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توسعه آموزش عالی در کشور در سال های اخیر، موجب افزایش نیروی انسانی متخصص در سطح 

کشور گردیده که بعضا آموزش های دریافتی در دانشگاه ها دارای کیفیت چندانی نبوده و عدم 

 ارتباط کافی و کامل بین دانشگاه و صنعت باعث گردیده که بسیاری از این فارغ التحصیالن نیاز به

طی دوره های آموزشی تخصصی و حرفه ای در زمینه کاری خود داشته باشند. در همین راستا، مرکز 

با هدف ارتقای سطح علمی و  9731آموزشهای تخصصی کاربردی اندیشه رسای شریف از سال 

عملی فارغ التحصیالن دانشگاهی رشته های گوناگون صنعت ساختمان اقدام به برگزاری دوره های 

 کاربردی نموده است :آموزشی 

ویژگی های اصلی این آموزش ها به روز بودن، منطبق بر استاندارد های ملی و بین المللی، کاربردی 

و منطبق با نیاز صنعت ساختمان و استفاده از اساتید فوق العاده مجرب در تخصص های فنی بسیار 

از چنین آموزشهایی در این خاص می باشد. بر همین اساس انتشار کتب و جزوات آموزشی مورد نی

مرکز همواره توانسته است برای بسیاری از افرادی که امکان حضور در دوره های آموزشی را ندارند 

 مفید فایده باشند.

جلد تالیف شده است که توسط استاد ارجمند جناب آقای مهندس عرب صادق  2کتاب پیش رو در 

ر رشته تاسیسات برقی ساختمان بر اساس در زمینه آمادگی جهت آزمون های نظام مهندسی د

ساله ارایه آموزشهای تخصصی ویژه آمادگی آزمون ورود به حرفه بر اساس آخرین آزمون  91تجارب 

 در این مرکز، جمع آوری و تدوین گردیده است. 9713های برگزار شده تا سال 

مهندسی در رشته تاسیسات  استفاده از این کتاب نه تنها برای افرادی که قصد قبولی درآزمون نظام

برقی را دارند بسیار راه گشاست، بلکه با توجه به ارایه کاربردی مباحث حتی، مسیر  بسیار روشنی 

 از شیوه های گوناگون طراحی، نظارت و اجرا را برای خواننده در صنعت ساختمان به وجود می آورد.

ده و با تمام تالش صورت گرفته در با توجه به گستردگی مطالب و تخصصی بودن موضوعات ارائه ش

تهیه این اثر، در صورت ارائه نقطه نظرات و پیشنهادات در بهبود آن از طریق شماره تماس 

 در چاپ های بعدی مارا یاری فرمایید.  99491244-429

در پایان مجددا از زحمات استاد ارجمند آقای مهندس عرب صادق که با قلم توانای خود قبول 

این کتاب را نمودند قدر دانی می گردد، همچنین از همکاران دیگر موسسه که زحمت  زحمت تدوین

تایپ، ویرایش،بازبینی ادبی،طراحی جلد و سایر امور را به عهده داشته و با کمال دقت، در تهیه این 

 کتاب نقش داشته اند تشکر و امتنان فراوان دارد.

 

 

 با آرزوی موفقیت و سربلندی                                                                               

 مدیر چاپ و نشر موسسه اندیشه رسای شریف  

 

 

 سخن ناشر



 

 

 

 

آزمون های ورود به حرفه مهندسان)نظام مهندسی( همواره مورد توجه داوطلبین  با نام و یاد خدای مهربان 

محترم بوده است و پس از قبولی و اخذ پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی، مسیر جدیدی در آینده 

 اشتغال متخصصین و متقاضیان فعالیت حوزه نظام مهندسی باز می نماید. 

تعدد و متفاوت نظام مهندسی برگزار شده است و این آزمون ها مسیر مطالعه چندین سال اخیر، آزمون های م

 منابع آزمون را برای عزیزان داوطلب مشخص می نماید. 

برای قبولی، مرور سواالت ادوار قبل، بسیار مهم و کاربردی است و آنچه حائز اهمیت است، ارائه پاسخ نامه 

 ی داوطلبین عزیز است.مفهومی و تکیه به حل ابهامات قابل پیش بین

در این مقال، ارائه دهنده پاسخ نامه بایستی با چالش های داوطلبان محترم به صورت رودررو در کالس های 

 آمادگی آزمون نظام مهندسی آشنا باشد.

 و نیز از دانش آکادمیک و علمی و هم زمان کاربردی و صنعتی کافی برخوردار باشد.

تمام تجربیات کالسی و تدریس خود، چه در کالس های حرفه ای و تخصصی و  سعی شده در ارائه این کتاب از

چه کالس های دانشگاه و نیز سوابق حرفه ای خود در نظام مهندسی و کارشناسی رسمی دادگستری استفاده 

 نمایم.

این کتاب به دو بخش کلی طراحی و نظارت تقسیم شده است و جلد اول هر کدام از این دو بخش، شامل 

)پس از تفکیک کامل و رسمی آزمون  11و جلد دوم، آزمون های پس از اسفند  11مون های قبل از شهریور آز

نظارت و طراحی( می باشد تا داوطلبین محترمی که آزمون های قدیم را در اختیار دارند، مجبور به تهیه مجدد 

 ند.کل کتاب نشوند و فقط جلد دوم طراحی و جلد دوم نظارت را خریداری نمای

در این کتاب، طبقه بندی موضوعی مسائل آزمون انجام شده است و روش های حل به صورت درس مختصر و 

نکات مفهومی حاوی توضیحات تکمیلی می باشد تا در صورت تغییر سوال، داوطلبین از عهده حل سواالت 

 جدید نیز برآیند.

ره های نظام مهندسی و کارشناس رسمی موسسه اندیشه رسای شریف، با سابقه و قدمت خود در حوزه ی دو

سال فعالیت اخیر، شناسایی نموده است و آنها را به  22دادگستری، نیاز داوطلبین آزمون را در طی حدود 

 مؤلفین خود جهت اعمال در کتاب گوشزد نموده است.

شه رسای شریف از زحمات همه عزیزان که در این کتاب بنده را همراهی کردند و موسسه آموزشی و نشر اندی

 کمال تشکر را دارم.

 

 با تشکر مهدی عرب صادق                                                                  

 کارخانجاتمدرس نظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری 

 

 سخن مؤلف



 

 

 فصل اول

 ارتینگ های نیرو وسیستم
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فشار ضعیف از یک ور و تجهیزات تورمافاگر در پست برق برای تجهیزات فشار متوسط و ترانس -9

 باشد؟صحیح نمیهای زیر کدامی از گزینه ،و ایمنی( استفاده کنیم یالکترود زمین مشترک)حفاظت

یلد هادی روی الیه شهای ورودی و خروجی فشار متوسط هر کدام به طول یک کیلومتر با کابل( 9

 ی کابل و در تماس مستقیم با خاک نبیرو

کیلومتر  6فشار متوسط مدفون در زمین هر کدام حداقل  های ورودی و خروجیطول کابل( 2

  .باشد

  .کیلومتر باشد 6های ورودی و خروجی فشار متوسط مدفون در زمین مجموع طول کابل( 6

 .اهم باشد 9مشترک نباید بیشتر از  نت الکترود زمیممقاو( 4

 الزم به عنوان الکترود زمین در صورت وجود شرایط توان میهای زیر را از گزینه کدامیک -2

  ؟استفاده کرد

 ها ( اجزای فلزی سازه2   ها های هادی کابلغالف (9

  .( هر سه گزینه صحیح است4   ( لوله کشی آب )فلزی( 6

  ؟های زیر در خصوص نقطه خنثای فشار ضعیف صحیح استکدامیک از گزینه -7

  .الکترود زمین ایمنی وصل گرددنقطه خنثای فشار ضعیف باید به  (9

 عیف باید به الکترود زمین حفاظتی وصل گردد. ضنقطه خنثای فشار  (2

تواند به الکترود زمین مشترک حفاظتی ـ ایمنی میتحت شرایطی نقطه خنثای فشار ضعیف  (6

  .وصل گردد

 هر دو صحیح است. 6و  9های گزینه (4

 زیر صحیح است؟های یک از گزینهکدام -9

بندی این هادی باید از نوع افشان در صورت استفاده از هادی نوع لخت)بدون عایق( برای هم (9

 باشد. 

  بندی باید از نوع لخت)بدون عایق( باشد.همهادی  (2

 تواند از نوع هادی با عایق باشد.  بندی میهمهادی  (6

  ست.هر دو صحیح ا 6و  9های گزینه (4

 باشد؟ میهای زیر برای قسمت هادی بیگانه صحیح کدامیک از گزینه -5

 ها های فلزی ساختمانماشین ظرفشویی و قسمت (9

 رادیاتورها و ماشین لباسشویی  (2
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 آب و حرارت مرکزی  های فلزی گاز،لوله (6

  هر سه گزینه صحیح است. (4

  باشد؟میسمت )مدار( برقدار های زیر قکدامیک از گزینه -6

 های فازها + هادی خنثی + هادی حفاظتی هادی (9

 های فازها + هادی خنثی هادی (2

 های فازها هادی (6

 خنثی  –های فازها + هادی حفاظتی هادی (4

  شود؟میوصل بدنه هادی به ترمینال اصلی اتصال زمین توسط چه هادی انجام  -3

 ( هادی حفاظتی 2    هادی اتصال زمین  (9

 هر دو صحیح است. 2و  9های گزینه (4    بندی هم( هادی 6

 باشد؟  الزامی می ITبرای کدامیک از کاربردهای زیر استفاده از سیستم  -1

 ذوب فلزات  (9

 های عمل( اتاق2

 های روشنایی ایمنی در تاالرهای همایشچراغ (6

  سه گزینه صحیح است. هر (4

رشته سه فازی وارد تابلو توزیع یک واحد  9هرگاه کابل  TN-C-Sدر یک سیستم نیرو از نوع  -1

 شود:  نماید، پریز و تجهیزات ثابت( تغذیه می مسکونی که مصارف نهایی )روشنایی،

در تابلو  PEو  Nهای تابلو متصل شده و ارتباط شینه PE کابل مستقیماً به شینه PEN هادی( 9

  گردد.میبرقرار  Jumperیا 

شینه  به کابل PENبوده و هادی  PEتابلو توزیع فاقد شینه حفاظتی  رشته است، 4چون کابل ( 2

PEN  یابد.میدر تابلو اتصال  

در تابلو  PEو  Nهای تباط شینهتابلو متصل شده و ار Nکابل مستقیماً به شینه  PENهادی ( 6

 گردد. میبرقرار  Jumperیا 

دو  Nو  PEهای در تابلو متصل شده و هیچ ارتباطی بین شینه PEکابل به شینه  PENهادی ( 4

 گردد. تابلو برقرار نمی

ای بتوان ثابت نمود که مقاومت اتصال اتفاقی بین هادی فاز سیستم نیرو و جرم اگر در منطقه -94

تواند حداکثر مقاومت الکتریکی نقطه خنثی می آنگاه مجری مقررات اهم باشد، 94 ی زمین،کل

  سیستم نیرو به نسبت به جرم کلی زمین را چه مقدار اعالم نماید؟

 اهم  2همواره ( 4  اهم 92 (6  اهم 2/6( 2  اهم 1/2 (9
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 پاسخ سؤاالت فصل اول

  1پاسخ سوال : 

اگر یکی از دو سیسات برقی أراهنمای طرح و اجرای ت 966در صفحه  2p4-2-1در بند  IECطبق 

 پست ترانسفورماتور کافی خواهد بود:  برایشرط زیر برقرار باشد؛ احداث تنها یک الکترود زمین 

 وهای متصل به پست اعم از فشار قوی و ضعیف دارای زره فلزی بوده اگر همه یا قسمتی از کابل الف(

 ؛کابلها یک کیلومتر یا بیشتر باشدوصل به زمین باشند و طول کل اینگونه 

  های هادی پست نسبت به جرم کلی زمین از یک اهم تجاوز نکند.اگر مقاومت بدنه ب(

 هنگامی در تماس با زمین به حساب  به زره یا با غالف فلزی دیگر،: کابلهای مجهز یادآوری

پوشش نهایی از کنف  نداشته باشند. آیند که پوشش یا غالف عایق مانند غالف پالستیکی،می

اند و اتیلنی عایقکه غالف پالستیکی یا الستیکی یا پلیدر حالی آید،عایق به حساب نمی قیراندود،

در سالهای اخیر نوعی غالف نیم هادی  گونه کابلها در تماس با زمین نخواهد بود.ره اینبنابراین ز

  پالستیکی به بازار آمده که مزایای غالف پالستیکی و تماس با زمین را یکجا دارد.

 MVورودی و خروجی اگر همه خطوط  ،96مبحث 962در صفحه  4-6-92-9نیز طبق بند پ

کمتر نباشد برای هر دو  km6طول هر یک از خطوط قبل از پست  پست همگی کابلی باشند و

 شود. منظور ایمنی و حفاظت سیستم از یک الکترود مشترک استفاده می

  صحیح است. 7لذا گزینه 

  2پاسخ سوال : 

 سیسات برقیأراهنمای طرح و اجرای ت 994در صفحه  412طبق بند 

 به قرار زیر است:  الکترودهای موجود شناخته شده

 ؛  های هادی کابلهاغالف -

 ها ؛ اجرای فلزی سازه -

 های بتنی ؛ سپرهای فلزی و میلگردهای شمع -

 کشی آب ؛ لوله -

 های فلزی دیگر کشیلوله -

هرگونه تاسیسات زیرزمینی فلزی که در تماس با زمین بوده و مانعی برای استفاده از آن به  -

  اشته باشد.عنوان الکترود زمین وجود ند

  صحیح است. 9لذا گزینه  
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  3پاسخ سوال : 

 .الکترود الزامی است 2در پست هایی که احداث ، 96مبحث 969در صفحه  6-2-92-9مطابق بند پ

فشار  PEN تر قرار دارد نقطهنقطه ای دورالکترود حفاظتی در اطراف پست و الکترود ایمنی در 

 ضعیف به الکترود ایمنی وصل می شود.

ایمنی الکترود مستقل حفاظتی و  2اگر احداث ، 96مبحث  969در صفحه  6-6-92-9مطابق بند پ و

 9الکترود باید مقاومت  ممکن نباشد می توان برای هر دو منظور از یک الکترود استفاده نمود و لزوماً

 داشته باشد.

  صحیح است. 9گزینه لذا  

  4پاسخ سوال : 

های لخت )بدون  ها از انواع هادیبندیچنانچه برای هم ،96مبحث  1-9مربوط به پ  2طبق یادآوری 

  این هادی نباید از نوع افشان باشند. عایق( استفاده شود،

  صحیح است. 7لذا گزینه  

  5پاسخ سوال : 

سیسات الکتریکی أجزء ت؛ قسمت های هادی بیگانه، 96مبحث  6در صفحه  99-6-6-96مطابق بند 

ولی قادر است پتانسیل زمین را در معرض تماس قرار دهد و در اثر خطای اتصالی برق دار نمی باشد 

 شود.

 کف ها و دیواره های عایق و ...، اسکلت فلزی ساختمان ،حرارتی و گاز، بآمثل لوله های فلزی 

  ند.دار قرار ندارهای فاز برق آن بخشی از تأسیسات فلزی است که در آن هادی هادی بیگانه،پس 

  صحیح است. 7لذا گزینه  

  6پاسخ سوال : 

هادی برق دار هر سیم یا هادی دیگری است که با  ،96مبحث  6در صفحه  92-6-2-96مطابق بند 

گیرد و شامل هادی خنثی نیز می باشد  ن در بهره برداری مورد استفاده قرار میآنیت برق دار شدن 

 شود. شامل نمی PENولی بطور قرار دادی 

  صحیح است. 2گزینه لذا  

  7پاسخ سوال : 

 96 مبحث 912در صفحه  4-4-2-9و شکل پ  96 مبحث 6 در صفحه 94-6-2-96مطابق بند 



 09|   سیستم های نیرو و ارتینگ : اول فصل 

 اندیشه رسای شریف 

 

  صحیح است. 2لذا گزینه  

 8 پاسخ سوال : 

اهنمای کتاب ر 216در صفحه  99-1-629و بند  96 مبحث 941در صفحه  6-9-9مطابق بند پ

 عبارتند از:  ITبه طور کلی موارد استفاده از سیستم  سیسات برقی،أطرح و اجرای ت

 ها های عمل و نظایر آن در بیمارستاناتاق .9

  های روشنایی ایمنی در تاالرهای همایش و نظایر آن.چراغ .2

 ها ز و زیرزمینی و تونلمعادن روبا .6

های تولیدی که قطع برق در آنها ممکن است تولید خسارت زیاد کند مثل: صنایع سیستم .4

تجهیزات  سازی،صنایع مهمات صنایع شیمیایی، ها،نیروگاه ذوب فلزات، ها،کوره تولید شیشه،

  ای.ات صنعتی زنجیرهعملی مدارهای کنترل، تغذیه کامپیوترها، ها و انجام آزمایش،آزمایشگاه

  صحیح است. 9لذا گزینه  

 

 9 پاسخ سوال : 

  به صورت زیر است. TNCSدیاگرام سیستم 
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 اندیشه رسای شریف

 
سیسات جدا شوند نباید أدر نقطه ای از ت PEو  Nاگر  96مبحث 941در صفحه  1-2-9پ مطابق بند

متصل می   PEبه شینه  PENبه یکدیگر متصل شوند و در نقطه تفکیک در هیچ نقطه ای مجدداً

 شوند.

 به یکدیگر متصل می شوند. Jumperتوسط  PE  و Nشود  شین  وری میآیاد 

  صحیح است. 9لذا گزینه  

  11پاسخ سوال : 

هر گاه بر ای ناظر رسمی مقررات ثابت شود که در  ،96مبحث  944در صفحه  9-2-9 مطابق بند پ

مجری می تواند به جای ، اهم بیشتر باشد 6و زمین از  ( بین فازREیک منطقه مقاومت اتصال اتفاقی )

 ورد.آاهم مقاومت مجاز را از رابطه مقابل بدست  2
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  صحیح است. 9لذا گزینه  

  11پاسخ سوال : 

نیرو و منابع تغذیه مورد های سیستم، )بیمارستان ها( 41نشریه  4 صفحه در 9-6-6مطابق بند 

اب انتخ S – TN، IT، TT باید متناسب با موارد کاربری از انواعسیسات برق بیمارستان أاستفاده در ت

زیرا به خاطر وجود تجهیزات  مجاز نخواهد بود. TNCS و TNCهای استفاده از سیستم شود.

 فرین نباشد.آمشکل  EMC و EMIباشد تا پدیده  TNSالکترونیکی حساس بایستی 

  صحیح است. 9لذا گزینه  


