
( تایید غیر واقعی میزان عملیات انجام شدد  هت  تظیی  ودت ت ویدعی  یا 1

 مدا ک مشابه دیگر مشمتل کدام یک از مجازات های انتیامی می باشد؟ 

الف( اخطار کتبی تا پنج ساا  حرومحت  حقت  ا  اساتدا ا ا  پوما ا اغتلا  

 م ضبط آن  ر  را  حدت حرومحت .

حاا م  3اسااتدا ا ا  پوما ا اغااتلا  دا حدت لدات  ب( حرومحت  حقت  ا  

 سا  م ضبط پوم دا اغتلا  دا حدت حرومحت . 5لداکثو 

 ج( تقدتخ کتبی دا  رج  ر پوم دا عضقی   ر » ظام حهندسی استان«

 ( حرومحت   ائم ا  عضااقی  » ظام حهندساای اسااتان اا« م ادطا  پوما ا 

 اغتلا 

ج د -91ندساای م کنتو  ساااخت اند حا ا دواساااک کتاب تا قن  ظام حههتاب: 

د م یا طبق اصاااهلتا م اده تا تا قن  ظام 96صااادرا  90م حا ا  97صااادرا 

 9د صدرا  7د غ ارا  2تس  )الف( دند   91حهندسید اصهلتا حا ا 

 اس  وحیح ب گزیظه    

 

د    150ایظچ با اتصال فلظجی و کالس فشا    6(  طتل شیر کشتئی فتالدی سایز  2

 متر اس ؟ چظد میلی 𝐀𝐒𝐌𝐄ندا د استا

 292 (                  403ج(    267ب(   419الف( 

 48د صادرا  2( ب=2-8-2-2جلد ام د جدم  ) 128_1دو اسااک کتاب  راویا هتاب: 

  75ا  

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

( د  طراحی شدددیا  ا  د  محتطهر برای جرور سدددریز و همزمان دو ن ر د  3

 متاقز ایطرا یر شیا  ا  و عرض آن نباید به ترتیا: 

 رصااااد م   8ب( دتش ا    حتو داغد 8/1 رصد م ک تو ا   5الف( دتش ا  

 حتو داغد. 20/1ک تو ا  

 رصااااد م   5 ( دتش ا    حتو داغد 5/1 رصد م ک تو ا   8ج( دتش ا  

 حتو داغد. 5/1ک تو ا  

 9-4-2-2-21د دند 21د صدرا 21دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح الف گزیظه    

 

مترمربز یک دسددتگا  ینین نصددا  55( اگر د  یک واحد مسددنتنی به مسدداح  4

 شتد:

حتو ا  حرا   م کش   5/0الف( حرا  توار یتو   ریهاا تااحتو اقا لاداتا  داایاد  

 غد.فاصلا  اغتا دا

ب( دوا  تااحتو اقا ا   اخا  داایاد یان  ااا اا داا  م دادمن حاا   داا فضااااا  

 حجامر  ر  ظو یوف .

 ج( داید اقا  حقر   تا  پکتج حسقت ا ا  اقا  آ ا  تاحتو یو  .

 (  ر صاقرتی کا اقا  ز م دوا   ساتهاا ا  طویق کا ا  مرم   اقا دا طق  

 حتو تاحتو یو  د حجا  اس . 5لداکثو 

 65د صدرا 3-د تس   7-5-7-17د دند 17دو اساک کتاب حبرث هتاب: 

 اس . وحیح ر گزیظه    

 



 100کا گر و کا مظد مرد و  200( د  یک سدداجتمان وددظعتی که قرا  اسدد  5

کا گر و کا مظد جان  مشددلتل به کا  شددتند حداق  چه تعداد فالل والت یا 

 فالل تانک باید نصا شتد؟ 

 ( لاداتا  اهاار ج( لدات  غش عد  ب( لدات  سا عد  الف( لدات  پنج عد 

 عد 

 29الفد صدرا -2-3-2-16جدم  د 16دو اساک کتاب حبرث هتاب: 

 اس . وحیح ر گزیظه    

 

آیا دسدتگا  با سدتج  مایز یا گاز نباید تح  هیچ شدرایر د  اتاو جتاب ( 6

نصدا شدتد ؟ و د  ودت ت نصدا آن د  یا کیظو جصدتودی باید دسد  ک  د  چه 

 ا ت اع باالتر از کف قرا  گیرد ؟

 حتو 6/2 –تقا د  صب غق  ( حی1

 حتو 4/2 –(  باید  صب غق  2

 حتو 8/1 –تقا د  صب غق  ( حی3

 حتو 8/1 –(  باید  صب غق  4

- 5-3-14م تس   پ دند  30صادرا   3-4-3-14دند د 14حبرث  دو اسااک کتاب هتاب:

 33صدرا  4

 اس . وحیح د گزیظه    

 

فتالدی ( حداق  قطر نامی کلنتت  آب سدرد و گرم مصدرفی از لتله و فیتیظو 7

 گالتانیز  باید چظد ایظچ باشد؟

1 )3   2 )4   3 )2   4 )2
1

2
 

 ۵۴ ا  ۳۴ صدرا( ۴) ب-۹-۱۴-۲-۲ دخش ۱۲۸-۱ دو اساک  رویا هتاب:

 اینچ( داغد. 3حتلت تو ) ۸۰ دوادو داید کم س  کلکتقر  احی تطو» تتییح :

 اس . وحیح د گزیظه    

 

 ( کدامیک از گزیظه های زیر وحیح اس ؟ 8

الف( ایو فاصالا ا تها  لقلا آب حصاوفی دا ساتنن دتش ا  لد حراخه غادا  ر 

 حقورات حلی ساخت ان داغدد حی تقا د حستقت ا دا ستنن مص  غق .

ب( تنها لقلا اا  فلز  آب حصاوفی سااخت ان  ریتو حسا لا ا قبا  م ا بساا  

 پلت و  ام ایو احکان را داید  ر  ظو یوف .  ی غق د م دوا  لقلا اا  

ج( ایو فراار ا راباب غبکا آب رسا ی حصوفی غهو  دا ساخت ان کافی  باغندد 

 استدا ا ا  پ پ حستقت ا رم  لقلا ا رباب دهحا   اس .

 حتو ستقن آب داغد. 5/2 ( لدات  فرار آب  ر پر  غتواا  آب خقر  داید 

 59د صدرا 6-پ-2-5-3-16ند د د16دو اساک کتاب حبرث هتاب: 

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

د  اسدتاندا د  رانتخاب و و فتالدی گالتانیز  برای سداج  کانال هتا( د  9

𝑨𝑵𝑺𝑰  ؟ باشد مترمربزهرم گالتانیزاسیتن حداق  باید چظد گرم بر 
          ۶۰ج(             ۲۵۷ب(             30الف( 

)  ۱۸۴ 

( د صادرا 5تسا   پ)  2-2-4-2جلد ساقم دند   128_3کتاب  راویا  دو اسااک هتاب: 

 17ا   6



 اس . وحیح د گزیظه    

 

( د  لتله کشددی گاز سدداجتمان های مسددنتنی و ادا یر زاویه قتس لتله و 10

 شعاع انحظای قسم  داجلی جمیدگی لتله چقد  باید باشد؟ 

ا رنا   اخ   رجا داغاااد. غااابا    90الف( تقک خ تدیی  باید دتراااتو ا  

 دوادو تطو خارجی لقلا داغد. 5خ تدیی  باید ک تو ا  

 رجا داغاد. غابا  ا رنا   اخ  خ تدیی  135ب( تقک خ تدیی  باید دتراتو ا  

 دوادو تطو خارجی لقلا داغد. 5 باید ک تو ا  

 رجا داغاد. غابا  ا رنا   اخ  خ تدیی  90ج( تقک خ تدیی  باید دتراتو ا  

 دوادو تطو خارجی لقلا داغد. 6 باید ک تو ا  

 رجا داغاد. غابا  ا رنا   اخ  خ تدیی  135 ( تقک خ تدیی  باید دتراتو ا  

 دوادو تطو خارجی لقلا داغد. 6 باید ک تو ا  

د تسا   اا  )ت( م  4-12-17د دند 104د صادرا 17دو اسااک کتاب حبرث  هتاب:

 )ث(

 اس . وحیح ر گزیظه    

 

تا د  سدداجتمان نتع دو دم ر کا برد با تیله ( د  کانال کشددی تتزیز ه11

های متازی و دم ر با تیلده های متقداب  کا برد هر یک از اید دم رها کدام 

 اس ؟ 

 الف(  حپو دا تتلا اا  حقا   دوا  تط  م مص  جویان حناسب اس .

  حپو دا تتلا اا  حتقاد  دوا  تنظتم تدریجی حقدار اقا حناسب اس . -

 اا  حقا   دوا  تنظتم تدریجی اقا حناسب اس .ب(  حپو دا تتلا 

  حپو دا تتلا اا  حتقاد  دوا  تط  م مص  جویان حناسب اس . -

ج(  حپو دا تتلا اا  حقا   فقط  ر کا ا  اا  دا سااطم حقط  کقان کاردو  

  ار .

 حپو دا تتلا اا  حتقاد  دوا  کا ا  اا  دا ساااطم حقط  دزرن حناساااب  -

 اس .

 تتلا اا  حقا   دوا   صب پر   ریها اا  اقا حناسب اس . (  حپو دا 

  حپو دا تتلا اا  حتقاد  فقط دوا  تط  م مص  جویان اقا حناسب اس . -

صادرا    2م  1د تسا   الف حقر  (۷-۵-۴-۲) دند د ۱۲۸-۳ دو اسااک  راویا هتاب:

 30ا   11

 اس . وحیح الف گزیظه    

 

زمان با آغاز عملیات اهراییر برای  ف  ( د  یک کا گا  سداجتمانی و ه  12

و آمد کا گران و دسدترسدی به طبقات یک  ا  یله متق  با عرض یک متر ساجته 

شددد  اسدد . د  اید وددت ت حداق  یتظای کف و حداکفر ا ت اع یله ها چظد 

 سانتیمتر اس ؟

 14م  28( 4 22م  30( 3 22م  28( 2 24م  30( 1

 54صدرا ر تس   )الف( 2-4-7-12د دند 12حبرث  دو اساک کتاب هتاب:

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

( د  تعیید حدود وددالحی  و فرفی  اشددخاو حقتقی که به وسددیله سددازمان 13

مدیری  و برنامه  یزی کشدت  تعیید فرفی  و تشدخیص ودالحی  می شدتندر کدام 



گزیظه برای فرفی  اشددتلال به کا  متظدسددی جدمات طراحی یا محاسددباتی د  

 یروژ  های غیردولتی وحیح اس ؟ 

عبارت اساا  ا  تقان م احکان ارائا الف( ظوفت  اغااتلا  دا کار حهندساای 

خدحات حهندسای تقساط اغاخاق لققتی  ارا  پوما ا اغاتلا   ر حدت ین ساا  

 ت ام

ب( ظوفت  اغاتلا  دا کار حهندسای عبارت اس  ا  تقان م احکان ارائا خدحات 

حهندسااای تقساااط اغاااخاق لققتی  ارا  پوما ا  ر  مرا اجوا  کار طوالی 

 ساخت ان 

ا کار حهندساای کا عبارت اساا  ا  تبدا  کار م سااطم ج( ظوفت  اغااتلا  د

  یودنا دا ضویب ین حراسبا حی غق .

 ( ایو ظوفت  حتناساب دا تبدا  اعضاا   ارا  احتتا  اس . ا  حج ق  ظوفت  

 اغخاق  ارا  صهلت  دا ضویب حتناسب  ر  مرا ا جام کار حراسبا حی غق .

 30د صدرا 1-3-6د دند 2دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح الف گزیظه    

 

 کداندال  عبت   براي(  گیر)لرز   انعطدا   قدابد   قطعده  طتل  حدداکفر  و  حدداقد   (14

   باشد؟ مترمیلی چظد باید ترتیا به ساجتمان انبساط د ز از

  ۲۵۰ م ۱۲۰( الف

    ۲۵۰ م ۱۰۰( ب

   200 م ۱۰۰ ج(

 200م  120 ( 

 30ا  22د صدرا  ۱۰-۵-۴-۲ دخش ۱۲۸-۳ دو اساک کتاب  رویاهتاب: 

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

های قائ  چدنی ر فتالدی ر مسدی و یالسدتینی سداجتمان طبب مبح  ( بسد  لتله15

 مقر ات ملی ساجتمان بتتر اس  به ترتیا از چه نتع باشد ؟ 16

 فلنج-کقرپی-آمیز-( یتوا2آمیز                      -کقرپی-کقرپی-( پایا1

-کقرپی-آمیز- ار( عاایق4کقرپی                     -آمیز-کقرپی-یتوا(  3

 قرپیک

-7-16)الف(د 1-3-7-16م دنداا    3-7-16د دند 16حبرث  دو اساااک کتاب هتاب:

 138م  137)الف(د   صدرا 4-3-7-16)الف(د 3-3-7-16)الف(د 3-2

 اس . وحیح ر گزیظه    

 

 ؟ نیس وحیح ( کدامیک از گزیظه های زیر 16

  رجا سلستقک اس . 74الف( لداکثو  حا  اقا  دویر   اخ  کا ا  یهی 

  رجا سلستقک حقامم داغد. 74ب( جنس م پقغش ر گ  ریها اقا داید تا  حا  

 رجا ساالسااتقک   120ج(  حا  اقا   اخ  کا ا  تاد  ا بطاف فلز   باید ا   

 دترتو داغد.

 تو فلز د دوا  اتصاااا  دا  ( طق  کا ا  ا راااباب تاد  ا بطاف فلز  یا 

 حتو دترتو داغد. 25/4 ریها اقاد  باید ا  

 71بد صدرا -3-3-6-14د دند 14دو اساک کتاب حبرث هتاب: 

 اس . وحیح الف گزیظه    

 



( چظانچه یا کیظو یک سداجتمان مجتز به سدیسدت  اسد ریظنلر نتع جشدک باشددر 17

لر جشدک د  لتله ها به کدامیک از گزیظه های زیر ودحیح اسد ؟ ) د  اسد ریظن

 های آبر هتا قرا  دا د(

الف( اساتدا ا ا  ساتساتم کراف م اعهم خق کار م سااحا ا ارادار  ساتی الزاحی 

 اس .

ب( اساتدا ا ا  ساتساتم کراف م اعهم خق کار م سااحا ا ارادار  ساتی اختتار  

 اس .

خق کار ج( اساتدا ا ا  سااحا ا ارادار  ساتی الزاحی ملی ساتساتم کراف اعهم 

 اختتار  اس .

 ( اساتدا ا ا  ساتساتم کراف م اعهم خق کار الزاحی ملی سااحا ا ارادار  ساتی 

 اختتار  اس .

د 5-2-11-3م دند  198د صاادرا 3-7-3-11-3د دند 3دو اساااک کتاب حبرث  هتاب:

 194صدرا 

 اس . وحیح الف گزیظه    

 

و فایدالب با قطر ( چظانچه به متازات لتله گازر لتله غیرفلزی مدفتن آب 18

ایظچ عبت  کظدر تح  شدرایر جاور حری  لتله گاز  ا حداکفر تا  10کمتر از 

 چظد سانتیمتر می تتان کاهش داد؟ 

 40 (    35ج(    30ب(   25الف( 

 171د صدرا 10-4-د جدم  پ17دو اساک کتاب حبرث هتاب: 

 اس . وحیح ر گزیظه    

 

 به کا گا  محتطه از فرغتن  تتسدر مصدالح حم   براي که شدیبدا ي  ا  طتل (19

 اسدت اد  مت د دا د قرا  تراز محتطه از باالتر سدانتیمتر 80که  همنف طبقه

 باشد؟ نمي تتاند زیر مقادیر از یک کدام مي گیرد قرا 

   حتو  5.6( 1

   حتو 4.6( 2

    حتو 5( 3

 حتو 4( 4 

 55د صدرا 5-5-7-12دند د 12دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح د گزیظه    

 

( شدن  زیر انشدعاب از یک کانال گرد با د ز ما ییچ  ا با اسدت اد  از 20

دهد. د  کدام نشددان می  (Saddle)الیه زید اسددبی 

  ؟ نیس  حال  اهرای انشعاب مجاز

1 )cm 40=  D 

2 )cm 50=  D 

 (  ر او  م لال  حجا  اس .3

 ین ا   م لال  حجا   تس . (  ر اتچ4

 ۴-۶-۴-۲دند  ۱۲۸-۳ راویا دو اسااک کتاب  هتاب:

 18ا   9صدرا 

 اس . وحیح ب گزیظه       

 



د  سدداز  بتظی سددامانه های مظاسددا د  مقاب  ان جا ر چرا میلگردهای (  21

 ممند اس  مظاسا نباشظد؟ S 500جاو با مقاوم  تسلی  باالتر از 

 (  یوا ضویب ارتجاعی آ ها ح کو اس  ختلی دترتو داغد.1

 (  یوا ح کو اس  غک  پذیو  حقر   تا  را  داغتا داغند.2

 ح کو اس  ک تو داغد.(  یوا حدم  دوغی آ ها 3

 (  یوا ضویب ارتجاعی آ ها ح کو اس  ک تو داغد.4

 57صدرا ر 2-5-4-21دند د 21حبرث  دو اساک کتاب هتاب:

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

کدام گزیظه د  مت د نصدا دسدتگا  گرم کظظد  مسدتق  شدام  یک کت   بسدته  (22

شددن به فادای سداجتمان و دمظد  هتا که هتا  ا از طریب کانال یس از گرم 

 می فرستد وحیح اس ؟

(  ر رااوماا   ساتوسای ساالو ساتن ا حجا  اسا  م اقا  تا ا کقرا حی تقا د 1

 ا  یاراژ تاحتو غق .

(  ر رااوماا   ساتوسای ساالو اجت اعات حجا   تسا  ملی اقا  تا ا کقرا حی 2

 تقا د ا  یاراژ تاحتو غق .

حجا  اسا  م تاحتو اقا  دویرا   (  ر رااوماا   ساتوسای ساالو اجت اعات3

 کقرا ا  ل ام حجا  اس .

(  ر رااوماا   ساتوسای ساالو اجت اعات حجا   تسا  م اقا  دویرا  کقرا 4

  باید ا  یاراژ تاحتو غق .

د 7-9-8-14دند  م 101صاادرا  ر 6-9-8-14د دند 14حبرث  دو اساااک کتاب هتاب:

 102صدرا 

 اس . وحیح د گزیظه    

 

 د  لتله کشی گاز ستج  برای مصا   ساجتمان های جانگی و عمتمی: ( 23

حداکفر فشدا  گازر حداکفر قطر لتله و حداکفر اف  فشدا  گاز بید  گتالتت  

 و دستگا  های گازستز چقد  اس ؟ 

حتلی حتو سااتقن  15 –اینچ(  4حتلت تو ) 100 -حتلی حتو سااتقن آب 196الف( 

 آب

حتلی حتو سااتقن  7/12 -اینچ( 4حتلی حتو )  100  -حتلی حتو سااتقن آب 176ب( 

 آب

 حتلی حتو ستقن آب 42 –اینچ(  6حتلی حتو ) 150 -دا د 2ج( 

 حتلی حتو ستقن آب 15 –اینچ(  6حتلی حتو ) 150 -دا د 2 ( 

 28د صدرا 5-1-4-17م  4-1-4-17د دند 17دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

( با تعلیب ینی از اعادای هیات  ئیسده سدازمان نیام متظدسدی سداجتمان 24

اسددددتدانیر هیدات مددیر  برای انتخداب هدایگزید فر  یدک مدا  بده تتافب الزم 

 نرسید  اس . د  مت د چگتنگی اقدام کدام گزیظه وحیح اس ؟ 

الف( دا تقجا دا رغاتا م یوما تخصاصی عضق تبلتق غداد عضق علی البد  ا ان 

 یهزیو م   ر اتات رئتسا خقااد غد.رغتا جا

ب( غاقرا  حوکز  حکلف اسا  پس ا  اعهم فقر  حواتب تقساط اتات حدیواد ظوف 

 ین حاا عضق جایهزیو را ا  دتو اعضا  اتات حدیوا تبتتو م حبوفی   اید.



ج( اتاات حادیوا ظوف یان حااا حواتاب را داا غااااقرا  حوکز  حنبکس   ق ا م 

جایهزیو  ر اتات رئتساا را تبتتو م حبوفی حی غاقرا  حزدقر دهفاصالا عضاق 

   اید.

 ( اتات حدیوا ظوف ین حاا حواتب را دا غاقرا  حوکز  اعهم م غاقرا  حوکز  

 تز ظوف ین حاا عضاااق جایهزیو را ا  دتو اعضاااا  اتات حدیوا حبوفی حی 

   اید.

 د صادرا2د تبصاوا 71دو اسااک کتاب تا قن  ظام حهندساید اصاهلتا حا ا هتاب: 
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 اس . وحیح ب گزیظه    

 

 اس ؟  یحوح یرز یها یظهاز گز یککدام( 25

یا  فقط دا اسااتدا ا ا   یان ر  حان دوتوار دق ن جو ی راات یشالف( آ حا

 ر ح کو اس .دا تلیح ۱۰۰فرار سنج حدرج لداکثو تا 

 . تس   ی رت یشدا آ حا تا  یا     ب( دبد ا  دوتوار

یا  تنها دا حرااادا غا ارا  یاندق ن جو ار ر  حان دوتو ی رات یشج( آ حا

 اس .  یا دا ا کنتقر تاد  دورس

تقا د دا اساتدا ا ا   ییا  ح یان ر  حان دوتوار دق ن جو ی رات یشآ حا ( 

 ا جام غق .دار  تلیح ۲۵فرارسنج حدرج لداکثو تا 

 57صدرا د  2م  1د حقار  5-6-17د دند 17دو اساک کتاب حبرث هتاب: 

 اس . وحیح د گزیظه    

 

ایظچ  8و  6ر 4د  تتن  آدم  و سدده لتله فتالدی بدون عایب به قطرهای  (26

 وی تنیه گا  مشدترک قرا  گرفته اند حداکفر فاودله افقی بید دو تنیه گا  

 مجاو  چظد سانتی متر باید باشد؟

 580 (    430ج(    520ب(   300الف( 

م اساتدا ا ا  جدم   141د صادرا 3-5-7-16د دند 16حبرث دو اسااک کتاب هتاب: 

 142د الفد صدرا 16-7-5-1

 اس . وحیح ر گزیظه    

 

ایظچر   2اتصال د  لتله کشی فتالدی آب گرم با دمای یایید تا قطر اسمی    (27

 و د  لتله کشی فتالدی بخا  یرفشا  از چه نتعی باید باشظد؟

   دا ا   -( جقغی م فلنهی 2      دا ا   -(   دا ا 1

  

 فلنهی -( جقغی4   جقغی م فلنهی  –(   دا ا  3

د 4-م الف 3-د تساا   اا  الف7-3-10-14د دند 14حبرث  دو اساااک کتاب هتاب:

 125م 124صدرا 

 اس . وحیح ر گزیظه    

 

 مّلی  مقر ات  مبداحد   الزامدات  از  تخلف  بر  مبظی  اجطدا یده ای  ( چظدانچده28

 وداد   مسدنتنی یک واحد برای باز س طر  از سدازگا ی عدم حن  یا و سداجتمان

 اس ؟ وحیح زیر های گزیظه از کدامیک گرددر

 . دار  مجق  حسکق ی مالد فومش داد  ا  حردم یتی الف(
 خویدار  دا را تخلف اخطاریا یا لکم ا   سااخا ین حالن کا غااوایطی ب(  ر

دو   ا  را خویدار ا  حبتبو غاادا تأیتد  سااخا ین  های   ر م  اد ترقی 

 حبالث  الزاحات دا حطادق را تب توات م اصااااهلات کلتا حساااا قلتا  اینکاا



 آن  فومش لق  اد ترقی  دا رک دا یتو د عهدا حی دا سااااخت ان حلی حقورات

  ار . را

 ج( حالن لق فومش  آن مالد را  دار .

 .اس  صرتم  م او ۳ م ۲  ( یزینا اا 

 14د صدرا 4-12-2-22د دند 22دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح د گزیظه    

 

( آیا برای دسدددتگا  های با سدددتج  مایز یا گازر که د  طبقات مختلف 29

 ساجتمان قرا  دا ند می تتان دودکش مشترک نصا کرد؟ 

الف( ایو ا ا  ساتهاا اا یا ساق  داغند حی تقان  م کش حرتوط طوالی م  صب 

 کو .

ب( ایو اقا  التواق م  ساتوسای دو او  ساتهاا ا  خارج ا  سااخت ان داغادد 

  م کش حرتوط  اغ . حی تقان

 طبقا حجا  اس . 5ج(  م کش حرتوط فقط تا 

 ( ایو ا ا  ساتهاا اا دا ساقخ  حای  داغند حی تقان  م کش حرتوط طوالی م 

  صب کو .

 71د صدرا 3-1-8-17د دند 17دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

میلیمتر و  2500و عمب  1500یک بیما سدتان چتا  آسدانسدت  با عرض   ( د 30

میلیمتر بده  2200بدا ا ت داع  میلیمتر و 1200حدداقد  عرض بدازشددددت د  کدابید 

وددت ت گروهی و  وبروی ه  قرا  گرفته اند کدام گزیظه د  مت د عمب  اهرو 

 مقاب  و ودی آسانست  وحیح اس ؟ 

 حتو 5/2 (    وحت 3ج(   حتو  5ب(   حتو 5/3الف( 

 4-1-2-2-15د جدم  12د صدرا 15دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

  اس ؟ وحیح آسانست  چا  کف آب تخلیه مت د د  گزیظه کدام (31

  .اس  حجا  ساخت ان دهداغتی فاضهب کریلقلا غبکا دا تخلتا حستقتم اتصا (  1

  .داغد  توحستقتم داید ساخت ان دهداغتی فاضهب کریلقلا غبکا دا تخلتا اتصا ( 2

 کرایلقلا غابکا دا آن حساتقتم اتصاا  تخلتاد دوا  پ پ ا  اساتدا ا صاقرت  ر( 3
  اس  حجا  ساخت ان دهداغتی فاضهب

 کرایلقلا غابکا دا آن حساتقتم اتصاا  تخلتاد دوا  پ پ ا  اساتدا ا عدم صاقرت  ر( 4
 اس  حجا  ساخت ان دهداغتی فاضهب

 ۷تس   الف صدرا  2-9-1-16د دند  16 دو اساک کتاب حبرث  :هتاب

 .اس  وحیح ب گزیظه    

 

د  وددت ت اسددت اد  از البی تتتیه شددد  برای محافی  یلنان د  برابر ( 32

  دودر حداق  مقاوم  دِ  البی به یلنان د  برابر آتش باید چقد  باشد؟

  تتقا  20( 1

 ساع  1( 2

 ساع   5/1( 3

ساااع  م  ر صااقرت اسااتدا ا ا  5/1(  ر صااقرت اسااتدا ا ا  تهقیا طبتبی 4

 ساع  1تهقیا حکا تکی 



 ۱۷۹صدرا  ۱-۵-۵-۹-۳دند د  3دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح الف گزیظه       

 

( متظدس نافر از طر  سدازمان سداجتمان اسدتان به وداحا کا  و مجری معرفی 33

می گردد. چظانچه بعدا به هر دلیلی هر یک از متظدسدان نافر تلییر نمایدر 

سدازمان مککت  متفف اسد  حداکفر فر  چظد  وز متظدس نافر هدید  ا کتبا به 

 مجری و واحا کا  ابالغ نماید؟ 

 ساع  48 (   ج( ین حاا  رم  15ب(   الف( ین ادتا

 154د صدرا 7د حا ا 2دو اساک کتاب حبرث هتاب: 

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

اتصدال فایدالب آنتا  ایمجاو  ه  ه  که ترت  یگرو  لتازم بتداشدت کید  (  34

از لتازم  کیکدام  یبرا ر باشددد یم ریفایددالب مطابب شددن  ز یبه شدداجه افق

  تتان هتاکش تر د  نیر گرف ؟ یم یبتداشت

 

 

ب(    ی               مغ وی الف( 

 تقال 

 هکدامتا (   یی    م  سترق ی مغ وی ج( 

 ۴صادرا  -تسا   ام  128-6 ایدو اسااک  راوهتاب: 

 MD-203-03-9  قرا غ ارا

 اس . وحیح د گزیظه    

 

ایظچ مربز به ودت ت  یتند بر  2کشدی گاز فتالدی با فشدا  ( د  اهرای لتله35

ها اسدت اد  شدتدر کدام گزیظه کا ی لتلهدفظیر اگر از نتا ییچی برای عایب

  های زیرزمیظی د  مظطقه یایید اس (وحیح اس ؟ )سطح آب

 ا جام غق . 50( داید ین زیا  قارپتهی دا رم  ام پتهی 1%

 ا جام غق . 50( داید  م زیا  قارپتهی دا رم  ام پتهی او کدام 2%

م زیا  50( داید  م زیا  قارپتهی ا جام غاق . زیا ام  دا رم  ام پتهی 3%

 اس . 10 مم دا رم  ام پتهی لدات  %

 10( داید  م زیا  قارپتهی ا جام غاق . زیا ام  دا رم  ام پتهی لدات  4%

 اس . 50م زیا  مم دا رم  ام پتهی %

 ۱۱۸صدرا  ۳-۴-۱۳-۱۷دند م  ۲-۴-۱۳-۱۷دند د  17دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس  وحیح ر گزیظه    

 

طبقه )  10حداق  انداز  لتله افقی اودلی فایدالب یک مجتمز آیا تمانی  (36

هر طبقه دا ای دو آیا تمان دو جتابه اسد ( د  جرور از سداجتمان چظد ایظچ 

اسددد ؟ ) هر آیا تمان دا ای یک واحد حمام کام ر یک تتال  شدددرقی و یک 

ی اس . دسدتشدتییر یک سیظک آش زجانهر یک ماشید  جتشتیی و یک ماشید فرفشتی

 آش زجانه و حمام فاقد کف شتی اس ( 

 5 (    4ج(    6ب(    8الف( 

 169د صدرا 2-2-3د جدم  پ 16دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح د گزیظه    



مددا  تبریدد د  کددام یدک از   (Reversing Valve)( شددددیر معنتس کظظدد  هریدان  37

  های زیر کا برد دا د؟دستگا 

 ( ک پوسقر دستا سا تویدقژ2    ( اتلو اقا خنن1

 (Heat Pump)( پ پ یوحایی 4    ( اتلو جذدی3

 دو اساک اطهعات ع قحی هتاب:

 اس  وحیح د گزیظه       

 

( آیا برای همه دسدتگا  های با سدتج  مایز یا گازر که د  طبقات مختلف 38

 ساجتمان قرا  دا ندر می تتان دودکش  ا مشترک نصا کرد؟ 

 الف( ایو ا ا  ستهاا اا یا سق  داغند حجا  اس .

ب( ایو  ساتهاا اا  ر فضاااایی دا  ساتوسای ا  خارج سااخت ان  صاب غادا  

 داغندد حجا  اس .

 م کش حراتوط دوا   ساتهاا اا  کا  ر طبقات حختلف داغاندد حجا  ج(  صاب 

  تس .

  ( فقط دوا   ستهاا اا  دا سقخ  حای  حجا  اس .

 139د تسا   الف تا تد صادرات 1-4-11-14د دند 14دو اسااک کتاب حبرث  هتاب:

 140م 

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

د  تتزیز آب سدرد و گرم مصدرفی به لتازم بتداشدتی یک سداجتمان بلظد  (39

تقسددی   (ZONE)مرتبه الزم اسدد  سدداجتمان د  ا ت اعر به دو یا چظد مظطقه 

 شتدر کدام مت د زیر وحیح اس ؟ 

 الف( او ار  طبقا ین حنطقا داغد

 طبقا ین حنطقا داغد 12ب( او 

 دار داغد. 4ثو ج( فرار آب پر  غتواا  لقا م دهداغتی لداک

  ( دستهی دا ستستم آدوسا ی  ار .

 44پد صدرا  5-3-3-16د دند 16دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح ر گزیظه    

 

 ( کدام یو از گزیظه های زیر وحیح اس ؟ 40

حتو داغاادد  صااب  ر  8/1الف(  ر صااقرتی کا ع ق ااان آسااا سااقر دتش ا  

 دا رسی الزاحی اس .

حتو دو ثا تا لزمحا  باید داز   9/1حقتقرخا ا دوا  آساا ساقر دا ساوع   ب( 

 ااا آسا سقر داغد.

ساا تت تو  140ج( آساا ساقراایی کا  تا  دا  راا  اضاطوار  داغادد داید دا 

 سا تت تو پهنا تببتا غق . 70ارتدا  م 

 ساا تت تو 90× 90 (  ریها اضاطوار  دوا  مرم  دا داز  کادتو داید لدات  

 داغد.

 11-5-2-2-15د دند 24د صدرا 15دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

 کدامیک از همالت زیر وحیح اس ؟ (41

الف( لدات  فراار اسا ی غااخا افقی لقلا فاضاهب حتصا  دا تقال  غاوتی دوادو 

 حتلی حتو اس . 100



 داغد.دار حی  3ب( لداکثو فرار پر  غتو آزت دهداغتی 

حتو  ر  3ج( لدات  ساوع  آب  ر غابکا آب حصاوفی  ر لقلا اا  فوعی م اصالی 

 ثا تا اس .

 (  ر غابکا فاضاهبد تطو اسا ی لقلا ساتدقن لت ا دا تطو اسا ی غااخا افقی 

حاااتصاااااا   آن  داااا  سااااااتاااداااقن  کاااا   فااااضااااااهب 

 حی غق  دوادو اس . 

 172د صدرا 3-4-3د دند پ 16دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح الف گزیظه    

 

( شددن  زیر نحت  انشددعاب گیری برای نصددا شددیر هتاگیری جتدکا   وی یک 42

. کدام گزیظه د  مت د ابعاد انشددعاب د سدد  دهدیمایظچی  ا نشددان  6لتله 

  اس ؟

 

 15داایاد    Hاینچ م ارتداا     6داایاد    D( تطو  1

 داغد. حتویسا ت

 15داایاد    Hاینچ م ارتداا     4داایاد    D( تطو  2

 حتو داغد.سا تی

 8داایاد    Hاینچ م ارتداا     4داایاد    D( تطو  3
 حتو داغد.سا تی

 8داایاد    Hاینچ م ارتداا     6داایاد    D( تطو  4
 حتو داغد.سا تی

 

 301-02-3 مم  قرا غ ارا  تس    ۱۲۸-۶ رویا دو اساک کتاب  هتاب:

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

 نمی باشد؟هت  باز سی تابلتهای برو ساجتمان هار کدام گزیظه وحیح ( 43

الف( ز م اسا   ر  مرا اا  تنامب کقتاا تو ا  یکساا د دا رسی اا  حختصو  

 ا  تادلقاا  دوق دا ع   آمر ا غق .

طقز ی راا کو ا م حقر  دا  ید توار ب(  بااید تادلقااا  دوق را دوا  حدت 

  دا .

 ج( داید لدات  سالی ین دار ا  تادلقاا  دوق دا رسی اصقلی دا ع   آید.

 ( کلتا دا رساای اا  اصاالی م دا  یداا  حختصااو حتنامب ا  تادلقاا  دوق 

 داید تقسط افوا  حتخصه ا جام پذیو .

 58صدرا ر 11-7-22 دندر  22دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح د گزیظه    

 

( د  لتله کشددی گاز یک شددترکر یک لتله گاز فتالدی به وددت ت دفظی داج  44

  کانال اهرا شد  اس . د  کانال دفد لتله باید .................

سااا تی حتو داز  لقلا دا خاط  20سااا تی حتو  یو لقلا م تا  10( لدات  1

 سا تی حتو خاط دویرتی ریختا غق . 70لدات   وم پو غق  م داز  خاط  وم 

سااا تی حتو داز  لقلا دا خاط  10سااا تی حتو  یو لقلا م تا  20( لدات  2

 سا تی حتو خاط دویرتی ریختا غق .   90 وم پو غق  م داز  خاط  وم لدات  

سااا تی حتو داز  لقلا دا خاط  10سااا تی حتو  یو لقلا م تا  20( لدات  3

دویرااتی ریختا سااا تی حتو خاط  70 وم پو حی غااق  م داز  خاط  وم لدات  

 غق .



سااا تی حتو داز  لقلا دا خاط  20سااا تی حتو  یو لقلا م تا  10( لدات  4

سااا تی حتو خاط دویرااتی ریختا  90 وم پو حی غااق  م داز  خاط  وم لدات  

 غق .

 173صدرا    1-5-غک  غ ارا پ  5د پتقس    17دو اساک کتاب حبرث    هتاب:

 اس  وحیح الف گزیظه 

 

هایی معرفی شدخص ییصدالب به عظتان مسد تل ایمظیر بتداشد  (د  چه کا گا  45

 کا  و ح اف  محیر زیس  الزامی اس ؟ 

 اایی کا یق دو ار  ع تق  ار د.(  ر کاریاا1

 غق .اایی کا ا  حقا  تاد  اغتبا  استدا ا حی(  ر کاریاا2

ارتداا  حتو    18حتو حود  م یاا    3000ااا  داا  یودناا  دتش ا   (  ر کااریااا3

 ا  رم  پی

اایی کا ع ق یق دو ار  دتش ا   صاف ارتدا  سااخت ان ا  توا  (  ر کاریاا4

 ختادان داغد.

 9د صدرا  5-5-1-12د دند 12دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس  وحیح ر گزیظه    

 

( ینی از شدددرایر الزم که متها اسدددت اد  بتتر از انرژی جت شدددیدی د  46

  س  از:ساجتمان می شتد عبا ت ا

 رجا  ساب  دا  30( مجق  حقا   تادش  قر خقرغاتد دا سااخت ان تا  امیا 1

 افق.

 (  ارا دق ن  تا  تالب سوحایی.2

 رجا  ساب  دا  35( مجق  حقا   تادش  قر خقرغاتد دا سااخت ان تا  امیا 3

 افق

(  ارا دق ن جداراا   قریذر  ر جه  جنقب غاااوتی تا جنقب  ودی دا  رق  4

 حسال  آن دتش ا  ین  هم  یودنا  حدتد ساخت ان داغد.کا 

 30د صدرا 4-1-2-2-19د دند 19حبرث  دو اساک کتاب هتاب:

 اس . وحیح د گزیظه    

 

 4  شددام  طبقه هر بتداشددتي سددرویس هاي تجا ي طبقه 5 سدداجتمان یک د  (47

 د  سدرویس ها اید فایدالب  لتله قائ . اسد  تانک فالل با تتال  4 و دسدتشدتیي

 اسدت اد   مت د ه  فایدالب هتاکش قائ  لتله عظتان به مي تتاند شدرایطي چه

 گیرد؟ قرا 

 حتو 2 ا  ک تو فاضاهب لقلا م تقال   مرتویو ساتدقن دتو کا صاقرت  (  ر1

 .داغد فاصلا

 غااخا ا  دزریتو ا دا ا 2 فاضاهب تائم لقلا ایو ا دا ا کا صاقرت  (  ر2

 .داغد طبقا او افق 

 آن طق  ت ام  ر م اینچ 6 فاضااهب تائم لقلا ایو ا دا ا کا صااقرت  (  ر3

 .یادد احتدا  ساخت ان دام دازتو حتو 1 تا م داغد ثاد 

 لقلا عنقان دا فاضاهب تائم لقلا ایو ا  اساتدا ا احکان صاقرت  اتچ (  ر4

 . دار  مجق  فاضهب اقاکش تائم

 114تس   الفد صدرا  -8-2-5-16دند د 16دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح د گزیظه    

 



 از  سدیسدت  اید د   ا بخا  سدم  وسدیله کدام  بخا ر گرمایي سدیسدت  یک د ( 48

 مي کظد؟ هدا )تقطیر( کظدانس سم 

   دخار  کنندا ( جدا2      دخار ( تلا1

او  م صاارتم  2م  1( یزینا اا  4      ( اکق قحایزر3

 اس 

 اس . وحیح الف گزیظه    

 

برای محاسددبه عایب کا ی حرا تی یتسددته جا هی سدداجتمان مسددنتنی به ( 49

مترمربز که ملزم به ودرفه هتیی ک  د  میزان مصدر  انرژی   1920مسداح  ک  

 اس ر از چه  ول و یا  ول هایی می تتان است اد  کرد؟

حردم   دا تصاوف ا ار  را  تز غاح  الف( فقط تجقیز   ر صاقرتتکا فقط دخش 

 داغد.

 ب( فقط کاردو  

 ج( تجقیز  م کاردو  

  ( فقط تجقیز 

 38صدرا  19-3-2-1-1دند د 19حبرث دو اساک کتاب  هتاب:

 اس . وحیح ر گزیظه    

 

( برای هداسدازی باشدگا  و زشدی و سدیظمار د  ودت تی که به شدبنه با ند  50

 مجتز باشظدر مقاوم  الزم د  برابر آتش چظد ساع  اس ؟ 

 ساع  4 (   ساع  3ج(   ساع  2ب(   ساع  1الف( 

-2-2-3دند    23م صدرا   1-4-2-2-3دند   2د صدرا 3دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 2-4-2-3جدم    30م صدرا  4-3

 اس . وحیح الف گزیظه    

 

حداکفر فشدا  و حداکفر دمای کا  محاز لتله کشدی شدبنه تتزیز آب سدرد  (51

 مصرفی د  ساجتمان برای انتخاب مصالح نباید از ا قام زیر کمتر باشد؟ 

 رجا سااا تی  25دار م  10ب(     رجا سا تی یوا  65دار  10الف( 

 یوا 

 رجا ساااا تی  25دار م  6 (     رجا سا تی یوا  65دار م  6ج( 

 یوا 

 47م  46د صدرات 2-4-3-16د دند 16دو اساک کتاب حبرث  اب:هت

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

مترمربز واقز د  شتر مشتد از نیر  1000( یک ساجتمان ادا ی با زیربظای 52

  میزان ورفه هتیی با مصر  انرژی هزء کدام گرو  می باشد؟

 4 (    3ج(    2ب(    1الف( 

صادرا  3م جدم  پتقسا     191د  صادرا  2-4د جدم  پ19دو اسااک کتاب حبرث  هتاب:

 190صدرا  1-4م جدم  پ  187

 اس . وحیح ر گزیظه    

 

 



( اگر مخزنی دفظی سددتج  د  محلی که احتمال عبت  وسددای  نقلیه از  وی 53

آن می  ودر نصدا شدتدر از نیر ایمظیر کدام یک از گزیظه های زیر می تتاند 

 ف  آن مت د قبتل باشد؟ برای ح ا

حتلت تو دق ا م رم  آن  450الف( ضاااخاح  پقغاااش خاط رم  آن داید لدات  

 حتلت تو پقغا دا غق . 150داید دا دتو حسلم دا ضخاح  لدات  

حتلت تو دق ا م رم  آن داید  300ب( ضاخاح  پقغاش خاط رم  آن داید لدات  

 پقغا دا غق .حتلت تو  100دا دتو حسلم دا ضخاح  لدات  

حتلت تو داغاادد کدای  حی  800ج( ایو ضااخاح  پقغااش خاط رم  حخزن لدات  

 کند.

 حتلت تو داغدد کدای  حی کند. 600 ( ایو ضخاح  خاط رم  حخزن لدات  

 151(د صدرا 4د تس   )پ4-2-12-14د دند 14دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح الف گزیظه    

 

کد و لتله کشدی به یم  گردل آب جظک کظظد  چیلرر  ( د  اسدتقرا  برر جظک54

 بتترید گزیظه کدام اس ؟

 الف( دوج  ر ارتداعی دازتو ا  حرقر حکش پ پ تر  فرار حثب  توار یتو 

 ب( حردم یتی  ر  صب مجق   دار .

ج( دوج  ر ارتدااعی توار یتو  کاا فلنج خومجی آب آن داا فلنج حکش پ اپ ام 

 حرقر داغد.

ا جام حراسااابا ارتدا  حکشد دوج حی تقا د  ر ارتدا  پایتو تو ا   ( دا 

 پ پ  صب غق .

 اس . وحیح الف گزیظه    

 

اتصدددال لتله گالتانیز  آب به آب گرمند به کدام یک از  ول های زیر  (55

 می تتاند وت ت گیرد؟ 

 سا تی حتو  ا  آب یوحکو داغد 10الف( تقسط ین دقغو کا  ر فاصلا 

 سا تی حتو  ا  آب یوحکو داغد. 30ب( تقسط ین حهو حاسقرا کا  ر فاصلا 

 آب یوحکو داغد.سا تی حتو  ا   20ج( تقسط ین پقغ  کا  ر فاصلا 

 سا تی حتو  ا  آب یوحکو داغد. 40 ( تقسط ین حهو حاسقرا کا  ر فاصلا 

  60د  صدرا 1-تد تس   اا  ت م 2-5-3-16د دند 16دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

( کدام گزیظه یدریا هدای  حرا تی مصدالح  ا از زیاد به ک  ودحیح نشدان 56

 می دهد؟ 

 اقب -خر  م ی  -کاغی م سدا  -دتو -الف( سنگ یوا ت 

 اقب -خر  م ی  -کاغی م سدا  -سنگ یوا ت  -ب( دتو

 اقب -کاغی م سدا  -خرو م ی  -دتو -ج( سنگ یوا ت 

 خر  م ی  -اقب -کاغی م سدا  -سنگ یوا ت  - ( دتو

 219تا  210د جدام  صدرا 7د پتقس  19دو اساک کتاب حبرث هتاب: 

 اس . وحیح ر ظهگزی    

 

( کدام یک از گزیظه های زیر د  جصدتو عملنرد آسدانسدت های یک سداجتمان 57

 د  متاقز حریب وحیح اس ؟ 



الف( ت احی آساا ساقراا داید دا طبقا ا  کا تقساط افوا  حسا ق  سااخت ان 

حراخه حی غاق  حنتق  غاق د م تادلت  کنتو  دا صاقرت  ساتی )کلتد آتش  راان( 

 داغند.را  ارا 

ب( ین آسااا سااقر ا  او یوما آسااا سااقر داید دا طبقا ا  کا تقسااط افوا  

حسا ق  سااخت ان حراخه حی غاق  حنتق  غاق  م تادلت  کنتو  دا صاقرت  ساتی 

 )کلتد آتش  ران( را  ارا داغد

ج( فقط ین آساا ساقر داید دا طبقا ا  کا تقساط افوا  حسا ق  سااخت ان حراخه 

 قرت  ستی )کلتد آتش  ران( را  ارا داغد.حی غق  م تادلت  کنتو  دا ص

 ( حردم یتی  ر ایو خصاقق مجق   داغاتا م ایو حسا لا تقساط حسا ق  سااخت ان 

 حرخه م تبتتو حی یو  .

 38د صدرا 6-7-2-15د دند 15دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس . وحیح الف گزیظه    

 

خص شدد  سدایه بان ( د  کدام شدتر تتودیه می شدتد عالو  بر  عای  زوایای مشد 58

 ها د  مقر ات ملیر  وی تمام نمای ساجتمان سایه ایجاد شتد؟ 

 ( دنادر    ج( ااقا    ب( دم  الف( جزیوا ترم

 لنها 

م دند پایا ی صادرا  250صادرا  1-10د غاک  پ 19دو اسااک کتاب حبرث  هتاب:

 264الی  252م جدام  صدرا  251

 اس . وحیح د گزیظه    

 

ر دمای داج  فادا  (VAV)و حج  متلیر   (CAV)( د  سدیسدت  هتا سدانی حج  تاب  59

 به ترتیا تتسر کدام یا امترها کظترل می شتند؟ 

 دی اقا    -ب(  حا  اقا  رف      رف  حا  اقا -الف(  حا  اقا  رف 

 رف 

 حا  اقا    -  (  دی اقا  رف     دی اقا  رف  -ج(  دی اقا  رف 

 رف 

 اس . وحیح ب گزیظه    

 

 ( کدام عبا ت د  مت د آزمایش لتله کشی فایالب با هتا د س  اس ؟ 60

 تتقا ا جام غاق  م کااش   15دار م دا حدت لدات    0.3( آ حایش داید دا فراار  1

  رصد فرار املتا حجا  اس . 5فرار تا  

 تتقا ا جام غااق  م  ر   15دار م دا حدت لدات     0.3( آ حایش داید دا فرااار  2

 حدت آ حایش اتچ کااش فرار  حراادا  رق . 

 تتقا ا جام غاق  م کااش   15دار م دا حدت لدات    0.3( آ حایش داید دا فراار  3

 فرار املتا حجا  اس .   رصد 10فرار تا  

( آ حایش داید دوا  او ساا حتو ارتدا  سااخت ان جدایا ا ا جام غاق  م فراار  4

  تتقا داغد. 15دار م  حدت آن لدات    0.3آ حایش  

 104(  د صدرا  2-) پ 5-4-16د دند 16دو اساک کتاب حبرث  هتاب:

 اس  وحیح ب گزیظه    

 

 

 

 


