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 رسـاند  مـی  استحضـارتان  به انتشارات، اين های کتاب به شما اعتماد به نهادن ارج و یقدردان ضمن نوآور نشر
 یتمام کتاب، نشر و سازی آماده مختلف یها کارگروه و مترجمان و مؤلّفان از اعم انتشارات، اين همکاران که
 اند کرده تالش و اند بسته کار به یگرام ختةیفره شما ستةيشا و درخور یکتاب ارائة یبرا را خود همّت و یسع
 و علمـی  غنـای  و محتـوايی  نظر از هم خوب، کتاب کي استاندارد یها حداقّل از که ندينما ارائه را یاثر که

 .باشد برخوردار آن، ساختاری و شکلی کیفیّت نظر از هم و فرهنگی

 بـروز  احتمـا   هم باز اشکا ، کمترين با اثری ارائة برای انتشارات اين های تالش تمامی رغم علی وجود، بااين
 ديگـر،  ازسـوی  .دانسـت  اِشکا  و نقص  از مبرّا الزاماً توان نمی را یاثر چیه و دارد وجود کار در اشکا  و ايراد
 خواننـدگان  مسـلّم  حقـوق  بـه  راسـ   اعتقـاد  بنابـه  نیز و خود اخالقی و ای حرفه تعهّدات بنابه انتشارت اين

 اشـکا   ازهرگونـه  گرامـی،  خواننـدگان  بـه  فراخـوان  طري  از ويژه به ممکن، طري  هر از دارد سعی گرامی،
 .نمايد رفع ها آن بعدی های ويرايش و ها چاپ در را ها آن و شده آگاه خود منتشرة های کتاب احتمالی

 و نـواقص  اشکاالت، با کتاب مطالعة نیح که یدرصورت ميدار تقاضا یگرام ختةیفره شما از راستا،  اين در لذا
 پـس  ديا داده انجام کتاب خود یرو بر را اصالحات اگر د،ينمود برخورد آن در يیمحتوا اي شکلی یرادهايا اي
 ارسـا   انتشـارات،  بـا  یهمـاهنگ  از پس نوآور، انتشارات نةيهز با را خود شدة شيرايو کتاب مطالعه، اتمام از
ـ ا نموده ادداشتي یا جداگانه برگة روی بر را خود اصالحات چنانچه نیز و د،يینما  ايـ  عکـس  کـرده  لطـف  د،ي

ـ ا تـا  د،يیـ نما ارسـا   نـوآور  انتشـارات  لیميا به خود تماس تلفن شمارة و نام ذکر با را مزبور برگة اسکن  ني
 هرچـه  و ارتقـا  باعـث  و گـردد  اصـال   و اِعمـا   کتـاب  بعدی های ويرايش و ها چاپ در و شده بررسی موارد

 .گردد آن ساختاری و شکلی ،یفیک سطح ارتقاء و کتاب محتوايی پربارترشدن

 منظـور  بـه  گرانقـدر،  و فرهیخته خوانندة شما مسئوالنة و متعهّدانه عمل اين از امتنان ابراز ضمن نوآور، نشر
 باشـند،  بجـا  و درسـت  اصـالحات  کـه  یدرصـورت  فرهنگـی،  و علمی یهمکار و یهمدل اين از تشکر و ريتقد

 چـاپ  يـا  و کتـاب  همـان  از ديگـری  نسـخة  قدرشناسی، و تشکّر و ادب رسم به اصالحات، زانیم با متناسب
 ارسـا   تـان يبرا خودتـان،  انتخـاب  بـه  هديـه،  عنـوان  بـه  را خـود  منتشرة کتب ساير از نیز و آن شدة اصال 

 ريتقـد  شـما  زحمـات  نیـزاز  کتاب یبعد چاپ مقدّمة در باشند رگذاریتأث اصالحات که یدرصورت و د،ينما یم
 .شود یم

 در زانيـ عز شـما  یکارهـا  راه و انتقـادات  نظـرات،  شنهادها،یپ از کتاب، آورندگان ديپد و نوآور نشر نیهمچن
 اسـتقبا   مشـتاقانه  و مانهیصـم  آن یعلمـ  و یفـ یک سطح شدن بهتر هرچه و کتاب، بهبود هرگونه راستای

 .ندينما یم

 

 نوآور نشر

 12088666020-2 تلفن:
www.noavarpub.com 
info@noavarpub.com 
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شود و سواالت گستره وسـیعی   با توجه به اينکه منابع دقیقی برای آزمون کارشناسی رسمی معرفی نمی

هـای   هـای سـا    در آزمـون  گیرد و همچنین به دلیل تکـرار شـدن سـواالت مشـابه     از مفاهیم را دربرمی

هـا و همچنـین پاسـ  تشـريحی      گذشته، وجود منابعی جامع و کامل شامل توضیحات دروس و سرفصل

های برگـزار شـده    رسد. همچنین با بررسی آزمون های گذشته الزم و ضروری به نظر می های سا  آزمون

ه طراحـان يکسـان بـوده و    يابیم کـه منـابع اسـتفاده شـد     های گذشته توسط هر دو نهاد، درمی در سا 

 .باشند سواالت نیز بسیار مشابه می

ماشـین  -تخصص تاسیسات مکانیکی مورد نیاز شرکت کنندگان در دو رشته تاسیسات ساختمانی و برق

هـای  باشد. بنابراين دسترسی به سواالت و پاس  تشـريحی سـواالت آزمـون   تاسیسات کارخانه می-آالت

قوه قضايیه همراه با نکات کلیدی و توضیحات جامع و تشـريحی  گذشته کارشناس رسمی دادگستری و 

باشد. در اين کتاب سعی شده است که بیشتر سواالت آزمونهـای گذشـته   بسیار مورد نیاز مهندسین می

مرتبط با مطالب تاسیسات سـاختمانی و کارخانجـات بـا تقسـیم بنـدی: مبـانی تاسیسـات مکـانیکی و         

  کشـی  ت برودتـی، تاسیسـات تهويـه مطبـو  وهـوا رسـانی، لولـه       مهندسی، تاسیسات حرارتی، تاسیسـا 

تاسیسات آبرسانی، گرمايی، برودتی، بهداشتی، فاضالب، هواکش، پمپ وفن، گاز، آسانسور و اطفا حري  

آورده شود. در اين کتاب سعی شده ضمن تشريح سـواالت آزمـون نکـات جـامع تـری در مـورد پاسـ         

 و فرموالسیون مربوطه ذکر گردد.سواالت همراه با شکل و ذکر روابط 

در پايان ضمن ارزوی موفقیت برای مهندسین در آزمون پیش رو و سربلندی مهندسان عزيز در تمـامی  

مراحل زندگی، ضمن تشکر از همه کسانی که در تهیه و تولید اين کتـاب زحمـت کشـیده انـد از شـما      

های نشر نوآور مـا را در هـر چـه    سايت و تلفنخواننده عزيز تقاضا دارم که با ارائه نظرات خود از طري  

 بعدی ياری فرمايید.های  بهتر شدن اين کتاب در چاپ
Noavar33@gmail.com 

 

 

 
 

 



 
 

 ۳۱11 سا  مصوّب هنرمندان و مصنّفان و مؤلّفان حقوق قانون با مطاب  کتاب نيا نشر و چاپ حقوق هیکل

 گونـه  هـر  لـذا  .اسـت  نـوآور  نشر به متعل  منحصراً و محفو  ناشر یبرا ،۳۱51 مصوّب آن يیاجرا نامة نيیآ و

 مجـالت،  کتـب،  گـر يد در کتـاب،  نيا ريتصاو و جداو  نمودارها، اشکا ، مطالب، از یقسمت اي کل از استفاده

 چاپ، لیقب از عنوانی هر تحت کتاب اين مطالب از برداری بهره گونه هر زین و گر،يد موارد و ها تيسا ات،ينشر

 صورت  به انتشار نو  هر همچنین و کتاب، از یبردار عکس و اف ید یپ فايل هیته آن، از پيتا اسکن، ،یفتوکپ

 نشـر  از یکتبـ  اجازه بـدون رهیغ و یريتصو اي یصوت ليفا لم،یف ،ید یو  ید ،ید یس الکترونیکی، ،ینترنتيا

 .رندیگ یم قرار يیقضا و یقانون گردیپ تحت نیمتخلّف و است، حرام زین شرعاً و بوده یرقانونیغ و ممنو  نوآور

 نيا توسّط ن،یچن نيا موارد و اف ید یپ اي ورد ليفا صورت  به نوآور نشر کتب از یکتاب چیه نکهيا به توجّه با

 موارد اي و اسکن پ،يتا به اقدام یتيسا هر که یدرصورت لذا است، نشده ارائه ینترنتيا تيسا چیه در انتشارات

 د،ينما آن فروش به اقدام اي و داده قرار خود تيسا در را نوآور نشر کتب متن از یقسمت اي کل و دينما مشابه

 به روزانه طور به و دارند عهده به را تيسا ادارة تیمسئول که انتشارات، نيا ینترنتيا امور کارشناسان توسّط

 از کار نيا نکهيا ضمن تخلّف، هرگونه شدن مشخّص صورت در و یبررس پردازند، یم ها تيسا یمحتوا یبررس

 و فرهنگ وزارت  يطر از انتشارات یقانون لیوک باشد، یم حرام زین یشرع نظر از و مجاز ریغ یقانون نظر

 اقدام ،یقانون مراجع ريسا زین و (ینترنتيا و یا انهيرا ميجرا به یدگیرس سی)پل فتا سیپل ،یاسالم ارشاد

 يیقضا و یقانون گردیپ مورد را انیخاط ،يیقضا اقدامات و یقانون مراحل انجام یط و آورده، عمل  به مقتضی

 .شد خواهد اخذ متخلّفان از مؤلّف و انتشارات نيا به وارده خسارات ةیکلّ و داده قرار

 اُفست سو،ير چاپ تا ،یجيد چاپ جزوه، ،یکپ ةیته به اقدام ها، یکتابفروش از يک هر که  یصورت در نیهمچن

 به مزبور یکتابفروش تخلّفات یرسان اطّال  ضمن ند،ينما آن فروش به اقدام و نموده نوآور انتشارات کتب از

 ناشران انجمن و ناشران، ةياتّحادّ ،یاسالم ارشاد و فرهنگ وزارت  يطر از محترم، نیمُوَزّع و همکاران ريسا

 .دينما یم متخلّف از خود حقوق یفایاست به اقدام يیقضا و یقانون مراجع زین و یدانشگاه

 کتاب، راصلِیغ نسخة یرو از مطالعه و استفاده ه،یته فروش، د،یخر

 .است حرام زین شرعاً و رمجازیغ یقانون نظر از

 فــوق،  مـوارد  لیـ قب از تخلّـف  گونـه  هـر  مشاهده صورت در که دارد درخواست خود یگرام خوانندگان از نوآور انتشارات

 )تلگـرام  131566115۱3 و 13۳ 66111۳3۳ -3 یهـا  شـماره  بـه  نـوآور  انتشـارات  یهـا  تلفــن   يطــر  از اي را مراتب

 در مـا  بـا  تمـاس  یمنـو   يطر از اي و info@noavarpub.com آدرس به انتشارات لیميا  يطر از اي و انتشارات(

 خـود  زیـ ن و دآورنـده يپد ناشر، حقوق عییتض از تا ند،ينما ابالغ انتشارات نيا به www.noavarpub.com تيسا

  کتـب  از ،یقـدردان  و تشـکّر  عنـوان   بـه  مهـم،  امر اين انجام راستای در و د،يآ عمل  به یریجلوگ محترم خوانندگان

 .ندينما افتيدر هيهد زین نوآور انتشارات 



 قضائیه قوه و دادگستری رسمی یکارشناس آزمون

  تأسیسات مکانیکی و مهندسیمبانی 

 (11ساختمانی سا   تاسیسات آزمون قوه قضايیه ۳)سوا   ؟ سقوط بستگی دارد به:سرعت یک جسم در حال  -0

 حجم جسمد( فاصله تا زمینج( ب( جرم جسم وزن جسمالف(

 است.گزینه )ج( صحیح 

 طب  روابط زير سرعت تابعی از سرعت اولیه، ارتفا  سقوط و زمان سقوط است.

0

2
0

V gt V

V V 2gh

 

 
 

 

سرعت زاویه ای در حرکتی به صورت  -2
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 آزمـون   ۳1)سوا  ؟  باشد. شتاب زاویه ای برابر است با:می

 (11سا کارخانه  تاسیسات -ماشین آالت-برق  قضايیهقوه  رسمی کارشناسان
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1)ج( cos )  )دg 2g(1 cos )
sin /

a a

 
 
 


 

 صحیح است.گزینه )د( 

2g(1 cos ) d g 2g(1 cos )
if  sin /

a dt a a

  
    

  
       

  

 
های  تنش و کرنش و تغییر مکان، ماکزیمم بـه چنـد معادلـه چنـد     گرفتن مولفهدر تحلیل تنش در قطعات با در نظر  -3

 (11سا  کارخاته  تاسیسات -ماشین آالت-برق دادگستری رسمی کارشناسانآزمون  35)سوا   مجهولی نیاز است.

 ۳5-۳5د( ۳3-۳3ج( 3-3ب(  6-6الف(

 صحیح است.گزینه )الف( 



 های کارشناسی رسمی کتاب دوم: مبحث تأسیسات مکانیکی تشریح کامل آزمون 8  

  

 خاص برابر است با:ماتريس تنش برای يک جسم در يک موقعیت 

11 12 13

21 22 23

31 32 33

  

  

  

 
 
 
  

 

های برشی هستند که بـا توجـه   ديگر تنشهای  قائم و درايههای  اصلی تنشهای  که اين تنسور، تنسوری متقارن است و درايه

 درايه احتیاج داريم يا: 6به متقارن بودن آن برای نوشتن تنسور تنش به 

12 21 13 31 23 32,    and         

 
 رسمی کارشناسانآزمون  1)سوا  درجه سانتیگراد افزایش دهیم ؟  00کیلوگرم اب را 0111چه مقدارگرما الزم است تا دمای  -6

 (7۳سا  ساختمانی  تاسیسات دادگستری

 کالری 75×۳15د( کالری  75×۳16ج( کالری  7511ب(  کالری   75111الف( 

 صحیح است.گزینه )ج( 

65000( ) 1000( / . ) 15 75 10       Q mc T Q Kg cal kg k cal 

 
 دادگسـتری  رسـمی  کارشناسـان  آزمـون  6)سوا  آید: می درصورتی که هوا به صورت محسوس خنک شود این پدیده به وجود -0

 (7۳سا  ساختمانی  تاسیسات

 ماند. می الف( محتوی رطوبتی کاهش و رطوبت نسبی ثابت

 مانند. می ب( هردو ثابت

 يابد. می محتوی رطوبت ثابت و رطوبت نسبی افزايش ج(

 يابد. می محتوی رطوبت کاهش و رطوبت نسبی افزايشد( 

 صحیح است.گزینه )ج( 

محسوس  مربوط به زمـانی اسـت کـه تنهـا تاییـرات دمـا        شود وبار می بار حرارتی  به دو نو   محسوس و نامحسوس تقسیم 

 رطوبـت هـوا کـاهش   افتد. از طرفی با کاهش دمـا گنجـايش پـذيرش     نمی مطر  است ولی هیچ اتفاقی برای محتوای رطوبت

 يابد. می يابد در نتیجه رطوبت نسبی افزايش می

کند و اين تاییر انـرژی، نتیجـه تاییـر دمـا و درصـد رطوبـت آن        اکثر فرايندهای تهويه مطبو ، انرژی سیا  هوا تاییر می در

يری مورد بررسی قرار داد. ايـن  توان با استفاده از يک نمودار به صورت تصو است. ارتباط بین اين دماها، رطوبت و انرژی را می

 .نامند نمودار را نمودار سايکرومتريک می

کند و کاربرد زيادی در صنايع وابسـته بـه تهويـه     نمودار سايکرومتريک ارتباط میان هوای خشک، رطوبت و انرژی را بیان می

 دارد.  دمای نقطه شبنم ها و تعیین مطبو  مانند تهويه مطبو  ساختمان

هـا مـورد اسـتفاده قـرار      ه هفت فرايند در کاربردهای مختلف تهويه مطبو  مانند تهويه مطبو  سـاختمان الزم به ذکر است ک

سـازی و   گیرند که اين هفت فرايند شـامل فراينـدهای گرمـايش، سـرمايش، رطوبـت گیـری، رطوبـت زنـی، تهويـه، پـاك           می

چنـد نکتـه نیـز     در ادامه شکلی از نمودار رايج سايکرومتريک آورده شده است. برای بررسی بهتـر بـه  .هوا، هستند جايی جابه

 .دقت کنید

https://blog.faradars.org/dew-point/
https://blog.faradars.org/dew-point/
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 هوای داخل، به صورت ترکیبی از هوای خشک و بخار آب است. 

 پی به دما، فشـار و  گويند درون مخلوط وجود دارد که اين مقدار آنتال مقدار مشخصی از انرژی کل که به آن آنتالپی می

 .مقدار رطوبت بستگی دارد

 در هر دمای خاص، محدوديت خاصی نیز برای مقدار بخار آب موجود در مخلوط هوا وجود دارد. 

 
درجه تقلیل یابد وضریب  6درجه سانتی گراد قرار دارد اگر دمای آب به  21مقداری آب  ،دریک ظرف استوانه ای شکل-3

 دادگسـتری  رسـمی  کارشناسان آزمون۳1)سوا  کند؟ می کف ظرف وارتفاع آب درون آن چگونه تغییرانبساط ناچیز باشد فشار بر

 (7۳سا ساختمانی  تاسیسات

  .  شود می ماند و ارتفا  کم می الف( فشار ثابت

 شود. می ب( فشار زياد و ارتفا  کم

 مانند.  می ج( هردو ثابت

 شوند. می د( هردو زياد

 صحیح است.گزینه )ج( 

Pهیدرواستاتیک در هر نقطه ای از سیا  ساکن از رابطه فشار ghشود. زمانی که بر اثـر پـايین آمـدن دمـا      می محاسبه

 در کـف ظـرف  ثابـت    Pيابـد. در نتیجـه مقـدار     می افزايشنیز کاهش خواهد يافت اما  hيابد مقدار  می حجم سیا  کاهش

توان آن را ناديده گرفت. اما  می نیز ناچیز بوده و hماند. حا  اگر ضريب انبساط سیا  وظرف را ناچیز فرض کنیم تاییرات  می

قابل صرف نظر نخواهد بود. واگر هـیچ يـک از دو ضـريب انبسـاط      hاگر تنها ضريب انبساط ظرف راناچیز فرض کنیم کاهش 
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 )مايع وظرف( ناچیز

 باشد. می ظرف افزايش و ارتفا  سیا  وابسته به نسبت ضرايب انبساط سیا  و ظرفنباشد فشار وارد به کف 

 
 کالری 61کنیم. گرمای نهان ذوب یخ  می درجه سانتیگراد وارد 21گرم آب  50گرم یخ صفر درجه سلسیوس را در  20 -6

 رسـمی  کارشناسـان  آزمـون  ۳5)سـوا   دمای تعادل چند درجه سلسـیوس اسـت؟  . باشد می بر گرم وتبادل گرمایی ظرف ناچیز

 (7۳سا  ساختمانی  تاسیسات دادگستری

 درجه۳6د(  صفردرجه ج( درجه5ب(  درجه6الف( 

 صحیح است.گزینه )ج( 

 گیرد. می فرايند انتقا  حرارت بین ي  وآب در دو مرحله صورت

ذوب شود و دمـای آب هنـوز بـیش از    گیرد. درصورتی که تمام ي   می شود و گرمای نهان را از آب می در مرحله او  ي  ذوب

 رسند. می صفر درجه سانتی گراد باشد آن گاه آب حاصل از ذوب ي  وآب اولیه به تعاد  دمايی

25 80 2000    s sfQ m h  گرمای مورد نیاز برای ذوب کامل ي 

75 1 20 1500      f p fQ m C Tگرمايی که بايد از آب گرفته شود تا به دمای صفر درجه برسد 

 sm جرم ي    

 sfhگرمای نهان ذوب  

 fmاولیه جرم آب  

pCگرمای ويژه آب  

fT                             دمای اولیه آب 

 رسد.شود دمای مخلوط آب و ي  به صفر درجه سانتیگراد می که تمام ي  ذوبدر نتیجه پیش از آن

 
از  درونـی کـدامیک   درجه سانتیگراد افزایش دهیم انرژی 31تا  21اگر دمای جرم مساوی از هر یک از مواد زیر را از  -0

 (7۳سا  ساختمانی  تاسیسات دادگستری رسمی کارشناسان آزمون ۳6سوا  ) کند. می ها بیشتر افزایش پیدا آن

 سرب د( جیوه ج( آلومینیوم ب( الف( آب

 . است )الف( صحیح گزینه

 کند و الزم است. می بیش تر است  لذا برای افزايش دمای آب گرمای بیش تری جذبها  گرمای ويژه آب از ديگر گزينه

 
 تاسیسـات  دادگسـتری  رسـمی  کارشناسـان  آزمـون  33)سـوا    باشـد  هر قدر انرژی فعالیت دهنده )فعال ساز( واکنشی بیشتر -8

 (7۳سا  ساختمانی 

 ب( آن واکنش کندتر است. الف( آن واکنش سريع تر است.

 د( بر روی سرعت واکنش تاثیری ندارد.  است. گیرج(آن واکنش گرما

 گزینه )ب( صحیح است.

خود به خـودی گرمـازا هسـتند و    های  تمايل به پیش رفت در جهت کاهش انرژی دارند و تمام واکنشها  همواره تمام واکنش
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 واکنش کندتر خواهد شد. ا با افزايش انرژی فعالیت دهنده)فعا  ساز(ذبالعکس. ل

 

واحد سطح  هر برای لوله شکل زیر از قرار-5
2


آن را  چنانچه بخواهیم سطوح. نماییم می ریال دستمزد آبکاری پرداخت 

 (7۳سا  ساختمانی  تاسیسات دادگستری رسمی کارشناسان آزمون 3۱)سوا  دستمزد باید داده شود؟آبکاری کنیم چه مقدار 

 
 

2 الف( 2D d    )2 ب 2 2 ( )D d l D d   

2 ج( 2( ) D d l  )2 د 2 2( )   D d D d l 

 پاسخ صحیح است.2گزینه 

2 2
2 22 2

( 2( )) ( ( ) ( ))
4 4 2

  
  

 
       

D d
Dl dl l D d D dهزينه ابکاری 

2 2( ) 2 ( )   D d l D dهزينه آبکاری 

 
 دادگسـتری  رسـمی  آزمـون کارشناسـان   ۱1سوا  )شود؟ نمی کدامیک از خواص زیر برای یک مایع جزء خواص فیزیکی مطرح -6

 (7۳ساختمانی سا   تاسیسات

 قابلیت انحال  د( ج( ثابت دی الکتريک ب( ويسکوزيته الف( کشش سطحی 

 . است گزینه )د( صحیح

 براساس کتب فیزيک و شیمی دوره دبیرستان قابلیت انحال  يک خاصیت شیمیايی است.

 
آزمـون   ۱۳)سـوا  شـود.  مـی  زیر انجامهای  از آب گرم جریانی در داخل رادیاتور حرارت  انتقالی به هوای اطاق به صورت -2

 (7۳ساختمانی سا   دادگستری تاسیسات رسمی کارشناسان

 هدايت  -جابجايی ب( تشعشع  -جابجايی-الف( هدايت

 د( فقط به صورت جابجايی  تشعشع -ج( جابجايی

 صحیح است.)الف(  گزینه

انتقا  حرارت از آب گرم به بدنه رادياتور از طري  جابجايی از طري  بدنه رادياتور بـه صـورت هـدايت و از بدنـه راديـاتور بـه       

گیرد. بايستی توجه داشت که انتقا  حرارت از ديواره راديـاتور بـه هـوا بـه      می جابجايی و تشعشیعی صورتمحیط به صورت 

گیـرد وسـپس محـیط     می صورت جابجايی طبیعی است و انتقا  حرارت تشعشعی بین سطح رادياتور و سطو  محیط صورت

حرارت تشعشعی مستقیم از سطح رادياتور به هـوا  دهد يعنی انتقا   می گرمای جذب شده را از طري  جابجايی طبیعی به هوا

 ناچیز است.


