
کلید واژه  
آزمون نظام مھندسی ونظام کاردانی

www.kelidvajeh.ir
تھیھ کلید واژه ھای آزمون ورود بھ حرفھ مھندسان و کاردانان

عمران (محاسبات ،نظارت ،اجرا)
معماری (طراحی، نظارت ،اجرا)

و تاسیات برقی ومکانیکی،شھرسازی،ترافیک،نقشھ برداری

ارائھ جزوه ھای آمادگی آزمون نظام مھندسی برای رشتھ ھای عمران ، معماری ،برق و...

نمونھ سواالت آزمون نظام مھندسی ھر مبحث بصورت جداگانھ
 شابلون ویژه طراحی معماری برای ترسیم سریع برشھ پلھ و نقشھ ھا در جلسھ امتحان   

آزمون آنالین رایگان ویژه نظام مھندسی برای ھمھ رشتھ ھا

تست زنی سریع = قبولی راحت در آزمون ھای نظام مھندسی با کلید واژه آزمون

شما میتوانید با خرید کلید واژه از سایت کلید واژه دات ای آر از آپدیت ھای بعدی آن برای آزمونی کھ خرید کردید 

رایگان استفاده نمایید و نیاز بھ خرید مجدد نیست

 www.kelidvajeh.ir

http://www.civilfa.com/
http://www.civilfa.com/


@kelidvajeh

مهندسی نظام آزمون اخبار آخرین از اطالع برای

(جلسه،نتایج به ورود نام،کارت ثبت زمان) 

 و ها، واژه کلید ، سواالت جزوات،نمونه آخرین دیدن همچنین

شویدما تلگرام کانال عضو آر آی دات واژه کلید سایت مطالب

https://telegram.me/kelidvajeh

برای ورودkelidvajeh@  رو در داخل صفحھ تلگرام خود تایپ کرده و سپس 
روی آن کلیک کنید و گزینھjoine to channel  روبزنید

نکتھ مھم: برای وارد شدن بھ کانال حتما باید از آخرین نسخھ تلگرام استفاده نمایید

در صورت بروز مشکل میتواندی بھ تلگرام شماره 09151361344 پیام ارسال کرده تا 
شمارا در وردو بھ کانال راھنماییم کنیم

https://telegram.me/kelidvajeh
https://telegram.me/kelidvajeh


 مراجعٍ فرمبییذ kelidvajeh.irثرای دریبفت جسيٌ کبمل ثٍ سبیت فبیل صرفب جُت ومًوٍ قرار دادٌ شذٌ! لطفب ایه 
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 باشد.باشد و هرگونه کپی برداری از جسوه، شرعاً حرام و قانوناً ممنوع میمجاز می  www.kelidvajeh.irجسوه فقط از طریق سایت  این خرید

 :1نکات و تعاریففصل اول: 

یعىی ديدکشی کٍ در مقبیسهٍ ثهب   « کىیمتر استفبدٌ میديدکش قًی»: در ایه جسيٌ، يقتی از عجبرت دودکش قوی تر

ديدکش ثیشتر، طًل راثط آن کمتر، ارتفبع راثهط آن ثیشهتر ي فرفیهت    ديدکشی کٍ در مسئلٍ از مب خًاستٍ، ارتفبع آن 

 حرارتی آن ثیشتر ثبشذ:

جذيل  جذيل  مسئلٍ   جذيل  مسئلٍ   جذيل  مسئلٍ    مسئلٍ  

 

 76$صهفهٍ   7-8-77آیذ جذيل ارتفبع راثط در اوتخبة ديدکش مستقل مطرح ویست ي در ديدکش مشترک ثٍ کبر می

 اثعهبد مهًرد وظهر،   َمچىیه در کلیٍ مسبئل پس از اوتخبة  سبس سٍ پبرامتر دیگر تىظیم شذٌ است.مجهث َفذَم# ثر ا

  زیر چک کرد. 2وکبتثبیذ مقذار آن را ثب 

 2.5ایهى(# ثهرای َهر     78سهبوتیمتر $  45حذاکثر طًل لًلٍ راثط ثبیهذ  پس از اوتخبة قذر ثبیذ تًجٍ داشت کٍ : 1نکته 

سبوتیمتر  2.5ایى(# ثرای َر  78سبوتیمتر $ 45راثط ثبشذ. در صًرتی کٍ طًل لًلٍ راثط از ایى(# قطر لًلٍ  7سبوتیمتر $

 .ایى(# قطر ثیشتر ثبشذ، ثبیذ از طریق افسایش قطر یب ارتفبع ديدکش فرفیت مًرد وظر تأمیه گردد $7

         
     

      
         

ارتفبع ديدکش را خًاستٍ ثبشذ، پهس از اوتخهبة اثعهبد ثبیهذ تًجهٍ       در صًرتی کٍ مسئلٍ اوتخبة طًل راثط یب: 2نکته 

  درصذ ارتفبع ديدکش قبئم ثیشتر ثبشذ. 75در َر حبل طًل لًلٍ راثط وجبیذ از داشت کٍ 

                   

  دَذ." کبَش می79درجٍ اضبفٍ ثر دي خم ايل، فرفیت لًلٍ راثط ديدکش مشترک را  99: َر خم 3نکته 

: ثذين در وظر گرفته فرفیت، در صًرت تسبيی قطر لًلٍ راثط ي قطر ديدکهش مشهترک، ثبیهذ قطهر ديدکهش      4نکته 

 مشترک حذاقل یک اوذازٌ ثسرگتر ثبشذ.

                                                      
7
کٍ در حل مسئلٍ در ایه جسيٌ فرض ثر ایه است کٍ مخبطت تب حذيدی ثب تعبریف ايلیٍ وظیر راثط ديدکش ي مبوىذ آن آشىب است. در وتیجٍ صرفب ثٍ رکر وکبتی  

 ضريری است اکتفب شذٌ است.
2
 َستىذ 77صفهٍ  89يیرایش  77ثرگرفتٍ از مجهث  4ي  3وکتٍ ي  738صفهٍ  96يیرایش  74ثرگرفتٍ از مجهث  2ي  7وکتٍ دي  



 مراجعٍ فرماییذ kelidvajeh.irبرای دریافت جسيٌ کامل بٍ سایت فایل صرفا جُت ومًوٍ قرار دادٌ شذٌ! لطفا ایه 
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 باشد.باشد و هرگونه کپی برداری از جسوه، شرعاً حرام و قانوناً ممنوع میمجاز می  www.kelidvajeh.irجسوه فقط از طریق سایت  این خرید

های زیرر طررر   متر باشد، برای ظرفیت 0.6متر و طول  رابط آن  5.5: برای دودکشی که ارتفاع آن مثال

 دودکش را تعیین کنید:

2-1 )40,000 2-2 )60,000 2-3 )48,500 2-4 )51,000 

 

 :حل

 
 ارتفاع دودکش

 )متر(
H 

 طول رابط

 )متر(
L 

 متر(قطر دودکش )میلی

100 150 200 
 کالری در ساعت( 1000ظرفیت )

    0.6 5 لهئمس

 

4.5 
0.6 

18/20 47/00 
88/40 

6 0.6 20/20 53/00 100/00 

 

کًچکتر، بیشتر از ديدکش موًرد   Hارتفاع اما با   L طًل رابطَمان ظرفیت دستگاٌ از ظرفیت ديدکشی با  ( 2-1

آیذ، ديدکش ما کٍ قًی تر است ویوس از  ديدکشی با ارتفاع کمتر از پس ظرفیت مًرد وظر ما بر میاست. يقتی ویاز 

 کىیم.آیذ. پس َمیه قطر را اوتخاب میپس آن بر می

                      

بسرگتر، کمتر از ديدکش مًرد ویاز  Hارتفاع  اما با Lظرفیت دستگاٌ از ظرفیت ديدکشی با َمان طًل رابط ( 2-2

يقتی ديدکشی قًی تر از ديدکش ما ) چًن ارتفاعش بیشتر است( وتًاوستٍ از پس ظرفیت مًرد وظر بر آیذ، است. 

 تًاوذ. پس بایذ قطر را یک سایس باالتر در وظر بگیریم. ديدکش ما َم ومی

                      

یکی بسرگتر ي  Lاما با طًل رابط  Hَای دي ديدکش با َمان ارتفاع بیه ظرفیتدر ایه حالت ظرفیت ( 4-2ي  2-3

 یکی کًچکتر از ديدکش مًرد ویاز است.

5 
𝑄3 4 

𝑄1 

𝑄2 



 هراجعه فرهبییذ kelidvajeh.irبرای دریبفت جسوه کبهل به سبیت فبیل صرفب جهت نوونه قرار داده شذه! لطفب این 
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 باشد.باشد و هرگونه کپی برداری از جسوه، شرعاً حرام و قانوناً ممنوع میمجاز می  www.kelidvajeh.irجسوه فقط از طریق سایت  این خرید

دو دستگاه گازسوز با ظرفیت و چیدمان دودکش نشان داده شده در شکل مفروض است. حداقل قطر : مثال

ها فلسی تک جداره از جنس ورق فوالدی گالوانیسه ؟ دودکشدبه ترتیب باید چند میلیمتر باش   و     ،   

 (99طراحی اردیبهشت  01و  9)سوال  فرض شود.

 

ودکش قوی ترر را در  گیرین و سپس کوچکترین دابتذا جذول هربوطه را در نظر هی هببرای هحبسبه هریک از قطر: حل

 یببین: جذول هی

   
اعذاد 

 جذول

اعذاد داده 

 شذه در هسئله

)بب توجه به  هقبیسه

 تعریف دودکش قوی تر

H(m) 4.5 5.5     م  ج  

R(m) 0.3 0.5     م  ج  

Q(kcal/h) 

(D=100mm) 
11,000 10,000     م  ج  

 

  

{
 
 

 
 

الف  جدول  2

       
     

       

         
    

 

  

 

 را کنترل کنین: 1ههیب است. حبل ببیذ نکته           بب توجه به جذول فوق شرایط برای انتخبة قطر 

          
       

      
                      

است پس شرط  m 2ببشذ که در این هسئله طول رابط  m  1.8طول رابط ببیذ 100mmاین یعنی برای قطر دودکش 

 انتخبة کنین و هجذدا کنترل کنین: 150mmشود. در نتیجه ببیذ قطر دودکش را یک سبیس ببالتر یعنی ارضب نوی



 مراجعٍ فرمبیید kelidvajeh.irبرای دریبفت جزيٌ کبمل بٍ سبیت فبیل صرفب جُت ومًوٍ قرار دادٌ شدٌ! لطفب ایه 
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 باشد.باشد و هرگونه کپی برداری از جسوه، شرعاً حرام و قانوناً ممنوع میمجاز می  www.kelidvajeh.irجسوه فقط از طریق سایت  این خرید

هتار عاای     ساانتی  2سانتی هتر است و هر کدام  52هعبر  دود قائن فلسی که قطر هریک  ۳برای عبور : هثال

هعبر  دود قائن فلسی  ۳دارند از یک دودکش آجری استفاده هی شود. ابعاد داخلی بازشو دودکشبرای عبور 

هتر عای  دارند از یک دودکش آجاری اساتفاده های     سانتی 2سانتی هتر است و هر کدام  52که قطر هریک 

شود. ابعاد داخلی بازشو دودکش کدام یک از هقادیر زیر هی تواند باشد؟ )آزهون نظام ههندسی، تاسیسات 

 (89ههر  –نظارت  –هکانیکی 

1) 1700mm×600mm 2) 1800mm×520mm 

3) 2000mm×500mm 4) 1900mm×510mm 

 قطر خبرجی معبر ديد برابر است بب:: حل

                 

:کٍ مسئلٍ ی مب بٍ سطر ايل آن اشبرٌ دارد می کىیم عرجً صفحٍ قبلحبل بٍ جديل   

 

(        )  (              ) 

(           )  (                 ) 

 (    )  (    ) 

 

(              )  (       ) 

 (                 )  (   
      ) 

 (    )  (   ) 

 دَد .مقدار چیدمبن افقی را وشبن می 1گزیىٍ 
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