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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلفان و مصنفان مصوب سـال             
لذا هرگونه اسـتفاده از  . باشد راي ناشر محفوظ و منحصرًا متعلق به نشر نوآور می       ب 1348

بـرداري، نـشر    از قبیل هر نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، عکـس   (کل یا قسمتی از این کتاب       
دي، فیلم فایل صوتی یـا        وي  دي، دي   الکترونیکی، هر نوع انتشار به صورت اینترنتی، سی       

تبی از نـشر نـوآور ممنـوع بـوده و شـرعًا حـرام اسـت و                  بدون اجازه ک  ) تصویري و غیره  
 .گیرند متخلفین تحت پیگرد قانونی قرار می
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کلیه حقوق چاپ و نشر این کتاب مطابق با قانون حقوق مؤلّفان و مصنّفان و هنرمندان مصوب سال                  
. راي ناشر محفوظ و منحصراً متعلق به نشر نوآور است         ، ب 1350نامۀ اجرایی آن مصوب        و آیین  1348

لذا هر گونه استفاده از کل یا قسمتی از مطالب، اشکال، نمودارها، جداول، تـصاویر ایـن کتـاب، در                    
ها و موارد دیگر، و نیز هر گونه استفاده از کـل یـا قـسمتی از                   دیگر کتب، مجالت، نشریات، سایت    

 نوع چاپ، فتوکپی، اسکن، تایپ از کتاب، تهیه پـی دي اف از              مطالب کتاب به هر شکل از قبیل هر       
 وي  صورت اینترنتی، سـی دي، دي  برداري از کتاب، نشر الکترونیکی، هر نوع انتشار به  کتاب، عکس 

دي، فیلم، فایل صوتی یا تصویري و غیره بـدون اجازه کتبی از نشر نوآور ممنوع و غیرقانونی بـوده     
 .گیرند  متخلّفین تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار می حرام است، وشرعاً نیز و

چنین،  صورت فایل ورد یا پی دي اف و موارد این با توجه به اینکه هیچ کتابی از کتب نشر نوآور به
که هر سایتی اقدام  توسط این انتشارات در هیچ سایت اینترنتی ارائه نشده است، لذا درصورتی

به نماید و کل یا قسمتی از متن کتب نشر نوآور را در سایت خود به تایپ، اسکن و یا موارد مشا
قرار داده و یا اقدام به فروش آن نماید، توسط کارشناسان امور اینترنتی این انتشارات، که 

پردازند،  ها می مسئولیت ادارة سایت را به عهده دارند و به طور روزانه به بررسی محتواي سایت
ف، ضمن اینکه این کار از نظر قانونی غیر مجاز و از  بررسی و در صورت مشخّص شدن هرگونه تخلّ
باشد، وکیل قانونی انتشارات از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی،  نظر شرعی نیز حرام می

و نیز سایر مراجع قانونی، اقدام به ) اي و اینترنتی پلیس رسیدگی به جرایم رایانه(پلیس فتا 
ف کرده و طی انجام مراحل قانونی و اقدامات قضایی، خاطیان را مورد مسدود نمودن سایت متخلّ

ف اخذ  ف از متخلّ پیگرد قانونی و قضایی قرار داده و کلّیۀ خسارات وارده به این انتشارات و مؤلّ
  .گردد می

که هر کتابفروشی، اقدام به تهیۀ کپی، جزوه، چاپ دیجیتال، چاپ ریسو،  همچنین درصورتی
فست از ک رسانی تخلّفات  تب انتشارات نوآور نموده و اقدام به فروش آن نماید، ضمن اطّالعاُ

کتابفروشی مزبور به سایر همکاران و موزعین محترم، از طریق وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 
اتّحادیۀ ناشران، و انجمن ناشران دانشگاهی و نیز مراجع قانونی و قضایی اقدام به استیفاي حقوق 

  .نماید  از کتابفروشی متخلّف میخود

  خرید، فروش، تهیه، استفاده و مطالعه از روي نسخۀ غیراصلِ کتاب،
  .از نظر قانونی غیرمجاز و شرعاً نیز حرام است

انتشارات نوآور از خوانندگان گرامی خود درخواست دارد که در صورت مشاهده هر گونه تخلّف از قبیل موارد 
 و 09123076748 و 021 66484191- 2هاي  هاي انتشارات نوآور به شماره ـریق تلفـنفـوق، مراتب را یا از ط

و یا از طریق منوي تماس با ما در  info@noavarpub.com یا از طریق ایمیل انتشارات به آدرس
به این انتشارات ابالغ نمایند، تا از تضییع حقوق ناشر، پدیدآورنده  www.noavarpub.com سایت

عنوان تشکّر و قدردانی، از کتب انتشارات  عمل آید، و نیز به خوانندگان محترم جلوگیري بهو نیز خود 
  .نوآور نیز هدیه دریافت نمایند

  
  

  هشدار



 

 
 

  
  
  

  خوانندة فرهیخته و بزرگوار
هـاي ایـن انتـشارات، بـه استحـضارتان            نهادن به اعتماد شـما بـه کتـاب          نشر نوآور ضمن قدردانی و ارج     

سـازي و     هـاي مختلـف آمـاده       ین انتشارات، اعم از مؤلّفان و مترجمان و کارگروه        رساند که همکاران ا     می
ت خود را براي ارائۀ کتابی درخور و شایستۀ شما فرهیختۀ گرامی بـه                   کـار    نشر کتاب، تمامی سعی و هم

اقل          اند و تالش کرده     بسته هاي استاندارد یـک کتـاب خـوب، هـم از            اند که اثري را ارائه نمایند که از حد 
ت شکلی و ساختاري آن، برخوردار باشد نظر محتوایی و غناي علمی و فرهنگی و هم از نظر کیفی.  

هاي این انتشارات براي ارائۀ اثري با کمترین اشکال، باز هـم احتمـال                رغم تمامی تالش    وجود، علی   بااین
ا ا    بروز ایراد و اشکال در کار وجود دارد و هیچ اثري را نمـی        شـکال دانـست    ز تـوان الزامـاً مبـرّ نقـص و ا .

اي و اخالقی خود و نیز بنابه اعتقاد راسخ به حقوق مـسلّم          دیگر، این انتشارت بنابه تعهدات حرفه       ازسوي
ویـژه از طریـق فراخـوان بـه خواننـدگان گرامـی،              خوانندگان گرامی، سعی دارد از هر طریق ممکن، بـه         

هـاي بعـدي    ها و ویـرایش  ها را در چاپ ده و آنهاي منتشرة خود آگاه ش ازهرگونه اشکال احتمالی کتاب 
  .ها رفع نماید آن

کـه حـین مطالعـۀ کتـاب بـا اشـکاالت،         راستا، از شما فرهیختۀ گرامی تقاضا داریم درصورتی          لذا دراین   
نواقص و یا ایرادهاي شکلی یا محتوایی در آن برخورد نمودید، اگر اصالحات را بر روي خود کتاب انجام               

شدة خود را با هزینۀ انتشارات نـوآور، پـس از همـاهنگی بـا                 از اتمام مطالعه، کتاب ویرایش    اید پس     داده
ایـد،   اي یادداشـت نمـوده   انتشارات، ارسال نمایید، و نیز چنانچه اصالحات خود را بر روي برگۀ جداگانـه        

شارات نـوآور  لطف کرده عکس یا اسکن برگۀ مزبور را با ذکر نام و شمارة تلفن تماس خود به ایمیل انتـ                
هاي بعدي کتاب اعمال و اصالح گـردد و     ها و ویرایش    ارسال نمایید، تا این موارد بررسی شده و در چاپ         

  .باعث ارتقا و هرچه پربارترشدن محتوایی کتاب و ارتقاء سطح کیفی، شکلی و ساختاري آن گردد
واننـدة فرهیختـه و گرانقـدر،       نشر نوآور، ضمن ابراز امتنان از این عمـل متعهدانـه و مـسئوالنۀ شـما خ                

که اصالحات درست و بجـا    منظور تقدیر و تشکر از این همدلی و همکاري علمی و فرهنگی، درصورتی              به
ر و قدرشناسی، نسخۀ دیگري از همان کتاب و یا               باشند، متناسب با میزان اصالحات، به      رسم ادب و تشکّ

عنـوان هدیـه، بـه انتخـاب خودتـان، برایتـان            بهشدة آن و نیز از سایر کتب منتشرة خود را             چاپ اصالح 
مۀ چاپ بعـدي کتـاب نیـزاز زحمـات                 نماید، و درصورتی    ارسال می  که اصالحات تأثیرگذار باشند در مقد

  .شود شما تقدیر می
کارهاي شما عزیـزان در       آورندگان کتاب، از پیشنهادها، نظرات، انتقادات و راه         همچنین نشر نوآور و پدید    

ه بهبود کتاب، و هرچه بهتر شدن سطح کیفی و علمی آن صمیمانه و مشتاقانه اسـتقبال                 راستاي هرگون 
  .نمایند می
  

  نشر نوآور  
  66484191-2: تلفن  

  www.noavarpub.com     info@noavarpub.com  
  

  فراخوان مساعدت فرهنگی و علمی



 

 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  قدمهم
  

 صـدها دوره کوتـاه مـدت و       هاي آمادگی آزمون نظام مهندسی تأسیسات مکـانیکی و برگـزاري             سال تدریس دوره   پانزدهبیش از   
هـاي آنهـا را تهیـه و تـدوین نمـایم، کتـاب               هاي نظام مهندسی ساختمان با پاسخ       ، مرا بر این داشت تا مجموعه آزمون       بلندمدت

  . باشد  تاکنون می1377کانیکی ساختمان از سال هاي تأسیسات م حاضر شامل کلیۀ آزمون
باشد کـه سـعی شـده اسـت بـه             هاي نظام مهندسی از مباحث مقررات ملی ساختمان می          معموالً بخش زیادي از سؤاالت آزمون     

ـ                      هاي آدرس   اینگونه سؤاالت، پاسخ   وده دار داده شود و نیز عین عبارت مقررات ملی آورده شود و بخش دیگري از سـؤاالت نیـاز ب
ترمودینامیـک،  (ها نیازمنـد مطالعـه کتـب علمـی دانـشگاهی       این پاسخ. هاي تحلیلی و تشریحی داده شود است که به آنها پاسخ 

 و  NFPA و   CARRIER و   ASHRAE؛ استانداردهاي مربوطه، مراجعی ماننـد       ...)مکانیک سیاالت، انتقال حرارت، توربو ماشین و      
  . بوده است... و) ریزي کشور  و برنامهسازمان مدیریت (128مانند آن، نشریات 

  
  

  موفق و پیروز باشید
زاده داریوش هادي



 

 
 

  

   یکی مکانتأسیساتهاي تشریحی   سؤاالت و پاسخ
  1377سال 

  ر است؟یک از موارد زی خالف واقع کدام ی صدور گواهیحداقل مجازات انتظام ـ 1
  یت در نظام مهندسی با درج در پرونده عضویخ کتبیتوب )الف
  تینه اشتغال به مدت محروماکسال و ضبط پرویسه ماه تا  ت موقت از استفاده از پروانه اشتغال به مدتیمحروم )ب
  گردد می نتخلف محسوب )ج
   استانیت در نظام مهندسیپرونده عضو با درج در یاخطار کتب )د
ک از ی به کدام شود می لیشور تشکسراسر کهاي   استان ینظام مهندسهاي   ره سازمانیأت مدی که از اعضاء هیتشکل ـ  2
  ؟شود می ر خواندهیزهاي   نام
  ی انتظاميشورا )د  ي مرکزيشورا )ج  یأت عمومیه )ب  یمجمع عموم )الف

  ؟شود می ر انتخابیزهاي   ک از روشی ساختمان به کدام یس سازمان نظام مهندسیرئ ـ 3
   و شهرسازير مسکنیوز و انتخاب یات عمومیشنهاد هیبه پ )الف
  ي مرکزيشورا و انتخاب یات عمومیشنهاد هیبه پ )ب
  س جمهوریرئ و انتخاب ي مرکزيشنهاد شورایبه پ )ج
   و شهرسازير مسکنیوز و انتخاب ي مرکزيشنهاد شورایبه پ )د
  ؟باشد یمها  ک از دستگاهی ساختمان برعهده کدام ی ضوابط و مقررات مليه بر اجرایت نظارت عالیمسئول ـ 4

   يشهردار )ب   ساختمانیظام مهندسسازمان ن )الف
  يشهرساز وزارت مسکن و )د    وزارت کشور )ج
  ؟باشد یمل یذهاي   ک از ارگانی است کدام ی که مخصوص معماران تجربیمرجع صدور پروانه اشتغال بکار تجرب ـ 5

   و شهرسازيوزارت مسکن )ب    وزارت کشور )الف
   هايشهردار )د    ی اجتماعکار و اموروزارت  )ج
  ؟است کدام قانون الزم االجراء ) کشوریمنظور بودجه عموم( یعمراني ها  طرحه اجرا ونظارت بریدرمورد ته ـ 6

   منبعث از آن و بودجه و ضوابطقانون برنامه )ب   وکنترل ساختمانیقانون نظام مهندس )الف
  ب هردو مورد الف و )د    چکدامیه )ج
   است؟ی کارگاه به عهده چه کسی عمومیمنین ایمحفظ تأ اقدامات الزم در کارگاه به منظور ـ 7

   ساختمانیمقام رسم )د  مهندس ناظر )ج  صاحب کار )ب  کارفرما )الف
ـ  زیل حفـاظت یک از وسـا ید از کدام یکنند درهنگام کار با یا آهک وگچ کار میمان یمداوم با سبطور  که یکارگران ـ  8 ر ی

  ند؟یاستفاده نما
  یمنی وکاله ایدستکش حفاظت )ب  نکیع ویمنی وکاله ایماسک حفاظت )الف
  یدستکش حفاظت نک ویع، یماسک حفاظت )د  نکیع، یمنیکفش ا، یدستکش حفاظت )ج
   نصب شود؟ید دست کم کدام لوازم بهداشتیا ملک بایدر هر ساختمان  ـ 9

  ییفقط دستشو )ب    ک توالتی وییک دستشوی )الف
  ک توالتیفقط  )د    ک دوشیو ک توالت ی )ج
  طبقه ساختمان چگونه باشد؟ن یتر نیر کف پائی فاضالب زی افقي ه لولبستر ـ 10
  يماسه وشن نرم سرتاسر )ب  ر نقاط اتصالیه گاه فقط زیتک )الف
  گاه هیک تکیهردو متر  )د    گاه هیک تکیهرسه متر  )ج
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  مجاز است نصب شود؟ ییها  چه لوله آسانسوردرچاه ـ 11
  باران آب فقط لوله )ب    فقط لوله فاضالب )الف
3سرد تا آب لوله )د    ست ی مجاز ناي هچ لولیه )ج

4
  نچ مجاز استی ا

   مجاز است؟یدر داخل مصالح ساختمانکشی   لولهيگر اجزایا دفن لوله ودیآ ـ 12
  ستینگ مجازنیتیلوله وف )ب     .ستیر مجاز نینگ وشیتیف )الف
  ب وج )د    ستیر مجاز نیش )ج

  چقدر است؟ NO FLOW PRESSUREان یت بدون جری در وضعیلوازم بهداشتهاي   ریپشت ش آب  فشارحداکثر ـ 13
  ستیمحدود ن )د  بار 3 )ج  بار 4 ) ب بار 6 )الف
 نـشود  تـر  بـیش  از حـداکثر مجـاز   یلوازم بهداشـت هاي   ری آن که حداکثر فشار پشت شيبلند براي ها ساختماندر  ـ  14

  ن کار قابل قبول است؟ی ايبرا ییها سیستمچه  ،شودبندي  هد در ارتفاع منطقیساختمان با
   هر منطقهيپمپ برا مخزن و )ب   هر منطقهير فشار شکن برایش )الف
  ج الف وب و )د     هر منطقهيتانک فشار برا )ج

  ؟ نباشد محل مناسب پمپ کجاستیاز کافین حداقل فشار مورد نی تاميشهر برا آب اگر فشار ـ 15
  ر ه آبیپس از مخزن ذخ )ب    عد از کنتورماً بیمستق )الف
  نامحدود )د   بعداز کنتور یکطرفهریپس از ش )ج

ـ  انتخاب مصالح نباي در ساختمان برایدنیآشام آب عیشبکه توزکشی   کار مجاز لولهيحداکثر فشار وحداکثر دما ـ  16 د ی
  ر کمتر باشد؟یاز ارقام ز

  گراد سانتی درجه 60 بار و 10 )ب    گراد سانتی درجه 65 بار 10 )الف
  گراد سانتی درجه 60 و بار 6 )د    گراد سانتیدرجه  65 بار و 6 )ج

   مجاز است؟(joint) داخل ساختمان چه نوع اتصال یدنیآشام آب عی توزيزه برای گالوانيفوالدکشی  در لوله ـ 17
  یاتصال جوش )ب    اي هاتصال دند )الف
  ج الف و )د     )اي هدند( یاتصال فلنج )ج

ـ د دست کم اختالف ارتفـاع ز یبا آب ز وسطحی لوله سرري تراز اتصال لوله ورودیدنیآشام آب رهیدر مخزن ذخ ـ  18 ر را ی
  داشته باشد؟

  زی باالتر از سررمتر میلی 100 ي ورودي هدهانه لول )الف
   باالتر از حداکثر سطح آبمتر میلی 40ز ی سرري هدهان )ب
  ي لوله ورود باالتر ازمتر میلی 40ز ی سرري هدهان )ج
   )هردو( ب الف و )د

 دسـت  یلوازم بهداشـت ریز   سري ه لبير نسبت به تراز رویاز ش آب ی خروجي هائم دهانق )AIR GAP( یی هواي هفاصل ـ  19
  د چقدر باشد؟یکم با
  متر میلی 40نک یس  ویدستشوئ )ب  متر میلی 40 نکیس و 25 ییدستشو )الف
  ت نداردیدودمح )د  متر میلی 25نک ی و سیدستشوئ )ج

  ؟یطیه شود در چه شرای ساختمان تغذیدنیاشام آب عیتوز ماً ازشبکهی مستقتواند  میياری آبیلنگیر سر شیا شیآ ـ 20
   ک طرفهیریبانصب ش )ب    ر قطع و وصلیبا نصب ش )الف
   )هردو( ب الف و )د  ک خالء شکنی و یکطرفهریبا ش )ج

   مجاز است؟یطی در چه شرایی وسرمایی گرماتأسیساتکشی  م لولهستی به سیدنیک شبکه آشامیاز  آب انشعاب ـ 21
  یی دوتا یکطرفهریبا ش )ب    یی هواي هبا فاصل )الف
  ج ب و الف و )د  ک خالء شکنی و یکطرفهریباش )ج

  ب مجاز است به شبکه فاضالب ساختمان منتقل شود؟ی به چه ترتیک از لوازم بهداشتی از هر یالب خروجضفا ـ 22
  میمستق )د   )هردو( الف و ب )ج  فونیبه کمک س )ب  یی هواي هفاصلبا  ـ الف
  د باشد؟ی حداقل چقدر بایی ودستشویرانی توالت ا(TRAP WATER SEAL)فون یهوابندس آب عمق ـ 23
  متر میلی 50 و 50 )د  متر میلی 40 و 75 )ج  متر میلی 75 و 50 )ب  متر میلی 50 و75 )الف
  ب است؟ین راه دوخم دارد به چه ترتیئم فاضالب که ناچار دربقااتصال لوله هواکش به لوله  ـ 24
  قبل از دوخم )ب    قبل وبعد از دوخم )الف
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  ستیاتصال هواکش الزم ن )د    بعداز دوخم )ج
  : ستیر مجاز نیزهاي    در فضایا افقی لوله فاضالب قائم يد رویچه بازدینصب در ـ 25
  اتسالن اجتماع )ب    يپز ینیریش  ویینانوا )الف
   )هردو( ج الف و )د    پز  پخت ويفضا )ج

 دارنـد بـه شـبکه    گراد سانتیدرجه  60االتر از ب يگرم کننده را که دماهاي   دستگاه آب هیتوان تخل ی مبیبه چه ترت ـ  26
  فاضالب ساختمان انتقال داد؟

  ر قطع و وصلیبا ش )ب    میمستق )الف
  فونیبا کمک س )د    ییبا مخزن وفاصله هوا )ج

  ش چقدر باشد؟یفشار ومدت آزما آب فاضالب ساختمان باکشی  ش لولهیدر آزما ـ 27
  قهیدق 20ـ  آب متر ستون 10 )ب  قهیدق 15ـ  آب متر ستون 3 )الف
  قهی دق15ـ  آب متر ستون 8 )د    قهی دق15ـ  آب متر ستون 6 )ج

   )یعمومي ها ساختماندر ، یمسکوني ها ساختمان در( د باشد؟ی حداقل چقدر باي کفشوی خروجي ه دهانیقطر نام ـ 28
11 )ب  نچیا 3 ـ نچیا 2 )الف

2
11 )ج  نچ یا 3 ـ 

2
  نچیا 2همه جا  )د  نچی ا3 ـ نچیا 

ر  حدوداً چقـد شود می نهان دفع و  محسوس بصورت که از فرد در حال استراحتیی گرمایط مطبوع تابستانیدر شرا ـ  29
  است؟

  W 200 )د  W 150 )ج  W 100 )ب   W 50 )الف
  ر دارد؟یک ازعوامل زی به کدام ید بستگینما ی م محليهوا  که شخص ازیاحساس مطبوع ـ 30
  یرطوبت نسب )ب    دما )الف
   )هرسه مورد( ج ب و، الف )د    سرعت هوا )ج

 ي بـرا متـر  سانتی بر حسب يچه قطر، تر ساختمان م10 وارتفاع 100000 (Kcal/hr)ا بخار به قدرت یگرم  آب گی ديبرا ـ  31
  ؟کنید میشنهاد یپ، دودکش با سطح مقطع گرد

  50 )د  40 )ج  30 )ب  20 )الف
   است؟تر بیشمصرف لوله  معموالً یی گرماتأسیساتکشی  لولهي ها سیستمک از یدر کدام  ـ 32
  نیه از پائیلوله تغذ دو )ب    ه از باالیدولوله تغذ )الف
   )هردو( ب الف و )د     )گشت معکوسبر( يحلقو )ج

  ؟گیرد  مین ومحاسبه کدام عوامل صورتیی انتخاب پمپ با تعیی گرماتأسیساتدر  ـ 33
  گیقدرت د )د  افت فشار )ج  یدب )ب   وافت فشاریدب )الف
   )متر میلیرحسب ب( برگشت به مخزن انبساط باز چقدر است؟ قطر لوله رفت و، Kcal/hr 40000 با قدرت یی گرماتأسیساتدر  ـ 34
  25 )د  20 )ج  15 )ب  10 )الف
  رد؟ی از هوا به چه صورت ممکن است صورت گگیري عمل رطوبت ـ 35
   سردیلیخ آب تماس هوا با )ب    ل سردیعبور از کو )الف
   )هرسه( ج، ب، الف )د  گیر تماس هوا با مانع سرد ورطوبت )ج

 RPM 350اگـر سـرعت را بـه    ،  باشـد RPM 300 سـرعت آن   وHP 5وژ که قدرت آن یفی سانتر(FAN) ک بادزنیدر ـ  36
  م قدرت آن چقدر خواهد شد؟یبرسان
  HP 34/10 )د  HP 44/9 )ج  HP 43/8 )ب  HP 94/7 )الف
  ؟رود  میل انبساط به کاریک از وسایکدام ،  اواپراتوري سرماKW10سرد کننده کم تراز هاي   در دستگاه ـ 37
  بساط فشار ثابتر انیش )ب    ییر انبساط گرمایش )الف
  نییلوله مو )د    ر انبساط شناورداریش )ج

ـ ا ظرفی متر از سطح در2000  در ارتفاعیدر انتخاب برج خنک کن آب ـ  38 ـ  آن نـسبت بـه ظرف  یت خنـک کننـدگ  ی ت ی
   دارد؟يرییا چه تغیاستاندارد سطح در

  ابدی ی مشیافزا )ب     .ابدی ی مکاهش )الف
   . داردیهوا بستگ  مرطوبيابه دم )د     .ح نداردیاز به تصحین )ج

ـ ت استاندارد آن در کنـار در یا نسبت به ظرفیمتر از سطح در 5000 بادزن در ارتفاع یمقدار هواده ـ  39 ـ ا چـه تغ ی ي ریی
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  ؟کند می
  شود می  برابر5/1 )د  کند  نمیرییتغ )ج  شود می نصف )ب  شود می دو برابر )الف
ـ ش قطـر مخـزن چـه تغ   ی بسته با افـزا اي هک مخزن استوانی یک فشار کار ثابت ضخامت جدار سطح جانبیدر ـ  40 ي ریی
  ؟کند می
  شود می ادیز )ب    شود می کم )الف
   داردیبه طول مخزن بستگ )د    کند  نمیرییتغ )ج

 بـه  اگر ارتفاع نصب پمپ را .ک الکتروپمپ در ارتفاع سه متر از کف استخر نصب شده استیاستخر  آب هی تخليبرا ـ  41
  : میر دهیی متر از کف تغ15
  برابر شود 5د یقدرت موتور با )ب  ه مناسب استیهمان الکترو پمپ اول )الف
  ستی نپذیر امکان )د   انتخاب شوديدید الکترو پمپ جدیبا )ج

 محاسـبه شـده باشـد مقـدار     یش از مقدار واقعیپمپ ب، (HAED) یاگر مقدار ارتفاع آبدهرسانی   آبستمیک سیدر ـ  42
  ؟کند میي رییدار محاسبه شده چه تغ نسبت به مقBHP یواقع
  شود می کمتر )ب    شود می تر  بیش)الف
   مشخصه پمپ داردی به منحنیبستگ )د    کند  نمیرییتغ )ج

ـ  درجـه فارنها 5/72 مرطوب يت ودمای درجه فارنها100 خشک ي با دماي وروديک هوارسان هوایدر ـ  43 رطوبـت   ت وی
ـ  درجه فارنها55 یو خروج 45 يورود آب ل سردکننده بایت از کوینها درجه فار5/63 شبنم   ي درصد ونقطه  30 ینسب ت ی
  : ر درست استیزهاي    نهیک از گزیکدام  .کند می عبور
  ت باشدی درجه فارنها55 تواند  مینقطه شبنم )ب  ت باشد ی درجه فارنها65 تواند  مینقطه شبنم )الف
  ت باشدیفارنها درجه 35 تواند  می شبنمنقطه )د  ت باشدی درجه فارنها45 تواند  مینقطه شبنم )ج

 م هر قسمت از سـاختمان یسطح بازشو مستق )سوزي به هنگام آتش( ه دودیز تخلین  ویعی طبيض هوایبه منظور تعو ـ  44
   خارج حداقل چقدر است؟يبه هوا )هر اتاق(

  درصد سطح آن اتاق 4 )ب    درصد سطح آن اتاق 2 )الف
   مترمربع5/1 )د     مترمربع2/1 )ج

 پـذیر  ممکن است از نوع کانال گـرد انعطـاف  ، چه هوای رفت وهر درین کانال اصلیبهاي    در فاصله، انشعاب کانال هوا ـ  45
  ن کانال چقدر است؟یحداکثر طول مجاز ا .باشد
  ت نداردیمحدود )د  متر 8 )ج   متر5/3 )ب   متر25/4 )الف
 ییق گرمـا یست کانال هوا عـا یگر الزم نیباشد دتر   کمگراد سانتیند درجه  خارج از آن اگر از چي هوا کانال وهواياختالف دما ـ  46

  ؟داشته باشد
  3/8 )د  11 )ج  1/13 )ب  9/14 )الف
ق دمپـرآتش  یمحل دق، کند می  که دو منطقۀ آتش را از هم جدا(FIRE WALL) وارآتشیحل عبور کانال هوا از دمدر  ـ  47

  کجاست؟
  واری بعداز دمتر سانتی 5به فاصله  )ب  واری قبل از دمتر سانتی 5به فاصله  )الف
  ت نداردیمحدود )د    واری ديرو )ج

   )کباب پز ـ دستگاه با شعله باز( د باشد؟ی دستگاه پخت باي یه داخل هود رویلتر روغنین فیحداقل فاصله قائم ب ـ 48
  متر سانتی 110 و 60 )ب    متر سانتی 120 و 100 )الف
   .ت نداردیودمحد )د    متر سانتی 80 و 60 )ج

   باز ساختمان حداقل چقدر باشد؟ي هاز هردهان  بامي آلوده رويه هوای تخلي ه دهانیفاصله افق ـ 49
  متر 2 )د  متر  3 )ج  متر 5 )ب   متر6 )الف
   )از اطراف ـ از جلو ـ از باال( د چقدر باشد؟ی بایا جامد از مواد سوختنیع ی با سوخت مای از اتاقيحداقل فاصله بخار ـ 50
  متر سانتی 45 ـ 90 ـ 90 )ب    متر سانتی 90 ـ 90 ـ 90 )الف
  متر سانتی 45 ـ 45 ـ 45 )د    متر سانتی 45 ـ 45 ـ 75 )ج

ـ  بام از چه اندازه کمتر باشـد الزم اسـت بـا د   ي ه آن تا لبی بام نصب شود فاصله افقي رویتأسیساتاگر دستگاه  ـ  51 وار ی
  فاظت شود؟ حمتر سانتی 90 دست کم به ارتفاع یحائل
  متر 3 )د  متر 2 )ج  متر 1 )ب  متر 5/0 )الف
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   )از اطراف ـ از جلو ـ از باال( ؟د چقدر باشدی بای از مواد سوختنی اتاقي گازيحداقل فاصله بخار ـ 52
  متر سانتی 45 ـ 90 ـ 90 )ب    متر سانتی 90 ـ 90 ـ 90 )الف
  متر سانتی 45 ـ 45 ـ 45 )د    متر سانتی 45 ـ 45 ـ 75 )ج

ـ ب قسمت دو خم به طرف دستگاه نباین راه دو خم داشته باشد شیاگر الزم شود ب، یعیدودکش قائم با مکش طب ـ  53 د از ارقـام  ی
  ؟باشدتر  ر کمیز

  درجه 60 )د   درجه45 )ج  درجه 30 )ب   درجه15 )الف
ـ  نباقـسمت قـائم   نسبت به طول )لوله رابط(  دودکشی طول کل قسمت افق،یعیدودکش با مکش طبدر  ـ  54 د از چنـد  ی

   باشد؟تر بیشدرصد 
  درصد 75 )د  درصد 50 )ج  درصد 40 )ب  درصد 30 )الف
متر حـداقل چقـدر    3 د ازهر نقطۀ ساختمان به شعاعی بام باين در روی پائي بادماي دودکش قائم فلزیدهانه خروج ـ  55

  باال باشد؟
  متر سانتی 100 )د  متر سانتی 75 )ج  متر سانتی 60 )ب  متر سانتی 50 )الف
 متـر حـداقل   5/7 د از هر نقطه ساختمان به شعاعی بام باي متوسط در روي با دماي دودکش قائم فلزیدهانه خروج ـ  56

  چقدر باالتر باشد؟
  متر 4 )د  متر 3 )ج  متر 2 )ب  متر 1 )الف
  ش مجاز آن چقدر است؟ین نصب شود حداکثر گنجای زميع در خارج از ساختمان رویاگر مخزن سوخت ما ـ 57
  تریل 4000 )د  تریل 3500 )ج  تریل 3000 )ب  تریل 2500 )الف
   چقدر است؟شود می  موتورخانه نصبيع که در فضایش مخزن روزانه سوخت مایحداکثر گنجا ـ 58
  تری ل240 )د  تری ل480 )ج  تریل 1000 )ب  تریل 2000 )الف

  پاسخنامه

  96 ـ صفحه 90 ماده ـ ختمانکنترل سا  ویقانون نظام مهندس .ح استی صحپاسخ) د( نهیگز ـ 1
 103ـ صفحه نامه اجرایی  آئین 102ماده ـ  وکنترل ساختمانیقانون نظام مهندس .ح استی صحپاسخ) ب( نهیگز ـ 2
 112 ـ صفحه 115ماده ـ  وکنترل ساختمانیقانون نظام مهندس .ح استی صحپاسخ) د( نهیگز ـ 3
 62 ـ صفحه 33ماده ـ وکنترل ساختمان یقانون نظام مهندس .ح استی صحپاسخ) د( نهیگز ـ 4
 14 ـ صفحه 4ماده ـ  وکنترل ساختمانیقانون نظام مهندس .ح استی صحپاسخ) ب( نهیگز ـ 5
 34 ـ صفحه 41ماده ـ  وکنترل ساختمانیقانون نظام مهندس .ح استی صحپاسخ) ب( نهیگز ـ 6
  8ـ صفحه ) الف ـ 5 ـ 1 ـ 12( بند ـ )ن اجرای درح وحفاظت کاریمنیا( مبحث دوازدهم .ح استی صحپاسخ) الف( نهیگز ـ 7
 4 ـ  12( و )5 ـ  4 ـ  12( و )6 ـ 4 ـ  12( هاي  بند )ن اجرای وحفاظت کار در حیمنیا( مبحث دوازدهم .ح استی صحپاسخ) د( نهیگز ـ  8

  30 و 29صفحه  )8ـ 
  24صفحه ) الفـ 3ـ 3ـ 12( قسمت 12مبحث  .ح استی صحپاسخ) الف( نهیگز ـ 9

   .ح استی صحپاسخ) ب( نهیگزـ  10
  :آمده است 26ـ صفحه ) 8 ـ 3 ـ 16(بند  16در مبحث 

 ) Trench( ترنچ گذاري در لولهـ 8ـ 3 ـ16
 باید به فرم لولـه باشـد   شود میباران حفر  آب فاضالب یا، مصرفی آب هاي  کف بستري که براي نصب لوله1 ـ  7 ـ  3 ـ  16

گذاري براي تحمل وزن لوله باید محکـم و   کف بستر لوله .پدید آید، رتاسر طول لولهگاه یک دست و یکنواختی در س    که تکیه 
  . مقاوم باشد


