
(در صووتر ک  م ندسی ووک در رو ده میت نه ند تسی  شده بوویت بربووی  به   1

 نجرز ت     ی م رو  ز گزرسم هر  زره صحیح نک بربی؟ 

الف( برای هر تخلفی مجازات جداگانه ای تعیین می شوو ل لی ن ط م مجازاتی 

 که شدیدتر است اعمال خ اهد شد. 

 ب( برای هر تخلف مجازات جداگانه ای تعیین و اعمال می ش ل.

و  4ج( به محرومیت م قت اسوففال  از رروانه اشوفلال به کاا از ن د لاجه 

 مح  م می ش ل. 5

اسوففال  از رروانه اشوفلال به کاا به مدت یس سال تا ل( به محرومیت م قت 

 سه سال مح  م می ش ل. 

 1، تبصر   92، بند 99بر اساس کفاب قان ن نظام مهندسی، صفحه جت ب: 

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

نک بربوی   وادردت  ز  ی م رو  𝛀 𝒎 30( در زنیسک  م نقر نت  رژت خرک آن 2

  ز هرد  هر  زره بم عست ن  لناه د زنین نک  ت می  ماشرب نسر بک بربی؟ 

 ب( ط م ط الل گال انیز      الف( ط م مس

 ل( ط الل گال انیز  و مس   ج( مس و ط الل اوسفینس )ضد زنگ(

  116 لوم، صفحه ، الیف  6-4، جدول 13بر اساس کفاب ااهنمای مبحث  جت ب:

   ت صحیح ج گزرسم    

 

(  دیی آ ش مشرن در تم نت قعک  ت ط آ ش مشرن فعرل بیت    ساهل آ رمستر 3

 فقط  ت ط آن )ر هبه د خل  ربین( صترت نک گیهد؟ 

 ب( تخلیه اطرال معل ل    الف( تخلیه اطرال مسن

 ل( هر سه گزینه صحیح است.  ج( لا م اقع وق د حریق لا ساخفمان

 7، صفحه 15بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح د گزرسم    

 

 بربی؟  ني  دیی متع  ی م بم نهبتط زره عالنت (4

 مداا  لو رل یس( 1

 (ن ل و طاز قطع)رل لو( 2

 (طاز لو قطع)لورل (3

 .است صحیح هرلو 3 و2 هاي گزینه (4

 

 

 26از  8صوفحه  1-3بر اسواس جدول  جت ب:

  110-1نشریه 

   ت. صحیح  له گزرسم

 

 بربی؟ رن نشنل بان نسدح دک بم عست ن  لناه د زنین تم نک هعمیت (5

 الف( رایین ب لن م اومت ویژ  بفن

 زلگی زمین لا ن اط سرلسیری و خش ی بیش از حد لا ن اط گرمسیریب( یخ

 زمینج( وسیع ب لن سطح تماس با 

 های ب و ج هر لو صحیح است.ینهگزل( 



، 1P  4-3-2بر اساس کفاب ااهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی، بند    جت ب:

 157، صفحه 2قسمت 

      ت صحیح ب گزرسم  

 

(  حی ث دست  ه مسدترنر تر در د خل  رخامرن هر  نشمتل رر نحتطم آن بم  6

 تم صترت نک بربی؟

عالو  بر م راات شرکت برق، م راات مرب ط به )انشعاب الف( مشفرک م ظف است  

طشاا مف سم( که بخشی از مبحث سیزلهم م راات ملی ساخفمان می باشد اا 

 اعایت نم ل.

ب( ساخت رست طبق ض ابم و طرح ریشنهالی شرکت برق و اجرای آن ت سم مالس 

 ص ات می گیرل.

ه منحصرا لا اخفیاا ج( از نظر ااتباطی و عملیات باید آن قسمت از رست ک

شرکت برق قراا می گیرل و قسمت هایی که لا اخفیاا مشفرک است به نح ی 

طراحی و اجرا ش ل که هیچ گ نه مانع و اش الی لا بهر  برلاای طرطین وج ل 

 نداشفه باشد.

 ل( همه م اال 

 1-3-5-13، بند 43، صفحه 13بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح د گزرسم    

 

 ربل هر   زمجیهت هر  د اگرت هر  برالبه  رخامرمک  ز مظه ختردگک     (7

  هک ختردگک در تم د رت هر  زنرمک برری نترد برزدری قه ر گیهد؟ 

لو  ج( هففه ای یس باا ب( به ص ات اوزانه  الف( ماهی یس باا ل( 

 هففه یس باا

  44،قسمت الف، صفحه 9-2-6-12، بند 12بر اساس کفاب مبحث جت ب: 

   ت. صحیح ب گزرسم    

 

 ووت ن بووم عسووت ن  دیووی ق وو    رو  ز   ررل  ووربدترک زرووه نک ز  ی م  (8

  صل نی ر ر بسررک   ادردت  هد؟

 ب( کلید گرلان   الف( کلید خ لکاا مینیات ای

 ل( هر سه گزینه صحیح است      ج( طی ز

 77، صفحه 1تبصر    5-5-2-6-13، بند 13بر اساس مبحث  جت ب:

      ت صحیح ب گزرسم    

 

حی قل عمق ) ر درع( حده  رمرل به    ربل  شووک فشوورر  ووعیه بر رعررت  (9

حی قل فرصوودم  ربل  ز  وو ح زنین بر بووه رط ملوود  ربل طبق نقهر ت نبح  

 نک بربی( رماک ناه  5 یزدهم  تقیر برری بربی؟ )ق ه  ربل به به 

سووانفی مفر 80ج(   سانفی مفر 70ب(   سانفی مفر 5/82الف( 

 سانفی مفر  75ل(   

 35از  31، صفحه 3-7 ش ل،  1جلد  110نشریه بر اساس  جت ب:

   ت. صحیح  له گزرسم 

 



   ت؟ صحیح متل هردي ق   خلتص در زره ي هر گزرسم  ز رو (  ی م10

 لا گرطفگي برق خطر  شووهري برق ت زیع شووب ه لا ن ل هالي قطع حالت لا (1

 .یابد مي اطزایش ساخفمان لاخل

 واحدهاي لاخل لا چه و شووهري برق ت زیع شووب ه لا چه ن ل قطع حالت لا (2

 .یابد نمي اطزایش گرطفگي برق خطر مس  ني

 گرطفگي  برق  خطر  مسوووو  ني  واحودهواي  لاخول  لا  ن ل  هوالي  قطع  حوالوت  لا  (3

 .یابد مي اطزایش

 واحدهاي لاخل لا چه و شووهري برق ت زیع شووب ه لا چه ن ل قطع حالت لا (4

 .یابد مي اطزایش گرطفگي برق خطر مس  ني

 P 7و بند  326صوفحه  P 6-1 7، شو ل  13بر اسواس کفاب ااهنمای مبحث  جت ب:

 325صفحه  6-0

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

   رمایماه  رهش د د؟  90( در تم صتر ک نک  ت ن عهض ندیی ر ت ددم ر  بم  11
الف( لا ص اتی که مجم د تعدال مفصرطات آن طب ه از ساخفمان از اا  رله  

 کمفر از مجم د تعدال مفصرطات ب یه طب ات اسففال  کنند  از اا  رله باشد.

 ب( به هیچ وجه نمی ت ان عرض مفید رله اا کاهش لال.

ال  کنند  از اا  ج( لا ص اتی که مجم د تعدال مفصرطات تمام طب ات اسفف

 نفر باشد. 50رله کمفر از 

 لاجه کاهش لال. 90ل( صرطا لا قسمت راگرلها می ت ان عرض اا  رله اا به 

 91، صفحه 2-3-4-6-3، بند 3بر اساس کفاب مبحث جت ب: 

   ت. صحیح ج گزرسم    

 

    ت؟ حیحص زره هر  گزرسم  ز (  ی نیو12

 ص ات  لا   طب ه  یس  از  بیش  سررانی  لامان  های  بیمااسفان  ساخفمان   الف( لا

کیل گرم   630حداقل    ظرطیت  با  اسانس ا  لسفگا   یس  حداقل  آسانس ا،  بینی  ریش

 .است الزامی

  ریش  ص ات لا  طب ه یس از  بیش ییسررا لامان های بیمااسفان ساخفمان ب( لا

کیل گرم   800حداقل    ظرطیت  با  اسانس ا  لسفگا   یس  حداقل  آسانس ا،  بینی

 است الزامی

  ریش  ص ات لا  طب ه یس از  بیش یرایسر لامان های بیمااسفان ساخفمان لا( ج

 کیل گرم   1200  حداقل  ظرطیت  با  آسانس ا  لسفگا    یس  حداقل  آسانس ا،  بینی

 است الزامی

  ریش  ص ات لا  طب ه یس از  بیش ییسررا لامان های بیمااسفان ساخفمان لا( ل

کیل گرم   1600  حداقل  ظرطیت  با  آسانس ا  لسفگا    یس  حداقل  آسانس ا،  بینی

 الزامی است.

 10، صفحه 6-1-2-15، بند 15: بر اساس کفاب مبحث جت ب

   ت. صحیح د گزرسم    

 

 ز مظه عمدنهد  دیوی ختد ورر )  تنور یوو( نحوی د  سسویت جهرورن   لوووورل  ( 13

  ت رت نشربم  ی م رو  ز گزرسم هر  زره   ت؟

 کلید محاطظ م ت ایب(      الف( طی ز



 ل( کلید خ لکاا مینیات ای    ج( کلید جدا کنند 

 373،  صفحه 6-717، بند 13بر اساس کفاب ااهنمای مبحث  جت ب:

   ت صحیح  له گزرسم    

 

(  غذرم رو  ربدت  میمم  صدک  ز  ربدت   صدک  ت ط  ربل  و ربام  مجرم 14

نک گیهد. تسرمچم هه فرز  ز  رن  ربدت  میمم  صدک برنل د   ربل  و ربام 

 ربدت   صدک  ر  ربدت  میمم بربی   آر رش  ربل هر به ر    یسک  ز نسیه 

  ت؟ ) الزم بم   ن ربق بنل زره بربی   ی نیو  ز گزرسم هر  زره صحیح  صدک

ر ام  ز لحرط  می زت  متع  طتل   غیهت    ت یح   ت  م نششلرت  ربل هر   و

  (دقیقر نشربم هم نک بربی

 
 الف( جریان عب ای لا تمام کابل ها ی سان می باشد.

ی سان و لا کابل   𝐿2ی سان، لا کابل های    𝐿1ب( جریان عب ای لا کابل های  

 نیز ی سان می باشد. 𝐿3های 

 ج( گزینه های الف و ب هر لو صحیح است.

 ل( هیچ دام

و    81، صفحات  1-1-7-1-7-13، ش ل    7-1-7-13، بند 13بر اساس کفاب مبحث    جت ب:

82 

   ت. صحیح د گزرسم    

 

( حی  ثه ظهفیت  باغرل بم  رر به   رس نسرحت زرهبسر در هه نق   زنرمک 15

 به   دررم هر  نشاده ندسی ک در صالحیت  جه  تقیر   ت؟ 

مفرمربع،   4000:  1مفرمربع، رایه    2000:  2مفرمربع، رایه    1000:  3الف( رایه  

 مفرمربع 6000رایه ااشد: 

مفرمربع،   4000:  1مربع، رایه  مفر  3000:  2مفرمربع، رایه    1200:  3ب( رایه  

 مفرمربع 5000رایه ااشد: 

مفرمربع،   4500:  1مفرمربع، رایه    3000:  2مفرمربع، رایه    1500:  3ج( رایه  

 مفرمربع 6000رایه ااشد: 

مفرمربع،   5000:  1مفرمربع، رایه    2500:  2مفرمربع، رایه    1200:  3ل( رایه  

 مفرمربع 7500رایه ااشد: 

 5، جدول شماا  40، صفحه 2بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح ب گزرسم    

 
 ؟ میست(  ی نیو  ز گزرسم هر  زره صحیح 16

الف( از کلیدهای خ لکاا مینیات ای می ت ان به عن ان کلید کنفرل مداا 

 اسففال  کرل.

خ لکاا ب( اگر یس کابل چند تابل  اا تعذیه کند، تابل ها باید لااای کلید  

 اصلی باشند.

ج( اگر لا تابل ها از کلیدهای مینیات ای اسففال  ش ل نیاز به طی زهای 

 باال لست نیز الزامی است.



کفابی   طی زهای  از  ت ان  نمی  خنثی  و  طاز  بین  ک تا   اتصال  ص ات  لا  ل( 

 اسففال  کرل.

 77، صفحه  2، تبصر   5-5-2-6-13، بند 13بر اساس کفاب مبحث جت ب: 

 73، قسمت ث ، صفحه  2-1-6-13بند  : ت یح

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

هر  زره در خلووتص نسب   ووتخت ر ز مم نتلیهر  به   ی م رو  ز گزرسم (17

( 110ن ربق بر نشوشلورت فسک عمتنک    جه    ی ویسورت به   ورخامرن )مشوهرم 

  صحیح   ت؟

سواعت کاا لامم لسوفگا  لا حالت  8( باید لااای ظرطیت کاطی برای حداقل 1
1

2
 باا کامل باشد. 

ذخیر  نیازی به منبع سوو خت اوزانه  ( لا صوو ات اسووففال  از منبع سوو خت2

 باشد.نمی

سواعت کاا لامم لسوفگا  لا حالت  6( باید لااای ظرطیت کاطی برای حداقل 3

 باا کامل باشد.

سواعت کاا لامم لسوفگا  لا حالت   8( باید لااای ظرطیت کاطی برای حداقل4

 باا کامل باشد.

 21الی  12 ، صفحه2-10-9، بند 1جلد  110بر اساس نشریه  جت ب:

   ت. صحیح د گزرسم

 

    ت؟  صحیح  آ رمستر(  برفت)  ترت  بر  ر ب م  در  زره  هر   گزرسم   ز  (  ی نیو18
  مداا  ن د هر  برای باالاو  کانال  عن ان به  آسانس اها  چا  از  اسففال ( الف

 .باشد می مجاز ال فری ی
 مداا  ن د   هر  برای  باالاو  کانال  عن ان  به   آسانس اها  چا   از  اسففال (  ب

 . باشد می ممن د آسانس ا خ ل به مرب ط مجاز مدااهای بجز ال فری ی

 مداا   ن د  هر  برای  باالاو  کانال  عن ان  به  آسانس ا  چا   از  اسففال (  ج

حداقل    که  لی اای  با  مدااها  گ نه  این  عب ا  کانال   که  شرط  این   با  ال فری ی

 باشد   بفن  از  آن  معالل  یا(  مفر  سانفی  ۱۰)  أجر  یس  عرض  انداز   به  آن  ضخامت

 .باشد می مجاز

 است صحیح لو هر ج و ب های گزینه( ل

 85، صفحه 13-1-7-13، بند 13بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح د گزرسم    

 

هر  زره در خلوتص   وادردت  ز آ ورمسوترهر در نت ق  (  ی م رو  ز گزرسم19

  ووووووووووووووووووووووووووووووووتز  آ وووووووووووووووووووووووووووووش

 ؟ هرن جت ب   ت رنل

( باید یس عالمت تص یری لا کلیه طب ات به جز طب ه واولی اصلی لا مجاوات  1

س زی از آسانس ا لهد که لا م اقع آتشهر لکمه آسانس ا نصب ش ل که نشان می

 له خروجی و اضطراای اا نشان لهد.راسففال  نش ل و اا 

( باید یس عالمت تص یری لا کلیه طب ات لا مجاوات هر لکمه آسانس ا نصب 2

می نشان  که  آتشش ل  م اقع  لا  که  و لهد  نش ل  اسففال   آسانس ا  از  س زی 

 رله خروجی و اضطراای اا نشان لهد.اا 



ی اصلی لا مجاوات  ( باید یس عالمت تص یری لا کلیه طب ات به جز طب ه واول3

س زی از آسانس ا لهد که لا م اقع آتشهر لکمه آسانس ا نصب ش ل که نشان می

 اسففال  نش ل.

( باید یس عالمت تص یری لا کلیه طب ات لا مجاوات هر لکمه آسانس ا نصب 4

 س زی از آسانس ا اسففال  نش ل.لهد که لا م اقع آتشش ل که نشان می

 36 ،  صفحه21-4-6-2-15،  بند 15حث بر اساس کفاب مب جت ب:

   ت صحیح  له گزرسم    

 

 ی م رو  ز درر ناههر  زره در نحر وووبرت  فت  لارک رو نی ر نتمه نک (20

  بربی؟

 ( شدت جریان یا ت ان باا انف الی۱

 ( ط ل مداا۲

 ( لمای مداا۳

 ( هر سه گزینه لا محاسبات اطت ولفاژ یس مداا م ثر می باشند.۴

،    2-8و جدول    417، صفحه    802، بند    13مبحث  ااهنمای  بر اساس کفاب    جت ب:

 420صفحه 

   ت. صحیح د گزرسم    

 

( رنک  ز  عضور   صودک هیرت نیرهت  ورزنرن مظرم ندسی وک  ورخامرن رنک  ز 21

  وارن هر بر جعل در   ر     نی رک حهفم هر  ) قتع جعل در نه ج  قضوررک 

 مبرت بویت   وت( مسوبت بم  سظیم گز رال خالا   ق  در  ورخامرن  حت مظررت 

  وت   بر ختد  قی م ممتدت   وت. نهج  ر وییگک بم بونررت عدیم  رشورن  ی م 

  ی نیو  ز نجرز ت هر   ماظرنک نس بق نک بربی؟ 

الف( مرجع اسویدگی شو اای انفظامی نظام مهندسوی و مجازات از لاجه سوه تا 

 رنج

 ب( مرجع اسیدگی ش اای انفظامی اسفان و مجازات از لاجه سه تا رنج

 ج( مرجع اسیدگی ش اای انفظامی اسفان و مجازات از لاجه لو تا چهاا

اسوویدگی شوو اای انفظامی نظام مهندسووی و مجازات از لاجه لو تا  ل( مرجع

 چهاا

، 147، صوفحه 101مطابق قان ن نظام مهندسوی و کنفرل سواخفمان، مال  جت ب: 

،قسوومت 10،بند 91بر اسوواس الحاقیه و اصووالحیه قان ن نظام مهندسووی ،مال  

    9الف، صفحه 

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

نحیط هررک  م   ی م رو  ز گزرسم هر  زره در خلووتص  جه    وویم  شووک (22

  ( ؟ رماک گه د  جر ز نک  سی  صحیح   ت 55حه رت نحیط  ز درجم 

 ( باید از سیم های نس ز لا برابر حراات اسففال  کرل.1

 ( باید از سیم های نس ز لا برابر آتش اسففال  کرل.۲

 معم لی یا نرم اسففال  کرل.( باید از ل له های ط اللی ۳

 هر لو صحیح است. ۳و  1( گزینه های ۴

 1طصوول  ۲-۷-۵-۱بنوود  ،جلوود اول  110-1نشووریه بوور اسوواس کفوواب  جووت ب:

 24از  22، صفحه  22-7-2بند  و ۲۶از  ۱۰صفحه ، قسمت )ت( 

   ت. صحیح د گزرسم

 



 

 

دهرزهر  نجدز بم دردتال  ی م رو  ز گزرسم هر  زره در خلتص   ادردت  ز  (  23

  رمسک رر دهدت نحرفظ صحیح   ت؟

 الف( اسففال  لا کلیه ساخفمان ها الزامی است.

 ب( اسففال  لا ساخفمان های مس  نی الزامی است.

 ج( ت صیه می گرلل لا ساخفمان های مس  نی اسففال  گرلل.

 ل( ض ابطی لا این خص ص تعریف نشد  است.

 121، صفحه 11- 1-10-13، بند 13بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

 .  ت صحیح ب گزرسم    

 

 ر ال   رر ر ال هر  حدرظت در به به   رفم جهررن تم نک بربی؟  (24

الف( قطع خ لکاا تلذیه قبل از این ه این اضوواطه جریان به م داا خطرناک 

 برسد.

 ب( محدول کرلن حداکثر اضاطه جریان به میزانی که بی خطر باشد.

 م اومت ال فرول زمینج( کاهش 

 ل( گزینه های الف و ب هر لو صحیح است.

 24از  16صفحه  13-6-2، بند 110-1بر اساس نشریه  جت ب:

   ت. صحیح د گزرسم

 

( ق ه د خدک لتلم به  برری حی قل تقیر بزرگ  ه  ز ق ه د ام  یم هر   25

غیه ختد تز د خل آن بربی؟   آرر نک  ت ن  ز لتلم دال اینک خهطتنک  ز متع  

 به    رخامرن هر   د ر    ادردت  هد؟

 بلی  -برابر قطر لسفه سیم های لاخل آن 2( 1

 خیر -برابر قطر لسفه سیم های لاخل آن 3/1( 2

 خیر -برابر قطر لسفه سیم های لاخل آن 5/1( 3

 بلی -برابر قطر لسفه سیم های لاخل آن 3( 4

 90صفحه   2-3-7-13و جدول  3-3-7-13، بند 13مبحث  بر اساس کفاب جت ب:

   ت. صحیح ب گزرسم    

 

 رر   ربدتهر  به  هر  زره در خلوتص زره ورز    رم  ی م رو  ز گزرسم (26

 صحیح   ت؟

 گیری و طسفاته کاایزلایی، چربی( زیرسازی، شامل انگ1

 کاای: یس الیه انگ آسفری، حداقل لو الیه ر ش انگ مناسب زل  ش ل.انگ

 طسفاته کاای و یس الیه انگ آسفری ،گیریزلایی، چربیزیرسازی: شامل زنگ( 2

کاای: لا شوورایم آب و ه ایی خشووس حداقل لو الیه ر شووش و لا شوورایم انگ

 مرط ب، سه الیه ر شش انگ مناسب زل  ش ل.

 گیری و طسفاته کاایزلایی، چربی( زیرسازی: شامل زنگ3

 ل سه الیه ر شش انگ مناسب زل  ش ل.کاای: یس الیه انگ آسفری، حداقانگ

 گیری و طسفاته کاایزلایی، چربینگز( زیرسازی: شامل 4

کاای: یس الیه انگ آسووفری و لا شوورایم آب و ه ایی خشووس حداقل لو الیه انگ

 ر شش و لا شرایم مرط ب سه الیه ر شش انگ مناسب زل  ش ل.

 ۸۷ از ۵ صفحه ،۳-۱-۶-۵ بند،  ۱ جلد ۱۱۰ نشریهبر اساس  جت ب:



   ت. صحیح ب گزرسم

 

( در  ر برط بر ر ت ددم هر  نتقت  م در زنرن  حی ث  رخامرن به   حمل 27

نلرلح   رفت   آنی  ررگه ن   د اه ک بم زرهزنین ملد نک گهدمی   ی م 

 نترد گدام بیت برری رعررت بتد؟ 

ااتفاد هر رله   -میلیمفر  280کف رله حداقل    -مفر  1الف( عرض اا  رله حداقل  

 میلیمفر 220حداکثر 

ااتفاد هر رله   -میلیمفر  280کف رله حداقل    -مفر  10/1ب( عرض رله حداقل  

 میلیمفر 200حداکثر 

ااتفاد هر رله حداکثر   -میلیمفر   300کف رله حداقل    -مفر  1ج( عرض رله حداقل  

 میلیمفر 200

ااتفاد هر رله   -میلیمفر  250کف رله حداقل    -مفر  90/0ل( عرض رله حداقل  

 میلیمفر 180حداکثر 

 ، قسمت )الف(2-4-7-12، بند 54، صفحه 12بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

 بیمم         ت  زنین  بم   صل   یسام   ز  مق م  رو   لناهرنک    یسام  رو  ( در28

 نک   نششص  حه ا   ی م  بر   یسام   رن.   می   صل   زنین  بم  نساقیمر    هرد   هر 

 بتد؟

 𝑇𝐶𝑁ل(    𝐼𝑇ج(    𝑇𝑁( ب  𝑇𝑇الف( 

   و ش ل  144، صفحه 2-1-1، بند  پ 13بر اساس کفاب مبحث جت ب: 

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

( آ رمسترهر  حهرق رر آ رمسترهر  آ ش مشرن در نت ق  حهرق   رر زلزلم 29

فعرلیت عرد  ختد ر   د نم ممک دهسی در  رن د  حرلت   عیت  تقه آ رمستر 

 بم تم صترت نک بربی؟ 

الف( لا هر لو حالت آسانس اها به نزلی فرین طب ه لا مسیر حرکت آسانس اها 

 منف ل می ش ند.

ه آسانس اها به طب ه واولی و یا طب ه از ریش تعریف شد  ب( لا م اقع زلزل

منف ل می ش ند و لا م اقع حریق به نزلیس ترین طب ه لا مسیر حرکت آسانس ا 

 منف ل می ش ند.

ج( لا هر لو حالت آسانس اها به طب ه واولی و یا طب ه از ریش تعریف شد  

 منف ل می ش ند.

واولی و یا طب ه از ریش تعریف شد  ل( لا م اقع حریق آسانس اها به طب ه 

منف ل می ش ند و لا م اقع زلزله به نزلی فرین طب ه لا مسیر حرکت آسانس ا 

 منف ل می ش ند.

 189، صفحه 6-10-3، بند 3بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح د گزرسم    

 

 

 (  ی م رو  ز گزرسم هر  زره صحیح   ت؟30



 خنثی مدااهای نهایی باید از مس باشد.( جنس هالی های طاز و 1

میلیمفرمربع برای هالی مس   16خنثی نباید از    -( سطح م طع هالی حفاظفی2

 کمفر باشد.

( اگر هالی حفاظفی به ص ات مشفرک برای لو یا چند مداا م ال اسففال  3

قراا گیرل باید سطح م طع هالی حفاظفی برابر با مجم د سطح م طع های هالی  

 انفخاب گرلل.ها 

 ( هر سه م ال صحیح است.4

 157صفحه   2-3-1، بند پ 13مبحث  بر اساس کفاب جت ب:

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

( تسرمچم درت رهر  ترت آ رمستر در رو  رخامرن   ز مظه نقر نت بم آ ش 31

بسی   هرن گزرسم در خلتص درجمبسی  بیت بربی  نسر د رعت درجم  1بم نیز ن  

 درهر  لتالرک آ رمستر  ز مظه نقر نت بم آ ش  ی م   ت؟  

 ( نیم ساعت1

 ( یس ساعت2

 ( لو ساعت3

لاجه4 آت(  به  م اومت  میزان  با بندی  ااتباطی  آسانس ا  ل الیی  لاهای  ش 

 بندی لی ااهای چا  آسانس ا نداال.لاجه

 38 ،  صفحه9-7-2-15،  بند 15بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت صحیح ب گزرسم    

 

نی ر  3نی ر دهرز    3نی ر ر بووسررک   3رو آدرر مرن نسوونتمک د ر    (32

تسرمچم رم  فرز  وویم هر  نی رهر  ر بووسررک   غذرم فن  ترل نده ض   ووت 

فن  ترل هر  وویرت بربووی.  ی م رو  ز  قهنز  نی رهر  دهرز زرد   نی رهر 

  بنل هر  زره  ربدت  به    حی خت هی بتد؟

 
 1( ش ل 1

   2( ش ل 2

   3( ش ل 3

 ( هر سه گزینه صحیح است4

 ۱۴۸، صفحه  ۳-۲-۱پ، بند  13بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح ج گزرسم    

 

  ز   برری  حهرق   عالم  آکره  ملد  به  عال ت  زره  هري  گزرسم   ز  رو   ی م  ( در33

   ادردت  هد؟ میز حهرق  عالم فالبههري

 .است الزامي ها رروژ  و ها ساخفمان همه لا آژیر همرا  به طالشر نصب (1



 .باشد بل لسي 100 از بیش محیطي صداهاي که طضاهایي لا( 2

 .باشد بل لسي 90 از بیش محیطي صداي که طضاهایي لا (3

 .باشد بل لسي 95 از بیش محیطي صداي که طضاهایي لا( 4

 61صفحه  4-7-5-3، بند 3بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح ج گزرسم    

 

 بربی؟ ني تم عمدیر ي زنین   لرل  یسام  ز   ادردت ( عدت34

 حی ان و انسان جان حفاظت براي (1

  هاي  سیسفم  ال فرونی ي  هاي  لسفگا   اطمینان  قابل   و  صحیح  کااکرل   تضمین  (2

 ضعیف جریان

 ک تا  اتصال اثر لا مداا خ لکاا قطع (3

 .است صحیح گزینه سه هر (4

 151و  150صفحات  2-8-2-1، بند پ 13بر اساس کفاب مبحث  جت ب: 

   ت. صحیح ب گزرسم    

 

   ت؟ صحیح گزرسم (  ی م35

 اصلی   حرکت  مسیر  زمین  زیر  لا  یا  و  بام  طب ه  لا  تاسیسات  به  لسفرسی(  الف

 . ب ل نخ اهد
 قسمت   ترین  مرتفع  لا  طب ه  یس  حداکثر  طنی  لالیل  به  و  خاص  م اال  لا(  ب

 به آسانس ا   ت اند  می  ساخفمان  قسمت  ترین  رامین  لا  طب ه  لو  و  ساخفمان

 . باشد نداشفه لسفرسی

2400 بیمااسفانی کیل گرم ۱۶۰۰ آسانس ا چا  ابعال( ج × 2400𝑚𝑚باشد می. 

بایسفی باالی چا  قراا مفربر ثانیه باشد م ت اخانه    2ل( اگر سرعت آسانس ا  

  گیرل.

 71، صفحه 1،ت ضیحات 3، ری ست 15بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

  هرد    لرل زنین صحیح   ت؟  ص ی م رو  ز گزرسم هر  زره در خلت(36

چنانچه از ل له برای هالی اتصوال زمین اسوففال  شو ل این ل له نباید ( 1

 باشد.از جنس طلز 

 اسففال  از ل له برای هالی اتصال زمین مجاز نمی باشد. ( 2

چنانچه از ل له برای هالی اتصوال زلین اسوففال  شو ل این ل له هم می ( 3

 یر طلزیغ ت اند طلزی باشد و هم

لی اتصوال زمین از جنس آل مینی م باشود و از ل له برای هالی هاچنانچه ( 4

 ل له نباید از جنس طلز باشد.اسففال  ش ل این  اتصال زمین

 43، صفحه  3-2-5-13، بند  13بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح  له گزرسم    

 



( در نشوشص  هدن حی  ثه  ماقرل حه رت نجرز  ز دت وام خررجک  ورخامرن  37

در بوه رط درری ر   بم  ز   رو درجم  ودسویتس  خاالا دنر بین هت   د خل   

 خررج:

مسوواحت کل لاهای لا تماس با خااج از طرد لاخل سوواخفمان محاسووبه می ( 1

 ش ل.

( می ت ان لا منواطق لااای نیواز گرموایی زیوال از ضوووورایوب کواهش لهنود  2

 اسففال  کرل.

( مسواحت کل سوط ح لا تماس با طضوای کنفرل نشود  از طرد خااج سواخفمان 3

 محاسبه می ش ل.

ز طرد خااج سوواخفمان محاسووبه می ( مسوواحل کل لاهای لا تماس با خااج ا4

 ش ل.

 123صفحه  1-2-6-19، بند 19مبحث  بر اساس کفاب جت ب:

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

در ر ب م بر محتت  رر  رر ه ن ر   برم  رخامرن هر  ی م گزرسم صحیح   (38

 ممک بربی؟

الف( لا لبه س ف های شیبداا باید م انع مناسب و کاطی جهت جل گیری از 

 ایزش ابزاا کاا نصب ش ند.

ب( از کاا کرلن اوی بام ساخفمان ها هنگام بال و ط طان باید جل گیری 

 ش ل.

ج( کاا کرلن اوی بام ساخفمان هنگام بال و ط طان، هنگامی مجاز است که 

کااگر به وسایل ایمنی مانند لباس مخص ص، کال  و کفش ایمنی مجهز ب ل  و  

 نماید. از مهندس ناظر مج ز الزم اخذ

ل( برای کاا اوی س ف های با صفحات ش ل رذیر مانند صفحات م ج لاا ن اگیر، 

 سانفی مفر و بیشفر اسففال  گرلل. 25باید از صفحات چ بی با عرض 

 77صفحه  6-6-11-12و  2-6-11-12، بند  12بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح ج گزرسم    

 

 قه ر   وم  حورلاي در  زنین   لناه د   حوی ث  به ي  زره  هوري  ر ال   ز  روو  (  وی م39

 بربی؟ ني بتد  نسر د عررق زنین  ز فتمی  یتن   ت

   ط نداسی ن زیر لا زمین ال فرول احداث (1

 ط نداسی ن لاخل لا زمین ال فرول احداث( 2

 ط نداسی ن اوي بر زمین ال فرول احداث( 3

 .است صحیح گزینه هرسه (4

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

 

 

طبقم نسنتمک در بده  ده ن بم عدت عیم حضتر   15( در  جه   رو  رخامرن  40

بم نتق  مرظه حقتقک در  رر  جه رک  رخامرن  خالل  رجرد بیت   ت. تگتمگک  

  قی نرت الزم بعی  بم تم صترت خت هی بتد؟ 



الف( ناظر هماهنگ کنند  م ظف است م اال اا به ط ا کفبی به کمیفه لاوای  

نظر کمیفه لاوای به ناظر ابالغ و برای طرطین قطعی و الزم   اعالم نماید.

 االجرا خ اهد ب ل.

 ب( حض ا ناظر ساخفمان لا محل کاا برای اطع اخالل الزامی است.

 ج( مجری ساخفمان می ت اند با اعالم مراتب تع یض ناظر نماید.

وای  ل( مجری ساخفمان می ت اند م اال اا با ااامه لالیل الزم به کمیفه لا

سازمان اعالم و لاخ است اسیدگی نماید. نظر کمیفه مذک ا قطعی و الزم االجرا 

 می باشد.

 4-4-16، بند 73، صفحه 2با ت جه به کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح د گزرسم    

 

(  ی م رو  ز گزرسم هر  زره در خلووتص   ووادردت  ز   وویدم حدرظاک در 41

 شرمک صحیح   ت؟ به به   رفک برر به   دمپ هر  آ ش م

الف( ت صویه می شو ل از وسویله حفاظفی لا برابر اضواطه باا برای رمی های 

 آتش نشانی اسففال  ش ل.

ب( اسووففال  از وسوویله حفاظفی لا برابر اضوواطه باا برای رمی های آتش 

 نشانی اخفیاای می باشد.

های ج( ت صویه می شو ل که از وسویله حفاظفی لا برابر اضواطه باا برای رمی 

آتش نشوانی اسوففال  ش ل، منفهی این وسیله حفاظفی نباید قطع مداا گرلل و 

 بصری( باشد. -ط م وسیله اعالن اضاطه باا )سمعی

ل( اسووففال  از وسوویله حفاظفی لا برابر اضوواطه باا برای رمی های آتش 

 نشانی الزامی است.

، صفحه 4-716بر اساس کفاب ااهنمای طرح و اجرای تاسیسات برقی، بند    جت ب:

364 

   ت. صحیح ج گزرسم    

 

( بونل زره  ویسوام  ساهل رو ز ج آ ورمسوتر   بم صوترت د بدنم ر  ممررش نک 42

نک بربوی. تسرمچم   Salve  2  آ ورمسوتر بومررت   master  1دهی. آ ورمسوتر بومررت 

بووشلووک در طبقم همنه د مم  حضوورر آ وورمسووتر ر  فشوورر دهی  ی نیو  ز 

آ ورمسوترهر  حضورر ر  درررفت نک  سی؟ )در بوه رط نسور   همت رت آ ورمسوتر  

master  )بم  حضرر در خ نک دهی 

 

، آسوانسو ا 3شو ل  -1، آسوانسو ا شوماا  2شو ل  -2، آسوانسو ا شوماا  1الف( شو ل 

 . 1شماا  

، آسوانسو ا 3شو ل  -1، آسوانسو ا شوماا  2شو ل  -1، آسوانسو ا شوماا  1 ب( شو ل

 .1شماا  

، آسوانسو ا 3شو ل  -2، آسوانسو ا شوماا  2شو ل  -1، آسوانسو ا شوماا  1ج( شو ل 

 .1شماا  



، آسوانسو ا 3شو ل  -2، آسوانسو ا شوماا  2شو ل  -2، آسوانسو ا شوماا  1ل( شو ل 

 .1شماا  

   ت. صحیح ج گزرسم    

 

رو متع  ه مدسترنر تر برری  ز رو نحدظم حدرظاک نسر د جدت ( به    ی م  43

  رهش خ ه ت به  گهفاگک   ادردت بتد؟ 
 ب( ترانسف امات ا خشس    الف( ترانسف امات ا اوغنی

بدون  ترانسف امات ا خشس -ج( ترانسف امات ا اوغنی ترانسف امات اهای  ل( 

 مخزن انبساط اوغن )هرمفیس(

 53، بخش ث، صفحه 1-3-3-5-13، بند 13بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح ب گزرسم    

 

( عدت   ادردت  ز حسگههر  جهررن آب در  یسام  طدرء حهرق بر   پهرسنده 44

هر بم  رنرمم  یسام  عالم حهرق در طبقرت رو  رخامرن متع  ه     لرل آن

 بربی؟ بدسی نه بم تم نک

 های طشاا مثبت( جهت اوشن شدن طن1

 نشانیهای آتش( جهت اوشن شدن رمی2

 نشانش( جهت طعال شدن سیسفم کنفرل آت3

 ( جهت اعالم طعال شدن سیسفم اطفاء لا طب ه مرب طه4

 185 ،  صفحه3-۱۰-۳ ، بند 3بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت صحیح ج گزرسم    

 

ناهنهب  قه ر  750( رو بوعبم برمو ندک در بوده  ده ن بر  و ح زرهبسر  45

 د رد. گه ت  رخامرن نذ تر ر   ز مظه نلها  مهک   عیین ممرئیی؟ 

 2ل(    1ج(    3ب(    4الف( 

صوفحه  3و جدول ری سوت    191،  صوفحه  2-4، جدول پ19بر اسواس کفاب مبحث  جت ب:

 190صفحه  1-4و جدول پ  181

   ت. صحیح ب گزرسم    

 

( در صوتر ک  م بوبنم  تزر  بی ن  مه هررنتمیو طه حک بویت بربوی  هسگرم 46

بدهت بهد ر  در  مه به ز هررنتمیو تم نشونال ک نمنن   وت در  ر ویسورت به  

 دیش آری؟ 

ب( گرم شووودن بیش از حد هالی ها     الف( خرابی خازن ها

   

ل( هر سوه گزینه صوحیح     ج( س خفن منابع تلذیه کامپی ترها

 است

   ت. صحیح د گزرسم    

 



(  ی نیو  ز گزرسم هر  زره در ر ب م بر  می زت گیه   نپی مم حدقم 47

  لرل  ت رت به    ساهل ق   بم نتق  نی ر در صترت به ز   لرلک بین هرد   

 فرز   بیمم هرد   لز نک   ت؟ 

الف( امپدانس حل ه اتصال ک تا  از تابل ی مصرد کنند  تا منبع )ژنرات ا 

 یا ترانسف امات ا(

 س حل ه اتصال ک تا  مداا نهایی بین مصرد کنند  و تابل ی مرب طهب( امپدان

 ج( مجم د گزینه های الف و ب صحیح است

 ل( لال  ها برای حل مسئله کاطی نمی باشد.

 155و  154، صفحات 9-2-1، بند پ 13بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح ج گزرسم    

 

 بر   حرلت   ی م  آن  ملد  در.    ت  بیت  ملد    ر   رو  در   ه مسدترنر تر   (48

 د رد؟  نغررهت  رخامرن ندک نقهر ت
 است شد  اجرا خااج سمت به ها، کابل مسیر شیب( الف

 .است شد  ایخفه گرانیت سنگ یا شن ۲۲cm حامل های شب ه اوی (ب

 است.  لا  اوبروی   نما  اوغن  مخزن   و  لا  بر  عم ل  ترانسف امات ا  ط لی   مح ا(  ج
  به او ق ی طشاا  های ب شینگ و  لا م ازات  به ترانسف امات ا ط لی  مح ا( ل

 .است اتاق خااج

و    56، بندهای الف و ب، صفحه  5-3-3-5-13، بند  13: بر اساس کفاب مبحث  جت ب

 و پ تو قسمت های  55، صفحه 4-3-3-5-13بند 

   ت. صحیح د گزرسم    

 

(  ی نیو  ز گزرسم هر  زره در نترد  ر یسرت دسرهگرت    رخامرن هر صحیح 49

 ممک بربی؟ 

الف( اجرای لایچه ه ای تاز  لا لی ااهای خااجی رشت طن ک مل، لا محل 

ه ایی اسففال  می ش ل الزامی   -هایی که از سیسفم های ته یه مطب د آبی

 است.

نفری م داا ه ای   150رناهگا   ب( هنگام اسففال  از طیلفر می ت ان لا یس  

 مفرم عب کاهش لال. 450تاز  اا تا 

ج( برای حفاظت س راپ ضد انفجاا لا م ابل آثاا م انی ی سالح ها، لایچه 

خروج و تخلیه ه ای آل ل  که لا لی اا خااجی رناهگا  قراا لاال باید به  

 صفحات ضد ضربه مجهز ش ل.

 اخفمان ها باید لوگانه س ز باشند. ل( مشعل های حرااتی م ت اخانه ها لا س

 14-3-2-7-21، بند  94، صفحه    6-3-2-7-21، بند  21بر اساس کفاب مبحث    جت ب:

 95، صفحه 

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

  مشرمم  ه یم بیت زره به ر   رو د اگرت ) جدیز( بم تم نعسررک   ت؟( 50



شوووود  ( تجهیز برای کواا بوا ولفواژ ایمن خیلی روایین طرح  ۱

 است.

( ترمینوال برای وصوووول هوالی حفواظفی برای تجهیز ریش بینی ۲

 نشد  است.

( ترمینوال برای وصوووول هوالی حفواظفی برای تجهیز ریش بینی ۳

 شد  است.

 ( تجهیز مجهز به عایق بندی اضاطی بدون هالی حفاظفی می باشد.۴

 221، صفحه  1-6 جدول،  13مبحث ااهنمای بر اساس کفاب  جت ب:

   ت. صحیح  له مگزرس    

 

  ز  تتناه خسثي هردي نق    و ح تم تسرن TN  TT   IT( در  ویسوام میه هر  51

 بربی   ی م رو  ز گزرسم هر  زره صحیح نک بربی؟ فرز هردي نق     ح

 وسویله و  باشود نمي خنثي  هالي لا جریان  اضواطه کشوف  وسویله نصوب به نیازي (1

 خنثي و طاز هاي هالي قطع نیاز سوبب صو ات لا طازها لا جریان اضواطه کشوف

 .ش ل مي

 وسویله این و شو ل بیني  ریش خنثي هالي لا جریان اضواطه کشوف وسویله باید( 2

 نخ اهد خنثي هالي قطع لزومي براي ولي.شوو ل طاز هاي هالي قطع سووبب باید

 .ب ل

 وسویله این و شو ل بیني  ریش خنثي هالي لا جریان اضواطه کشوف وسویله باید( 3

 نخ اهد طاز هاي هالي قطع لزومي براي ولي شوو ل خنثي هالي قطع سووبب باید

 .ب ل

 هیچ دام (4

صوفحه های  2-719و   2-1-719، بندهای  13بر اسواس کفاب ااهنمای مبحث  جت ب:

 377و  376

   ت. صحیح د گزرسم    

 

 یدت لت   20( نقی ر عید ممررش د دت بویت رو  ساتر   ایت  لارک   لیم 52

A  (5/40 )قه ئت بوویت   ووت تسرمچم  ه مسوودترنر تر جهررن  رن  سی تر  120

 بربی  نلها   قعک به  تقیر نک بربی؟ 

 کیل  وات ساعت 480ب(      کیل  وات ساعت 192الف( 

  

 ات ساعتکیل  و 1600ل(      کیل وات ساعت  120ج( 

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

 ررگه بورغل نک بربوسی   ی م رو  ز گزرسم   180در رو  ررگرت  ورخامرمک  (53

 هر  زره صحیح   ت؟

 ( تش یل خانه بهداشت برای این کااگا  الزامی است. ۱

 ت الت و اوش یی بهداشفی برای این کااگا  الزامی است. 6( حداقل ۲

طراهم کرلن وسوایل ااتباطی برای تماس ط ای با مراکز ( برای این کااگا  ۳

 آتش نشانی الزامی است. اواژانس و

 ( هر سه گزینه صحیح است.۴

-12و بنوود    12، صووفحه    16-1-3-12بنوود    ،  12بر اسوواس کفوواب مبحووث    جت ب:

 25، صفحه  3-8-3-12و بند  24، صفحه  3-3-1



   ت. صحیح ج گزرسم    

 

نقهر ت ندک  وووورخامورن  وی م روو  ز گزرسوم هور  زره در  ۲۱ن وربق نبحو  ( 54

   ت؟ خلتص درزل کمه  تر صحیح

 ( ظرطیت مخزن س خت ذخیر  باید برابر سه اوز باشد. 1

سواعت کاا با ظرطیت نامی  8ظرطیت مخزن سو خت اوزانه باید برابر حداقل  (2

 باشد.

 ( ظرطیت مخزن س خت ذخیر  باید برابر یس هففه باشد.۳

 .هر لو صحیح است ۳و  ۲گزینه های ( ۴

 104، صفحه  3-3-3-7-21، بند  21بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت صحیح  له گزرسم    

 

 (  ی نیو  ز گزرسم هر  زره صحیح نک بربی؟ 55

لاجه سانفی   90الف( برای محاسبه حداکثر جریان اتصال ک تا  لمای خط ط اا  

 گرال انفخاب می کنیم.

لاصد ولفاژ نامی   95محاسبه حداقل جریان اتصال ک تا  ولفاژ اا  ب( برای  

 انفخاب می کنیم.

برابر ولفاژ نامی   1/1ج( برای محاسبه حداقل جریان اتصال ک تا  ولفاژ اا  

 انفخاب می کنیم.

لاصد ولفاژ   95ل( برای محاسبه حداکثر جریان اتصال ک تا  ولفاژ اا برابر  

 سانفی گرال انفخاب می کنیم. لاجه 20نامی و لمای کابل اا 

 قسمت )پ( 9-2-1بند پ  155، صفحه 13کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح ب گزرسم    

 

 غذرم   (UPS)  به  نه ز  یسام  عالم حهرق  ز به  بی ن  قدم   ده کتدر    (56

 هر  زره صحیح   ترسمگزرو  ز بیت   ت.  ی م

 باشد.تحت هیچ شرایطی مجاز نمی (UPS)الف( تلذیه از برق بدون وقفه 

سیسفم اعالم حریق لااای منبع تلذیه رشفیبان مسف ل و مخص ص   که   یص اتب( لا  

 باشد. بالمانع می  (UPS)خ ل )باتری و شااژ آن( باشد، تلذیه از برق بدون وقفه  

 باشد.جاز میبدون هیچ شرطی م (UPS)ج( تلذیه از برق بدون وقفه 

ل( لا ص اتی که سیسفم اعالم حریق لااای منبع تلذیه رشفیبان مسف ل و مخص ص 

 باشد. مجاز می  (UPS)خ ل )باتری و شااژ( آن نباشد، تلذیه از برق بدون وقفه  

 65، صفحه 2، تبصر   1-2-6-5-13، بند 13بر اساس مبحث  جت ب:

    ت صحیح د گزرسم    

 



 یسام  تزرعک همرمسی بنل زره نده ض   ت. درزل کمه  تر بم هسگرم ق     (57

رو  ز  دییهر  به  بده  در نی ر خت هی بتد.  ی م

 ختد رر )  تنر یو( برری  ز متع نت تر  بربی؟ 

,𝑄2الف(  𝑄1 

,𝑄2 و𝑄3ب(  𝑄1 

,𝑄2 و𝑄4ج(  𝑄1 

,𝑄3 و𝑄4ل(  𝑄2, 𝑄1 

 بر اساس اطالعات عم می جت ب:

 

   ت صحیح ب گزرسم    

 

هر  زره در خلتص   ادردت  ز هرد  بی ن عررق )لشت(   رسمگزرو  ز   ی م  (58

 بسی   صدک     رفک صحیح   ت. هرد  عررق د ر به   هم

بندی الف( اسففال  از هالی بدون عایق )لخت( و هالی عایق لاا برای هم

 باشد.اصلی و اضاطی مجاز می

طی مجاز بندی اصلی و اضاب( اسففال  از هالی بدون عایق )لخت( برای هم 

 باشد.نمی

 باشد.بندی اصلی و اضاطی مجاز نمیج( اسففال  از عالی عایق لاا برای هم

بندی اصلی  ل( اسففال  از عالی بدون عایق )لخت( و عالی عایق لاا برای هم

 باشد.بندی اضاطی ط م عالی عایق لاا مجاز میمجاز و برای هم

 160، صفحه  7-6-1، بند پ 13بر اساس مبحث  جت ب:

     ت صحیح  له گزرسم    

 

 .......... حی قل ..  گرز   تلههر   رالمم به  کد رت برزر ( 59

گرم و   یمباا لا شرود طصل گرم و لا اقل  یسساالنه    لمعفد  یمالف( لا اقل

 مرط ب ساالنه چهاا باا است

 ب( ساالنه سه باا است. 

 ج( ساالنه لو باا است. 
 یبهر  برلاا ین معفدل ساالنه لو باا لا شرود طصل گرم و لا ح یم( لا اقلل

 ساالنه سه باا است  بگرم و مرط  یمو لا اقل

 39، صفحه 4-4-5-22، بند 22بر اساس کفاب مبحث  جت ب:

   ت. صحیح  له گزرسم    

 

حی قل  می زت  لناه دهر  زنین بم تم عت ندک بسوواگک د رد؟ ) وویسووام   (60

TN) 

 ( حداقل شدت جریان اتصال ک تا ۱

 ( حداکثر و حداقل شدت جریان اتصال ک تا ۲

 ( خ الگی، زنگ زلگی و م اومت م انی ی۳

 هر لو صحیح است.  ۲و  ۱( گزینه های ۴

 164، صفحه  4-2-10-1پ بند،  13مبحث  بر اساس کفاب جت ب:

   ت. صحیح ج گزرسم    

  
   



 

 

 
 

 

 


