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  اسخ است.ترین پد، کامل ها صحیح اما گزینه، همه گزینه13مبحث  84صفحه  1-12- 1- 7-13نامه پاسخ) طبق آئین

 در خصوص هاي زیریک از گزینهباشد. کدامدستگاه هواررسانی شامل کانال هواي رفت، برگشت و تخلیه می مشترك )51پرسش 

  رسان صحیح است؟نصب دتکتور کانالی براي این هوا

  برگشت و یا تخلیه اختیاري است. الف) نصب در کانال هواي رفت،

  ي برگشت نصب گردد.ب) باید در کانال هوا

  .نصب گردد خلیه هواهواي رفت و یا برگشت و یا هر دو نیز کانال ت تواند در کانال هايج) هماهنگ با سناریوي حریق می

  د) باید در هر سه کانال نصب گردد.

انال کدر اي معتبر، ندارده، براساس سناریوي حریق، مدیریت تخلیه دود و استا13مبحث  197صفحه  33-1-4نامه پپاسخ) طبق آئین

  . گزینه ج صحیح است.هواي رفت و یا برگشت و یا هر دو نیز کانال تخلیه هوا نصب گردد هاي

  است؟ صحیح ،اشدبهاي زیر در خصوص سیستم صوتی که وظیفه اعالم خطر را نیز داشته یک از گزینهکدام مشترك )52پرسش 

  .را داشته باشد الف) باید توانایی اولویت دادن به پخش خبرهاي خطر

  ب) توانایی ارتباط با مرکز سیستم اعالم حریق را داشته باشد.

  ) را داشته باشد.BMSج) توانایی ارتباط با سیستم مدیریت هوشمند ساختمان (

  د) هر سه گزینه صحیح است.

یاتی از قبیل اولویت دادن خصوص، مرکز سیستم اعالم حریق باید 13مبحث  106صفحه  2- 5-9- 13نامه پاسخ) طبق پاراگراف دوم آئین

(گزینه ج) را داشته  BMSسیستم  وهاي خبرهاي خطر (گزینه الف) و نیز توانائی ارتباط با مرکز سیستم اعالم حریق (گزینه ب) به پخش

  ترین پاسخ است.باشد. گزینه د، کامل

  کدام یک از موارد زیر از مصادیق اصول اخالق حرفه اي است؟ مشترك )53پرسش 

  لف) اجتناب از تکفل اموري که زمینه و موجبات نمایندگی با قبول منافع متعارض را فراهم آورد.ا

  اشد.بب) احتراز از رفتاري که موجب لطمه به همکاران، سبب اعتبار اجتماعی یا وهن صاحبان حرفه مهندسی 

  ج) انجام خدمات مهندسی به نحوه حرفه اي

  د) همه موارد

  ، گزینه د صحیح است.1-1م و پنجم بخش پاسخ) طبق بندهاي چهار

راحی داد کتبی طون قراردر روند اجراي کار در یک کار پروژه مسکونی در شیراز یک از اعضاي نظام مهندسی بد مشترك )54پرسش 

  صحیح است؟ ،انتظامی تخلف یاد شده تپروژه را انجام داده است. کدام گزینه در مورد مجازا

  ) از درجه دو تا درجه چهارد             ج) درجه یک تا درجه دو                 ب) از درجه یک تا درجه سه    الف) از درجه سه         

  ح است.ینه ج صحیست. گزپاسخ) طبق اصالحیه قانون نظام مهندسی، حداقل مجازات از نوع درجه یک و حداکثر از نوع درجه دو ا

تم داراي اعواج مطابق هاي یک سیسنمودار طیف هارمونیک مسئله)

درصد  10 جریان بیشتر از THDدر شبکه هاي که  شکل زیر می باشد: 

 57تا  55 هايبه پرسش باشد، نصب فیلتر حذ هارمونیک الزامی است.

  پاسخ دهید.

چنانچه نمودار طیف هارمونیک ارائه شده مربوط  طراحی )55پرسش 

  برابر است با: THDبه تابلوي اصلی سه فاز یک پروژه باشد، ضریب 

                             %69/4ب)                           %17/15الف) 

  %69/9د)                                   %74/12ج) 

برابر است با:                                            THDپاسخ) ضریب 
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  حیح است.پاسخ) گزینه الف ص

  باشد؟متصل به تابلوي اصلی چقدر می سولتاژ نامی و کار خازن  مشترك )56پرسش 

  ولت 380د)                         ولت 450ج)                           ولت 400ب)                    ولت 440تر یا مساوي  الف) بزرگ
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زن می و کار خابکه، باید ولتاژ نازا در شبا توجه به استفاده از تجهیزات هارمونیک ،13مبحث  202صفحه  7-1-5نامه پپاسخ) طبق آئین

  ولت باشد. گزینه الف صحیح است. 440(بانک خازن) حداقل 

  باشد؟می هل ورودي این تابلو چسایز کاب مشترك )57پرسش 

   بو  الفهاي د) گزینه            NYY2mm95 ×3ج)                 NYY2mm95/50 ×3ب)                 NYY2mm95 ×4الف) 

ي حنثی حداقل برابر شود که سطح مقطع هاد، وجود هارمونیک باعث می13مبحث  84صفحه  1-12-1- 7-13نامه پاسخ) طبق آئین

  سطح مقطع هادي فاز باشد. در گزینه ب این حداقل رعایت شده است. 

پاسخ  60تا  58 هايبا توجه به شکل زیر به پرسش مسئله)

  دهید: 

) در ورودي Nترمینال نقطه خنثی ( مشترك )58پرسش 

  گردد؟) از کجا تغذیه میUPSدستگاه برق بدون وقفه (

                                                  Bالف) شینه هادي خنثی نقطه 

  Cب) شینه هادي خنثی نقطه 

                                 ج) ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین          

 Cخنثی نقطه -د) شینه هادي حفاظتی

، 13مبحث  69صفحه  4-4-6- 5-13نامه پاسخ) طبق آئین

باید به ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین وصل شود. گزینه 

  ج صحیح است.

حداقل سطح مقطع هادي خنثی  مشترك )59پرسش 

  برابر است با: UPSورودي 

ادي اتصال زمین سیستم نیرو به ترمینال الف) سطح مقطع ه

  یا شینه اصلی اتصال زمین

با این  UPSهاي فاز ورودي ب) متناسب با سطح مقطع هادي

اتصال زمین سیستم نیرو به  شرط که از سطح مقطع هادي

  ترمینال یا شینه اصلی اتصال زمین کمتر نباشد

 Cو  Bج) سطح مقطع هادي خنثی بین نقاط 

 UPSطح هادي هادي هاي فاز ورودي د) متناسب با س

  صحیح است. بنامه فوق، گزینه پاسخ) طبق آئین

  شود؟به کجا وصل می UPSبدنه دستگاه نیروي برق بدون وقفه  مشترك )60پرسش 

  Cقطه نب) شینه هادي حفاظتی                                            Bالف) شینه هادي حفاظتی نقطه 

  ل زمیند) ترمینال یا شینه اتصا                                    Cخنثی نقطه  -فاظتیج) شینه هادي ح

) وصل شود. با توجه PENخنثی (-باید به هادي (شینه) حفاظتی UPS، بدنه 13مبحث  69صفحه  2-4- 6- 5-13نامه پاسخ) طبق آئین

  ست.اوجود ندارد، گزینه ب صحیح  PENدي اند و هااز هم تفکیک شده PEو  Nهاي ، هاديCبه اینکه در نقطه 

   

 
  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

یک دستگاه ترانسفورماتور در طبقه دهم یک ساختمان نصب است قرار  نظارت )1پرسش 

  گردد، با توجه به شکل زیر کدام فضا براي نصب ترانسفورماتور مناسب می باشد؟

                 Bب) اتاق                 Aالف) اتاق 

   Dد) اتاق                                       Cاتاق  ج)

، فضاي آزاد اتاق 13مبحث  54صفحه  2- 3-3- 5- 13نامه آئین» پ«پاسخ) طبق بند 

» شمال«) در جهت فلش رو به شمال است البته کلمه Aترانسفورماتور باید در جهت تابش آفتاب (رو به شمال) باشد. گزینه الف (اتاق 

  نوشته شده است. Cجلوي اتاق 

 شود؟ها بر چه اساسی انتخاب میاندازه لوله نظارت )2پرسش 

  طر آنها ها و قیمسها                        ب) فقط تعداد ها، طول لوله و تعداد خمها، قطر سیمالف) تعداد سیم

  ها طول لوله و تعداد خم د) فقط          ها                                                       ج) فقط تعداد سیم

  ، گزینه الف صحیح است.13مبحث  90صفحه  3-3- 7-13پاسخ) طبق آئین نامه 

ه چبه عهده  اندازياهرروهاي متحرك پس از نصب و مسئولیت کارکرد صحیح، ایمن و مداوم پلکان برقی و پیاده مشترك )3پرسش 

  باشد؟می کسی

  برداري والن بهرهب) مسئ                                                             الف) کارفرما           

  . حیح استصکار فروشنده                                        د) هر سه گزینه ج) شرکت سازنده یا پیمان

  ست.اصحیح  جتند، پس گزینه ، تمامی افراد فوق مسئول هس15مبحث  49صفحه  2-7- 3-15پاسخ) طبق آئین نامه 

رون میر آن مقوده و تعبدر چه صورتی ساختمانی که براي سکونت انسان خطرناك، ناامن، غیربهداشتی و نامناسب  مشترك )4پرسش 

  به صرفه نباشد، باید دستور تخلیه و تخریب صادر شود؟

  داري ساختمان گهنب) به تشخیص مسئول      الف) به تشخیص بازرس                                                

   ام مهندسیزمان نظداري ساختمان و تایید بازرس              د) به تشخیص بازرس و تایید ساج) به تشخیص مسئول نگه

  صحیح است. ج، گزینه 22مبحث  16صفحه  8- 13- 2-22نامه پاسخ) طبق آئین

  اشند؟پرده محافظ ب نی یابه درپوش ایم مجهزر پریزها باید هاي زییک از ساختماندر کدام نظارت )5پرسش 

  شی هاي آموز) ساختماند    هاي صنعتی  هاي مسکونی            ج) ساختمانهاي اداري              ب) ساختمانالف) ساختمان

زها گرفتگی کودکان، پریي از برقهاي مسکونی با هدف جلوگیر، در ساختمان13مبحث  11صفحه  11- 1- 10-13نامه پاسخ) طبق آئین

  مجهز به درپوش ایمنی یا پرده محافظ هستند. گزینه ب صحیح است.

گیرد. چنانچه هر فاز از این تابلو نیمه اصلی از تابلوي اصلی توسط کابل تک رشته انجام می نیمه تغذیه یک تابلوي نظارت )6پرسش 

 ،ا بر روي سینی از مسیر تابلوي اصلی تا تابلوي نیمه اصلی مطابق شکل زیر باشدهرشته باشد و آرایش کابلاصلی شامل دو کابل تک

رشته از لحاظ اندازه، نوع، طول وغیره دقیقاً هاي تکیک از گزینه هاي زیر صحیح است؟ (الزم به توضیح است که مشخصات کابلکدام

   مشابه هم می باشد)

  شد.باها یکسان میالف) جریان عبوري در تمام کابل

  باشد. نیز یکسان می 3Lهاي یکسان و در کابل 2Lیکسان، در کابل  1Lهاي ب) جریان عبوري در کابل

  فصل

  

  
  

  نهم

 96پاسخ تشریحی آزمون نظارت مهر 



 هاي آزمون نظام مهندسی تاسیسات برقیتشریح پرسش  122

 

  هاي الف و ب هر دو صحیح است. ج) گزینه

 کدام د) هیچ

  ست.، آرایش استاندارد رعایت نشده است. گزینه د صحیح ا13مبحث  82صفحه  1:1-7- 1- 7-13پاسخ) طبق شکل 

  باشد؟یاقل فاصله تابلوهاي فشار متوسط و فشار ضعیف تمام بسته در یک اتاق مشترك چقدر محد نظارت )7پرسش 

  متر  8/0) د                           متر          1متر                              ج)  5/1متر                     ب)  2/1الف) 

  ، گزینه ب صحیح است.  13مبحث  57ه صفح 2-4- 3- 5-13نامه آئین »الف«بند پاسخ) طبق 

 خل کابین)(راهبر دا نشان فعال شده و کنترل آسانسور فقط توسط آننشان در چه مواقعی توسط آتشکلید آتش مشترك )8پرسش 

  گیرد؟صورت می

  لول الف) تخلیه افراد مسن                                                     ب) تخلیه افراد مع

  ست. سه گزینه صحیح ا در مواقع وقوع حریق در ساختمان                                     د) هر ج)

همان  38صفحه  6- 7-2-15نامه هاي الف و ب و طبق آئینگزینه، 15مبحث  7در صفحه » نشانکلید آتش«پاسخ) طبق تعریف 

  است. ترین پاسخکاملگزینه د مبحث، گزینه ج صحیح است. 

  شد؟الکترود زمین براي ساختمانی که مشخصات تابلوي کنتوري آن به شرح زیر است چه می با مشترك )9 پرسش

  است.  A63کلید ورودي تابلوي کنتوري  -

  آمپر است.  32عدد کنتور تک فاز  9تابلوي کنتوري شامل  -

  متر  4به عمق  ه حداقلالکترود زمین سادالف) اتصال زمین اساسی                                                  ب) 

  ر دو صحیح است. هاي الف و ب همتر                                   د) گزینه 4ج) الکترود زمین ساده به عمق 

                                پاسخ) مقدار جریان برابر است با:  
9 32
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 59صفحه  1- 4- 5-13نامه آئین» ب«آمپر است، پس با شرایط بند  75آمپر و کمتر از  63لید ورودي حداکثر که جریان کبا توجه به این

دیگر در متر از یک 4به فاصله  متر و 2متر و یا دو الکترود زمین به عمق  4منطبق بوده و یک الکترود زمین ساده به عمق  13مبحث 

  .  زمین بکر باید احداث شود. گزینه ج صحیح است

  حیح است؟الم خطر صهاي زیر در خصوص کابل تغذیه مدار بلندگوها در سیستم صوتی و اعیک از گزینهکدام مشترك )10پرسش 

  اشد.بانند شیلد یا فویل مرده فلزي پنوعی  الف) باید مقاوم در مقابل حریق باشد.                                          ب) باید داراي

  ب هر دو صحیح است.  هاي الف ود) گزینه     مفعولی باشد.                   از نوع سیم افشان و یا تکتواند ج) می

، صحیح 13مبحث  106صفحه  4- 5-9- 13و  107صفحه  7-5-9-13هاي نامههاي الف و ب به ترتیب براساس آئینپاسخ) گزینه

  ترین پاسخ است.است. پس گزینه د، کامل

  باشد؟حداقل تعداد مدار آژیرهاي سیستم اعالم حریق متعارف چقدر می كمشتر  )11پرسش 

                                      الف) دو مدار                                                                   ب) یک مدار 

  هاي مرکز متعارف دارد. عداد زونتد) بستگی به               ج) سه مدار                                                      

  ، گزینه الف صحیح است.13مبحث  105صفحه  6- 4- 9-13نامه پاسخ) طبق آئین

  باشد؟کونی چه میها در منازل مسها و دوشحمام 2حداقل شرط یا شرایط براي نصب چراغ در زون شماره  مشترك )12پرسش 

  IPX4الف) داشتن درجه حفاظت 

ولت جریان  230اي با تغذیه هآمپر براي چراغمیلی 30) با جریان عامل RCDو کلید جریان باقیمانده ( IPX4ب) داشتن درجه حفاظت 

  متناوب 

  )DCولت ( 60) و یا ACولت ( 25با ولتاژ کار   PELVو  SELVمنبع تغذیه  و استفاده از IPX4ج) داشتن درجه حفاظت 

  )DCولت ( 30) و یا ACولت ( 12با ولتاژ کار  PELVو  SELVو استفاده از منبع تغذیه  IPX4د) داشتن درجه حفاظت 

  ، گزینه الف صحیح است.13مبحث  125حه صف 2-2- 4- 10-13نامه آئین» ح«بند پاسخ) طبق 

  بندي اضافی صحیح است؟هاي زیر در خصوص هادي همیک از گزینهکدام مشترك )13پرسش 

  باشد. بندي اضافی مجاز نمیاي فلزي ساختمان به عنوان قسمتی از مسیر همالف) استفاده از اجز
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  باشد. بندي اضافی مجاز میب) استفاده از اجزاي فلزي ساختمان به عنوان قسمتی از مسیر هم

یگر به کار هاي داديهمراه با باشد که فقط هبندي اضافی به شرطی مجاز میج) استفاده از اجزاي فلزي ساختمان به عنوان هادي هم

  برده شود. 

  اشد.بجاز میمبندي اضافی هاي بلند مرتبه استفاده از اجزاي فلزي ساختمان به عنوان هادي همد) فقط در ساختمان

ه کرد. بندي اضافی استفادمهتوان از اجزاي فلزي به عنوان قسمتی از مسیر ، می13مبحث  160صفحه  6-6-1نامه پپاسخ) طبق آئین

  ب صحیح است.گزینه 

  یح است؟ه شوند، صحهاي چاه آسانسور از شیشه ساختهاي زیر در خصوص وقتی که دیوارهیک از گزینهکدام مشترك )14پرسش 

  یت باشد. وع لیمنها باید از نباشد.                               ب) شیشهالف) مقاومت در برابر حریق مالك نمی

  ر دو صحیح است. هاي الف و ب هگزینه د)   باشد.     هاي چاه آسانسور مجاز نمیرهج) استفاد از شیشه براي دیوا

ریق س مقاومت در برابر ح، با توجه به اینکه جنس دیواره از شیشه است، پ15مبحث  18صفحه  1-3- 2- 2-15نامه پاسخ) طبق آئین

  اسخ است.پترین ، گزینه د کاملزینه ب)(گ ها از نوع لیمنیت شده باشندو باید شیشه(گزینه الف) مالك نبوده 

  باشد؟تر میهاي زیر در خصوص تابلو کنترل آسانسور کاملیک از گزینهکدام مشترك )15پرسش 

  شامل مدارهاي فرمان که وظیفه کنترل حرکت کابین را به عهده دارد. ف) ال

  هده دارد. اي شامل مدارهاي فرمان و قدرت که وظیفه کنترل حرکت را به عب) مجموعه

  ارد. ه عهده دگویی به احضار را بو قدرت که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخ ناي شامل مدارهاي فرماج) مجموعه

  ارد. دگویی به احضار را به عهده اي شامل مدارهاي فرمان که وظیفه کنترل حرکت کابین و پاسخمجموعه د)

  است. 15مبحث  4در صفحه » رتابلو کنترل آسانسو«تعریف همان پاسخ) گزینه ج 

اي کدام کونی برهاي مستجهیز آسانسور با سیستم مبدل جریان و باتري پشتیبان و شارژ آن در ساختمان مشترك )16پرسش 

  گردد؟آسانسور توصیه می

  ارد. ند وص وجودگردند.            ب) محدودیتی در این خصالف) آسانسورهایی که از نیروي برق اضطراري تغذیه نمی

  گردد. هاي برانکاردبر توصیه مید) فقط براي آسانسور  گردد.                         بر توصیه میج) فقط براي آسانسورهاي تخت

 ،ور(ها) در صورت امکانشود که آسانسهاي مسکونی توصیه می، در ساختمان13مبحث  60صفحه  1-1-5- 5-13نامه پاسخ) طبق آئین

  یح است.باشد، پس گزینه الف صحیان با باتري پشتیبان و شارژ آن بع تغذیه شامل مبدل جرمجهز به سیستم من

شارژ)  باتري و(براي تغذیه مرکز سیستم اعالم حریق داراي منبع تغذیه پشتیبان مستقل و مخصوص خود  مشترك )17پرسش 

  گردد؟استفاده از کدام مدارهاي تغذیه زیر توصیه می

  ) هر سه گزینه صحیح است. )        دUPSق شهري)         ب) مدار اضطراري          ج) مدار بدون وقفه (الف) مدار نرمال (بر

  .، گزینه ب صحیح است13مبحث  65صفحه  1- 2-6- 5-13نامه آئین 4و  3 هايپاسخ) طبق تبصره

  یح است؟بندي اصلی و اضافی صحهاي زیر در خصوص هادي همیک از گزینهکدام نظارت )18پرسش 

  دار اجرا گردد. بندي اصلی و اضافی باید با استفاده از هادي عایقالف) هادي هم

  بندي اصلی و اضافی باید به صورت بدون عایق (لخت) اجرا گردد. ب) هادي هم

  دد.را گردار اجبندي اصلی و اضافی می تواند به صورت بدون عایق (لخت) و هم با استفاده از هادي عایقج) هادي هم

  .جود نداردوحدودیتی بندي اضافی مبندي اصلی باید به صورت بدون عایق (لخت) اجرا گردد، ولی براي هادي همد) هادي هم

ع دار ممنوقاستفاده از هادي عای توان از هادي بدون عایق استفاده کرد، البته، می13مبحث  160صفحه  7-6-1نامه پ پاسخ) طبق آئین

  ست. نیست. گزینه ج صحیح ا

خار ار جیوه، برسنت، بخهاي فلوهاي شبکه کامپیوتري بدون حفاظ فلزي (شیلد) از چراغحداقل فاصله بین کابل نظارت )19پرسش 

  باشد؟هالید (المپ هاي تخلیه در گاز) چقدر می سدیم، متال

  متر سانتی 35ر                       د) متسانتی 100متر                     ج) سانتی 13متر                        ب) سانتی 5الف) 

تر مسانتی 13 ،تا کابل شبکه هاي تخلیه در گاز، حداقل فاصله المپ13مبحث  28صفحه  1-18- 1-3-13نامه آئین» ر«پاسخ) طبق بند 

  است. گزینه ب صحیح است. 

  باشد؟یم... چه  ها ومصارف موتوري از جمله پمپعلت استفاده از تجهیزات دور متغیر (اینورتر) براي  نظارت )20پرسش 
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  یکی رژي الکترصرف انالف) بار متغیر                                                                   ب) کاهش م

  و صحیح است. و ب هر د هاي الفد) گزینه                                                     ج) حفاظت بیشتر از پمپ

  ، گزینه د صحیح است.19مبحث  62صفحه  6- 5-19نامه پاسخ) طبق آئین

  تر است؟بفضا مناس هاي کاهش میزان روشنایی براي یکیک از سیستمبراي تامین یکنواختی روشنایی، کدام مشترك )21پرسش 

  هاي زوج و فرد با دو کلید ب) کنترل ردیف      الف) استفاده از دیمر                                                   

  ا حرکت ور و یهاي تشخیص حضج) نصب کلید مستقل براي هر المپ یا هر مجموعه المپ           د) استفاده از سیستم

ود. گزینه الف شبراي کنترل روشنائی استفاده می 1ي نوردهنده، از کاهش19مبحث  60صفحه  2-2-5-19نامه آئین 1پاسخ) طبق بند 

  صحیح است.

ه دوم تر و مادکاي سطح کوچماده اول دار ؛باشدبندي مناسب نمییک از مواد فلزي اشاره شده زیر براي همکدام نظارت )22پرسش 

  . استتر داراي سطح بزرگ

  مس -د) فوالد       ندود       مس قلع ا-ج) فوالد در بتن               فوالد-ب) مس          فوالد در بتن -الف) مس قلع اندود

  ، گزینه د صحیح است. 13مبحث  167 هصفح 5- 2-10-1پاسخ) طبق جدول پ 

هاي پچ پانل و تعداد تباشد، آنگاه تعداد پور nاگر تعداد خطوط شبکه کامپیوتري یک ساختمان برابر با عدد  نظارت )23پرسش 

  برابر است با:ها متناسب با خطوط شبکه کامپیوتري هاي سوییچپورت

  هاسوییچ هايپورت= تعداد  nپچ پانل،  هايپورتتعداد   nالف) 

  هاسوییچ هايپورت= تعداد  nپچ پانل،  هايپورت= تعداد  nب) 

  هاسوییچ هايپورتتعداد   nپچ پانل،  هايپورتتعداد   nج) 

  هاسوییچ هايپورتتعداد   nنل، پچ پا هايپورت= تعداد  nد) 

ح وتري و نیز نیاز طربکه کامپیاد خطوط شها باید به ترتیب از تعدهاي سوئیچهاي پچ پانل و تعداد پورتپاسخ) به منظور تعیین تعداد پورت

  اطالع داشت. گزینه د صحیح است. 

  د؟سور نصب شوابین آسانله مکالمه دو طرفه (تلفن و یا ...) در کهاي زیر باید وسییک از ساختماندر کدام مشترك )24پرسش 

  طبقه  5هاي مسکونی کمتر از الف) ساختمان

  هاي عمومی ب) ساختمان

  متر از ورودي اصلی  21هاي مسکونی با طول مسیر حرکت آسانسور ج) ساختمان

  هاد) در کلیه ساختمان

کالمه مها، باید وسیله تمانهاي عمومی با توصیه بر کلیه ساخ، در ساختمان15ث مبح 35صفحه  10-4-6- 2-15نامه پاسخ) طبق آئین

  دوطرفه (تلفن و ...) نصب شود. گزینه ب صحیح است. 

  یح است؟لن تئاتر صحهاي دسترس خروج ساروشنایی ایمنی کف راه تهاي زیر در خصوص شدیک از گزینهمکدا نظارت )25پرسش 

  لوکس کمتر باشد. 10ز الف) شدت روشنایی نباید ا

ر طور خودکا حریق، روشنایی به که در صورت به کار افتادن سیستم اعالملوکس کاهش یابد به شرط آن 2تواند تا ب) شدت روشنایی می

  به حالت اولیه باز گردد. 

  لوکس باشد.  2تواند ج) شدت روشنایی می

  ري تامین گردد. د) منبع روشنایی ایمنی باید از طریق دیزل ژنراتور اضطرا

  ، گزینه ب صحیح است.13مبحث  69صفحه  6- 3- 6- 5-13نامه پاسخ) طبق آئین

  لزامی است؟یک از فضاهاي زیر انشان در کدامهاي بلند مرتبه نصب سیستم تلفن آتشدر ساختمان مشترك )26پرسش 

  روج د پلکان خدوربن اگرد تمام طبقات درالف) کابین هر آسانسور                                               ب) پ

  . د) هر سه گزینه صحیح است     نشانی                                         ج) اتاق پمپ آتش

  ، گزینه د صحیح است.  3مبحث  187صفحه  1- 3- 4- 10-3نامه پاسخ) طبق آئین

                                                           
1 Dimmer 


