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 ورودی یک تابلوی فرعی کلید خودکار مینیاتوری می باشد در نقشه های طراحی شده برای این کلید چه اطالعاتی باید ذکر گردد؟ -5

 حرارتی و مغناطیسی(جریان نامی ،تیپ کلید و مقدار تنظیم رله های 1

 (جریان نامی ،تیپ کلید و قدرت قطع2

 (جریان نامی ،تیپ کلید و مقدار تنظیم رله حرارتی3

 (جریان نامی و قدرت قطع4

  1پاسخ سوال : 

میکند. بدین نامگذاری شده است، مدارها و تجهیزات را در برابر اتصال کوتاه و اضافه بار محافظت  MCB کلید خودکار مینیاتوری که اختصارا  

صورت که جریان اضافه بار را به وسیله بی متال تشخیص و جریان اتصال کوتاه را بوسیله سیم پیچ داخل خود به صورت مغناطیسی تشخیص 

این کلید کاربرد عمومی دارد و از نظر کاربرد در  AC ساخته می شوند. نوع DC و AC میدهد و مدار را قطع میکند. این کلیدها در دو نوع

یا کندکار برای موتورها و ... وجود دارد. مشخصات فنی آنها از جمله نوع یا تیپ  C یا تندکار برای روشنایی و نوع B نوعهای مختلفی از جمله نوع

 کلید، جریان نامی، جریان قطع اتصال کوتاه، قدرت قطع کلید و ولتاژکار باید مطابق نقشه مصوب تأسیسات باشد. طراحان تأسیسات بایستی

الزم بذکر است این کلیدها از نوع غیر قابل تنظیم می باشند بنابراین تنظیم رله مغناطیسی و  .مشخصات مورد نیاز مذکور را در نقشه درج نمایند

 حرارتی موضوعیتی ندارد.

ام( بوده و شامل اطالعات مقررات ملی ساختمان، جزئیات تابلوهای برق به صورت نمودار تك خطی )دیاگر 13مبحث  1-2-2-8نیز مطابق بند پ 

 و مشخصات به شرح زیر باشد:

 الف( مشخصات اصلی وسایل قطع و وصل و حفاظتی تابلو برای مدارهای ورودی و خروجی شامل نوع، جریان نامی، قدرت قطع و غیره

 

  صحیح است. 2لذا گزینه 

با مشخصات فنی عمومی و اجرای تاسیسات برق  کدام یک از گزینه های زیر در خصوص منبع سوخت روزانه مولدهای برق مطابق-4

 ( صحیح است ؟550ساختمان ) نشریه 

 ساعت کار دائم دستگاه در حالت بار کامل باشد . 8(باید دارای ظرفیت کافی برای حداقل 1

 (در صورت استفاده از منبع سوخت ذخیره نیازی به منبع سوخت روزانه نمی باشد .2

 ساعت کار دائم دستگاه در حالت بار کامل باشد . 6برای حداقل (باید دارای ظرفیت کافی 3

 ساعت کار دائم دستگاه در حالت بار کامل باشد . 8(باید دارای ظرفیت کافی برای حداقل 4

  2پاسخ سوال : 

 ، منبع سوخت دیزل ژنراتور)مولد برق( باید دارای شرایط زیر باشد: 12صفحه  –جلد یك  111نشریه  9طبق فصل 

 ساعت کار دائم دستگاه در حالت بارکامل باشد. 8ع سوخت روزانه باید دارای ظرفیت کافی برای حداقل منب

شبانه روز کار، با کلیه لوازم مربوطه مانند لوله و دریچه پرشدن،  11برای ذخیره سوخت دیزل ژنراتور باید یك منبع ذخیره با ظرفیت سوخت حداقل 
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 بینی شود.هویه به هوا و انتقال مایع و غیره پیشهای تنشان دهنده سطح سوخت، لوله

کند باید امکان استفاده از پمپ دستی برای انتقال سوخت از منبع سوخت ذخیره به منبع روزانه عالوه بر پمپ برقی که به طور خودکار عمل می

 نیز وجود داشته باشد.

 رنگ و حفاظت شود. سطح خارجی منبع ذخیره باید برای نصب در داخل زمین به طور مناسب

 ژنراتور سه فاز دارای مشخصات زیر است:

 های تفضیلیمطابق نقشه قدرت خروجی اسمی

 تاخیر فاز -8/1 ضریب قدرت

 سیکل در ثانیه 11 فرکانس

 ولت 221/381 ولتاژ خروجی زیربار

 گراددرجه سانتی 11 حداکثر درجه حرارت محیط

 گرادسانتیدرجه  41 حداکثر درجه حرارت ژنراتور

 ساعت کاردستگاه 12درجه برای هر یك ساعت در هر  11 باراضافه

 درصد 1 حداکثر مقدار هارمونیك

 ثانیه 3 فاصله زمانی اتصال کوتاه

درصد از حالت بدون بار تا بار کامل و دارای رگوالتور دستی با تنظیم ولتاژ  1/2ژنراتور باید مجهز به رگوالتور ولتاژ تمام  اتوماتیك با تنظیم ولتاژ 

1%  برابر جریان نامی باشد. 1/1و درمواقع لزوم با ظرفیت استارت 

 درصد سرعت نامی دارای کارکرد مطمئن و ایمن باشد. 121ژنراتور باید در سرعت 

  صحیح است. 4لذا گزینه 

 اده از لوله فوالدی قابل انعطاف مجاز نمی باشد؟در کدام یک از موارد زیر استف -3

 (در عبور لوله از درز انبساط ساختمان1

 (اتصال برق به موتورها2

 (استفاده در زیرزمین یا در بتن ریزی ها3

 (در تمام موارد ذکرشده استفاده از لوله فوالدی قابل انعطاف  بالمانع می باشد .4

  3پاسخ سوال : 

  8صفحه   –جلد یك  111نشریه  1مطابق فصل

 موارد ممنوعیت استفاده از لوله های فلزی فلکسیبل)قابل انعطاف( به شرح زیر است:

 
نصب در مکان های نمناک بجز مواردی که هادی از نوع مصوب برای شرایط مورد نظر باشد یا مجرای سیم کشی به گونه ای باشد که  -1

 ممکن باشد.نفوذ آب به داخل آن غیر 

 استفاده از چاه آسانسور بجز مواردی که آیین نامه مشخص نموده است. -2

 نصب در اتاق باتری های ذخیره ای -3

 کاربرد در محیط های مخاطره آمیز بجز مواردی که آیین نامه مشخص نموده است. -4

 استفاده در زیر زمین یا بتن ریزی ها -1

 کی است.کاربرد در مواردی که در معرض صدمه یا آسیب فیزی -6

 در لوله کشی برق باید موارد زیر رعایت گردد:
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کند باید از بوشن )استوانه رزوه داخل( منبسط شونده استفاده های برق از درز انبساط ساختمان )درز ژوئن( عبور میدر مواردی که لوله -1

انه منقبض و منبسط شود و انتهای دیگر لوله شود و یا ممکن است لوله اصلی را داخل لوله بزرگتری قرار داده به نحوی که بتواند آزاد

لوله  2سیم رابط نیز به منظور حفظ مداومت اتصال زمین بین  1بزرگتر نیز به وسیله یك تبدیل به دنباله لوله کشی وصل گردد و 

 کشیده شود.

ل های مناسب، که حداقهای فوالدی قابل انعطاف با بوشهای دارای لرزش )مانند موتور( باید به کمك لولهاتصال لوله کشی به دستگاه -2

 متر باشد، انجام شود. سانتی 21طول آن 

 (میلی متر اندود شود 11میلی متر زیر سطح تمام شده دیوار یا سقف نصب شود) 11های توکار باید حداقل لوله -3

متر اندود شود( سانتی3متر باشد)سانتی 3شوند حداقل فاصله از روی لوله تا سطح تمام شده باید ها در کف نصب میدر مواردی که لوله -4

 های فوالدی یا پالستیکی سخت و صلب انجام شود.ها باید فقط با استفاده از لولهاین گونه لوله کشی

کند، باید قبل از دیوارکشی یا بتن ریزی بر حسب یا کف بتنی و یا از زیر پارتیشن عبور می های برق از زیر دیواردر مواردی که لوله -1

 های محافظ از نوع چدنی، فوالدی یا سیمانی پیش بینی و نصب شود.محل عبور لوله اصلی، لوله

  صحیح است. 3لذا گزینه 

 گردند ؟کدام یک از سیستم های برقی زیر می توانند در داخل یک لوله اجرا  -2

5.Aسیستم برق رسانی به پریز های عمومی= 

4.Bسیستم برق رسانی به پریزهای اضطراری= 

3.Cسیستم برق رسانی به فن کویل ها= 

1) A   وB 

2)A وC  

3 )B وC وA 

 (هر سیستم باید توسط لوله جداگانه اجرا گردد.4

  4پاسخ سوال : 

 (duct) لکانادر  وتمتفا یها یبند تقسیم یاو  گانهاجد یها لوله توسط باید یرز یها سیستم،  21  فحهـص 1جلد 111 نشریه 1 فصل طبق

 :دپذیر منجاا

  اریضطرا یپریزها به سانیر قبر سیستمب)  عمومی یپریزها به سانیر قبر سیستم لف(ا

  ها کویل فن به سانیر قبر ( سیستمپ

 وبمتنا قبر شناییرو سیستم (ت

  وبمتنا قبر - اریضطرا قبر سیستم (ث

 مستقیم قبر - اریضطرا قبر سیستم (ج

 ویو راد نتلویزیو یمرکز نتنو آ نتنآ سیستم (چ

 فکسو  تلفن سیستم (ح

  انخوافر سیستم (خ

 کن زبادر  سیستم (د

 هبستارمد نتلویزیو یتصویر سیستمذ(

 ساعت درما سیستم ر(

 صوتی سیستم زگا نشتو  حریق ارهشد ،تشخیص سیستم ز(

 ژ( سیستم صوتی

 تلکس سیستم س(
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 رهغیو  رسانسوآ ع،مطبو تهویه قبیلاز  مکانیکی تتاسیسا لکنتر سیستمش(

 زفا یك یها هستگادص(

 ای سانهر چند سیستمو  یانهرا شبکه سیستم (ض

 ژیرـنا  دیریتـم  بکهـشو  ( Building Management System-BMS) ناختماـس  دیریتـم  بکهـش (ط

(Management System-EMS Energy) 

  صحیح است. 4گزینه لذا 

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص پست برق یک پروژه که برق آن به صورت ولتاژ اولیه که از طریق فیدر عمومی ) غیر -1

 0اختصاصی (تغذیه می گردد، مناسب تر است ؟) با فرض اینکه برق پروژه از طریق دو دستگاه ترانسفور ماتور تغذیه می گردد (.

 1شکل
تغذیه فیدر 

 2ترانسفورماتور
فیدر تغذیه 
 1ترانسفورماتور

لوازم 
اندازه 
 گیری

فیدر  کوپلینگ
 ورودی

 2شکل
 یهتغذ یدرف

 2ترانسفورماتور
 یهتغذ یدرف

 1ترانسفورماتور
لوازم 

 یریاندازه گ
فیدر 
 خروجی

فیدر 
 ورودی

 3شکل
 یهتغذ یدرف

 2ترانسفورماتور
 یهتغذ یدرف

 1ترانسفورماتور
لوازم اندازه 

 یریگ
 یدرف ینگکوپل

 یخروج
 یدرف
 یورود

 3(شکل 1

 2(شکل 2

 1(شکل 3

 هر دو صحیح است . 3و  2(شکل های 4

  5پاسخ سوال : 

 ای )رینگ(، تابلو فشار متوسط برای استفاده در سیستم حلقه 31 صفحه 1 جلد 111 نشریه 6 فصل طبق: پاسخ

 شود ترکیب کلی تابلو باید به شرح زیر باشد: ای تغذیه میدر مواردی که پست فشار متوسط از سیستم شبکه حلقه

 شود.یباشد، در این سلول نصب مکلید ورودی شماره یك رینگ، که شامل یك عدد سکسیونر قابل قطع زیر بار با کلید اتصال زمین می -سلول اول

 شود.باشد و در سلول دوم نصب میدو رینگ، که شامل یك عدد سکسیونر قابل قطع زیر بار با کلید اتصال زمین می کلید ورودی شماره -سلول دوم

(، (SF6کلید اصلی، که شامل یك عدد سکسیونر غیر قابل قطع زیر بار و یك عدد دیژنکتور )از انواع مختلف، مانند کم روغن، گازی  -سلول سوم

 شود.باشد و در سلول سوم نصب میهای محافظ، نوع اولیه یا ثانویه میرلهروغنی، موتوری، و غیره( با 

ل چهارم باشد، در سلوسلول چهارم: وسایل اندازه گیری، که شامل ترانس ولتاژ، ترانس جریان، کنتور اکتیو، کنتور راکتیو، ساعت فرمان، و غیره می

 شود.نصب می

و یا تغذیه پست فرعی، که شامل یك عدد سکسیونر غیرقابل قطع زیر بار و یك عدد دیژنکتور)از انواع کلید تغذیه ترانسفورماتور قدرت  -سلول پنجم

 ود.شباشد و در سلول پنجم نصب میهای محافظ، نوع اولیه یا ثانویه می(، موتوری و غیره باشد(با رله(SF6مختلف، مانند کم روغن، روغنی، گازی 

 م، مشابه سلول پنجم خواهند بود.های ششم به بعد، در صورت لزوسلول
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  صحیح است. 1لذا گزینه 

ولت مفروض است . این موتور از طریق یک ترانسفور ماتور  550هرتز و ولتاژ کار 60یک موتور برقی با مشخصات فرکانس نامی -6

گزینه های زیر در خصوص توان ولت تغذیه می گردد. کدام یک از  440هرتز و ولتاژ  10از برق شهر با فرکانس 440/550Vکاهنده  

 خروجی موتور صحیح است ؟

 (توان خروجی موتور کاهش می یابد .1

 (توان خروجی موتور افزایش می یابد .2

 (توان خروجی موتور تغییر نمی کند .3

 (داده ها برای حل مسئله کافی نمی باشد .4

  6پاسخ سوال : 

 نس(، توان هم کاهش می یابد.سرعت )فرکا کاهش با ثابت ورگشتا یهارباو در  عتگشتاور در سر بضر حاصل با ستا برابر انتو

P=T×ω 
 با متناسب انتو ،باشد ثابت گشتاور عنواز  ربا گر. ایابد می کاهش رموتو مصرفی انتو ،کاهش یابد یواز درا دهستفاا با رموتو چرخش سرعت گرا

آب و  هکش )چا کف یها پمپو  میکسرها ،ها نقاله تسمه ؛کند تغییر نمی انچند سرعت تغییر با ثابت ورگشتا ربا یكدر  ورگشتا. ستا سرعت

یش افزا با هاربا یندر ا ایرز ستا شمندترارز ربسیا متغیر ورگشتا یهاربا ایبردور  لکنتر ییوهااز درا دهستفاا هستند. عنو یناز ا ستخر(آب ا تخلیه

 می یشافزا سرعت ورمجذ با هاآن هستند و گشتاورمتغیر  ورگشتا یهاربا وجز ها پمپاز  ریبسیاو  ها فن کثر. ایابد می یشافزا ربا ورگشتا ،عتسر

 ستا %1 ودحد که یودرا تتلفا حتی که ،هدد می کاهش21%  ودحد انمیز بهرا  انتو فمصر، %11 انمیز به فن یا پمپ یك سرعت یابد. کاهش

 ،فرکانس کاهش با نتیجتا یابد می کاهش %11و  دشو می نصف وداحد ژینرا فمصر هیدد کاهش %21را  سرعت گر. اهدد می پوشش کامال نیزرا 

 . ستا باال فرکانس یهارتومو از بیشتر ،پایین فرکانس یهارموتو دیبعاا ازهندو ا یابد می کاهش رموتو انتو

  صحیح است. 1لذا گزینه 

باشد ، ظرفیت بانک 50KVARو ظرفیت کوچکترین پله بانک خازن 5:4:4:4:2نانچه رگوالتور بانک خازنی یک پروژه از نوع چ -9

 خازن چقدر خواهد بود ؟

1)111KVAR  

2)111KVAR 

3)121KVAR 

4) 111 KVAR 
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  7پاسخ سوال : 

Q= ( 4+2+2+2+1 ) ×11KVAR=111KVAR 

 شود. بضراول  پله ظرفیترا در  نیزبانك خا یشآرا ادعدا جمع باید ابتدا ،مشخص یها پله با تابلو یك نیزخا بانك ظرفیتآوردن  ستد به ایبر

 

  صحیح است. 2لذا گزینه 

 کدام یک از سیستم های نیروی برق زیر برای تاسیسات برق یک بیمارستان استفاده می شود ؟ -0

1)TN-C-S  وIT                  2فقط)TNS                3)TNS  وIT             4)TN-C  وIT 

  8پاسخ سوال : 

استفاده کنند عبارتند از: تأسیسات فنی  TNSراهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی ، ساختمان هایی که باید از سیستم  171صفحه مطابق 

 مخابرات، ساختمان های دارای شبکه های یارانه و بیمارستان ها

 باشد: ITراهنمای طرح و اجرای تأسیسات برقی، سیستم تغذیه در موارد زیر باید   213و مطابق صفحه 

 ولیدیاتاق عمل و نظایر آن در بیمارستان ها، چراغ های روشنایی ایمنی در تاالرهای همایش و نظایر آن، معدن روباز و زیر زمینی، سیستم های ت

 که قطع برق در آن ها ممکن است خسارات زیاد تولید کند:

 شیشه سازی -

 کوره ها -

 ذوب فلزات -

 نیروگاه ها -

 صنایع شیشه سازی -

 سازیمهمات  -

 تجهیزات آزمایشگاهها -

 تغذیه کامپیوترها -

 مدارهای کنترل -

 عملیات صنعتی زنجیره ای -

  صحیح است. 3لذا گزینه 

علت استفاده از حسگرهای جریان آب در سیستم اطفاء حریق با اسپرینکلر نوع تر و اتصال آن ها به سامانه سیستم اعالم  -7

 ؟حریق در طبقات یک ساختمان بلند مرتبه چه می باشد 

 (جهت روشن شدن فن های فشار مثبت1

 (جهت روشن شدن پمپ های آتش نشانی 2
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 (جهت فعال شدن سیستم کنترل آتش نشان 3

 (جهت اعالم فعال ششدن سیستم اطفاء در طبقه مربوطه4

  9پاسخ سوال : 

مقررات ملی ساختمان، در سیستم اطفاء حریق توسط  13مبحث  211های مرتبط با سیستم اعالم حریق در صفحه سیستم 2-4مطابق جدول پ 

شروع کار سیستم اطفاء حریق پس از وقوع حریق، از طریق مدارهای ارتباطی ق( ـحری طفاا یها لولهدارای آب در  اره)همونوع تر  –آب )اسپرینکلر( 

 فرمان می دهد.  ها(، جریان آب و شیرهای کنترل از طریق رله به مرکز اعالم حریقسنسورهای فشار)سوییچ

زون یك آب  خط نشد لفعا رتکتود یكنند ماآب  نجریا حسگر تا باشد شتهدا طتباار حریق معالا سیستم با نداتو یـم تر عنو حریق طفاا سیستم

 اعالم کند.را  قـحری طفاا سیستم نشد لفعاکند و  لساار حریق معالا تابلو به لسیگنا توسطرا  طبقه ( یك کثرا)حد

  صحیح است. 4لذا گزینه 

 مناسب ترین شکل برای هم بندی برای هم ولتاژ کردن ، کدام گزینه می باشد ؟ -50

 4( شکل 4  3(شکل 3  2(شکل 2  1(شکل 1

 

  11پاسخ سوال : 

 ز،گاآب،  یصلی فلزا یها لولهو  مسلح بتن یهارماتوو آر یفلز سکلتا ،مینز ودلکترامقررات ملی ساختمان،  13مبحث  112مطابق شکل صفحه 

 ( متصل گردند.METمین)ز لتصاا صلیا شینه یا لترمینا به بفاضال

  صحیح است. 2لذا گزینه 

رشته می باشد ، کدام یک از گزینه های زیر برای این  3فاز شامل کابل تغذیه یک تابلوی نیمه اصلی از تابلوی اصلی در هر  -55

 =قطر خارجی کابل Deکابل می تواند مورد استفاده قرار گیرد ؟
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 2و  1( شکل 4  3(شکل 3  2(شکل 2  1(شکل 1

  11پاسخ سوال : 

 مقررات ملی ساختمان  13مبحث  83و 82در صفحات  1-7-1-7-13مطابق شکل های 

 های تك رشته به قرار زیر نمایش داده شده است.رایش صحیح کابلشکل زیر آ 9در 

 های تك رشته:های آرایش کابلتوضیحات مربوط به شکل

1L                                2= فاز اولL                          3= فاز دومLفاز سوم = 

De             قطر خارجی کابل ==N )هادی خنثی )تعداد، تابع تعداد هادی فازهای موازی 

 
 رشته کابل تك رشته موازی )سه فاز( 6آرایش چسبیده به هم و همتراز برای 

 
 رشته کابل تك رشته موازی )سه فاز( 6آرایش چسبیده به هم و در دو تراز برای 

 
 فاز(رشته کابل تك رشته موازی )سه  6آرایش مثلثی چسبیده به هم برای 
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 رشته کابل تك رشته موازی )سه فاز( 9آرایش مخصوص همتراز برای 

 
 متر سانتی 31آرایش چسبیده به هم در سه تراز و هر تراز به فاصله 

 رشته کابل تك رشته موازی )سه فاز( 9از هم برای 

 
 رشته کابل تك رشته موازی )سه فاز( 9آرایش مثلثی مخصوص برای 

 
 رشته کابل تك رشته موازی )سه فاز( 12هم و همتراز برای  آرایش چسبیده به

 
 متر از هم سانتی 31آرایش چسبیده به هم در دو تراز به فاصله 

 رشته کابل تك رشته موازی )سه فاز( 12برای 

 
 رشته کابل تك رشته موازی )سه فاز( 12آرایش مثلثی کنار هم برای 

  صحیح است. 3لذا گزینه 

اجرایی تاسیسات برقی ساختمان بر اساس محتوای نقشه ها و محتوای مدارک فنی ، مدارک مربوط به  در پایان عملیات -54

آزمایش و راه اندازی سیستم های تاسیسات برقی ، مدارک و مشخصات فنی دستگاه ، تجهیزات ، سیستم ها و غیره توسط 

 چه کسی باید تهیه شود ؟

 اختمان (ناظر س4  (بهره بردار3  (کارفرما2  (مجری1

  12پاسخ سوال : 

 طوـمرب ارکمد ،فنی ارکمد و محتوایا ـه نقشه ایمحتو سساابر نساختما برقی تتأسیسا ییاجرا تعملیا نپایادر  13 مبحث 217 صفحه مطابق

 نچو یها نقشهو  هغیرو  ها سیستم ات،تجهیز ه،ستگاد فنی و مشخصات ارکدـم ،یـبرق تاـتأسیس یاـه تمـسیس ازیدـنو راه ا ایشـمآز هـب

 . دـهد یـم اررـق داربر هبهر هنمایند یاو  (نساختمااز  نکنندگا دهستفاا) داربر هبهر رختیاو در ا دشو میتهیه  یمجر ( توسطAs Built) ساخت
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  صحیح است. 1لذا گزینه 

 ؟ کدام یک از گزینه های زیر در خصوص هادی هم بندی برای هم ولتاژ کردن ) اصلی و اضافی ( صحیح است -53

 (بایدبه صورت  بدون عایق ) لخت ( اجرا گردد .1

 (می تواند به صورت بدون عایق ) لخت (و یا عایق دار اجرا گردد .2

 ( باید به صورت عایق دار اجرا گردد .3

 ( هیچکدام 4

  13پاسخ سوال : 

تواند به صورت اژ کردن )اصلی و اضافی( میمقررات ملی ساختمان، هادی هم بندی برای هم ولت 13مبحث  161در صفحه  7-6-1مطابق بند پ 

 بدون عایق )لخت( اجرا گردد. ولی الزم به ذکر است که استفاده از هادی عایق دارد برای این منظور ممنوعیت مقرراتی ندارد.

  صحیح است. 2لذا گزینه 

شی برای سیستم های روشنایی آمپر مفروض است چنانچه طول لوله ک 34واحد با کنتور تکفاز  54ساختمانی مسکونی دارای  -52

متر باشد ، کدام یک از گزینه های زیر در خصوص متراژ سیم های استفاده شده در این ساختمان  5000و پریز برق هر واحد 

 مسکونی صحیح است ؟ ) بدون لحاظ سیم های الزم برای سر بندی (

سیم به رنگ سبز و زرد  – 4111سیم به رنگ آبی -12111سیم به رنگ سیاه – 12111سیم به رنگ زرد  -12111(سیم به رنگ قرمز 1

4111 

سیم به رنگ سبز و زرد  -12111سیم به رنگ آبی  -12111سیم به رنگ سیاه  -12111سیم به رنگ زرد  -12111(سیم به رنگ قرمز 2

12111 

 4111سیم به رنگ سبز و زرد  – 4111سیم به رنگ آبی  -4111سیم به رنگ سیاه  -4111سیم به رنگ زرد  – 4111(سیم به رنگ قرمز 3

 12111سیم به رنگ سبز و زرد  -12111سیم به رنگ آبی  -4111سیم به رنگ سیاه  -4111سیم به رنگ زرد  -4111( سیم به رنگ قرمز 4

  14پاسخ سوال : 

 های چند رشته باید به قرار زیر باشد:های مدارهای توزیع نیرو و مدارهای نهایی رنگ عایق کابلهادیرنگ عایق  3-2-1مطابق بند پ 

 ( برای تشخیص فازها3L( و سیاه )2L(، زرد )1Lالف( قرمز )

تك رشته برای سیستم سه های های قرمز، زرد و سیاه انتخاب شود. چنانچه کابلتواند هر یك از رنگهای تك رشته، رنگ عایق فاز میب( در کابل

 های هر فاز در هر گروه باید از رنگ بندی فوق الذکر تبعیت کند.( هر یك از کابل7-1-7-13فاز مورد استفاده قرار گیرد )ردیف 

 )در همه موارد( (N)پ( آبی کمرنگ برای تشخیص هادی خنثی 

 ()در همه موارد (PE)ت( سبز و زرد )راه راه( برای تشخیص هادی حفاظتی 

ها در مدارهای نهایی از قبیل سیستم روشنایی، پریزهای برق و ها در مدارهای نهایی رنگ عایق سیمرنگ عایق سیم 4-2-1و نیز مطابق بند پ 

 باشد:غیره باید به قرار زیر می

های نهایی سه فاز باشد و در صورت کننده مدار( سیاه برای تشخیص فازها، برای حالتی که تابلو برق تغذیه3L( زرد ، )2L( قرمز ، )1Lالف( )

 یت کند.عیك فاز بودن تابلو تغذیه کننده مدارهای نهایی، رنگ عایق مدارهای نهایی در این تابلو باید از رنگ فاز تابلو تغذیه کننده باالدست تب

 (N)ب( آبی کمرنگ برای تشخیص هادی خنثی 

 (PE)پ( سبز و زرد )راه راه( برای تشخیص هادی حفاظتی 

 ( خاکستری و یا سفید برای برگشت مدار )فاز(ت

متر و سیم های فاز از سه رنگ قرمز،  12111متر لوله کشی وجود دارد لذا سیم خنثی و سیم حفاظتی هریك  12111واحد وجود دارد و  12چون 

 واحد سیاه ( می باشد. 4رای متر ب 4111واحد زرد و  4متر برای  4111واحد قرمز،  4متر برای  4111زرد و سیاه به نسبت مساوی )
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  صحیح است. 4لذا گزینه 

باشد ، آنگاه خواهیم داشت Bو جریان مجاز در خاک برای همان کابل معادل Aاگر جریان مجاز در هوای آزاد یک کابل معادل  -51

: 

1)A=B  2)AB  3)AB  4هیچکدام) 

  15پاسخ سوال : 

 نساختما برقی تتاسیسا ایجرو ا حطر یاـهنمرا باـکت 397و  396 اتصفحدر  ها دیها زمجا نجریا تصحیح ضریبو  زمجا نجریا اولجد مطابق

 جلد یك، جریان کابل دفنی بیشتر از کابل در فضای آزاد است. -111 نشریه 7 فصل 21صفحه  ولجد مطابق نیزو  (نموسسیا)تألیف مهندس  ها

  صحیح است. 3لذا گزینه 

  L5ی  طراحی شده است . چنانچه در زمان اجرا فاصله مصرف کننده از تابلوی برق از تابلوی برقL5مصرف کننده ای با فاصله  -56

 بیشتر شود ، کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ایمنی ) خطر برق گرفتگی ( صحیح است ؟

 ( ایمنی بیشتر می شود .1

 (ایمنی تغییری نمی کند .2

 (ممکن است ایمنی کمتر شود .3

 (هیچکدام 4

  16پاسخ سوال : 

( قابل توجه در شرایط خطا است که بایستی از حداقل جریان قطع مطمئن وسیله Isc، جریان اتصال کوتاه) TNاساس تأمین ایمنی در سیستم 

)فیوز، کلید مینیاتوری یا کلید اتوماتیك( بیشتر باشد. و هر چقدر جریان خطای اتصالی بیشتر شود زمان قطع خودکار  Ia -حفاظتی اضافه جریان

ذیه توسط وسیله حفاظتی موجود، طبق منحنی نمایی وسیله مذکور کمتر خواهد شد. لذا با افزایش طول مسیر اتصال کوتاه، امپدانس حلقه تغ

 .اتصالی افزایش می یابد، در نتیجه جریان اتصال کوتاه کاهش یافته، زمان قطع وسیله حفاظتی اضافه جریان و در نتیجه ایمنی کاهش می یابد

 

 صحیح است. 3ینه لذا گز 

برای انجام امور اجرایی یک ساختمان واقع در مجاورت تقاطع یکی از معابر عمومی شهر ، ضرورت دارد از یک دستگاه  -59

 جرثقیل استفاده شود . حداقل فاصله استقرار جرثقیل از تقاطع چند متر است ؟

1)11         2)21 

 تی وجود ندارد (محدودی4    ( یك چهارم عرض بزرگترین معبر تقاطع3
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  17پاسخ سوال : 

از تقاطع قرار ر ـمت 11از رـکمت لهـفاصدر  دـنبای عمومی معابردر  ساختمانی تالآ ماشین مقررات ملی ساختمان، 12مبحث  39 صفحه مطابق

 گیرند.

  صحیح است. 1لذا گزینه 

 سه کارگاه ساختمانی با مشخصات زیر مفروض است : -50

متر  3.1متر مربع  و ارتفاع کف به کف طبقات  300متراژ هر طبقه  –دارای زیرزمین ، همکف ، طبقات اول ، دوم و سوم  -Aکارگاه 

. 

 متر  1متر مربع و ارتفاع کف به کف طبقات  5400متراژ هر طبقه  –دارای زیر زمین ، همکف و طبقه اول  – Bکارگاه 

متر مربع و ارتفاع کف به  410متراژ هر طبقه  –ل ، دوم ، سوم ، چهارم ، پنجم و ششم دارای زیر زمین ،همکف ،طبقات او -Cکارگاه 

 متر  3کف طبقات 

 کدام یک از کارگاه ها نیاز به معرفی  شخص ذیصالح به عنوان مسئول ایمنی ، بهداشت کار و حفاظت محیط زیست می باشند ؟

 Bو کارگاه  A(کارگاه 1

  C  و کارگاه B( کارگاه 2

 Cکارگاه  وA(کارگاه 3
 Cو کارگاه  B و کارگاه  A(کارگاه 4

  18پاسخ سوال : 

ذی  شخصی  ـمعرف ،یـپاز روی  عتفاار متر 18 یاو  مربع متر 3111 ییربناز با یها هگارکا مقررات ملی ساختمان، 12  مبحث 9 صفحه مطابق

 .ستا میالزا (HSE) یمنیا لمسو انعنو به حصال

 . اردند یمنیا لمسو به زنیا که ستا متر 1771 عتفاار باو  مربع متر 1111 مجموعا طبقه 1دارای  A هگارکا

 دارد.  نیاز یـیمنا لمسو الذ ستا مربع متر 3111از  بیشو  دشو می مربع متر 3611 مجموعا کهدارد  طبقه سه B هگارکا

 دارد. زنیا یمنیا لمسو پس ستا متر 18از  بیشدارد و  عتفاار متر 24 مجموعا که ستا طبقه 8دارای  C هگارکا

  صحیح است. 2لذا گزینه 

در ساختمان های مشمول ضوابط پدافند غیر عامل ، کدام یک از گزینه های زیر باید در نزدیکی نقطه دسترس مامور آتش  -57

 نشانی به ساختمان قرار گیرند ؟

 (  فقط پانل تکرار کننده اعالم حریق 1

 ( فقط پانل مرکزی سیستم اعالم حریق 2

 ( فقط پانل نمایشگر تصویری نشان دهنده محل حریق 3

 ( پانل های تکرار کننده اعالم حریق و یا نمایشگر تصویری نشان دهنده محل حریق 4

  19پاسخ سوال : 

 ههنددنشان  یویرـتص گرـنمایش اـیو  قـحری معالا هکنندارتکر یها پانل فندغیرعامل(ا)پدمقررات ملی ساختمان  21 مبحث 111 صفحه مطابق

آن را  باید باشد نساختما البی ورتمجادر  لکنترمرکز گر. اگیرند ارقر نساختما به نشانی تشآ رمامو سترسید نقطه یکیدنزدر  باید حریق محل
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 .دنمو اجرا وممقا زهسا ،حریق لکنتر مرکز ایبرو  دهنمو اجد البیاز  سطوا سطح یا وهررا توسط

  صحیح است. 4لذا گزینه 

ساعت درجه بندی شده باشد ، مناسب  5چنانچه دیواره های چاه آسانسور در یک ساختمان ، از نظر مقاومت به آتش به میزان  -40

 ترین گزینه در خصوص درجه بندی درهای لوالیی آسانسور از نظر مقاومت  به آتش کدام است ؟

 ( نیم ساعت 1

 (یك ساعت 2

 ( دو ساعت 3

 ه بندی میزان مقاومت به آتش درهای لوالیی آسانسور ارتباطی با درجه بندی دیواره های چاه آسانسور ندارد .(درج4

  21پاسخ سوال : 

 تـمومقا نظراز  رسانسوآ هچا یها ارهیود که تیرصودر برقی(  نپلکاو  هارسانسوآ) نساختما  یــمل راترــمق 11 ثــمبح 38 فحهــص مطابق

        را دارا یدـبن هـجآن در فـنص قلادـح كـتوماتیا یاـهو در جهدر نهما لوالیی یهادر باید باشند هشد یبندجه در شـتآ هـب

 باشد. حریق برابردر  وممقا ساعت 1 نساختما یندر ا باید لوالییدر  پس. باشند

  صحیح است. 2لذا گزینه 

طبقه باالی طبقه همکف دارای دو دستگاه آسانسور ،مفروض است . چنانچه یک آسانسور در طبقات فرد و  56ساختمانی با  -45

 آسانسور دیگر در طبقات زوج توقف داشته باشد ، هر یک از آسانسورها چه تعداد طبقات سرویس می دهند ؟ 

 طبقه  8طبقه ، آسانسور طبقات زوج  8( آسانسور طبقات فرد 1

 طبقه  9طبقه ، آسانسور طبقات زوج  9(آسانسور طبقات فرد 2

 طبقه  9طبقه ، آسانسور طبقات زوج  8(  آسانسور طبقات فرد 3

 طبقه  8طبقه ، آسانسور طبقات زوج  9(آسانسور طبقات فرد 4

  21پاسخ سوال : 

 می1،2،4،6،8،11،12،14،16  تطبقا شامل وجز تاـطبق روـسانسآ ،کنند توقف باید هارسانسوآ کهدارد  دجوو طبقه 17 ،همکف احتساب طبقها ـب

 .دشو می توقف 9 مجموعا 1،1،3،1،7،9،11،13،11 تاـطبق املـش دفر تطبقا رسانسوو آ توقف 9 مجموعا دشو

  صحیح است. 2لذا گزینه 

 نصب یک یا دو ردیف ضربه گیر روی تمام دیواره های کابین ،در کدام یک از آسانسورها الزامی است ؟  -44

 ( تمام آسانسورها 1

 (آسانسسورهای جابجایی افرا با صندلی چرخدار 2

 (آسانسورهای تخت بر و آسانسورهای حمل بار 3

 هر دو صحیح است  2و  1(گزینه های 4

  22پاسخ سوال : 

 یها ارهیود متماروی  گیر ضربه یفدو رد یا یك نصب برقی( نپلکاو  هارسانسوآ) نساختما  یــمل راترــمق 11ثــمبح 36  حهفــص مطابق

 .ستا میالزا ربا حمل رسانسوو آ تخت بر رسانسوآ کابین

  صحیح است. 2لذا گزینه 
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 کامل ترین جواب است ؟کدام یک از گزینه های در خصوص استفاده از آسانسورها در مواقع آتش سوزی  -43

( باید یك عالمت تصویری در کلیه طبقات به جزء طبقه ورودی اصلی در مجاورت هر دکمه آسانسور نصب شود که نشان می دهد که در 1

 مواقع آتش سوزی از آسانسور استفاده نشود و راه پله خروجی و اضطراری را نشان دهد .

مجاورت هر دکمه آسانسور نصب شود که نشان می دهد که در مواقع آتش سوزی از آسانسور (باید یك عالمت تصویری در کلیه طبقات در 2

(باید یك عالمت تصویری در کلیه طبقات به جزء طبقه ورودی اصلی در مجاورت 3استفاده نشود و راه پله خروجی و اظطراری را نشان دهد 

 زی از آسانسور استفاده نشود .هر دکمه آسانسور نصب شود که نشان می دهد که در مواقع آتش سو

(باید یك عالمت تصویری در کلیه طبقات در مجاورت هر دکمه آسانسور نصب شود که نشان می دهد که در مواقع آتش سوزی از آسانسور 4

 استفاده نشود .

  23پاسخ سوال : 

 طبقه ءجز به تطبقا کلیهدر  یتصویر عالمت یك باید برقی( نپلکاو  هارسانسوآ) نساختما یــمل راترــمق 11ثــمبح 36  فحهــص مطابق

و  جیوخر پلهو راه  دنشو دهستفاا رسانسواز آ زیسو تشآ قعامودر  هدد می ننشا که دشو نصب رسانسوآ کمهدهر  ورتمجادر   لیـصورودی ا

 . هدد ننشارا  اریضطرا

  صحیح است. 1لذا گزینه 

 سیم های عایق دار صحیح است ؟کدام یک از گزینه های زیر در خصوص پوشش های فلزی  -42

 (می تواند به عنوان سیم نول مورد استفاده قرار گیرد .1

 (می تواند به عنوان سیم حفاظت مورد استفاده قرار گیرد .2

 (می تواند به عنوان سیم نول و یا سیم حفاظت مورد استفاده قرار گیرد .3

 ( هیچکدام 4

  24پاسخ سوال : 

 های فاز و خنثی باید از یك جنس باشند.قررات ملی ساختمان، هادیم 13مبحث  3-1مطابق بند پ 

های فاز و خنثی مدارهای نهایی )روشنایی، پریز و غیره( باید از مس مقررات ملی ساختمان جنس هادی 13مبحث  2-3-1ونیز مطابق بند پ  

 باشد. 

ادی حفاظتی از جنس هادی فاز نباشد در این حالت حداقل مقررات ملی ساختمان چنانچه جنس ه 13مبحث   2-4-1همچنین مطابق بند پ 

 باشد. 1-4-1سطح مقطع هادی حفاظتی باید دارای هدایت الکتریکی برابر هادی هم جنس به دست آمده از جدول شماره پ 

  صحیح است. 4لذا گزینه 

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص دیزل ژنراتور صحیح است ؟ -41

 بل از اتصال به بار به ولتاژ و سرعت مناسب رسیده باشد .(دیزل ژنراتور باید ق1

 (تابلو کنترل دیزل ژنراتور باید قابلیت راه اندازی کامل اتوماتیك و یا دستی را در هنگام قطع برق اصلی داشته باشد 2

 باشد .Bو ایزوالسیون استاتور از نوع کالس F(ایزوالسیون روتور باید از نوع کالس 3

 صحیح است . (هر سه گزینه4

  25پاسخ سوال : 

 جلد یك،  111نشریه  9فصل  14مطابق صفحه 

و ایزوالسیون  Fژنراتور باید جریان بار کامل را بطور مداوم و تحت ولتاژ و فرکانس نامی تأمین نماید. ایزوالسیون روتور باید از نوع کالس  9-11-6
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 باشد. Bاستاتور از نوع کالس 

الکتریکی باید قابلیت کنترل اتوماتیك سیستم دیزل ژنراتور را در هنگام قطع برق اصلی و قطع آن در زمان بازگشت برق تابلوی کنترل  9-12-1

هد. دیزل د اصلی و نیز آماده نگاه داشتن آن برای راه اندازی مجددباشد. تابلوی مذکور نیز باید قابلیت قطع دستی دیزل ژنراتور را در اختیار قرار

 قبل از اتصال به بار به ولتاژ و سرعت مناسب رسیده باشد. ژنراتور باید

 توضیحات تکمیلی:

ولت با ظرفیت کافی )حداقل سه استارت پشت سر هم و بدون شارژ( بوده و چرخ طیار در هر  24موتور باید مجهز به سیستم استارت الکتریکی 

 موقعیتی باشد بتوان موتور را روشن نمود.

اتری  اتوماتیك   به صورت واحد جداگانه و مستقل، یا ساخته و نصب شده در داخل تابلوی کنترل باید تامین شود، به یك دستگاه شارژ کننده ب

های دستگاه را در مواقع خاموش بودن مولد از طریق برق شهر همواره در حالت ولت عمل نموده و باتری 221طوری که این شارژ کننده با برق 

 شارژ باقی نگاه دارد.

 صحیح است. 4گزینه  لذا 

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص زیر سازی و رنگ کاری تابلوهای برق صحیح است ؟ -46

 (زیر سازی :شامل زنگ زدایی ، چربی گیری و فسفاته کاری1

 رنگ کاری : یك الیه رنگ آستری ، حداقل دو الیه پوشش رنگ مناسب زده شود .

 ، فسفاته کاری و یك الیه رنگ آستری  (زیر سازی :شامل زنگ زدایی، چربی گیری2

 رنگ کاری : در شرایط آب و هوایی خشك حداقل دو الیه پوشش و در شرایط مرطوب سه الیه پوشش رنگ مناسب زده شود .

 (زیر سازی : شامل زنگ زدایی ، چربی گیری و فسفاته کاری3

 ه شود .رنگ کاری : یك الیه رنگ آستری ، حداقل سه الیه پوشش رنگ مناسب زد

 (زیر سازی : شامل زنگ زدایی ، چربی گیری و فسفاته کاری 4

رنگ کاری : یك الیه رنگ آستری و در شرایط آب و هوایی خشك حداقل دو الیه پوشش و در شرایط مرطوب سه الیه پوشش رنگ مناسب 

 زده شود .

  26پاسخ سوال : 

گیری و فسفاته کاری، با یك دست زدایی، چربیکر باید پس از زیرسازی شامل زنگالذجلد یك، کلیه اجزای تابلو فوق 111نشریه  1مطابق فصل 

 رنگ  آستری و یك دست رنگ اصلی پوشیده شوند.

انی، و سپری و دتابلوهای توزیع نیرو و روشنایی برای نصب در محوطه باز، باید از نوع ایستاده و با اسکلت نگهدار از آهن گالوانیزه به  فرم نبشی، ناو

گیری و ( میلی متر یا بیشتر ساخته شود و پس از زیرسازی شامل رنگ زدایی، چربی2های آهن گالوانیزه با ضخامت حداقل دو)وشش آن از ورقپ

 فسفاته کاری با یك دست رنگ ضدزنگ مخصوص، یك دست رنگ آستری و یك دست رنگ اصلی پوشیده شود.

 ذیل زیر سازی و رنگ آمیزی شود:روش  برابر باید ها خانهو  تابلو حسطو تمامی ،یجیرتد دفساو  گیزد نگز برابردر  حفاظت دیجاا رمنظو به

  یسترآ نگر الیه یكو  ریکا فسفاته ،ییزدا نگز ی،گیر چربی شامل زییرساز -الف

 بمرطو ییاهوآب و  یطاشر  ایرـب نگر پوشش الیه سهو  خشك ییاهوآب و  یطاشر ایبر نگر پوشش الیهدو  قلاحد شامل یمیزآنگر -ب

  صحیح است. 2لذا گزینه 

 حداکثر ابعاد تابلو اصلی توزیع فشار ضعیف ، نوع ایستاده قابل دسترسی از پشت چقدر می باشد ؟ -49

 سانتی متر  81سانتی متر ، عمق  81سانتی متر ، عرض  221(ارتفاع 1

 سانتی متر  61سانتی متر ، عمق  91سانتی متر ، عرض  221(ارتفاع 2

 سانتی متر  81سانتی متر ، عمق  91سانتی متر ،عرض  221(ارتفاع 3

 سانتی متر  61سانتی متر ، عمق  81سانتی متر ، عرض  221( ارتفاع 4
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  27پاسخ سوال : 

 جلد یك  – 111نشریه  1از فصل  8مطابق صفحه 

 حداکثر ابعاد تابلو اصلی توزیع فشار ضعیف، نوع ایستاده قابل دسترسی از جلو و قابل دسترسی از پشت به قرار زیر است: 

 تابلو قابل دسترسی از پشت تابلو قابل دسترسی از جلو

 مترسانتی 221ارتفاع  مترسانتی 221ارتفاع 

 مترسانتی 91عرض  مترسانتی 91عرض 

 مترسانتی 81عمق  مترسانتی 61عمق 

  صحیح است. 3لذا گزینه 

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص منبع نور روشنایی عالئم خروج صحیح است ؟ -40

 (عالئم خروج را می توان از درون عالئم و یا از بیرون آن نورپردازی کرد.1

 (باید عالئم خروج را از بیرون عالئم نورپردازی کرد .2

 داخل خود عالئم خروج باشد .(این منبع باید در 3

 ( هیچکدام 4

  28پاسخ سوال : 

س لوک 14از  نباید ،شوند شنرو خلاز داچه  شوند دازیپررنو یا شنرو ونبیراز  چه وجخر عالئم سطحروشنایی  تشد 3 مبحث 118 صفحهمطابق 

 کمتر باشد.

  صحیح است. 1لذا گزینه 

با جریان تنظیمی 50A(MPCB)-53مغناطیسی  –از طریق کلید اتوماتیک حرارتی 9.1KWموتور هوارسانی با توان  -47

51.9A 9.1تغذیه می گردد ،چنانچه در مسیر تغذیه موتور یک اینورتر با ظرفیتKW اضافه گردد، کدام یک از گزینه های

 زیر صحیح است ؟

 (باید یك فیوز با آمپر مناسب در مسیر تغذیه موتور اضافه گردد .1

 با آمپراژمناسب تعویض گردد .MCCBبا یك کلید اتوماتیكMPCB(باید کلید 2

 با آمپراژ مناسب در مسیر تغذیه موتور اضافه گردد .MCCB(باید کلید اتوماتیك 3

 در جریان حداکثری آن نیاز به تغییر و یا اضافه کردن تجهیزی در مدار تغذیه موتور نمی باشد .MPCB(با تنظیم کلید 4

 29ال پاسخ سو : 

باید برای  MPCBنیست و  MPCBاینورتر خود به تنهایی هرگونه حفاظتی )اضافه بار و اتصال کوتاه برای موتور دارد( پس نیازی به تغییر 

 حفاظت اینورتر کارایی الزم را داشته باشد.

 .نیست کلید تعویض به زنیا  تـسا کلید تنظیم ابلق نجریا زهبادر  نامیدور تا ازیندراه ا مختلف یها حالتدر  رموتو نجریا ینکها به توجه با

 به چند طریق می توان جریان موتور را محاسبه نمود:

  -الف

𝐼𝑛,𝑚 =
𝑃

√3𝑉 × 𝑐𝑜𝑠∅
= 13/1𝐴 

 جلد یك ، مربوط به انتخاب وسایل حفاظت و قطع موتورهای برقی سه فاز – 111نشریه  1از فصل  31در صفحه  4-1مطابق جدول  -ب

 آمپر است. 6/11، معادل   1111در دور 

 آمپر می شود. 11برابر توان موتور بر حسب کیلووات معادل  2با رابطه تقریبی جریان بر حسب آمپر معادل  -ج
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  صحیح است. 4لذا گزینه 

تنظیم شده باشد . کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟) ضریب 0.71چنانچه ضریب توان رگوالتور بانک خازنی به عدد   -30

 می باشد (. 0.0توان بارها معادل 

 (بابت توان راکتیو جریمه پرداخت می گردد .1

 (بابت توان راکتیو جریمه ای پرداخت نمی گردد .2

 (ممکن است جریمه بابت توان راکتیو پرداخت گردد .3

 (هیچکدام 4

  31پاسخ سوال : 

جهت عدم  حصالا نیزخا بانكحی و نصب طرا

پرداخت جریمه توان راکتیو با هدف افزایش ضریب 

 رکتیورا انتو تا ستا 179 بیش از  قدرت به مقداری

 نساختما قبر تغذیه طخطوو  تغذیه منبع از  رفیـمص

 جریمهو  درصد توان اکتیو( 48به کمتر از یابد) کاهش

 ضریباین پروژه . در دنشو ختداپر کتیورا انتو بابتای 

لذا  هشد تنظیم 1791و روی  ستا 179از  بیش انتو

 شود. نمی ختداپر کتیورا انتو بابتای  جریمه

  صحیح است. 2لذا گزینه 

 

 

 

از کابل های تک رشته باید استفاده کرد ، عبور پنج رشته کابل از داخل  "برای تغذیه یک دستگاه الکتریکی سه فاز ، اجبارا -35

 بای از دو لوله استفاده کرد .کدام گزینه برای آرایش عبور کابل ها از دو لوله صحیح است ؟ "امکانپذیر نیست و ناچارایک لوله 

1)L1،L2وl3وPEاز لوله اول وN از لوله دوم 

2) L1،L2وL3 و اول لوله ازNوPE دوم لوله از 
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3) L1،L2وL3  وN و اول لوله ازPE دوم لوله از 

 ست(هر سه گزینه صحیح ا4

  31پاسخ سوال : 

های چند رشته برای های تك رشته بجای کابلمقررات ملی ساختمان، در صورت استفاده از کابل 13مبحث  81در صفحه  7-1-7-13مطابق بند 

ب بصورت موازی اجرا و نصهای تك رشته که مدارهایی که به دلیل باال بودن توان انتقالی و یا جبران افت ولتاژ در مسیر مدارها با استفاده از کابل

های تك رشته بصورت یك مدار واحد یعنی یك هادی )سیستم تك فاز( و یا سه هادی )سیستم سه فاز( به اضافه هادی گردند. الزم است کابلمی

ز ره هر مدار باید اخنثی دسته بندی گردد و در صورت استفاده از مجاری مانند لوله، غالف کابل )اسلیو(، داکت مخصوص کابل، ترانکینگ و غی

 طریق یك مجرای واحد و مشخص عبور نمایند. در نتیجه فقط هادی حفاظتی می تواند در دسته بندی جداگانه قرار گیرد.

  صحیح است. 3لذا گزینه 

 حداقل سطح مقطع هادی های مدار میانی از جنس آلومینیوم چه می باشد ؟TN-Sدر یک سیستم نیروی  -34

1)mm2 161+16/213 

2) mm2 161+214 

3 )211 

4 )161 

  32پاسخ سوال : 

میلی متر  11( نباید از PENخنثی ) –مقررات ملی ساختمان، سطح مقطع هادی حفاظتی  13مبحث  148در صفحه  2-4-1مطابق بند پ 

 (.2-2-1میلی متر مرب برای هادی آلومینیومی کمتر باشد )ردیف پ  16مربع برای هادی مس و 

های با هادی آلومینیومی در تاسیسات برقی و یا مقررات ملی ساختمان، استفاده از کابل 13مبحث  88در صفحه  14-1-2-7-13و نیز مطابق بند 

 میلی متر مربع نباشد. 21( بشرطی مجاز است که مقطع هادی فاز آن کمتر از 1-1-7-1-13شبکه توزیع برق)ردیف 

مقررات ملی ساختمان در مورد سطح مقطع هادی خنثی و نیز ردیف جدول             پ  13مبحث  116در صفحه  3-1مطابق ردیف دوم جدول پ 

میلی  21مقررات ملی ساختمان در مورد سطح مقطع هادی حفاظتی، در شرایطی که سطح مقطع هادی فاز  13مبحث  118در صفحه  1- 1-4

 باشد.میلی متر مربع  16متر مربع باشد، سطح مقطع هادی خنثی و حفاظتی باید 

  صحیح است. 1لذا گزینه 

 (صحیح است؟PENخنثی ) –کدام یک از گزینه های زیر در خصوص هادی مشترک حفاظتی  -33

 خنثی  دارای عایقی به رنگ سبز و زرد )راه راه ( باشد . –( ترجیح دارد هادی مشترک حفاظتی 1

 . خنثی می تواند دارای عایقی به رنگ آبی کمرنگ باشد–(هادی مشترک حفاظتی 2

 حفاظتی هر مدار باید با نصب برچسب های مخصوص وظیفه دوگانه هادی مشترک مشخص گردد .–(در هر دو انتهای هادی مشترک 3

 (هر سه گزینه صحیح است .4

  33پاسخ سوال : 

 باشد:های چند رشته باید به قرار زیر مقررات ملی ساختمان، رنگ عایق کابل 13مبحث  149در صفحه  3-2-1مطابق بند پ 

 ( برای تشخیص فازها3L( و سیاه )2L(، زرد )1Lالف( قرمز )

 )در همه موارد( (N)ب( آبی کمرنگ برای تشخیص هادی خنثی 

 )در همه موارد( (PE)پ( سبز و زرد )راه راه( برای تشخیص هادی حفاظتی 
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توان به رد )راه راه( باشد در غیر این صورت میدارای عایقی به رنگ سبز و ز (PEN)خنثی  –: ترجیح دارد هادی مشترک حفاظتی 1تبصره 

خنثای هر مدار، باید با نصب  –این منظور از هادی با عایق آبی کمرنگ نیز استفاده کرد. در هر صورت در هر دو انتهای هادی مشترک حفاظتی 

 اری جلوگیری شود.های مخصوص، وظیفه دوگانه هادی مشترک مشخص شود تا از ایجاد اشتباه در حین بهره بردبرچسب

  صحیح است. 4لذا گزینه 

 کدام یک از سیستم های زیر جزء سیستم های امنیتی و حراستی نمی باشند ؟  -32

 (سیستم کنترل تردد1

 (سیستم مدیریت پارکینگ2

 (سیستم تلویزیون مداربسته )دوربین مداربسته (3

 (هر سه سیستم جزء سیستم های امنیتی و حراستی می باشند .4

  34پاسخ سوال : 

های عمدتا  شامل سیستم IPهای امنیتی و حراستی تحت مقررات ملی ساختمان، سیستم 13مبحث  114در صفحه  4-4-7-9-13مطابق بند 

 باشد:زیر می

 سیستم تلویزیون مداربسته )دوربین مداربسته(  -

 IPسیستم کنترل تردد تحت  -

 سیستم اعالم و هشدار سرقت  -

 مقررات ملی ساختمان، 13مبحث  111همین بند در صفحه  و مطابق تبصره

دیگری  IPهای جریان ضعیف تحت باشد. سیستمها میمورد اشاره در بندهای فوق اصلی ترین آن IPهای جریان ضعیف تحت تبصره: سیستم

و بکارگیری،  ها نیز معیار طراحیدارند که در آننیز، از قبیل سیستم مدیریت پارکینگ، سیستم دربازکن، سیستم نمایش تصویر و آگهی و غیره وجود 

 نیاز ساختمان و بهره بردار مطابق استاندارد و دستورالعمل سازندگان معتبر آن سیستم، خواهد بود.

  صحیح است. 4لذا گزینه 

 است ؟کدام یک از گزینه های زیر در خصوص افت ولتاژمجاز مصارف موتوری بر اساس جریان راه اندازی موتور صحیح   -31

1)U11%       2)U=11% 

3)U=8%       4هم بیشتر باشد %11(میتواند از 

  35پاسخ سوال : 

 حداکثر افت ولتاژ مجاز در مدارهای توزیع ترانسفورماتورهای اختصاصی و مدارهای تاسیسات برقی  -1-1-7-13مطابق جدول 

 ارمقد ینا هارموتو ازیندرا ا هـلحظو در  تـسا هااردـم دیاـع یطاشر ایبر صددر 11 ژلتاو فتامقررات ملی ساختمان  13مبحث  81در صفحه  

 باشد. بیشتر صددر 11از  نداتو می

 افت ولتاژ مجاز نوع مصرف یا لوازم وصل شده نوع مدار

 %1 (DB)تابلوی اصلی یا ورودی سرویس مشترک  (D)توزیع )مدارهای اصلی( 

 %3 (E)روشنایی  (F)تاسیسات )مدارهای نهایی( 

 %1 (E)تجهیزات 

 همین منبع: 81و با توجه به تبصره در صفحه 

در نقطه تغذیه موتور،  1-1-7-13های مدار تغذیه کننده مصارف موتوری عالوه بر افت ولتاژ مندرج در جدول شماره در انتخاب سطح مقطع هادی"

درصد در نظر گرفته می  11در استانداردهای معتبر این مقدار  "مورد توجه قرار گیرد.اندازی موتور نیز باید افت ولتاژ مدار تغذیه براساس جریان راه

 شود.
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  صحیح است. 4لذا گزینه 

کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ارتباط مرکز سیستم صوتی با تقویت کننده های محلی ، در ییک سیستم صوتی  و  -36

 صحیح است ؟IPاعالم خطر تحت 

بدیل از حالت آنالوگ به دیجیتال ، سیگنال دیجیتال از طریق بستر شبکه کامپیوتر و یا شبکه داده ، به عنوان (سیگنال صوتی پس از ت1

 سیگنال ورودی مبدل و تقویت کننده محلی به کار گرفته می شود .

 ود .(سیگنال صوتی از طریق بستر کابل شیب دار به عنوان سیگنال ورودی تقویت کننده محلی به کار گرفته می ش2

 (سیگنال صوتی از طریق بستر کابل کواکسیال به عنوان سیگنال ورودی تقویت کننده محلی به کار گرفته می شود .3

 هر دو صحیح است . 3و  2(گزینه های 4

  36پاسخ سوال : 

، در مرکز سیستم، سیگنال  IPمقررات ملی ساختمان، سیستم صوتی و اعالم خطر تحت  113در صفحه  2-4-7-9-بند 13مطابق بخش ث، 

 و صوتی پس از تبدیل حالت آنالوگ به دیجیتال، سیگنال دیجیتال از طریق بستر شبکه کامپیوتر و یا شبکه داده، به عنوان سیگنال ورودی مبدل

 شود.تقویت کننده محلی بکار گرفته می

  صحیح است. 1لذا گزینه 

، چنانچه برای تامین برق این ساختمان از یک دستگاه ترانسفورماتور  کیلو وات می باش 5500دیماند مصرفی یک ساختمان   -39

 استفاده شود ، حداقل ابعاد اتاق ترانسفورماتور چقدر می باشد ؟

 متر 473×371(4متر                    471×371(3متر                473 × 372(2متر           4×3( 1

  37پاسخ سوال : 

 ورد نیاز از رابطه زیر محاسبه می شود:ظرفیت ترانسفورماتور م

𝑺(𝒌𝑽𝑨) =
𝑷(𝒌𝑾)

𝒄𝒐𝒔 ∅
=

𝟏𝟏𝟎𝟎𝒌𝑾

𝟎. 𝟖
= 𝟏𝟑𝟕𝟓 𝒌𝑽𝑨 

 مقررات ملی ساختمان 13مبحث  12ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتورهای خشك و روغنی در صفحه   -3-3-1-13مطابق جدول 

ور
مات

ور
سف

ران
ت ت

رفی
ظ

 

ر(
مپ
ت آ

ووا
کیل

(
اق 
 ات
ن
می
رز
 زی

اع
رتف

ا
 

اق
 ات
ول

ط
اق 

 ات
ض

عر
 

ی
یع
طب

ه 
وی
ته
با 
ق 

اتا
ع 
تفا

ار
ی 

یک
کان

ه م
وی
ته
با 
ق 

اتا
ع 
تفا

ار
 

اق
 ات
در
ع 
تفا

ار
اق 

 ات
در
ض 

عر
ن 
وغ
ه ر

چال
م 
حج

ی 
غن
رو
ور 

مات
ور
سف

ران
ت

 

ع 
قط

ح م
سط

ل 
داق

ح

ه 
وی
ته
در 

ك 
شب

ه م
یچ

در

ع(
مرب

تر
)م
ی 

یع
طب

 
ی
وج

خر
 

ی
ود
ور

 

ت 
رفی

 ظ
تا

63
1

ك( 
وچ

 ک
اق

)ات
 

1/1 
تر
م

 

4 
تر
م

 

3 
تر
م

 

7/4 
تر
م

 

4/3 
تر
م

 

7/2 
تر
م

 

2 
تر
م

 

7/1 
ب
کع

رم
مت

 

21/1 
بع
مر
تر
م

 

13/1 
بع
مر
تر
م

 



 ( 07545012190: دکتر عرب صادق   )مدرس دوره         kanon-sharif.ir اندیشه رسای شریف             نظام مهندسی)نظارت تأسیسات برقی(

 

ت
رفی

ظ
ی 

ها
63

1
-

81
1

-
11

11
گ( 

زر
ق ب

اتا
(

 

1/1 
تر
م

 

3/4 
تر
م

 

2/3 
تر
م

 

7/4 
تر
م

 

4/3 
تر
م

 

7/2 
تر
م

 

2 
تر
م

 

1 
ب
کع

رم
مت

 

2 
بع
مر
تر
م

 

8/1 
بع
مر
تر
م

 

ت
رفی

ظ
ی 

ها
12

11
-

16
11

 
ی 

خیل
ق 

اتا
(

گ(
زر
ب

 

1/1 
تر
م

 

1/4 
تر
م

 

1/3 
تر
م

 

3/1 
تر
م

 

4/3 
تر
م

 

7/2 
تر
م

 

2 
تر
م

 

6/1 
ب
کع

رم
مت

 

1/2 
بع
مر
تر
م

 

27/2 
بع
مر
تر
م

 

 متر می باشد. 1/4متر در  1/3مطابق ستون آخر جدول فوق حداقل ابعاد اتاق ترانسفورماتور 

  صحیح است. 3لذا گزینه 

 زیر می باشد :تجهیزات و دستگاههای مورد استفاده در موتورخانه تاسیسات مکانیکی یک ساختمان تجاری به شرح  -30

چیلر ،برج خنک کننده ، پمپگردش آب برج خنک کننده ، پمپ گردش آب سرد هوارسان ها، پمپ گردش آب سرد فن کویل ها ، 

 پمپ های آب رسانی 

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص ضریب همزمانی تجهیزات و دستگاههای این موتور خانه صحیح است ؟

 ضریب همزمانی  >1(  1

 ضریب همزمانی  < 1( 2

 =ضریب همزمانی1(3

 (داده ها برای حل مسئله کافی نمی باشد .4

  38پاسخ سوال : 

های همزمان در پیك مصرف به مجموع قدرت تك تك کنندهضریب همزمانی برابر است با نسبت میزان توان مصرفی همزمان گروهی از مصرف

 های متعلق به گروه. کنندهمصرف

𝑔 =
𝑃max        

𝑃𝑐

=
حداکثر درخواست

جمع مصارف
 

 ضریبو  باشد برابر نداتو می باال یهاربا به هـتوج اـب رـکس جرـمخو  رتوـص پس ،باشند ارمددر  یاد شده رفمصا همهدارد  نمکاا نتابستادر چون 

 .باشد 1 نداتو می همزمانی

  صحیح است. 3لذا گزینه 

در بتن غیر مسلح به عنوان الکترود استفاده شود ، حداقل فاصله  میلی متر 3.1×30چنانچه از یک تسمه گالوانیزه به ابعاد  -37

 آن از سطح زیرین بتن چقدر می باشد ؟

 سانتی متر  41(2       میلی متر 41(1

 سانتی متر  11(4       میلی متر 11( 3

  39پاسخ سوال : 

این  113در صفحه  4p1-2طرح و اجرای تأسیسات برقی ساختمان)مهندس موسسیان( و توضیحات بند  114در صفحه  4p1-21مطابق شکل 
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منبع، در ساختمان های نه چندان بلند که در آنها پی سازه بتن غیر مسلح می باشد، با اضافه کردن یك هادی در طول پی پیرامون و بعضی 

ن الکترود اتصال زمین مورد استفاده قرارداد. معمول این است که برای این کار از تسمه گالوانیزه به ابعاد دیوارهای داخلی می توان پی را به عنوا

میلیمتر از سطح زیرین آن فاصله داشته باشد، استفاده می شود. به کاربردن  41میلیمتر که باید در داخل حجم بتن قرار گرفته و دست کم  31×31

 ت شمش یا مفتول نیز مجاز می باشد ولی ممکن است از نظر قیمت با تسمه گالوانیزه قابل رقابت نباشد.فلزات دیگر مانند مس به صور

 

  صحیح است. 1لذا گزینه 

 کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟  -20

ان الکترود سات به عنو(از بتن غیر مسلح پی به شرط داشتن الکترود زمین در حجم بتن ، نمی تواان به صورت  مشترک با سیستم برق تاسی1

 سیستم صاعقه گیر استفاده کرد .

 ( از بتن غیر مسلح پی ، می توان به صورت مشترک با سیستم برق تاسیسات به عنوان الکترود سیستم صاعقه گیر استفاده کرد .2

ترود برق تاسیسات به عنوان الک ( از بتن غیر مسلح پی به شرط داشتن الکترود زمین در حجم بتن ، می توان به صورت مشترک با سیستم3

 سیستم صاعقه گیر استفاده کرد .

 هر دو صحیح است . 2و  1( گزینه های 4

  41پاسخ سوال : 

 )که ساختمانی ـپ لحـغیرمس تنـباز  ،)مهندس موسسیان(ا ـه ناختماـس یـبرق تتاسیسا ایجرو ا حطر یهنمارا 111 صفحه دآورییا مطابق

 رتصو به انتو می ،بتن( حجمدر  هشد ز نصبمجا ها دیها سایر یا هنیزاگالو تسمه مین )مانندز ودلکترا شتندا طشر به نیست( دمیلگر ویحا

 . دکر دهستفاا گیر عقهم صاتـسیس ودرـلکتا انوـعن هـب تاـتأسیس قرـب تمـسیس با کمشتر

  صحیح است. 3لذا گزینه 

در پروژه ای از یک الکترود زمین برای هر دو منظور حفاظت سیستم و ایمنی استفاده شده است ، کدام یک از گزینه های   -25

 زیر در خصوص مقدار مقاومت کل سیستم صحیح است ؟
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 ( باید حداکثر یك اهم باشد .1

 ( تحت شرایطی می تواند دو اهم ، هم باشد .2

 تابلوهای فشار ضعیف و زمان قطع کلید اتوماتیك فشار متوسط می تواند از دو اهم ، هم بیشتر باشد .( با توجه به سطح عایق بندی در 3

 ( هیچکدام 4

  41پاسخ سوال : 

مقررات ملی ساختمان، برای حفاظت سیستم و تأمین ایمنی، هر پُست ترانسفورماتور باید مجهز  13مبحث  19در صفحه  2-4-1-13مطابق بند 

نباید از دو اهم تجاوز کند  (PEN)خنثی  –ای مطمئن باشد. مقاومت کل اتصال زمین هادی نقطه خنثی یا هادی حفاظتی هبه اتصال زمین

 (.1-2-1)ردیف پ 

 (رماتورنسفواتر متوسط رفشا  متـ)س حفاظتی مینز یهاودلکترا که ستا ینا بر سعی کلی رطو به 13 مبحث 172و 171 صفحه بطور کلی مطابق

 لیو دکر اثحدا متر 21 قلاحد فاصله باو  اجدرا  (رماتورنسفواتر اگزـیگز اـی رهتاـس زـمرک اـی یـخنث هـنقط مینز لتصاا) یمنیا مینز ودلکترو ا

 یـلو باشد هما 1 کثراحد بایدآن  متومقا که دکر نصب یمنیو ا حفاظت رمنظودو  هر ایبر ودلکترا كـی انوـت یـم دـنباش دوـموج فضا چنانچه

  .باشد هما 2 کثراحد ودلکترا تك ینا متومقا هشد توصیه کهدارد  دجوو یطیارـش

مقررات ملی ساختمان: در صورت استفاده از یك الکترود زمین برای هر دو منظور  13مبحث  172در صفحه  1-6-11-1)مطابق تبصره بند پ 

شود که مقاومت کل سیستم توصیه می 1-6-11-1و یا پ  4-6-11-1های پ حفاظت سیستم و ایمنی در پُست برق و تأمین یکی ازموارد ردیف

 در این حالت )یك الکترود زمین( از دو اهم تجاوز نکند(

 دیفوالزره دار  کابل کیلومتر 1از  بیش یا باشد کیلومتر 3از  بیش پست متوسط رفشا جیوخرورودی و های  لـکاب هـچنانچ: تـسا ینا یطاشرآن  

 . دـباش هما 2 کثراحد هشد توصیه ودلکترا متومقا هنگاآ باشد کخا با ستمازره در  ینا که باشد

  صحیح است. 2لذا گزینه 

تعمیر و نگهداری موتورهای الکتریکی در سه حالت ) نصب و در حال کار ، نصب و بی بار و بازدید اساسی (انجام می گیرد .   -24

 اندازه گیری مقاومت عایقی جزء کدام یک از سه حالت می باشد ؟

 (نصب و در حال کار 2      ( نصب و بی بار1

 ست صحیح ا 3و  2( گزینه های 4      (بازدید اساسی3

  42پاسخ سوال : 

 حالتدر  مرتبه یك قلاحد هما 12 هر عایقی متومقا یگیر ازهندا مقررات ملی ساختمان،  22مبحث 63 صفحه 7-12-7-22مطابق بخش ب بند

 .دشو منجاا بایدبی بار و  نصب

  صحیح است. 1لذا گزینه 

)  44با الزامات مبحث  --------------ساختمان و با تایید  ---------هرگاه تجهیزات یک ساختمان به تشخیص  -23

 ----------باید اخطاریه ای را صادر نماید و  --------مراقبت و نگهداری از ساختمان ها ( مطابقت نداشته باشد 

ساختمان این اخطاریه را در محل مناسبی در محوطه ساختمان و یا خارج از آن نصب نماید ، بطوریکه در معرض دید بوده و 

 لکان ، ساکنان ،بهره برداران یا مستاجران از متن اخطاریه آگاه باشند .کلیه ما

 مسئول نگهداری –بازرس  –بازرس  –(مالك 1

 بازرس  –مسئول نگهدای  –بازرس  –(مالك 2

 بازرس –مسئول نگهداری  –بازرس  –(مسئول نگهداری 3

 مسئول نگهداری –بازرس  –بازرس  –( مسئول نگهداری 4
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  43پاسخ سوال : 

مقررات ملی ساختمان، هرگاه تجهیزات یه ساختمان به تشخیص مسئول  22مبحث  11و  14)اخطاریه( در صفحه  2-13-2-22مطابق بند 

ین را ا نگهداری ساختمان و با تأیید بازرس با الزامات این مقررات سازگار نباشد، بازرس باید اخطاریه ای صادر نماید و مسئول نگهداری ساختمان

مناسبی در محوطه ساختمان یا خارج آن نصب نماید، بطوریکه در معرض دید باشد و کلیه مالکان، ساکنان، بهره برداران و مستأجران از  در محل

 متن اخطاریه آگاه باشند. اخطاریه مربوط به تجهیزات ساختمان باید روی آنها نصب شود.

  صحیح است. 4لذا گزینه 

 I K و حداکثر جریان اتصال کوتاه موثر عبوری از کلیدI K 5=Q5 موثر عبوری از کلیداگر حداکثر جریان اتصال کوتاه  - -22

4=Q4: باشد ، آنگاه خواهیم داشت 

Q1   کلید خودکار اتوماتیك سه پل= 

Q2 کلید خودکار مینیاتوری تك پل = 

1) I K 1= I K 2 

2) I K 1 I K 2 

3) I K 1 I K 2 

  . باشد(داده ها برای حل مساله کافی نمی 4

  44پاسخ سوال : 

با توجه به رابطه محاسبه جریان اتصال کوتاه، هر چقدر 

ی م امپدانس حلقه اتصال کوتاه یا مسیر رفت و برگشت جریان به منبع )امپدانس منبع ولتاژ تا محل خطا( کاهش یابد، شدت جریان اتصالی افزایش

دیك ترین نقاط به منابع اتفاق می افتد و قدرت قطع مورد نیاز وسیله حفاظتی زیاد می یابد و به عبارتی شدیدترین جریان های اتصال کوتاه در نز

 شود. 

  صحیح است. 3لذا گزینه 

 سه مدار با مشخصات زیر مفروض است ، کدام یک از گزینه های زیر در خصوص هادی حفاظتی این سه مدار صحیح است ؟  -21

26mm4, 250mm4, 256mm4 

 به صورت مشترک برای این سه مدار استفاده کرد . 16mm2(می توان در صورت اجبار از یك هادی حفاظتی به مقطع 1

 به صورت مشترک برای این سه مدار استفاده کرد .6mm2(می توان در صورت اجبار از یك هادی حفاظتی به مقطع2

 مدار مجاز نبوده و برای هر مدار باید هادی حفاظتی مجزا اجرا گردد.(استفاده در صورت اجبار از هادی حفاظتی مشترک برای این سه 3

 ک برای این سه مدار استفاده کرد به صورت مشتر4mm2(می توان در صورت اجبار از یك هادی حفاظتی به مقطع4

  45پاسخ سوال : 

هادی حفاظتی به صورت مشترک برای دو یا مقررات ملی ساختمان، در صورت اجبار چنانچه  13مبحث  118در صفحه   6-4-1مطابق بند پ 

 چند مدار مورد استفاده قرار گیرد، باید سطح مقطع هادی حفاظتی معادل با بزرگترین سطح مقطع هادی حفاظتی مدارها انتخاب گردد.

 میلی متر مربع استفاده نمود. 16و با توجه به جدول ذیل می توان از هادی حفاظتی با مقطع 

 خنثي –ل سطح مقطع هادي حفاظتي، حفاظتي حداق 1-4-1جدول پ 

)ميلي  Sسطح مقطع هادي فاز مدار 

 مترمربع(

)ميلي مترمربع( )چنانچه هادي حفاظتي از جنس  PENيا  PEحداقل سطح مقطع هادي حفاظتي 

 هادي فاز باشد(
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  صحیح است. 1لذا گزینه 

 کدام گزینه برای روشنایی ایمنی که باید از دومنبع متفاوت تغذیه شوند صحیح است ؟ -26

 ( بیمارستان ها و مراکز درمانی1

 ( اتاق امداد رسانی و مدیریت بحران 2

 (ساختمان های بلند مرتبه اداری و تجاری 3

 هر دو صحیح است . 2و  1(گزینه های 4

  46پاسخ سوال : 

 مقررات ملی ساختمان،  13مبحث  68در صفحه  3-6-1-13مطابق جدول 

 هایی از کاربرد روشنایی ایمنی، نیازها و الزامات آنمثال

 هایی از کاربردمثال

 نیازها و الزامات

سیستم 

منبع 

تغذیه 

 مرکزی

سیستم 

منبع تغذیه 

 ایمنطقه

با باطری و 

شارژر 

مستقل و 

 سرخود

سیستم 

تغذیه از 

 دو منبع

 متفاوت

  + + + اتاق یا سالن اجتماعات
  + + + هاسالن نمایشگاه

  + + + های تئاتر، سینما و نمایشسالن

  + + + هاورزشگاه

  + + + های بزرگ و مراکز تجاریفروشگاه

  + + + هارستوران

  + + + ها و مراکز درمانیبیمارستان

  + + + هاخانهها و مهمانهتل

  + + + های نگهداری افرادها یا خانهاقامتگاه

  + + + های بلندمرتبه مسکونی، اداری و تجاریساختمان

  + + + مراکز آموزشی و فرهنگی

  + + + های بستهپارکینگ

 + + + + های خروج الزامی، تخلیه افرادپلکان خروج، راه

فضاهای کار با ریسك، اتاق امدادرسانی و اتاق 

 مدیریت بحران

+ + + + 

 های مناسب و قابل استفاده جهت تغذیه روشنایی ایمنی، در صورت وجود هر یك از منابع تغذیه در طرح+ سیستم
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  صحیح است. 2لذا گزینه 

 صحیح است ؟BوAکدام یک از گزینه های زیر در خصوص کابل و یا سیم ارتباطی بین نقاط   -29

 111mm2 NYY(کابل به مقطع 1

 1241mm2 NYY( کابل به مقطع 2

 111mm2 BARE COPPER( کابل به مقطع 3

 هر دو صحیح است . 3و 1(گزینه های 4

  47پاسخ سوال : 

و هادی زمین یکسان خواهد بود بنابراین الزم نیست   PEبا توجه به مسیر برقراری جریان اتصال کوتاه در شرایط خطا، جریان عبوری از هادی 

 سطح مقطع بیشتری نسبت به هادی زمین داشته باشد.
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  صحیح است. 4لذا گزینه 

 در چه صورت کارکرد عادی آسانسور باید متوقف شود ؟ ) آسانسور نباید حرکت کند (  -20

 (در صورت فعال شدن کلید آتش نشان 1

 الم حریق (در صورت فعال شدن سیستم اع2

 (در هنگام باز شدن در و یا دریچه های اضطراری 3

 (محدودیتی در رابطه با توقف کارکرد عادی آسانسور وجود ندارد .4

  48پاسخ سوال : 

کلیدی است که در موااقع ضروری از جمله تخلیه افراد مسن،  "مقررات ملی ساختمان،  13مبحث  7مطابق تعریف کلید آتش نشان در صفحه 

 "معلول و غیره، توسط آتش نشان فعال شده و کنترل آسانسور فقط توسط آن )راهبر داخل کابین( صورت پذیرد.

مقررات ملی ساختمان، با فعال شدن کلید آتش نشان یا سیست اعالم حریق آسانسور متوقف  11مبحث  38در صفحه  6-7-2-11و نیز مطابق بند 

 بدون توقف در طبقات و توقف فقط در طبقه ورودی یا از پیش تعریف شده( ادامه می دهد.نمی شود و به حرکت خود با شرایط جدید)

مقررات ملی ساختمان، نحوه بازو بسته شدن در یا دیا دریچه های اضطراری باید مجهز به  11مبحث  26در صفحه  1-7-2-2-11و مطابق بند 

 مت بیرون  بدون کلید باز نشوند و از داخل به راحتی و بدون نیاز به کلید باز شوند.قفل ایمنی باشند و بگونه ای که رو به بیرون باز شود، از س

همچنین در محل قفل، توسط شرکت سازنده مدار الکتریکی )میکروسوئیچ( طراحی شود که هنگام باز شدن آن ها کارکرد عادی آسانسور متوقف 

 شود.

  صحیح است. 3لذا گزینه 

صحیح است ؟)روشنایی TN-Cصوص تغذیه تابلوی روشنایی محوطه در یک سیستم نیروی کدام یک از کابل های زیر در خ -27

 محوطه از طریق چراغ های گازی بخار جیوه تغذیه می شوند ( .

1)3(111mm2)+(121mm2) 

2) 3(111mm2)+(111mm2) 

3) 3(111mm2)+(131mm2) 

 هر دو صحیح است 3و  2(گزینه های 4

  49پاسخ سوال : 

مقررات ملی ساختمان، در انتخاب سطح مقطع هادی خنثی در مدارهای سه فاز، باید دقت کافی  13مبحث  81در صفحه  12-1-7-13 مطابق بند

 های فاز انتخاب شود.به عمل آید و در صورت لزوم سطح مقطع این هادی معادل هادی
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ل مختلف، مانند ضرایب توان مختلف بارهای وصل شده به مقررات ملی ساختمان، به عل 13مبحث  81در صفحه  1-12-1-7-13و مطابق بند  

های تخلیه در گاز )مانند کننده المپهای هارمونیك در مدارهای تغذیهیك فاز، عدم امکان متعادل کردن بارها بین فازها و به خصوص وجود جریان

های الکترونیکی هامونیك زا و دستگاه LEDهای یره( چراغهای فلورسنت معمولی، کمپکت، گازی، متال هالید، بخار جیوه، بخار سدیم و غالمپ

، سیستم سرعت متغیر موتورهای برقی، راه اندازهای نرم موتورهای برقی، (UPS)های غیر خطی، دستگاه برق بدون وقفه نظیر مصرف کننده

 فاز و یا حتی از آن بیشتر نیز باشد. منابع تغذیه الکترونیکی و غیره ممکن است در بعضی موارد جریان در هادی خنثی معادل هادی

 
  صحیح است. 2لذا گزینه 

برای راه اندازی موتور صحیح است  AC3به جای کنتاکتور  AC5کدام یک از گزینه های زیر در خصوص استفاده از کنتاکتور  -10

 ؟

 مجاز نمی باشد .  AC3به جای کنتاکتور     AC1(استفاده از کنتاکتور  1

 بدون هیچ شرطی بال مانع می باشد .  AC3به جای کنتاکتور     AC1کنتاکتور(استفاده از 2

 بال مانع می باشد   AC3به جای کنتاکتور   AC3با جریان نامی  مناسب باالتر از جریان نامی کنتاکتور   AC1( استفاده از کنتاکتور 3

راه اندازی مستقیم مجاز نبوده ولی برای موتورها با راه اندازی ستاره برای موتورها با   AC3به جای کنتاکتور   AC1(استفاده از کنتاکتور 4

 مثلث بال مانع می باشد . –

  51پاسخ سوال : 

تحمل  AC3جلدیك، کنتاکتورها رده کاربری بر اساس نوع بار و جریان های راه اندازی دارند و کنتاکتور  111نشریه  1فصل  26مطابق صفحه 

استفاده  AC3با جریان باالتر می توان جایگزین  AC1دارد و در صورت استفاده از کنتاکتور  AC1توان و جریان بیشتری نسبت به کنتاکتور 

 نمود.

 انواع کنتاکتورها وکاربرد آنها
 

 طبق استاندراد مورد استفاده
کاربری  رده

 کنتاکتور
 نوع جریان

 AC1 %91، گرمکن برقی با ضریب توان )غیر القایی(کتیوته ی ضعیفواندکتیو یا وبار اهمی، بار غیر اند

AC 

گی ستباندازی سنکرون روتور سیم پیچی بدون ترمز وجریان مخالف، جریان راهآهای اندازی موتوربرای راه

 )موتور رینگ لغزان(به مقاومت مدار روتور دارد.
AC2 

 AC2′ پیچی با ترمز جریان مخالفاندازی موتور آسنکرون روتور سیم برای راه

کند، های کنتاکتور عبور میای هنگام قطع جریان نامی از تیغهاندازی موتور آسنکرون روتور قفسهبرای راه

 دفعه در دقیقه( 11)تا برابر جریان نامی 7تا  1اندازی تحمل جریان راه
AC3 
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الف تغییر جهت گردش خبردن ترمز جریان مای به کار اندازی موتور آسنکرون روتور قفسهبرای راه

 زمانی اندک ، دروصل ای با تعدد دفعات قطع والکتروموتور روتور قفسه
AC4 

 AC1a های تخلیه در گاز )فلورسنت، سدیم، متال هاالید و ...(برای قطع و وصل المپ

 AC1b دارندای، التهابی، هالوژن که جریان هجومی زیادی های رشتهبرای کلیدزنی المپ

 AC6a برای کلیدزنی ترانسفورماتورهای سه فاز

 AC6b برای کلیدزنی بانك خازنی

 AC7a بارهای خانگی که کمی اندوکتیو یا القایی هستند

 AC7b بار موتوری خانگی

 AC8a متال وصل بعد خطا به صورت دستیبرای قطع و وصل موتور کمپرسور چیلر تراکمی با بی

 AC8b متال وصل بعد خطا به صورت اتوماتو وصل موتور کمپرسور چیلر تراکمی با بی برای قطع

 AC11 ل مغناطیسی، استفاده فقط در مدار فرمانپکو کنتاکتور کمکی فرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت،

 

 

 

 

 

 

 نوع جریان وربندی کنتاکتطبقه استاندارد و مورد استفاده

گرمکن  ،)غیر القایی( ی ضعیفکتیوتهوکتیو یا اندوبار غیر اند، جریان مستقیمبار اهمی 

 %91برقی با ضریب توان 
DC5 

DC 

 DC4 و زیر بار قطع کردن موتور هنگام کار اندازی موتور شنت،برای راه

 اندازی موتور شنت با تعداد دفعات قطع و وصل زیاد در فواصل زمانی اندک،برای راه

 ترمز مدار  برای تغییر جهت گردش موتور،
DC3 

 DC2 و زیر بار، قطع موتور هنگام کار جریان مستقیم اندازی موتور سریراه

تغییر جهت  و برای زمانی اندک در وصل اندازی موتور سری با تعداد دفعات قطع وراه

 . دینامیك گردش موتور و ترمز
DC1 

 DC6 در مدار برق مستقیمای برای قطع و وصل چراغ رشته

ی، ل مغناطیسپفرمان بدون داشتن کنتاکت قدرت، کو ، کنتاکتورکنتاکتور کمکی

 استفاده فقط در مدار فرمان
DC11 

  صحیح است. 3لذا گزینه 

 کدام یک از گزینه های زیردر رابطه با تغذیه پمپ آبرسانی مناسب تر می باشد ؟ -15

 ) راه انداز نرم (   Soft  Starter( استفاده از1

 مثلث  –(استفاده از راه انداز ستاره 2

 ( استفاده از راه انداز مستقیم 3

 (استفاده از اینورتر ) کنترل کننده دور متغیر (جهت تغییر دور پمپ آبرسانی با توجه به تغییر فشار آب 4
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  51پاسخ سوال : 

 بهترین روش برای تغییر دور موتور است.کنترل دور متغیر(  -VVVFاستفاده از درایو و اینورتر)

 

  صحیح است. 4لذا گزینه 

 کدام یک از گزینه های زیر در خصوص رک اصلی شبکه کامپیوتری صحیح است ؟  -14

 (رک ها باید دارای در بازشو از قسمت جلو ، پشت و نیز دیواره های جانبی قابل برداشت باشد .1

 و بوده و در صورت نیاز دارای در قسمت پشت و دیواره های جانبی قابل برداشت باشد ( رک ها باید دارای در بازشو از قسمت جل2

 (رک ها باید دارای در بازشو از قسمت جلو و پشت بوده و الزامی به قابل برداشت بودن دیواره های جانبی نمی باشد .3

 دیواره های جانبی قابل برداشت باشد .(رک ها باید دارای در بازشو از قسمت جلو و پشت بوده و در صورت نیاز 4

  52پاسخ سوال : 

 مقررات ملی ساختمان،  13مبحث  111در صفحه  1-2-7-9-13مطابق بند 

های فرعی شود. رکها در مرکز کامپیوتر و یا فضای معادل آن و یا چنانچه ساختمان دارای مرکز داده و متعلق به خود باشد، مستقر میاین رک

لی شبکه ها تجهیزات اصگردند. در این رکهای اصلی متصل میق کابل پشتیبان شبکه کامپیوتر با توپولوژی ستاره به رک یا رکساختمان از طری

ها، نوارهای برس دار عبور کابل، منبع تغذیه رک فن تهویه های نگهدارنده افقی و عمودی کابلها، سرورها، کیتها، سویچکامپیوتر از قبیل پچ پانل

شود این رک عالوه بر موارد عمومی گردد، نصب میآوری اطالعات تعیین میها توسط متخصصین شبکه کامپیوتر یا فنکه مشخصات آن و غیره

 باشد:دارای مشخصات شرایط زیر می 3-2-7-9-13ردیف 

 های جانبی قابل برداشت باشد.ها باید در بازشو از قسمت جلو و پشت و نیز دیوارهالف( رک

 ها در مرکز کامپیوتر و یا مرکز داده باید هماهنگی الزم بعمل آمده و شرایط مورد نیاز فراهم گردد.نصب این رک ب( برای

 ها باید از طریق برق بدون وقفه تغذیه گردد.پ( منبع تغذیه این رک

 

  صحیح است. 1لذا گزینه 
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 یح است ؟کدام یک از گزینه های زیر در خصوص روشنایی چاه آسانسور آتش نشان صح -13

 لوکس روشنایی باشد . 14(تمامی ارتفاع چاه آسانسور آتش نشان باید دارای حداقل 1

 لوکس روشنایی باشد  11(تمامی ارتفاع چاه آسانسور آتش نشان در زمانیکه عملیات امداد و نجات در جریان است باید دارای حداقل 2

 لوکس روشنایی باشد . 11 (تمامی ارتفاع چاه آسانسور آتش نشان باید دارای حداقل3

 لوکس روشنایی باشد . 11(تمامی ارتفاع چاه آسانسور آتش نشان باید دارای حداقل 4

  53پاسخ سوال : 

مقررات ملی ساختمان، تمامی ارتفاع چاه آسانسور دسترسی آتش نشان در زمانی که  13مبحث  67در صفحه  6-2-6-1-13مطابق تبصره بند 

 لوکس روشنایی باشد. 11جریان است، باید دارای حداقل عملیات امداد ونجات در 

 

  صحیح است. 2لذا گزینه 

 کدام یک از روش های زیر جهت کاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الکترو مغناطیسی به کار می رود ؟  -12

 ( استفاده از برقگیر حفاظتی 1

 TN-S(استفاده از سیستم نیروی 2

 (پیش بینی فاصله مناسب بین هادی نزولی سیستم صاعقه گیر با کابل های شبکه توزیع نیرو 3

 (هر سه گزینه صحیح است 4

  54پاسخ سوال : 

مقررات ملی ساختمان، برای کاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الکترومغناطیس تمهیدات و  13مبحث  27در صفحه  1-18-1-3-13مطابق بند 

 د در نظر گرفته شوند:موارد زیر بای

 (.3-16-1-3-13بینی برقگیر حفاظتی در تاسیسات برقی )ردیف الف( پیش
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لکترونیکی و های اهای حامل سیگنالهای شبکه توزیع نیرو، کابلب( تامین فاصله مناسب بین هادی نزولی )پایین رو( سیستم صاعقه گیر با کابل

 های صاعقه گیرسازندگان سیستمهای شبکه کامپیوتر، طبق توصیه کابل

گیر را از طریق جعبه رسیدگی و آزمایش به الکترود اتصال زمین صاعقه تبصره: هادی نزولی در سیستم صاعقه گیر، عبارت از هادیی است که صاقه

 (.4-8-2-1نماید )شکل شماره پ گیر متصل می

 

 
 TN-Sگیرد، سیستم نیرو باید از نوع بطور گسترده مورد استفاده قرار می (IT)آوری اطالعات هایی که شبکه کامپیوتر و فنپ( در ساختمان

 ها مجاز نمی باشد.در اینگونه ساختمان TN-Cبوده، استفاده از سیستم نیروی 
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  صحیح است. 4لذا گزینه 

برسد ، شدت V=02 لوکس می باشد چنانچه نرخ افت ولتاژ به300 و V=42 شدت روشنایی فضایی با نرخ افت ولتاژ  -11

 روشنایی فضا چند لوکس می شود ؟

 تغییرات توان نوری المپ فلور سنت نسبت به تغییرات ولتاژ -16

 درصد توان نوری المپ)شار نوری( -10 درصد ولتاژ نامی المپ -19

17- 500 60- 500 

65- 70 64- 77 

63- 76 62- 70 

61- 72 66- 76 

69- 74 60- 72 

  لوکس321( 2      لوکس 281(1

 ( شدت روشنایی فضا تغییری نمی کند .4     لوکس 282(3

  55پاسخ سوال : 

𝑬 =
∅ × 𝒄𝒖 × 𝑳𝑳𝑭

𝑨
 

𝐸1

𝐸2
=

∅1

∅2
=

99
94

→ 𝐸2 = 533 ×
94
99

= 283𝑙𝑢𝑥 



 ( 07545012190: دکتر عرب صادق   )مدرس دوره         kanon-sharif.ir اندیشه رسای شریف             نظام مهندسی)نظارت تأسیسات برقی(

 

 

  صحیح است. 1لذا گزینه 

چنانچه  می باشد ،5.5Aو  A 0.9 ،0.7Aجریان نامی یک فن کویل سقفی در سه دور ) کند ، متوسط و تند ( به ترتیب  -16

 آمپر باشد ، کدام یک از گزینه های زیر صحیح است ؟ 4جریان نامی یک ترموستات در بار سلفی معادل 

 (چنانچه ترموستات در مدار قدرت فن کویل قرار گیرد می توان سه فن کویل را از طریق یك ترموستات تغذیه کرد .1

 می توان دو فن کویل را از طریق یك ترموستات تغذیه کرد .(چنانچه ترموستات در مدار قدرت قدرت فن کویل قرار گیرد 2

 (چنانچه ترموستات در مدار قدرت فن کویل قرار گیرد می توان دو فن کویل را را از طریق یك ترموستات تغذیه کرد .3

 (محدودیتی از بابت تغذیه تعداد فن کویل ها در یك مدار وجود ندارد .4

  56پاسخ سوال : 

 2آمپر جریان کشی( و با توجه به حداکثر جریان مجاز کلید ترموستات ) 1/1کارکرد فن از نظر جریان کشی اگر روی دور تند  )بادر بدترین حالت 

 آمپر( حداکثر یك عدد فن کویل با سه دور)کند، متوسط و تند( را می توان تغذیه نمود.

  صحیح است. 3لذا گزینه 

اضافی یک رادیاتور فلزی نصب شده در حمام که از طریق لوله های  کدام یک از گزینه های زیر در خصوص هم بندی -19

 پالستیکی تغذیه می شوند صحیح است ؟

 ( الزامی به هم بندی اضافی نمی باشد .1

 ( اجرای هم بندی اضافی الزامی است .2

 صورت نیاز استفاده شود .(هادی هم بندی اضافی باید اجرا و در محل نصب رادیاتور عایق بندی و رها شود تا در آینده در 3

 ( هیچکدام 4

  57پاسخ سوال : 

های فلزی با روکش پالستیکی )و رادیاتور متصل مقررات ملی ساختمان، لوله 13مبحث  126در صفحه  3-4-11-13مطابق بخش ب مربوط به بند 

 شود.به آن( شامل هم بندی اضافی نمی

  صحیح است. 1لذا گزینه 

و دادن رای به وکالت از دیگران توسط اعضای حقیقی نظام مهندسی استان ،کدام یک از برای حضور در مجمع عمومی   -10

 ترتیبات زیر صحیح است ؟

(هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند حداکثر از دو عضو دیگر وکالت بگیرد و کسانی که وکالت خود را تفویض کنند می توانند 1

 نمایند . جداگانه در مجمع عمومی رای گیری شرکت

ساعت قبل در محل دفتر اسناد  24حداکثر از یك عضو دیگر وکالت بگیرد . وکالت نامه باید  (هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان می تواند2
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 رسمی تنظیم و امضاء ششده باشد .

 (برای دادن رای امکان گرفتن وکالت از دیگران وجود ندارد .3

 24ی تواند حداکثر از دو عضو دیگر وکالت بگیرد .وکالت نامه باید در دفتر اسناد رسمی یا حداقل (هر عضو حقیقی نظام مهندسی استان م4

 ساعت قبل در سازمان استان تنظیم و امضاء شده باشد .

  58پاسخ سوال : 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، هر عضو حقیقی  181در صفحه   12ماده  1مطابق اصالحیه تبصره 

ساعت  24دو عضو دیگر می تواند وکالت بگیرد و این وکالت نامه بایستی در دفاتر اسناد رسمی حداقل حداکثر از 

 قبل در سازمان استان تنظیم و امضا شده باشد.

  صحیح است. 4لذا گزینه 

نونی مجازات انتظامی در مورد یکی از مهندسان که بر اساس مقررات موظف به تهیه و تسلیم گزارش هایی به مراجع قا  -17

 شده ولی در تنظیم و تسلیم به موقع آن تعلل ورزیده باشد ، کدام است ؟

 (مجازات انتظامی از درجه یك تا درجه سه1

 (مجازات انتظامی از درجه دو تا درجه پنج 2

 ( مجازات انتظامی درجه چهار 3

 (مجازات انتظامی درجه سه تا درجه پنج 4

  59پاسخ سوال : 

قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجازات انتظامی  181در صفحه  91، مربوط به اصالحیه ماده 9حرفه ای( بند مطابق بخش الف )تخلفات 

بط رتعلل در تنظیم و تسلیم گزارش هایی که به موجب ضوابط و مقررات یا دستور مراجع ذیصالح قانونی موظف به تهیه و تنظیم آنها به مراجع ذی

 ه می باشد.بوده است از درجه یك تا س

  صحیح است. 1لذا گزینه 

در خصوص جایگزینی  اعضای علی البدل به عنوان عضو اصلی هیات مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان  استان ها و  -60

 ادامه کار هیات مدیره ، کدام گزینه صحیح است ؟

د اعضای اصلی بیشتر باشد ، هیات مدیره به وظایف (چنانچه بعد از جایگزینی ،تعداد اعضای اصلی هیات مدیره موجودحداقل از شصت در ص1

 خود تا پایان دوره ادامه می دهد .

 (چنانچه هنگام جایگزینی ، به تعداد کافی عضو علی البدل در همان گروه یا هر یك از گروه های دیگر نباشد و تعداد اعضای اصلی از هفتاد2

 خود ادامه می دهد .درصد اعضای اصلی کمتر نباشد ، هیات مدیره به وظایف 

(چنانچه هنگام جایگزینی ،به تعداد کافی عضو علی البدل در همان رشته یا گروه نباشد و تعداد اعضای اصلی هیات مدیره از چهار پنجم 3

 اعضای اصلی کمتر نباشد ، هیات مدیره به وظایف خود تا پایان دوره ادامه می دهد .

د هیات مدیره از حداقل نصف بعالوه یك اعضای اصلی بیشتر باشد ، هیات مدیره به وظایف خود تا ( چنانچه بعد از جایگزینی ، اعضای موج4

 پایان دوره ادامه می دهد .

  61پاسخ سوال : 

 مطابق قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

 صحیح است. 3لذا گزینه 


