
مرجع صدور پروانه اشتغال بکار تجربی که مخصوص معماارا  تجربای   (1

 است کدام یک از ارگا  های ذیل می باشد؟  

 ب( وزارت مسکن و شهرسازی      الف( وزارت کشور 

 د( شهرداری ها    ج( وزارت کار و امور اجتماعی 

، 4بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مااد     جواب:

 14صفحه  

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

کلیه وزارتخانه ها و ارگا  های دولتی و شهرداری هاا در ارجاا    (2

 رعایت آیین نامه خاص می توانند:  امور کارشناسی با  

مهندسی استفاد   الف( فقط از مهندسان دارای پروانه اشتغال به کار  

 کنند. 

 ب( فقط از کارشناسان رسمی دادگستری استفاد  کنند. 

ج( به جای کارشناسان رسامی دادگسااتری از مهندساان دارای پرواناه  

 اشااااتغال کااااه بااااه وساااا مه سااااازمان اسااااتان م رفاااای  

 می شوند استفاد  نمایند. 

د( به جای کارشناسان رسمی دادگستری از کم ه مهندسان دارای ماادر   

 ی مرتبط و م تبر استفاد  نمایند. تحص م

، 27بر اساس کتاب قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، ماد     جواب:

 28صفحه  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

 یک از گزینه های زیر صحیح است؟    کدام  (3

الف( در صورت مفقود شدن پروانه اشتغال به کار مهندسی، مرجع صدور  

سپری شدن مدت سه ما  از تاریخ تقاضا نسبت  پروانه موظف است پس از  

 به صدور المثنی اقدام نماید. 

ب( در صورت عدم پرداخت وجو  و عوارض مقرر مربوط به صدور پرواناه  

اشتغال به کار ظرف مهمت حداقل ساه ماا  از تااریخ انق اای مهمات  

 پروانه اشتغال فاقد اعتبار شناخته می شود. 

ز یک رشته دارای شرایط اخذ پروانه  ج( برای متقاض انی که در ب ش ا

 اشتغال باشند پروانه جداگانه صادر می شود. 

د( ظرف ت اشتغال دارندگان پروانه اشتغال به پ شنهاد نظام مهندسی  

 استان و تصویب شورای مرکزی ت   ن می شود. 

، صفحه 24، ماد   بر اساس قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان  جواب:

58 

 است.  صحیح الف گزینه    

 

کدامیک از موارد زیر از شرایط حادالل صایحیت علمای و حرااه ای   (4

نماای  الزم برای نامزدهای عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی اساتا   

 ؟ باشد

 الف( آموزش و تحق ق در زم نه های حرفه ای رشته مورد تقاضا 

ب( گذراندن سه دور  آموزشی مصوب وزارت را  و شهرسازی مربااوط باه  

حرفه مهندسی پس از دور  کارشناسی و اخااذ گواه ناماه مااورد قباول  

 وزارت را  و شهرسازی 



ج( دارا بودن مدر  تحصا می کارشناسای ماورد تای ااد وزارت عماوم،  

 تحق قات و فناوری در یکی از رشته های اصمی ساختمان 

 د( مدیریت غ رمستق م در ف ال ت های مرتبط با ساخت و ساز  

، قساامت    بر اساس اصالح ه و الحاق ه کتاب قانون نظام مهندسی  جواب:

 4ب و پ، صفحه  

 است.   صحیح  د گزینه    

 

همه ی موارد زیر، جزء وظایف مساوول داتار اراحای سااختما  مای   (5

 باشند به جز:  

 الف( طراحی م ماری ساختمان 

 ب( مراج ه به سازمان نظام مهندسی برای انجام امور اداری 

 ج( ام اء عقد قراردادهای مربوط به ارائه ی خدمات مهندسی 

 د( ارائه ی خدمات هماهنگی ب ن رشته های مختمف ساختمان 

 28و   27، صفحات  5-5، بند  2بر اساس کتاب مبحث    واب:ج

 است.  صحیح الف گزینه    

 

ساختما  هایی که تاسیسات مکانیکی یا برلی آ  نیااز باه کنتارل   (6

دلیق شرایط هوا، دما، راوبت، پاکیزگی، اشارهای نسبی، صدا، ولتاژ  

باشاند در  و ارکانس خاص دارند و دارای تجهیزات با کاربری خاص می  

 روه های ساختمانی زیر می باشند؟  شمار کدامیک از گ

ب( ساختمان های گارو      الف( ساختمان های گرو  الف و ب 

 ج و د 

 د( ساختمان های گرو  ج    ج( گرو  ساختمان های ویژ  

 126، صفحه  2بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

ساختما  )پیما  مدیریت( مساوولیت تماامی در لراردادهای اجرای    (  7

عملیات اجرایی ساختما ، تعیین پیمانکارا  برای هاار یاک از لسامت  

 آنها بر عهده چه کسی است؟   های ساختما  و عقد لرارداد با

 الف( با ت   ن سازمان استان بر عهد  پ مانکاران جزء است 

 ب( در هر بخش بر عهد  پ مانکاران مربوطه است. 

 یا نمایند  قانونی او  ج( مالک 

 د( مدیر 

 161، صفحه  4، ماد   3-4، بند  2بر اساس کتاب مبحث    جواب:

   است.   صحیح  د گزینه    

 

 مساحت به تهویه های دستگاه لرارگیری اتاق  حریق،  از ارار منظور به(   8

 باشد؟  داشته باید خروج دسترس در یا خروج چند حدالل مترمربع، 100

1  )1 

2 )2 

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

  .باشدمی بارند  شبکه وجود عدم یا وجود به وابسته آنها ت داد حداقل( 4



  3 بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 . است  صحیح  ب گزینه    

 

 از ارار منظور به خروج راهروی مفید عرض حدالل ابتدایی، مدرسه یک در(  9

 باشد؟  مترسانتی چند باید حریق

1    )110                    2  )180                      3  )240                      

4 )300 

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

 ۱۲۰تا    ۱۱۸صفحه    ،فرهنگی  /های آموزشیتصرف

 . است  صحیح  ج گزینه    

 

کف شوی چاه آسانسور باید چگونه به شابکه ی لولاه کشای اا ایب   (10

 ساختما  متصل شود؟  

الف( لوله ی تخم ه کف شوی را می توان به چا  جذبی فاضالب ساختمان  

 برد. 

 ب( نصب کف شوی در چا  آسانسور ساختمان مجاز ن ست. 

ج( اگر لوله ی افقی پای ن تری طبقه ی ساختمان زیر کف چا  باشاد،  

 وان کف شوی را به آن متصل کرد.می ت

د( اتصال کف شوی چا  آسانسور به شبکه ی لوله کشی فاضالب سااختمان  

 باید به طور غ رمستق م باشد. 

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

 است.   صحیح  د گزینه    

 

اتااق ساه   70یک ساختما  خوابگاه دانشجویی پسارانه کاه دارای    (11

 ید دارای چند دوش باشد؟  نفره است حدالل با 

 24د(     27ج(     20ب(     30الف(  

 29الف، صفحه    -2-3-2-16، جدول  16بر اساس کتاب مبحث    جواب:

نفار   8طبق جدول برای خوابگا  ت داد دستشویی به ازاء  هر    تو یح:

اسات  یک عدد دوش بایستی در نظر گرفته شود، ت داد کل افراد برابر  

 با: 

70 × 3 =  نفر  210
 ت داد دوش برابر است با: 

210

8
= 26/25 ≅   عدد 27

 است.   صحیح  ج گزینه    

لوله کشی توزیع آب مصرای داخل ساختما  ممکن است از شبکه ی آب   (12

آشامیدنی شبکه شهری یا از شابکه ی آب خصوصای، یااا از شابکه ی آب  

 غیرآشامیدنی باشد. در این حالت ها چه شرایطی باید رعایت شود؟  

شبکه    -الف( شبکه آب شهری باید از شبکه ی آب خصوصی کامال جدا باشد

  -ید از شبکه ی آب غ رآشام دنی بکماای جاادا باشاد ی آب آشام دنی با

مصارف آب حمام، پخت و پز، یاا تول اد ماواد خااوراکی و دارویاای و  

 پزشکی منحصرا باید از شبکه ی آب آشام دنی باشد. 



ب( شبکه آب شهری آشام دنی ممکن است با شبکه ی آب آشام دنی خصوصی  

غ رآشاام دنی    مشتر  باشد= شبکه ی آب آشام دنی باید از شبکه ی آب

مصارف آب پخت و پز یا ماواد خاوراکی و دارویای و    -بکمی جدا باشد 

 پزشکی منحصرا باید از شبکه ی آب آشام دنی باشد. 

ج( شبکه آب آشام دنی باید از شبکه ی آب غ رآشام دنی به کمی جادا  

شبکه ی آب خصوصی و شبکه ی آب غ رآشام دنی ممکن است مشااتر     -باشد

مام و پخت و پاز بایاد منحصارا از آب آشاام دنی  مصارف آب ح   -باشد

 باشد. 

د( مصارف آب پخت و پز و تول د مواد خوراکی و پزشکی باید منحصارا  

شبکه ی شهری آب آشام دنی ممکن است با شبکه    -از آب آشام دمی باشد

 ی آب آشام دنی خصوصی مشتر  باشد. 

 40، صفحه  2-3-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف زینهگ    

 

میلی متر از جنس ااوالد   ۵۰روی یک لوله توزیع آب مصرای به لطر    (13

 گالوانیزه، جنس شیر آالت و نو  اتصال چه باید باشد؟  

 الف( ش راالت برنجی یا برنزی و اتصاالت دند  ای 

ب( ش ر آالت برنجی یا برنزی با اتصال دند  ای و یا شاا ر آالت چاادنی  

 فمنجی با اتصال 

 ج( ش رآالت چدنی و اتصاالت فمنجی 

 د( نوع ش ر آالت و اتصاالت به فشار کاری س ستم بستگی دارد 

 54(، صفحه  2-)الف  6-4-3-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث    جواب:

   تو یح:

م مای متار، شا رها   50در لوله کشی های فوالدی گالوان ز ، تا قطار  

باید از جنس برنج یا برنز مخصوص اتصال دند  ای باشد. شا رهای باه  

م می متر باید از جانس بارنج یاا برناز مخصاوص   100تا    65قطر نامی  

اتصال دند  ای و یا چدنی مخصوص اتصال فمنجی باشد. ش رهای به قطار  

م می متر باید از جنس چادن و مخصاوص اتصاال فمنجای   150و    125نامی  

 باشد.  

 است.  صحیح الف گزینه    

 
رعایت اصول ایمنی و حفاظت کارگاه و مسایل زیست محیطی بر عهده   (14

 کدام مرجع می باشد؟ 

 د( شهرداری     ج( مالک    ب( ناظر   الف( مجری 

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

 است.  صحیح الف گزینه    

با عرض   یپله برل  یکحداکثر تعداد ااراد جابجا شده در ساعت با    (15

   باشد؟ یبا حدالل چند نفر م  بر ثانیه  5/0متر و سرعت    8/0

 نفر  ۶۷۵۰ج(    نفر  ۷۰۰۰ب(   نفر   ۷۱۵۰الف(  

 نفر  ۵۰۰۰( د 

 47، صفحه  9-5-3-15، بند  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 تو یح: 



نفار صاح    6750گزینه ج   44صفحه    15مبحث    2-2-3-15با توجه به جدول  

 می شود. 

 است.  صحیح  ج  گزینه     

 
اتصال لوله گالوانیزه آب به آب گرمکن به کدام یک از روش هاای   (16

 زیر می تواند صورت گیرد؟  

 سانتی متری از آب گرمکن باشد  10الف( توسط یک بوشن که در فاصمه  

ساانتی متاری از آب گارمکن   30ب( توسط یک مهر ماسور  که در فاصمه  

 باشد. 

 ب گرمکن باشد.سانتی متری از آ  20ج( توسط یک پوشت که در فاصمه  

ساانتی متاری از آب گارمکن   40د( توسط یک مهر ماسور  که در فاصمه  

 باشد. 

،  1-ت، قسامت هاای ت و  2-5-3-16، بناد  16بر اساس کتاب مبحاث    جواب:

   60صفحه  

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

کدام یک از عبارات زیر در ارتباط با اتصال زمین دساتگاه هاای   (17

 الکتریکی صحیح نمی باشد؟ 

الف( پوشش ها و زر  کابل های برق لوله ها بست ها و هم چن ن حفاظ  

و سایر قسمت فمزی وسائل و تجه زات برقی کاه مساتق ما تحاات فشاار  

 جریان برق ن ستند باید اتصال مطمئن به زم ن داشته باشند. 

ب( س م های اتصال به زم ن بایاد اتصاال مطمائن بااه زما ن داشااته  

 باشند. 

ج( س م های اتصال به زم ن باید دارای ضخامت کام و مقاومات زیااد  

 باشند. 

 د( موارد الف و ب 

 42، صفحه  17-1-6-12، بند  12بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

 در سیستم تبرید مستقیم:    (18

الف( اوپراتور یا کندانسور س ستم با هوا یا ماد  دیگری که بایاد  

 سرد یا گرم شود در تماس مستق م است.

ب( اوپراتور س ستم با هوا یا ماد  دیگری که باید سرد و یاا گارم  

 شود در تماس مستق م است. 

 ج( کندانسور س ستم با هوا در تماس مستق م است. 

س ال ثانویه که با عمل تبرید سرد و یا گرم شد ، باا تمااس  د( یک  

 مستق م، هوا یا ماد  دیگری را سرد یا گرم می کند. 

 16، صفحه  14بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 40ظرایت و تعداد مخاز  ذخیره آب در مجموعاه آپارتماا  دارای    (19

نفار اارض   4واحد باید حدالل چقدر باشد؟ )تعداد نفارات هار واحاد  

 شود(  



 24000ب( یک مخزن به ظرف ت    ل تر  12000الف( یک مخزن به ظرف ت  

 ل تر 

د( دو مخزن به ظرف اات    ل تر  6000ج( دو مخزن هر یک به ظرف ت  

 ل تر  16000

، 7-ث 1-6-3-16ب و -1-6-3-16، بنااد 16باار اساااس کتاااب مبحااث  اب:جااو

 63و    61صفحات  

 ل تر آب ذخ ر  می کن م. 75در شبانه روز برای هر نفر    تو یح:

40 × 40 × 75 = 12000𝑙𝑖𝑡 

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

برای حفاظت از شبکه آب آشامیدنی، شیر سرشلنگی آبیااری محوااه   (20

 با چه وسیله ای باید مجهز باشد؟  

ب( یک شاا ر یکطرفااه و یااک       الف( فاصمه هوایی 

 خالء شکن 

 د( هر یک از الف و ب و ج     ج( ش ر یکطرفه دو تایی  

 70، صفحه  1-پ  4-7-3-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث    جواب: 

 است.   صحیح  د گزینه    

 
 3اختیف ارتفا  بین ابقه همکف و اول سااختما  در حاال احادا     (21

 مولت دست کم چند عدد باید باشد؟  متر است. تعداد پله های

 پمه  11د(    پمه  12ج(    پمه  13ب(    پمه  14الف(  

 54الف، صفحه  -2-4-7-12، بند  12بر اساس کتاب مبحث    جواب:

سانتی متر بود  لذا حاداقل پماه باا   22حداکثر ارتفاع پمه    تو یح:

 احتساب حداکثر ارتفاع محاسبه می شود ی نی: 

3m = 300cm ⇒
300cm

22cm
= 13/63 ≈ 14 

 است.  صحیح الف گزینه    

 

 بار متار 3 آسانساور سرعت .است مترمربع 5/2 آسانسوری چاه مقطع مساحت (22

 بایاد مترمرباع چناد آسانسور چاه هوای تخلیه دریچه سطح حدالل .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

 . است  صحیح  ج گزینه    

 

رعایت کدامیک از شرایط زیر الزامای  IIو  Iدر انتخاب هواکش نو     (23

 است؟  

 باید از نوع نصب روی خط باشد. IIالف( هواکش هود از نوع  



باید در خارج از مس ر جریان هاوای   IIب( موتور برقی هواکش هود نوع  

 تخم ه قرار گ رد.  

باید در خارج از مس ر جریان هاوای   Iج( موتور برقی هواکش هود نوع  

 تخم ه قرار گ رد. 

باید مجرایی برای تخم ه روغان در   IIد( در کف محفظه هواکش هود نوع  

 نظر گرفته شود. 

   62، صفحه  ، قسمت ب6-6-5-14، بند  14بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

بایاد در خاارج از مسا ر   Iموتور برقی هواکش هاود ناوع    -ب  تو یح:

 جریان هوای تخم ه قرار گ رد. 

هواکش و موتور برقی آن باید در مکانی و به ترت بی نصااب شاود کاه  

دسترسی به آن آسان باید و بازدید سرویس و نگهداری آن بااه ساهولت  

 انجام گ رد.  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

در دیگ های آب گرم تاسیسات گرمایی نصب چه کنترل هایی الزامای   (24

 است؟  

   ب( کنترل سط  پای ن آب     الف( کنترل دمای آب 

 د( گزینه های الف و ب     ج( کنترل دمای دود 

 1-6-7-14)الاف( و بناد  1-5-7-14، بناد 14بر اساس کتاب مبحث   جواب:

 89)الف( ، صفحه  

 است.   صحیح  د گزینه    

 

در یک ساختما  لوله کشی اوالدی اب گرم کننده بین دیگ آب گرم و   (25

رادیاتورها یا ان کویل ها باید اراحی و اجرا شود. در ایان لولاه  

کشی، اتصال لوله به لوله، لوله به ایتینگ یا ایتینگ باه ایتیناگ  

 چگونه باید انجام شود؟ 

یابد از نوع   اینچ( اتصال  4م می متر )  100الف( در قطرهای نامی تا  

اینچ( و بزرگ تار از   5م می متر )  125دند  ای باشد و از قطر نامی  

 آن اتصال یابد از نوع جوشی و فمنجی باشد.  

اینچ( اتصاال یاباد از ناوع   2م می متر )  50ب( در قطرهای نامی تا  

2م می متر )  65دند  ای باشد و از قطر نامی  
1

2
اینچ( و بازرگ تار از 

  وع جوشی و فمنجی باشد. آن اتصال یابد از ن

1م می متر )  40ج( در قطرهای نامی تا  
1

2
اینچ( اتصاال یاباد از ناوع 

اینچ( و بازرگ تار از   2م می متر )  50دند  ای باشد و از قطر نامی  

 آن اتصال یابد از نوع جوشی و فمنجی باشد. 

 124، صفحه  3-الف-7-3-10-14، بند  14بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

مخز  دانی سوخت مایع که در محل عبور وسایل نقلیه نصب می شود،   (26

 پوشش روی آ  می تواند به چه صورت باشد؟  

 سانتی متر باشد.  90الف( پوشش خا  روی مخزن حداقل  



سانتی متار خاا  داشاته باشاد و روی آن باه   45ب( روی مخزن حداقل  

 بتن مسم  پوشاند  شود.سانتی متر با    10ضخامت  

 سانتی متر پوشش خا  داشته باشد.  60ج( روی مخزن حداقل  

سانتی متر با باتن مسام  پوشااند    25د( روی مخزن به ضخامت حداقل  

 شود. 

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

   است. صحیح الف گزینه    

 

ابقاه، دسات کام بایاد چناد   10آسانسورهای یک سااختما   تعداد    (27

 دستگاه باشد؟ 

 دستگا  2ب(       الف( یک دستگا  

 دستگا  3د(     ج( به محاسبات ظرف ت بستگی دارد 

 9، صفحه  3-1-2-15، بند  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

 یدار ماقادرجه چاه م  ۳۳  یبش  یهبا زاو  یحداکثر سرعت پلکا  برل  (28

   تواند باشد؟

متااار بااار  1ج(  متر بر ثان ه  75/0ب(   متر بر ثان ه  6/0الف(  

 متر بر ثان ه    5/0د(    ثان ه  

 40، صفحه  7-1-3-15، بند  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

 

به کدام یک از کارگرا  ساختمانی بایستی باه ترتیاب و وساایلی   (29

 همچو  ساعد بند، چکمه پیستیکی، کمربند ایمنی و ماسک تحویل داد؟  

 الف( به ترت ب چا  کن، عایق کار، رانند  جراثقال 

 ب( به ترت ب عایق کار، بتن ریز، اسکمت کار 

 ج( به ترت ب کاشی کار، آسفالت کار، چا  کن 

م ه کارگران ساختمانی تجه ازات ایمنای ذکار شاد  بایساتی  د( به ک

 تحویل شود. 

 27، صافحات 5-3-10-12و بناد   4-12، بند  12بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 75و 

 است.  صحیح ب گزینه   

 

به چه ترتیب می توا  تخلیه آب دستگاه های گارم کنناده را کاه   (30

شبکه اا ایب سااختما  درجه سانتی گراد دارند به    65دمای باالتر از  

 انتقال داد؟ 

 ب( با ش ر قطع و وصل      الف( مستق م  

 د( با کمک س فون     ج( با مخزن و فاصمه هوایی 

 92پ، صفحه    7-2-4-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    



 
کدام گزینه در مورد نصب لوله دانی آب و اا یب در محواه خصوصی   (31

 ملک درست است؟  

سانتی متر پاای ن تار از لولاه آب   30الف( لوله فاضالب باید حداقل  

قرار گ رد و در صورت اجرای هم سط ، حاداقل فاصامه افقای با ن دو  

 متر باشد. 3لوله نباید کمتر از  

سانتی متر پای ن تر از لوله آب قرار   30ب( لوله فاضالب باید حداقل  

گ رد و در صورت اجرای هم سط ، حداقل فاصاامه افقای با ن دو لولاه  

 متر باشد. 2نباید کمتر از  

سانتی متر پای ن تر از لوله آب قرار   30ج( لوله فاضالب باید حداقل  

گ رد و در صورت اجرای هم سط ، حداقل فاصاامه افقای با ن دو لولاه  

 متر باشد. 3نباید کمتر از  

سانتی متر پای ن تر از لوله آب قرار   30د( لوله فاضالب باید حداقل  

گ رد و در صورت اجرای هم سط ، حداقل فاصاامه افقای با ن دو لولاه  

 متر باشد. 1نباید کمتر از  

 103، صفحه  12 -، قسمت پ3-4-4-16، بند  16بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

دستگاه های تاسیسات مکاانیکی در اضااهای باا خطار: )تاسیساات   (32

 (1379آذر    -نظارت  -مکانیکی

 الف( نباید نصب شوند. 

 ب( با رعایت نکات ایمنی می توانند نصب شوند. 

 ج( فقط دستگا  های با ش مه ی باز نباید نصب شوند. 

 د( فقط دستگا  های با موتور الکتریکی جرقه را نباید نصب شوند. 

 30، صفحه  2-4-3-14، بند  14بر اساس کتاب مبحث    :جواب

 است.  صحیح الف گزینه    

 
 1000دسااتگاه آسانسااور  5مساااحت  موتورخانااه آسانسااور، باارای  (33

کیلوگرم که مقابل یکدیگر استقرار یااته اند، تقریبا برابار اساات  

 با ............ مترمربع.  

 35د(     45ج(     40ب(     56الف(  

 22، صفحه  3-5-2-2-15، جدول  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

متر در ثانیاه، موتورخاناه آسانساور   5آسانسورهای با سرعت  در    (34

 باید:  

 الف( در باالی چا  آسانسور استقرار یابد 

 ب( باید در پای ن و مجاور آسانسور استقرار یابد. 

 ج( می تواند در باال یا مجاور آسانسور استقرار یابد. 

 د( بر اساس ظرف ت بررسی می شود. 

 24، صفحه  11-5-2-2-15، بند  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:



 است.  صحیح الف گزینه    

اندازه گیری لوله های آب بارا  بر مبنای دسات کام چاه میازا    (35

 بارندگی باید انجام شود؟ 

 م می متر بارندگی در ساعت  100الف( بر مبنای  

 100برگشات  ب( حداکثر بارندگی لحظه ای در محل پاروه  در یاک دور   

 ساله از آمارهای رسمی 

ج( حداکثر بارندگی در مدت یاک ساااعت در محال پاروه  در یاک دور   

 ساله از آمارهای رسمی  50برگشت  

د( حداکثر بارندگی در مدت یاک ساااعت در محال پاروه  در یاک دور   

 ساله از آمارهای رسمی  30برگشت  

 122ه  ، صفح4-الف  1-2-6-16، بند  16: بر اساس کتاب مبحث  جواب

 است   صحیح  د گزینه    

 

 آب  سیستم  از  مسکوني  وییي  یک  توالتهاي  تانکهاي  ایش  تغذیه  براي  (36

  اایش   باراي  روزاناه   کاه نیاااز  صورتي   در .  مي شود  استفاده   خاکستري 

 باه  خاکساتري  آب  مخاز   حجام  حداکثر  و  حدالل  باشد،  لیتر  80تانکها  

 باشد؟  باید لیتر چند ترتیب

         285و    190(  3       240و   160(  2          240و   190(  1

 285و   160(  4

 188صفحه    ،1-2-9-بند پ،  16بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 
کنترل همزما  دما و راوبت هوا و توزیاع مناساب آ  باه منظاور   (37

 نیاز اضای ساختما  چه نام دارد؟  تامین شرایط مورد  

 ج( تهویه مطبوع   ب( تصف ه هوا   الف( ت ویض هوا 

 د( تهویه  

 10، صفحه  14بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

در یک اروشگاه پلکا  برلی به عرض یک متر دو ابقاه باا اخاتیف   (38

 متااااااار را باااااااه هااااااام متصااااااال  5/6ارتفاااااااا  

می کند. حدالل چند پله تخت باید در ورودی و خروجی پلکا  برلای در  

 نظر گراته شود؟  

 پمه تخت در خروجی 4پمه تخت در ورودی و    2الف( حداقل  

 تخت در خروجیپمه    2پمه تخت در ورودی و  2ب( حداقل  

 پمه تخت در خروجی   1  3پمه تخت در ورودی و  3ج( حداقل  

 پمه تخت در خروجی  1پمه تخت در ورودی و  1د( حداقل  

، صفحه 2-4-3-15، بند  15بر اساس کتاب مبحث    جواب:گزینه ج صحیح است.

45 

 است.  صحیح  ج  گزینه     



 

در صورت احتمال ولو  خطر جانی در کارگاه چاه کسای موظاف اسات   (39

اورا کار را متولف نماید و کارگرا  را از محل احتمال ولو  حادثه  

 دور نماید؟  

د( نگهبانان    ج( کارفرما   ب( مهندس ناظر   الف( مجری 

 کارگا  

 9، صفحه  6-5-1-12، بند  12بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 . است  صحیح  ج گزینه    

 

 مکاانیکی صاورت باه نفر 600 ظرایت با سینما سالن یک هوای تعویض برای (40
 است؟ نیاز مورد بیرو  از ورودی هوای ساعت در مترمکعب چند حدالل

1    )7560                2  )7000                  3  )2100              

4  )4200 

-4-14و جدول  ۴۰صفحه  4-4-4-14بند ،  14 بر اساس کتاب مبحث  :جواب

 ۴۱صفحه  4-4

 تو یح:  

-14)کم مطابق جدول  مقداری هوای ورودی از ب رون باید دست  14-4-4-4

 .باشد(  4-4-4

𝒬 ⇒ 600 × 3/5 = 2100
𝑙𝑖𝑡

𝑠𝑒𝑐
×

1𝑚3

1000𝑙𝑖𝑡
×

3600𝑠𝑒𝑐

1ℎ𝑟
= 7560

𝑚3

ℎ𝑟
 

 . است صحیح الف گزینه    

 

یک سینگ دو لنگه دارای یک سیفو  مشاتر  اسات. حاداکثر ااصاله   (41

 ااقی خروجی لگن تا سیفو  مشتر  چقدر باید باشد؟  

 سانتی متر  50ب(    الف( اجرای س فون مشتر  ممنوع است 

 سانتی متر  75د(       سانتی متر  60ج(  

   195، صفحه  3-2-5-16، بند  16بر اساس کتاب راهنمای مبحث  جواب:  

 است.   صحیح  د گزینه    

 
مدتا کدامیک از گازهای  گاز ابیعی موجود در سیستم لوله کشی ع( 42

 زیر است؟  

 ب( متان    الف( مخموطی از بوتان و پروپان 

 د( پروپان       ج( بوتان 

 5، صفحه 34، بند 17بر اساس کتاب مبحث جواب: 
مخموط پاالیش شد  ه دروکربن های گازی عمدتا متان است که    تو یح:

 از پاالیش ها به نقاط مصرف منتقل می شود. 

 است.   صحیح  ب گزینه    

 
در زما  تخریب یک ساختما  دو ابقه کاه یاک متار از پیااده رو   (43

متار اسات بارای  7ااصله دارد  و ارتفا  آ  نسبت به کف پیااده رو  

 ایمنی عابرا  کدامیک از الدامات زیر باید انجام شود؟  



 ب( نصب عالئم هشدار دهند     الف( احداث راهرو سرپوش د  موقت 

د( قااارار دادن دو نااارد     م خطر ج( گماردن یک کارگر با پرچم اعال

 حفاظتی متحر  در عرض پ اد  رو 

 12، صفحه  3-2-2-12، بند  12بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

ایجاد راهرو سرپوشیده ماولتی در معبار عماومی مجااور کارگااه   (44

 ساختمانی در کدام یک از موارد زیر  روری است؟  

متار از   3متر ارتفاع در فاصامه کمتار از    8الف( بنای دو طبقه یا  

 را  عبور عمومی 

متار از را    4متر ارتفاع در فاصمه کمتر از    8ب( بنای دو طبقه با  

 عبور عمومی 

متار از را    8متر ارتفاع در فاصمه کمتر از    16طبقه یا    4ج( بنای  

 عبور عمومی 

 متر ارتفاع  16طبقه یا   4د( بنای ب ش از  

 12، صفحه  3-2-2-12، بند  12بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.  صحیح الف گزینه    

 

در کار با سیلندرهای گاز، کدام یک از موارد زیار بایاد ماورد   (45

 توجه لرار گیرد؟ 

الف( ش ر اینگونه س مندرها باید با دست و بدون استفاد  از چکش و  

 یا آچار باز شود و در صورت لزوم از آچارهای مخصوص استفاد  شود. 

ب( در مورد س مندرهای گاز اکس ژن، کارگران باید از دسات زدن باه  

 س مندر و ش ر آالت با دست های آلود  به روغن خودداری نمایند. 

 ج( موارد الف و ب  

 د( ه چکدام 

،قسامت هاای الاف و ث، 7-4-2-12، بناد  12بر اساس کتاب مبحاث    جواب:

   19صفحه  

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

در لوله کشی گاز  ( 46
1

2
پوند بر اینچ مربع، در یک مجتمع مسکونی   

آپارتما ( حداکثر اات اشار گاز بین   10پنج ابقه دو واحدی )جمعا 

 رگوالتور تا دورترین مصرف کننده چقدر باید باشد؟  

 پوند بر اینچ مربع  25/0ب(    م می متر ستون آب  7/12الف( 

پوند بر اینچ    125/0د(    م می متر ستون آب  25/ 4ج( 

 مربع 

 28، صفحه  4-1-4-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

م می متر   7/12افت فشار ب ن رگوالتور و دستگا  های گازسوز    تو یح:

 ستون آب می باشد. 

 است.  صحیح الف گزینه    

 



  یک  یمربع برا ینچلطر لوله انشعاب گاز با اشار و پوند بر ا( 47

مصرف    یردر مورد اندازه ش ینهاست. کدام گز ینچ ا ۳مصرف کننده 

 است؟   یحصح

      ینچا  ۳( الف

 شود.   یبه لوله متصل م یل که با استفاد  از تبد ینچا ۲ب( 

1  (ج
1

2
 شود.   یبه لوله متصل م  یلکه با استفاد  از تبد   ینچبا ا 

2د(  
1

2
 شود.  یبه لوله متصل م  یلکه با استفاد  از تبد ینچا

 42، قسمت ب، صفحه 3-2-5-17، بند 17مبحث بر اساس کتاب  جواب:

طبق این بند ش رها می توانند نصف لوله ها قطر داشته    تو یح:

 باشند. 

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

 یک  برای حریق  از ارار  منظور به  خروج دسترس  پیمایش مسیر اول حداکثر(   48

 باشد؟  باید متر چند ندارد، حریق اافای بارنده شبکه که مساارخانه

1    )45                     2  )75                      3  )60                       

4 )90   

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

 69و   32

 . است  صحیح  ج گزینه    

 

گاز    یدر مورد لوله کش یرز  یها  ینهاز گز یک کدام( 49
1

4
پوند بر   

 است؟   یح صح یاوالد  ی مربع با لوله ها ینچا

2( حداقل وزن لوله به قطر  الف
1

2
   موگرمک  ۱۶ یدمتر با 3و طول   ینچ ا 

 باشد.  

  ۱۱حداقل   یدبا  ینچا  ۲لوله به قطر  یبرا  رت داد دند  درگ ب( 

 دند  باشد.  

2حداقل وزن لوله به قطر  ج( 
1

4
   موگرم ک ۱۳ یدمتر با  ۵و طول   ینچا 

 باشد. 

و   1د( طول قسمت دند  شد  برای لوله های به قطر 
1

2
اینچ با یکدیگر   

 برابر است. 

 38، صفحه  5-4-17، جدول  17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

ت داد دند    39، صفحه 4-5-4-17، جدول 17بر اساس کتاب مبحث   تو یح:

برای  و طول قسمت دند  شد   9برابر با  2درگ ر برای لوله به قطر 

 با هم برابر است.    2/1و   1لوله های به قطر  

𝑚𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑔) − 𝐹𝑜𝑟 − 𝐷(21/2𝑖𝑛) = 3(𝑚) × 6/51(𝑘𝑔/𝑚) = 19/53 > 16 
𝑚𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑔) − 𝐹𝑜𝑟 − 𝐷(11/4𝑖𝑛) = 5(𝑚) × 3/14(𝑘𝑔/𝑚) = 19/57 > 13 

 است.   صحیح  د گزینه    

 

در لوله کشی گاز اگر جوش تر  داشته باشد، محل تر  چگونه باید  ( 50

 ترمیم شود؟  

 الف( محل تر  سنگ زد  شود و مجددا جوشکاری شود. 



 ب( جوش تر  دار باید برید  شود و مجددا جوشکاری شود. 

ج( سرتاسر جوش سنگ ز  شود و یک بار دیگر از روی جوش قبمی،  

 رد. جوشکاری به صورت سرتاسری انجام گ  

د( اگر جوش تر  دار، تست فشار لوله را تحمل کند ن از به ترم م  

 خاصی ندارد. 

 51ت، صفحه -5-6-5-17، بند 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

 گازسوز پر مصرف دستگاهی است که:  دستگاه ( 51

 باشد. ک مو کالری در ساعت   000/10الف( ظرف ت حرارتی آن حداکثر 

 مترمک ب در ساعت ب شتر باشد.  5/1ب( مقدار گاز مصرفی آن از 

 واحد مسکونی باشد.  5تا   3ج( تام ن کنندگان گرمایش ب ن 

  2/1مترمک ب ولی کمتر از   8/0د( مقدار گاز مصرفی آن ب ش از 
 مترمک ب در ساعت باشد. 

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

   است.   صحیح  ب گزینه    

 

 ( کدامیک از گزینه های زیر نادرست است؟  52

الف( اگر کاربری یک ساختمان مسکونی به تجاری تغ  ر کند تای دیه  

 لوله کشی گاز اول ه )برای مسکونی( از اعتبار ساقط است. 

ب( نصب چراغ روشنایی گازی در فاصمه کمتر از یک متر از پنجر  و  

 ن ست. پرد  مجاز 

 ج( ش منگ های گاز باید با بست به لوله و دستگا  محکم شوند. 

د( در هنگام تر  واحد مسکونی برای طوالنی مدت باید ش ر اصمی گاز  

 ساختمان را بست. 

 150، صفحه  5، قسمت 3-1-، بند پ 17بر اساس کتاب مبحث  جواب:

در صورت تر  منزل برای مدت طوالنی، کم ه ش رهای مصرف    تو یح:

 .ستگا  های گازسوز باید بسته شوند د

 است.   صحیح  د گزینه    

 

( در صورتی که مشخصات حرارتی لاب پنجره ها در گواهی ناماه انای 52

ارائه نشده باشد،  ریب انتقال حرارتی لاب الزی با لطع حرارتای و  

 ریب انتقال حرارتی لاب پی وی سی به ترتیب چقدر در نظر گراته می  

 شود؟ 

1  )2𝑤/(𝑚. 𝑘) − 3/5𝑤/(𝑚. 𝑘)  2  )1/5𝑤/(𝑚. 𝑘) − 3𝑤/(𝑚. 𝑘) 

4  )5𝑤/(𝑚. 𝑘) − 2/5𝑤/(𝑚. 𝑘)  4  )2/5𝑤/(𝑚. 𝑘) − 5𝑤/(𝑚. 𝑘) 

 112صفحه    ،2-2-9، بند پ 19مبحث    بر اساس کتاب  جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

 

 ( کدام جمله زیر صحیح است؟  53



اتصال بازشاوهای غ ار همباااد باا    ψالف( ضرایب انتقال حرارت خطی  

( برابار یاک در نظار eعایق حرارتی دیوار خارجی )به ضخامت دیاوار  

 گرفته می شود.  

اتصاال بازشاوهای همبااد باا عاایق    ψب( ضرایب انتقال حرارت خطی  

( برابر یاک در نظار گرفتاه eحرارتی دیوار خارجی )به ضخامت دیوار  

   می شود. 

اتصال بازشوهای غ ر همباد با عااایق    ψج( ضرایب انتقال حرارت خطی  

( برابر صفر در نظار گرفتاه eحرارتی دیوار خارجی )به ضخامت دیوار  

 می شود.  

اتصاال بازشاوهای همبااد باا عاایق    ψد( ضرایب انتقال حرارت خطی  

( برابر صفر در نظار گرفتاه eحرارتی دیوار خارجی )به ضخامت دیوار  

 د.  می شو

، بازشوهای همباد عایق حرارتی دیاوار، 19بر اساس کتاب مبحث  جواب:  

 150، صفحه  11پ وست  

 است.   صحیح  د گزینه    

 

( دوره تناوب بازرسی )لطعات معماری و سازه، لوله کشی آب بارا ، 54

کویل های سرمایی و گرمایی و مخاز  آب گرم( به ترتیب، حدالل چناد  

 بار است؟  

هار ساال  –هر سال دو بار   -هر سه ما  یک بار  -الف( هر سال یک بار

 دو بار 

 و بار هر سال د -هر سال یک بار -هر ما  یک بار  -ب( هر سال یک بار

هر سال یاک    -هر سال دو بار  -هر سال دو بار  -ج( هر دو سال یک بار 

 بار 

هر سال یاک    -هر سال یک بار  -هر سال یک بار  -د( هر دو سال یک بار 

 بار  

بناد   48، و صافحه  8-3-22بند    27، صفحه  22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 2-3-5-22بند    37الف و صفحه    3-2-5-23بند    34و صفحه    22-6-5

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

روش تجویزی برای اراحی پوسته خارجی سااختما  هاا بارای کااهش (  55

 انتقال حرارت در مورد چه ساختما  هایی کاربردی دارد؟  

طبقه و با زیربناای   9تا    1ا در مورد ساختمان های مسکونی  الف( تنه

متر مربع و ساختمان های ممزم به صارفه جاویی کام در   2000کمتر از  

 مصرف انرهی 

طبقاه و باا زیربناای   9تا    1ب( تنها در مورد ساختمان های مسکونی  

متر مربع و ساختمان های ممزم به صارفه جاویی کام در   1000کمتر از  

 مصرف انرهی 

طبقاه و باا زیربناای   9تا    1ج( تنها در مورد ساختمان های مسکونی  

متر مربع و ساختمان های ممزم به صرفه جویی متوسط در   1000کمتر از  

 مصرف انرهی 

متر مربع و   2000د( تنها در مورد ساختمان های با زیربنای کمتر از  

 شهرهای با جم  ت ب ش از یک م م ون نفر 

 19، روش )ب(  صفحه  4-2-19، بند  19ث  بر اساس کتاب مبح  جواب:



 است.  صحیح الف گزینه    

 

کدامیک از گزینه های زیر در مورد تاسیسات پناهگاه و سااختما  (  56

 ها صحیح نمی باشد؟  

الف( برای سوپاپ ضد انفجار در مقابل آثار مکان کی سالح ها، دریچاه  

پناهگاا  قارار دارد  خروج و تخم ه هوای آلود  که در دیوار خااارجی 

 باید به ضخامت ضد ضربه مجهز شود. 

نفری مقدار   150ب( هنگام استفاد  از ف متر می توان در یک پناهگا   

 مترمک ب کاهش داد.  450هوای تاز  را تا 

در صورت بکارگ ری فن کویل، اجرای لوله ها از کوتا  ترین مسا ر  ج( 

 صورت گ رد. 

موتورخانه ها در ساختمان ها باید دوگانه ساوز  د( مش ل های حرارتی 

 باشند. 

 94، صفحه  6-3-2-7-21، بند  21بر اساس مبحث    جواب:

 است.   صحیح  ج گزینه    

 

( کدامیک از گزینه های زیار در ماورد الزاماات مارتبط، پدااناد 57

 غیرعامل در تاسیسات برلی و مکانیکی ساختما  ها صحیح نمی باشد؟  

 رتی موتورخانه ها باید دوگانه سوز باشند الف( مش ل های حرا 

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

ج( به طور کمی موتور خانه ها تاا حاد امکاان، خاارج از سااختمان  

 جانمای شوند. 

د( بست ها و نگهدارند  ها لوله ها و کانال های بایاد کاامال صامب  

 باشد. 

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

 است.   صحیح  د گزینه    

 

( برای کدامیک از ساختما  های زیر انتخاب اقط یک باازرس حقیقای 58

   برای مرالبت و نگهداری از ساختما  کاای می باشد؟

ب( ساااااااختمان    الف( ساختمان مسکونی سه طبقه، دوازد  واحدی 

 تجاری چهار طبقه، هشت واحدی 

پانج     ساختمان تجاری دو طبقه، د  واحدیج(  ساختمان  د( 

 طبقه مسکونی، پنج واحدی 

 7ردیف سوم، صفحه    1-1-22، جدول  22بر اساس کتاب مبحث  جواب:  
برای ساختمان های اداری و تجاری چهار طبقه و کمتار و باا    تو یح:

 حداکثر هشت واحد، حداقل یک بازرس حق قی مورد ن از است. 

 است.   صحیح  ب گزینه    

 

( ارائه کدام یک از موارد زیر جهت تغییار کااربری یاک سااختما  59

 لابل لبول است؟  

الف( برای ساختمان های تا دو طبقه تغ  ر کاربری بدون کنترل قابل  

 قبول است.  



ب( تای دیه الزم مبنی بر تام ن مباحث ساز  ای مقررات ممی ساختمان  

دارای پروانه اشتغال باه کاار مهندسای از  از شخص حق قی یا حقوقی  

 طرف وزارت را  و شهرسازی 

ج( تای د الزم مبنی بر تام ن الزامات مجموعه مباحاث مقااررات مماای  

ساختمان برای کاربری جدید از شخص حق قی یا حقاوقی دارای پروانااه  

 اشتغال به کار از طرف سازمان را  و شهرسازی  

 ن را تغ  ر کاربری داد. د( به ه چ وجه نمی توان یک ساختما 

 16،قسمت الف و ب، صفحه  14-2-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

      است.   صحیح  ج گزینه    

 مّلی  مقررات  مباحث  الزامات  از  تخلف  بر  مبنی  اخطاریه ای  ( چنانچه60

  مسکونی   یک واحد  برای  بازرس  ارف  از   سازگاری  عدم  حکم   یا   و  ساختما  

 است؟  صحیح  زیر  های گزینه   از کدامیک  گردد، صادر

 . ندارد   وجود  مسکونی  واحد  فروش  بابت   از محدودیتی الف(
  بااه   را  تخماف  اخطاریاه  یاا  حکم  از  نسخه  یک  مالک  که  شرایطی  ب( در

  خریدار   از  م تبر  شد   تأی د  نسخه  یک  نهایت  در   و  دهد   تحویل   خریدار

  باا   مطاابق  را   ت م ارات   و   اصااالحات  کم ه  مسئول ت   بر اینکه  دال   را

  باازرس   بااه  گ ارد،   عهد  می   به   ساختمان   ممی   مقررات   مباحث   الزامات 

 دارد.  را  آن فروش  حق  دهد تحویل

 ج( مالک حق فروش  آن واحد را ندارد.

 .است صح   دو هر  ۳  و ۲ د( گزینه های 

 14، صفحه  4-12-2-22، بند  22بر اساس کتاب مبحث    جواب:

 است.   صحیح  د گزینه    

           


