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 -1کدام مورد در خصوص کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت هستند صحیح است؟
 )1حق کارشناسی در دعاوی دولتی را ندارند.
 )2حق کارشناسی در دعاوی دستگاه متبوع خود را ندارند.
 )3حق کارشناسی در دعاوی دولتی را ندارند ،مگر آنکه مرضی الطرفین باشد.
 )4حق کارشناسی در دستگاه متبوع خود را ندارند ،مگر آنکه مرضی الطرفین باشد.
• پاسخ صحیح گزینه ()4؛

کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولتی یا شرکتهای دولتی و وابسته به دولت یا شهرداریها
یا سایر نهادهای عمومی غیردولتی و یا سایر شرکتهای دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر
صریح نام است ،میباشند ،نمیتوانند در دعاوی و سایر امور مستلزم امر کارشناسی رسمی که مربوط به دستگاه
متبوع آنهاست به عنوان کارشناس رسمی مداخله و اظهارنظر کنند مگر اینکه در آن رشته کارشناس رسمی
دیگری وجود نداشته و یا مرضیالطرفین باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً
ملزم به اظهار نظر باشد.
 ارجاع :ماده  33قانون کارشناسان رسمی دادگستری و درسنامه کارخانجات (فصل )9 -2هر گاه کارشناس رسمی با سوءنیت در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی ،تمام
ماوقع را ذکر نکند ،مرتکب کدام جرم شده است؟
 )1دخالت در امور قضایی
 )2خیانت در امانت
•

 ) 2جعل در اسناد رسمی
 )4گزارش خالف واقع

پاسخ صحیح گزینه ()2؛ هرگاه کارشناس رسمی با سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناسی بر خالف واقع

چیزی بنویسد و یا در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر
خالف واقع چیزی ذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسمی محسوب می گردد.
 ارجاع :ماده  37قانون کارشناسان رسمی دادگستری و درسنامه کارخانجات (فصل )9 -3اگر شخصی در دو رشته تحصیل کرده و دارای تخصص باشد ،آیا می تواند در هر دو رشته پروانه
کارشناسی دریافت کند؟
)1
)2
)3
)4
•

بلی ،در صورت برخورداری از شرایط و صالحیت های قانونی امکان پذیر است.
بلی ،با تجویز شورای عالی کارشناس رسمی دادگستری امکانپذیر است.
خیر ،صدور پروانه فقط برای یک رشته ممکن است.
بلی ،اما او فقط در یک رشته می تواند فعالیت کند.

پاسخ صحیح گزینه ()3؛ صدور پروانه برای کارشناسان رسمی فقط برای یک رشته کارشناسی مجاز است.

 ارجاع :ماده  38قانون کارشناسان رسمی دادگستری و درسنامه کارخانجات (فصل )9@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 -4تصمیمات مرکز وکالء قوه قضائیه قابل اعتراض در کدام مرجع است؟
 )1هیئت نظارت
•

 )2دیوان عدالت اداری

 )3دادگاه عمومی

 )4شورای عالی

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ آراء و تصمیمات مرکز قابل اعتراض در هیأت نظارت بوده و قابل رسیدگی در دیوان

عدالت اداری نیست.
 ارجاع :ماده  3آئین نامه اجرایی ماده مرکز کارشناسان رسمی قوه قضائیه و درسنامه کارخانجات (فصل )9 -5اگر کارشناسی در مرحله بدوی یک پرونده اظهار نظر کرده باشد و در مرحله تجدید نظر آن پرونده،
همان کارشناس به عنوان عضوی از هیات کارشناسی تعیین شود ،تکلیف چیست؟
 )1باید رسیدگی واظهار نظر کند.
 )2باید از قبول کارشناسی امتناع کند.
 )3باید از قبول کارشناسی امتناع کند ،مگر آنکه کارشناس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد.
 )4باید از قبول کارشناسی امتناع کند ،مگر آنکه بخواهد نظری متفاوت از نظر قبلی خود بدهد.
•

پاسخ صحیح گزینه ()2؛ ماده  91قانون آئین دادرسی مدنی :دادرس (کارشناس) در موارد زیر باید از رسیدگی

امتناع نموده (جهات رد کارشناس) و طرفین دعوا نیز میتوانند او را رد کنند ⇦ بند (ت) :دادرس (کارشناس)
سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد
 ارجاع :بند (د) ماده 91ق.آ.د.م و بند (ت) ماده  421ق.آ.د.ک و درسنامه کارخانجات (فصل )9 -6اگر کارشناس نظریه خود را به دادگاه تسلیم کند وشخصی که باید حق الزحمه او را بپردازد ،بعد از
اخطار دادگاه از پرداخت خودداری کند ،تکلیف وصول حق الزحمه کارشناسی چیست؟
)1
)2
)3
)4
•

کارشناسی از عداد ادله خارج می شود.
کارشناس باید برای وصول بقیه مبلغ در دادگاه صالحه طرح دعوی کند.
کارشناس باید برای وصول بقیه مبلغ در همان دادگاه طرح دعوی کند.
دادگاه در همان پرونده دستور وصول حق الزحمه را صادر می کند.

پاسخ صحیح گزینه ()4؛ ماده  264قانون آئین دادرسی مدنی :دادگاه حقالزحمه کارشناس را با رعایت کمیت و

کیفیت و ارزش کار تعیین میکند .هرگاه بعد از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حقالزحمه تعیین شده
متناسب نبوده است ،مقدارآن را بطور قطعی تعیین و دستور وصول آن را میدهد.
 ارجاع :ماده  264ق.آ.د.م و ماده 157ق.آ.د.ک و درسنامه کارخانجات (فصل )9 -7اگر دادگاه کارشناس را برای اظهار نظر اولیه یا تکمیل نظریه خود دعوت کند ولی کارشناس در
مهلت مقرر اقدام الزم را انجام نده ،تکلیف چیست؟
 )1در هر دو فرض ،موضوع به کارشناس دیگری ارجاع می شود.
 )2در هر دو فرض کارشناس جلب می شود.
 )3در فرض اول موضوع به کارشناس دیگری ارجاع می شود و در فرض دوم کارشناس جلب می شود.
@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 )4در فرض اول کارشناس جلب می شود و در فرض دوم به کارشناس دیگری ارجاع می شود.
•

پاسخ صحیح گزینه ()3؛ ماده  262قانون آئین دادرسی کیفری :هرگاه کارشناس ظرف مدت معین نظر خود را

کتباً تقدیم دادگاه ننماید ،کارشناس دیگری تعیین میشود ........و تخلف کارشناس را به مرجع صالحیت دار
اعالم میدارد.
ماده  :263درصورت لزوم تکمیل تحقیقات یا اخذ توضیح از کارشناس ،دادگاه موارد تکمیل و توضیح را در
صورتمجلس منعکس و به کارشناس اعالم و کارشناس را برای ادای توضیح دعوت مینماید .در صورت عدم
حضور ،کارشناس جلب خواهد شد.
 ارجاع :ماده  262و  263ق.آ.د.م و درسنامه کارخانجات (فصل  :9قوانین ومقررات کارشناسی رسمی) -8مهلت کارشناس برای اظهار نظر چگونه است؟
 )1در قانون مندرج است وتوسط قاضی قابل تمدید است.
 )2توسط قاضی تعیین می شود و توسط وی قابل تمدید است.
 )3توسط قاضی تعیین می شود و توسط قاضی یا طرفین قابل تمدید است.
 )4در قانون مندرج است و توسط قاضی یا طرفین ،برای یکبار قابل تمدید است.
• پاسخ صحیح گزینه ()2؛

ماده  159قانون آئین دادرسی کیفری :بازپرس هنگام ارجاع موضوع به کارشناس ،مهلت معین را برای اعالم نظر
وی مشخص میکند .در مواردی که اظهارنظر مستلزم زمان بیشتر باشد ،کارشناس باید ضمن تهیه و ارسال
گزارشی از اقدامات انجام شده ،با ذکر دلیل ،تقاضای تمدید مهلت کند که در این صورت ،بازپرس میتواند برای
یک بار مهلت را تمدید کند.
 ارجاع :ماده 159ق.آ.د.ک و درسنامه کارخانجات (فصل  :9قوانین و مقررات کارشناسی رسمی) -9اگر یک حوزه فاقد کارشناس رسمی دادگستری در زمینه خاص باشد ،تکلیف چیست؟
 )1بازپرس باید از میان کارشناسان رسمی حوزه مجاور انتخاب کند و اگر مقدور نباشد از بین اهل خبره انتخاب
کند.
 )2بازپرس باید از میان اهل خبره انتخاب کند و اگر مقدور نباشد از بین کارشناس رسمی حوزه مجاور انتخاب
کند.
 )3بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی حوزه مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
 )4بازپرس باید از میان کارشناسان حوزه مرکز استان انتخاب کند.
•

پاسخ صحیح گزینه ()3؛ ماده  156قانون آئین دادرسی کیفری -تبصره :2اگر حوزهای فاقد کارشناس رسمی

دادگستری است یا به تعداد کافی کارشناس رسمی دادگستری ندارد و یا در دسترس نیست ،بازپرس میتواند از
میان کارشناسان رسمی آن رشته در حوزه قضائی مجاور یا اهل خبره انتخاب کند.
 ارجاع :ماده 156ق.آ.د.ک -تبصره 2و درسنامه کارخانجات (فصل  :9قوانین و مقررات کارشناسی رسمی)@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 -10آیا نظر کارشناس مرضی الطرفین قابل اعتراض است؟
 )1نظر او قابل اعتراض نیست ،مگرآنکه خالف اوضاع و احوال مهم قضیه باشد.
 )2نظر او قابل اعتراض نیست ،مگرآنکه کارشناس رسمی دادگستری نباشد.
 )3نظر او قابل اعتراض نیست و قطعی است.
 )4نظر او قابل اعتراض است.
• پاسخ صحیح گزینه ()4؛

ماده  268ق.آ.د.م« :طرفین دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر میشود ،میتوانند قبل از اقدام
کارشناس یا کارشناسان منتخب ،کارشناس یا کارشناسان دیگری را با تراضی انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند.
دراین صورت کارشناس مرضیالطرفین به جای کارشناس منتخب دادگاه برای اجرای قرار کارشناسی اقدام
خواهد کرد .کارشناسی که به تراضی انتخاب می شود ممکن است غیر از کارشناس رسمی باشد».
ماده  260قانون آئین دادرسی مدنی ...... :وصول نظر کارشناس به طرفین ابالغ خواهد شد ،طرفین میتوانند
ظرف یک هفته از تاریخ ابالغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با مالحظه نظر کارشناس چنانچه مطلبی دارند نفیاً
یا اثباتاً بطور کتبی اظهار نمایند.
 ارجاع :ماده  260و  268ق.آ.د.م و درسنامه کارخانجات (فصل  :9قوانین و مقررات کارشناسی رسمی) -11قیمت پکیج  M24FFایران رادیاتور در سال  1400چقدر می باشد؟
 7.5 )1میلیون تا 8.5
 9.5 )3تا  10.5میلیون

 8.5 )2تا  9.5میلیون
 10.5 )4تا  11.5میلیون

• پاسخ صحیح گزینه ()1؛ براساس لیست قیمت پکیج های ایران رادیاتور در سال  ،1400قیمت پکیج M24FF

برابر با  8/200/000تومان می باشد.
 ارجاع :لیست قیمت شرکت ایران رادیاتور -12کدام جزو هزینه باالسری نیست؟ (مشابه)
 )1هزینه شرکت در مناقصات
 )2تضمین اجرای تعهدات

 )2تضمین شرکت در مناقصه
 )4تضمین حسن انجام کار

• پاسخ صحیح گزینه ()1؛

هزینه های باالسری عمومی عبارتند از هزینه های دفترمرکزی شامل :حق بیمه ها ،هزینه دستمزد نیروی
انسانی ،تامین وسایل نقلیه دفتر مرکزی ،ارزش سرمایه گذاری یا اجازه محل دفتر مرکزی ،نگهداری و استهالک
دفتر مرکزی ،بهای آب ،برق ،و سوخت ،مخابرات ،عوارض شهرداری ،پذیرایی و آبدارخانه ،تهیه لوازم التحریر و
ملزومات ،فتوکپی و چاپ نقشه ،تهیه اسناد برای شرکت در مناقصه ها ،هزینه ضمانت نامه شرکت در مناقصه و
هزینه های متفرقه ،شامل مسائل حقوقی و قضایی ،نشریات ،عضویت در مجامع و مانند آنها.
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ پیمانها و پیمانکاری تأسیسات؛ بخش ( 4-20فهرست بها)@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 -13تعریف بهای واحد آن قلم کار....
 )1نرخ پیمان
•

 )2ضریب باال سری

 )4مبلغ پیمان

 )3ضریب پیمان

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ نرخ پیمان ،در مورد هر یک از اقالم کار عبارت است از بهای واحد آن قلم در فهرست
بهای منضم به پیمان با اعالم ضریب پیمان و ضریب های پیش بینی شده در فهرست بها و مقادیر کار است.

 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ پیمانها و پیمانکاری تأسیسات؛ بخش ( 1-20پیمان) -14در کدام سیستم استفاده از  RCDمجاز نیست؟ (تکراری)
TNS )1
•

TNC-S )2

TT )4

TNC )3

پاسخ صحیح گزینه ()3؛ در سیستم  TN-Cدر عملکرد عادی شبکه از سیم مشترک ارت-نول ( )PENجریانی
عبور میکند و اختالف ولتاژی بر روی آن ایجاد میشود که باعث میشود تا جریان به شبکه همبندی شامل بدنه
هادی تجهیزات ،بدنه هادیهای بیگانه ،شیلد کابلهای جریان ضعیف و  ...نشت کند و به دلیل نشت جریان از
نول به شبکه همبند زمین شده ،در سیستم  TNCجریان فاز و نول در عملکرد عادی شبکه برابر نمیباشد و از
آنجا که اساس کار کلیدهای  ،RCDمقایسه جریانورودی با جریان خروجی (فاز یا فازها با نول) کلید میباشد

بنابراین در این سیستم نمیتوان از کلید حفاظت جریان نشتی  RCDاستفاده کرد.
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ حفاظت الکتریکی تأسیسات؛ بخش ( 5-2-4کلید حفاظت جان )RCD -15قیمت هر کیلو سیم مسی چه میزان می باشد؟
 200-250 )1هزار تومان
 300-350 )3هزار تومان
•

 250-300 )2هزار تومان
 350-400 )4هزار تومان

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ قیمت هر کیلو سیم مسی در شهریور ماه  1400در رنج  200تا  240هزار تومان است.

 -16رایج ترین پارامتر های مهم انتخاب دی وی ار ) (DVRکدام است؟
 )1تعداد ورودی و ظرفیت قابل پشتیبانی هارد
•

)2

)3

)4

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ دستگاه ضبط تصاویر  ،DVRدستگاهی است که تصاویر آنالوگ را از دوربین دریافت

کرده و پس از تبدیل آنها به دیجیتال ،آنها را ضبط میکند.
پارامترهای مهم در انتخاب یک سیستم مدار بسته عبارتند از -1 :تعداد کانالهای ورودی  -2مدت زمان ضبط
(ظرفیت هارد دیسک)  -3نوع نمایش تصاویر (ماتریس نمایش کانال ها)  -4تعداد فریم قابل ضبط در ثانیه
 -5موشن دتکشن (تشخیص حرکت)  -6مشاهده و تنظیم از راه دور
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ تاسیسات جریان ضعیف؛ بخش ( 3-9سیستم مدار بسته) -17کدام پروتکل هم ارتباط با سیم و هم فرکانس رادیویی را پشتیبانی میکند؟
Insteon )1

knx )2

ZigBee )3

@KarshenasiRasmiGroup_TK

x10 )4

@KarshenasiRasmi_TK
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پاسخ صحیح گزینه ()1؛پروتکل  ZigBeeاز فرکانس رادیویی و استاندارد بی سیم برای برقراری ارتباط استفاده
میکند .پروتکل  Insteonترکیبی از فن آوری های بی سیم و سیمی است که به عالوه در زمینه فعاالن
اتوماسیون خانگی ،آنرا منحصر به فرد می سازد .پروتکل های اتوماسیون خانگی سیمی مانند  UPBو  X10از
سیم کشی موجود در خانه برای برقراری ارتباط استفاده می کنندKNX .یک استاندارد بر مبنای مدل  OSIبوده
و یک پروتکل ارتباطی شبکه کابلی است که در خانههای هوشمند بهکار میرود.

 -18روش راه اندازی موتور سه فاز با برق تک فاز کدام مورد زیر است؟
)2

)1

)3

)4

• پاسخ صحیح گزینه ()1؛

با کمک خازن روغنی و با انتخاب ظرفیت مناسب میتوان این نوع موتور را در شبکه
برق تکفاز راهاندازی نمود .بوبین هر فاز موتور سهفاز القایی  ،380vتحمل ولتاژ  220vرا
دارد ،پس اگر چنین موتوری بخواهد با برق تکفاز راهاندازی گردد ،باید بطور مثلث به
مدار اتصال داده شود تا ولتاژ اعمال شده به هر بوبین آن  220vباشد .همچنین برای
اتصال موتور سه فازی با ولتاژ  220/125vبه برق تکفاز باید آنرا بصورت ستاره به شبکه متصل نمود.
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ ماشین های الکتریکی؛ بخش ( 10-4-8موتورهای الکتریکی سه فاز در )... -19حداکثر دمای آبگرم در وان ،دوش ،دستشویی ،سینک چند درجه هست؟
 49 , 43 , 40 )1و 60

 43 , 43 , 49 )2و 60

 43 , 49 , 43 )3و 60

)4

• پاسخ صحیح گزینه ()2؛

حداکثر دمای آب گرم مصرفی لوازم بهداشتی در نقطه خروج آب از شیر ،جز در ساختمانهای ویژه ،باید برابر
ارقام زیر کنترل شود :وان  49درجه سلسیوس ،دوش  43درجه سلسیوس ،دستشویی  43درجه سلسیوس و
سینک آشپزخانه  60درجه سلسیوس.
 ارجاع :مبحث  16مقررات ملی ساختمان ⇦ بخش  8 -3-16ب (لوله کشی آب گرم مصرفی) -20در چه صورتی سایز کابل فاز و نول هم اندازه می بایست باشند؟ (مشابه)
)1
)2
)3
)4
•

هارمونیک سوم جریان بیش از 15درصد باشد
هارمونیک سوم جریان بیش از  25درصد باشد
هارمونیک ولتاژ بیش از 15درصد باشد
هارمونیک ولتاژ بیش از 25درصد باشد

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ اگر میزان هارمونیک سوم جریان یک مدار بیش از مقدار  15%باشد ،مقطع نول یا

هادی حفاظتی– خنثی ( )PENدر این مدار حداقل باید برابر مقطع فاز در نظر گرفته شود.
 -ارجاع :مبحث  ⇦ 13بخش  2-12-1 -7-13و درسنامه جامع تاسیسات ⇦ بخش ( 4-3الزامات تاسیسات )....

@KarshenasiRasmiGroup_TK

@KarshenasiRasmi_TK
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 -21کدام یک از موارد زیر خارج از شمول مبحث  14مقررات ملی ساختمان می باشد؟
 )1لوله کشی آب خنککننده کندانسور
 )3لوله کشی سیستم تبرید
•

 )2لوله کشی آب تقطیر بخار
 )4لوله کشی سیستم بخار

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ در تاسیسات مکانیکی ساختمان ،لوله کشی های زیر باید طبق الزامات مندرج در

فصل  10مبحث  14انجام بگیرد -1 :لوله کشی آب گرم کننده  -2لوله کشی بخار  -3لوله کشی چگالیده بخار
 -4لوله کشی آب سرد کننده  -5لوله کشی آب خنک کننده کندانسور
لوله کشی سوخت مایع در فصل  12و لوله کشی سیست تبرید نیز در فصل  13از مبحث  14بیان شده است.
 ارجاع :مبحث  14مقررات ملی ساختمان ⇦ بخش  1 -10-14و بخش  3-12-14و بخش 7-13-14 -22فرمول فواصل بست کابل های روپوش فلزی کدام است؟
20D )1
•

35D )2

9(d+D) )4

8(D+d) )3

پاسخ صحیح گزینه ()2؛ فاصله بست ها یا بازوهای تکیه کابل در نصب افقی نباید از مقادیر زیر بیشتر باشد:
کابل های دارای نوعی روپوش فلزی D×35 :و کابل های بدون روپوش فلزیD×20 :

 Dقطر خارجی کابل میباشد.
 ارجاع :مبحث  ⇦ 13بخش ( 2 - 2 -7-13کابل وکابل کشی) و درسنامه جامع تاسیسات ⇦ بخش 7-3 -23ضریب جریان اسمی کلیدها با توجه به نوع بارهای با ضریب قدرت واحد برای بارهای با ضریب
قدرت سلفی و ضریب قدرت خازنی که قطع و وصل نماید به ترتیب عبارتند از:
 1/25 )1و 1/5

1/25 )3و 2

 2 )2و 1/25

 2 )4و 1/5

• پاسخ صحیح گزینه ()3؛
•

جز در مواردی که استاندارد ساخت کلید به نحوی دیگر مشخص کرده باشد ،جریان اسمی کلیدها ،با توجه به
نوع باری که قطع و وصل میکنند ،باید برابر یا بزرگتر از مقادیر ذکر شده در زیر باشند :الف) برای بارهای با
ضریب قدرت واحد (المپهای رشته ای و نظایر آن) = جریان مصرف
ب) برای بارهای با ضریب قدرت راکتیو (موتورها و نظایر آن) =  1/25برابر جریان مصرف
پ) برای بارهای با ضریب قدرت خازنی (کاپاسیتیو) و مواردی نظیر المپهای تخلیه در گاز (از قبیل المپهای
فلورسنت ،گازی ،بخار سدیم ،بخار جیوه ،متال هالید و غیره) با خازن های تصحیح ضریب قدرت و موتورهای با

راهاندازی خازنی و نظایر آن= 2برابر جریان مصرف
 ارجاع :مبحث  ⇦ 13بخش ( 2-2 -8-13کلیدها) و درسنامه جامع تاسیسات ⇦ بخش ( 4-3الزامات )... -24سیم مناسب برای ولتاژ 3۸0/230و مناسب برای سیم کشی زیرگچی و حمام منازل و هتل ها کدام
است؟ (مشابه)
NYIF )1

NYZ )2

NYAB )3

@KarshenasiRasmiGroup_TK

NYAF )4
@KarshenasiRasmi_TK
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پاسخ صحیح گزینه ()1؛ سیم  NYIFمناسب برای ولتاژ نامی  220-380ولت و در محیط های خشک درون گچ

کاری یا زیر آن استفاده می شود .سیم  NYZبا ولتاژ نامی  300-200ولت مخصوص روشنایی ولوازم خانگی می
باشد .سیمهای  NYAسیمهای با ولتاژ نامی  450-750ولت می باشند که جهت محیط های خشک و درون لوله
به صورت روکار و توکار استفاده می شوند.
 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ سیم و کابل تأسیسات؛ بخش ( 1-3سیمهای مصرفی پرکاربرد) -25نصب شیر گاز  5میلیمتر بر روی لوله  50و  100میلیمتر مجاز هست؟
 )1خیر
•

 )3با اتصال تبدیل مجاز است

 )2محدودیت ندارد

 )4بله

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ نصب شیر  50میلیمتر ( 2اینچ) بر روی لوله با قطر 50تا  100میلیمتر ( 2تا  4اینچ) با

استفاده از تبدیل مجاز است.
 ارجاع :مبحث  ⇦ 17بخش  3-2-5-17ب (شیرها) -26ظرفیت پله برقی به ازاء عمق پله 30سانت دو نفرروی پله سرعت  0.5متر بر ثانیه را حساب کنید.
(تکراری)
600 )1
•

6000 )2

12000)4

1200)3

پاسخ صحیح گزینه ()4؛ عمق پله برقی( 0/3 )Tمتر میباشد و از آنجا که در هر پله  2نفر ایستادهاند پس k =2
= 12000 p/h

 -ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦

0.5×3600×2
0.3

=

𝑘×𝑉×3600
𝑇

= 𝑡𝐶 ظرفیت جابجایی افراد در ساعت

آسانسور و پلکان برقی؛ بخش ( 6-10پلکان برقی و پیادهرو متحرک)

 -27حریم لوله گاز در مجاورت تاسیسات زیر زمینی موازی-متقاطع و پایه دکلها و تیرهای برق و
خطوط هوایی انتقال نیرو با ولتاژ  220الی  3۸0موازی و متقاطع چه قدر هست؟ (تکراری)
1 )2متر در مسیر موازی و 0.5متردر متقاطع
)4

 )1سانتی متر10
1 )3متر – 1متر
• پاسخ صحیح گزینه ()2؛

حداقل فاصله کابلهای زیرزمینی برق فشار ضعیف ( )380-200vاز جداره لولههای گاز در مسیرهای متقاطع
 50سانتی متر و در مسیرهای موازی1 ،متر در محدوده شهرها ،شهرکها و روستاها میباشد.
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦جدول پ 10-4

پُست برق و تأسیسات نیرو؛ بخش( 7-3اصول نصب کابلها) و مبحث17؛

 -28ظرفیت سرمایشی برای یک ساختمان چند طبقه (مثال )5که هر واحد  1۸0متر مربع در تهران با
داشتن  2چیلر  btu 400و  btu 600برحسب تن تبرید چه میزان می باشد؟ (مشابه)
 )1حداقل بار سرمایشی 600و حداکثر 900

)2

@KarshenasiRasmiGroup_TK

)3
@KarshenasiRasmi_TK

)4
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پاسخ صحیح گزینه ()--؛ متن سوال ناقص و نامفهوم است :در محاسبه و برآورد بار برودتی یک ساختمان ،بطور
) 𝑨 (𝑚2

متوسط به ازای هر 25مترمربع1 ،تن بار برودتی درنظر گرفته می شود:
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ تأسیسات برودتی؛ بخش ( 13-1-14محاسبات انتخاب چیلر)𝟓𝟐

= )Q (TR

 -29اتصال دنده ای در لوله کشی گاز مجاز هست؟
)1
•

)2

)4

)3

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ در صورت استفاده از اتصاالت دنده ای ،طبق شرایط جدول  4-5-4-17مبحث 17

مقررات ملی ساختمان ،این اتصاالت باید از نوع فوالدی مطابق استاندارد ملّی شماره  1798باشند.
 ارجاع :مبحث  ⇦ 17بخش  17-4-4-2ب (اتصاالت فوالدی) -30برق اضطراری برای کجاها حتما الزم است؟
 )1برای سردخانه های عمومی و صنعتی الزامی است
 )3برای کارخانجات صنعتی که در صورت قطع برق زیان هنگفت دارند
•

 )2برای ادارت خصوصی بزرگ
)4

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ مصارف اضطراری زیر باید از نیروی برق اضطراری تغذیه گردند:
ب) مراکز صنعتی که قطع برق طوالنی مدت در آنها ممکن است
الف) سردخانههای عمومی و صنعتی.
موجب خسارت جبران ناپذیر شود .پ) هر نوع ساختمان یا مجموعه یا مرکز دیگری که به تشخیص مقامات
ذیصالح باید دارای نیروی برق اضطراری باشد.

ت) ساختمانهایی که نوع فعالیت آنها به نحوی است که

ث) در ساختمانهای مسکونی و اداری
ممکن است قطع برق ،خطر یا خسارت جبران ناپذیر بوجود آورد.
خصوصی (غیر عمومی) ،که دارای واحدهای مجزا از هم بوده و طول مسیر حرکت آسانسور(ها) بیش از 21متر از
کف اصلی ورودی بوده که الزاما دارای آسانسور حمل بیمار (برانکاردبر) میباشد.
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ بخش ( 8-8برق اضطراری) و مبحث  13بخش ( 5-5-13برق اضطراری) -31کاربرد اسپلیتر و میزان افت مجاز آن چقدر می باشد؟
)1
•

)2

)3

)4

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ اسپلیتر یا تقسیم کننده از تجهیزات توزیع سیگنال در سیستم آنتن مرکزی بوده و

عالوه بر تقسیم یک سیگنال به چند گیرنده تلویزیونی ،عمل تطبیق امپدانس نیز انجام میدهد .مقدار افت در
اسپلیتر دو راه حدود  3/5 dbو برای اسپلیتر  4راه حدود  6/5الی  7/5دسی بل می باشد.
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ تاسیسات جریان ضعیف؛ بخش ( 9-3سیستم آنتن مرکزی) -32مشخصات الکترود زمین برای یک ساختمان با دو کنتور  32آمپر و  75آمپر کدام یک می باشد؟
)1
•

)2

)3

)4

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ برای مشترکان با یک کنتور برق از  32آمپر باالتر تا  75آمپر سهفاز یا چند کنتور
متمرکز در یک نقطه که جمع جریانهای نامی کنتورهای هر فاز با اعمال ضریب همزمانی ( )%50از  75آمپر
@KarshenasiRasmiGroup_TK

@KarshenasiRasmi_TK
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تجاوز نکند در اینصورت یک الکترود زمین ساده به عمق  4متر یا دو الکترود زمین ساده به عمق  2متر و
حداقل فاصله  4متر از یکدیگر در زمین بکر الزم میباشد.
آمپر = )75 + 32( × %50= 50جمع جریان نامی کنتورها با اعمال ضریب همزمانی
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ بخش ( 2-6-5الکترودهای زمین  )...و مبحث  ⇦ 13بخش 1-4-5-13 -33اسم لوله متصل کننده هواکش به لوله قائم فاضالب چیست؟
 )2هواکش لوله قائم فاضالب
 )4لوله هواکش اصلی

 )1لوله قائم هواکش اصلی
 )3لوله هواکش کمکی
• پاسخ صحیح گزینه ()3؛

در ساختمان های بلندتر از  10طبقه ،برای حداکثر هر  10طبقه ،باید هواکش
کمکی نصب شود .این لوله هواکش باید شیب داشته باشد و دهانه باالیی آن به
لوله قائم هواکش و دهانه پایین آن به لوله قائم فاضالب ،با زاویه  45درجه متصل شود.
 ارجاع :مبحث  16مقررات ملی ساختمان ⇦ بخش 16-5-2-3ب (لوله های قائم هواکش و هواکش لوله )... -34اگر در یک پله برقی زاویه شیب بین  30و  35درجه باشد سرعت پله برقی چقدر میباشد؟ (مشابه)

 0/5 )1متر بر ثانیه
•

 0/75 )2متر بر ثانیه

 0/65 )3متر بر ثانیه

)4

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ حداکثر سرعت پلکان برقی در صورتیکه زاویه شیب آن بیشاز 30درجه نباشد 0/75

متر برثانیه میباشد .در صورتیکه زاویه شیب بین 30تا  35درجه باشد حداکثر سرعت اسمی  0/5متر بر ثانیه
می باشد.
 ارجاع :مبحث  ⇦ 15بخش ( 7-1-3-15الزامات اولیه  )..و درسنامه جامع تأسیسات بخش ( 6-10پلکان برقی) -35ضریب باالسری برنامه و بودجه از طریق «مناقصه» یا «ترک تشریفات» در طرحهای عمرانی و غیر
عمرانی چه میزان می باشد؟ (تکراری)
 )1عمرانی :مناقصه  1/3و ترک تشریفات  1/2و غیرعمرانی :مناقصه  1/41و ترک تشریفات 1/3
 )2عمرانی :مناقصه  1/41و ترک تشریفات  1/2و غیرعمرانی :مناقصه  1/30و ترک تشریفات 1/3
 )3عمرانی :مناقصه  1/3و ترک تشریفات  1/41و غیرعمرانی :مناقصه  1/2و ترک تشریفات 1/3
 )4عمرانی :مناقصه  1/41و ترک تشریفات  1/2و غیرعمرانی :مناقصه  1/3و ترک تشریفات 1/3
• پاسخ صحیح گزینه ()1؛

ضریب باالسری طرحهای عمرانی برای کارهای مناقصهای برابر با  1/30و برای کارهای با ترک تشریفات مناقصه
برابر با  1/20میباشد .همچنین ضریب باالسری طرحهای غیرعمرانی کارهای مناقصهای برابر  1/41و برای
کارهایی که با ترک تشریفات مناقصه واگذار میشوند برابر با  1/30میباشد.
 -ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦

پیمانها و پیمانکاری تأسیسات؛ بخش ( 4-20فهرست بها)

@KarshenasiRasmiGroup_TK
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محمد حق مدد میالنی

 -36ضریب انتشار شعله و دود برای مصالح عایقی داخل پلنوم ها و کانال های هوا ،حداکثر می تواند تا
چه میزانی باشد؟
 25 )1و 50
•

 50 )3و 35

 50 )2و 75

 )4باید دارای ضرایب مطابق با جنس کانال باشد

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ مواد داخل پلنوم که در معرض جریان هوا قرار دارند باید از جنس غیر سوختنی

باشند .یا شاخص پیشروی شعله حداکثر  25و شاخص گسترش دود حداکثر  50باشد.
 ارجاع :مبحث  14مقررات ملی ساختمان ⇦ بخش  2 -2-6-14ب (ساخت پلنوم) -37سربندی سیم پیچهای یک ترانسفورماتور سه فاز در روش اتصال مثلث ستاره ،کدام
یک از اشکال زیر می باشد؟ (مشابه)
)1
•

)2

)4

)3

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ برای مشخص نمودن اتصاالت سیم پیچهای ترانسفورماتور از حروف
اختصاری استفاده میشود .به این ترتیب که اتصال ستاره با  ، Yاتصال مثلث با  Dو اتصال
زیگزاگ را با  Zنشان میدهند .در ضمن اگر اتصال مورد نظر در طرف فشار قوی باشد ،با
حروف بزرگ و اگر در طرف فشار ضعیف باشد ،با حروف کوچک نمایش میدهند .این روش اتصال در
ترانسفورماتورهای کاهنده و در شبکههای توزیع بسیار کاربرد دارد .از خصوصیات مهم این اتصال ،دسترسی به

مرکز اتصالستاره یعنی نقطه خنثی در سمت مصرفکننده است.
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ ترانسفورماتورها؛ بخش ( 8-2-5اتصال مثلث ستاره) -38افت ولتاژ روشنایی و تجهیزات به چه میزان مجاز می باشد؟ (تکراری)
 )1تجهیزات  ، %5روشنایی %3
•

)2

)4

)3

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ حداکثر افت ولتاژ مدار توزیع برابر با  %5و در مدارهای نهایی ( %3برای روشنایی و

 5%برای سایر تجهیزات) میباشد.
 ارجاع :درسنامه تأسیسات ⇦ سیم و کابل تأسیسات؛ بخش ( 1-5-3برآورد افت ولتاژ) و مبحث  ⇦13جدول5-1-7-13
 -39هم مسیری کابلهای شبکه توزیع نیرو با کابلهای سیگنال ،کامپیوتر و  ITبه چه صورت می باشد؟
)1
•

)2

)3

)4

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ کابلهای شبکه توزیع نیرو (کابلکشی و یا سیمکشی نیرو) با کابلهای سیگنال،
شبکه کامپیوتر و فنآوری اطالعات ( )ITبدون حفاظ فلزی (شیلد) ،در طول مسیر مشترک کمتر از 35متر
احتیاج به جداسازی ندارند و اگر طول مسیر مشترک بیش از 35متر باشد ،به غیر از طول مسیر 15متر آخر ،در

بقیه مسیر (برای جلوگیری از القاء و یا ایجاد لوپهای القائی) باید از طریق جداکننده فلزی جداسازی شوند.
 ارجاع :مبحث  ⇦13بخش  1-18-1-3-13خ (کاهش اثرات ناشی از تداخل امواج الکترومغناطیسی)@KarshenasiRasmiGroup_TK
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( قوه قضائیه :مهرماه ) 1400

⤸ ⤹ 13

محمد حق مدد میالنی

 -40کاربردهای منابع تغذیه با ولتاژ ایمنی خیلی پایین ( )SELV-PELV-FELVمطابق با کدام
استاندارد می باشد؟
)1
•

)2

)4

)3

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ استفاده از منابع تغذیه با ولتاژ ایمنی خیلی پایین (  )FELV ،PELV ،SELVمی

بایست مطابق استاندارد  IEC 60536صورت بپذیرد.
 ارجاع :مبحث  ⇦13بخش ( 2-1-3-13حفاظت در برابر تماس مستقیم) -41گزینه نادرست درمورد الزام حفاظت کاتدی کدام است؟
 )1در صورتی که مقاومت مخصوص خاک در محل نصب شبکه از  10000اهم سانتی متر بیشتر باشد ،برقراری
سیستم حفاظت کاتدی الزامی نخواهد بود
)4
)3
)2
•

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ نصب سیستم حفاظت کاتدی برای شبکه های لوله کشی از با لولههای فوالدی مدفون و
با فشار  2الی  60پوند بر اینچ مربع ( 13790الی  413686پاسکال) و با سطح بیش از  5متر مربع ،الزامی است.
در صورتیکه مقاومت مخصوص خاک در محل نصب شبکه از ده هزار اهم سانتیمتر بیشتر باشد ،به شرط عدم

وجود باکتری های احیاء کننده سولفات ،داشتن  PHخنثی و کمتر بودن مقادیر نمکهای کلریدی ،سولفاتی و
بی کربناتی از حدود بحرانی ،برقراری سیستم حفاظت کاتدی الزامی نخواهد بود.
 ارجاع :مبحث  ⇦17بخش ( 1-15-17حفاظت کاتدی-کلیات) -42نوارپیچی لولۀ گاز با چند درصد روی هم پیچی و در انتهای حلقۀ نوار و انتهای نوارپیچی چند دور
باید پیچیده شود؟
 - 50٪ )1یک دور  -سه دور
 - 50٪ )3دو دور  -دو دور
•

 - 75٪ )2یک دور  -سه دور
 - ٪75 )4دو دور  -دو دور

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ پس از خشک شدن پرایمر ) تا حدی که اگر به آهستگی به ان انگشت زده شود ،اثر
انگشت بر روی آن نماند( باید نوارپیچی با رویهم پیچی50درصد انجام شود .به این ترتیب که هر دو نوار
50درصد عرض دور قبلی بپوشاند .نوارپیچی باید با زاویه و با کشش دست یکنواخت انجام شود به طوری که در
هنگام نوارپیچی بیش از 50درصد از عرض نوار کاسته نشود .در صورتی که حلقه نوار در هنگام نوار پیچی به
پایان برسد نوار جدید باید حداقل یک دور بر روی نوار قبلی پیچیده شود .در محل اتمام نوار پیچی باید نوار سه
دور روی هم پیچیده شود.

 -ارجاع :مبحث ⇦17

بخش  2-5-5-17پ و ث و ج (عایقکاری لولههای توکار)

 -43فاصله کنتور گاز از سیم برق روکار و از کنتور برق چند سانتی متر باید باشد؟ (تکراری)
 5 )1سانتیمتر و  45سانتیمتر
 5 )2سانتیمتر و  40سانتیمتر

 10 )2سانتیمتر و  50سانتیمتر
 10 )4سانتیمتر و  55سانتیمتر
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محمد حق مدد میالنی

پاسخ صحیح گزینه ()2؛ فاصله کنتور گاز از سیمهاى برق که روى کار نصب شده اند باید حداقل 10سانتىمتر و
از کنتور برق  50سانتیمتر باشد.

 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ بخش  3-1-18و مبحث  ⇦13بخشهای  5-3-1-6-13و 22-3-7-13 -44آزمایش استحکام لوله کشی گاز و آزمایش نشت گاز ،به ترتیب چند بار و چند ساعت باید باشند؟
(تکراری)
 0.7 )1بار و یک ساعت  0.7 )2بار و سه ساعت

 2 )3بار و  24ساعت

 2 )4بار و یک ساعت

• پاسخ صحیح گزینه ()3؛

در آزمایش استحکام ،لوله کشی با فشار حدود  2بار ( 30پوند بر اینچ مربع) به مدت یک ساعت از نظر استحکام
و نگه داشتن فشار کنترل شود و در صورت نتیجه مثبت ،مرحلۀ بعدی یعنی آزمایش نشت انجام گیرد .مدت
آزمایش نشت  24ساعت و فشار آزمایش نشت باید  0/7بار (10پوند بر اینچ مربع) .باشد و برای این آزمایش
باید از فشارسنجی که دامنۀ کاری آن ( )0-15پوند اینچ مربع و یا ( )0-1بار مدرج شده باشد استفاده نمود.
 ارجاع :مبحث  ⇦17بخش ( 2-6-17آزمایش مقاومت لوله و عدم نشت گاز)-45

مسئولیت کارکرد صحیح آسانسور یا پله برقی بعد از نصب و راهاندازای چه کسی میباشد ؟(مشابه)

 )1بهرهبردار یا کارفرما
 )2شرکت سازنده یا نصاب
•

 )2شرکت سازنده یا پیمانکار فروش
 )4مهندس ناظر یا کارفرما

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ آسانسور پس از نصب و راه اندازی باید توسط متخصصان صاحبصالحیت آزمایش
وتحویل گرفته شود .این تحویل گیری مانع از ضمانت شرکت سازنده،فروشنده و نصاب آسانسور نخواهد بود .تا
زمان عقد قرارداد نگهداری ،مسئولیت آسانسور (درقبال هر حادثهای) با کارفرما یا بهرهبردار ساختمان میباشد.

 ارجاع :مبحث  ⇦ 15بخش ( 1-6-2-15آزمایش و تحویلگیری) و درسنامه جامع تأسیسات بخش 2-2-10(مقررات ایمنی)
-46

الزامات نصب بخاری بدون دوکش ؟
 )1نباید به عنوان تنها وسیله گرمایشی در ساختمانهای مسکونی استفاده شود
)4
)3
)2

•

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ نصب بخاری گازی بدون دودکش در واحدهای مسکونی ممنوع است .بخاری گازی

بدون دودکش باید طبق الزامات مقرر در استاندارد ملی  7268ساخته و دارای عالمت استاندارد باشد .ظرفیت
گرمایی بخاری گازی بدون دودکش نباید بیشتر از  11/7کیلو وات باشد .بخاری گازی بدون دودکش باید به
کنترل وجود حداقل مقدار اکسیژن مجهز باشد .نصب وراه اندازی و بازدید ادواری بخار گازی بدون دودکش باید
توسط کارشناس فنی شرکت سازنده صورت گیرد.
 ارجاع :مبحث  ⇦ 14بخش ( 6-8-14بخاری گازی بدون دودکش)@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 -47بعد از تست نشتی لوله آب ساختمان برای تمیز کاری داخل لوله کلر با غلظت چند پی پی ام (چه
غلظتی ) و چند ساعت (با چه مدت زمانی )داخل لوله ها بریزیم؟ (تکراری)
)1
•

)2

)4

)3

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ در ضدعفونی کردن لوله ها ،لوله کشی باید با محلول کلر با غلظت  50میلی گرم در

لیتر ( )50 PPMپر شود وهمه شیرها و دهانه های باز به مدت  24ساعت بسته شود .می توان مدت ضدعفونی
را  3ساعت وغلظت محلول کلر را  200میلی گرم در لیتر ( )200PPMتعیین کرد
بخش ( 1-9-3-16ضدعفونی)
 ارجاع :مبحث ⇦ 16 -48در یک سیکل تبرید ،محدوده کم فشار شامل کدام موارد است؟ (تکراری)
 )1خروجی شیر انبساط و اواپراتور
)4
)3
•

)2

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ در سیستمهای تبرید تراکمی ،کمپرسور و
کندانسور جزء قسمت فشار زیاد سیستم بوده و خروجى شیر انبساط

و اواپراتور جزء قسمت فشار کم مىباشد.
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ تأسیسات برودتی؛ بخش 1-13 -49ابعاد عرض درب اتاق ترانسفورماتورهای روغنی و خشک و همچنین ارتفاع زیرزمین آن چقدر
می باشد؟
 )1عرض در  2mو ارتفاع زیرزمین 1.5m
)4
)3
)2
• پاسخ صحیح گزینه ()1؛

 ارجاع :مبحث  ⇦ 13جدول  3-3-5-13ابعاد اصلی اتاق ترانسفورماتورهای خشک و روغنی -50برای یک بار سه فاز با قدرت مصرفی  ۸60kwو با ضریب قدرت  0.۸6می خواهیم جبرانسازی به
صورت کامل انجام بدهیم ،مقدار خازن مورد نیاز را محاسبه نمایید( .تکراری)
)2

510kva )1

)3

• پاسخ صحیح گزینه ()1؛

)4
P = 860 kw

Cosφ1 = 0.86 , Cosφ2 = 1 ,

Qc = P × (tanφ1 – tanφ2)=860× (0.59 – 0)= 507 kvar

 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ برقرسانی و اصالح ضریب توان؛ بخش ( 2-2-6خازن اصالح ضریب توان)@KarshenasiRasmiGroup_TK
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محمد حق مدد میالنی

 -51کدام یک از مصرف کنندگان گازی (یا موارد زیر) شامل مقررات مبحث  17نمی شوند؟
)1
•

)2

)3

)4

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ بخش اول مبحث 17برای کاربری از طبیعی تحویلی به ساختمانهای با فشار 176

میلی متر ستون آب (یک چهرم پوند بر اینچ مربع) و برای مصارف حداکثر تا  160مترمکعب در ساعت و قطر
لوله حداکثر  100میلی متر ( 4اینچ) تدوین شده است .همچنین بخش دوم مبحث  17نیز برای کاربری گاز
طبیعی تحویل به مصرف کنندگان بین  2تا  60پوند بر اینچ مربع یا مصارف باالتر از  160مترمکعب در ساعت
تا حداکثر  5000مترمکعب در ساعت تدوین گردیده است.
 ارجاع :مبحث  ⇦ 16بخش های  2-1-1-17و ( 3-1-10-17حدود و دامنه کاربرد) -52استاندارد  BS7698-1و  ISO8528-مولد برقی زیر در کدام دسته قرار می گیرند؟
• پاسخ صحیح گزینه ()--؛

استاندارد  ،ISO 8528-1استاندارد بین المللی موتورهای احتراق داخلی با حرکت باالپایین جهت چرخاندن
ژنراتورها می باشد که در آن  4توان تعریف شده است :استندبای ،پرایم ،کارکرد زمانی محدود ،و دائم کار .در
این استاندارد ،متوسط مقدار بار در بازه  24ساعته نباید از  70درصد مقدار توان تعریف شده ژنراتور برای این
حالت تجاور نماید.
 -53بهای دامنه براساس منحنی در ساعات پیک و قدرت خریداری به میزان  700kwچقدر می باشد؟
)2

)1

)3

)4

 -54قیمتهای درج شده در فهارس بها برای کدام طبقه درنظر گرفته شده اند؟ (تکراری)
•

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ معیار قیمتهای فهرست بها ،برای انجام کار در طبقه همکف و زیر همکف درنظر
گرفته شده است.

 -ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦

پیمانها و پیمانکاری تأسیسات؛ بخش ( 4-20فهرست بها)

 -55نصاب معامالت متوسط چقدر می باشد؟ (مشابه)
• پاسخ صحیح گزینه ()--؛

نصاب معامالت کوچک به قیمت ثابت سال  1400کمتر از  650/000/000ریال می باشد .نصاب معامالت
متوسط بیش از سقف مبلغ معامالت کوچک بوده و از ده برابر سقف ارزش معامالت کوچک تجاوز نمی کند.
 -ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦

پیمانها و پیمانکاری تأسیسات؛ بخش ( 5-20مناقصه)

@KarshenasiRasmiGroup_TK

@KarshenasiRasmi_TK

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی رسمی رشته رشته تاسیسات ساختمانی ( ویرایش ) 01

( قوه قضائیه :مهرماه ) 1400

⤸ ⤹ 17

محمد حق مدد میالنی

 -56ماده  14شرایط عمومی پیمان ،مربوط به کدام مورد می باشد؟ (مشابه)
•

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ موضوع ماده« :14برآورد هزینه اجرای کار ،مبلغ پیمان ،مبلغ اولیه پیمان ،مبالغ

نهایی پیمان ،ضریب پیمان ،نرخ پیمان ،مدت پیمان ،مدت اولیه پیمان ،متوسط کارکرد فرضی ماهانه»
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ پیمانها و پیمانکاری تأسیسات؛ بخش (1-1-20نکاتی از شرایط عمومی پیمان) -57کدام یک از مبردهای زیر از طبقه  B2می باشد؟
•

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ در استاندارد  ANSIمبرّدها به لحاظ

B3

A3

قابلیت اشتعال باال

B2

A2

قابلیت اشتعال کم

ایمنی به قرار جدول مقابل دسته بندی شده اند:
کمی سمی
سمی شدید
مبردها موادی سمی هستند چرا که برای ادامه حیات و جلوگیری
از خفگی در فضای حاوی تمام سیاالت ،در غلظتهای باال ،به اکسیژن نیاز است .سمی بودن ،یک عبارت نسبی
بوده و تنها موقعی مفهوم مییابد که میزان غلظت و زمان تماس الزم برای ایجاد اثرات زیانبار تامین شده باشد.
مبردهای کالس  1در فشار اتمسفر ( )psi 14/7و دمای  18/3درجه سانتیگراد غیر قابل اشتعال هستند.
مبردهای کالس  2در فشار اتمسفر و دمای  21/1درجه سانتیگراد دارای قابلیت اشتعال پایینی هستند.
مبردهای کالس  3در فشار اتمسفر و دمای 21/1درجه سانتیگراد قابلیت اشتعال باالیی دارند.
 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ تاسیسات سرمایشی؛ بخش (11-1-13مواد سرمازا یا مبردها وروغن ها)B1

A1

غیرقابل اشتعال

 -58ظرفیت مینی چیلر در طبقات میانی و طبقه آخر؟
•

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ مینی چیلر ،چیلری کوچک با ظرفیت محدود (معموالً کمتر از 10تن تبرید) می
باشد .دستگاهی برای تولید آب سرد که اصلی ترین استفاده آن سرمایش ساختمان های مسکونی است .مینی
چیلر در دسته چیلرهای تراکمی قرار می گیرد که بواسطه اهمیت راه اندازی و بهره برداری آسان از سیستم
های ، HVACکندانسور مینی چیلرها به شکل هوا خنک طراحی و تولید می شود.

 -59در کجا الزام به عایق گرمایی لوله ها نیست؟
•

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ در موارد زیر الزم نیست لوله ها عایق گرمایی شوند -1 :در لوله کشی داخلی دستگاه

ها که لوله ها در داخل کارخانه سازنده عایق شده است -2 .در هر سیستم لولهکشی که دمای سیال داخل لوله
ها بین  12/8تا  40درجه سلسیوس ( 55تا  104درجه فارنهایت) است ،مگر در شرایطی که امکان چگالش بخار
آب بر روی سطح خارجی لوله وجود داشته باشد.
 ارجاع :مبحث  ⇦ 14بخش ( 3-6-10-14لزوم عایق کاری) -60قسمتی از دودکش که گازهای احتراق را با بادزن در فشار استاتیک منفی به خارج منتقل می کند
چه نام دارد؟
 )1دمپر دود

 )2دمپر آتش

 )3دودکش القایی
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 )4دودکش رانشی
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پاسخ صحیح گزینه ()3؛ در صورتی که مکش دودکش با نصب بادزن در مسیر آن افزایش یابد به آن دودکش با
مکش مکانیکی گفته می شود .مکش ایجاد شده می تواند از نوع رانش اجباری و یا مکش القایی باشد.
در دودکش القایی (اجباری) ،قسمتی از دودکش به کمک یک بادزن گازهای حاصل از احتراق را در فشار
استاتیک منفی (مکشی) به خارج منتقل می کند .در دودکش با مکش القایی ،لوله رابط دستگاه باید در نقطه ای
به دودکش متصل شود که در سمت ورود به هواکش است.
در دودکش رانشی (اجباری) ،دودکش به کمک یک بادزن گازهای حاصل از احتراق را در فشار استاتیک مثبت
(رانشی) به خارج منتقل می کند.

 -61تامین حداقل و حداکثر فشارآب پشت شیرهای لوازم بهداشتی در ساختمانهای بلند ؟ (مشابه)
•

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ مطابق مقررات ملی ساختمان حداکثر فشار آب در پشت شیرهای لوازم بهداشتی
ساختمانهای بلند  4barبوده و حداقل فشار الزم در پشت شیرهای بهداشتی ساختمانهای بلند بسته به نوع

مصرف و شیر مربوطه از  0/27( 4psiبار) تا  1/7( 25psiبار) متفاوت میباشد.
 ارجاع :مبحث  ⇦ 16بخش 5-3-3-16پ (فشار و  ...آب) و درسنامه تأسیسات بخش ( 2-16سیستم فشار) -62استانداردهای شیرهای فلنجی چدنی و فوالدی؟ (مشابه)
•

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ شیرها باید از نظر بهداشتی با  NSF61یا استاندارد مشابه مورد تایید دیگر تطابق
داشته باشد .در لولهکشی های فوالدی گالوانیزه ،تا قطر  50میلیمتر،شیرها باید از جنس برج یا برنز مخصوص
اتصال دندهای باشد .شیرهای به قطر نامی  65تا  100میلیمتر باید از جنس برنج یا برنز مخصوص اتصال

دندهای و یا چدنی مخصوص اتصال فلنجی باشد .شیرهای به قطر نامی  125و  150میلیمتر باید از جنس چدن
و مخصوص اتصال فلنجی باشد.
 ارجاع :مبحث  ⇦ 16بخش( 6-4-3-16انتخاب شیر) و درسنامه تأسیسات بخش ( 3-4-15انتخاب شیرها) -63هم بندی در ساختمانهای بتنی و فلزی و شرایط استفاده از لوله کشی گاز برای هم بندی؟
• پاسخ صحیح گزینه ()--؛

در هر ساختمان یک همبندی اصلی باید کلیه قسمتهای زیر را از نظر الکتریکی به یکدیگر وصل کند:
الف) هادی حفاظتی اصلی ( PEیا ) PEN

ت) لولههای اصلی گاز

ب) هادی خنثى ()N

پ) لولههای اصلی فلزی آب

ث) لولههای فلزی اصلی و یا باالرو (رایزرها) تاسیسات از هر نوع از قبیل سیستمهای

برودتی و حرارتی ،فاضالب و غیره

ج) ریلهای کابین و ریلهای وزنه تعادل آسانسورهای کششی و جک

چ) قسمتهای اصلی فلزی ساختمانها (اسکلت فلزی و آرماتورهای بتن مسلح
آسانسورهای هیدرولیکی
ح) الکترودهای اصلی و فرعی اتصال زمین
فونداسیون)
 -ارجاع :مبحث  ⇦ 13پیوست ( 8-2-16همبندی اصلی  )...و درسنامه تأسیسات بخش ( 1-5-2همبندی و) ...
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 -64استانداردهای کابلهای باالبر و کابل اتصاالت متحرک؟
•

پاسخ صحیح گزینه ()--؛ کابل های مورد استفاده در باالبرها و نیز در اتصاالت متحرک از استاندارد ملی ایران
به شماره  607-6تبعیت می نماید.این سند مربوط به استانداردهای سیم و کابل با عایق پلی وینیل کلراید (پی
وی سی) بوده و با استاندارد  IEC60227و  VDE 0281در سیم و کابل ،معادل است.
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