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کرد؟ تغذیهمرجع  کیتوان از  ی( حداکثر چند موتور کوچک را م1 پرسش

وات ۲۰۰( دو موتور با مجموع توان حداکثر الف

وات ۱۰۰( دو موتور با مجموعه توان حداکثر ب

وات ۱۰۰موتور با توان حداکثر  کي( ج

 .گردد يم مدار مشخص يحفاظت دیمدار و آمپراژ کل تیخصوص وجود ندارد و متناسب با ظرف نيدر ا يتي( محدودد

  گزينه د صحیح استپاسخ( 

پرسش 2( در یک مدار انتهایی که ۳ دستگاه برقی به ترتیب 1۰۰ وات، 2۵۰ وات و ۳۰۰ وات به 
وسیله کلید واحدي قطع و وصل می شود با احتساب ضریب همزمانی، مقدار مصرف این مدار چقدر 

برآورد می شود؟

وات ۵۲۰( الف

وات ۳۹۰( ب

وات ۳۲۵( ج

 وات ۶۵۰( د

پاسخ، گزینه د صحیح است. 

. 

باشد؟ی(حداقل عمق دفن کابل فشار متوسط چقدر م ۳ پرسش

متر يسانت ۱۳۰( الف

متریسانت ۱۰۰( ب

متریسانت ۷۰( ج
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 رمتیسانت ۱۵۰( د

پاسخ 

 گزینه ب صحیح است. 

مناسب است؟ ریز یهانهیاز گز کیکدام  ی( استفاده از نول مشترک برا4 پرسش

.گردد يم هيتغذ  L1تابلو برق سه فاز که هر سه مدار از فاز کيدر  ي(سه مدار تک فاز خروجالف

 هيتغذ L3 و مدار سوم از فاز L2 ، مدار دوم از فازL1تابلو برق سه فاز که مدار اول از فاز  کير د ي( سه مدار تک فاز خروجب
.گردد يم

.گردد يم هيتغذ L2 ازفو مدار سوم از  L1 اول و دوم از فاز یدر تابلو برق سه فاز مدار ها ي( سه مدار تک فاز خروجج

 چکدامی( هد

، گزینه الف صحیح است.  پاسخ

طبق آئبننامه ۱۰-۱-۷-۱۳ صفحه 84 مبحث ۱۳، از یک نول واحد نمیتوان براي چند مدار اصلی که داراي حفاظت هاي 
جداگانه و مجزا هستند، استفاده کرد. تنها در گزینه الف، هر سه مصرفکننده از یک مدار با یک حفاظت تغذیه میشود. 

پرسش ۵( کدام یک از گزینههاي زیر در خصوص پروژهاي که مرکز سیستم اعالم حریق آن از برق 
بدون وقفه)UPS( تغذیه شده است صحیح است؟

نشده است هيذو شارژ آن( تغ یمستقل و مخصوص خود )باتر بانیپشت هياز منبع تغذ قياعالم حر ستمی( مرکز سالف

باشديپروژه از نوع متعارف م قياعالم حر ستمی( سب

باشدیم ريپروژه از نوع آدرس پذ قياعالم حر ستمی(سج

 است حیهر دو صح بو  های الفنهي( گزد
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، گزینه الف صحیح است.  پاسخ

پرسش ۶( کدام یک از گزینه هاي زیر در خصوص اتاق تابلوهاي فشار متوسط و فشار ضعیف در یک 
ساختمان ویژه حیاتی و بسیار حساس صحیح است؟ 

 .اتاق مشترک نصب گردند یبرا دي( باالف

 .مستقل و مجزا از هم در نظر گرفته شوند یدر اتاق ها دي( باب

 .اتاق مشترک نصب گردند کيدر  توانيم يتيحدودم چگونهی( بدون هج

 .مستقل و مجزا از هم در نظر گرفته شوند یشود در اتاق ها يم هی( توصد

پزینه د صحیح است. 

 باشد؟ یآسانسور چه م کیپاراشوت در  ستمی( س۷ پرسش

 يمنيترمز ا ستمی( سالف

 اضافه بار ستمی( سب

 کنترل آتش نشان ستمی( سج

د( سیستم حفاظت در برابر حریق 

پاسخ(  ، گزینه الف صحیح است. 
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ترانسفورماتور در  ی)مانند نقطه خنثا روین ستمیدر س یوصل نقطه ا یایاز مزا کی( کدام ۸ پرسش

 باشد؟ یم نیستاره( به زم ستمیس

 ماند يسالم م روین ستمیس یبند قي( عاالف

 شوند يم تیتثب روین ستمیس ی( ولتاژ هاب

 ابدي يکاهش م ي( شدت برق گرفتگج

 .است حیصح نهي( هر سه گزد

 پاسخ( گزينه د صحیح است.

پرسش 9( حداقل عرض یک سینی کابل که شامل ۵ کابل 4 رشته اي به قطر خارجی 4 سانتی متر 
براي هر کابل ضریب کاهش جریان مجاز در همجواري کابل ها به آن اعمال نشود )بدون در نظر 

گرفتن شرایط محیطی و شرایط نصب( چقدر باید باشد؟ )فاصله کابل هاي کناري از دیوار سینی 2۰ 
میلی متر منظور شود( 

40cm( الف

 52cmب( 

56cmج( 

 24cmد( 

پاسخ، گزینه ج صحیح است. 

 یهمراه مدار )مدارها (PE) یحفاظت یها یدر خصوص هاد ریز یها نهیاز گز کی( کدام 1۰ پرسش

 است؟ حیداخل لوله و مجراها( صح

 .دار باشد قيعا ديبا يحفاظت ی( هادالف

 .لخت باشد یهاد توانديم يحفاظت ی( هادب
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 .عبور داده شود یاز داخل لوله فلز دياگر لخت باشد با يحفاظت ی( هادج

 .هست حیصح های ب و جنهي( گزد

پاسخ گزینه الف صحیح است. 

 باشد؟ یم حیصح نهی( کدام گز11پرسش 

 زيقابل وصل به پر II کالس یندب قيبا عا يبرق زاتیباشد که دو شاخه تجه ديبا يتک فاز به نوع یها زي( ساختمان پرالف
 باشد

يحفاظت یال به هادکه فاقد اتص يبرق زاتیتجه يباشد که دو شاخه معمول ديبا يتک فاز به نوع یها زي( ساختمان پرب
(PE) نباشد زياست قابل وصل به پر. 

ج( ساختمان پریز هاي تک فاز به نوعی باید باشد که دو شاخه تجهیزات برقی با عایق بندي کالس I قابل وصل به پریز 
باشد. 

. د( هر سه گزینه صحیح می باشند

پاسخگزینههاي الف و ب صحیح است. 

 باشد؟ یم حیصح زیپر دیپشت کل میدر مورد جعبه تقس نهی( کدام گز12 پرسش

 .باشد يبه آن نم PE يحفاظت یبه اتصال هاد يپشت آن باشد لزوم قيعا هيو ال یفلز هيرو یدارا می( اگر جعبه تقسالف

 .باشد يبه آن نم PE يحفاظت یبه اتصال هاد يباشد لزوم یو داخل آن فلز قيعا یرو یدارا می( اگر جعبه تقسب

 .متصل گردد PE يحفاظت یبه هاد ديداخل آن( باشد با و هي)رو یتمام فلز می( اگر جعبه تقسج

 .است حیهر دو صح جو  های الف نهي( گزد
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پاسخ گزینه د صحیح است. 

پرسش 1۳( در زمینی که مقاومت ویژه خاك آن Ω𝒎 𝟑𝟎 می باشد استفاده از کدام یک از هادي هاي 
زیر به عنوان الکترود زمین می تواند انتخاب مناسبی باشد؟ )جدول صفحه 11۶ راهنماي مبحث 1۳( 

 ( فقط مسالف

 زهی( فقط فوالد گالوانب

 ()ضد زنگ کی( مس و فوالد اوستنج

 و مس زهی( فوالد گالواند

 پاسخ( گزينه ج صحیح است.

پرسشی 14( طبق مبحث 1۳ مقررات ملی ساختمان هادي هاي برق دار به کدام یک از گزینه هاي زیر 
اطالق میشود؟

 

 فاز یها یهاد اي ی( هادالف

 يخنث یفاز + هاد یها یهاد ی( هادب

(PEN)يخنث - يحفاظت یفاز + هاد یها یهاد اي ی( هادج

 يحفاظت ی+ هاد يخنث یفاز + هاد یها یهاد اي ی( هادد

پاسخگزینه ب صحیح است. 
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پرسش 1۵( میلگردهاي فوالدي داخل بتن )بتن مسطح( جزء کدام نوع از انواع الکترودهاي زمین می 
باشد؟ 

 قائم ی( الکترودهاالف

 يافق ی( الکترود هاب

 یصفحه ا یالکترودها( ج

 چکدامی( هد

پاسخ گزینه ب صحیح است. 

مسئله- منحنی نتایج اندازه گیري مقاومت یک الکترود زمین قائم به طول ۳ متر مطابق شکل زیر ترسیم شده است. به 
سواالت ۱۶ و ۱۷ پاسخ دهید. 
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 مقاومت نسبت به فاصله الکترود راتییتغ يمنحن

 باشد؟ یچند اهم م نیالکترود زم حی( مقدار مقاومت صح1۶ پرسش

 Ω 5( الف

 Ω 8( ب

 کترود( برابر طول الج

 ( دو برابر طول الکترودد

 پاسخ( نیاز به بررسي دارد.

 باشد؟ یاز الکترود م ی( حوزه ولتاژ با چه فاصله ا1۷ پرسش

 متر ۲۰( الف

 متر ۶( ب

 متر ۱4( ج

 متر ۷.۲( د

 پاسخ( نیاز به بررسي دارد.
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 باشند؟ یم حیصح ریز یها نهیاز گز کی( کدام 1۸ پرسش

 .قرار نداشته باشند گريهمد یکه در حوزه ولتاژ شونديم يمجزا تلق از هم ي( دو الکترود وقتالف

 .قرار نداشته باشند گريهمد یکه در حوزه ولتاژ شونديم يتلق یمواز ي( الکترود وقتب

به  نقطه نيمقاومت الکترود از ا دورتر از الکترود ادامه دارد که یالکترود از محل خود الکترود تا فاصله ا کي ی( حوزه ولتاژج
 .مانديبعد ثابت م

 .است حیصح جو  الف یها نهي( گزد

پاسخگزینه د صحیح است. 

 است؟ حیصح یومینیآلوم یدر خصوص کابل با هاد ریز یها نهیاز گز کی( کدام 19 پرستش

 . باشد ومینیاز آلوم توانديم يينها یمدار ها يفاز و خنث یها ی( جنس هادالف

 .باشد يبالمانع م يانیم هيو تغذ عيدر شبکه توز يومینیآلوم ی( استفاده از کابل با هادب

 یل سطح مقطع با هادمعاد ديسه فاز سطح مقطع آن با عيدر شبکه توز يومینیآلوم ی( در صورت استفاده از کابل با هادج
 .باشد يمس م

د( استفاده از کابل با هادي آلومینیومی در سیستم تک فاز مجاز نمی باشد.  

پاسخ، گزینه ب صحیح است. 
پرسش 2۰( نقطه شروع براي محاسبه افت ولتاژ در مدار نهایی در یک ساختمان که برگ آن از پست 

اختصاصی تقدیم می گردد چه می باشد؟ 
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 ساختمان ياصل مهی( تابلو نالف

 ()شالترريابانیخ عيو توز( تابلب

 ساختمان تابلو کنتورها ياصل ی( تابلوج

 ساختمان يترانسفورماتور اختصاص فی( تابلو فشار ضعد

پاسخگزینه د صحیح است. 

 دارد؟ یریچه تفس IP54  دوار درجه حفاظت یها نیماش یبرا ( 21 پرسش

شدن آب در تمام  دیابر پاشدر بر نیشود و همچن ينم جاديگرد و خاک اختالل ا يمالدر برابر ورود احت نی( در کارکرد ماشالف
 دارد نیبر ماش ييجهت ها اثر سو

به خط قائم کامال  درجه نسبت ۶۰ هيشدن آب تحت زاو دهیبرابر پاش در برابر گرد و خاک به طور کامل و در نی( ماشب
 شوديم محافظت

 شود يمحافظت م یزمان محدود یو فرو رفتن در آب برا در برابر ورود گرد و خاک نی( ماشج

 .ودش يمحافظت م یآب به صورت عمود ستمیمتر س يلیم کياز  شیدر برابر اجسام جامد با قطر ب نی( ماشد

گزینه الف صحیح است.  پاسخ

 باشند؟ یم حیصح ریز یهانهیاز گز کیکدام (  22 پرسش
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 يمجاز نم يمنيا نیتام یها ستمیمحافظت از س یبرا یاز گاز شهر ریبا مصرف غ یاضطراربرق  ی( استفاده از مولدهاالف
 .باشد

 .باشد يمجاز م يمنيا یهاستمیمصارف س یفقط برا یبا مصرف از شبکه گاز شهر ی( استفاده از ژنراتور گازب

ج( استفاده از ژنراتور گازي با مصرف از شبکه گاز شهري فقط براي تامین برق و در همه موارد سیستم هاي ایمنی و غیر 
مجاز می باشد. 

د( استفاده از ژنراتور گازي با مصرف از شبکه گاز شهري فقط براي تامین برق اضطراري به غیر از مصرف سیستمهاي 
ایمنی مجاز می باشد. 

. پاسخگزینه د صحیح است

 Emin/Eav پرسش 2۳ ( طبق جدول پ 2-۵ به مباحث 1۳ مقررات ملی ساختمان ضریب یکنواختی
براي اتاق کنفرانس یک ساختمان اداري چه مقدار میباشد؟ 

الف( ۰.۶ 

ب( ۰.8۵ 

ج( ۰.4 

د( داده ها براي حل مسئله کافی نمی باشد 
 . پاسخگزینه ج صحیح است

پرسش۲4( دو شکل زیر نحوه برق رسانی به فن کویل ها را نشان می دهد )شکل الف( مدار بندي از ترموستات به 
ترموستات و )شکل ب( مدار بندي از فن کویل به فن کویل می باشد، فن کویل ها از نوع سقفی و چهار سرعته می باشند. 

رشته سیم می باشد؟ تعداد رشته سیم هاي ورودي و خروجی در قوطی نصب شده پشت ترموستات در دو شکل چند 
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رشته ۶شکل ب  -رشته  ۱۲( شکل الف الف

رشته ۵شکل ب  -رشته  ۱۱( شکل الف ب

رشته ۵رشته شکل ب  - ۱۰( شکل الف ج

رشته ۵شکل ب  -رشته  ۱۲( شکل الف د

 .صحیح است دپاسخ( گزينه 

مستقل از هم وجود داشته باشد،  نیاحداث دو الکترود زم طیساختمان شرا کیچنانچه در ( 2۵پرسش 

شود؟ یسازه پست به کدام الکترود وصل م یقطعات فلز

يمنيا ود زمین( الکترالف

يحفاظت نی( الکترود زمب

گردد يم نصب يمنيا نیاستفاده شده باشد به الکترود زم قياز کفپوش عا فیفشار ضع یتابلو ی( چنانچه براج

خصوص وجود ندارد نيدر ا يتي( محدودد

 . پاسخ ، گزینه ب صحیح است

باشد؟ یمس چه قدر م یبا هاد نیاتصال زم یاصل نهی( حداقل سطح مقطع ش2۶پرسش 

متر مربع يلیم ۹۰( الف

متر مربع يلیم ۲۵( ب
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ج( ۷۰ میلی متر مربع

د( ۵۰ میلی متر مربع 

 . پاسخ، گزینه د صحیح است

پرسش 2۷( از نظر عملکرد کلید خودکار )اتوماتیک( محدود کننده جریان اتصال کوتاه مشابه کدام یک 
از گزینههاي زیر است؟

الف( فیوز

ب( کلید محافظ موتوري

ج( کلید جدا کننده

د( کلید خودکار مینیاتوري 

پاسخ، گزینه الف صحیح است. 

نول انتخاب شده  یبرا یرنگ آب وفاز  یبرا اهیرنگ س یواحد مسکون کی یکش میدر س( 2۸ پرسش

 شده است؟ یکش میس حیاز مدار ها به طور صح کیکدام  ریز یاست با توجه به شکل مدار ها

 ۳و  ۱( مدار شکل الف
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ب( مدار شکل ۲ و 4 

ج( مدار شکل ۱ و  4 

د( مدار شکل ۲ و ۳ 

پاسخ، گزینه الف صحیح است 

پرسش 29( کابل ورودي یک تابلوي برق سه فاز تک رشته اي می باشد، چنانچه به جاي کابل تک . 
رشته، با همان سطح مقطع از کابل ۳/۵ یا 4 رشته استفاده شود، کدام گزینه صحیح است؟ 

 باشد يبلو مناسب تر متا یباشد لذا برا يم شتریرشته از کابل تک رشته ب 4 اي ۵/۳کابل  انيجر نکهي( با توجه به الفا

 .افتدينم يتفاقمجاز نبوده و لذا ا انيرشته از بابت جر 4 اي ۵/۳تک رشته و  یکابل ها نیب يتفاوت چگونهی( هب

است کابل داغ کرده و  باشد لذا ممکن يم شتریرشته ب 4 اي ۵/۳ یل هاکابل تک رشته از کاب انيجر نکهي( با توجه به اج
 .ندیبب بیآس

چکدامی( هد

 . پاسخ گزینه ج صحیح است

 باشد؟ یم حیصح ریز یمدار ها یکش میاز س کی( کدام ۳۰ پرسش

 ۱( مدار شکل الف
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 ۲ شکل ( مدارب

 ۳شکل ( مدار ج

 هستند حیصح نهي( هر سه گزد

پاسخ گزینه ب 

.صحیح است

 است؟ شتریب گرید یآن نسبت به المپ ها یرگیدرصد خ ریز یاز المپ ها کی(کدام ۳1 پرسش

 دی( متال هالالف

 ( فلورسنتب

 ی( رشته اج

 کم ايو  اديبا فشار ز یا وهی( جد

 . پاسخگزینه د صحیح است

پرسش ۳2( طبقه بندي چراغ ها بر چه اساس می باشد؟ 

الف( درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و غبار 

ب( نوع حفاظت در برابر برق گرفتگی و درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و غبار 

ج( نوع حفاظت در برابر برق گرفتگی 

د( نوع حفاظت در برابر برق گرفتگی، درجه حفاظت در برابر نفوذ رطوبت و غبار و جنس سطوح نگهدارنده چراغ 

پاسخ، گزینه د صحیح است. 
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 است؟ یچه منظور یبرا ییروشنا یدر چراغ ها توریگنی( ا۳۳ پرسش

 آن میالمپ و تنظ انيمحدود کردن جر یاست برا یا لهی( وسالف

 .کند ياز مب ايگرم کننده المپ فلورسنت را به منظور راه انداختن المپ بسته  شیاست که مدار پ یا لهی( وسب

 یا هیتخل یالمپ ها یراه انداز یپالس ولتاژ برا جاديا یاست برا یا لهی( وسج

 چکدامی( هد

 . پاسخ، گزینه ج صحیح است

پرسشی ۳4( با توجه به اینکه سیستم هاي هوشمند )BMS( داراي سه الیه یا سطح، به نام هاي 
صفحه اول )سطح فیزیکی(، سطح دوم )سطح اتوماسیون( و سطح سوم )سطح مدیریت( می باشد، 

کنترلر

(controller)باشد؟ یم هیجزو کدام ال 

 اول هي( الالف

 دوم هي( الب

 سوم هي( الج

 .باشد ينم يحل مسئله کاف ی( داده ها براد

 . پاسخ گزینه ب صحیح است

 است؟ ییبه چه معنا یوتریکامپ یدر شبکه ها یافق ی( اصطالح کابل کش۳۵ پرسش

 .دينما يوصل م RJ45 شبکه زيرا به پر وتریاست که کامپ ي( کابلالف
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ب( کابلی است که رك هاي فرعی را به رك یا رك هاي اصلی در مرکز کامپیوتر وصل می نماید. 

ج( کابلی است که پریزهاي شبکه کامپیوتر را به پچ پانل و هاب سوئیچ در رك فرعی وصل مینماید. 

د( مسیرهایی که کابل شبکه به صورت افقی در سقف کاذب ها چه در داخل لوله و یا بر روي سینی اجرا شده باشد را گویند. 

 . پاسخ گزینه ج صحیح است

 باشند؟ یم میقابل تنظ یحفاظت لیوسا ریز یها نهیگزاز  کی( کدام ۳۶ پرسش

 (کیخودکار )اتومات یها دی( فقط کلالف

 یاتورینیخودکار م یدهایکل وزها،ی( فب

 (، راه انداز موتور هاکیخودکار )اتومات یدهای( کلج

 یاتورینیخودکار م یدهای(، کلکیخودکار )اتومات یها دی( کلد

پاسخ 

، گزینه ج صحیح است. 

 باشد؟ یزنگ اخبار آسانسور چه م هیتغذ یمناسب برا هی( منبع تغذ۳۷ پرسش

 قابل شارژ ی( باطرالف

 ( برق شهرب

 ی( برق اضطرارج

 .است حیصح نهي( هر سه گزد
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 . پاسخ، گزینه د صحیح است

 شوند؟ یو ساخته م دیدر چند سطح ولتاژ تول یحفاظت ری( برقگ۳۸ پرسش

 ( چهار سطح ولتاژالف

 ( دو سطح ولتاژب

 سطح ولتاژ کي( ج

 ( سه سطح ولتاژد

پاسخ(

 گزینه د صحیح است.)

پرسش ۳9( براي ساختمان هایی که مجهز به سیستم اعالم حریق می باشند کدام یک از آسانسورها 
باید مجهز به کلید آتش نشان باشد؟ 

 ( فقط آسانسور آتش نشانالف

 ( تمام آسانسورهاب

 انسور آتش نشانآس ی( تمام آسانسورها منهاج

گردد يو مشخص م فيتعر ينشان( توسط سازمان آتشد
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 . پاسخ، گزینه ب صحیح است

پرسش 4۰( مناسب ترین وسیله حفاظتی جهت حفاظت پلههاي خازن یک بانک خازن چه می باشد؟ 

الف( کلید خودکار )اتوماتیک( 

ب( کلید خودکار مینیاتوري 

ج( فیوز چاقویی 

د( هر سه گزینه صحیح است. 

 . پاسخ گزینه ج صحیح است

پرسش 41( در صورت استفاده از فیلترهاي حذف هارمونیک ها در )بانک خازن( ولتاژ نامی و کار خازن 
چیست؟

U>440 Vالف( 

U=440 Vب( 

U<440 Vج( 

U≤440 Vد( 
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 . پاسخ گزینه الف صحیح است

 باشد؟ یزنگ اخبار آسانسور کجا م ستمیس ینصب زنگ کمک یمحل برا نی( مناسب تر42 پرسش

 ساختمان ري( اتاق مدالف

 وتورخانه( اتاق سرپرست مب

 ساختمان یورود ي( البج

 ي( اتاق نگهباند

 . پاسخ، گزینه د صحیح است

پرسش 4۳( حداقل فاصله کابل هاي شبکه کامپیوتر )SFTP ( از چراغ هاي فلورسنت، بخار جیوه، بخار 
سدیم و متال هالید چقدر می باشد؟

متر يسانت ۲۰( الف

متر يسانت ۱۳( ب

متر يسانت ۳۰(ج

 خصوص وجود ندارد نيدر ا يتي(محدودد
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 . پاسخ گزینه د صحیح است

:)بافر( آسانسور عبارت است از ری( ضربه گ44 شپرس

کنند يرا مستهلک م نیکاب يجنبش یکه کل انرژ یا لهی( وسالف

رودیبه کف چاهک به کار م نیاز برخورد کنترل نشده کاب یریجلوگ یاست که برا يارتجاع لهی(وسب

ودش يبه هنگام سقوط آزاد استفاده م نیمتوقف کردن کاب یاست که برا لهی( وسج

 ( همه موارد فوقد

 . پاسخ گزینه ب صحیح است

پرسش 4۵ ( کدام یک از گزینه هاي زیر  در خصوص تعداد پورتهاي پک کامل و تعداد پورت هاي 
سوئیچ هاي نصب شده در یک  رك فرعی صحیح است

Aپچ پنل یعداد پورت ها: ت

Bچیسوئ یعداد پورت ها: ت

𝐴( الف ≥ 𝐵

𝐴( ب ≤ 𝐵 

𝐴( ج = 𝐵 

 .باشد ينم يحل مسئله کاف ی( داده ها براد
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است.  پاسخ گزینه الف صحیح 

پرسش 4۶( یک از گزینههاي زیر در خصوص نصب رك فرعی در اتاق برق تاسیسات برقی صحیح 
است؟

الف( مجاز می باشد و هیچ گونه محدودیتی در این خصوص وجود ندارد

ب( با شرط فاصله عملیات الزم برابر حداقل ۱۰ سانتیمتر با تاسیسات برق فشار ضعیف در تابلوهاي برق  بالمانع می باشد 

ج( ممنوع می باشد

د( با شرط فاصله عملیاتی الزم برابر حداقل 8۰ سانتی متر با تاسیسات برق فشار ضعیف و تابلوهاي برق بالمانع می باشد. 

 . پاسخ گزینه د صحیح است

پرسش 4۷( کدام یک از گزینه هاي زیر در خصوص  استفاده از پریزهاي مجهز به درپوش ایمنی یا 
پرده محافظ صحیح است؟

است يساختمان ها الزام هیر کل( استفاده دالف

است يالزام يمسکون یساختمان ها هی( استفاده در کلب

استفاده گردد يمسکون یگردد در ساختمانها يم هی( توصج

 نشده است فيخصوص تعر نيدر ا يضوابط (د

 . پاسخگزینه ب صحیح است

https://telegram.me/irnpower

https://mohandesinnews.ir/?p=5168
https://mohandesinnews.ir/?p=5168
https://www.akhbarmohandesi.ir/product/the-book-describes-the-engineering-of-test-questions/
https://www.akhbarmohandesi.ir/product/keywords-book-wiring-test-engineering-council/


پاسخ تطبیقی آزمون نظام مهندسی نظارت تاسیسات برقی-بهمن 97 

پرسش 4۸(  مسئولیت بررسی نقشه هاي اجرایی در صورت مشاهده اشکال ارائه نظرات پیشنهادي 
براي اصالح به طور کتبی به صاحب کار و طراح قبل از شروع عملیات ساختمانی به عهده که  باشد؟

الف( کارفرما

پیمانکار ب(

ج( سازنده

د( خویش فرما 

پاسخ گزینه ج صحیح است. 

 یساختمان ممنوع بودن سکونت در ساختمان توسط چه کس یمقررات مل 22مطابق مبحث  (49 پرسش

شود؟ یاعالم م

( بازرسالف

ساختمان ی(مسئول نگهدارب

صالحي( مرجع ذج

 ي( سازمان نظام مهندسد

 . پاسخ، گزینه الف صحیح است

پرسش ۵۰( کدام یک از بیمه هاي زیر قبل از شروع عملیات ساختمانی توسط سازنده انجام میشود؟

الف( بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه، بیمه اجباري کارگران ساختمانی

ب( فقط بیمه مسئولیت مدنی و شخص ثالث کارگاه

ج( فقط بیمه اجباري کارگران ساختمانی
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 باشد ينم مهیانجام ب یبرا ي( الزامد

 گزینه الف صحیح است. )

پرسش ۵1( مطابق با مبحث 22 مقررات ملی ساختمان تغییر کاربري یک ساختمان در چه صورت 
مجاز است؟

الف( با حفظ شرایط سرویس دهی مناسب و آسایش بهرهبرداران مجوز الزم از مسئول نگهداري ساختمان و بازرس اخذ شده 
باشد

خذ شده باشداساختمان  یبهره برداران مجوز الزم از مسئول نگهدار شيمناسب و آسا يده سيسرو طي( با حفظ شراب

اخذ شده باشد يبهره برداران مجوز الزم از بازرس شيمناسب و آسا يده سيسرو طي( با حفظ شراج

 .شداخذ شده با صالحيجع ذبهره برداران مجوز الزم از مرا شيمناسب و آسا يده سيسرو طي(با حفظ شراد

 . پاسخ(گزینه د صحیح است

پرسش ۵2( کدام یک از گزینه هاي زیر در خصوص اتصال سینی ها، نردبان هاي فلزي کابل هاي 
یا شینه سیستم اتصال زمین صحیح است؟ شبکه کامپیوتر به ترمینال  

الف( ضمن تأمین تداوم هدایت الکتریکی در کل مسیر، یا  ابتدا و یا انتهاي آن ها باید به ترمینال یا شینه سیستم اتصال 
زمین وصل گردد

ب( ضمن تامین تداوم هدایت الکتریکی در کل مسیر، ابتدا و انتهاي آن ها باید به ترمینال یا شینه سیستم اتصال زمین 
وصل گردد

ج( چنانچه  ابتدا و انتهاي آن ها به ترمینال یا شینه سیستم اتصال زمین وصل شده باشد، الزامی به تداوم هدایت الکتریکی 
در کل مسیر نمی باشد
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 يم نیاتصال زم ستمیس نهیش اي نالیبه اتصال به ترم يشده باشد الزام نیتام ریدر کل مس يکيالکتر تي( چنانچه تداوم هداد
 باشد

پاسخ، گزینه ب صحیح است. 

فضا )سالن(  کیوات در  ۶۰ یعدد المپ رشته ا 4۶ولت شامل  22۰ ییمدار روشنا کی(  ۵۳ پرسش

 دیو نصب نرمال چند آمپر با یطیمح طیمدار در شرا ریتست و سا یمدار برامجاز  انی. جرباشدیم

محاسبه گردد؟

A 20( الف

A 12(ب

يهمزمان بيبا احتساب ضر  A 10(ج

 باشد يچراغ مجاز نم ۱۲از  شینصب ب یفضا کي( در د

 . گزينه الف صحیح است پاسخ(

 آب به چه صورت است؟ ریها در مس میرنگ س ری(با توجه به شکل ز ۵4 پرسش

، قرمز۵ ری، مس4 ری، مس۳ ری، مس۲ ری،مس۱ ری( مسالف

دیسف ايو  ی، خاکستر۳ ری، مس۲ ریمس -ي، آب۵ ریمس -، قرمز 4 ری، مس۱ ری( مسب
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 يآب ۵ ریمس - اهیس ايزرد و  اي، قرمز و 4 ری، مس۳ ری، مس۲ ری، مس۱ ری( مسج

 يآب ۵  ریمس -، قرمز 4 ری، مس۳ ری، مس۲ ری، مس۱ رید(مس

 .گزينه ب صحیح استپاسخ( 

پرسش ۵۵ ( سیم کشی کدام یک از مدار هاي زیر براي روشنایی یک فضا با بدنه فلزي مجاز می 
باشد ؟ 

 ۲و  ۱( مدار  شکل الف

 ۳و  ۱( مدار شکل ب

 4و  ۳( مدار شکل ج

 باشد يم حیصح نهي( هر چهار گزد

 .پاسخ( گزينه ج صحیح است

 باشد ؟ یم ریز یبرق شکل ها یاز مدارها کی( کدام۵۶  پرسش
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 4و  ۳( مدار شکل الف

 4و  ۲( مدار شکل ب

 ۲و  ۱کل ( مدار شج

 ۳و  ۱( مدار شکل د

 .پاسخ( نیاز به بررسي دارد

پرسش ۵۷ (  در صورتی که به دتکتور سیستم اعالم حریق متعارف در داخل سیستم سقف کاذب قرار 
داشته باشد، کدام گزینه صحیح می باشد؟ 

 باشد يبه نصب چراغ نشانگر فعال شدن دتکتور م یازی( نالف

 شود يذب نصب مچراغ نشانگر فعال شدن  دتکتور در داخل سقف کا دي( باب

 دبه  دتکتور نصب شو کيسقف( نزد اي واري)د تي( چراغ  نشانگر فعال شدن دتکتور در محل قابل روج

 بل در محل نصب دتکتور در سقف کاذب يدس ۹۵فعال شدن دتکتور با حداکثر  ري( نصب آژد

  . پاسخ، گزینه ج صحیح است
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بازرسان  ینتظاما تیپروانه اشتغال به کار و ادم سابقه محکوم هیدر مورد پا نهی( کدام گز۵۸ پرسش

 است ؟ حیاستان صح ینظام مهندس

الف( پایه یک - عدم محکومیت از درجه ۳ به باال قبل از ۵ سال از انتخاب 

ب( پایه دو - عدم محکومیت از درجه ۲ به باال قبل از ۷ سال از انتخاب 

ج( پایه دو - عدم محکومیت از درجه ۲ به باال قبل از  ۵ سال از انتخاب 

د( پایه یک - عدم  محکومیت از درجه 4 به باال قبل از ۷ سال از انتخاب 

پاسخگزینه الف صحیح است. 

حداکثر  ،یو دادن را یحضور در مجمع عموم یاستان برا ینظام مهندس یقی( هر عضو حق ۵9 پرسش

 رد؟یوکالت بگ گریچند عضو د  تواندیم

الف( دو عضو 

ب( سه عضو 

ج( یک عضو 

د( گرفتن وکالت براي دادن راي مجاز نمی باشد 

پاسخگزینه الف صحیح است. 

پرسش ۶۰ ( کدام یک از موارد زیر در مصادیق صالحیت علمی داوطلبان عضویت در هیات مدیره 
نظام مهندسی ساختمان استان ها می باشد ؟ 

 يداوطلب یهمان استان قبل از تقاضا يدر نظام مهندس تيسال سابقه عضو ۲( داشتن حداقل الف

 يبه حرفه مهندس  مربوط یمصوبه وزارت راه و شهرساز ي( گذراندن دوره آموزشب

در زمان فراغت از  رانيدر ا يکه فاقد دوره کارشناس ياصل یدر رشته ها يباالتر از کارشناس وستهی( دارا بودن مدرک ناپج
 قانون باشد بيسال پس از تصو ۱۰تا  لیتحص
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 يمهندس ياصل یهااز رشته  يکيدر  یو فناور قاتیوزارت علوم تحق ديیمورد تا يکارشناس يلی( دارا بودن  مدرک تحصد

 ساخت

 .گزينه الف صحیح استپاسخ( 


