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 کدام مورد در خصوص کارشناسانی که مستخدم شاغل دولت هستند صحیح است؟  -1

 حق کارشناسی در دعاوی دولتی را ندارند.  (1

 حق کارشناسی در دعاوی دستگاه متبوع خود را ندارند. (2

 حق کارشناسی در دعاوی دولتی را ندارند، مگر آنکه مرضی الطرفین باشد. (3

 مگر آنکه مرضی الطرفین باشد. دستگاه متبوع خود را ندارند،حق کارشناسی در  (4

 ؛  ( 4)صحیح گزینه  پاسخ •

  هاو وابسته به دولت یا شهرداری   ی دولت  هاییا شرکت   ی که مستخدم شاغل دولت یا مؤسسات دولت  یکارشناسان

که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا ذکر    یدولت   هایو یا سایر شرکت   یغیردولت   یعموم  نهادهای  سایر  یا

که مربوط به دستگاه    یرسم  یامر کارشناس   زم و سایر امور مستل  ی در دعاو  توانند ینم   باشند،ی صریح نام است، م

کارشناس رسم عنوان  به  آنهاست  رشته کارشناس رسم  یمتبوع  آن  در  اینکه  مگر  کنند  اظهارنظر  و    ی مداخله 

باشند یا آنکه کارمند مذکور طبق مقررات مربوط به آن دستگاه قانوناً    الطرفین ییا مرض  وجود نداشته و  ی دیگر

 ملزم به اظهار نظر باشد.

   ( 9کارخانجات )فصل  درسنامه و    قانون کارشناسان رسمی دادگستری 33 ماده  : ارجاع  -

 

تمام  هر گاه کارشناس رسمی با سوءنیت در اظهار عقیده کتبی خود راجع به امر کیفری و یا حقوقی،  -2

 ماوقع را ذکر نکند، مرتکب کدام جرم شده است؟ 

 ( جعل در اسناد رسمی     2دخالت در امور قضایی                                 (1

 ( گزارش خالف واقع 4خیانت در امانت                                          (2

بر خالف واقع    یبا سوء نیت ضمن اظهارعقیده در امر کارشناس   ی هرگاه کارشناس رسم؛  (2)صحیح گزینه    پاسخ •

تمام ماوقع را ذکر نکند و یا بر    یو یا حقوق  یخود راجع به امر کیفر   یبنویسد و یا در اظهار عقیده کتب   یچیز

 . گردد ی محسوب م یذکر کرده باشد جاعل دراسناد رسم ی خالف واقع چیز

 ( 9و درسنامه کارخانجات )فصل    دادگستریقانون کارشناسان رسمی  37  ماده : ارجاع -

 

اگر شخصی در دو رشته تحصیل کرده و دارای تخصص باشد، آیا می تواند در هر دو رشته پروانه    -3

 کارشناسی دریافت کند؟ 

 بلی، در صورت برخورداری از شرایط و صالحیت های قانونی امکان پذیر است.  (1

 دادگستری امکانپذیر است. ، با تجویز شورای عالی کارشناس رسمی بلی (2

 صدور پروانه فقط برای یک رشته ممکن است. خیر، (3

 بلی، اما او فقط در یک رشته می تواند فعالیت کند.  (4

 مجاز است. ییک رشته کارشناس  ی فقط برا یکارشناسان رسم  یصدور پروانه برا؛  (3) صحیح گزینه  پاسخ •

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

 ( شورای عالی 4          دادگاه عمومی   (3      ( دیوان عدالت اداری    2    هیئت نظارت       (1

اعتراض در ه  یماتآراء و تصم؛  (1)صحیح گزینه    پاسخ • قابل  قابل رس   یأتمرکز  بوده و    یوان در د  یدگینظارت 

 . یستن یعدالت ادار

 ( 9و درسنامه کارخانجات )فصل   قضائیه مرکز کارشناسان رسمی قوه آئین نامه اجرایی ماده   3  ماده : ارجاع -

 

پرونده اظهار نظر کرده باشد و در مرحله تجدید نظر آن پرونده،  اگر کارشناسی در مرحله بدوی یک -5

 همان کارشناس به عنوان عضوی از هیات کارشناسی تعیین شود، تکلیف چیست؟ 

 باید رسیدگی واظهار نظر کند. (1

 امتناع کند.باید از قبول کارشناسی  (2

 باید از قبول کارشناسی امتناع کند، مگر آنکه کارشناس دیگری در آن حوزه قضایی نباشد.  (3

 باید از قبول کارشناسی امتناع کند، مگر آنکه بخواهد نظری متفاوت از نظر قبلی خود بدهد.  (4

  یدگی از رس   ید با  یردادرس )کارشناس( در موارد زقانون آئین دادرسی مدنی:    91ماده  ؛  ( 2)صحیح گزینه    پاسخ •

دادرس )کارشناس(  بند )ت(:    ⇦ او را رد کنند   توانند ی م  یز دعوا ن   ین امتناع نموده )جهات رد کارشناس( و طرف

 گواه اظهارنظر کرده باشد         یاکارشناس  یاداور  یااقامه شده به عنوان دادرس  یسابقاً در موضوع دعوا 

 ( 9و درسنامه کارخانجات )فصل   ق.آ.د.ک 421)ت( ماده  ق.آ.د.م و بند 91بند )د( ماده : ارجاع -

 

اگر کارشناس نظریه خود را به دادگاه تسلیم کند وشخصی که باید حق الزحمه او را بپردازد، بعد از    -6

 اخطار دادگاه از پرداخت خودداری کند، تکلیف وصول حق الزحمه کارشناسی چیست؟ 

 کارشناسی از عداد ادله خارج می شود.  (1

 کارشناس باید برای وصول بقیه مبلغ در دادگاه صالحه طرح دعوی کند.  (2

 کارشناس باید برای وصول بقیه مبلغ در همان دادگاه طرح دعوی کند.  (3

 دادگاه در همان پرونده دستور وصول حق الزحمه را صادر می کند. (4

و    یتکم  رعایت  با   را  کارشناس   الزحمهدادگاه حق   :یمدن  یدادرس   ین قانون آئ  264ماده  ؛  ( 4)صحیح گزینه    پاسخ •

تع  یفیتک از اظهار نظر کارشناس معلوم گردد که حق کند یم   یینو ارزش کار  شده    تعیین  الزحمه. هرگاه بعد 

 .دهد ی و دستور وصول آن را م یین تع ی متناسب نبوده است، مقدارآن را بطور قطع

 ( 9درسنامه کارخانجات )فصل و    کق.آ.د. 157ماده   م و ق.آ.د. 264ماده : ارجاع -

 

هار نظر اولیه یا تکمیل نظریه خود دعوت کند ولی کارشناس در  ظاگر دادگاه کارشناس را برای ا  -7

 مهلت مقرر اقدام الزم را انجام نده، تکلیف چیست؟ 

 ( در هر دو فرض، موضوع به کارشناس دیگری ارجاع می شود. 1

 ( در  هر دو فرض کارشناس جلب می شود. 2
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 ود. در فرض دوم کارشناس جلب می ش  ( در فرض اول موضوع به کارشناس دیگری ارجاع می شود و 3

 کارشناس دیگری ارجاع می شود.   در فرض دوم به  ( در فرض اول کارشناس جلب می شود و4

نظر خود را    ین هرگاه کارشناس ظرف مدت مع  : کیفری  ی دادرس   ین قانون آئ  262ماده  ؛  ( 3)صحیح گزینه    پاسخ •

تقد  ننما  یم کتباً  د  ید،دادگاه  مرجع صالح  ........شودی م  یینتع  یگریکارشناس  به  را  کارشناس  تخلف  دار    یت و 

 .داردی اعالم م

تکم  -263  ماده لزوم  توض  یا  یقاتتحق  یلدرصورت  تکم  یحاخذ  موارد  دادگاه  کارشناس،  توض  یلاز  در    یحو  را 

برا را  کارشناس  و  اعالم  کارشناس  به  و  منعکس  م  یحتوض  ی ادا  ی صورتمجلس  عدم  نماید ی دعوت  در صورت   .

 .واهد شد حضور، کارشناس جلب خ

 (: قوانین ومقررات کارشناسی رسمی9درسنامه کارخانجات )فصل و    مق.آ.د. 263و    262ماده : ارجاع -

 

 مهلت کارشناس برای اظهار نظر چگونه است؟  -8

 در قانون مندرج است وتوسط قاضی قابل تمدید است. (1

 توسط قاضی تعیین می شود و توسط وی قابل تمدید است. (2

 شود و توسط قاضی یا طرفین قابل تمدید است.توسط قاضی تعیین می  (3

 قابل تمدید است.در قانون مندرج است و توسط قاضی یا طرفین، برای یکبار  (4

گزینه    پاسخ • کیفری:    159ماده  ؛  (2)صحیح  دادرسی  آئین  کارشناس، قانون  به  موضوع  ارجاع  هنگام  بازپرس 

مع برا   ین مهلت  واعالم    یرا  در  کند ی م  مشخص   ی نظر  اظهار  یموارد .  بکه  زمان  مستلزم  باشد،    یشتر نظر 

مهلت کند که در    ید تمد   یتقاضا  یل، از اقدامات انجام شده، با ذکر دل  یو ارسال گزارش   یهضمن ته  ید کارشناس با

 کند.  ید بار مهلت را تمد  یک  یبرا تواند ی م صورت، بازپرس  ینا

 (مقررات کارشناسی رسمی قوانین و :  9درسنامه کارخانجات )فصل  و   ک ق.آ.د. 159ماده : ارجاع -

 

 فاقد کارشناس رسمی دادگستری در زمینه خاص باشد، تکلیف چیست؟  اگر یک حوزه  -9

بازپرس باید از میان کارشناسان رسمی حوزه مجاور انتخاب کند و اگر مقدور نباشد از بین اهل خبره انتخاب   (1

 کند.

مقدور نباشد از بین کارشناس رسمی حوزه مجاور انتخاب  بازپرس باید از میان اهل خبره انتخاب کند و اگر  (2

 کند.

 بازپرس می تواند از میان کارشناسان رسمی حوزه مجاور یا اهل خبره انتخاب کند. (3

 بازپرس باید از میان کارشناسان حوزه مرکز استان انتخاب کند.  (4

آئین دادرسی کیفری  156ماده  ؛  (3)صحیح گزینه    پاسخ •  یفاقد کارشناس رسم  یازه اگر حو:  2تبصره  -قانون 

از    تواند ی م  بازپرس   یست،در دسترس ن  یاندارد و    یدادگستر  یکارشناس رسم  یبه تعداد کاف  یااست    یدادگستر 

 اهل خبره انتخاب کند.  یامجاور   یآن رشته در حوزه قضائ یکارشناسان رسم یانم

 (قوانین و مقررات کارشناسی رسمی : 9درسنامه کارخانجات )فصل و  2تبصره -کق.آ.د.156ماده : ارجاع -
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  کارشناس مرضی الطرفین قابل اعتراض است؟نظر آیا  -10

 احوال مهم قضیه باشد. نظر او قابل اعتراض نیست، مگرآنکه خالف اوضاع و (1

 نظر او قابل اعتراض نیست، مگرآنکه کارشناس رسمی دادگستری نباشد. (2

 او قابل اعتراض نیست و قطعی است. نظر  (3

 نظر او قابل اعتراض است.  (4

 ؛  ( 4)صحیح گزینه  پاسخ •

قبل از اقدام    توانند ی م  شود، ی دعوا در هر مورد که قرار رجوع به کارشناس صادر م  ینطرف.د.م: »ق.آ  268ماده   -

.  یند نما  ی انتخاب و به دادگاه معرف  ی را با تراض  یگریکارشناسان د   یا کارشناسان منتخب، کارشناس    یاکارشناس  

مرض  یندرا کارشناس  جا  الطرفین یصورت  برا  ی به  دادگاه  منتخب  اقدام    یکارشناس   رقرا  یاجرا  ی کارشناس 

 «.باشد  یاز کارشناس رسم یرشود ممکن است غ ی انتخاب م یکه به تراض یکارشناس خواهد کرد. 

......    260ماده   -   توانند ی م  ین طرفابالغ خواهد شد،    ین وصول نظر کارشناس به طرفقانون آئین دادرسی مدنی:  

  یاً دارند نف  یابالغ به دفتر دادگاه مراجعه کنند و با مالحظه نظر کارشناس چنانچه مطلب   یخهفته از تار  یکظرف  

 .یند اظهار نما یاثباتاً بطور کتب یا

 (: قوانین و مقررات کارشناسی رسمی9درسنامه کارخانجات )فصل و    مق.آ.د. 268و    260ماده : ارجاع -

 

 )تکراری( باشد؟ یکاربرد دستگاه هاب چه م  -11

 ( 4                   (         3                           شیار زنی( 2                  یدنده زن چرخ   (1

 . باشد ی م یدنده خارج هایچرخ دنده  ید تول  ی برا برداری روش براده  یهاب نوع؛  (1)صحیح گزینه  پاسخ •

 ( دندهچرخ  ید تول  های)روش  15-2بخش  ی؛صنعت ید تول  فرآیندهای        ⇦درسنامه کارخانجات  : ارجاع -

 

 یست؟ چ  یخانه ها برا یهدر تصف یفایرکاربرد دستگاه کالر -12

 ( 4             ته نشینی امالح  ( 3          کلر زنی به آب ( 2            حذف کدری و بو (1

 ؛  (3) صحیح گزینه  پاسخ •

جامد یا جامدات معلق از مایع با هدف زالل  به طور کلی برای حذف ذرات    زالل ساز  یا(  Clarifier)  یفایرکالر

کالریفایرها یکی از انواع حوضچه های ته نشینی هستند که به طور پیوسته کار حذف    سازی آن به کار می رود. 

 .  مواد ته نشین شده را با استفاده از ابزار مکانیکی انجام می دهند 

 

 است؟  ینهنشان دهنده کدام گز MLT-2 یمانسیوند -13

 سرعت  (4                    گشتاور  (3                    ی انرژ (2                     یرون (1

 دیمانسیون زمان می باشد. Tدیمانسیون طول و  Lمعادل با دیمانسیون جرم،   M ؛  (1)صحیح گزینه  پاسخ •

                 
متر  × کیلوگرم

ثانیه 
  SI ⇨         = F =M×aدر سیستم )F   نیوتن = (  2

𝑀 .  𝐿

𝑇2  = 𝑀 ×  
L

𝑇2  ⇨    
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 )مشابه(  یست؟در مورد چ یمانپ  یعموم یطشرا 4۰و   3۰موضوع مواد  -14

 ی قطع یتصورت وضع -یمانمدت پ  تغییر(2                یمانمدت پ ید تمد   -یقطع  یت صورت وضع (1

 یمانخاتمه پ -یقطع یل تحو( 4                                یقطع  یلتحو - یمانخاتمه پ( 3

مربوط به    40و ماده    یمانمدت پ  تغییرمربوط به    30ماده    ،یمانپ  یعموم  یط شرادر  ؛  (2)صحیح گزینه    پاسخ •

 صورت وضعیت قطعی می باشد. 

 ( نکاتی از شرایط پیمان) 1-1-20بخش  ؛پیمان و پیمانکاری تاسیسات    ⇦ جامع تاسیساتدرسنامه : ارجاع -

 

 )مشابه( است؟ ینهدر فهرست بها  نشان دهنده کدام گز یباالسر یبضر -15

 دوری از مرکز -ستاره دار  ( 4      ید جد  یمتق-ستاره دار ( 3        کار –  یعموم( 2       ی خصوص-ی عموم( 1

گزینه    پاسخ • کار  هزینه ؛  (2) صحیح  باالسری  هزینه  و  عمومی  باالسری  هزینه  دسته  دو  به  باالسری،  های 

شود و هزینه باالسری  می های دفتر مرکزی مربوط  شود. هزینه باالسری عمومی اغلب به هزینه بندی می تقسیم 

 کار مربوط به کارگاه است.

 (فهرست بها)  4-20بخش  ؛پیمان و پیمانکاری تاسیسات    ⇦ جامع تاسیساتدرسنامه : ارجاع -

 

 )مشابه( بر متر مربع معادل چند پاسکال است؟ یوتننیک  -16

 الکپاس  14.5( 4                    پاسکال 10(  3                پاسکال ۹.۸( 2               پاسکال1( 1

 .مترمربع« است بر »نیوتن  یا (Pa)پاسکال  فشار، واحد  SIالمللى  بین سیستم در ؛  (1)صحیح گزینه  پاسخ •

 ( فشار)  3-11بخش  ؛مبانی تاسیسات مکانیکی     ⇦ جامع تاسیساتدرسنامه : ارجاع -

 

 یست؟ نشان دهنده چ CHP عبارت -17

 کربنات یسنگ هااز  یکرونی ذرات م ید تول   (2                           همزمان برق و حرارت ید تول( 1

3                                                             )4 ) 

می  زمان گرما و برق  هم   ید تولبه معنی    Combined Heat and Powerسرنام    CHP؛  (1)صحیح گزینه    پاسخ •

عبارتست از تولید توام دو یا چند شکل از انرژى    و  تولید همزمان نوعى خاص از روش تولید پراکنده است  باشد.

 .(مختلف سوختهاى شیمیایى انرژى  مانند )  اولیه ساده منبع )مانند انرژى الکتریکى، حرارتى و برودتى( از یک

 ( نیروگاه جریان متناوب)   1-3-6بخش    ؛برق رسانی و اصالح ضریب توان    ⇦ جامع تاسیساتدرسنامه : ارجاع -

 

 دهند؟  یرا نشان م  یسندگیر  آخرین مراحل یر ز  یها ینهاز گز یککدام -18

 ینگ ر  یر،فال ینگ، کارد (2                            اند  اپن -کاردینگ   –چله کشی   (1

 ، تکمیل آهار ،حالجی ( 4                                      فالیر، کاردینگ ،ی حالج( 3

گزینه    پاسخ • می   یسندگی،ر؛  (2)صحیح  تبدیل  نخ  به  الیاف  آن  که در طی  است  کل  و  شودعملیاتی    ی به طور 

نخ استوار    یبسته   ی نخ رو  یچیدن تاب دادن و پ  یاف،کردن ال  ی بر سه اصل کشش دادن و مواز  یسندگیر  یند فرا
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مورد  آینماش   است. ر الت  خط  در  از:    کوتاه   یافال  یسندگیاستفاده  حالجین ماش عبارتند  ،  ینگکارد،  یآالت 

 ، فالیر و رینگ. شانه )در صورت وجود(، کشش

 (ریسندگی) 1-2-4بخش  ؛ ماشین آالت و تکنولوژی صنایع    ⇦  کارخانجات  درسنامه : ارجاع -

 

 کدام مورد است؟  یاقدام بررس  ینشود، اول یده سر و صدا شن  یدرولیکه  یستمس  یکاگر در  -19

 فشار محیط  (4                 یاللزجت س  ( 3                ینشت (2                 یتاسیون کاو (1

در صورت ایجاد سر و صدا و افزایش آن در طول کارکرد، علت می تواند ناشی از کاهش  ؛  (1)صحیح گزینه    پاسخ •

نشتی و لزجت    در پمپ باشد.  یتاسیونکاو  یجاد ا  یجهمکش و در نت   یلترف  یو خراب  یفی کث  ی،گرفتگ   ،روغن  سطح

فشار هیدرولیک می  افت  باعث  باال(  )ویسکوزیته  روغن  و    شود.زیاد  روغن گرم  گرم شدن  با  کارکرد،  )در طول 

از سفتی خارج   ابتدائا    می شودروغن  و سفتی روغن،  بدلیل سردی هوا  ابتدای کار ممکن است  در  لذا معموال 

 صدای زوزه هم داشته باشیم ولی در ادامه صدای زوزه ناشی از ویسکوزیته روغن نخواهد بود(  

 ( عیب یابی سیستم های هیدرولیک) 6-1-5بخش   ؛ک و پنوماتیک هیدرولی    ⇦  کارخانجات  درسنامه : ارجاع -

 

 شود؟  یم  یدبا کدام روش تول ینیومیدر و پنجره آلوم یلپروف -20

 دستگاه خم کن  (4             دستگاه نورد (  3              ینگفورج ( 2               اکستروژن ( 1

گزینه    پاسخ • برای  ؛(1)صحیح  روش  پروفیل  بهترین  می ساخت  اکسترود  آلومینیوم  این  باشد  های  در  که  چرا 

گیرد. بسته به نوع آلیاژ و روش مورد  تنها تحت تاثیر نیروهای فشاری قرار می آلومینیوم    )شمش(   فرایند بیلت

   .تواند به صورت سرد و گرم انجام شودنظر اکستروژن می 

 ( فشارکاری یا اکستروژن)  3-2بخش  ؛فرایندهای تولید صنعتی    ⇦  کارخانجات  درسنامه : ارجاع -

 

 )مشابه(  ؟ باشد یچقدر م 14۰۰سال  یزتبر  A20MS  یستون  یلدر  یمتق -21

 یال ر  یلیونم 500تا  250   (2                                یالر  یلیونم  150تا   50 (1

 یال ر یلیون م 2000تا   1500(  4                          یالر  یلیون م  1050تا  ۸50  (3 

تبریز، حداقل    MSB20ماشین دریل ستونی    قیمت    ؛ (3)صحیح گزینه    پاسخ •   80درب کارخانه ماشین سازی 

 میلیون تومان می باشد.75حداقل  MS20میلیون تومان و دریل ستونی 

 ماشین سازی تبریز  1400لیست قیمت: ارجاع -

 

ماش  یک  یمتق  -22 نوع ضربه    یندستگاه  از  نو  با شاس   16۰پرس  با     Hیتن  پرس  شکل ساخت خاور 

 )مشابه(  ریال است؟ یلیوندر حال حاضر چندم یلیمترم 8۰۰دهنه 

 ( 4(                       3(                            2                   میلیون ریال  4000تا   1000 (1

حدود   1400تن شرکت خاور پرس در سال  160شکل  Hقیمت ماشین پرس ضربه ای    ؛) (صحیح گزینه  پاسخ •

 میلیارد ریال می باشد.17

 لیست قیمت ماشین سازی خاور پرس : ارجاع -
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 یست؟ ن PLC سازنده   ینهکدام گز -23

 یتسوبیشیم (ABB                     4(3               یکروسافتما (2             یمنسز( 1

گزینه    پاسخ • نرم کنترل یک    PLC  ؛ (2) صحیح  می   است  ی افزارکننده  آن  از  دستگاه  توانکه  انواع  و  در  ها 

براکارخانه مثالً  و  کرد  استفاده  تول  یوناتوماس   یها  اکارخانه   ید خطوط  پ  یکاتومات  یند فرآ  یجادها،  در    یچیدهو 

های ترین شرکت از مهم   .استفاده نمود PLC توان ازیم BMS یو همچنین طراح  یمختلف صنعت   یهادستگاه

 و... اشاره کرد.  LG ،Omron  ،ABB،  ، میتسوبیشیمکانیک(، تله S5و   S7) توان به زیمنس، می PLCسازنده 

 ( PLCکنترل کننده ها: )  2-14-7بخش  ؛کارخانجاتمدیریت      ⇦  کارخانجات  درسنامه : ارجاع -

 

 )مشابه(کدام است؟ یکنول هر  یمنوشته شده است. سطح مقطع س 3×95و   3× 1۰برق اعداد  دو کابل یرو  -24

 6و    50 (4                      50و  5 ( 3                50و   10 (2              ۹5و   10 (1

  ی ابتدا تعداد رشته و سپس سطح مقطع هاد   م یس   ایکابل    کیمشخص نمودن    یبرا   ؛(1)صحیح گزینه    پاسخ •

قید شده   3× 95 یا  3×10از آنجا که طبق متن سوال عبارت ذکر شده بر روی کابل صرفا عبارتهای    شود.   ی ذکر م

یم  است لذا چنانچه از کابلهای مذکور جهت تکفاز استفاده بشود در این صورت سایز سیم فاز و نول یکسان و س 

سوم هم سیم ارت خواهد بود. ضمن اینکه در سیستم سه فاز متعادل )موتورهای الکتریکی( نیز قابل استفاده می  

قید می شد.    3× 95+ 50بصورت  ،    95چنانچه سایز سیم نول متفاوت بود می بایست عبارت روی کابل  باشند.  

 باشد. پایین، هم اندازه سیم فاز می میلیمتر مربع به  16از مقطع سه فاز  یستمنول در س  سیم مقطع  سطح

 (هاشناسایی کابل) 3-3بخش  ؛سیم و کابل تاسیسات    ⇦   جامع تاسیساتدرسنامه : ارجاع -

 

  است؟ لحاظ شده  تا مقصد و حمل یمهبزیر هزینه   ینهکدام گزدر  -25

1)CFR                          2 ) CIF                 3          )              4 ) EXWORK 

و از آنجا که در سوال   شده است( Prepaid)کرایه پیش ،کرایه   CIF و  CFRهای در ترم ؛ (2)صحیح گزینه  پاسخ •

کرایه و بیمه    پرداخت هزینه کاال و شامل    CIF (Cost, Insurance and Freight)بیمه هم قید شده است لذا  

 شود.حمل تا مقصد می 

 ( قواعد اینکوترمز)  7-11بخش  ؛آالتگذاری و ارزیابی ماشینقیمت     ⇦کارخانجات     درسنامه : ارجاع -

 

 باشد؟  یم  یککدام  یگرنسبت به همد  AC و DC موتور یبرتر -26

 با توان مشابه کمتر است ولی هزینه نگهداری و تعمیر آن کمتر است. dcقیمت موتور ( 1

 کمتر است ولی در توان مشابه هزینه نگهداری و تعمیر آن کمتر است. acقیمت موتور  (2

3)                                                             4 ) 

ساده تر بوده و از قیمت پایین تری نیز   DC نسبت به موتورهای ACی موتورها طراحی ؛( 2)صحیح گزینه  پاسخ •

سه فاز وجود دارند در حالی که   AC تک فاز و موتور AC در دو نوع موتور AC برخوردار می باشند. موتورهای

دارای کموتاتور و جاروبک   DC به علت این که موتورهایو    تنها به حالت تک فاز می باشند  DC موتورهای

 .هستند استهالک باالیی دارند و هزینه های ناشی از نگهداری و تعمیرشان زیاد است
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 شود؟  یاستفاده م  یدر چه موارد یالراد  یلدر -27

 قطعات سوراخکاری عرضی   (2                                        ینقطعات سنگ  یسوراخکار (1

 قطعات  سوراخکاری طولی  (4                                             قطعات بلند  یسوراخکار (2

تواند نسبت  شده و می دریل شعاعی یا رادیال دارای یک بازو بوده که روی ستون نصب  ؛(1)صحیح گزینه    پاسخ •

 شود.   به ستون حرکت دورانی و عمودی داشته باشد و برای قطعات بزرگ و سنگین استفاده می 

 ( انواع ماشین مته) 1-22-2بخش  ؛فرایندهای تولید صنعتی    ⇦کارخانجات     درسنامه : ارجاع -

 

 کدامند؟   ی فشرده هوا تولید  سیستمدهنده  یلتشک  یاجزا -28

 اکوموالتور ( 2                    کنخشک -مخزن- یلتر ف  -کمپرسور (1

 موتور، کمپرسور، خشک کن و فیلتر  (4(                                                                  3     

 اجزای یک سیستم تولید هوای فشرده عبارتند از:  ؛ (  )صحیح گزینه  پاسخ •

خشک کن )درایر( و مخزن  افتر کولر )خنک کننده(،    کمپرسور،فیلتر هوا،  

 ذخیره هوا 

  .درایر، رطوبت هوا را جذب می کند و مانع ورود آن به سیستم می شود

افترکولرها   و  وظایف  کمپرسور  خروجی  داغ  هوای  کردن  تقطیر  خنک 

آن   در  موجود  رطوبت  سردشدن،  از  پس  فشرده  هوای  زیرا  دارد،  وجود  فشرده  هوای  در  که  است  بخاراتی 

 تقطیرشده و ممکن است سبب بروز مشکالتی شود. 

 ( اجزای سیستم پنوماتیک ) 1-2-5بخش  ؛هیدرولیک و پنوماتیک    ⇦کارخانجات     درسنامه  :ارجاع -

 

  یاستفاده م یزیاز چه چ یمانشدن مازوت در کارخانجات س یظاز غل یریجلوگ یدر زمستان برا -29

 شود؟ 

 یسیته الکتر( 4                     روغن داغ (3                  آب داغ (2                     بخار (1

گزینه    پاسخ • ذخیره    ؛( 3)صحیح  لوله مازوت  مخزن  شبکه  وسیله  داشته به  نگه  گرم  داغ  روغن  حاوی   های 

و   توسط  شده  مخزن  به  متصل  حرارتی  مبدل  از  عبور  از  پس  شده  ذخیره  سوخت  استفاده،  به  نیاز  زمان  در 

انتقال مازوتپمپ . از جمله مزایای سیستم  گردد مصرف پمپاژ می های فشار قوی به محل  به وسیله پمپ  های 

باالی   از: کار در دمای  سهولت در تعیین و کنترل درجه  درجه،    350روغن داغ به سیستم دیگ بخار عبارتند 

و  ،  حرارت تله بخارکارکرد آسان  مانند  تجهیزاتی  به  نیاز  اریتور، سختی گیر عدم  به  ، دی  موارد مربوط  ، حذف 

 پایین بودن هزینه های تعمیر ونگهداری.  خوردگی و رسوب و همچنین 

 

  یلب یلهبوس یوندر حال کار هستند. پرشدن هر کام یونو چند کام یکیمکان  یلب  یک  یدر منطقه ا -30

طول   یقهدق 2تا به مقصد برسد.  کشد یطول م  یقهدق 12 یونو کام برد یزمان م  یقهدق 1۰ یکیمکان

https://t.me/Karshenasirasmigroup_tk
https://t.me/Karshenasirasmi_tk


    ( 01 ویرایش ) آزمون کارشناسی رسمی رشته برق، ماشین و کارخانجات پاسخنامه تشریحی 

   محمد حق مدد میالنی                         ⤹ 10 ⤸                    ( 1400) قوه قضائیه: مهرماه          

@KarshenasiRasmiGroup_TK @KarshenasiRasmi_TK  

 

 یبرگردد. برا ابه نقطه مبد یونتا کام برد یزمان م یقهدق 1۰و  کند یهبار را تخل یونتا کام کشد یم

 است؟  یازن یون از زمان حداکثر استفاده شود، به چند کام ینکها

1) 4                      2 )5                         3 ) 6                     4) ۷ 

تخلیه     ؛(1)صحیح گزینه    پاسخ • تا  فرایند خاکبرداری  و    34کل  فرایند  آنجا که در  از  و  دقیقه طول می کشد 

سوال باال تنها از یک بیل مکانیکی استفاده شده است از آنجا که هر نوبت پرکردن کامیون توسط بیل مکانیکی،  

( و رفت و برگشت کامیونها، حمل و  34÷10=4/3کامیون )   4دقیقه طول می کشد از اینرو با استفاده از تنها    10

 تخلیه بار با کمترین توقف و پرتی قابل انجام خواهد بود. 

 

 موتور سنکرون کمتر احتمال دارد استفاده شود؟  یتابلو برق راه انداز  یکدر  یزکدام تجه -31

 ینیاتوری م  ید کل (4                  خازن (3                  متال   یب (2                   رله  (1

با به کارگیری موتور سنکرون فوق تحریک، توان مصرفی توسط سایر بارها تولید می     ؛ ( 3)صحیح گزینه    پاسخ •

لذا    شود؛ بنابراین، موتور سنکرون هم برای تولید کار مکانیکی و هم اصالح ضریب توان قابل بهره برداری است

 فیوزها از کلید مینیاتوری،  حفاظت موتورمورد است. جهت  خازن و بانک خازنی در تابلو برق موتور سنکرون بی 

HRC  استفاده می شود. )آندر ولتاژ(  متال و رله کاهش ولتاژ ، رله بی 
 

 )مشابه( :عبارت است از یماناز کارخانه س یدر بخش یندفرا  یبترت  -32

 مواد  یابآس   یتر، کوره، ه ی پر (2                مواد  یابسنگ شکن، اختالط، آس  (1

3                                                           )4 ) 

فرآیند تولید سیمان عبارت است از: استخراج مواد اولیه برای تولید سیمان، خردکردن    ؛(   )صحیح گزینه    پاسخ •

کردن مواد اولیه، پودرکردن مخلوط مواد خام، تنظیم مواد  سازی، خشک مواد اولیه، مخلوط کردن اولیه و ذخیره  

کن، انبارش  هیتر(، پخت و تولید کلینکر در کوره دوار، خنک کن )پری گرم خام، ذخیره مواد خام در سیلوها، پیش 

 کلینکر در سیلو، آسیاب سیمان، ذخیره سیمان در سیلوها، بارگیرخانه. 

 (سیمان) 5-6-4بخش  ؛ ماشین آالت وتکنولوژی صنایع    ⇦کارخانجات     درسنامه : ارجاع -

 

 قرار دارد؟های چیلر جذبی در یک محفظه  کدام بخش -33

  کندانسوراواپراتور و  ( 2               ابزربر و اواپراتور         (1

                   اواپراتورژنراتور و  (4                  کندانسور و اواپراتور ( 3

شامل اواپراتور )محتوى   محفظه بزرگدر چیلرهای جذبی    ؛(1)صحیح گزینه    پاسخ •

یا جذب ابزربر  و  لیتیوم  کننده   آب(  نیز    )محتوى  کوچکتر  و محفظه  بوده  بروماید( 

 شامل کندانسور و ژنراتور می باشد.

 ( اصول کار چیلرهای جذبی) 1-2-13بخش  ؛تاسیسات سرمایشی     ⇦    درسنامه جامع تاسیسات : ارجاع -
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 مشابه باشد؟ یم یح صح  Rccb  مورد کلید کدام عبارت در  -34

 است یو خروج ی دو ورود  یتنها دارا  (  2                را دارد  یانجر ینشت یص تشخ یت قابل (1

 شوند  ینصب م یوزهابعد از ف (4                           شوند  ینصب م  یوزهاقبل از ف( 3

گزینه    پاسخ • باقیماندهکلید    ؛(1)صحیح  وسیله حفاظتی جریان  کلیدهای حفاظت جان    گونه   RCCB  یا  از  ای 

را    RCCB. گرچه کلیدهای  دهد نشان می   باشد که افزون بر جریان نشتی به جریان  اتصال کوتاه هم واکنش می 

 می بایست بعد از فیوزها نصب کرد ولی وظیفه اساسی آنها تشخیص جریان نشتی و قطع مدار برق می باشد.

 (RCDکلیدهای )  5-2-4بخش  ؛حفاظت الکتریکی تاسیسات    ⇦درسنامه جامع تاسیسات  : ارجاع -

 

 ؟ یستن یح صح کدام مورد در باره سرج ارستر   -35

  .شود ی کنتور نصب م  یکنزد ( 2                         .شود ینصب نم یع در ترانس توز (1

 . کند  ی صورت اشکال در مدار ارت درست کار نم در  ( 4                .کند   یخوب عمل نم یرطوبت یط در شرا (2

 ؛ ( 2)صحیح گزینه  پاسخ •

در شبکه های الکتریکی برای حفاظت تجهیزات در مقابل صدمات ناشی از    موج گیر و یا برقگیرا  یسرج ارستر  

  زات یبا تجه  ی دستگاه به طور مواز  ن یا  .شودمی د و برق به کار برده  عر  هانی چون صاعقه و گاضافه ولتاژهای نا

  در داخل تابلو برق نصب و   سرج ارستر متصل شده است.    ن یخط و زم  ن یب  یکیالکتر  زات یمحافظت شده در تجه

کنترل   مداربا  به  آن  ورود  از  پیش  را    ،ولتاژ  گذرا  ولتاژ  اضافه  کند،  می  محافظت  داخل  از  را  برقی  تاسیسات 

  ا یترانسفورماتور در برابر اضافه ولتاژ    جهت محافظت  .شناسایی و انرژی اضافه را به سیم ارت ارسال می نماید 

از قطع و وصل دژنگتورها،    ی ناش   یدزنیکل  ای  نگیچیسو  یاز صاعقه، جرقه، ولتاژ گذرا  یناش   یضربه ا  یولتاژها

ولتاژها  ه یتخل   ی مانند خطا   ی برق  یخطاها  ریو سا  ی فشار قو  یهاخطوط و پست  یهای در هاد  ی موج  یاضافه 

 از سرج ارستر استفاده می شود. در ابتدای خط توزیع برق )و نه روی ترانسفورماتور(  نیزم

 1-5-7و فصل   1-4بخش  حفاظت الکتریکی تاسیسات؛    ⇦درسنامه جامع تاسیسات  : ارجاع -

 

 ؟ در دیگ شوفاژ گازی شعله زرد نشانه چیست  -36

 یط کم بودن فشار مح (2                            یط مح ی از حد هوا یشکم بودن ب (1

 باشد  ی م  یفمشعل کث ( 4                                               دارد ی مشکل برق (3

وقتی گاز به طور کامل بسوزد، رنگ شعله آبی می شود. برای سوختن کامل گاز، نیاز به    ؛ (1)صحیح گزینه    پاسخ •

است. ناخالصی در    در اثر کافی نبودن هوا  نگ شعله زرد به معنای احتراق ناقص گازر  .اکسیژن کافی استهوا و  

گاز مصرفی و خروج ناقص محصوالت احتراقی و مکش نامناسب دودکش نیز عوامل زردسوزی شعله به شمار می  

ل بخاطر عدم سرویس به موقع وسیله گازسوز و یا سوختن ذرات گرد و  عجود شعله های نارنجی در مشو  .روند 

به شعله پخش کن کشیده شد  که  است  هایی  ناخالصی  یا  و  استغبار  دلیل  ه  به  قرمز مشعل  گرفتگی  . شعله 

 نمی دهد. داخل مشعل را به  اجازه عبور جریان هوا  و یا کثیفی آن می باشد که  مشعل
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 یست؟ چ یکروکنترلرنسبت به م PLC یتمز -37

 دارد  یشتری ب  ییسخت کارا یها یط در مح ( 2                                                         باشد  ی ارزانتر م (1

 . کند   یاشغال م یکمتر حجم (4           کمتری دارد ی ها یو خروج   ی ورود ی دروازه ها تعداد ( 3

توان به توانایی آن ها برای مقاومت در  را می   هاPLCدلیل اصلی استفاده گسترده از    ؛( 2)صحیح گزینه    پاسخ •

نسبت به میکروکنترلرها می توان به کاربرد در پروژه    PLCاز ویژگی های عمده    .برابر کار های سخت نسبت داد

 ، کاربری آسان و البته گرانتر بودن آنها اشاره کرد. تعداد ورودی و خروجیهای بزرگ، زیاد بودن  

 ( PLCکنترل کننده ها: )  2-14-7بخش  ؛مدیریت کارخانجات    ⇦  کارخانجات  درسنامه : ارجاع -

 

 )تکراری(  است؟ یح صح  یرکدام مورد ز یمواز  یدر پمپ ها  -38

       ثابت و هد دو برابر  یدب ( 2                        دو برابر و هد ثابت ی دب (1

 و هد هر دو دو برابر  ی دب (4                          و هد هر دو ثابت  یدب ( 3

موازی مشابه،  مطابق نمودار روبرو، در عملکرد دو پمپ    ؛(1)صحیح گزینه    پاسخ •

  شود.هد خروجی ثابت و دبی کل تقریباً دو برابر می 

 اتصال موازی(  -هاهم بستن پمپ)به  5-19های تأسیسات؛ بخش  پمپ  ⇦درسنامه جامع  تأسیسات : ارجاع -

 

 )مشابه( یست؟ناب کدام مورد درست ن یددر تول -39

  یحداقل کردن موجود (2                                   ید حذف اتالف تول (1

 شود یدر نظر گرفته م  ی فقط الزامات مشتر (4                                یدسته جمع ید تول (3

 ؛ (3) صحیح گزینه  پاسخ •

ویژگی های    کند.مدیریت بدون ضایعات یا تولید ناب مزایای تولید انبوه و تولید دستی را با یکدیگر ترکیب می  

از کارگران چند  ، استفاده  های مشتری خواست   نیاز و تمرکز بر  ،  بهبود مستمر،  حذف اتالفتولید ناب عبارتند از:  

کاهش موجودی در  (،   تولید محموله های کوچک )سفارشهای کم ،  پذیر  مهارتی و ماشینهای اتوماتیک و انعطاف 

 . کاهش مقادیر خرید جریان ساخت، کاهش موجودی انبارها تا حد صفر و 

 ( سیستمهای تولیدی) 3-7؛ بخش مدیریت کارخانجات ⇦  کارخانجات  درسنامه : ارجاع -

 

 اشاره دارد؟   یبه چه موضوع HVAC عبارت -40

 ( 4                         هر دو (3                مطبوع یهتهو یستمس  (2          یولتاژ فشار قو  (1

گزینه    پاسخ • به »سیستم«    ؛ (3)صحیح  نه  و  »عبارت«  به  متن سوال  اینکه  به  توجه  لذا    HVACبا  دارد  اشاره 

و هم به    ( Heatingو    Air Conditioning    ،Ventilatingهم به معنی سیستم تهویه مطبوع )  HVACاصطالح  

 مصطلح می باشد. (High Voltage Alternating Curent) خطوط انتقال انرژی جریان متناوب معنی 

 )سیستم تهویه و هوارسانی(  14فصل و    2-3-6بخش برق رسانی    ⇦  جامع تاسیسات درسنامه : ارجاع -
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 کدام است؟   یرشکل ز  یقمدار منط یدر خروج  f تابع -41

1) X+Y                          2 )X+Z  

3 )(XY)'                      4 )(XZ)' 

   ؛(---)صحیح گزینه  پاسخ -

 
 

سود مربوط   حاشیه یشتریناشباع را بگذراند، ب بلوغ،  رشد،  عرضه،  ی، محصول مراحل معرف یک اگر  -42

 )مشابه( به کدام بازه است؟

 ( رشد و افول 4                   بلوغ و اشباع  ( 3            رشد و اشباع (2                بلوغ  رشد و  (1

گزینه    پاسخ • مقدار    ؛(1)صحیح  در  تغییر  با  شرکت  یک  سودآوری 

می  تغییر  آنکه  کند تولید  می   حال  نشان  سود  چند  حاشیه  که  دهد 

 .درصد از فروش تبدیل به سود شده است

در مرحله رشد، مصرف کنندگان در حال استفاده از محصول هستند  

با   م  د ی خر  یصعود   بیش   ک یو  ادامه  را  با    نیا  دهند.  ی محصول  غالبا  تولید،  مرحله  های  هزینه  رشد  کاهش 

   .همراه استو حاشیه سود باال سود  ، فروش  ندهیفزا

وقتی کاالیی به بلوغ می رسد، فروش آن کند و یا حتی متوقف می شود. چرا که اشباع بازار صورت گرفته است.  

تواند به سمت رقابتی شدن پیش می رود و این نشان دهنده کاهش حاشیه   قیمت گذاری در این مرحله می 

رهای خارجی مانند رقابت یا تقاضای پایین شروع به کاهش می  سود است زیرا قیمت ها به دلیل سنگینی فشا

 .کنند 

 (طراحی محصول و خدمات) 6-7؛ بخش مدیریت کارخانجات   ⇦  کارخانجات  درسنامه : ارجاع -

 

 )تکراری(  یست؟آالت ن  ینماش  یخراب یقطع یها  ینهجزء هز یراز موارد ز  یکدام ک -43

 تلفات مواد   ینههز ( 4        ید تول یت از ظرف یناش  ینه هز (3          یرتعم  ینههز( 2          ییجابه جا ینههز (1

از خرابی ماشینهزینه   ؛(1)صحیح گزینه    پاسخ • از: هزینه قطعات یدکی، دستمزد  های ناشی  آالت عبارت است 

زودرس  داری و تعمیرات و یا پیمانکار تعمیرات، از بین رفتن فرصت تولید، استهالک  نیروی انسانی پرسنل نگه 

شدن  دستگاه معیوب  و  ضایعات  مشتری  نارضایتی  تولید،  پرسنل خط  بیکاری  کارکردن(،  ظرفیت  از  )بیش  ها 

 محصوالت 

 داری و تعمیرات()نگه  15-7بخش مدیریت کارخانجات؛   ⇦درسنامه کارخانجات   : ارجاع -

 

  )تکراری(با انبوه  مناسب تر است؟ یدجهت خط تول یرز  یها  ینکدام دسته از ماش -44

      ی عموم یها ین ماش  (2                                                یونیورسال (1

 ماشین های چند منظوره ( 4                             تک منظوره یها ینماش  (3
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گزینه    پاسخ • رو  یاتعمل  ی سر  یک انجام    برای   منظوره تک   یامخصوص    هایینماش   ؛ (3)صحیح    یک   ی متنوع 

(.  یچپ  ید تول  ین)مانند ماش   باشد ی باال( م  یراژ انبوه )ت  ید تول   هاینماش   ین ا  ی کار  محدوده  .روند ی قطعه کار بکار م

کار  یبرا  یورسالان  یا   یعموم  هایینماش  مرحله   یع، وس   ی محدوده  چند  و    در .  اند شده   یطراح  ایمتنوع 

 . گیردی م  امانج یبصورت دست ی بصورت خودکار و برخ ید تول  یندهایاز فرآ یبرخ یک، اتومات یمهن هایماشین

 آالت( بندی ماشین)طبقه  19 -2فرآیندهای تولید صنعتی؛ بخش    ⇦درسنامه کارخانجات   : ارجاع -

 

 باشد؟  یم یح صح  یرسه فاز کدام مورد ز  یوخروج  یبا ورود UPSدر منابع  -45

 یستن یربدون ترانس امکان پذ  یطراح( 2                       یدر طراح یینفرکانس پا igbt استفاده از (1

 است ی فازها ضرور یتوال ( 4                              یستن یربا بار تکفاز امکان پذ  یهتغذ ( 3

گزینه    پاسخ • فاز    UPSیک    ؛ (4)صحیح  بایست  سه  بار  بمی  ایجاد  تواند  بدون  را  در خروجی خود  متعادل  غیر 

های قدرت است  هادینیمه از     IGBTترانزیستوربطور کلی    .مشکلی تامین کند ولتاژ خود را براساس آن تنظیم کند 

و جریان  ولتاژها  در  عملکرد  قابلیت  دارای  است  که  سریع  سوییچینگ  نیز  و  باال  ساخت  که  های  ،  اینورترهادر 

ها  نیازی به ترانس نمی باشد. رعایت توالی  upsو در این    نیز کاربرد دارد UPS ترانس جوشکاری و منبع تغذیه

 های سه فاز الزامی است.  UPSفازهای ورودی در 

 

 )مشابه( است؟ یراز موارد ز یککدام  یکیبصورت مکان یرش یفیتک یشنحوه افزادر صنایع لبنی  -46

 یزرهموژنا (UV              4 روش  ( 3            یزاسیوناسترل ( 2          یزاسیونپاستور (1

شته و  کارایی دااست که برای همگن سازی مواد لبنی چون شیر  دستاهی  هموژنایزر    ؛ (4)صحیح گزینه    پاسخ •

مکانیکی ضمن و    طعم محصول   و  یفیت حفظ کبصورت  آلودگشده  نفوذ  تجمع    یا  یطیمح  یستز  یها  ی امکان 

فرآیندهای پاستوریزاسیون و استرلیزاسیون از جمله فعالیتهای شیمیایی    د.انرس   یبه صفر م   را  ها  یانواع باکتر 

  هستند.

 (هموژنایزر)  4-4 -4؛ بخش وتکنولوژی صنایعماشین آالت    ⇦درسنامه کارخانجات   : ارجاع -

 

 )تکراری(  یست؟چ یفوالد یعدر صنا یتراسل ینکاربرد ماش -47

    رول به صفحه یبرش عرض ( 2                      صفحات یری صاف کردن و موج گ (1

 یرال اسپ یلوله ها( 4                         کردن رول  به رول طولی  برش ( 3

اسل  ؛(3) صحیح گزینه  پاسخ • ورق   تواند یم  یتراسل  ینماش   یا)برش(    یتردستگاه    یکی، پالست  ی،فلز  هایانواع 

  یا برش رول به رول    ینبرش، ماش   یا  یتر اسلبرش دهد. از انواع دستگاه    یازمقوا و... را به قطعات مورد ن   ی،کاغذ 

ر یا همان اسلیتر استفاده  در صنایع فوالدی برای برش طولی رول به رول از دستگاه رول ب    است.  یت رول به ش 

و جهت برش های  (  به اندازه دلخواه  باریک تر و  ی به رول هاو تبدیل  بزرگ    اریبسهای با عرض  رول  )برش  شده  

 ن استفاده می شود. معموال از گیوتی( بزرگ را به صورت ورقه شده ار یبس یرول ها)برش عرضی رول به شیت 

 ( برشکاری بدون براده برداری)  2-21 -2؛ بخش  فرایندهای تولید صنعتی   ⇦درسنامه کارخانجات   : ارجاع -
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 )مشابه( یست؟چ یابتیکآد یستممنظور از س -48

 (4(                            3                  (      2                          یحرارتعدم تبادل  (1

هیچ  ؛ (1)صحیح گزینه  پاسخ • خارج  با  سیستم  تحولی،  طی  در    تحول  را  آن  ننماید،  مبادله  را  حرارتی   گونهاگر 

خواهد بود، یعنی حرارت جسم    ∆Q = 0   آدیاباتیک،  درتحول  بنابراین  نامند،در رو« می  یب   یند »فرآ  یا   آدیاباتیک

 .نمود نخواهد  تغییری گونه هیچ

 (قوانین گازها) 5 -11؛ بخش مبانی تاسیسات مکانیکی  ⇦   درسنامه جامع تاسیسات: رجاعا -

 

 شود ؟  ینتام یمانکار توسط پ  یمال یهسرما یندر کدام قرارداد  تام -49

1) EPC+C                 2) EPCC                  3)         EPC+F           4 ) EPCF 

پ  ؛( 4)صحیح گزینه  پاسخ • تجه  یمانکاراگر  کامل  ن  یزاتنصب  را  شده  بگ   یز ساخته   EPCIقرارداد    یرد، برعهده 

I:Instalation) توانمند درصورت  بود.  خواهد  تأم  یمانکارپ  ی(  امر  ن  یمال  ینتأم  ی،مال  یندر  را    یز طرح/پروژه 

پ  توانی م ا  یمانکاربرعهده  بود و    EPCF (F:Finance)  صورت قرارداد بصورت   ین گذاشت که در  اگر    یاخواهد 

 .شودی م  یدهنام  EPCM (M:Management) یرد خود برعهده بگ  یزطرح/پروژه را ن یریتمد  یمانکارپ

 ( EPCقراردادهای ) 6 -20؛ بخش پیمان و پیمانکاری تاسیسات  ⇦   درسنامه جامع تاسیسات: ارجاع -

 

هر یک از فرایندها به  نامی است و ظرفیت نامیظرفیت   %8۰در سیستم تولیدی ظرفیت عملی  -50

 ؟ کل چقدر است  خروجی است. ظرفیت  9۰و   8۰و  6۰  ترتیب

1) 4۸                    2) 64 

2) ۷2                      4  )24 

تولید سوال باال، کم ظرفیت ترین فرایند، گلوگاه سیستم تولید خواهد بود از  در خط    ؛ (1)صحیح گزینه    پاسخ •

درصد    80اینرو ظرفیت تولید کل سیستم با ظرفیت تولید فرایند اول برابر می باشد و از آنجا که ظرفیت عملی  

 = ظرفیت عملی سیستم 60×   % 80=   48ظرفیت نامی است لذا          

 

 است؟  یمناسبتر یارمع  یکنوع پوسته لوله، کدام  یدر مبدل حرارت -51

 رسوب شونده درون پوسته  یالخورنده درون لوله و س  یالس  (1

 رسوب دهنده هر دو درون لوله  یالخورنده و س  یالس  (2

  هر دو درون پوسته رسوب دهند  یال و س  یسم یالس  (3

 درون لوله  یسم یالخورنده درون پوسته و س  یالس  (4

 پوسته و لوله عبارتند از: یدر مبدل ها یاالتس  یرینحوه قرارگ ؛( 2)صحیح گزینه  پاسخ •

  ین موضوع هم ا  ینا  دلیل   .یرد باشد، بهتر است در قسمت لوله قرار بگ   یسم  یال مبدل اگر س   ی ساز  یه در شب  -1 

 شود.  یم  یکند و درون پوسته جمع آور  ی نم یداراه پ یرونبه ب یالس  ی،که در صورت نشت  است

60 80 90 
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صورت فقط   ینست که در اا ینآن هم ا  دلیل .یم( قرار بدهTubeآن را در لوله )  ید رسوب زا باشد با یالاگر س  -2

 شود.  ی لوله دچار رسوب م  یسطح داخل

 . یردباشد بهتر است در قسمت پوسته قرار گ ی دو فاز  یاگاز   یالاگر س  -3

  یناست که در ا  ینموضوع هم ا  ینا  دلیل  آن را در قسمت لوله  قرار داد.  ید خورنده باشد باز هم با  یالاگر س   -4

 شود. ی م ی خوردگطرف مبدل )لوله( دچار  یک صورت فقط 

موضوع هم   ینا دلیل آن را در قسمت لوله قرار داد. ید باشد، با یگرد یالاز س  یشترب یلی خ یالس  یکاگر فشار  -5

 . گردد  یبرم و افزایش هزینه  ضخامت لوله ،به مباحث مربوط به افت فشار

 

 یست؟ بخار را چ یستماز س  یکاهش بخار خروج یاصل  یلدل -52

       یستمفشار س  یشافزا (2                 فشارشکن یر ش  یماتتنظ ییر تغ (1

 باشد  یم  یفآب کندانس کث یصاف( 4                    کندانس یر مسدود بودن مس (3

   ؛ (1)صحیح گزینه  پاسخ •

با    بخار را، به بخار  یگشده توسط د  ید تول  یر، بخار پرفشار و متغیکبخار به صورت اتومات  یگفشارشکن در د  یرش 

توان    یدارند با کنترل فشار م   یمدما و فشار باهم ارتباط مستق  ینکها  یلبدل  کنند.  یم   یلفشار دلخواه و ثابت تبد 

طراحی  دستگاه ها    یازباالتر از فشار مورد ن  ی بخار عمدتا در فشار  ی ها  یگ د.  کنترل نمود  یز دما را ن  یادی تا حد ز

  یین بخار در فشار پا  یها  یگ استفاده از د    .یرند تر مورد استفاده قرار گ  یینپا  یدر فشارها  یستبا  یو نم  شده

( خواهد شد.  Carryover)  سیستم   ن به درو  یگ انتقال آب د   یدهاحتمال وقوع پد   یشو افزا  یباعث کاهش بازده 

تول  ین،بنابرا قابل تام  یعو توز  ید با  باالتر  یم  یگ،د  ینبخار در حداکثر فشار    ید. دستگاه رس   یبازده  ینتوان به 

مسدود بودن مسیر کندانس و کثیفی صافی کندانس مانع آبگیری دیگ شده و از اینرو با کاهش سطح آب دیگ،  

 کند.  لول کنترل در دیگ، مشعل دیگ را خاموش می

 

دور  4۰۰ یهثانودور و 2۰۰یهاول  یچیپ یمولت و س  8۰۰ یهآل به ولتاژ اول یده ترانسفورماتور ا   یک در -53

 . یدترانسفورماتور را بدست آور یهو ثانو  یهاول یانوات باشد جر  یلوک 16اگر توان ترانسفورماتور 

 2.5 یه اولو جریان 5   یه ثانو جریان  ( 2                      20 یه اولو جریان 10 یه ثانو جریان  (1

3                                                         )        4  ) 

   ؛ (1)صحیح گزینه  پاسخ •

 همواره صادق است:  زیردر یک ترانسفورماتور رابطه 

⇦     𝐼2

𝐼1
  =   

𝑁1

𝑁2
    =

𝑉1

𝑉2
   =

𝐸1

𝐸2
  =a       2    ⇦  %100با فرض راندمان  و= P1P 

=400  ,  P=16000w2=200  ,  N1=800v  ,   N1V 

    A=102=20A  ,  I1I  ⇨2     .I2V= 1.I1V= 16000  =1P  =1P                 1600=وv2V  ⇨    
𝑁1

𝑁2
    =

𝑉1

𝑉2
   

 ( اساس کار ترانسفورماتور) 1-1 -5؛ بخش ترانسفورماتورها  ⇦   درسنامه جامع تاسیسات: ارجاع -
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 (مشابه) کدام یک مدارک کاملتری برای ارزیابی دستگاه وارداتی است؟ -54

 مبدا  ی گواه  -ی بازرس  یگواه  (2               گمرکی   پروانه  – اینویس  –اسناد حمل  (1

3                                                               )4 ) 

پس    ید خر  یمت : قباشد ی م   یر شامل اقالم ز  یزاتو تجه  آالتماشین  شدهتمام   یمتق  ؛ (1)صحیح گزینه    پاسخ •

(، حقوق و  اسناد حمل)  یریو بارگ  یمهحمل و نقل و ب  ینه (، هزاینویس)  یو نقد   یتجار   یفاتتخف  یهاز کسر کل

گمرک  مرکی)  یعوارض  راه   ینه هزو    (پروانه  و  بردار   یهاول  اندازینصب  بهره  مرحله  محوطه   یتا    ی، ساز  )مانند 

 . (فنی خدمات الزحمهنصب و حق  یرسازی،ز

 ( قیمت گذاری .... ) 11-5 -11؛ بخش آالتگذاری و ارزیابی ماشینقیمت   ⇦  درسنامه کارخانجات  : ارجاع -

 

 کدام گزینه در مورد مدیریت تولید و عملیات صحیح است؟  -55

 ( 4                  (3      سرپرستی و سلسه مراتب بودن ( 2      نی نسبت خروجی به ورودیعوری یبهره  (1

گزینه    پاسخ • تولید    ؛(1)صحیح  فرا  عبارتمدیریت  از  برنامه آست  کنترل  یند  و  هدایت  سازماندهی،  ریزی، 

ورودی فعالیت عناصر  تبدیل  برای  سازمان  یک  در  تولید  اولیه(   های  تمام   )مواد  محصوالت  همچنین    شدهبه  و 

های اجرایی که بطور مستقیم در تولید محصول یا  فعالیتمدیریت عملیات نیز شاخه ای از مدیریت است که بر  

یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به  بهره وری در سازمانها    کند.تمرکز می   باشند انجام خدمات موثر می 

نسبت کارخروجی یا کارمفید به کار ورودی تعریف  صورت  وری یا راندمان بها بهره، همچنین در ماشینهزینه ها

 شود.می 

 مدیریت کارخانجات    ⇦  درسنامه کارخانجات  : ارجاع -
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