
مهندسو   نظام اعضوا  از  درصود سو  درخراسو  از بعد ماه دو ( در صورریکه 1

فرق العاده مجمع عمرم  هکأت مدی ه از یشوهک   جلسو  یشوهک  اسواا  منن  ب 

 خراهد شد؟  عم  چگرن  نماید، جلس  اسانهاف
مساا و و راازیساااز  )را  و  وزارت اطالع با مكلفند بازرسااا () الف( بازرس

 اقدامات الزم به منظور تش یل جلسه مجمع عمومی بعمل آورند.رزیساز ( 

هماهنگی وزارت مس و و  با است م لف ساختما  مزندسای نظام میکز  ب( راورا 

رازیسااز  )را  و رازیسااز ( اقدامات الزم به منظور تشا یل جلساه مجمع عمومی 

 بعمل آورد.

را  میکز  رأساا  اجیایی قانو ، راو نامه آئیو ۱۱۴ ماد  ث بند اجیا  ج( در

 نسبت به تش یل جلسه اقدام خواهند نمود

اقدامات الزم  ساازما  میکز  راورا  هماهنگی با اساتا  رازیسااز  و مسا و د(

 جزت تش یل جلسه را بعمل خواهد آورد.

و  53بی اسااس قانو  نظام مزندسای و کنتیس سااختما ، اااالمات ماد   جراب:

 144، افحه 1تبصی  

 اس . صحکح الف گزین     

 

 ب  مي یرا  صووررت چ  در  فرالدي لرل  با گ م آب با گ مایش سووکسووا  در( 2

 ک د؟ لرل  اسافاده ک د  خ  از زانریي، از اسافاده جاي

 .بارد سید خم کاري و درز بدو  لوله کمتی، یا اینچ 1 -4/1( قطی لوله 1

 .بارد سید خم کاري و کمتی یا اینچ 2( قطی لوله 2

 .بارد گیم خم کاري و درز بدو  لوله کمتی، یا اینچ 1-4/1( قطی لوله 3

 .نیست مجاز فوالدي لوله کید  ( خم4

 14-1-2-2، جلد اوس، قسمت 128بی اساس نشییه  جراب:

بي  نوع از باید فوالدي لوله ساید مالت در لوله کید  خم ااورت در یرضوکح:

 بارد، در جوري نوع از فیتینگ ها و هالوله  اتصااس که مالتي در باراد درز

 آ ،  از  اینچ( و کوچ تی  1-  4/1میلي متی)  32  ناامي  قطی  باه  فوالدي  لولاه هااي

 در . کید استفاد  لوله خم کید  روش از جوراي، مخصاو  زانوي جاي به میتوا 

 مورد  هی و مورد ایو در. میگیید انجام سااید مالت در خم کاري اااورت ایو

 بي درز  نوع از باراااد فوالدي لوله مجاز باراااد، لوله کید  خم که دیگیي

 .بارد

 اس . صحکح الف گزین     

 

( قسوم  های  از ی  سواخاما  مسوهرن  در اگ  گردب دار  دچار خسوارت شوده  3

و از نظ  بازرس احامال خط  ب ا  سواکنک  سواخاما  وجرد دارد. کدام گزین  

 از وظایف بازرس م  باشد؟

 تخلیه قسمت ها  آسیب دید  را اادر نماید.( دستور 1

( خطی را به ساااکنیو به هی اااورت اطالع دهد تا آنزا با اااالا خود اقدام 2

 الزم به عمل آورند.

( خطی را به سااکنیو به ااورت کتبی ابالن نماید و از آنزا بخواهد مسااعدت 3

بازساااااز  به الزم را بیا  ورود افیاد فنی جزات تعمییات و نگزادار  و یا 

 عمل آورند.

( دساتور تخلیه کل سااختما  را مبنی بی وجود خطی ریزش و رییقابل سا ونت 4

 بود  آ ، اادر و به مسئوس نگزدار  ساختما  ابالن نماید.

 15افحه ، 6-13-2-22، بند 22کتاب مبحث بی اساس  جراب:

 اس . صحکح د گزین     

 



( اگ  ایصوواالت لرل  ها  گاز ، در نطا   ک  سووطح آب ها  زی زمکن  باال 4

 اس ، با قک  یا ب  صررت گ م اج ا نشرد، .............. باید عایق شرد. 

میلیمتی باراد    5/0الف( با یک الیه نوار سایجوش که خاخامت سالساتیک آ  مداقل  

 زیییوو نوار سیچی الیه دوم بیا  محافظت از الیه 

 % انجام رود.50ب( باید نوار سیچی الیه زیییو در دوالیه با رو  هم سیچی  

میلیمتی باراد  6/0ج( با یک الیه نوار زیییو که خاخامت الیه چساب آ  مداقل 

 میلیمتی 2/0و یک الیه محافظ به خخامت 

میلیمتی باراد و یک  2/0د( با یک الیه نوار زیییو که خاخامت الیه چساب آ  

 میلیمتی است. 3/0یی که خخامت الیه سالستیک آ  مداقل الیه رو

 ، ساراگیاف آخی2-4-13-17، بند 118، افحه 17بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح ب گزین     

 

بوایود از لرلو  فرالد  بو    (Fire wall)( در عنرر لرلو  فلز  از دیرار آیش  5

  عنرا  غالف اسافاده شرد. در ای  حال  ب  چ  ی یکب باید عم  شرد؟

میلی متی بعد  50میلی متی و از سامت خارج تا  25( رالف از سامت داخل تا 1

از ساااطی دیوار ادامه یابد و فاااااله بیو رالف و لوله از مواد مراوم در 

 بیابی آتش سی رود.

میلی متی بعد از ساطی دیوار ادامه یابد و فاااله  25تا ( رالف از هی طیف 2

 بیو رالف و لوله از مواد مراوم در بیابی آتش سی رود.

میلی متی بعد از ساطی دیوار ادامه یابد و فاااله  50( رالف از هی طیف تا 3

 بیو رالف و لوله از مواد مراوم در بیابی آتش سی رود.

سس از سی کید  فاااله بیو رالف و لوله ( رالف تا لبه دیوار ادامه یابد و 4

 از مواد مراوم در بیابی آتش + یا سولک سوراند  رود.

 (۳) ب -۶-۱۴-۲-۲ قسمت، جلد اوس ،  128بی اساس کتاب نشییه    جراب:

 اس  صحکح ج گزین  

 

( در چ  صووررت در ی  سوواخاما  نکاز ب  در نظ  گ فا  لرل  هراکش قا   6

 ؟ نکس 

میلیمتی آب بیشاتی  25الف( در ااورتی که اختالف فشاار در سایفو  ها بیش از 

 بارد.

 ب( در اورتی که جییا  خیوجی از توالت به آ  متصل نبارد.

طبره  5از ج( اگی تعداد رااخه ها  افری متصال به لوله قائم فاخاالب کمتی 

 بارد.

 د( در اورتی که ام ا  ر سته رد  آب هوابند سیفو  ها وجود دارته بارد.

 108ب، افحه -3-2-5-16، بند 16بی اساس کتاب مبحث جراب: 

طبره یا بیشاتی  5هی لوله   قائم فاخاالب که رااخه ها  افری فاخاالب  یرضوکح:

به آ  متصال می راود، جز لوله قائم مشاتیا فاخاالب و هواکش لوازم بزداراتی 

 بدو  توالت، باید لوله   قائم هواکش دارته بارد.

 اس . صحکح ج گزین     

 

نصوب دودکش مشوا   ( کدام ی  از گزین  ها  زی  ب  ی یکب در مررد امها  7

حداکث   رل لرل  السوواکه  ب ا  ایصووال وسووای   -ک  ب ا  وسووای  گازسوورز

فاصل  کنارر گاز از سک  ها  ب ق ک  روکار نصب  -گازسورز ب  لرل  کشو  گاز

 شده اند در ی  ساخاما  مسهرن  صحکح اس ؟

 سانتیمتی 10مداقل  –سانتیمتی  120 -( مجاز است1



 سانتیمتی 20مداقل  -سانتیمتی 90 -(مجاز است2

 سانتیمتی 10مداقل  –سانتیمتی  120 -( مجاز نیست3

 سانتیمتی 20مداقل  –سانتیمتی  180 -( مجاز نیست4

قسامت   1-4-4-17و بند  71اافحه   ،3-1-8-17، بند 17مبحث  بی اسااس کتاب جراب:

 31قسمت )چ( ،افحه  3-2-4-17و بند  35، افحه  3)پ( جزء 

 اس . صحکح الف گزین     

 

( کدام گزین  در مررد خ  ک د  لرل  فرالد  سووکاه درزدار مررد اسووافاده 8

در یأسوکسوات گ مای  ب  جا  اسوافاده از زانری  مصصورص ایصوال جرشو  درسو  

 ؟اس 

 است.( مجاز 1

1ها  با قطی ( بیا  لوله2
1

4
  سااید  کارخمو کمتی، در اااورت اسااتفاد  از  

 مجاز است.

  ساید مجاز کارخمو کمتی، در ااورت اساتفاد  از  2ها  با قطی ( بیا  لوله3

 است.

1ها  با قطی ( بیا  لوله4
1

4
  گیم کارخمو کمتی، در ااااورت اساااتفاد  از  

 مجاز است.

 54از  10، افحه (  ۱پ )-۳-۱۴-۲-۲بند  ۱۲۸-۱یه نشیبی اساس کتاب  جراب:

 اس . صحکح الف گزین     

 

سواناکما  و ی  هراکش ب    120( در بام ی  سواخاما  ی  دودکش ب  اریفا  9

سوواناکما  ق ار دارند. در صووررت نصووب کرل  آب  رو  ای  بام  180اریفا  

 باید..................... 

فااااله افری تا هواکش فاخااالب  –متی  3الف( فااااله افری تا دودکش مداقل 

سانتیمتی   25تا کف تمام رد  بام مداقل  متی و ارتفاع سطی زیی کف    3مداقل  

 در نظی گیفته روند.

فاااله افری تا هواکش فاخاالب مداقل  -متی 3ب( فاااله افری تا دودکش مداقل 

ساانتیمتی در  25متی و ارتفاع ساطی زیی کولی تا کف تمام راد  بام مداقل  2

 نظی گیفته روند.

تا هواکش فاخاالب مداقل فاااله افری   -متی 2ج( فاااله افری تا دودکش مداقل 

ساانتیمتی در  30متی و ارتفاع ساطی زیی کولی تا کف تمام راد  بام مداقل  3

 نظی گیفته روند.

فاااله افری تا هواکش فاخاالب مداقل  -متی 3د( فاااله افری تا دودکش مداقل 

ساانتیمتی در  30متی و ارتفاع ساطی زیی کولی تا کف تمام راد  بام مداقل  3

 د.نظی گیفته رون

 ، قسمت )پ( )ت( )ث(2-12-8-14، بند  105، افحه  14بی اساس کتاب مبحث    جراب:

 اس . صحکح د گزین     

 

صووررت   یدها چگرن  با کغ عنرر لرل  از ی  ،آب بهداشووا   در لرل  کشوو  (10

  ک د؟گ

از قطی خاارجی متی    یلیم   ۲۰آ  ماداقال    یکاه قطی داخل  یالف( از داخال رالف

 لوله بزرگتی بارد.

لولاه بزرگتی   یکاه قطی آ  ماداقال دو اناداز  از قطی ناام  ی از داخال رالفب(  

 بارد. 



لوله   یمتی از قطی خارج یلی م ۱۰آ  مداقل  یکه قطی داخل ی ج( از داخل رالف

 بزرگتی بارد. 

لولاه بزرگتی   یاناداز  از قطی ناام  یاککاه قطی آ  ماداقال    ی د( از داخال رالف

 بارد. 

 5، افحه 1-8-1-16بند ، 16بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح ب گزین     

 

ه گاه در ضووم  اج ا  لرل  کشوو  گاز، الزم باشوود یغکک  در نطشوو  ها  ( 11

 اج ای  داد شرد: 

الف( باید نرشاه ها  اااالمی بی اسااس مریرات مبحث هفدهم تزیه و به تایید 

 مزندس ناظی الزم و در موارد جزئی خیورتی ندارد.

تغیییات فرط راامل موارد اسااسای مانند تغییی قطی یا طوس دورتییو ب( اگی 

نرطه مصاایف بارااد تزیه نرشااه ها  ااااالمی و تایید مزندس ناظی الزم و در 

 موارد جزئی خیورتی ندارد.

ج( چنانچه مجی  دارا  گواهی نامه اااالمیت بارااد می تواند تغیییات مورد 

نااظی را در ساایاا  کاار اخا  نظیش را در میو اجیا اعمااس و تااییاد مزنادس  

 نماید.

د( مجی  با اطالع رااافاعی به مزندس ناظی و جلب موافرت او مجاز به اعماس 

 تغیییات می بارد.

 15ث، افحه -3-2-1-17، بند 17بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح الف گزین     

 

 ؟ دکگ م ف ما   امشصص  چ  از پمپ ای  فاضالب، حرضچ  پمپ وص  و قطع منظرر ب  (12

    موخچه داخل فاخالب سطی (1

  موخچه به ورود  لوله در فاخالب دبی( 2

  موخچه به ورود  لوله در فاخالب فشار( 3

  .باردمی دستی اورت به فرط و اسیاتور تشخیص به فیما  ایو( 4

 11افحه  1-11-1-16، بند  16 بی اساس کتاب مبحث  :جراب

 .اس  صحکح الف گزین     

 

( یا چ  کالس فشووار ، آزمایش درزبند  سووکسووا  ها  کانال کشوو  الزام  13

  ؟ نکس 

 اینچ آب 3( 1

 اینچ آب 1( 2

 اینچ آب 2( 3

 ( آزمایش درزبند  بیا  تمام سیستم ها  کاناس کشی الزامی است.4

 5از  4ث ، افحه -۲-۳-۴-۲ ، جلد سوم ، بند128بی اساس نشییه  جراب:

 اس  صحکح ج گزین 

 

 کدام ی  از مرارد زی  در انرا  دودکش ها  قا   فلز  درس  اس ؟ (14

الف( دهانه خیوجی دودکش با دما  ساییو باید با فاااله یک متی یا بیشاتی 

 از هی دهانه م ش م انی ی هوا  ساختما  نصب رود.

ب( در دودکش قائم فلز  با دما  ساییو، دهانه خیوجی دودکش باید دساات کم 

 یک متی باالتی از هی دهانه م ش م انیک هوا  ساختما  نصب رود.



میلی متی با مصاالی  120اینچ باید مداقل  18ج( دودکش ها  با قطی بیش از 

 نسوختنی ساختما  فااله دارته بارند.

د( در مالی ه دودکش در راافت هایی با دیوارها  مراوم در بیابی آتش قیار 

 4طبراه باایاد بیابی   4هاا در ساااااختماا  هاا   گیید، زماا  مرااومات ایو دیوار
 ساعت می بارد.

 142   4قسمت  2-5-11-14بند ،  14مبحث بی اساس کتاب  جراب:

 اس . صحکح ب گزین     

 

 ( نصب بصار  گازسرز در مساجد: 15

ب( نوع بادو  دودکش ممنوع و باا      الف( ممنوع است

 دودکش مجاز است

د( با مجوز رااایکت ملی گاز   بستگی داردج( به ظیفیت ارتغاس مسجد 

 مجاز است

 24، افحه 2-3-17، بند 17بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح الف گزین     

 

در سواخ  کانال یندی  ه  محرر، زاوی  یندی  داخل  در انرا  واگ ا و ( 16

حووووداکووووثوووو    یوووو یووووکووووب  بوووو   گوووو ا،   هوووو  

 م  یراند چند درج  باشد؟ 

 30و  60د(   45و  45ج(   60و  45ب(   60و  30الف( 

 30از  8، قسمت الف، افحه  128-3، از نشییه 4-5-4-2بی اساس بند  جراب:

 اس . صحکح ب گزین     

 

یص یب دودکش ها  بلند صوونعا  یح  کدام ی  از گزین  ها  زی  صووحکح  (17

 اس ؟

 الف( به هیچ عنوا  با انفجار مجاز نیست.

 ب( فرط از طییق انفجار مجاز است.

مجاز اسات که اوال از داربسات اساتفاد  راود و ج( در ااورتی به طییق دساتی 

ثانیا سا و  داربسات چنا  باراد که محل اساتریار کارگیا  مداقل نیم متی 

 باالتی از نرطه باالیی ساز  بارد.

د( در ااورتی به طییق دساتی مجاز اسات که اوال از داربسات اساتفاد  راود و 

مداقل نیم متی و ثانیا سا و  داربسات چنا  باراد که محل اساتریار کارگیا  

 مداکثی یک و نیم متی ساییو تی از نرطه باالیی ساز  بارد.

 62، افحه 2-6-8-12، بند 12بی اساس کتاب مبحث جراب: 

 اس . صحکح د گزین     

 

( در صورری  ک  یه  از اشوصاص حطکط  شواغ  در مج   حطرق  از ادام  کار 18

  انص اف بدهد، مج   حطرق  چ  وظکف  ا  ب  عهده دارد؟ 

الف( موظف اسات آ  کار را با مسائولیت خود به اتمام رساانید  و بالفاااله 

 نسبت به معیفی جایگزیو اقدام نماید.

ت به معیفی جایگزیو آ  ارخا  با ب( موظف اسات مداکثی ظیف مدت یک ما  نساب

 هما  االمیت و ظیفیت به ادار  کل را  و رزیساز  استا  اقدام نمایند.

ج( موظف اسات مداکثی ظیف مدت یک ما  نسابت به معیفی جایگزیو آ  ارخا  با 

 هما  االمیت و ظیفیت به سازما  نظام مزندسی استا  اقدام نمایند.



نزد  روز نسااابت به معیفی جایگزیو آ  د( موظف اسااات مداکثی ظیف مدت سا

اراخا  با هما  ااالمیت و ظیفیت به ادار  کل را  و رازیسااز  اساتا  اقدام 

 نمایند.

 4-4-9، بند 48، افحه 2بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح د گزین     

 

در لرل  کشوو  گاز سوواخاما  ها ب ا  اج ا  انشووعاب از کلهارر یرزیع ( 19

 گاز: 

الف( مشایو  بی آن ه تعداد انشاعابات کم و فاااله آ  ها از ی دیگی زیاد 

بارااد و مزندس ناظی اجاز  دهد، مجاز اساات که از اتصاااالت دساات ساااز قو  

 استفاد  رود.

تاز باراد و کل تور در ب( اگی جورا ار دارا  گواهی نامه جورا ار  درجه مم

فضاا  کامال آزاد نصاب راد  باراد، می توا  انشاعاب را به ااورت مساتریم )از 

 طییق سوراخ کید  کل تور( اجیا کید.

ج( اگی جوراااا اار دارا  مزاارت کافی و مورد تایید مزندس ناظی بارااااد و 

بتواند اتصااس مناساب )مانند ساه راهی تسات راد ( بساازد چنیو اتصاالی قابل 

   است.استفاد

 د( استفاد  از اتصاالت استاندارد الزامی است.

 30الف و ب، افحه -2-2-4-17، بند 17بی اساس کتاب مبحث  جراب:

  اس . صحکح د گزین     

 

( حداق  ضوووصام  ورق ب ا  سووواخ  غالف عنرر کانال هرا از دیرارها  یا 20

 یکغ  ها  ساخاما  چند مکل  ما  باید باشد؟ 

1 )1.5     

2 )0.9     

3 )1    

4 )2 

از   25، افحه (۲)  -الف ۱۱-۵-۴-۲  ، جلد سوم ، بند128بی اساس نشییه   جراب:

30 

 اس  صحکح ج گزین     

 

 باشد؟ باید ما م بع چند معلرال ، مصصرص دساشری  جلر در آزاد مساح  حداق  (21

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

4 )4/0 

 ۳۱افحه  ۲ -قسمت ج 1-5-2-16، بند  16 بی اساس کتاب مبحث  :جراب

 یرضکح: 

𝐴𝑚𝑖𝑛 = 0/76 × 1/22 = 0/9272𝑚2 

 .اس  صحکح الف گزین     

 
( کدام ی  از گزین  ها  زی  در مررد ایصواالت فرالد  دنده ا  گاز صوحکح 22

 اس ؟ 

اینچ از طوس هی دند  بیا   2( طوس هی دند  بیا  ساای دند  لوله به قطی 1

 اینچ کوچ تی است. 1 سیدند  لوله به قطی 



 10ید مداقل اینچ با 2( تعداد دند  درگیی بیا  سااای دند  لوله به قطی 2

 .عدد بارد

 10اینچ باید مداقل  1( تعداد دند  درگیی بیا  سااای دند  لوله به قطی 3

 عدد بارد.

( طوس هی دند  بیا  سی دند  لوله به قطی 4
1

2
 اینچ بیابی است. 1اینچ و  

 39، افحه  4-5-4-17، جدوس 17بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس  صحکح د گزین     

 

( از نظ  محدودی  ها  ابعاد سوواخاما  در حفاظ  سوواخاما  ها در مطاب  23

 ح یق کدام ی  از گزین  ها  زی  صحکح نکس ؟ 

الف( در ساالو نمایشاگا  یک طبره که سااختار آ  از نوع یک اسات در ااورتی 

 خاای رعایت رود نیاز  به محدود کید  مسامت نیست.که ریایط 

ب( مجموع مساامت سا وها  تجزیزات و میا  طبره ها نباید از دو ساوم مساامت 

 کل اتاقی که در آ  واقع رد  اند، بیشتی بارد.

ج( افزایش مساامت مجاز سااختما  به دلیل فاااله با سااختما  ها  مجاور و 

 دارند.محیط کل ساختما  نسبت مع وس 

تجاوز ن ند، باز بود   20د( در ااورتی که بار تصایف کل فضاا  محصاور از 

 میا  طبره به اتاقی که در آ  واقع رد  است الزامی نیست.

 ، تبصی  الف4-4-4-3، بند 46، افحه 3بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح د گزین     

 

حداکث  یعداد ککسو   م  دانک  ک  ب  اسواس منح  نه ، بسوا  ب  شو ای ، (24

عدد اسووو  در  12یا   8ها  سوووکما  ک  م  یرا  ب  رو  ه  اننار ک د بک  

 مررد ب داشا  ککس  ها  سکما  اننار شده کدام گزین  صحکح اس ؟ 

    الف( نحو  بیدارتو آنزا مزم نیست

 ب( بیدارتو آنزا باید به اورت ستونی بارد.

 ها  افری انجام رود.ج( بیدارتو آنزا باید به اورت ردیف 

 د( بسته به ریایط محیطی به اورت افری یا ستونی بیدارته رود.

 79، افحه 6-8-11-12، بند 12بی اساس کتاب مبحث جراب: 

 اس . صحکح ج گزین     

 

ها  زی  الزامات سوکن  مناسوب ب ا  اسوافاده اف اد کدام ی  از گزین  (25

 )۱۴۰۰م داد  -نظارت- مهانک  ( دهد؟معلرل را نشا  م 

 1050( راییها  آب ساینک باید از نوع عمل ید با زانو باراد و در ارتفاع 1

 متی نصب رود.میلی

متی و فضااا  میلی  685( ارتفاع لبه سااینک از کف تمام رااد  باید مداکثی 2

 760متی و ماداقال سزناا   میلی  485آزاد جلو  آ  باایاد دارا  ماداقال عمق  

 متی بارد.میلی

متی نصاب  میلی  900باراد و در ارتفاع راییها  آب ساینک باید از نوع اهیمی( 3

 رود.

متی و فضااا  میلی  865( ارتفاع لبه سااینک از کف تمام رااد  باید مداکثی 4

 760متی و ماداقال سزناا   میلی  1220آزاد جلو  آ  باایاد دارا  ماداقال عمق  

 متی بارد.میلی

 36موارد قسمت )ث(  افحه  8-5-2-16، بند  16بی اساس کتاب مبحث  جراب:



 اس . صحکح د گزین       

 

کودام گزینو  در مررد مجوازات اناظوام  یه  از کوارکنوا  دارا  صووووالحکو  (26

م ین  منادرت ب   4ح ف  ا  و شواغ  در شوه دار  ک  بدو  دلک  مرج  مسواند 

  نط  نمرده اس ، صحکح م  باشد؟ 6رد انطناق   اح  ی  ساخاما  

      3تا درجه  2درجه الف( 

 3تا درجه  1ب( درجه 

      4تا درجه  1ج( درجه 

 5تا درجه  2د( درجه 

بند  91،اااالمیه ماد    قانو  نظام مزندسای وکنتیس سااختما بی اسااس  جراب:

 193افحه ، 20پ رمار  

 اس . صحکح د گزین     

 

کدام گزین  در ( در ی  کانال هرا با کری  آب سو د کننده نصوب شوده اسو .  27

  مررد ش ای  الزم ب ا  نصب درس  اس ؟

( رایی کنتیس باید در خارج از کاناس نصاب راود و کل تور آب باید در داخل 1

 کاناس قیار گیید.

تواناد در داخال یاا خاارج از کاانااس قیار ( راااایی کنتیس و کل تور آب می2

 گییند.

راود ولی کل تور آب   تواند در داخل یا خارج از کاناس نصاب( رایی کنتیس می3

 باید در داخل کاناس قیار گیید.

 ( ریی کنتیس و کل تور آب باید در خارج از کاناس قیار گییند.4

 30از  10افحه   الف-۶-۵-۴-۲مبحث  ۱۲۸-۳نشییه بی اساس کتاب  جراب:

 اس . صحکح ج گزین        

 

( در صوورری  ک  لرل  گاز در مع ب بارها  خارج  اضوواف  ق ار گک د چ  28

 باید ک د؟ 

 ( باید لوله با خخامت باالتی انتخاب کید.1

( باید با افزایش تعداد ت یه گا  مناساااب، بار وارد  بی لوله را کاهش 2

 داد.

( باید لوله را داخل رالف فلز  دو ساایز باالتی از ساایز آ  قیار داد تا 3

 ا بار وارد  بی لوله کاهش یابد.ب

( باید لوله را داخل رالف فلز  یک ساایز باالتی از ساایز آ  قیار داد تا 4

 بار وارد  بی لوله کاهش یابد.

 44)ر( ، افحه  4-2-5-17، بند 17بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس  صحکح ج گزین     

 

 کدام عنارت در مررد لرل  پ ک  مصاز  سرخ  درس  اس ؟  (29

ساانتی متی  5الف( لوله سیکو باید از باالتییو نرطه وارد مخز  راد  و تا 

 داخل مخز  ادامه یابد. 

ب( لولاه سیکو باایاد از بااالتییو نرطاه وارد مخز  رااااد  و تاا نیماه مخز  

 ادامه یابد.

سااانتی متی  10وارد مخز  رااد  و تا ج( لوله سیکو باید از باالتییو نرطه 

 باالتی از کف مخز  ادامه یابد.



د( لوله سیکو باید دقیرات رو  دیوار  مخز  در باالتییو نرطه جوش رااد  و 

 داخل مخز  ادامه نیابد.

 159الف، افحه  3-3-12-14، بند 14بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح ج گزین     

 

ها  رف  سوواده با ها  افط  ب ا  دریچ ظک  یکغ (کدام گزین  در مررد ین30

 3در ایاق  با اریفا  سوطف  (Double deflection grille)دو ردیف یکغ  قاب  ینظک  
  ما  صحکح اس ؟

درجه و در فصال ساید به سامت باال و در  15( باید هوا را با زاویه ترییبا  1

 فصل گیم به سمت ساییو هدایت کنند.

 درجه به سمت ساییو هدایت کنند. 15با زاویه ترییبا  ( باید هوا را 2

 درجه به سمت باال هدایت کنند. 15( باید هوا را با زاویه ترییبا  3

درجه در فصال ساید به سامت ساییو و در  15( باید هوا را با زاویه ترییبا  4

 فصل گیم به سمت باال هدایت کنند.

 24از  4افحه  ( 3الف )-۳-۹-۴-۲بند  ۱۲۸-۳نشییه بی اساس کتاب  جراب:

 اس . صحکح ج گزین        

 

رسواند یا نطط    آب م ی ک  ب  دسواشور  لرل  ا  حداکث  فاصول  اناها (31

 ما  باشد؟   چند سانا یدبا ک ایصال ب  ش

 50د(    ۳۰( ج   ۲۵(ب    ۷۵( الف

 43، افحه 1-، قسمت الف4-3-3-16، بند 16بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح الف گزین     

 

در لرل  کشوو  گاز اگ  جرت ی   داشووا  باشوود، مح  ی   چگرن  باید ( 32

 ی مک  شرد؟

 الف( محل تیا سنگ زد  رود و مجددا جور ار  رود.

 ب( جوش تیا دار باید بیید  رود و مجددا جور ار  رود.

ج( سایتاسای جوش سانگ ز  راود و یک بار دیگی از رو  جوش قبلی، جورا ار  به 

 اورت سیتاسی  انجام گیید.

د( اگی جوش تیا دار، تساات فشااار لوله را تحمل کند نیاز به تیمیم خاااای 

 ندارد.

 51ت، افحه -5-6-5-17، بند 17بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح ب گزین     

 

حوداقو  قط  لرلو  یصلکو  ب ا  یصلکو  آب کف یرنو  آدم رو کو  جهو  عنرر (  33

 لرل  ها  یاسکسای  مررد اسافاده ق ار م  گک د، چطدر باید باشد؟ 

 اینچ 3ب(   الف( نصب لوله تخلیه بیا  تونل آدم رو الزامی نیست

 اینچ 4د(       اینچ 2ج( 

 128لد رشم نشییه قسمت دوم ج  -MD301 01-6بی اساس نرشه رمار   جراب:

 اس . صحکح ب گزین     

 

 اس ؟  صحکح ینفس  ماس  مررد در زی  ها  گزین  از ( کدامک 34



 در این ه از قبل اساات گیفته قیار اسااتفاد  مورد که تنفساای ماسااک( الف

 و  راساته ااابو  و گیم نیم آب با باید راود داد  قیار دیگی  فید اختیار

 .گیدد خدعفونی کامال  
 اختیار  در این ه از قبل است گیفته قیار استفاد  مورد که تنفسای ماساک( ب

 خادعفونی  کامال   و راساته ااابو  و دان آب با باید راود داد  قیار دیگی  فید

 . گیدد

 فید  اختیار در نباید اسات گیفته قیار اساتفاد  مورد که تنفسای ماساک( ج

 . رود داد  قیار دیگی 

 مختلف  افیاد  بیا  تنفساای ماسااک از اسااتفاد  با ارتبا  در محدودیتی( د

 . ندارد وجود

 29، افحه 2-5-4-12، بند 12بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح الف گزین     

 

ها    ما  م بع اسو  محاسونات ح اری ۲۰۰ها   ی سوال  اجاماعات ( مسواح  35

 آ  ها باید:  و سال  اجاماعات 

بااه ب                س یید.الف( به اورت ی پارچه انجام   )

 یید.اورت مسترل انجام س 

( د               ج( بی مبنا  سالو اجتماعات انجام س یید.

 .ییدهتل انجام س   قسمت ها ییسا  بیمبنا

 29، افحه 1-1-2-2-19، بند 19بی اساس کتاب مبحث  جراب:

دیگی به  اگی بیخی از فضااها  سااختما  به ااورت مداوم و از بیخی یرضوکح:

ااورت منرطع اساتفاد  رود، نوع استفاد  از بخش بزرگتی مالا تصمیم گیی  در 

متی میبع  150مورد کل سااختما  اسات، مگی بخش یا بخش ها  کوچ تی بیش از 

باراد در ایو ااورت الزم اسات محاسابات میارتی هی بخش به ااورت مساترل ااورت 

 س یید.

 اس . صحکح ب گزین     

 

لو  بک  دو آویز کوانوال قوابو  انعطواف و حوداکث  خمش ( حوداکث  فواصوووو 10

)گردافاادگ ( کانال در حد فاصو  بک  دو آویز مجاور نسون  ب  حال  مساطک  

 چطدر باید باشد؟

 سانتیمتی ۸سانتیمتی و مداکثی خمش  ۲۰۰( مداکثی فااله 1

 سانتیمتی  16سانتیمتی و مداکثی خمش  ۳۰۰( مداکثی فااله 2

 فااله بیو دو آویز 4سانتیمتی و مداکثی خمش % ۳۰۰( مداکثی فااله 3

 فااله بیو دو آویز  4سانتیمتی و مداکثی خمش % ۲۰۰( مداکثی فااله 4

 M.D.305-11-06  رمار  نرشه( دوم قسمت) ۱۲۸-۶ بی اساس نشییه جراب:

 افتادگی گود مداکثی و متی ۳ آویز دو فااااله مداکثی راا ل طبق یرضووکح :

 . است آنزا فااله ٪۴ مجاور آویز دو بیو مجاز

 اس . صحکح ج گزین     

 

سوانا    ۱۵۰فاضوالب سوکن  آشوازخان  یجار ، از   یق ی  لرل  ب   رل کل   (36

ما  )قا   و افط ( ب  مح  ی  کننده فاضووالب مناط  و ب  آ  دفع م  شوورد، 

 کدامک  از گزین  ها  زی  صحکح اس ؟ 

میلی متی مجزز باراد و    ۴۰الف( ساینک باید به سایفو  به قطی اسامی مداقل 

به منگند  انتراس  ۲میلی متی و راایب  ۵۶۰قطی  فاخااالب آ  با لوله ا  به

 میلی متی بارد.  ۱۰۰یابد و در انتزا دارا  فااله هوایی 



میلی  ۴۰ب( سااینک به ساایفو  نیاز ندارد و فاخااالب آ  با لوله ا  به قطی 

 . یابد انتراس کنند  دریافت محل به ٪۱متی و با ریب 

سااانتی متی به دریافت کنند   120ج( دفع فاخااالب با لوله به طوس بیش از 

 مجاز نیست. 

میلی  50د( سااینک به ساایفو  نیاز ندارد و فاخااالب آ  با لوله ا  به قطی 

 % به محل دریافت کنندگا  انتراس یابد. 2متی و با ریب 

-4-16دوس و ج 86(، اافحه 1-)ت  3-2-4-16، جدوس 16بی اسااس کتاب مبحث  جراب:

 87(، افحه 2-)ب 2-4

  یرضکح:

-16میلی متی و طبق جدوس  40قطی سایفو   86، اافحه 1ت  -3-2-4-16طبق جدوس 

 % است.2مداقل ریب  2ب  4-2-4

 اس . صحکح الف گزین     

 

 ( یع یف زی  م برط ب  کدام قسم  آسانسرر م  باشد؟ 37

وسوکل  ا  مهانکه  اسو  ک  از   یق سوک  بهسو  یا زنجک  ب  سوکسوا  ی مز  -

ایمن  کابک  یا وزن  یعادل )در صوررت وجرد( ماصو  اس  یا در مرقع افزایش 

سو ع  بکش از حد کابک  قف  شوده و ضوم  ف ما  قطع ب ق مریرر آسوانسورر، 

 سکسا  ی مز ایمن  را فعال نماید. 

د(  ج( سیستم ساراروت   ب( بافی  الف( یوا کابیو

 گاورنی

، بند توخایحات کنتیس کنند  م انی ی 7، اافحه 15بی اسااس کتاب مبحث  جراب:

 سیعت )گاورنی(

 اس . صحکح د گزین     

 

( در چاه  یا ............. آسووانسووررها باید یمهکدای  در نظ  گ فا  38

باشود یا از نفر  دود ب  داخ  شوف  و اناطال آ  ب  سای  قسم  ها جلرگک   

 شرد. 

 د( رافت  ج( موتورخانه  ب( اتاقک   الف( سله

 27، افحه 1-6-3-2-21، بند 21بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح د گزین     

 

(  ب ا  اناصاب اندازه کری  گ م کننده مصز  آب گ م مصو ف  افط ، نفر  39

 یرصک  شده ب ا  کری  در داخ  مصز  چطدر اس ؟

 دراد طوس مخز  ۷۵و مداکثی  ۶۰( مداقل 1

 دراد طوس مخز  ۷۵و مداکثی  5۰( مداقل 2

 دراد طوس مخز  80و مداکثی  ۶۰( مداقل 3

 دراد طوس مخز  80و مداکثی  5۰( مداقل 4

  یاددارات   M.D.315-02-2  رامار  نرشاه( دوم  قسامت) ۱۲۸-۶ بی اسااس نشاییه جراب:

 ۶ رمار 

 و  ۵۰ مداقل مخز  داخل به نفوذ که راود انتخاب طور  باید کویل»یرضوکح : 

  «بارد مخز  طوس دراد ۷۵ مداکثی

 اس . صحکح ب گزین     

 



کننده از لرازم بهداشووا  نف  اسووافاده  200در ی  سوواخاما  ادار  با ( 40

 حداق  چند یرال  و چند دساشری  نکاز اس  ؟

 دستشویی 4 –توالت  5( 2دستشویی             8 –توالت  10( 1

 دستشویی 5 –توالت  10( 4دستشویی           16 –توالت  20( 3

 29الف افحه -2-3-2-16جدوس ، 16مبحث  بی اساس کتاب جراب:

 اس . صحکح الف گزین     

 

( کنا ل دود ناشو  از ح یق احامال  در فضواها  سواخاما  ممه  اسو  ب  41

کم  مهنده ها  یصلک    دود باشود یا اینه  ب   رر  نکع  صوررت گک د. در 

 صررت یصلک     نکع  دود چ  الزامای  یرس    اح معمار باید رعای  شرد؟ 

ساطی آ  فضاا درااد  6الف( ساطی سنجی  ها  هی یک از فضااها باید دسات کم 

 بارد.

درااد ساطی  4ب( ساطی آزاد سنجی  ها  بازراو هی یک از فضااها باید دسات کم 

 آ  فضا بارد.

 ج( هی یک از فضاها باید دست کم دو سنجی  بازرو روبیو  هم دارته بارد.

درااد ساطی آ  فضاا   8د( ساطی درها و سنجی  ها  بازراو هی فضاا باید دسات کم 

 بارد.

، 3-3-4-14و راا ل 39، ااافحه 3-3-4-14، بند 14مبحث بی اساااس کتاب  جراب: 

 40افحه 

 اس . صحکح ب گزین     

 

 ( کدام یع یف زی  شام  ساخاما  ها  با اسافاده منططع م  شرد؟ 42

الف( سااختما  ها  رییمسا ونی که اساتفاد  از سااختما  )یا بخشای از آ (، 

روند اساتفاد  وقفه به گونه ا  که در هی رابانه روز، دسات کم د  سااعت در 

بیفتد و بتوا  کنتیس دما در محدود  متعارف زما  اراغاس فضااها را متوقف 

 کید.

ب( اساتفاد  از سااختما  )با تصایف ی ساا (، به گونه ا  که در هی رابانه 

روز، دسات کم د  سااعت در روند اساتفاد  وقف بیفتد و بتوا  کنتیس دما در 

 متوقف کید.محدود  متعارف زما  ارغاس فضاها را 

ج( اساتفاد  از سااختما  )یا بخشای از آ  با تصایف ی ساا (، به گونه ا  که 

در هی رابانه روز، دسات کم د  سااعت در روند اساتفاد  وقفه بیفتد و بتوا  

 کنتیس دما در محدود  متعارف زما  ارغاس فضاها را متوقف کید.

وز، در روند د( ساااختما  ها  رییمساا ونی، به گونه ا  که در هی راابانه ر

اسااتفاد  وقفه بیفتد و بتوا  کنتیس دما در محدود  متعارف زما  ارااغاس 

 فضاها را متوقف کید.

 30، افحه 5-1-2-2-19، بند 19بی اساس کتاب مبحث جراب: 

 اس . صحکح الف گزین     

 

ا  در ایصووال پمپ ب  شوونه  گک  لرل (کدام گزین  در مررد اندازه ل زه43

  س ؟رسان  درس  اآب

تواند مداکثی یک انداز  کوچ تی از قطی لوله اااالی گیی می( انداز  لیز 1

 بارد.

 گیی باید بیابی قطی اتصاس سمپ بارد.( انداز  لیز 2

 گیی باید بیابی قطی لوله االی بارد.( انداز  لیز 3

تواند مداکثی یک انداز  کوچ تی از قطی اتصاااس سمپ گیی می( انداز  لیز 4

 بارد.



 315-01-3قسمت دوم،  نرشه رمار    ۱۲۸-۶بی اساس کتاب نشییه  جراب:

 اس . صحکح ج گزین      

 

( در منا ق سو دسوک ، حداق  قط  لرل  هراکش فاضوالب در عنرر از بام چطدر 44

باید باشود؟ در صورری  ک  اندازه هراکش کما  از ای  مطدار حداق  باشود، 

   مطدار حداق  کجا باید انجام شرد؟یغکک  اندازه لرل  هراکش ب  ای

 میلی متی زیی بام 400اینچ و تغییی انداز  مداقل در  3( مداقل 1

 میلی متی زیی بام 300اینچ و تغییی انداز  مداقل در  3( مداقل 2

 میلی متی زیی بام 400اینچ و تغییی انداز  مداقل در  4( مداقل 3

 میلی متی زیی بام 300مداقل در اینچ و تغییی انداز   4( مداقل 4

 109( افحه 2-قسمت )الف 4-2-5-16، بند  16بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس  صحکح د گزین     

 

ها  خ وج چ  از بک و  و چ  از داخ  ( حداق  شووودت روشووونای  عال   راه45

 اند، چطدر م  باشد؟ نررپ داز  شده

 لوکس 100د(   لوکس 54ج(   لوکس 50ب(    لوکس 10الف(

 108، افحه 7-9-6-3، بند 3بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح ج گزین     

 

 95ها  آب داغ با دما  باالی  از لرل ( ب ا  نصوب فشوارسونو برردو  رو  46

شورد نصوب فشوارسونو با اسوافاده از لرل  سوکفرن  درج  سولسوکرس، یرصوک  م 

  انجام شرد. دلک  ای  کار چکس ؟

( کاهش اثی تغییی ناگزانی فشاار و خالی راد  فشاارسان  در زما  بساته بود  1

 ریی سماور  مخصو  آ .

فشاارسان  و خالی راد  فشاارسان  در  ( جلوگیی  از تماس مساتریم آب دان با2

 زما  بسته بود  ریی سماور  مخصو  آ .

( جلوگیی  از تماس مساااتریم آب دان با فشاااارسااان  و کاهش اثی تغییی 3

 ناگزانی فشار.

 ( هی سه گزینه احیی است.4

 مورد 301-04-5قسامت دوم نرشاه رامار   ۱۲۸-۶نشاییه  بی اسااس کتاب  جراب:

  ۴رمار  

 اس . حصحک ج گزین     

 

قط  اسوووم  لرل  سووو ریز مصز   خک ه آب مصووو ف  در سووواخاما  باید ( 47

  لکا  لرل  3000...................... باشوود و ب ا  مصزن  با گنجایش 

 یصلک  ب  قط  نام  ..................... مناسب اس  .

 متیمیلی 25  –( دست کم دوبیابی قطی لوله آب ورود  به مخز  ذخیی  1

 متیمیلی 25  –ونیم بیابی قطی آب ورود  به مخز  ( دست کم یک2

 متیمیلی 40  –( دست کم دو بیابی قطی لوله آب ورود  به مخز  ذخیی  3

 یمتمیلی 40  –ونیم بیابی قطی لوله آب ورود  به مخز  ذخیی  ( دست کم یک4

-16و جدوس  63اافحه  1-6-3-16بند  3قسامت ث ، 16مبحث  بی اسااس کتاب جراب:

 64، افحه  ث3-6-1



 اس . صحکح ج گزین     

 

( ب  اسواس ضوراب  ق اردادها  م برط ب  مج یا  سواخاما  و شو ای  عمرم  48

حاک  ب  ق اردادها  اج ا  سواخاما ، چنانچ  اج ا  بصشو  از کار ب  اسواس 

 نطش  ها یرس  مج   ب  مصلح  یشصکص ندهد، چگرن  عم  م  شرد؟ 

ا  الف( مجی  م لف اسات میاتب را به اطالع ناظی و میجع اادور سیوانه ساختم

بیساااند و تا واااوس ساسااا بعد از کسااب نظی طیاا اجیا  کار را متوقف می 

 نماید.

ب( مجی  میاتاب را باه طور کتبی باه اطالع نااظی همااهناگ کنناد  و طیاا می 

رساااند و تا واااوس ساسااا )به مدت یک هفته سس از ابالن( اجیا  کار در آ  

 بخش را متوقف می نماید.

از ناظی نمی تواند هیچ بخشاای از کار را  ج( مجی  بدو  کسااب نظی و مجوز

 متوقف نماید.

د( مجی  م لف اسات میاتب را به اطالع طیاا و میجع اادور سیوانه سااختما  

بیساااند و سس از واااوس ساسااا تحت نظارت ناظی سیوا  اجیا  کار را ادامه 

 دهد.

 16، ماد  3-16بند  142، افحه 2بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح ب گزین     

 

ما م بع ق ار  750( ی  شوعن  بان  مل  در شوه  یه ا  با سوطح زی بنا  49

 دارد. گ وه ساخاما  مذکرر را از نظ  مص ف ان ژ  یعکک  نما کد؟ 

 2د(    1ج(    3ب(    4الف( 
اافحه  3و جدوس سیوسات    191،  اافحه  2-4، جدوس پ19بی اسااس کتاب مبحث  جراب:

 190افحه  1-4س پ و جدو 181

 یرضکح:

نوع کاربی  مشاخص می راود، راعبه بانک جزء نوع  190ابتدا مطابق جدوس اافحه 

 کاربی  )ب( محسوب می رود

، درجه انیا  تزیا  را مشاااخص می کنیم که جزء  181ماس طبق جدوس اااافحه 

 متوسط محسوب می رود.

بند  سااختما  نوع ب با توجه به این ه گونه  191در نزایت طبق جدوس اافحه 

متی میبع اسات،  2000و درجه انیا  تزیا  متوساط و زیی بنا  مفید کمتی از 

 محسوب می رود. 3از نظی میزا  ایفه جویی جزء گیو  

 اس . صحکح ب گزین     

 

اناصواب کودامکو  از منوان  زی  ب ا  انودازه گک   لرلو  هوا  آب بوارا     (50

 صحکح اس ؟

 ساله  30الف( مداکثی بارندگی روزانه در یک دور  بیگشت 

 میلیمتی در ساعت 100ب( مداکثی بارندگی 

 ساله 20ج( مداکثی رگبار لحظه ا  در یک دور  بیگشت 

 ساله 50د( مداکثی بارندگی در یک ساعت در یک دور  بیگشت 

 122، افحه 3-الف-1-2-6-16، بند 16بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح د گزین     

 



( کدام گزین  در مررد اریفا  ن دبا  دو   ف  در حال  باز و اسووافاده  51

 از ن دبا  ی    ف  قاب  حم  صحکح اس ؟ 

درجه که ت یه  75با زاویه کمتی از   -متی بیشاتی باراد 5/3الف( نباید از 

 گا  تحتانی با سطی مبنا ایجاد کند مجاز است.

رجه که ت یه گا  تحتانی د 90با زاویه  -متی بیشااتی بارااد 4ب( نباید از 

 با سطی مبنا ایجاد کند به هیچ وجه مجاز نیست.

درجه که ت یه گا  تحتانی  90با زاویه  -متی بیشااتی بارااد 3ج( نباید از 

 با سطی مبنا ایجاد کند با رعایت ریایط ذکی رد  مجاز است.

 در کارگا  در هی اورت مجاز نمی بارد. -متی بیشتی بارد 5/2د( نباید از 

 7-3-7-12و بند  4-3-7-12، بند 53، افحه 12بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح ج گزین     

 

( پارککنگ سواخامان  دارا  اسوا ینهل  خشو  م  باشود، ضومنا ای  پارککنگ 52

سوانا  ما  م  باشود، چهار   اح ب ا  ای   50دارا  سوطف کا ب ب  اریفا  

پارککنگ سوکسوا  اعالم ح یق ب  شو ح زی    اح  ک ده اند. کدام   ح از نظ  

ا  آب هرا اقاصوااد  ارجح م  باشود؟ ) در اسوا ینگل  خشو  در لرل  ها ب  ج

 ق ار دارد( 

 سکسا  هشدار خردکار و اعالم خط  -1  اح شماره  -

سوکسوا  هشودار خردکار و اعالم خط  و نصوب دیهارر در سوطف  -2  اح شوماره  -

 اصل 

سوکسوا  هشودار خردکار و اعالم خ  و نصوب دیهارر در سوطف  -3  اح شوماره  -

 کا ب

ط  و نصوب دیهارر در سوطف سوکسوا  هشودار خردکار و اعالم خ -4  اح شوماره  -

 اصل  و کا ب

 3ج( طیا رمار    1ب( طیا رمار    4الف( طیا رمار  

 2د( طیا رمار   

 198، افحه 3-7-3-11-3، بند 3بی اساس کتاب مبحث  جراب:

سارکینگ ها  بساته باید مجزز به سایساتم اعالم مییق خودکار و راب ه  یرضوکح:

و مطابق مریرات آتش نشااانی و بارند  خودکار تایید رااد  بارااند. همچنی

ساانتی   80در سارف کاذب با ارتفاع باالتی از   (NFPA-72)اساتانداردها  مییق 

 متی و یا سرف ها  کاذب سیخطی نصب آر ارساز )دت تور( الزامی است.

 اس . صحکح ب گزین     

 

 آب سووکسووا  از مسووهرني ویالي ی  یرالاهاي یانههاي فالت یغذی  ب اي (53

 80یانهها  فالت ب اي روزان  ک  نکاز صورریي در. مي شورد  اسوافاده خاکسوا ي

 لکا  چند ی یکب ب  خاکسوووا ي آب مصز  حج  حداکث  و حداق  باشووود، لکا 

 باشد؟ باید

( 4        285و  190( 3       240و  160( 2          240و  190( 1

 285و  160

 188افحه  ،1-2-9-بند پ، 16بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 اس . صحکح الف گزین     

 

( از نصواب وسوای  گازسورز خراسوا  ای  ک  در مح  پکش بکن  شوده در نطشو  54

گازرسوان  سواخاما  ب ا  آبگ مه  زمکن ، آبگ مه  فرر  دیرار  نصوب کند، 

 در ای  صررت کدامک  از گزین  ها  زی  صحکح اس ؟ 



  الف( در اورت مناسب بود  محل مش لی وجود ندارد

 ب( هیچ مش لی وجود ندارد

 مجاز به نصب نیستج( نصاب 

 د( در اورت مطابرت مجم آب گیم در گیدش بدو  ار اس است.

 16ت، افحه -5-2-1-17، بند 17بی اساس کتاب مبحث جراب: 

 اس . صحکح ج گزین     

 

 ( کدامک  از گزین  ها  زی  صحکح اس ؟ 55

الف( را  دساتیسای به دساتگا  ها  تاسایسااتی رو  بام نباید مساتلزم باال 

 سانتیمتی بارد. 50رفتو از موانعی به ارتفاع بیش از 

 کیلوساس اس نسبی است. 103ب( فشار کار دیگ بخار سیفشار مداکثی 

 1/0ج( مردار تعویض هوا  م انی ی فضااها  خالی از انساا  نباید کمتی از 
 لیتی در ثانیه بی متیمیبع از سطی افری هی فضا بارد.

ید  به فضااها  دیگی سااختما  در ااورتی د( بازگیدانی هوا  اساتخی سایسورا 

 % رطوبت زدایی رد  بارد.65مجاز است که تا 

 44ب، افحه -9-4-4-14، بند 14بی اساس کتاب مبحث جراب: 

، بند 14تعییف دیگ  اافحه    2-14، بند 35اافحه    2-الف-4-6-3-14بند   یرضوکح:

 . 43ب، افحه -14-4-4-5

 اس . صحکح ج گزین     

 

 ( کدام ی  از گزین  ها  زی  صحکح اس ؟ 56

الف( بیا  جلوگیی  از زناگ زدگی لولاه هاا  گااز توکاار، باایاد یاک دور توا  

 سیچی رد  و رو  آ  سیایمی زد  رود.

اگی در اثی انجماد گازها  محبوس راااد  در جورااا ار  لوله کشااای گاز ب( 

میلیمتی باراد، جوش قابل  5طبیعی، قطی مجتمع مفی  ها  ایجاد راد  بیش از 

 قبوس نیست.

ب( اگی در اثی انجماد گازها  محبوس راااد  در جورااا ار  لوله کشااای گاز 

د، جوش قابل میلیمتی بارا  5طبیعی، قطی مجتمع مفی  ها  ایجاد راد  بیش از 

 قبوس نیست.

ج( لوله گاز توکار که به وسایله مصاالی ساختمانی سورید  رد  است، در هیچ 

ساانتیمتی دیگی  20مالت )متی در تراطع ها( نمی تواند در فاااله کمتی از 

 لوله ها  تاسیساتی قیار گیید.

سااااانتیمتی   30د( عمق لولاه هاا  توکاار در میاا  و امثااس آ  باایاد ماداقال  

 بارد.

 ، قسمت )ب( 5-6-5-17، بند50، افحه 17بی اساس کتاب مبحث  جراب:

 47قسمت الف ، افحه  2-5-5-17گزینه الف طبق بند یرضکح : 

 47، افحه  13-4-5-17گزینه ج طبق بند 

 46، افحه  10-4-5-17گزینه د طبق بند 

 اس . صحکح ب گزین     

 

 بکشا  اس  ؟مطاوم  ح اری  کدام ی  از مصالح زی  ( 57

 کیلوگیم در متی م عب 1450( سیلی و  خمیی  با وز  مخصو  خشک 1

 کیلوگیم در متی م عب 1000اندود داخلی با وز  مخصو  خشک کمتی از ( گچ2

 کیلوگیم در متی م عب 1000( سفاس با وز  مخصو  خشک 3

 کیلوگیم در متی م عب 1100( افحه سیمانی سلولز  با وز  مخصو  خشک 4



تا  209اافحه  7سیوسات  و   27اافحه   2-19، بند 19مبحث  بی اسااس کتاب ب:جرا

 38افحه  1-1-2-3-19و بند  219

توجه راود که ساواس مراومت میارتی را خواساته اسات و طبق تعییف  یرضوکح:

مرااومات میارتی ،خااااییاب هادایات میارت باا مرااومات میارتی رابطاه ع س دارد 

بنابیایو کمتییو خاااییب هدایت میارت ، بیابی بیشاااتییو مراومت میارتی 

 خواهد بود 

 اس . صحکح د گزین     

 

 اس ؟ صحکح کانال داخ  در س مایي کری  نصب مررد در گزین  کدام( 58

 .گیید قیار کاناس در داخل باید کنتیس ریی ( هموار 1

 .گیید قیار کاناس خارج در باید کنتیس ریی ( هموار 2

 .گیید قیار کاناس خارج در باید کنتیس ریی بارد  DX( اگی کویل 3

 .گیید قیار کاناس داخل در باید کنتیس باردریی  DX( اگی کویل 4

 اس . صحکح د گزین     

 ( سصا  مرجرد در آب شام  کدام مراد معدن  زی  اس ؟ 59

د(  ج( کلسیم و منیزیم  ب( سدیم، کلسیم و منیزیم الف( کلسیم و سدیم

 سدیم و منیزیم

 عناای تعییو کنند  سختی آب، کلسیم و منیزیم هستند.  یرضکح:

 اس . صحکح ج گزین     

 

 ( بصار من د دما پایک ، در کدام قسم  از ی  سکه  ین ید واقع اس ؟ 60

 ب( خط م ش     الف( خط گاز دان

 د( خط مایع     ج( خط دهش

 بی اساس درس تیمودینامیک جراب:

 اس . صحکح ب گزین     

 

 

 

 

 

 

 


