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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.
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 )3در فرض اول موضوع به کارشناس دیگری ارجاع می شود و در فرض دوم کارشناس جلب می شود.
 )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 اقدامکارشناس 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 میتوانندظرف 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) -11کاربرد دستگاه هاب چه می باشد؟ (تکراری)
 )1چرخ دنده زنی
•

 )2شیار زنی

)4

)3

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ هاب نوعی روش برادهبرداری برای تولید چرخ دندههای دنده خارجی میباشد.

 -ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦

فرآیندهای تولید صنعتی؛ بخش ( 15-2روشهای تولید چرخدنده)

 -12کاربرد دستگاه کالریفایر در تصفیه خانه ها برای چیست؟
 )2کلر زنی به آب

 )1حذف کدری و بو

)4

 )3ته نشینی امالح

• پاسخ صحیح گزینه ()3؛

کالریفایر ( )Clarifierیا زالل ساز به طور کلی برای حذف ذرات جامد یا جامدات معلق از مایع با هدف زالل
سازی آن به کار می رود .کالریفایرها یکی از انواع حوضچه های ته نشینی هستند که به طور پیوسته کار حذف
مواد ته نشین شده را با استفاده از ابزار مکانیکی انجام می دهند.
 -13دیمانسیون  MLT-2نشان دهنده کدام گزینه است؟
 )1نیرو
•

 )2انرژی

 )4سرعت

 )3گشتاور

پاسخ صحیح گزینه ()1؛  Mمعادل با دیمانسیون جرم L ،دیمانسیون طول و  Tدیمانسیون زمان می باشد.
متر × کیلوگرم
2

ثانیه

= )نیوتن ( Fدر سیستم ⇨ SI
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 -14موضوع مواد  3۰و  4۰شرایط عمومی پیمان در مورد چیست؟ (مشابه)
 )1صورت وضعیت قطعی -تمدید مدت پیمان
 )3خاتمه پیمان  -تحویل قطعی
•

)2تغییر مدت پیمان -صورت وضعیت قطعی
 )4تحویل قطعی -خاتمه پیمان

پاسخ صحیح گزینه ()2؛ در شرایط عمومی پیمان ،ماده  30مربوط به تغییر مدت پیمان و ماده  40مربوط به

صورت وضعیت قطعی می باشد.
 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ پیمان و پیمانکاری تاسیسات؛ بخش ( 1-1-20نکاتی از شرایط پیمان) -15ضریب باالسری در فهرست بها نشان دهنده کدام گزینه است؟ (مشابه)
 )1عمومی-خصوصی
•

 )2عمومی – کار

 )3ستاره دار-قیمت جدید

 )4ستاره دار-دوری از مرکز

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

تقسیمبندی میشود .هزینه باالسری عمومی اغلب به هزینههای دفتر مرکزی مربوط میشود و هزینه باالسری
کار مربوط به کارگاه است.
 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ پیمان و پیمانکاری تاسیسات؛ بخش ( 4-20فهرست بها) -16یک نیوتن بر متر مربع معادل چند پاسکال است؟ (مشابه)
1 )1پاسکال
•

 ۹.۸ )2پاسکال

 10 )3پاسکال

 14.5 )4پاسکال

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ در سیستم بین المللى  SIواحد فشار ،پاسکال ) (Paیا «نیوتن بر مترمربع» است.

 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ مبانی تاسیسات مکانیکی؛ بخش ( 3-11فشار) -17عبارت  CHPنشان دهنده چیست؟
 )1تولید همزمان برق و حرارت
)3
•

 )2تولید ذرات میکرونی ازسنگ های کربنات
)4

پاسخ صحیح گزینه ()1؛  CHPسرنام  Combined Heat and Powerبه معنی تولید همزمان گرما و برق می

باشد .تولید همزمان نوعى خاص از روش تولید پراکنده است و عبارتست از تولید توام دو یا چند شکل از انرژى
(مانند انرژى الکتریکى ،حرارتى و برودتى) از یک منبع ساده اولیه (مانند انرژى شیمیایى سوختهاى مختلف).
 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ برق رسانی و اصالح ضریب توان؛ بخش ( 1-3-6نیروگاه جریان متناوب) -18کدامیک از گزینه های زیر آخرین مراحل ریسندگی را نشان می دهند؟
 )1چله کشی – کاردینگ -اپن اند
 )3حالجی ،کاردینگ ،فالیر
•

 )2کاردینگ ،فالیر ،رینگ
 )4حالجی ،آهار ،تکمیل

پاسخ صحیح گزینه ()2؛ ریسندگی ،عملیاتی است که در طی آن الیاف به نخ تبدیل میشود و به طور کلی
فرایند ریسندگی بر سه اصل کشش دادن و موازی کردن الیاف ،تاب دادن و پیچیدن نخ روی بستهی نخ استوار
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است .ماشینآالت مورد استفاده در خط ریسندگی الیاف کوتاه عبارتند از :ماشینآالت حالجی ،کاردینگ،
کشش ،شانه (در صورت وجود) ،فالیر و رینگ.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ ماشین آالت و تکنولوژی صنایع؛ بخش ( 1-2-4ریسندگی) -19اگر در یک سیستم هیدرولیک سر و صدا شنیده شود ،اولین اقدام بررسی کدام مورد است؟
 )1کاویتاسیون
•

 )2نشتی

 )4فشار محیط

 )3لزجت سیال

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ در صورت ایجاد سر و صدا و افزایش آن در طول کارکرد ،علت می تواند ناشی از کاهش
سطح روغن ،گرفتگی ،کثیفی و خرابی فیلتر مکش و در نتیجه ایجاد کاویتاسیون در پمپ باشد .نشتی و لزجت

زیاد روغن (ویسکوزیته باال) باعث افت فشار هیدرولیک میشود( .در طول کارکرد ،با گرم شدن روغن گرم و
روغن از سفتی خارج می شود لذا معموال در ابتدای کار ممکن است بدلیل سردی هوا و سفتی روغن ،ابتدائا
صدای زوزه هم داشته باشیم ولی در ادامه صدای زوزه ناشی از ویسکوزیته روغن نخواهد بود)
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ هیدرولیک و پنوماتیک؛ بخش ( 6-1-5عیب یابی سیستم های هیدرولیک) -20پروفیل در و پنجره آلومینیومی با کدام روش تولید می شود؟
 )1اکستروژن
•

 )2فورجینگ

 )4دستگاه خم کن

 )3دستگاه نورد

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ بهترین روش برای ساخت پروفیلهای آلومینیوم اکسترود میباشد چرا که در این
فرایند بیلت (شمش) آلومینیوم تنها تحت تاثیر نیروهای فشاری قرار میگیرد .بسته به نوع آلیاژ و روش مورد

نظر اکستروژن میتواند به صورت سرد و گرم انجام شود.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ فرایندهای تولید صنعتی؛ بخش ( 3-2فشارکاری یا اکستروژن) -21قیمت دریل ستونی  MS20Aتبریز سال  14۰۰چقدر می باشد ؟ (مشابه)
 50 )1تا  150میلیون ریال
 ۸50 )3تا  1050میلیون ریال
•

 250 )2تا 500میلیون ریال
 1500 )4تا  2000میلیون ریال

پاسخ صحیح گزینه ()3؛ قیمت ماشین دریل ستونی  MSB20درب کارخانه ماشین سازی تبریز ،حداقل 80

میلیون تومان و دریل ستونی  MS20حداقل 75میلیون تومان می باشد.
 ارجاع :لیست قیمت 1400ماشین سازی تبریز -22قیمت یک دستگاه ماشین پرس نو از نوع ضربه  16۰تن با شاسی  Hشکل ساخت خاور پرس با
دهنه  8۰۰میلیمتر در حال حاضر چندمیلیون ریال است؟ (مشابه)
 1000 )1تا  4000میلیون ریال
•

)2

)3

)4

پاسخ صحیح گزینه ( )؛ قیمت ماشین پرس ضربه ای  Hشکل  160تن شرکت خاور پرس در سال  1400حدود

17میلیارد ریال می باشد.
 ارجاع :لیست قیمت ماشین سازی خاور پرس@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 -23کدام گزینه سازنده  PLCنیست؟
 )1زیمنس
•

 )2مایکروسافت

ABB )3

 )4میتسوبیشی

پاسخ صحیح گزینه ()2؛  PLCیک کنترلکننده نرمافزاری است که از آن میتوان در انواع دستگاهها و
کارخانهها استفاده کرد و مثالً برای اتوماسیون خطوط تولید کارخانهها ،ایجاد فرآیند اتوماتیک و پیچیده در
دستگاههای مختلف صنعتی و همچنین طراحی  BMSمیتوان از  PLCاستفاده نمود .از مهمترین شرکتهای

سازنده  ،PLCمیتوان به زیمنس ( S7و  ،)S5تلهمکانیک ،میتسوبیشی ABB ،Omron ،LG ،و ...اشاره کرد.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ مدیریت کارخانجات؛ بخش ( 2-14-7کنترل کننده ها)PLC : -24روی دو کابل برق اعداد  3×1۰و  3×95نوشته شده است .سطح مقطع سیم نول هر یک کدام است؟(مشابه)

 10 )1و ۹5
•

 10 )2و 50

 50 )4و 6

 5 )3و 50

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ برای مشخص نمودن یک کابل یا سیم ابتدا تعداد رشته و سپس سطح مقطع هادی
ذکر می شود .از آنجا که طبق متن سوال عبارت ذکر شده بر روی کابل صرفا عبارتهای  3×10یا  3×95قید شده
است لذا چنانچه از کابلهای مذکور جهت تکفاز استفاده بشود در این صورت سایز سیم فاز و نول یکسان و سیم
سوم هم سیم ارت خواهد بود .ضمن اینکه در سیستم سه فاز متعادل (موتورهای الکتریکی) نیز قابل استفاده می
باشند .چنانچه سایز سیم نول متفاوت بود می بایست عبارت روی کابل  ، 95بصورت  3×95+50قید می شد.
سطح مقطع سیم نول در سیستم سه فاز از مقطع  16میلیمتر مربع به پایین ،هم اندازه سیم فاز میباشد.

 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ سیم و کابل تاسیسات؛ بخش ( 3-3شناسایی کابلها) -25در کدام گزینه زیر هزینه بیمه و حمل تا مقصد لحاظ شده است؟
CFR )1
•

CIF )2

EXWORK )4

)3

پاسخ صحیح گزینه ()2؛ در ترمهای  CFRو CIFکرایه ،پیشکرایه ( )Prepaidشده است و از آنجا که در سوال
بیمه هم قید شده است لذا ) CIF (Cost, Insurance and Freightشامل پرداخت هزینه کاال و کرایه و بیمه
حمل تا مقصد میشود.

 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ قیمتگذاری و ارزیابی ماشینآالت؛ بخش ( 7-11قواعد اینکوترمز) -26برتری موتور  DCو  ACنسبت به همدیگر کدام یک می باشد؟
 )1قیمت موتور  dcبا توان مشابه کمتر است ولی هزینه نگهداری و تعمیر آن کمتر است.
 )2قیمت موتور  acکمتر است ولی در توان مشابه هزینه نگهداری و تعمیر آن کمتر است.
)4
)3
•

پاسخ صحیح گزینه ()2؛ طراحی موتورهای  ACنسبت به موتورهای  DCساده تر بوده و از قیمت پایین تری نیز
برخوردار می باشند .موتورهای  ACدر دو نوع موتور  ACتک فاز و موتور  ACسه فاز وجود دارند در حالی که
موتورهای  DCتنها به حالت تک فاز می باشند و به علت این که موتورهای  DCدارای کموتاتور و جاروبک
هستند استهالک باالیی دارند و هزینه های ناشی از نگهداری و تعمیرشان زیاد است.
@KarshenasiRasmiGroup_TK

@KarshenasiRasmi_TK

پاسخنامه تشریحی آزمون کارشناسی رسمی رشته برق ،ماشین و کارخانجات ( ویرایش ) 01
⤸⤹9

( قوه قضائیه :مهرماه ) 1400

محمد حق مدد میالنی

 -27دریل رادیال در چه مواردی استفاده می شود؟
 )1سوراخکاری قطعات سنگین
 )2سوراخکاری قطعات بلند
•

 )2سوراخکاری عرضی قطعات
 )4سوراخکاری طولی قطعات

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ دریل شعاعی یا رادیال دارای یک بازو بوده که روی ستون نصبشده و میتواند نسبت

به ستون حرکت دورانی و عمودی داشته باشد و برای قطعات بزرگ و سنگین استفاده میشود.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ فرایندهای تولید صنعتی؛ بخش ( 1-22-2انواع ماشین مته) -28اجزای تشکیل دهنده سیستم تولید هوای فشرده کدامند؟
 )1کمپرسور -فیلتر -مخزن -خشککن
)3
•

 )2اکوموالتور
 )4موتور ،کمپرسور ،خشک کن و فیلتر

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

فیلتر هوا ،کمپرسور ،افتر کولر (خنک کننده) ،خشک کن (درایر) و مخزن
ذخیره هوا
درایر ،رطوبت هوا را جذب می کند و مانع ورود آن به سیستم می شود.
وظایف افترکولرها خنک کردن هوای داغ خروجی کمپرسور و تقطیر
بخاراتی است که در هوای فشرده وجود دارد ،زیرا هوای فشرده پس از سردشدن ،رطوبت موجود در آن
تقطیرشده و ممکن است سبب بروز مشکالتی شود.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ هیدرولیک و پنوماتیک؛ بخش ( 1-2-5اجزای سیستم پنوماتیک) -29در زمستان برای جلوگیری از غلیظ شدن مازوت در کارخانجات سیمان از چه چیزی استفاده می
شود؟
 )1بخار
•

 )2آب داغ

 )3روغن داغ

 )4الکتریسیته

پاسخ صحیح گزینه ()3؛ مخزن ذخیره مازوت به وسیله شبکه لولههای حاوی روغن داغ گرم نگه داشته
شده و در زمان نیاز به استفاده ،سوخت ذخیره شده پس از عبور از مبدل حرارتی متصل به مخزن توسط
پمپهای انتقال مازوت به وسیله پمپهای فشار قوی به محل مصرف پمپاژ میگردد .از جمله مزایای سیستم
روغن داغ به سیستم دیگ بخار عبارتند از :کار در دمای باالی  350درجه ،سهولت در تعیین و کنترل درجه
حرارت ،کارکرد آسان و عدم نیاز به تجهیزاتی مانند تله بخار ،دی اریتور ،سختی گیر ،حذف موارد مربوط به
خوردگی و رسوب و همچنین پایین بودن هزینه های تعمیر ونگهداری.

 -30در منطقه ای یک بیل مکانیکی و چند کامیون در حال کار هستند .پرشدن هر کامیون بوسیله بیل
مکانیکی  1۰دقیقه زمان می برد و کامیون  12دقیقه طول می کشد تا به مقصد برسد 2 .دقیقه طول
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می کشد تا کامیون بار را تخلیه کند و  1۰دقیقه زمان می برد تا کامیون به نقطه مبدا برگردد .برای
اینکه از زمان حداکثر استفاده شود ،به چند کامیون نیاز است؟
4 )1
•

5 )2

۷ )4

6 )3

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ کل فرایند خاکبرداری تا تخلیه  34دقیقه طول می کشد و از آنجا که در فرایند و
سوال باال تنها از یک بیل مکانیکی استفاده شده است از آنجا که هر نوبت پرکردن کامیون توسط بیل مکانیکی،
 10دقیقه طول می کشد از اینرو با استفاده از تنها  4کامیون ( )34÷10=3/4و رفت و برگشت کامیونها ،حمل و
تخلیه بار با کمترین توقف و پرتی قابل انجام خواهد بود.

 -31کدام تجهیز در یک تابلو برق راه اندازی موتور سنکرون کمتر احتمال دارد استفاده شود؟
 )1رله
•

 )2بی متال

 )4کلید مینیاتوری

 )3خازن

پاسخ صحیح گزینه ()3؛ با به کارگیری موتور سنکرون فوق تحریک ،توان مصرفی توسط سایر بارها تولید می
شود؛ بنابراین ،موتور سنکرون هم برای تولید کار مکانیکی و هم اصالح ضریب توان قابل بهره برداری است لذا
خازن و بانک خازنی در تابلو برق موتور سنکرون بیمورد است .جهت حفاظت موتورها از کلید مینیاتوری ،فیوز
 ،HRCرله بیمتال و رله کاهش ولتاژ (آندر ولتاژ) استفاده می شود.

 -32ترتیب فرایند در بخشی از کارخانه سیمان عبارت است از( :مشابه)
 )1سنگ شکن ،اختالط ،آسیاب مواد
)3
•

 )2پری هیتر ،کوره ،آسیاب مواد
)4

پاسخ صحیح گزینه ( )؛ فرآیند تولید سیمان عبارت است از :استخراج مواد اولیه برای تولید سیمان ،خردکردن
مواد اولیه ،مخلوط کردن اولیه و ذخیره سازی ،خشککردن مواد اولیه ،پودرکردن مخلوط مواد خام ،تنظیم مواد

خام ،ذخیره مواد خام در سیلوها ،پیشگرمکن (پریهیتر) ،پخت و تولید کلینکر در کوره دوار ،خنککن ،انبارش
کلینکر در سیلو ،آسیاب سیمان ،ذخیره سیمان در سیلوها ،بارگیرخانه.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ ماشین آالت وتکنولوژی صنایع؛ بخش ( 5-6-4سیمان) -33کدام بخش های چیلر جذبی در یک محفظه قرار دارد؟
 )1ابزربر و اواپراتور
 )3کندانسور و اواپراتور
•

 )2اواپراتور و کندانسور
 )4ژنراتور و اواپراتور

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ در چیلرهای جذبی محفظه بزرگ شامل اواپراتور (محتوى

آب) و ابزربر یا جذب کننده (محتوى لیتیوم بروماید) بوده و محفظه کوچکتر نیز
شامل کندانسور و ژنراتور می باشد.
 -ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ تاسیسات سرمایشی؛ بخش ( 1-2-13اصول کار چیلرهای جذبی)
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 -34کدام عبارت در مورد کلید  Rccbصحیح می باشد؟ مشابه
 )1قابلیت تشخیص نشتی جریان را دارد
 )3قبل از فیوزها نصب می شوند
•

 )2تنها دارای دو ورودی و خروجی است
 )4بعد از فیوزها نصب می شوند

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ کلید یا وسیله حفاظتی جریان باقیمانده  RCCBگونه ای از کلیدهای حفاظت جان

میباشد که افزون بر جریان نشتی به جریان اتصال کوتاه هم واکنش نشان میدهد .گرچه کلیدهای  RCCBرا
می بایست بعد از فیوزها نصب کرد ولی وظیفه اساسی آنها تشخیص جریان نشتی و قطع مدار برق می باشد.
 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ حفاظت الکتریکی تاسیسات؛ بخش ( 5-2-4کلیدهای )RCD -35کدام مورد در باره سرج ارستر صحیح نیست؟
 )2نزدیک کنتور نصب می شود.
 )4در صورت اشکال در مدار ارت درست کار نمی کند.

 )1در ترانس توزیع نصب نمی شود.
 )2در شرایط رطوبتی خوب عمل نمی کند.
• پاسخ صحیح گزینه ()2؛

سرج ارستر یا موج گیر و یا برقگیر در شبکه های الکتریکی برای حفاظت تجهیزات در مقابل صدمات ناشی از
اضافه ولتاژهای ناگهانی چون صاعقه و رعد و برق به کار برده میشود .این دستگاه به طور موازی با تجهیزات
محافظت شده در تجهیزات الکتریکی بین خط و زمین متصل شده است .سرج ارستر در داخل تابلو برق نصب و
با کنترل ولتاژ پیش از ورود آن به مدار ،تاسیسات برقی را از داخل محافظت می کند ،اضافه ولتاژ گذرا را
شناسایی و انرژی اضافه را به سیم ارت ارسال می نماید .جهت محافظت ترانسفورماتور در برابر اضافه ولتاژ یا
ولتاژهای ضربه ای ناشی از صاعقه ،جرقه ،ولتاژ گذرای سویچینگ یا کلیدزنی ناشی از قطع و وصل دژنگتورها،
تخلیه اضافه ولتاژهای موجی در هادیهای خطوط و پستهای فشار قوی و سایر خطاهای برقی مانند خطای
زمین در ابتدای خط توزیع برق (و نه روی ترانسفورماتور) از سرج ارستر استفاده می شود.
 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ حفاظت الکتریکی تاسیسات؛ بخش  1-4و فصل 1-5-7 -36در دیگ شوفاژ گازی شعله زرد نشانه چیست ؟
 )1کم بودن بیش از حد هوای محیط
 )3مشکل برقی دارد
•

 )2کم بودن فشار محیط
 )4مشعل کثیف می باشد

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ وقتی گاز به طور کامل بسوزد ،رنگ شعله آبی می شود .برای سوختن کامل گاز ،نیاز به
هوا و اکسیژن کافی است .رنگ شعله زرد به معنای احتراق ناقص گاز در اثر کافی نبودن هوا است .ناخالصی در
گاز مصرفی و خروج ناقص محصوالت احتراقی و مکش نامناسب دودکش نیز عوامل زردسوزی شعله به شمار می
روند .وجود شعله های نارنجی در مشعل بخاطر عدم سرویس به موقع وسیله گازسوز و یا سوختن ذرات گرد و
غبار و یا ناخالصی هایی است که به شعله پخش کن کشیده شده است .شعله قرمز مشعل به دلیل گرفتگی
مشعل و یا کثیفی آن می باشد که اجازه عبور جریان هوا را به داخل مشعل نمی دهد.
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 -37مزیت  PLCنسبت به میکروکنترلر چیست؟
 )1ارزانتر می باشد
 )3تعداد دروازه های ورودی و خروجی های کمتری دارد
•

 )2در محیط های سخت کارایی بیشتری دارد
 )4حجم کمتری اشغال می کند.

پاسخ صحیح گزینه ()2؛ دلیل اصلی استفاده گسترده از PLCها را میتوان به توانایی آن ها برای مقاومت در

برابر کار های سخت نسبت داد .از ویژگی های عمده  PLCنسبت به میکروکنترلرها می توان به کاربرد در پروژه
های بزرگ ،زیاد بودن تعداد ورودی و خروجی ،کاربری آسان و البته گرانتر بودن آنها اشاره کرد.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ مدیریت کارخانجات؛ بخش ( 2-14-7کنترل کننده ها)PLC : -38در پمپ های موازی کدام مورد زیر صحیح است؟ (تکراری)
 )1دبی دو برابر و هد ثابت
 )3دبی و هد هر دو ثابت
•

 )2دبی ثابت و هد دو برابر
 )4دبی و هد هر دو دو برابر

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ مطابق نمودار روبرو ،در عملکرد دو پمپ موازی مشابه،
هد خروجی ثابت و دبی کل تقریباً دو برابر میشود.

 ارجاع :درسنامه جامع تأسیسات ⇦ پمپهای تأسیسات؛ بخش ( 5-19بههم بستن پمپها -اتصال موازی) -39در تولید ناب کدام مورد درست نیست؟ (مشابه)
 )1حذف اتالف تولید

 )2حداقل کردن موجودی

 )3تولید دسته جمعی

 )4فقط الزامات مشتری در نظر گرفته میشود

• پاسخ صحیح گزینه ()3؛

مدیریت بدون ضایعات یا تولید ناب مزایای تولید انبوه و تولید دستی را با یکدیگر ترکیب میکند .ویژگی های
تولید ناب عبارتند از :حذف اتالف ،بهبود مستمر ،تمرکز بر نیاز و خواستهای مشتری ،استفاده از کارگران چند
مهارتی و ماشینهای اتوماتیک و انعطاف پذیر ،تولید محموله های کوچک (سفارشهای کم) ،کاهش موجودی در
جریان ساخت ،کاهش موجودی انبارها تا حد صفر و کاهش مقادیر خرید.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ مدیریت کارخانجات؛ بخش ( 3-7سیستمهای تولیدی) -40عبارت  HVACبه چه موضوعی اشاره دارد؟
 )1ولتاژ فشار قوی
•

 )2سیستم تهویه مطبوع

 )3هر دو

)4

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

اصطالح  HVACهم به معنی سیستم تهویه مطبوع ( Ventilating ، Air Conditioningو  )Heatingو هم به
معنی خطوط انتقال انرژی جریان متناوب ( )High Voltage Alternating Curentمصطلح می باشد.
 -ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ برق رسانی بخش  2-3-6و فصل ( 14سیستم تهویه و هوارسانی)
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 -41تابع  fدر خروجی مدار منطقی شکل زیر کدام است؟
X+Y )1

X+Z )2

(XY)' )3

(XZ)' )4

 -پاسخ صحیح گزینه ()---؛

 -42اگر یک محصول مراحل معرفی ،عرضه ،رشد ،بلوغ ،اشباع را بگذراند ،بیشترین حاشیه سود مربوط
به کدام بازه است؟ (مشابه)
 )1رشد و بلوغ
•

 )2رشد و اشباع

 )3بلوغ و اشباع

 )4رشد و افول

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

تولید تغییر میکند حال آنکه حاشیه سود نشان میدهد که چند
درصد از فروش تبدیل به سود شده است.
در مرحله رشد ،مصرف کنندگان در حال استفاده از محصول هستند
و با یک شیب صعودی خرید محصول را ادامه می دهند .این مرحله غالبا با کاهش هزینه های تولید ،رشد
فزاینده فروش ،سود و حاشیه سود باال همراه است.
وقتی کاالیی به بلوغ می رسد ،فروش آن کند و یا حتی متوقف می شود .چرا که اشباع بازار صورت گرفته است.
قیمت گذاری در این مرحله می تواند به سمت رقابتی شدن پیش می رود و این نشان دهنده کاهش حاشیه
سود است زیرا قیمت ها به دلیل سنگینی فشارهای خارجی مانند رقابت یا تقاضای پایین شروع به کاهش می
کنند.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ مدیریت کارخانجات؛ بخش ( 6-7طراحی محصول و خدمات) -43کدام یک از موارد زیر جزء هزینه های قطعی خرابی ماشین آالت نیست؟ (تکراری)
 )1هزینه جابه جایی
•

 )2هزینه تعمیر

 )3هزینه ناشی از ظرفیت تولید

 )4هزینه تلفات مواد

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ هزینههای ناشی از خرابی ماشینآالت عبارت است از :هزینه قطعات یدکی ،دستمزد
نیروی انسانی پرسنل نگهداری و تعمیرات و یا پیمانکار تعمیرات ،از بین رفتن فرصت تولید ،استهالک زودرس
دستگاه ها (بیش از ظرفیت کارکردن) ،بیکاری پرسنل خط تولید ،نارضایتی مشتری ضایعات و معیوب شدن
محصوالت

 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ مدیریت کارخانجات؛ بخش ( 15-7نگهداری و تعمیرات) -44کدام دسته از ماشین های زیر جهت خط تولید با انبوه مناسب تر است؟(تکراری)
 )1یونیورسال
 )3ماشین های تک منظوره

 )2ماشین های عمومی
 )4ماشین های چند منظوره
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پاسخ صحیح گزینه ()3؛ ماشینهای مخصوص یا تکمنظوره برای انجام یک سری عملیات متنوع روی یک
قطعه کار بکار میروند .محدوده کاری این ماشینها تولید انبوه (تیراژ باال) میباشد (مانند ماشین تولید پیچ).
ماشینهای عمومی یا انیورسال برای محدوده کاری وسیع ،متنوع و چند مرحلهای طراحی شدهاند .در
ماشینهای نیمه اتوماتیک ،برخی از فرآیندهای تولید بصورت خودکار و برخی بصورت دستی انجام میگیرد.

 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ فرآیندهای تولید صنعتی؛ بخش ( 19 -2طبقهبندی ماشینآالت) -45در منابع  UPSبا ورودی وخروجی سه فاز کدام مورد زیر صحیح می باشد؟
 )1استفاده از  igbtفرکانس پایین در طراحی
 )3تغذیه با بار تکفاز امکان پذیر نیست
•

 )2طراحی بدون ترانس امکان پذیر نیست
 )4توالی فازها ضروری است

پاسخ صحیح گزینه ()4؛ یک  UPSسه فاز می بایست بتواند بار غیر متعادل در خروجی خود را بدون ایجاد
مشکلی تامین کند ولتاژ خود را براساس آن تنظیم کند .بطور کلی ترانزیستور  IGBTاز نیمههادیهای قدرت است
که دارای قابلیت عملکرد در ولتاژها و جریانهای باال و نیز سوییچینگ سریع است که در ساخت اینورترها،
ترانس جوشکاری و منبع تغذیه  UPSنیز کاربرد دارد و در این upsها نیازی به ترانس نمی باشد .رعایت توالی
فازهای ورودی در UPSهای سه فاز الزامی است.

 -46در صنایع لبنی نحوه افزایش کیفیت شیر بصورت مکانیکی کدام یک از موارد زیر است؟(مشابه)
 )1پاستوریزاسیون
•

 )2استرلیزاسیون

 )3روش UV

 )4هموژنایزر

پاسخ صحیح گزینه ()4؛ هموژنایزر دستاهی است که برای همگن سازی مواد لبنی چون شیر کارایی داشته و

بصورت مکانیکی ضمنحفظ کیفیت و طعم محصول شده و امکان نفوذ آلودگی های زیست محیطی یا تجمع
انواع باکتری ها را به صفر می رساند .فرآیندهای پاستوریزاسیون و استرلیزاسیون از جمله فعالیتهای شیمیایی
هستند.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ ماشین آالت وتکنولوژی صنایع؛ بخش ( 4-4 -4هموژنایزر) -47کاربرد ماشین اسلیتر در صنایع فوالدی چیست؟ (تکراری)
 )1صاف کردن و موج گیری صفحات
 )3برش طولی رول به رول کردن
•

 )2برش عرضی رول به صفحه
 )4لوله های اسپیرال

پاسخ صحیح گزینه ()3؛ دستگاه اسلیتر (برش) یا ماشین اسلیتر میتواند انواع ورقهای فلزی ،پالستیکی،

کاغذی ،مقوا و ...را به قطعات مورد نیاز برش دهد .از انواع دستگاه اسلیتر یا برش ،ماشین برش رول به رول یا
رول به شیت است .در صنایع فوالدی برای برش طولی رول به رول از دستگاه رول بر یا همان اسلیتر استفاده
شده (برش رول های با عرض بسیار بزرگ و تبدیل به رول های باریک تر و به اندازه دلخواه) و جهت برش های
عرضی رول به شیت (برش رول های بسیار بزرگ را به صورت ورقه شده) معموال از گیوتین استفاده می شود.
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ فرایندهای تولید صنعتی؛ بخش ( 2-21 -2برشکاری بدون براده برداری)@KarshenasiRasmiGroup_TK
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 -48منظور از سیستم آدیابتیک چیست؟ (مشابه)
 )1عدم تبادل حرارتی
•

)2

)4

)3

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ اگر در طی تحولی ،سیستم با خارج هیچگونه حرارتی را مبادله ننماید ،آن را تحول
آدیاباتیک یا «فرآیند بی در رو» مینامند ،بنابراین درتحول آدیاباتیک ∆Q = 0 ،خواهد بود ،یعنی حرارت جسم

هیچگونه تغییری نخواهد نمود.
 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ مبانی تاسیسات مکانیکی؛ بخش ( 5 -11قوانین گازها) -49در کدام قرارداد تامین سرمایه مالی توسط پیمانکار تامین شود ؟
EPC+C )1

EPCC )2

EPCF )4

EPC+F )3

• پاسخ صحیح گزینه ()4؛ اگر پیمانکار نصب کامل تجهیزات ساخته شده را نیز برعهده بگیرد ،قرارداد EPCI

) )I:Instalationخواهد بود .درصورت توانمندی پیمانکار در امر تأمین مالی ،تأمین مالی طرح/پروژه را نیز
میتوان برعهده پیمانکار گذاشت که در این صورت قرارداد بصورت ( EPCF (F:Financeخواهد بود و یا اگر
پیمانکار مدیریت طرح/پروژه را نیز خود برعهده بگیرد ( EPCM (M:Managementنامیده میشود.
 ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ پیمان و پیمانکاری تاسیسات؛ بخش ( 6 -20قراردادهای )EPC -50در سیستم تولیدی ظرفیت عملی  %8۰ظرفیت نامی است و ظرفیت نامی هر یک از فرایندها به
ترتیب  6۰و  8۰و  9۰است .ظرفیت خروجی کل چقدر است ؟
4۸ )1
۷2 )2
•

64 )2
24 )4

90

80

60

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ در خط تولید سوال باال ،کم ظرفیت ترین فرایند ،گلوگاه سیستم تولید خواهد بود از
اینرو ظرفیت تولید کل سیستم با ظرفیت تولید فرایند اول برابر می باشد و از آنجا که ظرفیت عملی  80درصد
 = 60 × %80 = 48ظرفیت عملی سیستم
ظرفیت نامی است لذا

 -51در مبدل حرارتی نوع پوسته لوله ،کدام یک معیار مناسبتری است؟
 )1سیال خورنده درون لوله و سیال رسوب شونده درون پوسته
 )2سیال خورنده و سیال رسوب دهنده هر دو درون لوله
 )3سیال سمی و سیال رسوب دهند هر دو درون پوسته
 )4سیال خورنده درون پوسته و سیال سمی درون لوله
•

پاسخ صحیح گزینه ()2؛ نحوه قرارگیری سیاالت در مبدل های پوسته و لوله عبارتند از:
 -1در شبیه سازی مبدل اگر سیال سمی باشد ،بهتر است در قسمت لوله قرار بگیرد .دلیل این موضوع هم این
است که در صورت نشتی ،سیال به بیرون راه پیدا نمی کند و درون پوسته جمع آوری می شود.
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 -2اگر سیال رسوب زا باشد باید آن را در لوله ( )Tubeقرار بدهیم .دلیل آن هم این است که در این صورت فقط
سطح داخلی لوله دچار رسوب می شود.
 -3اگر سیال گاز یا دو فازی باشد بهتر است در قسمت پوسته قرار گیرد.
 -4اگر سیال خورنده باشد باز هم باید آن را در قسمت لوله قرار داد .دلیل این موضوع هم این است که در این
صورت فقط یک طرف مبدل (لوله) دچار خوردگی می شود.
 -5اگر فشار یک سیال خیلی بیشتر از سیال دیگر باشد ،باید آن را در قسمت لوله قرار داد .دلیل این موضوع هم
به مباحث مربوط به افت فشار ،ضخامت لوله و افزایش هزینه برمی گردد.
 -52دلیل اصلی کاهش بخار خروجی از سیستم بخار را چیست؟
 )1تغییر تنظیمات شیر فشارشکن
 )3مسدود بودن مسیر کندانس

 )2افزایش فشار سیستم
 )4صافی آب کندانس کثیف می باشد

• پاسخ صحیح گزینه ()1؛

شیر فشارشکن در دیگ بخار به صورت اتوماتیک ،بخار پرفشار و متغیر تولید شده توسط دیگ بخار را ،به بخار با
فشار دلخواه و ثابت تبدیل می کنند .بدلیل اینکه دما و فشار باهم ارتباط مستقیم دارند با کنترل فشار می توان
تا حد زیادی دما را نیز کنترل نمود .دیگ های بخار عمدتا در فشاری باالتر از فشار مورد نیاز دستگاه ها طراحی
شده و نمی بایست در فشارهای پایین تر مورد استفاده قرار گیرند .استفاده از دیگ های بخار در فشار پایین
باعث کاهش بازدهی و افزایش احتمال وقوع پدیده انتقال آب دیگ به درون سیستم ( )Carryoverخواهد شد.
بنابراین ،با تولید و توزیع بخار در حداکثر فشار قابل تامین دیگ ،می توان به باالترین بازدهی دستگاه رسید.
مسدود بودن مسیر کندانس و کثیفی صافی کندانس مانع آبگیری دیگ شده و از اینرو با کاهش سطح آب دیگ،
لول کنترل در دیگ ،مشعل دیگ را خاموش می کند.
 -53در یک ترانسفورماتور ایده آل به ولتاژ اولیه  8۰۰ولت و سیم پیچی اولیه2۰۰دور و ثانویه 4۰۰دور
اگر توان ترانسفورماتور  16کیلو وات باشد جریان اولیه و ثانویه ترانسفورماتور را بدست آورید.
 )1جریان ثانویه 10و جریان اولیه 20
)3

 )2جریان ثانویه 5و جریان اولیه 2.5
)4

• پاسخ صحیح گزینه ()1؛

در یک ترانسفورماتور رابطه زیر همواره صادق است:
⇦

𝐼2
𝐼1

=

𝑁1
𝑁2

=

𝑉1
𝑉2

=

𝐸1
𝐸2

=  aو با فرض راندمان P1= P2 ⇦ %100
V1=800v , N1=200 , N2=400 , P=16000w

P1 = P1 = 16000 =V1.I1= V2.I2 ⇨ I1=20A , I2=10A

و

V2=1600v

 -ارجاع :درسنامه جامع تاسیسات ⇦ ترانسفورماتورها؛ بخش ( 1-1 -5اساس کار ترانسفورماتور)
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⇨

𝑁1
𝑁2

=

𝑉1
𝑉2
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 -54کدام یک مدارک کاملتری برای ارزیابی دستگاه وارداتی است؟ (مشابه)
 )1اسناد حمل – اینویس – پروانه گمرکی
)3
•

 )2گواهی بازرسی  -گواهی مبدا
)4

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ قیمت تمامشده ماشینآالت و تجهیزات شامل اقالم زیر می

باشد :قیمت خرید پس

از کسر کلیه تخفیفات تجاری و نقدی (اینویس) ،هزینه حمل و نقل و بیمه و بارگیری (اسناد حمل) ،حقوق و
عوارض گمرکی (پروانه مرکی) و هزینه نصب و راهاندازی اولیه تا مرحله بهره برداری (مانند محوطه سازی،
زیرسازی ،نصب و حقالزحمه خدمات فنی).
 ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ قیمتگذاری و ارزیابی ماشینآالت؛ بخش ( 11-5 -11قیمت گذاری ).... -55کدام گزینه در مورد مدیریت تولید و عملیات صحیح است؟
 )1بهرهوری یعنی نسبت خروجی به ورودی
•

 )2سرپرستی و سلسه مراتب بودن

)3

)4

پاسخ صحیح گزینه ()1؛ مدیریت تولید عبارت است از فرآیند برنامهریزی ،سازماندهی ،هدایت و کنترل

فعالیتهای تولید در یک سازمان برای تبدیل عناصر ورودی (مواد اولیه) به محصوالت تمامشده و همچنین
مدیریت عملیات نیز شاخه ای از مدیریت است که بر فعالیتهای اجرایی که بطور مستقیم در تولید محصول یا
انجام خدمات موثر میباشند تمرکز میکند .بهره وری در سازمانها یعنی میزان خروجی و سود سازمان نسبت به
هزینه ها ،همچنین در ماشینها بهرهوری یا راندمان بصورت نسبت کارخروجی یا کارمفید به کار ورودی تعریف
میشود.
 -ارجاع :درسنامه کارخانجات ⇦ مدیریت کارخانجات
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