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 ؟باشد دیدار را دارند چه مقدار با چرخ یحمل صندل تیکه قابل ییآسانسورها نیحداقل ابعاد کاب -1

 متریلیم 1۰۱۱ × 11۱۱ (1

 متریلیم 11۱۱ × 11۱۱ (2

 متریلیم 1۰۱۱ × 0۱۱ (3

 متریلیم 21۱۱ × 1۰۱۱ (۰

متر مکعب  12۱ساختمان این ساالنه  لییاگر مقدار مصرف گازو .شودیم نیمأت لییتنها از سوخت گازو یساختمان ییگرما انرژی -2

 ؟باشد دیبا دارچه مق لییگازو رهیذخ یندفحداقل حجم مخزن  ،باشد

 تریل 0.۱۱۱ (1

 تریل ۰0.۱۱۱ (2

 تریل 1۱.۱۱۱ (3

 تریل 2۰.۱۱۱ (۰

از نظر  ،باشد یدرجه م 30آن  بیش هیمتر و زاو یسانت 0۱آن  یکه عرض پله ها یافراد توسط پله برق ییجابجا تیحداکثر ظرف -3

 (دیریدر نظر بگ متریسانت 3۳ها را پله)عمق  ؟چه مقدار است یتئور

 نفر در ساعت ۳.70۱ (1

 نفر در ساعت 7.0۱۱ (2

 نفر در ساعت 0.770 (3

 نفر در ساعت 0.۱۱۱ (۰

 ؟باشد دینفر ساکن چه مقدار با 0۱و  یواحد آپارتمان 12 با یساختمان یآب مصرف رهیحداقل حجم مخزن ذخ -۰

 تریل ۰.0۱۱ (1

 تریل 7.0۱۱ (2

 تریل 3.70۱ (3
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 تریل 0.۱۱۱ (۰

تقاطع داشته  گریکدیکه با  یدر صورت ی(دفن) نیزمریفاضالب در ز یلوله ها و ساختمان یآب مصرف عیتوز یلوله ها تیوضع -0

 ؟باشد دیچگونه با ،باشند

 .باشد متریلیم 1۱۱فاضالب حداقل  یو لوله ها یآب مصرف یلوله ها نیفاصله قائم ب (1

 .رندیفاضالب قرار گ یلوله ها ریمتر ز یلیم 0۱۱با حداقل فاصله قائم  یآب مصرف یلوله ها (2

 .باشند دهیچسب گریکدیتوانند به  یفاضالب در حالت تقاطع م یو لوله ها یآب مصرف یلوله ها (3

 .باشد داشتهفاضالب فاصله قائم  یلوله ها یمتر از رو یلیم 3۱۱حداقل  یآب مصرف یلوله ها ریز (۰

متر و کل  1۰ ریمس نیتر یمربع که در آن طوالن نچیچهارم پوند بر ا کیگاز با فشار  یشبکه لوله کش یحداقل قطر لوله اصل -۳

 ؟باشد دیچه مقدار با ۱.۳ یگاز با چگال یبرا ،مترمکعب در ساعت باشد 3.0مصرف 

 نچیا 1 (1

2) 
1

2
 نچیا 

3) 
3

۰
 نچیا 

۰) 
1

۰
 نچیا 1

ساختمان از  نیا یهاپنجره . اگراحداث شود دیمترمربع در چهار طبقه در شهر کرج با 7۱۱ دیمف یربنایبا ز یمسکون ساختمانی -7

 یوارید یبرا یحداقل مقاومت حرارت یزیمطابق روش تجو ،باشد یفن نامهیگواه یو دارا لیدو جداره کم گس شهیبا ش UPVCنوع 

 ؟باشد دیچه مقدار با K/W2m.از بر حسب  یخارج یو مجاور فضا یانیم یحرارت قیعا یکه دارا

1) ۱.0 

2) ۱.0 

3) 1.0 

۰) 2.1 
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 :منتقل شود ایدر از سطحفوت  3۱۱۱به ارتفاع  یبه محل ایسطح در طیاز شرافن  کی یوقت -0

 .ابدی یم شیافزا یجرم یثابت و دب یحجم یمقدار دب (1

 .ابدی یکاهش م یجرم یثابت و دب یحجم یمقدار دب (2

 .ابدی یکاهش م یحجم یثابت و دب یجرم یمقدار دب (3

 .ابدی یم شیافزا یحجم یثابت و دب یجرم یمقدار دب (۰

 ؟است یندینشان دهنده چه نوع فرآ 2به نقطه  1از نقطه  یکینامیترمود ندیفرا مقابلدر شکل  -0

 یریهمراه با رطوبت گ شیگرما (1

 یهمراه با رطوبت زن شیسرما (2

 یریهمراه با رطوبت گ شیسرما (3

 یهمراه با رطوبت زن شیگرما (۰

 

 ،در ساعت باشد وی یت یب 20.۱۱۱آن نهان  ییدر ساعت و بار سرما وی یت یب 120.۱۱۱فضا  کیمحسوس  ییاگر مقدار بار سرما -1۱

 ؟فضا چقدر است نیا (SHF) محسوس یگرما بیضر

1) ۱.03 

2) 0 

3) ۱.2 
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۰) ۱.1۳ 

؟ است درکمپرسور چق نینسبت تراکم ا .است psig 30.3 و فشار مکش psig 230.3 هیفشار تخل یکمپرسور دارا ،لریچ کیدر  -11

 (استاندارد طیدر شرا)

 1به  0( 1

 1به  ۳( 2

 1به  0( 3

 1به  ۳.7( ۰

 ؟آن چقدر است EER .مفروض است kW 3۱ی کیبا توان الکتر یدیتبر تن 2۱مطبوع  هیتهو ستمیس کی -12

1) 1۱.۳ 

2) 0 

3) 12.0 

۰) ۳ 

 یهوا هموتورخانه که هم کیدر  kW 1۱ تیبه ظرف یآبگرمکن برقیک  MBH 3۱۱۱ تیسوز به ظرف لیآبگرم گازوئ گید کی -13

 دیهوا و سطح آزاد هر کدام چقدر با چهیحداقل تعداد در .مفروض است ی(واسطه ا چیبدون ه) ردیگ یم رونیاز ب ماًیرا مستق اقاحتر

 ؟باشد

 متر مربع ۱.00هوا به مساحت  چهیدر کی (1

 مترمربع ۱.۰0هوا به مساحت  چهیدر کی (2

 متر مربع ۱.00هوا هر کدام به مساحت  چهیدر ( دو3

 متر مربع ۱.۰0هوا هر کدام به مساحت  چهیدر ( دو۰

آب  یکه دما یدر صورت .بر ساعت است بی تی یو ۳.۳10.۱۱۱ راتوراواپحرارت جذب شده توسط  زانیم نک،خ آب لرچی یکدر  -1۰

 ؟است قهیآب برج خنک کن چند گالن در دق یدب زانیم ،باشد تیدرجه فارنها 70و  00 بیبرج خنک کن به ترت یو خروج یورود

 .است ۰.۱ لریعملکرد چ بیضر
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1) 710 

2) 0۱۰ 

3) 070 

۰) 0۰7 

درصد  ۳0راندمان پمپ  .دینماپمپ  نیبه سطح زمفوت  2۱۱به عمق  یآب را از چاه gpm 10ی پمپ با دب کیمقرر است  -10

 ؟پمپ چقدر است یتوان ترمز .شود یدر نظر گرفته م فوت 3۱ یلوله کش ریافت فشار مس .است

 وات ۳0۱ (1

 وات 0۳7 (2

 اتو 072 (3

 وات 1۱۱۱ (۰

عبور کرده و تا  ییسرما ویلک نیاز ا تیدرجه فارنها 1۱۱ یاهوا با دم .مربع مفروض است نچیا 72×۰0با ابعاد  ییسرما کویل -1۳

چند تن  ویلک نیکل ا ییبار سرما زانیم ،باشد fpm ۰0۱ لیاگر سرعت عبور هوا از کو .شود یسرد م تیدرجه فارنها ۳۱ یدما

 (و محل نصب دستگاه در شهر بوشهر است ۱.07 یلمحسوس کو ینسبت گرما) ؟است دیتبر

1) ۰0.3 

2) 30.0 

3) ۰۰.7 

۰) 0۳.۰ 

 0۱مجموعه  نیا یدیو فشار کل تول قهیگالن در دق 2۱۱ ی،مجموعه شامل دو پمپ مشابه و سر کیاز  انیجر ذراگر مقدار گ -17

 :هر پمپ برابر است با یدیو فشار تول انیمقدار گذر جرپمپ، در هنگام روشن بودن و کار همزمان هر دو  ،ستون آب باشد فوت

 فوت 20و  قهیگالن در دق 2۱۱( 1

 فوت 0۱و  قهیدر دق گالن 2۱۱ (2
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 فوت 0۱و  قهیدر دق گالن 1۱۱ (3

 فوت 20و  قهیدر دق گالن 1۱۱ (۰

 

 gpm گذربا ها  کویل از فن یآب سرد برگشت انیجر ،ساختمان کی (Chilled Water) آب سرد کننده یلوله کش ستمیدر س -10

مخلوط شده و  تیدرجه فارنها 00 یاو دم gpm 0۱ از هوارسان ها با گذر یآب سرد برگشت انیبا جر تیدرجه فارنها ۰0 یو دما 0۱

 یدچند تن تبر ، بار چیلرباشد تیدرجه فارنها ۰0 لریچ نیاز ا یآب سرد خروج یکه دما یصورتدر  .دنشویم لریچ کیسپس وارد 

 ؟باشد یم

 تن ۰۳ (1

 نت 3۳ (2

 تن ۰۱ (3

 تن 3۰ (۰

در حال کار کردن  ستمیس نیدر ا یکه به صورت مواز کسانپمپ یو کارکرد دو  یکشلوله ستمیس کی یدب-نمودار هد ریشکل ز -10

 ؟باشد ینقطه کارکرد آن کدام نقطه م ،دو پمپ روشن باشد زا یکیکه تنها  یدر صورت .دهدی باشند را نشان م یم

1 )A 

2 )C 

3 )B 

۰ )D 
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ه هکنترل دو را ریش (vC) ریش بیضر .کند یآب گرم کننده عبور م gpm 1۱ حداکثر مقدار ی،آب ییگرماکویل  کیاز درون  -2۱

 (دیفرض کن psi 0 کنترل را ریافت فشار در ش) ؟باشد یچقدر م لیکو نیکنترل ا یبرا

1) ۰.0 

2) 2 

3) 1.۳ 

۰) ۱.2 

مقدار  .باشد یمتر در حال گذر م 0۱مربع و طول  نچیا 10×12با ابعاد  زهیاز جنس فوالد گالوان یهوا در کانال cfm 2۱۱۱ مقدار -21

 (دیریدر نظر بگ ایاستاندارد کنار در طیهوا را با فرض شرا یچگال) ؟کانال چه مقدار است نیعبور از اطی هوا در  کیافت فشار استات

1 )in.wg ۱.03 

2 )in.wg ۱.32 

3 )in.wg ۱.۳0 

۰ )in.wg ۱.۰۳ 

 بیکه ضر یدر صورت .است تیدرجه فارنها 00و  0۱ بیبه ترت ییسرما لیکو کی یو خروج یورود یحباب خشک هوا یماهاد -22

 یریمذکور رطوبت گ ویلک) ؟باشد یچه مقدار م کویل نینقطه شبنم دستگاه مربوط به ا یدما ،باشد ۱.10 ویلک نیا (BF) بر انیم

 (دهد یانجام م زین

 تیدرجه فارنها ۰0 (1

 تیدرجه فارنها 0۳ (2

 تیدرجه فارنها 01 (3

 تیدرجه فارنها 0۰ (۰

درجه  ۳0و  1۱۱طرح خارج  وبحباب خشک و مرط یبا دماها یساختمان در شهر کی ییبه بار سرما ییپاسخگو یبرا -23

درجه  70طرح داخل  یکه دما یدر صورت .درصد استفاده شده است 0۱با راندمان اشباح  یکولر آب یریتبخ ستمیس کیاز  تیفارنها
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مورد  یمقدار هوا ،باشد ۱.0شهر  نیهوا در ا یاصالح چگال بیدر ساعت و ضر وی یت یب 0۱.۱۱۱محسوس اتاق  ییبار سرما ،تیفارنها

 ؟باشد یفضا چه مقدار م نیبه بار محسوس ا ییپاسخگو یبرا ازین

1 )cfm 0۳۰0 

2 )cfm 1۱712 

3 )cfm 7102 

۰ )cfm ۰0۰0 

 W/mK ۱.۱0ی حرارت تیهدا بیبا ضر ازیمورد ن قیضخامت عا .باشد یم K2W/m 2ی وارید (u) یانتقال حرارت کل بیضر -2۰

 ؟باشد یم متریچند سانت ،دبرس K2W/m ۱.0 آن به یانتقال حرارت کل بیتا ضر وارید نیاضافه کردن به ا یبرا

1 )12 

2 )7.0 

3 )0 

۰ )10 

 ؟چقدر باشد دیفاضالب با یبه شاخه افق یشتلوازم بهدا یاتصال انشعاب خروج زاویه -20

 درجه ۰0از  شتریب (1

 درجه  10کمتر از  (2

 درجه 10از  شتریب( 3

 درجه  ۰0کمتر از  (۰

در مورد هواکش  نهیکدام گز .انجام شده است ریبه شبکه فاضالب مطابق شکل ز ییدستگاه دستشو 2دستگاه توالت و  0اتصال  -2۳

 ؟درست است Bو  A یها

 .تندهس یالزام B و A هر دو هواکش (1

 .ستین یالزام B است و هواکش یالزام A هواکش (2

ف
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 .ستین یالزام A است و هواکش یالزام Bهواکش  (3

 .ستندین یالزام B و Aی از هواکش ها کی چیه (۰

 

 ؟آب مجاور چقدر است یهااز چاه یفاضالب خاکستر رهیتانک ذخ یحداقل فاصله افق -27

 متر 1۱ (1

 متر 3 (2

 متر 0 (3

 متر 10 (۰

لگن حداقل طول  .میاستفاده کن ییدستشو یبه جا یسراسرلگن از  میخواهینفر م 3۱۱ تیمدرسه پسرانه با جمع کی یبرا -20

 ؟چقدر است ازیمورد ن

 متر 2 (1

 متر 2.0 (2

 متر 3 (3

 متر 3.0 (۰

 ؟نصب شود ییرهایچه ش دیحداقل با ،در خروج لوله از کنتور آب ساختمان -20

 هیتخل ریش کیو  طرفه کی ریش کی ،قطع و وصل ریش کی (1

 هیتخل ریش کیو دوتایی طرفه شیر یک  کی ،قطع و وصل ریش کی (2
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 طرفه کی ریش کیقطع و وصل و  ریش کی (3

 دوتایی طرفه کی ریش کیقطع و وصل و  ریش کی (۰

 ؟حداکثر سرعت مجاز آب در کلکتور چقدر است یبه صورت کلکتور یآب مصرف عیتوز ستمیدر س -3۱

 هیمتر در ثان 1.0 (1

 هیمتر در ثان 1.2 (2

 هیمتر در ثان 3 (3

 هیمتر در ثان ۰ (۰

 است؟ چقدر حداقل گیرد می قرار استفاده مورد فاضالب لوله حفاظت که برای پی داخل در لوله غالف قطر -31

 قطرلوله از بزرگتر اندازه دو (1

  لوله قطر از بزرگتر اندازه یک (2

 لوله خارجی قطر از بزرگتر متر میلی 1۱ غالف داخلی ( قطر3

 لوله خارجی قطر از بزرگتر متر میلی 2۱ غالف داخلی قطر (۰

 است؟ چقدر آبگرمکن روی دما اطمینان شیر تخلیه دمای حداکثر -32

 کشی لوله شبکه طراحی کاری دمای برابر (1

  دیگ طراحی کاری دمای برابر (2

 سلیسیوس درجه ۳0( 3

 سلسیوس درجه 00 (۰

 مکش و معکوس فشار مقابل در بهداشتی غیر و ظاهری آلودگی از بهداشتی آب کشی لوله حفاظت برای تواندمی روش کدام -33

 گیرد؟ قرار استفاده مورد سیفونی

 اتمسفریک شکن خالء (1

ف
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 دوتایی یکطرفه شیر (2

 هوایی فاصله (3

 فشاری شکن خالء (۰

 ؟نیست الزامی یکطرفه شیر نصب نقطه کدام در -3۰

 خانگی گیر سختی به تغذیه آب ورودی (1

 آب گرمکن به آب ورودی (2

 آب ذخیره مخزن به تغذیه آب ورودی (3

 آپارتمانی واحد به آب ورودی (۰

 

 

 چقدر حداقل فاضالب قائم لوله اندازه .است شده انجام زیر شکل مطابق طبقه ۰ ساختمان یک در آشپزخانه سینک های اتصال -30

 ؟است

 اینچ 2( 1

 اینچ 3( 2

3 )2
1

2
 اینچ 

 اینچ ۰( ۰

 

 

 ؟است چقدر فاضالب کشی لوله شبکه در معکوس فشار یا سیفونی مکش از ناشی فشار مجاز تغییرات حداکثر -3۳

 آب میلی متر ± 20 (2    آب متر میلی ± 30 (1
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 آب میلی متر ± 70 (۰    آب میلی متر ± 0۱ (3

 ؟باشد مستقیم صورت به دتوانمی فاضالب شبکه به زیر بهداشتی وسایل از کدامیک صالات -37

 گرم آب دیگ تخلیه لوله (1

 لباسشویی ماشین (2

 آشپزخانه سینک (3

 آسانسور چاه ویکفش (۰

 محدوده حداقل .دهد می نشان نقطه ترین پایین در را طبقه 0 ساختمان یک اصلی افقی لوله و قائم لوله جانبی نمای زیر شکل -30

A  وB ؟است چقدر ترتیب به ،نیست مجاز آن در فاضالب افقی شاخه اتصال که 

 .است اینچ ۰ دو هر اصلی افقی لوله و قائم لوله قطر

 متر میلی 70۱ و ۰0۱ (1

 متر میلی 1۱۱۱ و ۰0۱ (2

 متر میلی 70۱ و 70۱ (3

 متر میلی 1۱۱۱ و 70۱ (۰

 

 گرمای و مکعب متر بر کیلوگرم ۱.1 از بیش LFL دارای پاسکال کیلو 1۱1 فشار و سلسیوس درجه 21 دمای در که ردیمب -30

 ؟گیرد می قرار گروهی چه در ،باشد می کیلوگرم بر ژول کیلو 100۱۱۱ از کمتر احتراق از ناشی

  2 گروه (2      1 گروه (1

  B گروه (A      ۰ گروه (3

 هوای که است گرفته قرار محیطی در 0۱8 راندمان و ساعت دربی تی یو  300۱۱0۱۱۱ ظرفیت با گازوئیل سوز دستگاه یک -۰۱

 ؟باشد باید دقیقه بر مکعب فوت چند حداقل احتراق هوای میزان .شود می تامین فن یک توسط آن احتراق

1 )2۱۱۱   2 )1۳۱۱   3 )1۰۱۱   ۰ )20۱۱ 
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 دو این .دارد وجود هم از متر ۱.1 فاصله با متر ۱.7 عرض و متر 1 طول به یک هر کن سرخ دستگاه ، دوآشپزخانه یک در -۰1

  ؟باشد باید زیر موارد از کدامیک هود این هوای تخلیه مقدار حداقل .است شده واقع طرفه چهار هود یک زیر دستگاه

 دقیقه در مکعب فوت 20۳0( 1

 دقیقه در مکعب فوت ۰20۳( 2

 دقیقه در مکعب فوت 30۳0( 3

 دقیقه در مکعب فوت 30۰۰( ۰

 کانال به مجهز انبار این .باشد می متر 3 ارتفاع و متر 3 عرض ،متر ۰ طول دارای آمونیاک گاز های کپسول نگهداری انبار یک -۰2

 کانال ورق ضخامت حداقل ،باشد ثانیه بر متر ۰ مزبور کانال در هوا سرعت اگر .است فوالدی ورق جنس از گرد مقطع با هوا تخلیه

 ؟باشد باید چقدر

 متر میلی 1.20( 2     متر میلی 1.0( 1

 متر میلی ۱.0( 2     متر میلی 1( 1

 رطوبت که متر 1.0 ارتفاع حداکثر و متر 0 عرض ،متر 12 طول به شیروانی زیر فضای یک مکانیکی هوای تعویض میزان حداقل (۰3

 ؟باشد باید مقدار چه است ۳۱8 از بیش آن هوای نسبی

1 )2۳ cfm 

2 )21 cfm 

3 )1۳ cfm 

 ندارد هوا تعویض به ( نیازی۰

 متر سانتی 2 ضخامت به سیمان روکش دارای طرف دو از که است متر سانتی 2۱ ضخامت با و آجری دیوارها همه زیر شکل در -۰۰

 بین دیوار حرارت انتقال ضریب و (1U) خارج فضای و شده کنترل فضای بین دیوار حرارت انتقال ضریب مورد در رابطه کدام .است

 ؟است درست (3U) نشده کنترل و شده کنترل فضای بین دیوار حرارت انتقال ضریب و( 2U) خارج و نشده کنترل فضای

1 )2>U1U 
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2 )3=U2=U1U 

3 )1>U2U 

۰ )3>U2=U1U 

 

 

 ساعت با مشهد شهر در مربع متر 1۳۱۱ مفید زیربنای با آموزشی طبقه چهار ساختمان یک دیوار مرجع حرارت انتقال ضریب -۰0

 ؟است  K2W/m چند ظهر از بعد ۳ تا صبح 0 کار

1 )1.۱1   2 )1.30   3 )۱.00   ۰ )1.1 

 به رو مربع متر 3۱ مساحت به نورگذر سطح یک دارای فقط شب 11 تا صبح 0 کار ساعت با طبقه یک تجاری ساختمان یک -۰۳

 شده واقع آن غرب سمت در متر 3۱ افقی فاصله به تخت بام با بلند ساختمان یک .است جداره تک رنگ سبز های شیشه با و غرب

 است؟ چقدر تجاری ساختمان خورشیدی شاخص .است متر ۳۱ تجاری ساختمان نورگذر سطح باالی تراز از آن ارتفاع و است

 ۱.۰( ۰    ۱.۳( 3    1( 2  ( صفر 1

 خروجی هوای از انرژی بازیافت سیستم از که نفر ۰۱۱ ظرفیت با سینما سالن یک برای گرم فصل در مجاز تازه هوای حداکثر -۰7

 ؟است دقیقه در مکعب فوت چند ،ندکنمی استفاده

1 )۰0۱۱   2 )3۱۱۱   3 )۰۱۱۱   ۰ )3۳۱۱ 

 فشار با گاز توکار فوالدی لوله متر 2۱ سرد کاری عایق برای -۰0
1

۰
 الزم پرایمر نوار طول متر چند ،اینچ 2 اندازه و مربع اینچ بر پوند 

 ؟است

 متر 10۱ از بیش (2  متر 10۱ از و کمتر 1۱۱ از بیش (1

  متر 70 از کمتر (۰  متر 1۱۱ از کمتر و 70 از بیش (3

 ؟است زیر گازهای از کدامیک عمدتاً شهر شبکه طبیعی گاز -۰0

  متان( 2   پروپان (1

  بوتان درصد 30 و پروپان درصد ۳0 از مخلوطی( ۰   بوتان( 3
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 در هوا تعویض) ACH 1.0 زمستان فصل در مکعب فوت 3۱×3۱×1۱ ابعاد به فضا یک در شده محاسبه نفوذی هوای مقدار -0۱

 از که محسوس گرمایی بار میزان ،باشد فارنهایت درجه 7۱ و 1۱ ترتیب به داخل و بیرون هوای دمای که صورتی در .باشد می (ساعت

 (است آزاد دریای کنار در شهر) ؟باشد می مقدار چه شود می تحمیل اتاق به نفوذی هوای این بابت

 بی تی یو بر ساعت 3۱120( 2  بی تی یو بر ساعت 20102( 1

 بی تی یو بر ساعت 1۱0۱2( ۰  بی تی یو بر ساعت 1۰00۱( 3

 می خارج آن از فارنهایت درجه 00 دمای با و شده گرمایی کویل یک وارد فارنهایت درجه ۰۱ دمای با هوا cfm 2۱۱۱ مقدار -01

 حجمی گذر ،باشد فارنهایت درجه 1۳۱ آن از خروجی آب دمای و فارنهایت درجه 10۱ کویل به ورودی آب دمای که صورتی در .شود

 (بگیرید نظر در استاندارد را هوا فشار) ؟باشد می مقدار چه کویل این نیاز مورد گرم آب

1 )0.۳ gpm  2 )11.0 gpm 

3 )1۰.0 gpm  ۰ )10.2 gpm 

 حال در سیستم این در موازی صورت به که یکسان پمپ دو کارکرد و بسته کشی لوله سیستم یک دبی -هد نمودار مقابل شکل -02

 ؟باشد می نقطه کدام ها پمپ از کدام هر کرد کار نقطه ،باشند روشنپمپ  هردو که صورتی در .دهد می نشان را باشند می کردن کار

1 )A 

2 )B 

3 )C 

۰ )D 

 

 

 ستون متر ۳ حداکثر کنتور در فشار افت و است آب ستون متر 30 آب کنتور از قبل ورودی آب فشار مسکونی ساختمان یک در -03

                          متر ستون آب است؟ چند ،دارد قرار آب کنتور از باالتر متر 1۱ ارتفاع در که ظرفشویی سینک شیر پشت فشار حداکثر .باشد می آب

1 )10    2 )20    3 )30    ۰ )20 

 است؟ صحیح زیر های گزینه از کدامیک -0۰

 تاریخ از ماه سه مدت شدن سپری از پس است موظف پروانه صدور مرجع ،مهندسی کار به اشتغال پروانه شدن مفقود صورت در (1

 .دنمای اقدام المثنی صدور به نسبت تقاضا
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 انقضای تاریخ از ماه سه قلحدا مهلت ظرف کار به اشتغال پروانه صدور به مربوط مقرر عوارضو  وجوه پرداخت عدم صورت در (2

 .شودمی شناخته اعتبار فاقد اشتغال پروانه مهلت

 .شود می صادر جداگانه پروانه باشند اشتغال پروانه اخذ شرایط دارای رشته یک از بیش در که متقاضیانی برای (3

 .شودمی تعیین مرکزی شورای تصویب و استان مهندسی نظام پیشنهاد به اشتغال پروانه دارندگان اشتغال ظرفیت (۰

 ؟است صحیح زیر های گزینه از کدامیک ساختمان ملی مقررات 21 مبحث در مندرج ضوابط اساس بر -00

 .داد قرار استفاده مورد حادثه هنگام در ساختمان در افراد فرار برای توان می را آسانسور (1

( 3 .باشد مقاوم گراد سانتی درجه 7۱ دمای در حداقل که باشد ای گونه به باید هوا تعویض و تهویه تاسیسات در کانال جنس (2

 متر 1۱ ترتیب به نفری 1۱1 پناهگاه یک سیساتتأ در تهویه وسایل تعداد حداقل و (توالت) بهداشتی سرویس زیربنای سطح حداقل

 .باشد می عدد 3 و مربع

 .است پذیرامکان تمهیداتی با ها پناهگاه در گاز کشی لوله (۰

 تشخیص و ظرفیت تعیین کشور ریزیبرنامه و مدیریت سازمان وسیله به که حقوقی اشخاص ظرفیت و صالحیت حدود تعیین در -0۳

 صحیح دولتی غیر های پروژه در محاسباتی یا طراحی خدمات مهندسی کار به اشتغال ظرفیت برای گزینه کدام ،شوند می صالحیت

 ؟است

 دوره در پروانه دارای حقوقی اشخاص توسط مهندسی خدمات ارائه امکان و توان از است عبارت مهندسی کار به اشتغال ظرفیت (1

 ساختمان طراحی کار اجرای

 در اشتغال پروانه دارای حقوقی اشخاص توسط مهندسی خدمات ارائه امکان و توان از است عبارت مهندسی کار به اشتغال ظرفیت (2

  تمام سال یک مدت

 .شودمی محاسبه یک ضریب با زیربنا سطح و کار تعداد از است عبارت که مهندسی کار به اشتغال فیتظر (3

 دوره در متناسب ضریب با صالحیت دارای اشخاص ظرفیت مجموعه از .است امتیاز دارای اعضای تعداد با متناسب ظرفیت این (۰

 .شود می محاسبه کار انجام

 :که است این سرد کویل یک روی از هوا جریان عبور هنگام گیری رطوبت فرایند انجام برای الزم شرط -07

 .باشد درصد 0۱ از بیشتر هوا نسبی رطوبت (1

 .باشد آن اشباع دمای از کمتر لویک به ورود در هوا دمای (2

 .باشد آن مرطوب دمای از کمتر لویک به ورود در هوا دمای (3

 .باشد عبوری هوای شبنم نقطه دمای از کمتر کویل سطح دمای (۰
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 کار حال در gpm 13۱و  ft ۰3 ترتیب به دبی و هد با گرمایی سیستم بسته مدار یک در متغیر دور با مرکز از گریز پمپ یک -00

 در فتشا مصرفی توان ،دهیم تغییر gpm 1۱۱ به را عبوری گذر ،دور تغییر با اگر .باشد می hp 2.1 آن شافت مصرفی توان و است

 ؟باشد می مقدار چه جدید حالت در حال

1 )2.73 hp 

2) ۱.0۳ hp 

3) 1.۳1 hp 

۰) 1.2۰ hp 

 و ورودی آب دمای اختالف و باشد ساعت 2۰متر،  2×13×20 متر ابعاد به یگرم آب استخر اندازی راه پیش زمان مدت چنانچه -00

 بر کالری کیلو چند استخر آب کردن گرم برای نیاز مورد حرارتی توان میزان ،شود گرفته نظر در فارنهایت درجه ۰۱ استخر نهایی

 (شود صرفنظر ... و کشی لوله ،تبخیر از ناشی حرارتی تلفات از) ؟است ساعت

1 )۳۱۱0۱۱۱ kcal/h 

2 )7۱۱0۱۱۱ kcal/h 

3 )۰۱۱0۱۱۱ kcal/h 

۰ )3۱۱0۱۱۱ kcal/h 

 عبارت ترتیب به قطر افزایش تبدیل و طرفه یک شیر ،کشویی شیر نصب محل ،آن خروجی دهانه از پس و پمپ رانش لوله در -۳۱

 :از است

  تبدیل - کشویی شیر - طرفه یک شیر (1

 تبدیل – طرفه یک شیر - کشویی شیر( 2

  کشویی شیر - طرفه یک شیر -تبدیل( 3

ف طرفه یک شیر - کشویی شیر - تبدیل( ۰
رشی
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رس

شه 
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