدض قاب  قبو  معبر برای استتقرار خودروهتای آتتش  8خانوار و ارتفاال   4برای ساختمانی با    (27

 نشانی چند متر می باشد؟
 5د(    6ج(     8ب(     4الف( 
 200، صفحه 2-12-3، جدول  3بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ج  گزینه   

 
 در مورد فاا ب خروجی لوازم بهداشتی ساختمان ها کدام گزینه صحیح است؟(  28
هتتدایت شتتود بایتتد بتته ( چنانچه فاضالب خروجی لوازم بهداشتی ساختمان به طتتور غیرمستتتقیم بتته لولتته کشتتی فاضتتالب 1

 صورت جداگانه و با واسطه سیفون به شاخه افقی یا لوله قائم فاضالب متصل شود.
 درجه باشد. 180شکل استفاده شود که زاویه خروج فاضالب از آنها با ورود آن   S( نباید از سیفون های  2
 ( در صورت استفاده از سیفون بطری شکل، سیفون نباید قابل باز کردن باشد.3
 ( باید دارای هواکش قبل از رسیدن فاضالب به سیفون باشد.4

، صفحه 2(و)ج5(و)پ2(و)الف2قسمت )ب  3-2-4-16، بند 16مبحث  بر اساس کتاب  جواب:  84(و 

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 :  یدبا یموقت در کارگاه ساختمان  یپله ها(  29

 باشد.  یمترسانت ۲۸کف آنها حداقل  یبوده و پهنا یکسانابعاد  یداراالف( 
 باشد.  یمترسانت  ۳۰کف آنها حداقل   یبوده و پهنا یکسانابعاد  یداراب(  
 باشد. یمترسانت  ۲۲متر باشد و ارتفاف آنها حداکثر  یک رض آنها حداکثر ج( ع

 .  یردجا پا قرار گ   یآجر برا یک  یمترسانت  ۶۰و گچ استفاده شده و در هر   د( از آجر
 54، قسمت الف، صفحه 2-4-7-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  الف گزینه     

 



( اگر مخزنی دفنی سوخت در محلی که احتما  عبور وسای  نقلیه از روی آن متی رودض نصتب شتودض از نظتر ایمنتیض 30
 کدام یک از گزینه های زیر می تواند برای حفاظت آن مورد قبو  باشد؟

 150میلیمتر بوده و روی آن باید با بتن مستتلح بتته ضتتخامت حتتداقل  450امت پوشش خاک روی آن باید حداقل الف( ضخ
 میلیمتر پوشانده شود.

 100میلیمتر بوده و روی آن باید بتتا بتتتن مستتلح بتته ضتتخامت حتتداقل   300ب( ضخامت پوشش خاک روی آن باید حداقل  
 میلیمتر پوشانده شود.

 میلیمتر باشد، کفایت می کند. 800وی مخزن حداقل ج( اگر ضخامت پوشش خاک ر
 میلیمتر باشد، کفایت می کند. 600د( اگر ضخامت خاک روی مخزن حداقل 

 151(، صفحه 4، قسمت )پ4-2-12-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
مترمرب  در زاهدان بنا به دالیلی ختارج از تصتور نتاظر حقتوقیض  7450( در اجرای یک پروژه مسکونی به مساحت 31

 ماه از زمان اع م شده در قرارداد دارد. در این صورت وظیفه ناظر حقوقی چیست؟  6نظارت پروژه نیاز به مدت 
رت، مراتتتب را بتته صتتاحب کتتار، ستتازمان استتتان و مرجتتع الف( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایتتان متتدت قتترارداد نظتتا

 صدور پروانه ساختمان اعالم و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.
ب( بایدحداکثر تا یک ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت، مراتب را به صاحب کار، سازمان استان و مرجتتع صتتدور 

 ار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.پروانه ساختمان اعالم و از صاحب ک 
ج( بایدحداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظارت مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه ستتاختمان 

 اعالم و از سازمان درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.
ت، مراتب را به سازمان استان و مرجع صدور پروانه اعتتالم و د( باید حداکثر تا دو ماه مانده به پایان مدت قرارداد نظار
 از صاحب کار درخواست تمدید قرارداد نظارت نماید.

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

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
 خصوص تعریف کار در شب صحیح است؟ ( کدامیک از توایحات زیر در 32

 بامداد روز بعد انجام گیرد. 5لغایت   24عبارت است از کاری که بین ساعت الف( کار در شب 
 بامداد روز بعد انجام گیرد. 6لغایت   24ب( کار در شب عبارت است از کاری که بین ساعت  
 بامداد روز بعد انجام گیرد. 5لغایت   22ج( کار در شب عبارت است از کاری که بین ساعت  

 بامداد روز بعد انجام گیرد. 6لغایت   22از کاری که بین ساعت د( کار در شب عبارت است 
 6، صفحه 27-3-1-12، بند 12بر اساس کتاب مبحثجواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 
 ( بازرسی از قطعات معماری و سازه ای ساختمان توسط بازرس باید حداق  هر چند سا  یک بار انجام می گیرد؟ 33

 د( هر دو سال یکبار ج( هر پنج سال یکبار  ب( هر سال یک بار        الف( هر ده سال یکبار
 27، صفحه 8-3-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 



اتا  های انباشت زباله و اایعات در بیمارستان هتاض بته عنتوان فاتاهای فرعتی حادثته خیتز در مقابت  حریتق بته   (34

قاومت دیوارهای حفاظتی جدا کننده این اتا  ها از سایر فاای بیمارستتان در مقابت  حریتق چنتد شمار می آیند. حداق  م
 ساعت است؟ 

 د( دو    ج( یک و نیم   ب( یک    الف( نیم
 28، صفحه 3-2-3، جدول  3بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 هستند.  2-بناهای آپارتمانی جزء زیر گروه متوایح :  

 است. صحیح  ب گزینه     

 
( در قراردادهای اجرای ساختمان )پیمان مدیریت( مسئولیت تمامی عملیات اجرای ساختمانض تعیین پیمانکاران بترای 35

 هر یک از قسمت های ساختمان و عقد قرارداد با آنها بر عهده چه کسی است؟ 
 الف( با تعیین سازمان استان بر عهده پیمانکاران جزء است

 ب( مالک یا نماینده قانونی او 
 ج( در هر بخش بر عهده پیمانکاران مربوطه است.

 د( مدیر
 161، صفحه 4، ماده 3-4، بند 2بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 
( جهتتت گیتتری ستتاختمانض اینرستتی حرارتتتی جتتداره هتتا و ستتایبان از عوامتت  ویتتژه در بهتتره گیتتری از انتترژی هتتای 36

در ساختمان می باش  ند.  ............... 
 د( هیچکدام  ج( فسیلی  ب( مکانیکی  الف( طبیعی

 47، صفحه 3-3-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث جواب:  
 عالوه بر عایق کاری حرارتی، برخی از تدابیر موثر در بهره گیری از انرژی های طبیعی در ساختمان عبارتند از:

 حجم و فرم کلی ساختمان  -   جهت گیری ساختمان   -
 جداره های نور گذر  -   جانمایی فضاهای داخلی  -
 سایبان ها  -  تهویه مطبوف    -   اینرسی حرارتی جداره ها  -

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
( دوره تناوب بازرسی شبکه لوله کشی گاز برای کلیه ساختمان های مشمو  مقتررات ملتی ستاختمان چنتد ستا  متی 37

 باشد؟ 
 سال  4د(   الس 3ج(    سال 2ب(    سال  1الف( 

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

 است. صحیح  ب گزینه     

 
حداکثر میزان مجاز افت فشار خط یا شبکه پس از پایان آزمایش های مقاومت و نشتی یک سیستم لوله کشی گاز    (38

 چند پوند بر اینچ مرب  می باشد؟
 1د(    4/0ج(    2/0ب(    2الف( 
  ، گزینه ب صحیح است. 146، صفحه 9-6-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 

 کدام گزینه زیر در مورد دریچه دمپر آتش صحیح نیست؟ (39



   الف( جنس آن از فواد گالوانیزه می باشد 
 ب( هیچ پوششی عایق و یا روکش آن نباید دریچه را بپوشاند 

   ج( ضخامت ورق دریچه با ورق کانال یکسان می باشد 
 د( دریچه باید دسترسی به دمپر و فیوز آن را امکان پذیر نماید. 

 ، گزینه الف صحیح است. 28، صفحه 3-8-6-14، بند 14بر اساس کتاب مبحث  ب:جوا
 
مترمربت  کته ملتزم بته  1920برای محاسبه عایق کاری حرارتی پوسته خارجی ساختمان مسکونی به مستاحت کت  (  40

 صرفه جویی کم در میزان مصرف انرژی استض از چه روش و یا روش هایی می توان استفاده کرد؟
 تجویزی در صورتیکه فقط بخش محدودی با تصرف اداری را نیز شامل باشد.  الف( فقط

 ب( فقط کاربردی
 ج( تجویزی و کاربردی

 د( فقط تجویزی
 1صفحه   19-1-1بند ، 19مبحث بر اساس کتاب   جواب:

 مسکونی   هاي ساختمانو با روش تجویزی برای  ساختمانها تمام مورد در توان میطبق بند، با روش کاربردی توایح: 
 مترمربع. 2000 زیر مفید زیربناي با طبقه، 9 تا 1

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
 نیست؟کدام گزینه صحیح  (41

 الف( عبور لوله گاز از داخل کانال های مربوط به هواکش، آسانسور، دودکش، تهویه و امثال آن مجاز نیست.
 سانتی متر باشد. 5روکار، کلید و پریز با لوله های گاز باید حداقل ب( فاصله سیم 

سایز   یک  مرکزی  از غالف  استفاده  با  باید  گیرد،  قرار  اضافی  خارجی  بارهای  معرض  در  لوله  که  در صورتی  ج( 
 بااتر، از وارد آمدن بارهای اضافی به لوله جلوگیری نمود. 

 ناطق مرطوب مانند سونا ممنوف می باشد.د( عبور لوله گاز از سقف کاذب حمام ها و م 
  ، گزینه ج صحیح است. 44، صفحه 4-2-5-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 
 رعایت کدامیک از شرایط زیر الزامی است؟ IIو  Iدر انتخاب هواکش نوال (42

 .گیردباید در خارج از مسیر جریان هواي تخلیه قرار II ف موتور برقي هواكش هود نوالف( 
 .باید در خارج از مسیر جریان هواي تخلیه قرار گیردI موتور برقي هواكش هود نوفب( 
 .باید مجرایي براي تخلیه روغن در نظر گرفته شودII در كف محفظه هواكش هود نوفج( 
 .باید از نوف نصب روي خط باشدII هواكش هود از نوفد( 

 ،گزینه  ب صحیح است.  62قسمت ب ،صفحه  6-6-5-14، بند  14بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 
  است؟  یحصح یآالت ساختمان ینو ماش  یزاتو تجه   ی  در مورد وسا  یر ز   یها ینهاز گز  یککدام(  43

متتتر  ۱۵در فاصتتله کمتتتر از  یتتدنبا یلوسا ینا یدر معابر عموم  یآات ساختمان ینو ماش  یلاسقرار وسا  تدر صورالف(  
 یفدر انجتتام وظتتا یتیباعتتث محتتدود یتتاشتتده و  یو راننتتدگ  ییشدن عالئم راهمتتا یدهاز د  اید مانعو نب  یرندقرار گ   قاطعاز ت

 .شد دماتیخ یواحدها یرو سا یسازمان آتش نشان
متتتر از  ۲۰در فاصله کمتر از  یدنبا یلوسا ینا یدر معابر عموم  یآات ساختمان ینو ماش یل( در صورت استقرار وساب

ستتازمان  یفدر انجام وظتتا یتیباعث محدود یاشده و  یرانندگ  ییشدن عالئم راهنما  یدهاز د  نباید مانعو    یرندتقاطع قرار گ 
 .شد یخدمات یواحدها یرو سا یآتش نشان

 .ممنوف است  یدر معابر عموم  یاات ساختمان  ینو ماش یلوسااستقرار (  ج

متتتر از  ۲۵در فاصله کمتتتر از  یدنبا یلوسا ینا یدر معابر عموم   یآات ساختمان  ینو ماش  یلر وسا( در صورت استقراد
ستتازمان  ظتتایفدر انجتتام و  یتیباعث محتتدود یاشده و  یرانندگ  ییشدن عالئم راهنما یدهمانع از د یدو نبا گیرندقرار  اطعتق

 ایر واحدهای خدماتی شوند. و س یآتش نشان



 39، صفحه 3-1-6-12، بند 12بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
  
 

   کارگااه  مجااور  عماومی  معبار در ماولتی سرپوشیده  راهرو  (ایجاد 44

 

  است؟  روری  زیر  موارد از یک  کدام در ساختمانی

 

   از  متار 3  از  کمتار  هفاصام  در ارتفاف  متر 8 یا طبقه  دو  بنای الف)

 

   عمومی  عبور  را

 

  را  از  متار  4 از  کمتر فاصمه در  ارتفاف  متر 8 با طبقه دو  بنای  ب)

 

   عمومی  عبور

 

  را  از  متار 8  از  کمتر فاصمه در ارتفاف  متر  16 یا طبقه 4 بنای  ج)

 

   عمومی  عبور

 

 ارتفاف  متر 16 یا طبقه 4  از ش  ب بنای د)

 

 ،صتتفحه 3-2-2-12 ،بنتتد 12 مبحتتث کتتتاب استتاس بتتر جتتواب:

12 

 

  است. صحیح الف  گزینه 



( حداکثر طو  مجاز شیلنگ الستیکی تقویت شده مخصوص اتصا  دستگاه های گازی به سیستم لوله کشی گتاز چنتد 45
 متر است؟ 

 0/2د(    5/1ج(     2/1ب(     0/1الف( 
 35، صفحه 3، قسمت )پ(، جزء  17بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است.  صحیح ب  ینهگز    

 
( بتترای نگتته داری بهینتته از ستتاختمانض در صتتورتی کتته دستتتورالعم  خاصتتی ارائتته نشتتده باشتتدض بایتتد دوره تنتتاوب 46

 بازرسی:  
 الف( دامپر ضد آتش ساانه یک بار، شبکه فاضالب بهداشتی ساانه یک بار و تابلوهای برق هر دو سال یک بار باشد.

بار، بست ها و تکیه گاه ها ساانه یک بار و رلتته هتتای حفتتاظتی موتورهتتای الکتریکتتی ماهانتته ماه یک   6ب( دودکش ها  
 یک بار باشد.

ج( تاسیسات تبرید ساانه دو بار، تاسیسات توزیع آب مصرفی ساختمان ستتاانه یتتک بتتار و ترانستتفورماتورها ستتاانه دو 
 بار باشد.

تی ستتاانه دوبتتار و بازدیتتد ظتتاهری موتورهتتای الکتریکتتی در حتتال د( شومینه و آبگرمکن ساانه یک بتتار، لتتوازم بهداشتت 
 ماه یکبار باشد.  6نصب و در حال کار هر  

 48و   38و   36، صفحات 4-6-22و    3-5-22و    4-5-22، بندهای 22بر اساس کتاب مبحث جواب:  

 است.  صحیح  د گزینه     

 
   در سازه های مقاوم در برابر انفجار:(  47
 ( سازه های بتن مسلح در مقایسه با سازه های فوادی توصیه نمی شود.  ۱ 
 ( افزایش جرم، تاثیر مثبت بر مقاومت سازه دارد.2
 ( سازه های فوادی و چوبی مقاومت بیشتری در برابر انفجار دارند. ۳ 
 ( کاهش جرم سازه تاثیر بیشتری در مقاومت در برابر انفجار دارد.4

 ۵۶صفحه   ۱-۵-۴-۲۱، بند 21مبحث  تاببر اساس ک   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 

 .باال دمای و متوسط دمای با کننده گرم آب فوالدی کشی لوله تأسیسات در (48

  از  باید   ها دستگاه به  اتصال  و فلنجی یا  جوشی  نوف  از باید آات  شیر به  لوله  یا  لوله  به لوله )  ها اتصال  همه الف(
 . باشد فلنجی  نوف 
 .  باشد جوشی  نوف  از  و ۸۰ رده معادل ضخامتی  دارای باید   باا  دمای  با تأسیسات در فیتینگ ها همه( ب
  با   باید  ها   دستگاه   به   اتصال  و  ای   دنده  میتواند   ۸۰  رده  های   لوله  برای   فقط   و  متر  میلی  ۵۰  اندازه  تا  اتصالها (  ج

 .  باشد  ماسوره مهره
 . است ای دنده  متوسط  دمای  در و  فلنجی یا  جوشی  اتصاات  باا، دمای  با تأسیسات در( د

 ، گزینه الف صحیح است. 125(  صفحه 4، سطر سوم،قسمت)14بر اساس کتاب مبحث  جواب:
 
طبقه باشدض به شرطی که هوای مورد نیاز احترا  مستقیما از فاای آزاد تامین    6در صورتی که یک ساختمان    (49

 گرددض کدام گزینه صحیح می باشد؟
 طبقه مجاز نیست.  5الف( استفاده از دودکش مشترک برای وسایل گازسوز بیشتر از 

 کند.  ب( استفاده از یک دودکش مشترک برای وسایل گازسوز کفایت می
 ج( استفاده از دو دودکش مشترک برای وسایل گازسوز کفایت می کند. 



 د( استفاده از سه دودکش مشترک برای وسایل گازسوز کفایت می کند. 
  ، گزینه ج صحیح است. 80، صفحه 6-5-8-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 
ی مسیر دسترسی به ستاختمان )معبتر( متی بایستتی ( به منظور کاهش خطر ریزش آوار در مسیر امداد رسانیض پهنا50

ارتفاال ساختمان باشد.   حداق  برابر .............. 
 د( دو سوم   ج( یک چهارم  ب( یک سوم  الف( یک دوم

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

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 ؟ نمی باشدکدام گزینه صحیح  (51

یا بخشی از محوطه که در آن لوله الف( پیش   اقدام به تخریب هر ساختمان که به شبکه گاز شهری اتصال دارد و  از 
 کشی گاز اجرا شده باشد، باید به شرکت گاز ناحیه اطالف داده شود. 

داشته باشد، ب( استفاده از تمام یا قسمتی از لوله کشی گاز ساختمان ها و محوطه ها که با ضوابط این مقررات مغایرت  
خالف محسوب شده و مستوجب تعقیب قانونی خواهد بود. مگر ساختمان ها و محوطه هایی که پیش از انتشار رسمی این  

 مقررات بر اساس ضوابط وقت مورد بهره برداری قرار گرفته باشند.
 را شروف گردد.   ج( قبل قطع گاز توسط شرکت گاز با حضور مالک و رعایت نکات ایمنی می توان تخریب ساختمان

 د( همه موارد صحیح هستند.
  ، گزینه ج صحیح است. 10، صفحه 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

( در ساختمان هایی که بار حرارتی زمستانض بتیش از بتار برودتتی تابستتان استتض عتایق حرارتتیض ................. و 52
 ی زمستان استض عایق حرارتی ...............  در ساختمان هایی که بار برودتی تابستان بیش از بار حرارت
 در سمت داخل پوسته ی خارجی بنا نصب می شود.  -الف( در سمت بیرون پوسته ی خارجی بنا نصب می شود
 در سمت خارج پوسته ی خارجی بنا نصب می شود. -ب( در سمت بیرون پوسته ی خارجی بنا نصب می شود

 در سمت داخل پوسته ی خارجی بنا نصب می شود. -ب می شودج( در سمت داخل پوسته ی خارجی بنا نص
 در سمت خارج پوسته ی خارجی بنا نصب می شود. -د( در سمت داخل پوسته ی خارجی بنا نصب می شود

 50، صفحه 6-3-3-19، بند 19بر اساس کتاب مبحث جواب:  
تان است، عتتایق حرارتتتی در ستتمت بیتترون در ساختمان هایی که بار حرارتی زمستان، بیش از بار برودتی تابس  توایح:

پوسته ی خارجی بنا نصب می شود و در ساختمان هایی که بتتار برودتتتی تابستتتان بتتیش از بتتار حرارتتتی زمستتتان استتت، 
 عایق حرارتی در سمت داخل پوسته ی خارجی بنا نصب می شود.

 است.  صحیح  الف گزینه     

 
 ؟ نمی باشد( کدام گزینه صحیح  53

 های خورشیدی قابلیت انعطاف پذیری را از طریق چاپ بر روی ورقه های فلزی پیدا می کنند.الف( سلول  
 ب( پانل های منو کریستال پربازده ترین نوف سلول های خورشیدی می باشند.

 ج( سلول های خورشیدی نانو کریستالین شامل یک ماتریس متخلخل از کریستال های اکسید تیتانیوم می باشد.
 ی خورشیدی را می توان از طریق پوشاندن مستقیم یک ایه نازک شیشه به صورت هادی ساخت.د( سلول ها

 255، صفحه 11-2-2-13، بند پ 19بر اساس کتاب راهنمای مبحث   جواب:
 سلول های فتوولتائیک را می توان توسط پوشاندن مستقیم یک ایه نازک )معموا شیشه( با نیمه هادی ساخت.  توایح:

 است.  صحیح  د گزینه     

 
 ( گزینه صحیح را در ارتباط با طراحی ساختمان ها از منظر پدافند غیرعام  مشخص کنید؟ 54

 درب های نصب شده در پوسته خارجی ساختمان باید به سمت داخل باز شود. 3و    2الف( در ساختمان های گروه  



 ب( فضای امن در هر طبقه می تواند خارج از محدوده پالن هم باشد.
 استفاده از پنجره بزرگ مجاز نیست.  3و   2  ج( در ساختمان گروه

د( در کلیه ساختمان ها برای افزایش مقاومت، باید چارچوب درب های خروجی با کالف متصل و همه با مصتتالح محکتتم 
 پر شود.
 26، صفحه 10-4-3-2-21، بند 21بر اساس کتاب مبحث جواب:  
 .26، صفحه 2-4-3-2-21و بند  28صفحه   1-2-4-2-21و بند  26صفحه   9-4-3-2-21بند   توایح:

 است.  صحیح  د گزینه     

 
 مترمرب ض چند مترمرب  است؟  4000( ظرفیت فاای امن در یک فروشگاه بزرگ به مساحت 55

 800د(    500ج(     400ب(    1000الف( 
 30، صفحه 1-2-21، جدول  21بر اساس کتاب مبحث جواب:  

4000با توجه به جدول داریم:              توایح:   ×
1

8
=  متر 500

 است.  صحیح  ج گزینه     

 
 سانتیمتر ساخته شده است:  75( در یک جکوزی که با عمق 56

 میلیمتر از سطح زمین حفاظت شود. 700الف( باید به طور کامل توسط نرده به ارتفاف 
میلیمتری بازوی در به راحتی بسته و چفت  150گونه ای نگهداری شوند. که از فاصله ب( درهای خودکار ورود باید به  

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

 د( قسمت آزاد کننده قفل درهای نرده حفاظتی حتما باید به سمت بیرون استخر و جکوزی قرار گیرد.
 25، صفحه 5-3-22، بند 22بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
( به دالی  گوناگون از جمله کاهش مصرف سوخت و کاهش آالینده های محیط زیستتض الزم استت موتورخانته متورد 57

 بازرسی ادواری قرار گیرد و .................  
الف( معاینه فنی موتورخانه ها باید هتتر فصتتل یتتک بتتار بتتا توجتته بتته الزامتتات مقتتررات ملتتی ستتاختمان و استتتاندارد ملتتی 

 نجام شود.ایران ا 16000
 16000ب( معاینه فنی موتورخانه ها  باید هر سال یک بار با توجتته الزامتتات مقتتررات ملتتی ستتاختمان و استتتاندارد ملتتی 

 ایران انجام شود.
انجام  19ج( معاینه فنی موتورخانه ابتدای تابستان و ابتدای زمستان با توجه به الزامات مقررات ملی ساختمان در مبحث 

 ود.و مطابقت داده ش
 ایران انجام شود. 19000د( معاینه فنی موتورخانه ها باید شش ماه یک بار با توجه به استاندارد 

 3-5-22، بند 36، صفحه 22بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 است. صحیح  ب گزینه     

 
در فصت  هتای  Free coolingهوارسان برای استفاده به صتورت  (Economizer)در سیستم کنتر  اکونومایزر ( 58

 بینابینی:  
 الف( نصب فن برگشت هوا الزامی است.

 پاسکال باشد نصب فن برگشت الزامی نیست.  75ب( اگر افت فشار هوا در مسیر برگشت به هوا رسان کمتر از  



 ج( نصب فن تخلیه برای هوای اضافی الزامی است.
 روی کانال برگشت هوا الزامی است. CO2د( نصب سنسور 

 19و   16، فصل 172بر اساس نشریه   جواب:

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 حتداق   بتر ض تتابلو  روي از  عبتور  در  مصترفي سترد و  گترم آب لوله هاي  زیر   در   قطره گیر   سیني  نصب  صورت  در (  59

 است؟ چقدر   ترتیب به سانتي متر  حسب  بر  سیني عمق  حداق    و   میلي متر  حسب  بر   اخامت ور 
 4و    6/0(  4  4و    75/0(  3   6و    75/0(  2  6و    6/0(  1

   15-14-2-2، جلد اول،  قسمت 128بر اساس نشریه   جواب:
 توایح:  

 طتترف چهتتار لبتته هتتاي و  شود ساخته میلي متر، 75/0ضخامت  به حداقل گالوانیزه، فوادي ورق از باید  قطره گیر  سیني
 .شود خم باا سمت به سانتي متر 6 به اندازه دست کم آن،

 است. صحیح  ب گزینه     

 
 ( کدامیک از موارد زیر جزو ارکان سازمان نمی باشد؟60

 الف( سازمان استان 
 ب( هیات مدیره
 ج( هیات عمومی 

 د( شورای مرکزی سازمان 
 ، گزینه ب صحیح است. 5، ماده 15بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی، صفحه جواب: 
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