
کانیک                                                   اندیشه رسای شریف                                                                                                                                         1401شهریور  -طراحی م

 

  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
سانتی متر مکعب است برای  30×20×60یک آبگرمکن دیواری به شکل مکعب مستطیل به ابعاد  مخزن -1

استفاده شده است هدایت حرارتی  k=0.033w/mkعایقکاری این مخزن از عایقی با ضریب هدایت حرارتی 

بدنه فلزی بی نهایت فرض شود همچنین ضریب انتقال حرارت همرفتی داخل و خارج آبگرمکن به ترتیب 

k2/mk,100w2m/5w  در نظر گرفته شود ضخامت عایق حرارتی حداقل چند اینچ است ؟دمای اب داخل

 محل قرار گیری ابگرمکن فرض شود درجه سلسیوس و دمای محیط برابر حداقل دمای مجاز  80مخزن 

1 )1  2)1.5  3)0.5  4)2 

 

میلی متر است در  300طبقه قطر لوله قائم فاضالب اصلی در پایین ترین طبقه  20در یک برج مسکونی  -2

صورت مجاز بودن تغییر لوله قائم در طبقات باال حداکثر قطر لوله قائم در طبقات باال چند میلی متر میتواند 

 باشد ؟

1)100  2)200  3)150  4)250 

 

در آشپزخانه تجاری حداقل میزان توصیه شده برای تعداد دفعات تعویض هوا توسط هودها چند بار در ساعت  -3

 است ؟

1)25 

2)20 

3)15 

4)10 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
   پمپ را نشان میدهد کدامیک از روابط زیر صحیح است؟ 2کارکرد هم زمان نحنی م در شکل زیر(4

      

 

لیتری جریان دارد از یک دیگ بخار با  7.5درجه سلسیوس که با دبی  65تا  10برای گرم کردن اب از دمای  -5

انتی باید حداقل چند سبرابر استفاده میشود فاصله بین این دیگ تا سقف موتورخانه یا موانع باالی دیگ  3فشار 

 رکیلوگرم است کیلوژول ب 2133بار 3متر باشد ؟انتالپی نهان بخار اب در فشار 

1)90  2)215  3)60  4)100 

لیتر در ساعت است حجم مخزن جمع آوری اب  50دبی اب خاکستری یک سیستم به طور متوسط -6

 خاکستری چند لیتر میتواند باشد ؟

 (هیچکدام4  3600(3  8000(2  185(1

 

 در اقلیم گرم و خشک مناسب کدامیک از سیستم های زیر برای تهویه سه زون با شرایط متفاوت در تابستان -7

 است ؟

 VAVBOX( هوارسان حجمی با ترمینالهای خروجی قابل کنترل حجم هوا 1

 ( هوارسان مولتی زون2
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
 مجزا برای هر زون Reheat(هوارسان تک زون 3

 (هر سه گزینه صحیح است 4

 

 کویل فن تقطیر صورت نمیگیرد ؟در چه صورت بر روی  -8

 (در صورتی که درجه حرارت اب سرد کننده بیشتر از دمای نقطه شبن هوای ورودی باشد 1

 (در صورتی که درجه حرات اب سرد کننده کمتر از دمای نقطه شبن هوای ورودی باشد 2

 (در هر صورت تقطیر صورت یگیرد 3

 د (در صورتی که دمای هوا بعد از کویل سردتر از درجه حرارت اب سرد کننده باش4

 

یک هوارسان صددر صد هوای تازه مجهز به سیستم بازیافت انرژی اس و دبی هوای تخلیه برابر هوای رفت -9

درصد است دمای  70مبدل سیستم بازیافت در نقطه کارکرد نهایی هوارسان  Effectivenessاست راندمان 

فارنهایت است در شروع درجه  75درجه فارنهایت و دمای خشک شرایط طرح داخل  105خشک هوای بیرون 

راه اندازی دستگاه هوارسان درجه حرارت خشک هوا بعد از مبدل بازیافت انرژی چند درجه فارنهایت است ؟ 

 دمای هوای فضایی که هوارسان هوادهی میکند قبل از راه اندازی با شرایط خارج به تعادل رسیده 

 ت بعد کویل کامل نیست (داده ها برای محاسبه درجه حرار4  84(3  105(2  78.8(1

بی تی یو بر ساعت است در صورتیکه  12000ظرفیت سرمایش محسوس یک فن کویل در سطح دریا برابر -10

فوت باالتر از سطح دریا نصب شود ظرفیت سرمایش محسوس ان چند بی تی یو  4000فن کویل فوق در ارتفاع 

اینچ  125.84فوت از سطح دریا  4000در ارتفاع  اینچ جیوه و فشار 129.92بر ساعت میشود ؟فشار سطح دریا 

 جیوه است 

1)16.000  2)13.895  3)10.363  4)12.000 

 

متر از کف موتورخانه نصب شده است ارتفاع باالترین مصرف کننده از کف  5یک مخزن انبساط در ارتفاع -11

متری از کف موتورخانه نصب  2اع متر است شیر تنظیم فشار اب ورودی به مخزن انبساط در ارتف 50موتورخانه 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
مترآب  1.2شده است فشار در خروجی شیر تنظیم فشار باید چند متر اب باشد ؟فشار اب برای هواگیری سیستم 

 در نظر گرفته شود 

1)49.2  2)51.2  3)53.2  4)56.2 

 

لر هر دستگاه چی در یک موتورخانه از سه دستگاه چیلر غیر امونیاکی با ظرفیت مشابه استفاده شده است-12

پوند است هنگام خطر اشکارساز حجم  220دارای مبرد مجزا با ظرفیت یکسان است و حجم مبرد در هر مدار 

 تخلیه هوای مکانیکی حداقل باید چند فوت مکعب در دقیقه باشد ؟

1)5600  2)2097  3)3633  4 )1483 

 

بی تی یو در ساعت است  60.000.000فیت موتورخانه ای دارای سه دستگاه دیگ اب گرم هر یک به ظر -13

که یک دستگاه از دیگ ها رزرو است  هوای احتراق این موتورخانه توسط دستگاه مکانیکی تامین میشود حداقل 

درصد در نظر گرفته  100حجم هوای مورد از موتورخانه چند فوت مکعب در دقیقه است ؟بازده حرارتی دیگ ها 

 شود 

1)70.000  2)50.000  3)25.000  4)75.000 

 

در انتخاب کویل نابع کویلی ایستاده برای تهیه و ذخیره آب گرم مصرفی نسبت حداکثر طول نفوذ کویل به  -14

 قطر مخزن چند درصد است ؟

1)35   2)50   3)75   4)90 

 

 35پمپ به اینچ است برای اینکه توان  8اسب بخار در حال کار است قطر پروانه پمپ  40یک پمپ با توان -15

 اسب بخار کاهش یابد قطر پروانه چند اینچ باید باشد ؟

1)7.6   2)8.4   3)6   4)10.6  
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
بی تی یو بر ساعت است قطر نامی لوله خروجی از دیگ تا منبع  1.610.000ظرفیت یک دیگ حرارتی  -16

 انبساط باید چند اینچ باشد ؟

1)
1

2
1  2)1  3) 

1

4
1  4) 2 

 

فوت مکعب بر دقیقه است دمای خشک ورودی هوا به  4900جریان هوای عبوری از روی یک کویل گرمایی -17

درجه فارنهایت است اختالف دمای اب ورودی و  90درجه فارنهایت و دمای خشک خروجی از ان  76کویل 

است ؟ محاسبا برای  درجه فارنهایت است مقار جریان اب گرم کننده چند گالن در دقیقه 20خروجی به کویل 

 شرایط سطح دریا در نظر گرفته شود 

1)7.4  2)3.7  3)14.8  4)16.8 

 

خطی نوک پره تقریبا دور در دقیقه است سرعت  520اینچ و سرعت چرخش ان  50 فن قطر چرخ یک -18

 چند فوت در دقیقه است ؟

 1)3400  2)1700  3)6800  4)13.600 

 

 اتالف حرارتی را دارد ؟کدام نوع قاب پنجره کمترین  -19

 ( چوبی2   با حرارت شکنینیومی م( الو1

 (پی وی سی4   (آلومینیومی بدون حرارت شکن 3

 

محاسبات مصرف انرژی برای یک ساختمان اداری ، حداکثر توان تجهیزات اداری باید به طور در انجام  -20

 متوسط چند وات بر متر مربع در نظر گرفته شود ؟

1)10  2)4  3)5  4)14 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
متر است مقدار تخلیه هوای مکانیکی  5مترمربع و ارتفاع  –یک موتورخانه با مبرد امونیاکی دارای مساحت  -21

 موتورخانه باید حداقل چند فوت مکعب در دقیقه باشد ؟

1)50.000  2)35.000  3)30.000  4)25.000 

 

 90حرارت هوای گرم ورودی به کویل  درجه فارنهایت و درجه 54دمای سطح کویل سرمایی یک هوارسان -22

در صد باشد درجه حرارت خروجی هوای سرد شده  5درجه فارنهایت است در صورتیکه ضریب کنار گذر کویل 

 بعد از کویل سرمایی چند درجه فارنهایت است ؟

1)85.5  2)51.3  3)55.8  4)36.5 

 

برداری و خدمت رسانی بی وقفه خود را حفظ کدامیک از ساختمانهای زیر باید پس از انجار قابلیت بهره -23

 کند ؟

 (ساختمان راهبردیارتباطات و فن آوری اطالعات 1

 تختخوابی 500(بیمارستان 2

 (زندان های مهم و یا بزرگ3

 (هر سه گزینه صحیح است 4

درجه فارنهایت وارد  40در یک مبدل حرارتی جریان مخالف برای تولید آب گرم ، آب گرم شونده با دمای -24

درجه فارنهایت  180گرم کننده درجه فارنهایت از آن خارج میشود دمای ورودی آب  100مبدل شده و با دمای 

ی آب گرم شونده و دمای ورودی درجه فارنهایت است با فرض ثابت بودن دبی و دما 160و دمای خروجی آن 

درجه فارنهایت شود سطح تبادل  125آب گرم کننده ، در صورتی که بخواهیم دمای خروجی اب گرم کننده 

 حرارت باید چند برابر افزایش یابد ؟ضریب انتقال حرارت مبدل حرارتی ثابت فرض شود 

 (تغییری نمی کند 4  3.6(3  1.2(2  2.5(1
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
متر مربع قرار دارد که اب باران پس از  50متر مربع دیواری به مساحت100ه مساحت در مجاورت بام ب -25

برخورد با ان به اب باران بام  اضافه میشود  در محاسبات قطر نامی لوله اب باران مساحت باید چند متر مربع در 

 نظر گرفته شود ؟

1)150  2)---  3)50  4)125 

 

 ب جبرانی برج خنک کن تاصثیر دارد ؟کدامیک از عوامل زیر بر مقدار آ -26

 (هرسه گزینه صحیح است4  (تخلیه3  (اثر باد 2  ( مقدار تبخیر 1

 

 در سیستم برودتی کدام یک از عوامل زیر میتواند باشد ؟ IceBankدلیل انتخاب بانک یخ  -27

 ( نوسانات زیاد بار برودتی سیستم در شبانه روز 1

 برودتی زیاد سیستم (بار 3( دمای باالی هوای محیط 2

 ( باربرودتی کم سیستم 4

 

 حجم منبع انبساط بسته به کدامیک از عوامل زیر بستگی دارد ؟ -28

 ( حجم آب سیستم 1

 (ارتفاع نصب منبع انبساط2

 (تغییر درجه حرارت آب سیستم3

 (هر سه گزینه صحیح است 4

 

بی تی یو بر  7.100درجه فارنهایت است بار نهان برودتی اتاق  57.6درجه حرارت ورودی هوا به یک اتاق  -29

بی تی یو بر ساعت است حجم هوای مورد نیاز برای اینکه درجه حرارت  23.000ساعت و بار کل برودتی اتاق 

 ات برای سطح دریا در نظر گرفته شود درجه فارنهایت باشد چند فوت مکعب در دقیقه میباشد ؟ محاسب 76اتاق 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
1)2100  2)1157  3)800  4)500 

 

 w40شکل زیر انتهای دهانه مکش هوا روی بام با استفاده از زانویی را نشان میدهد اگر عرض کانال تخلیه -30

 به ترتیب حداقل باید چند سانتی متر باشد ؟ Dو عرض دهانه تخلیه  Hسانتی متر باشد ارتفاع 

 

 

 45و  50(4  45و  45(3  50و  45( 2  50و  50(1
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
 یک دستگاه ابگرمکن گازسوز به شکل زیر قرار گرفته است نصب شیر گاز در کدام نقاط مجاز است ؟ -31

 

1)C, B  2) B,A  3) D,C  4) C 

 

 

درصد نصب شود بار  80مقرر است برای گرمایش یک ساختمان مسکونی بویلر مرکزی گازسوز با راندمان  -32

متر  20کیلو کالری بر ساعت است اگر فاصلهلوله گاز از رگوالتور تا مشعل بویلر  151000گرمایی کل ساختمان 

کیلو ژول  36000و ارزش حرارتی گاز را  0.5باشد قطر لوله گاز بویلر باید حداقل چند اینچ باشد ؟چگالی گاز را 

 بر متر مکعب در نظر بگیرید 

1 )2  2)
1

4
1  3)1  4)

1

2
1 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
طبقه دارای آتریم را نشان میدهد در طرح پیشنهادی فضای  3شکل زیر شماتیکی از یک ساختمان تجاری  -33

 درست است ؟آتریم از فضاهای مجاور جدا نشده است کدا گزینه از نظر الزامات آتش نشانی 

 (به دلیل تعداد کم طبقات نصب اسپرینکلر الزامی نیست1

 (نصب اسپرینکلر در فضاهای  مجاور آتریم و زیر سقف آتریم الزامی است2

 ( نصب اسپرینکلر در فضاهای مجاور آتریم الزامی است و زیر سقف آتریم الزامی نیست3

 رح مجاز نیست (به دلیل عدم جداسازی فضای آتریم از فضاهای مجاور ط4

 

 2*5در یک ساختمان مسکونی دسترسی به پلکان محافظت شده در برابر دود از طریق یک البی به ابعاد -34

متر صورت میگیرد اگر برای تهویه البی از سیست تهویه مکانیکی استفاده شود مقدار تهویه  3متر ربع و ارتفاع 

 ساعت باشد ؟ساختمان دارای شبکه بارنده خودکار نیستدر هنگام آتش سوزی باید حداقل چند متر مکعب بر 

1)3270  2)1800  3)1090  4)1635 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
طبقه مسکونی تخلیه فاضالب سرویسهای بهداشتی شامل یک توالت و یک دستشویی  6در یک ساختمان -35

طبقه  سقفطبقات مطابق شکل از طریق یک لوله قائم فاضالب صورت میگیرد به دلیل مالحظات اجرایی در زیر 

 به ترتیب چند اینچ است ؟ A, B, Cدوم ناگزیر باید دو خم اجرا شود اندازه لوله های 

    4و4و4(4  3و3و3(3  4و3و3(2  4و4و3(1

 

 درست است ؟ 2و  1در سوال قبل کدام گزینه در مورد لوله های هواکش -36

 (نصب هیچ یک از هواکش ها الزامی نیست 1

 است(نصب هر دو هواکش الزامی 2

 (نصب حداقل یکی از هواکش ها الزامی است3

 الزامی نیست 1الزامی و نصب لوله هواکش 2(نصب لوله هواکش4

 

 نفر دانشجو در ان سکونت دارند حداقل تعداد لوازم  62در یک طبقه از یک خوابگاه پسرانه که -37
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
ص معلولین در سایر طبقات دوش ،در صورت پیش بینی لوازم بهداشتی مخصو 8توالت ، و  7دستشویی،  7( 1

 خوابگاه ، الزامی به در نظر گرفتن لوازم بهداشتی مخصوص معلولین نیست

 دوش . از هر یک از لوازم بهداشتی حداقل یکی باید مخصوص معلولین باشد  7توالت و  6دستشویی ،  6(2

 مخصوص معلولین باشد  دوش ،  از هر یک از لوازم بهداشتی حداقل یکی باید 8توالت و  7دستشویی و  7(3

دوش ، در صورت پیش بینی لوازم بهداشتی مخصوص معلولین در سایر طبقات  7توالت و  6دستشویی و  6( 4

 خوابگاه الزامی به در نظر گرفتن لوازم بهداشتی مخصوص معلولین نیست 

 

در لوله کشی گاز  -38
1

4
psi   حاکم است فضای برای یک ساختمان تجاری با درزبندی معمولی شرایط زیر

متر مجاور یک انباری مواد غذایی خشک با  3متر مربع و ارتفاع  150آشپزخانه صنعتی با مساحت زیر بنای 

متر مکعب بر ساعت گاز طبیعی  15متر است ظرفیت مصرف کل آشپزخانه  3متر مربع و ارتفاع  100مساحت 

ک از گزینه های زیر درست است ؟ ارزش حرارتی است اگر بنابر تامین هوا از داخل برای اشپزخانه باشد کدامی

 در صد فرض شود  100کیلو کالری بر متر مکعب و راندمان وسایل گاز سوز  8600گاز 

سانتی متر مربع وجود  3400(  بین فضای آشپزخانه و فضای انباری باید یک دریچه هوا با حداقل سطح آزاد 1

 داشته باشد 

سانتی متر مربع  3400اری باید دو دریچه هوا هریک با حداقل سطح آزاد بین فضای آشپزخانه و فضای انب(2

 وجود داشته باشد 

 (فضای آشپزخانه به تنهایی برای تامین هوا کافی است3

 (وجود یک درب بین فضای آشپزخانه و انباری برای اطمینان از تامین هوا از داخل کفایت میکند 4

 

مطابق شکل دو دستگاه گازسوز یکی آبگرمکن و دیگری پکیج زمینی دارای دودکش مشترک میباشند  -39

 به ترتیب حداقل چند میلی متر باید باشد ؟ D2, D 3D,1قطرهای 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

  250و  150و 200(4 200و  100و 150(3 200و 150و150( 2  150و 100و  150(1

 

 10.000متر و میزان جریان گاز عبوری  800طول لوله گاز  10psiدر یک شبکه گازرسانی با فشار اولیه  -40

باشد  0.65و چگالی گاز  21.033Kg/cmفشار پایه  T=28808Kمتر مکعب در ساعت است در صورتی که 

 درصد در نظر بگیرید  10قطر نامی لوله باید حداقل چند اینچ باشد ؟افت فشار را 

1)6   2)4   3)3 

 

 فوت از سطح دریا ضریب اصالح چگالی هوا تقریبا چقدر است ؟ 3000فاع برای شهری در ارت -41

1 )0.84  2)0.89  3)0.95  4)0.81 

در شکل زیر کانال کشی هوای رفت به یک ساختمان کارگاهی نشان داده شده است تغییرات فشار سرعتی -42

 در این مجموعه کدامیک از حاالت مندرج در این شکل است ؟

 ( ج1

 ( الف2

 ب (3

 (د4
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

 

 

 

 

 

 

درصد را به  20درجه فارنهایت و رطوبت نسبی  45فوت مکعب هوا با دای  10.000شرایط میخواهیم  -43

در صد برسانیم هوا ابتدا از روی کویل پیش گرم عبور میکند و  50درجه فارنهایت و رطوبت نسبی  95دمای 

ی رطوبت زنی درجه فارنهایت برا 200سپس با رطوبت زن بخار به ان رطوبت زده میشود اگر از بخار با دمای 

بی تی یو بر  1150استفاده شود مقدار بخار مورد نیاز تقریبا چند پوند بر ساعت است ؟ آنتالپی تبخیر بخار اب را 

 پوند در نظر بگیرید محاسبات برای ارتفاع هم سطح دریا انجام شود 

1 )650  2)550  3)750  4)850 

 

 چند بی تی یو بر ساعت است ؟ در سوال قبل توان کویل گرمایی مورد نیاز تقریبا-44

1)540.000  2)610.000  3)470.000  4)720.000 

 

يف
شر

ای 
رس

شه 
اندي



کانیک                                                   اندیشه رسای شریف                                                                                                                                         1401شهریور  -طراحی م

 

  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
نفره قرار دارد حداقل ابعاد دریچه بازدید که در سمت  8آسانسور  2طبقه  10در یک ساختمان مسکونی  -45

 وزنه تعادل قرار میگیرد باید چند متر مربع باشد ؟

 یچه بازدیدی در این محل نصب شود(نباید هیچ در4  2×1(3 0.6×0.6(2 0.8×0.8(1

 

چرخ جاذب رطوبت  Process Flowکدام شکل فرایند ایده ال هوا در عبور از بخش فرایندی  -46

DesiccantWheel را نشان میدهد؟ 

 

 4(شکل4  3(شکل3  2(شکل2  1(شکل 1
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
شکل زیر شماتیک یک سیستم ایرواشر را نشان میدهد هوا در عبور از ایرواشر چه فرآیندی را طی میکند -47

 (ارتفاع محیط هم سطح دریا است )

 ( سرمایش و رطوبت زنی با دمای حباب تر ثابت1

 (سرمایش و رطوبت گیری 2

 (سرمایش و رطوبت زنی با افزایش دمای حباب تر 3

 نی با کاهش دمای حباب تر ( سرمایش و رطوبت ز4

 

 از محوط درختکاری شده حداقل باید چند متر باشد ؟ 5psiفاصله لوله گاز با فشار -48

 (محدودیتی ندارد 4  1.2(3  2(2  1(1

 

متر مکعب در ساعت و دیگری با ظرفیت  500مقرر است داخل کانالی دو لوله فوالدی گاز یکی با ظرفیت  -49

چگالی  30psiاجرا شود فشار اولیه گاز در هر دو لوله متر مکعب بر ساعت در کنار هم به صورت مدفون  1500

امیک از گزینه های زیر به ترتیب به متر است  کد 120درصد است طول هر لوله  10و افت فشار مجاز  0.65گاز 

 عنوان حداقل عرض و عمق کانال قابل قبول است ؟

 145و90(4  150و 100(3  140و80(2  150و 80(1

 

و Wطراحی اتاقک توالت معلولین به شکل زیر است کدامیک از گزینه های زیر به عنوان حداقل اندازه های  -50

L نتی متر است قابل قبول است ؟ اندازه ها بر حسب سا 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 

1)L=150 , W=90  2)L=250 , W=175 3) L=90 , W=120 4) L=220 , W=90 

 

 حداکثر جریان آب توالت در سرویس های بهداشتی یک مسجد چقدر باید باشد ؟ -51

 در هر ریزش لیتر  2(یک حالته 1

 لیتر در هر ریزش  6و  3(دو حالته 2

 لیتر در هر ریزش 8و  3( دو حالته 3

 لیتر در هر ریزش  6( یک حالته 4

 

واحد مسکونی دارد مفروض است هر واحد ساختمان به طور  4طبقه که هر طبقه ان  4یک ساختمان -52

نفر ساکن دارد برای این ساختمان مخزن ذخیره اب نصب شود مصرف هر واحد این ساختمان  4متوسط 

15SFU  است حداقل حجم مخزنV وله آب خروجی از مخزن بر حسب لیتر و قطر نامی لD  بر حسب میلی متر

 کدام است ؟ سیستم های بهداشتی با فالش تانک کار میکنند 

1 )D=40  , V=3600     2)D=32 , V=1000 

3)D=32 , V=36000     4)D=40 , V=4000 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
و قطر  D1ز میلی متر باشد حداقل قطر لوله سرری 40در سوال قبل اگر قطر نامی لوله اب ورودی به مخزن  -53

 بر حسب میلی متر به ترتیب کدام است ؟ 3Dو قطر لوله هواکش  2Dلوله تخلیه 

1 )=801=40  , D2=32  , D3D 

2)=651=32  , D2=32  , D3D 

3)=401=40  , D2=40  , D3D 

4)=801=40  , D2=40  , D3D  

 

ولت  400تبری بوسیله برق سه فاز تن  20توان مورد نیاز برای یکدستگاه چیلر تراکمی با ظرفیت واقعی  -54

 10آمپر است در صورتیکه بخواهیم مقدار افزایش دمای اب در کندانسور  32تامین میشود جریان برق کمپرسور 

در نظر  0.85را   COSϕدرجه فارنهایت باشد دبی اب در گردش کندانسور باید چند گالن در دقیقه باشد ؟

 اطراف صرفنظر کنید  بگیرید از خنک شدن کمپرسور توسط هوای

1)60  2)48  3)50  4)65 

 

فوت مکعب در دقیقه در  7000یک کانال عبور هوا از جنس ورق فوالدی گالوانیزه با حجم عبوری هوای  -55

اینچ است با فرض  20زیر سقف کاذب اجرا میشود به دلیل محدودیت ارتفاع سقف کاذب حداکثر ارتفاع کانال 

افت فشار 
𝑖𝑛𝑤𝑔

100𝑓𝑡
 برای هوا ضخامت ورق کانال حداقل باید چند میلی متر باشد ؟ 0.1 

1)1.25  2)0.6  3)1  4)0.75 

 

 حداقل باید چند فوت مکعب در دقیقه باشد ؟ –نفره میزان  500در یک سالن اجتماعات  -56

1)1500  2)1000  3)3750  4)2500 

 

 شتی کاسه توالت حداقل باید چند میلی متر باشد ؟فاصله مرکز لوله فاضالب کاسه توالت شرقی از دیوار پ -57

1 )200  2)--  3)220  4)— 
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
 

 کدامیک از موارد زیر از شرایط داوطلبا عضویت در هیات مدیره نظام مهندسی استان میباشد ؟ -58

سابقه ( دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته مورد نظر بعالوه حداقل دو سال 1

 فعالیت حرفه ای از تاریخ صدور پروانه اشتغال به کار در صالحیت پایه یک

(دارا بودن پروانه اشتغال به کار مهندسی پایه یک معتبر در رشته مورد نظر بعالوه حداقل یک سال سابقه 2

 از تاریخ صدور پروانه با عضویت در نظام مهندسی همان استان فعالیت حرفه ای 

 قل دو دوره آموزشی مصوب وزارت راه و شهرسازی پس از صدور پروانه اشتغال به کار (گذراندن حدا3

 (نداشتن هیچگونه سابقه تقلب در فعالیت های حرفه ای در پروژه عمرانی4

 

قانون  33کدامیک از مراجع زیر مکلف است تمامی وظایف و الزاماتی که به موجب ایین نامه اجرایی ماده  -59

نترل ساختمان بر عهده مالک ، طراح ، ناظر و مجری ساختمان نهاده شده است را به اطالع نظام مهندسی و ک

 متقاضی پروانه و سایر عوامل دخیل در طراحی ، نظارت و اجرای ساختمان برساند ؟

(شهرداری ها مراتب را به اطالع مالک و نماینده قانونی وی میرساند و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان 1

 ید مراتب را به اطالع طراح ، ناظر و مجری ساختمان برساندبا

 ( شهرداری ها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان 2 

 (شهرداری ها و ادارات کل راه و شهرسازی استان ها3

(سازمان نظام مهندسی ساختمان استان در قالب یک ابالغیه متحدالشکل مراتب را به اطالع عوامل دخیل در 4

 ساخت و ساز میرساند 

 

کدام گزینه در مورد مسئولیت صحت طراحی ، محاسبه و نظارت در مواردی که نقشه های تسلیمی به  -60

 و تعهد نظارت میشود صحیح است ؟مراجع صدور پروانه ساختمانی توسط اشخاص حقوقی امضا 

 (در کلیه موارد مسئولیت بر عهده مدیر عامل شخص حقوقی است 1
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  @ arsharif   44049200- 44975861 صادقیه، سیدخندانشعبات:    

 
(مسئولیت به عهده مدیر عامل یا رییس موسسه تهیه کننده نقشه است و امضای وی رافع مسئولیت طراح ، 2

ط امضا و یا تعهد محاسب و ناظر نخواهد بود مگر اینکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی دیگر در رشته مربو

 نظارت شده باشد 

 (در کلیه موارد مسئولیت فقط بر عهده طراح و ناظر میباشد 3

( مسئولیت فقط بر عهده هیات مدیره شخص حقوقی است مگر آنکه نقشه ها توسط اشخاص حقیقی امضا یا 4

 تعهد شده باشند . 
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