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 حقووق  قوانون  بوا  مطواب   کتواب  ایون  نشور  و چاپ حقوق کلیه

 و محفوو   ناشور  بورای  7541 سوال  مصووب  مصنفان و مؤلفان
 از اسوتفاده  گونوه  هور  لذا باشد. می نوآور نشر به  متعل منحصراً
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 رسواند  موی  استحضارتان به تشارات،ان این های کتاب به شما اعتماد به نهادن ارج و قدردانی ضمن نوآور نشر
 تمامی کتاب، نشر و سازی آماده مختلف های کارگروه و مترجمان و مؤلّفان از اعم انتشارات، این همكاران که

 اند کرده تالش و اند بسته کار به گرامی فرهیختة شما شایستة و دراور کتابی ارائة برای را اود همّت و سعی
 و علموی  غنوای  و محتووایی  نظر از هم اوب، کتاب یک استاندارد های حداقّل از که نمایند ارائه را اثری که

 باشد. براوردار آن، سااتاری و شكلی کیفیّت نظر از هم و فرهن ی

 بوروز  احتمال هم باز اشكال، کمترین با اثری ارائة برای انتشارات این های تالش تمامی رغم علی وجود، بااین
 دی ور،  ازسووی  دانست. اِشكال و نقص  از مبرّا الزاماً توان نمی را اثری هیچ و دارد وجود کار در اشكال و ایراد
 اواننودگان  مسولّم  حقووق  بوه  راسو   اعتقواد  بنابه نیز و اود ااالقی و ای حرفه تعهّدات بنابه انتشارت این

 اشوكال  نوه ازهرگو گراموی،  اواننودگان  بوه  فرااوان طری  از ویژه به ممكن، طری  هر از دارد سعی گرامی،
 نماید. رفع ها آن بعدی های ویرایش و ها چاپ در را ها آن و شده آگاه اود منتشرة های کتاب احتمالی

 و نواقص اشكاالت، با کتاب مطالعة حین که درصورتی داریم تقاضا گرامی فرهیختة شما از راستا،  این در لذا
 پس اید داده انجام کتاب اود روی بر را الحاتاص اگر نمودید، براورد آن در محتوایی یا شكلی ایرادهای یا
 ارسوال  انتشوارات،  بوا  هماهن ی از پس نوآور، انتشارات هزینة با را اود شدة ویرایش کتاب مطالعه، اتمام از

 یوا  عكوس  کورده  لطوف  اید، نموده یادداشت ای جداگانه برگة روی بر را اود اصالحات چنانچه نیز و نمایید،
 ایون  توا  نماییود،  ارسوال  نووآور  انتشارات ایمیل به اود تماس تلفن شمارة و نام ذکر با را مزبور برگة اسكن
 هرچوه  و ارتقوا  باعو   و گوردد  اصوال   و اِعموال  کتاب بعدی های ویرایش و ها چاپ در و شده بررسی موارد

 گردد. آن سااتاری و شكلی کیفی، سطح ارتقاء و کتاب محتوایی پربارترشدن

 منظوور  بوه  گرانقدر، و فرهیخته اوانندة شما مسئوالنة و متعهّدانه عمل این از متنانا ابراز ضمن نوآور، نشر
 باشوند،  بجوا  و درسوت  اصوالحات  کوه  درصوورتی  فرهن ی، و علمی همكاری و همدلی این از تشكر و تقدیر

 چواپ  یوا  و کتواب  هموان  از دی وری  نسخة قدرشناسی، و تشكّر و ادب رسم به اصالحات، میزان با متناسب
 ارسوال  برایتوان  اودتوان،  انتخواب  بوه  هدیوه،  عنووان  بوه  را اوود  منتشرة کتب سایر از نیز و آن شدة ال اص
 تقودیر  شوما  زحموات  نیزاز کتاب بعدی چاپ مقدّمة در باشند تأثیرگذار اصالحات که درصورتی و نماید، می
 شود. می

 در عزیوزان  شوما  کارهوای  راه و داتانتقوا  نظورات،  پیشنهادها، از کتاب، آورندگان پدید و نوآور نشر همچنین
 اسوتقبال  مشوتاقانه  و صومیمانه  آن علموی  و کیفوی  سطح شدن بهتر هرچه و کتاب، بهبود هرگونه راستای

 نمایند. می
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 12388616333-2 تلفن:

www.noavarpub.com 
info@noavarpub.com 



 

 با اهدای سالم:
 انتشوار  و انجوام  الهوی  توفیو   فوراوان،  ی غلهمشو  وجوود  با که گزارم سياس را متعال اداوند

 اجرایوی  مسئولیت دهه یک ی تجربه مستندسازی و مستمر یادگیری مغتنم فرصت و مكتوب این
 تعواونی  مدیره هیئت و کشور برداری نقشه سازمان اارجی سفارشات و داالی تدارکات اداره در

 متعودد  ی شده ذایره های فایل و پراکنده های نوشته دست تجمیع و آن سازمان کارکنان مسكن
 داشت. ارزانی بنده به را

 کوه  رسویدم  نتیجوه  ایون  بوه  نشور،  و چواپ  ی حوزه در فراوان جستجوی با اایر، سال چند طی
 پنهوان  تقاضوای  رغم  به اداری،  و  اان ی لوازم ی رشته رسمی کارشناسی دراصوص ،شوربختانه

 کارشناسوی  ی حووزه  منودان  عالقوه  سوایر  و ها تكنسین ارید، کارشناسان ای، حرفه گران مطالعه
 رسومی  کارشناسوان  کوانون  هوای  آزموون  هوای  تسوت  طراحوان  و اداری و اوان ی  لوازم ی رشته

 عنوان این با کتابی قضاییه، ی قوه و مشاوران اانواده کارشناسان و وکال امور مرکز و دادگستری
 سوازمانی  محیط در موثر و کارآ گذاریاثر به شدید میل و نتیجه این است. نرسیده چاپ به محتوا و
 بوا  کتوابی  نوشوتن  توا  کورد  جزم را بنده عزم علم، طالب وطنان هم به ادمت به تمایل و جامعه و

  کنم. آغاز کاربردی و علمی کرد روی با اداری و اان ی لوازم ی رشته رسمی کارشناسی موضو 
 کواری  ی سوابقه  به و ای، رشته یانم است ای رشته اداری، و اان ی لوازم کارشناسی جاکه آن از
 طوول  بوه  انودی  و سوال  چهار حدود حاضر مكتوب اتمام نیازدارد؛ ای چندرشته مطالعات و متنو 

 و کتوب  بورداری  فویش  و برداری االصه مطالعه، بر عالوه مطلوب، مقصود به رسیدن در انجامید.
 هوا،  کاتوالو   بروشوورها،  حتوی  نكوردم،  دریو   مطلبوی  هیچ ی مطالعه از متنو ، و مرتبط مقاالت
 ی همه در و گرفت قرار مدّاقه و تورّق مورد اداری و اان ی لوازم از استفاده راهنمای های دفترچه
 کشوور،  سراسور  در مورزی  و داالی های بازارچه در بازارگردی و سازمان، در وظیفه انجام اوقات

 و داشوتم  ن واهی  یمنو  اوودم،  شخصوی  اطالعوات  افوزایش  و حاضور  مكتوب ی توسعه و بهبود به
 تكمیل در فعال و باز ذهنی با تا کردم می یادداشت سرعت به را مرتبط و ناب ی تجربه و مطلب هر

  بكوشم.  کتاب
ی کارشناسی رسمی لوازم اان ی و اداری،  مندان رشته عالقه تنها به نه را، ی این کتاب مطالعه

تاسیسات، کاراانجات و سااتمان، نسواجی  های معادن، مواد،  مندان در رشته سایر عالقه بلكه به
نشوانی نیوز    سووزی و آتوش   و رن رزی، صنایع دستی، صنایع چوب، محصوالت دامی، امور آتوش 

 .کنم می توصیه
 دارم یقوین  چراکوه  اسوت؛  جودی  نیوازی  حاضور  مكتووب  بهبوود  موضوو ،  اهمیت به توجه با
 فقوط  کاسوتی،  گونوه  هور  و مطالوب  صوحت  مسئولیت و نیست نقصان و اطا از عاری کتاب، این
 شود. می ارائه اصال  و نقد، پیشنهاد، گونه هر طر  برای زیر ارتباطی  راه است. ن ارنده ی عهده بر

 از اسوت.  تشوكر  موجوب  و امیود  ی  مایوه  مكتووب  این تدریجی بهبود در اوانندگان جمعی اِرد
 اسوتفاده  کوارآفرینی  و بازاریوابی  رویكورد  بوا  شده، آغاز که دوم ویراست در پیشنهادها و نظرات
 شووم.  نموی  دور هسوتم،  کوه  جوایی  از باشوم،  توجوه  بی انتقادها به اگر که دانم می و کرد اواهم

  هستم. محترم اوانندگان نظرات  دریافت منتظر مشتاقانه
 معین علی شایسته و با امتنان                                                      

Info@noavarpub.com            
 



 
 

 7541 سال مصوّب هنرمندان و مصنّفان و مؤلّفان حقوق قانون با مطاب  کتاب این نشر و چاپ حقوق کلیه

 گونوه  هور  لوذا  اسوت.  نووآور  نشور  به متعل  منحصراً و محفو  ناشر برای ،7532 مصوّب آن اجرایی نامة آیین و

 مجوالت،  کتوب،  دی ور  در کتواب،  ایون  تصواویر  و داولج نمودارها، اشكال، مطالب، از قسمتی یا کل از استفاده

 چواپ،  قبیول  از عنوانی هر تحت کتاب این مطالب از برداری بهره گونه هر نیز و دی ر، موارد و ها سایت نشریات،

 صوورت   به انتشار نو  هر همچنین و کتاب، از برداری عكس و اف دی پی فایل تهیه آن، از تایپ اسكن، فتوکيی،

 نشور  از کتبوی  اجوازه  بوودون  غیره و تصویری یا صوتی فایل فیلم، دی، وی  دی دی، سی كترونیكی،ال اینترنتی،

 گیرند. می قرار قضایی و قانونی پی رد تحت متخلّفین و است، حرام نیز شرعاً و بوده غیرقانونی و ممنو  نوآور

 این توسّط چنین، این موارد و اف دی پی یا ورد فایل صورت  به نوآور نشر کتب از کتابی هیچ اینكه به توجّه با

 موارد یا و اسكن تایپ، به اقدام سایتی هر که درصورتی لذا است، نشده ارائه اینترنتی سایت هیچ در انتشارات

 نماید، آن فروش به اقدام یا و داده قرار اود سایت در را نوآور نشر کتب متن از قسمتی یا کل و نماید مشابه

 به روزانه طور به و دارند عهده به را سایت ادارة مسئولیّت که انتشارات، این اینترنتی امور کارشناسان توسّط

 از کار این اینكه ضمن تخلّف، هرگونه شدن مشخّص صورت در و بررسی پردازند، می ها سایت محتوای بررسی

 و فرهنگ وزارت  طری از انتشارات قانونی وکیل باشد، می حرام نیز شرعی نظر از و مجاز غیر قانونی نظر

 اقدام قانونی، مراجع سایر نیز و اینترنتی( و ای رایانه جرایم به رسیدگی )پلیس فتا پلیس اسالمی، ارشاد

 قضایی و قانونی پی رد مورد را ااطیان قضایی، اقدامات و قانونی مراحل انجام طیّ و آورده، عمل  به مقتضی

 شد. اواهد ااذ متخلّفان از مؤلّف و اراتانتش این به وارده اسارات کلّیّة و داده قرار

 اُفست ریسو، چاپ دیجیتال، چاپ جزوه، کيی، تهیّة به اقدام ها، کتابفروشی از یک هر که  صورتی در همچنین

 به مزبور کتابفروشی تخلّفات رسانی اطاّل  ضمن نمایند، آن فروش به اقدام و نموده نوآور انتشارات کتب از

 ناشران انجمن و ناشران، اتّحادّیة اسالمی، ارشاد و فرهنگ وزارت طری  از محترم، عینمُوَزّ و همكاران سایر

 نماید. می متخلّف از اود حقوق استیفای به اقدام قضایی و قانونی مراجع نیز و دانش اهی

 کتاب، غیراصلِ نسخة روی از مطالعه و استفاده تهیّه، فروش، خرید،

 است. حرام یزن شرعاً و غیرمجاز قانونی نظر از

 فووق، موارد قبیل از تخلّف گونه هر مشاهده صورت در که دارد دراواست اود گرامی اوانندگان از نوآور انتشارات

 )تل رام 21720117211 و 207 66414717 -0 های شماره به نوآور انتشارات های تلفون طوری  از یا را مراتب

 در ما با تماس منوی طری  از یا و info@noavarpub.com رسآد به انتشارات ایمیل طری  از یا و انتشارات(

 اود نیز و پدیدآورنده ناشر، حقوق تضییع از تا نمایند، ابالغ انتشارات این به www.noavarpub.com سایت

  کتب از قدردانی، و تشكّر عنوان  به مهم، امر این انجام راستای در و آید، عمل  به جلوگیری محترم اوانندگان

 نمایند. دریافت هدیه نیز نوآور انتشارات  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  به: تقدیم 

 
 آرش. بندم؛ دل فرزند و فداکارم همسر ام، گرامی مادر و پدر
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 بخش اول

 درسنامه کارشناسی رسمی 



 اول فصـل

 چـــرم

 آن انواع و چرم -1-1 

 0پوسوت  دبّواغی  یا سازی چرم است. گاو، پوست ویژه به جانوران، اام پوست  ری(آش یا پیرایی )پوست دبّاغی از پس محصول )چرمه(، 7چرم
 حالوت  از اوام  پوسوت  اواص،  عملیواتی  طوی  و طبیعوی  و شیمیایی مواد کمک به و فیزیكی اَعمال اثر بر که شیمیایی و فیزیكی است فرآیندی
   .(40 ص. ،7513 )احمدی، شود می تبدیل چرم یعنی، مقاوم پوست به است، 5کالژن همان که فسادپذیر پوست  از شده، اارج اود ابتدایی

 پوسوت  دبّواغی،  فرآینود  .(510 ص. ،7516 همكواران،  و )شوعبانی  اسوت  بُعودی  سوه  کوالژن  هوای  رشته سااتار با الیافی پروتیین چرم،
   کند. می تبدیل گوناگون کاربردهای برای پذیر انعطاف و دایمی، پایدار، طبیعی ی ماده یک به را فسادپذیر

 .(770 ص. ،7513 )احمدی، است چرم پای یا چرم فوت طبیعی، چرم گیری اندازه واحد است. ISO 14268 چرم، استاندارد توجه.

 .(01 ص. ؛7516 )سماواتی، شد آغاز ش. هو. 7570 سال از ایران در چرم دبّاغی نوین صنعت ایجاد توجه.

 .(17 ص. ،7513 )احمدی، است ریزتب در کفش، چرم و چرم صنعتی قطب ترین بزر  توجه.

 است. آن مرغوبیت نشانه چرم، الیاف تراکم است. مستقیم آن، مرغوبیت با چرم الیاف تراکم رابطه توجه.

  است. چرم و ،3کراست ،4بلو وت ساالمبور، اام، پوست ترتیب: به چرم تولید مراحل توجه.

 است. D باشد، شده پوشیده مصنوعی مواد از الیه یک با که چرمی نماد و C طبیعی چرم مللی میان نماد توجه.
 چورم،  صونعت  در پیداسوت.  نیوز  هوا  آن در اسوتفاده  مورد اام مواد اهمّیت از تفاوت، این اند. متفاوت هم با 6از صنعت و چرم صنعت

 گوشوت  کوه  معنوی  آن بوه  شود؛ می محسوب گوشت صنعت فرعی محصول است، صنعت دراین استفاده مورد اام ی ماده همان که پوست
 صونعت  ایون  در کوه  اوامی  موواد  اوز،  صونعت  در شوود.  می داده پرورش گوشتش از استفاده برای حیوان و دارد، پوست از تری بیش ارزش

 شود. می تلقی جانبی محصولی عنوان به گوشت سبب، همین به و دارند گوشت از تری بیش ارزش شوند، می کاربرده به
 و آیود  می شمار به جانبی محصول  پوست، است؛ پروتیینی نیازهای تامین دام، پرورش از اصلی هدف که آن علت به ایران، ما، کشور در

  .(031 ص. ،7516 همكار؛ و )حسینی است رقابتی مزیت دارای شود، می قلمداد چرم صنعت ی اوّلیه ی ماده که پوست صادرات

 
  طبیعی چرم انواع -1-2

 بوا  کوه  چورم،  نوو   ایون  است. گرفته را نام این رود، می کار به مراکش در که موادااصی اساسبر مراکشی، چرم مراکشی. چرم -3-2-3
 صوحافی  برای مراکشی چرم از قدیم در (.31 ص. ،7513 )احمدی، پذیر انعطاف و نرم بسیار است چرمی کند، می برابری ها چرم ترین محكم
 شد. می استفاده کتاب
 گیواهی  دبّواغی  روش بوه  مرغوب کیفیت با اسب پوست از است، مراکشی چرم نوعی درواقع که را، چرم نو  این اسب. چرم -3-2-2
   کنند. می تولید

 بوا  اسوب  پوسوت  از را هوا  چورم  نو  این امروزه است. مشهور اسيانیایی چرم به مراکشی، چرم از دی ر نوعی اسپانیایی. چرم -3-2-1
 اسوت،  پوست پشت لش، طرف گیرد.  می صورت لش طرف از ها چرم نو  این دااتپر کنند. می تولید گیاهی دبّاغی روش به مرغوب کیفیت
 در چورم،  ایون  از اسوت.  آب ضود  چنوین  هوم  و محكوم،  بسیار اسيانیایی چرم است. چسبیده الشه به که سطحی پوست، زیرین سطح یعنی

  .(31 و 71 صص. ،7513 )احمدی، شود می استفاده مرغوب ی مردانه های کفش ساات
 ،7513 )احمودی،  کننود   موی  تولید روسی چرم و ، استفاده غان و بید دراتان پوست از دبّاغی، برای روسیه، در روسی. چرم -3-2-6

                                                           
1 Leather 
2 Tanning 
3 Collagen 
4 Wet Blue 
5 Crust 
6 Fur 
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  شود.  می استفاده چمدان سااتن در روسی، چرم از (.31 ص.
 و اوورد  موی   سمباده پوست، .است پوست اارجی ی الیه بر کار تاکید، ترین بیش ها، چرم نو  این در رویه. یک دار دانه  چرم -3-2-5

 چرموی  محصوالت باالی دوام و صاف بافت ایجاد باع  امر همین و شود؛ حذف آن از پوست طبیعی های نشانه و عالیم تا شود می پردازش
 کاهد. می نآ واقعی عمر از شود، می انجام چرم نو  این روی که کاری و ویژه پردازش چند، هر شود. می کیف،  چون هم آن، از شده سااته

 هوای  نشوانه  و شوود،  نموی  پوردازش  ولی شود می کار تر بیش پوست، اارجی ی الیه بر نیز چرم نو  این در کامل. دار دانه  چرم -3-2-8
 هستند. چرم نو  ترین بادوام و ترین محكم کامل، دار دانه های  چرم است، مشهود چرم این در پوست، طبیعی

 ،7510 همكوار،  و )اردواوانی  اسوت  7کرُم رود، می کار به چرم، ایجاد و پوست دبّاغی صنعت در که موادی از یكی کرُمی. چرم -3-2-7
 ،7517 همكاران، و )صالحی است شده سااته کرُمیوم( های نمک و سولفات )کرُمیوم کرُم ی پایه بر دبّاغی، نو  این در اصلی ی ماده .(14 ص.
 کورُم  %12توا  %62 حودود  تنها چون ازطرفی دنیاست. در اام پوست فرآوری های روش ترین ولمتدا از کرُم، از استفاده با دبّاغی .(70 ص.

 زیسوت  محیط بر دبّاغی، نو  این شود، می زیست محیط وارد ظرفیتی( )سه کرُم حاوی های آب پس صورت به بقیه و شود می پوست جذب
 زدودن بورای  موؤثر،  اسوت  ای ماده که شود می برده کار به سیدمنیزیماک تخریبی، اثرات این کاهش برای دارد. ناپذیر جبران تخریبی اثرات
  .(714 ص. ،7514 همكاران، و )اسماعیلی کرُمی دبّاغی آب پس از کرُم

 چورم،  گونوه  آن بوه  کوه  کننود  می چاپ مصنوعی صورت به را طرحی دارند، نامرغوب ی رویه که کرُمی، های چرم برای سطح بر توجه.
 .(11 ص. ،7513 )احمدی، گویند می چاپی کرُمی

 روی بور  را هوایی  طور   و هوا  عبارت توان می دست اه این ی وسیله به و کند می عمل چاپ ماشین مثل زن عاج یا 0امياس ماشین توجه.
 .(61 ص. ،7513 )احمدی، کرد چاپ مصنوعی چرم

 را پوسوت  لَوش  سوطح  اواص،  سوایلی و بوا  و اواص  فرآینودی  طوی  شوود.  موی   تهیوه  گوسواله  و بوز  پوسوت  از جیور،  جیر. چرم -3-2-1
 (.11 ص. ،7513 )احمدی، رود می کار به محصوالت دی ر داال در آستر عنوان به تر بیش که آورند می در مخملی صورت به و کنند می پرداات

 گویند. جیر شوند، می پرداات لَش طرف زدن سمباده طری  از که هایی چرم تمام به توجه.
 نسبت اشبالت، آید. می دست به گاوی ضخیم های چرم کردن ورقه ورقه از که جیر، شبیه است چرمی ،اشبالت اشبالت. چرم -3-2-3

 .(13 ص. ،7513 )احمدی، شود می بندی طبقه کیفیت نظر از تر پایین ی رده در جیر به

 بوا  آن، پردااوت  مّوا ا اسوت،  مخملوی  رخ دارای جیر مانند گرچه که کوهی، بز پوست از است چرمی نوبوك، نوبوک. چرم -3-2-31
 .(11 و 11 صص. ،7513 )احمدی، دارد لطیف سطحی و گیرد می  صورت  بسیار ظرافت

 و لعواب  ااصوی  الك بوا  آن ی رویوه  و شوود  موی  تهیوه  گوسواله  پوسوت  از کوه  اسوت  چرموی  ورنوی،  )الکیی..  ورنی چرم -3-2-33
 (.726 ص. ،7513 )احمدی، کند پیدا براق ظاهری تا شود می داده پوشش
 شود. می استفاده اورتان پلی پلیمر از ورنی چرم پرداات برای جه.تو
 سوراجی،  در یووف  چورم  اسوت.  مقواوم  و محكوم  و شود می تهیه گاومیش و گاو پوست از که است چرمی یوف، یوف. چرم -3-2-32

 دارد. دکاربر کفاشی صنعت و نامه بیمه جلد اسلحه، جلد اسب، ی دهنه و  زین، کمربند، یرنداق، تسمه، ساات
 دارنود.  موی  ن ه اود در را آب بوده، شستشو قابل ؛ اند شده روغنی دبّاغی که هستند هایی چرم شامورها )خاص.. شامور چرم -3-2-31

 .شود می استفاده ها آن از هواپیما ی شیشه و عینک ی شیشه کردن تمیز برای و اند رنگ کِرِم شوند، می تهیه اام ماهی روغن با شامورها
 و دارد اووبی  هووایی  تبادل قابلیت گیرد،  می صورت گیاهی کامالً روش به آن، دبّاغی که است چرمی زیره، چرم زیره. چرم -3-2-36
 شود. می واقع استفاده مورد چمدان و )هملخت( کفش تخت سااتن برای
  گیرد. می قرار استفاده وردم کفش داال برای و شود؛ می تهیه چهار ی درجه ساالمبور از آستری، چرم آستری. چرم -3-2-35

 کیوف  و لبواس  ساات برای معموالً ظریف چرم این از پُرزدار. و دست، یک صاف، رویی سطح با است چرمی ناپا، ناپا. چرم -3-2-38
 نوور  ابول مق در ولوور  چورم  کنند. می تبدیل ولور چرم به مخصوص های دست اه با را آن که است آن ناپا چرم های ویژگی از شود. می استفاده

 .(11 ص. ،7513 )احمدی، است پذیر آسیب باران و نئون، چراغ نور اورشید،

 از بااسوتفاده  نواپالن،  چورم  آیود.  می دست به حیوان( ی یافته رشد جنین و )تودلی تومور پوست از چرم نو  این ناپالن. چرم -3-2-37
 و روسویه،  اروپوا،  سردسویر،  مناط  در است، گران بسیار و شود  یم دبّاغی مخصوص های رزین با که داال( )از ظریف پشم همراه به پوست
 گیرد. می قرار استفاده مورد کانادا

 تر جوان است، شده کشته آن برای که حیوانی باشد، تر مرغوب چرم چه هر دارد. عكس نسبت حیوانات عمر طول با چرم کیفیت توجه.
  شود. می تهیه نیامده دنیا به حتی یا شده متولد تازه های بره و ها گوساله از چرم، ترین مرغوب است. بوده

                                                           
1 Chromium 
2 Emboss 



 (یابی اموال منقولارزش) لوازم خانگی و اداری پاسخنامه کارشناسی رسمیدرسنامه و  12  

 
 

 رسمی  یهای کارشناس سؤاالت آزمون
 1111- قضائیه لوازم خانگی و اداری قوه

 کنند؟به چه دلیل در وسایل برقی خانگی اتصال به زمین ایجاد می -3
 ارتباط با نول از طری  زمین( 7

 از سواتن الكتروموتور جلوگیری کند.( 0

 کننده کم کند. ه وسیله برق گرفت ی را برای مصرفدرصورت برقرار شدن بدن( 5
 صحیح است. 0و 7هر دو مورد ( 4

 کار ترموکوپل در یک وسیله حرارتی گازسوز چیست؟-2
 شود.وظیفه تنظیم حرارت وسیله گازسوز می( 7
 بندد.ودکار مجرای گاز را میدرصورت ااموش شدن شعله بطورا( 0
 شود.موجب روشن شدن مشعل اصلی در وسیله گازسوز می( 5
 ای است برای ااموش کردن ایمن وسیله گازسوزوسیله( 4

 ها مصرف برق کمتر و کیفیت شستشوی بهتری دارد؟کدامیک از ماشین لباسشویی-1
 اتوماتیک دو شلن ه( 0  اتوماتیک دو کنترله( 7

 اتوماتیک تک شلن ه( 4  توماتیکسطلی غیرا( 5

 آید؟اگر در یک دستگاه کپی المپ آن بسوزد کاغذ به چه صورتی از ماشین بیرون می -6
 شود.کاغذ سیاه اارج می( 0 آید.کاغذ گیرکرده و بیرون نمی( 7

 گزینه ب و ج صحیح است.( 4  آید.کاغذ سفید بیرون می( 5

 کدام گزینه صحیح است؟ -5
 باید آن را مرتب تمیز کرد.بردن عمر مفید وسایل اان ی برقی کوچک برای باال( 7
 از نفوذ آب به داال موتور و کار کشیدن مداوم از آن جلوگیری کرد.( 0

 متناسب با ظرفیت وسیله از آن استفاده کرد.( 5
 هر دو صحیح است. 5و  0( 4
 کشی برق در اجاق گازهای خودکار چگونه است؟ سیم نحوه -8
 کشی در زیر صفحه فوقانی اجاق استفاده کرد. دارات چاپی به جای سیماز م( 7
 استفاده کرد. PVCای افشان استاندارد با پوشش باید از سیم رشته( 0
 استفاده کرد. PU هایی با پوششاز سیم( 5
 ها را در داال غالف نسوز کارگذاشت.  هایی با پوشش عای  نسوز استفاده کرد و سیماز سیم( 4

 کشی برق در اجاق گازهای خودکار چگونه است؟حوه سیمن -7
 کشی در زیر صفحه فوقانی اجاق استفاده کرد.از مدارات چاپی به جای سیم( 7
 استفاده کرد. PVC ای افشان استاندارد با پوششهای رشتهباید از سیم( 0
 استفاده کرد. PUهایی با پوشش از سیم( 5
 ها را داال غالف نسوز کار گذاشت.وز استفاده کرد و سیمهایی با پوشش عای  نساز سیم( 4

 شود؟اشتعال گاز در مشعل گاز اجاق گازها چندثانیه پس از اینکه گاز به دهانه مشعل رسید انجام می -1
7 )1 0 )4 5 )6 4 )72 
 های گازی چندشعله باید داشته باشد؟های گازسوز و در بخاریکالهک پیلوت در آبگرمکن -3
 یک وسه شعله( 4 سه و سه شعله( 5 دو و سه شعله( 0 و دو شعله یک( 7
 کند؟های خازنی در چه شرایط عمل میسوپاپ یا شیر اطمینان آبگرمکن -31
 اتمسفر 70درجه سانتی راد و فشار  722در ( 7
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 اتمسفر 73درجه سانتی راد و فشار  10در ( 0
 اتمسفر 72درجه سانتی راد و فشار 12در ( 5
 تر از یک دوم فشار آزمایش مخزنز رسیدن آب به نقطه جوش و در فشار پایینقبل ا( 4
 اختالف مجاز ظرفیت مخزن آبگرمکن با آنچه که بر روی پالک نوشته شده چقدر است؟ -33
 درصد 1( 4 درصد72مثبت ( 5 درصد 3مثبت ( 0 درصد70مثبت ( 7

 خاموش شدن شعله اصلی و پیلوت شود؟های گازی باد با چه سرعتی بوزد نباید باعث در بخاری -32
 کیلومتردرساعت 72( 4 کیلومتردرساعت 1/4( 5 کیلومتردرساعت 1/7( 0 کیلومتردرساعت 76( 7

 دار باید بتوانند در مدت چنددقیقه دمای آب را چنددرجه سانتیگراد افزایش دهند؟سوز مخزنهای نفتآبگرمکن -31
 درجه سانتی راد 03دقیقه و  42( 0 درجه سانتی راد 43دقیقه و  52( 7
 درجه سانتی راد 52دقیقه و 43( 4 درجه سانتی راد 42دقیقه و  03( 5

 های برودتی ترتیب قرارگرفتن اجزاء سیستم به چه صورت است؟ها و فریزرها و سیستمدر یخچال -36
 کميرسور-اطشیرانبس-اواپوراتور-کنداتور( 0 شیرانبساط -کميرسور-کنداتور -اواپوراتور-رسیور( 7
 کميرسور-اواپوراتور-شیرانبساط-رسیور-کندانسور-کميرسور( 4 کندانسور-شیرانبساط-کميرسور -رسیور-اواپوراتور( 5

 توان بکار برد؟سماورهای گازسوز را با داشتن کدام ویژگی با اطمینان خاطر بیشتری می -35
 شیردستی اجاق گازاستاندارد در آن بكاررفته باشد.( 7
 بندی مخصوص سماوراست در آن نصب باشد.گاز مخصوص که دارای ترموستات با درجه کنترل( 0
 کنترل گاز بكاررفته در سماور دارای ترموکوپل باشد.( 5
 موتور ب و ج هردوباید موجود باشد.( 4

 درهنگام نصب یک بخاری گازسوز در داخل اطاق رعایت کدام نکات الزامی است؟ -38
 مترنبوده و نو  شیلنگ مخصوص گاز باشد و دوسر آن با بست فلزی محكم شود.3/7شیلنگ گاز بیشتر از ( 7
ژی لور نصب شده بر روی بخاری مناسب گازی باشد که قرار است مورد استفاده قرار گیورد و درغیراینصوورت بایود آن را بوا ژی لوور      ( 0

 مناسب تعویض نمود.
 مناسب باید با روکش ارتباط داده و مجرای دودکش باید باز باشد.اروجی محصوالت احتراق بخاری را با لوله و زانوی ( 5
 هر سه گزینه فوق صحیح است.( 4

 های نفت سوزدمای محصوالت احتراق و رقم دوده در آبگرمکن -37
 درجه با اارج تجاوز کند.0درجه و از دمای محیط باالتر از  001نباید بیش از ( 7
 درجه با اارج تجاوز کند. 5محیط باالتر از  درجه و از دمای 513نباید بیش از ( 0
 درجه با اارج تجاوز کند. 4درجه از دمای محیط باالتر از  032نباید بیش از ( 5
 مقیاس با اارج تجاوز کند. 5درجه باالتر برود و از  522نباید بیش از ( 4

گویند. سوز بازده حرارتی میهای نفتآبگرمگننسبت انرژی گرمایی جذب شده در مخزن به انرژی حاصل از سوختن نفت را در  -31
 بازده حرارتی باید:

 درصد باشد 12حداقل ( 4 درصد باشد 62حداقل( 5 درصد باشد 32حداقل ( 0 درصد باشد 33حداقل ( 7
شیده از  کند غلظت مونواکسید نمونیه گرفتیه   هنگامیکه بخاری گازسوز در اطاقی با میزان اکسیژن معمول برای احتراق کار می -33

 محصوالت احتراق عاری از هوا نباید از چه مقیاسی تجاوز کند؟
 پيی ام 522( 4 % درصد0( 5 پيی ام 422( 0 درصد 3( 7

 های برودتی معمول شده است کدام عبارت است؟مبرد دوستدار محیط زیست که در سالهای اخیر برای سیستم -21
7 )CFC 0 )R134A 5 )آمونیاك( 4 فریون 

 رسال و دریافت دردستگاههای فاکس برابر است با:سرعت ا -23
 سرعت امواج مادون قرمز( 0  سرعت هواپیما( 7
 هیچكدام( 4   سرعت گردش زمین( 5

 کدام عبارت زیر از مواد مصرفی دستگاه کپی است؟ -22
 دوسوپر تونر( 4 دولوپر( 5 تونر( 0 تونر و دولوپو( 7

 ن کپی ایراد از کدام قسمت است؟ها بعد از گرفتدرصورت پاک شدن نوشته -21
 المپ( 4 هیترون( 5 شارژر( 0 درام( 7
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ن هك پیلوت در آبگرمک . های گازی بههای گازسوز و در بخاریکال  ترتیب دارای یك وسه شعله است

 

  پاسخ صحیح است.« 1»گزینه  -3

شوماره   بوه با عنوان نكات تكمیلی و  04فصل   بهشود.  زمین اتصال برقرار می برای جلوگیری از برق گرفت ی بین بدنه وسایل برقی و
 نمایید. رجو  10و صفحه  75به فصل  و 721و  01

 
 است. حیپاسخ صح «2» نهیگز -2

 11و  31شماره  با عنوان نكات تكمیلی و به 04فصل  بهبندد. ترموکوپل درصورت ااموش شدن شعله بطوراودکار مجرای گاز را می
 نمایید. رجو 

 
 است. حیپاسخ صح «1» نهیگز -1

 اتوماتیک دو شلن ه مصرف برق کمتر و کیفیت شستشوی بهتری دارند. ماشین لباسشویی

 
 است. حیپاسخ صح «2» نهیگز -6

در توجه سووم    با عنوان لوازم اداری و به 74فصل  بهشود.  در دست اه کيی که المپ آن سواته باشد، کاغذ به صورت سیاه اارج می
 نمایید. رجو  16صفحه 

 
 است. حیپاسخ صح «6» نهیگز -5

 کرد. ها کارکرد و از نفوذ مایعات به داال موتور جلوگیری آن برای استفاده بهینه از لوازم اان ی برقی باید متناسب با ظرفیت

 
 است. حیپاسخ صح «6» نهیگز -8

بوا عنووان    04فصل  ها را در داال غالف نسوز کارگذاشت. بهشش عای  نسوز استفاده کرد و سیمهایی با پوکشی برق از سیم در سیم
 نمایید. رجو  11و  13شماره  نكات تكمیلی و به

 
 است. حیپاسخ صح «6» نهیگز -7

 نمایید. رجو  جواب سوال شش به توضیح

 
  است. حیپاسخ صح «2» نهیگز -1

 گیرد. می ثانیه پس از رسیدن گاز به دهانه مشعل رسید صورت 4اشتعال گاز در مشعل گاز اجاق گازها 

 
 است. حیپاسخ صح «6» نهیگز -3

 ترتیب دارای یک وسه شعله است. های گازی بههای گازسوز و در بخاریپیلوت در آب رمكن کالهک

 
  است. حیپاسخ صح «2» نهیگز -31


